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Vejai viršūnėje
Nuo vokiškosios ir rusiškosios okupacijos laikų esame 

Įpratę žiūrėti Į politinius veiksnius kaip į mūsų politinio 
gyvenimo viršūnę. Kai išnyko nepriklausomos Lietuvos 
valdžia, pogrindyje atsirado politiniai vienetai, kurie grės
mės akivaizdoje susijungė į Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą — VLIKą. Šis, išeivijoje persitvarkęs, buvo 
visų laikomas politine viršūne, kalbančia pavergtos valsty
bės ir tautos vardu. Pergyveno jis nevieną vidinę krizę, ta
čiau išsilaikė iki šiol užimtose pozicijose. Puldinėjo šią 
viršūnę sovietinė propaganda, šmeiždama ją bei paskirus 
jos veikėjus, dirbtinai siedama su kaikurių kraštų žvalgy
bomis. Tai buvo, žinoma, labai aiškus užmojis sukompro
mituoti VLIKą lietuvių tautos akivaizdoje, pasinaudojant 
pačių lietuvių šnipais ir neapdairumu. Išėjo betgi priešin
gai — pavergtos Lietuvos tautiečiai mokėjo skaityti tarp 
eilučių, ir ta griaunamoji sovietų propaganda atsisuko 
prieš juos pačius. Kaip liudija neseniai atvykusieji iš oku
puotos Lietuvos, žmonės ten padarė išvadą, kad VLIKas 
yra didelė pajėga, su kuria skaitosi net didžiųjų valstybių 
žvalgybiniai centrai, veikią su savo vyriausybių žinia. Tuo 
būdu VLIKas pavergtoje Lietuvoje yra labiau vertinamas, 
negu išeivijoje, kur daugiau matomos jo silpnybės nei stip
rybės.

BET IR IŠEIVIJOJE VLIKas daugiau kaip tris dešimt
mečius buvo laikomas neabejotina politine viršūne, 
turinčia visuotinę atramą plačioje visuomenėje. Ypač 

tai buvo ryšku tais laikais, kai VLIKui vadovavo prel. M. 
Krupavičius, inž. Stp. Kairys, V. Sidzikauskas, dr. A. Tri
makas, J. Matulionis, dr. K. J. Valiūnas. Jie, kitų remiami, 
sugebėjo vienyti visas politines grupes bei rasti bendrą 
kalbą su kitais reikšmingais veiksniais — diplomatine tar
nyba (išskyrus pradinį laikotarpi), Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene, ALTa, spauda ir Įvairiom organizacijom. Nors 
VLIKas sudaromas iš partijų atstovų, tačiau visuomenėje 
vis turėjo pasitikėjimą, kuris reiškėsi daugiausia aukomis 
Tautos Fondui. Pastaraisiais metais ėmė išeivinė visuo
menė nerimti, nes stiprėjo jausmas, kad VLIKas nebeat- 
lieka visų savo uždavinių, kad nebeatsiliepia į svarbius bė
gamuosius tautos reikalus. Pasigirdo balsų spaudoje, rei
kalaujančių reformų VLIKe, ir tai tokių, kurios, Įgalintų 
Įjungimą jaunesnių pajėgų, galinčių sudinaminti politinės 
viršūnės veiklą. Atsirado ir tokių nuomonių, kurios siūlė 
VLIKui likviduotis, nes beliko tik skeveldros jį sudarančių 
partijų. Tie visuomenės sluogsniai, kurie iš viso nėra pa
lankūs partijoms, norėtų, kad pasikeistų partinė VLIKo 
struktūra ir tuo būdu atsidarytų kelias naujiems ii' pajė
giems žmonėms. VLIKo šalininkai betgi kietai gina ir 
VLIKo egzistenciją, ir dabartinę jo struktūrą.

REALIAI žiūrint, visų pirma tenka pripažinti, kad 
VLIKas, kaip praeityje, taip ir dabartyje, yra rei
kalingas. Būdamas politinės rezistencijos viršūne 

bei turėdamas daugiau kaip trijų dešimtmečių tradiciją, 
VLIKas ir toliau lieka politinės mūsų tautos valios reiškė
ju, jos laisvės kovos šaukliu. Tiesa, atrama į visuomenę 
nėra labai stipri, nes nestiprios yra ir partijos, tačiau 
demokratiniame gyvenime partijų buvimas yra neišven
giamas. Visdėlto mirusios partijos turėtų ir pasilikti kapi
nėse, o gyvosios turėtų redukuotis į pagrindines. Be to, at
rama į visuomenę turėtų eiti ir per Bendruomenę, veikian
čią visuose laisvojo pasaulio kraštuose. Be jos VLIKas liks 
besėdįs.augštame stikliniame bokšte. Lietuvos laisvinimo 
darbas yra visos išeivijos darbas. Tai turėtų matyti ir da
bartinis VLIKas, kurio nelaimė yra ta, jog didžiausiu rū
pesčiu tapo ne pavergtos Lietuvos problemos, o vidinės 
intrigos, kuriose mirksta posėdžių posėdžiai. Antra silpny
bė yra ta, kad sudarant naują vadovybę nejieškoma asme
nų, kurie pajėgtų būti visų jungtimi. Tuo būdu bereikalin
gai aštrinama vidaus įtampa, kuri nekonsoliduoja trapios 
mūsų visuomenės sluogsnių. Dabartinėje būklėje, kai Da
moklo kardas yra sovietinėje rankoje, mūsų politinės vir
šūnės veikėjai neturėtų užmiršti, kad kovos frontas yra ne 
Čikagoje, o prie Baltijos jūros, kur žmonės laukia vienin
gos laisvųjų kovos.

P@SQolio Įvykiai
VAŠINGTONE PASIRAŠYTA EGIPTO IR IZRAELIO TAIKOS 
sutartis tėra įvadas į daugelį neišspręstų problemų. Tokios nuo
monės yra ir premjeras M. Beginąs, ii' prez. A. Sadatas. Iki pat 
sutarties pasirašymo dar buvo deramasi dėl Sinajaus naftos tie
kimo Izraeliui. Ore pakibęs liko savivaldos vakarinei Jordano 
pakrantei klausimas. Premjeras M. Beginąs griežtai atmeta pa
lestiniečių valstybės sudarymą šioje teritorijoje, pusės Jeruzalės 
atidavimą arabams. Jo vyriausybės pareigūnai ir toliau kalba apie 
naujų žydiškų kaimų steigimą toje srityje. Net ir davus dalinę 
savivaldą vakarinei Jordano pakrantei, Izraelis greičiausiai nesu
tiks atitraukti visų savo kariuomenės dalinių. Konkrečiausi įsipa
reigojimai sutarti tik dėl Sinajaus pusiasalio. Maždaug pusę jo 
teritorijos Izraelis turi atiduoti®---------- ■------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Gydytoju reikalavimai
Kanados sveikatos ministerė 

M. Begin atkreipė kanadiečių 
dėmesį į gausėjantį gydytojų 
pasitraukimą iš provincinių vy
riausybių tvarkomos sveikatos 
draudos. Tas draudas pagal 
1977 m. susitarimą tiesiogine 
$600 milijonų metine pašalpa 
remia federacinė vyriausybė ir 
taipgi leidžia provincijų vyriau
sybėms pasilaikyti atitinkamą 
pajamų mokesčio nuošimtį. Pa
grindinis Otavos reikalavimas 
— padaryti provincines sveika
tos draudas prieinamomis vi
siems kanadiečiams. Ministerei 
M. Begin labiausiai rūpi dvi 
provincijos — Ontario ir Alber
ta. Ontario ■provincijoje, turin
čioje 11.700 gydytojų, iš OH1P 
sveikatos draudos jų pasitraukė 
18%, beveik vienas gydytojas iš 
penkių. Jie iš savo pacientų rei
kalauja 30% augštesnio atlygi
nimo, negu moka OHIP drau
da. Tokie gydytojai iš paciento 
pasiima visą augštesnį atlygini

mą, bet paciento vardu užpildo 
blankus OHIP draudai. Pacien
tas tada gauna OHIP čekį, ku
ris yra 30% mažesnis už gydy
tojui sumokėtą sumą. Alberto
je gydytojai patys tvarko pro
vincinei draudai siunčiamas 
sąskaitas, už jas patys gauna pi
nigą, bet, kaip ir Ontario pro
vincijoje, iš paciento kišenės 
pasiima panašų papildą. Prie
žastis — gydytojų nuomone, 
permenkas atpildas iš provinci
nių sveikatos draudų. Pernai 
Ontario gydytojų draugija rei
kalavo OHIP draugos išmokas 
padidinti net 36%, tačiau meti
nis didinimo vidurkis tesiekia 
8%. Į ginčą įsikišo ir Kanados 
finansų min. J. Chretienas, pa
brėždamas, kad atlyginimus gy
dytojams turi spręsti ne Otava, 
o provincinės vyriausybės, tvar
kančios savo sveikatos draudas. 
Jeigu reikia daugiau lėšų, jos 
pačios jas turi susirasti savo 
biudžetams. (Nukelta į 8-tą psl.)

Baltieėių vakare parlamento rūmuose Otavoje 1979. II. 21. Iš kairės: dr. J. Sungaila, A. Sungailienė, G. čap- 
kauskienė, PRONUNCIJUS ARKIV. ANGELO PALMAS, H. žmuidzinienė, J. R. Simanavičius, dr. J. žmuidzinas 
Pronuncijus yra parodęs daug palankumo lietuviams Nuotr. L. Giriūno

Lietuvos patriotai ir budeliai
Šis straipsnis paimtas iš pogrindžio "Aušros" 1978 13(53) numerio • Antras Balio Gajausko 

pasmerkimas iki gyvos galvos • Paaiškėjo gen. P. Kubiliūno pagrobimas ir sunaikinimas
Jūs žengiate Į sostus 
Ir minate altorius.
Nuo jūs įstatymo sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros. 
Karūnos niekšų daliai, 
O dulkėse karaliai, 
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS

Po beveik vienerius metus 
trukusio tardymo nuteistas ir 
“Tiesoje” (1978. IV. 13) ap
šmeižtas Balys Gajauskas — 
vienas iš tauriausių žmonių, ku
riuos man teko sutikti gyve
nime.

Nėra teisybės okupantų try
piamoje Lietuvoje! Viskas bru
talaus okupanto valioje. Tai, ką 
padarė KGB su šiuo kilniu žmo
gumi, peržengia net žvėrišku
mo ribas. Tai Antikristo siautė
jimas! Nuteisti žmogų dar 15 
metų, jau atkalėjusį Stalino, 
Chruščiovo ir Brežnevo lage
riuose 25 metus, vien už “me
muarų” rašymą, kaip tvirtina 
“žurnalistai” Br. Bendorius ir 
Pr. Keneckas, ar nepakankamas 
įrodymas? Tik Antikristo pa
gimdyti saugumiečiai -“žurnalis
tai” gali šitaip meluoti ir klai
dinti žmones. Tai pralenkia bet- 
kokius pinocetus, hitlerius ir fa
šistus. Išbraukti iš žmogaus gy
venimo 40 metu gali ryžtis tik 
KGB.

Neseniai mirė ištikimas oku
pantų pakalikas, ilgametis reli
ginių reikalų įgaliotinis Justas 
Rugienis. Nekrologe neparašy
ta, kad jis anksčiau yra buvęs 
ilgametis Kėdainių KGB virši
ninkas. Parašyta — dirbo Kė
dainiuose “administraciniuose 
organuose”. Gėdijasi net savo 
įstaigos pavadinimo. O kiek lie
tuvių kraujo praliejo Rugienis!

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais jis jau buvo žinomas komu
nistinis veikėjas nuo 1927 me
tų. Tuo metu jis per Lietuvos- 
Vokietijos sieną gabendavo ko
munistinės spaudos ryšulius 
(tik jau ne tris egzempliorius!) 
ir juos platindavo Lietuvoje. 
1928 m. jis buvo sugautas ne
šant vieną tokių krovinių ir nu
teistas 2 metams kalėti(!). Išė
jęs iš kalėjimo, J. Rugienis tę
sė toliau savo veiklą: įėjo net 
į pogrindy veikusios komparti
jos CK. 1931 m. vėl nubaudžia
mas 6 metams. 1938 m. ištrem
tas 6 mėnesiams (trečias kar
tas!) į Dimitravo priverčiamų
jų darbų stovyklą. 1939 m. už 
streiko organizavimą ištremtas 
vėl ten pat vieneriems metams 
(ketvirtas kartas!). Per keturis 
teismus J. Rugienis (recidyvis
tas) išbuvo 10 metų kalėjimuo
se. Be to, tie kalėjimai buvo 
Lietuvoje: 1928-30 m. Marijam
polėje, Vilkaviškyje, Alytuje, 
Kaune; 1931-36 m. Kaune, Šiau
liuose, Raseiniuose; 1938-39 m. 
— Dimitrave.

O kaip su tarybiniu “pačiu hu
maniškiausiu teisingumu?” Apie 
tai aiškiai kalba B. Gajausko 

teismas. Jis per dvi bausmes 
kaip recidyvistas nubaustas 40 
metų! Tuo tarpu J. Rugienis 
per 4 bausmes — 10 metų. Da
bar lietuvių kalinimo vieta ne 
Lietuvoje, o Rusijoje ar Sibire. 
Tokiu būdu nuosprendis “atim
ti laisvę” yra neteisingas, nes 
atimama ne tik laisvė, bet ir 
Tėvynė. Geri mainai: mes Ru
sijai duodame duoną, mėsą ir 
kitus naudingus dalykus, o ji 
paskolina mums lagerius ir ka
lėjimus. Tai nuostabus “moti
niškas” Tarybų valdžios rūpi
nimasis ...

Antikristas darbuojasi, veikia, 
šmeižia ir stengiasi įrodyti, kad 
visas tas piktadarybes remia ir 
net jas padeda įvykdyti patys 
lietuviai. Melas!

Neseniai paskelbta spaudoje, 
kaip KGB dar 1945 m. susidoro
jo su gen. P. Kubiliūnu. Kažko
dėl šis faktas ilgai buvo slėp
tas nuo Lietuvos liaudies. Dar 
1968 m. “Mažojoje lietuviško
je tarybinėje enciklopedijoje” 
buvo tvirtinama, kad gen. P. 
Kubiliūnas 1945 m. dingo be 
žinios Vakarų Vokietijoje. KGB 
tada dar neprisipažino, kad su
sidorojo su juo be liaudies ži
nios. Bet 1976 m. išleistoje kny
goje “Išdavystės keliu”, para
šytoje tariamai J. Jakaičio (sau
gumiečiai ir dabar dar slepia sa
vo tikrąsias pavardes ir naudoja 
užšifruotas) jau pripažįstama, 
kad KGB sudarė planą pagrobti 
P. Kubiliūną Vakarų Vokieti
joje. Bet šioje knygoje auto
rius šmeižia lietuvius, tvirtinda
mas, kad ... “būtent Tarybų 
Lietuvos patriotai privertė P. 
Kubiliūną grįžti ten, kur jis 
įvykdė sunkius nusikaltimus sa
vo tautai ir turėjo atsakyti už 
savo darbus ...” O 1978 metų 
balandžio mėn. “Tiesoje” kitas 
saugumiestis, prisidengdamas 
A. Alekso pavarde, netyčia pa

BALYS GAJAUSKAS (dešinėje) su draugu Algimantu Baltrušaičiu. B. Ga
jausko pavardė jau plačiai skamba laisvajame pasaulyje. Gausūs balsai 
reikalauja išlaisvinti jį iš sovietinės baudžiavos. Net Montrealio universite
to profesoriai per spaudą apeliuoja į Sov. Sąjungos valdovus ir viešąją pa
saulio opiniją, reikalaudami laisvės kovotojui už žmogaus teises

rodė, kas yra tie “Lietuvos 
patriotai”. Pasirodo, kad P. Ku
biliūno pagrobimo operacijoje 
dalyvavo: Evgenij Dubovnik, 
Stepas Orlovas, Grišinas, kaž
koks vyr. leitenantas S., kapito
nas Blokas, kažkoks “Valenti
nas” ir autorius A. Aleksas, štai 
kokia “Lietuvos patriotų” 
puokštė! ... IŠ 7 pavardžių — 
tik viena “tikra, lietuviška”, bet 
ir ta užšifruota. Išvada viena: 
jie niekad neatstovavo Lietuvai, 
juo labiau — Lietuvos patrio
tams.

Kodėl gen. P. Kubiliūnas da
vė parodymus Lietuvoje ne lie*- 
tuvių, o rusų kalba? (Žiūr. fak
similę knygos “Išdavystės ke
liu”, p. 171-2). Ar todėl, kad, 
kaip tvirtina J. Jakaitis, P. Ku
biliūnas gavo išsilavinimą cari
nėse mokyklose? O gal todėl, 
kad tie, kurie tardė P. Kubiliū
ną, patys nemokėjo sumegzti 
bent paprasčiausio lietuviško 
sakinio? Į šį klausimą atsako 
“Tiesoje” saugumietis A. Alek
sas. Jis nurodė, kad P. Kubi
liūną tardęs E. Razauskas. Ne
žinančiam gali atrodyti, kad E. 
Razauskas — tikras lietuvis. 
Bet pasirodo, kad šis “Lietuvos 
patriotas” joks Razauskas, o Ev- 
siej Rozovskij. Jis atvyko į Lie
tuvą iš Ukrainos, žydų tauty
bės. Lietuvoje “stiprino tarybų 
valdžią”. Taigi, visai nenuosta
bu, kad šis “Lietuvos patriotas” 
visiškai nemokėjo lietuvių kal
bos. Tačiau jis gana puikiai su
sidorojo su nevienu tikruoju 
Lietuvos patriotu.

Įžūlus melas, kad P. Kubiliū
ną pagrobė iš Vakarų Vokieti
jos ir nutarė sušaudyti Lietuvos 
patriotai, pritariant lietuvių 
tautai. Lietuviai sužinojo apie 
susidorojimą su gen. P. Kubi
liūnu KGB rūsiuose tik 1976 
metais iš pačių egzekutorių lū
pų ir tik po 30 metų!. (N.j 6 psl.) 

Egiptui per devynis mėnesius 
nuo sutarties pasirašymo, o vi
są pusiasalį — per trejus me
tus. Izraelio parlamentas taikos 
sutartį patvirtino po 28 valan
das trukusių ilgų diskusijų. Už 
ją balsavo 95 atstovai, prieš — 
18, susilaikė 2. Irakas kovo 27 
Bagdade sušaukė arabų šalių 
užsienio reikalų ir ekonomijos 
ministerių konferenciją, kuri 
turės patvirtinti pernai rudenį 
numatytas sankcijas prieš 
Egiptą. Iš Arabų Lygos genera
linio sekretoriaus pareigų pasi
traukė egiptietis M. Riadas, mo
tyvuodamas faktu, kad jokia 
vieninga arabų akcija prieš 
Egiptą esanti neįmanoma. Pa
lestiniečių PLO organizacijos 
vadas Y. Arafatas pasiuntė te
legramą L. Brežnevui, prašyda
mas Sovietų Sąjungos paramos 
taikos sutarties įgyvendinimui 
sukliudyti. Prez. J. Carteris 
PLO organizacijai pažadėjo tie
sioginius pokalbius, jeigu ji ofi
cialiai pripaž ns Izraelį„Jr su
tiks siOKti taikos Artimuosiuo
se Rytuose.

Suteiks savivaldę
Vakariniame Irane maištą 

prieš A. R. Chomeinio valdžią 
praėjusią savaitę pradėjo auto
nomijos siekiantys kurdai. Sa- 
nadajaus mieste, kuris yra lai
komas kurdų sostine, jie ap
supo ir apšaudė kareivines. A. 
R. Chomeinis buvo priverstas 
pažadėti kurdams dalinę savi
valdą, nes jų vakariniame Ira
ne yra net 4 milijonai. Sanada- 
juj pradėtas maištas galėjo tapti 
pilietiniu karu. Užsienio žinių 
agentūras Teherane pasiekė bu
vusio premjero Š. Bachtiaro 
įkalbėtos magnetofono juoste
lės ir specialus raštas, pasisa
kantis prieš A. R. Chomeinio 
peršamą mahometonišką res
publiką Irane. Jis atmeta refe
rendumą šiuo klausimu, kol ne
bus atskleistas pilnas naujosios 
respublikos veidas. Premjeras 
Š. Bachtiaras pasitraukė iš Te
herano, kai valdžią perėmė A. 
R. Chomeinio šalininkai. Spėja
ma, kad jis yra išvykęs užsienin 
ar galbūt slapstosi Irane. Raš
tas buvo parašytas ant popie
riaus, turinčio vieno viešbučio 
reklaminį įrašą Londone, ta
čiau britų žurnalistams Š. Bach
tiaro ten nepavyko surasti.

Siekia laisvės
Afganistano Išlaisvinimo 

Fronto vadas S. Mojadidis In
dijoj surengtoj spaudos konfe
rencijoj paskelbė afganistanie

Šiame numeryje:
Vėjai viršūnėje

Nuotaikos ir rūpesčiai VLIKo vadovybei keičiantis
Lietuvos patriotai ir budeliai

Šalia didvyriškų kovotojų netrūksta ir maskvinių budelių
Rusiškasis radikalizmas Kremliaus paunksmėje

Neseniai emigravęs autorius gvildena politines galimybes
Rašytojų dialogas apie Vilnių

Lenkų rašytojo Česlovo Milašiaus laiškas Tomui Venclovai
Lietuva jaunosios kartos akimis

Jaunųjų veikėjų mintys Klevelande įvykusiame simpoziume
Spaudos vaidmenį svarstant

V. Rastenio atsiliepimas į kaikurias oponento pastabas
Laiškas iš Sibiro

Ilgamečio kalinio A. žiprės laiškas pogrindžio spaudoje
"Rudenys ir pavasariai"

Albino Baranausko romanas, atskleidžiąs etnografinę buitį
Australijos "Klumpakojis"

Buvusios kanadietės vadovaujama tautinių šokių grupė
Europiečių trijulė scenoje

Solisto, fleitisto ir pianistės koncertas Toronto lietuviams

čių pradėtą sukilimą prieš 
marksistinę premjero N. M. 
Tarakio vyriausybę, kurią re
mia Sovietų Sąjunga. Šis mark
sistinis režimas valdžion taip 
pat atėjo sukilimo dėka. S. Mo- 
jadidžio teigimu, afganistaniečių 
išsilaisvinimo kovos vyksta 
penkiolikoje Afganistano pro
vincijų. Sukilėliai yra užėmę 
Heratą — trečią savo didumu 
Afganistano miestą. Paskatą 
sukilimui davė marksisto prem
jero N. M. Tarakio įsakymas iš
žudyti 30.000 mahometonų.

Nauja valdžia
Politinę krizę Italijoje užbai

gė pokaryje sudarytas jau 37- 
tas ministerių kabinetas. Jį 
šiaip taip pavyko sulipdyti 
premjerui G. Andreočiui, į pa
galbą krikščionims demokra
tams pasikvietus dvi nedideles 
partijas — respublikininkų ir 
socialdemokratų. Skeptikai betgi 
pranašauja greitą šios vyriausy
bės kritimą, nes 630 vietų par
lamente ji turi tik 291 atstovą. 
Prieš ją jau pasisakė trečioji sa
vo didumu socialistų partija, 
kurios parama yra būtina prem
jerui G. Andreočiui. Atrodo, 
Italijos laukia naujo parlamen
to rinkimai šį pavasarį ar vasa
rą. Vyriausybės krizę sukėlė ko
munistai, už paramą krikščio
nims demokratams pareikalavę 
įsileidimo į ministerių kabine
tą. .

Maištas Paryžiuje
Protesto demonstraciją Pary

žiuje surengė komunistų vado
vaujama Darbo Federacija, ne
patenkinta ekonomine premje
ro M. Barre’o politika, žadančia 
panaikinti iki 1980 m. 21.000 
darbų plieno pramonėje, su
stabdyti finansinę valdžios pa
ramą nuostolingoms įmonėms. 
Prancūzija šiuo metu turi apie 
1.300.000 bedarbių. Premjerui 
G. Barre’ui betgi pavyko su
stiprinti franko vertę, subalan
suoti biudžetą. Dėl šios priežas
ties į demonstraciją Paryžiuje 
neįsijungė komunistų nekontro
liuojamos darbo unijos. Komu
nistų demonstracija pasinaudo
jo jaunimas, pradėjęs krautu
vių deginimą, langų daužymą, 
muštynes su policija. Buvo su
žeista apie 70 policininkų, su
imti 24 maištininkai. Tokio jau
nimo siautėjimo Paryžius nebu
vo matęs nuo 1968 m. pavasarį 
vykusių studentų demonstraci
jų. Aršiausios kovos vyko prie 
Paryžiaus operos rūmų.
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Trečioji jėga
Atėjo laikas jungtis tautinėms Kanados grupėms 

Į viena organizuota vienetą

Rusiškasis radikalizmas Kremliaus 
paunksmeje Jigaelis Bar-Amas

E. DANILICNAS

Atėjo laikas išjudinti trečiąją 
Kanados jėgą — etnines jos 
grupes ir padėti pradinius pa
grindus. Tai yra sunkiai pasie
kiamas tikslas, bet jį pasiekus, 
vaisiai su kaupu atpirktų Įdė
tas pastangas.

■Teko girdėti, esą visur domi
nuoja ukrainiečiai, kurie nesą 
linkę to tikslo siekti, čia gal 
galimos dvi išeitys: viena jų — 
pradėti Įtikinti įtakinguosius 
ukrainiečius pavieniui, t.y., ne
pasitenkinti vien oficialiais po
sėdžiais. bet veikti į jų nuomo
nės pakeitimą privačiuose pasi
kalbėjimuose; antra, jei jie pa
sirodytų nesukalbami, pamė
ginti sujungti į vieną vienetą 
kitas grupes. Jei tai pavyktų, 
manau, ir ukrainiečiai vėliau 
prisijungtų.

• Esu įsitikinęs, jog reikalas 
tiek svarbus, kad verta dar sykį 
pabandyti. Dažnai skundžiamės, 
kad niekas mūsų nemato, ne
vertina. kad nieko negalime lai
mėti, nes neturime jokios įtakos 
Kanados politiniame gyvenime. 
Neturime įtakos, nes nenorime 

laikomės izoliacinės politi
kos!
"Kaikas sako, kad vyriausybės 

daugiakultūriškumas yra nepa
kankamas. Taip yra todėl, kad 
mes esame bejėgiai — tik etni
nės pabiros ir neturime vieno 
stambaus vieneto jėgos. Dabar 
yra pats laikas tokią jėgą orga
nizuoti. Tai atlikus, nebebus rei
kalo maldauti, bet galėsime rei
kalauti, primindami, kad ir tre
čioji grupė turi turėti žodį tiek 
kultūriniame, tiek ir politinia
me Kanados gyvenime. Tada su 
ihumis nedrįs nesiskaityti nei 
vyriausybė, nei partijų kandida
tai. Amerikos darbo unijų fede
racijos AFL-CIO prezidentas G. 
Meany visada rekomenduoja 
savo nariams ir aplamai darbo 
žmonėms palankų kandidatą. Su 
tokia trečiosios jėgos rekomen
dacija skaitytųsi ir Kanados 
kandidatai. Tokiam etninių gru
pių sujungimui reikalingas pla
čios apimties ir labai pajėgių 
žmonių komitetas. Tam tinka
mų žmonių mes turime visą ei
lę. Kelis drįstu net pavardėmis 
•suminėti: L. Skripkutė, nesykį 
■su lietuviška trispalve gražiai 
prasiveržusi į Kanados visuo
menę, dr. Kvedaras, meistriš
kai koordinavęs net du Kana
dos festivalius. V. Ignaitis, ne- 
•mėgstąs sustoti pusiaukelyje, I. 
'Šernaitė-Meiklejohn. viena iš 
•stipriųjų jaunosios kartos pajė
gų. Torontas turi tokių pajėgų 
daugiau, negu visos kitos apy
linkės sudėtos kartu. Įtrauktini 
'ir aktyvesni jaunosios kartos at
stovai, jei tik jie yra įsitikinę 
tokios organizacijos reikalingu
mu.
,G. Jaunimas gal pasakys: “Kam

^urniture£t&
PILNAS
NAMŲ 
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.

tas skaidymasis?” Priešingai — 
trečioji jėga nebūtų skaldantis 
vienetas, bet jungiantis. Toms 
pareigoms ji geriausiai tinka: 
prancūzas geriau pasirinks vie
ną iš etninių grupių, tik jokiu 
būdu ne anglą. Panašiai pasi
elgs ir anglas, vengiantis pran
cūzo. Šį teigimą patvirtina ir 
didžiųjų firmų paskyrimai: į 
Kvebeką siunčia, kiek tik yra 
įmanoma, ne anglus, bet trečio
sios grupės žmones.

Kanados šimtmečio proga vie
nas angliškos pavardės žurna
listas rašė, kad po ilgesnio ty
rinėjimo jis įsitikino, jog Ka
nadą labiausiai myli ne anglai 
ar prancūzai, bet trečiosios gru
pės žmones, nes anglai ją myli 
tik tiek, kiek ji yra angliška, 
prancūzai tik tiek, kiek ji yra 
prancūziška, o trečiosios gru
pės žmonės Kanadą myli tokią, 
kokia ji yra. Juk ir pati vyriau
sybė į mus žiūri kaip į krašto 
vienybės gelbėtojus. Taigi 
mums gali būti visur durys at
viros. jei tik mes panorėsime ir 
parodysime sveikos iniciatyvos 
reikiama kryptimi. Tik, žinoma, 
neturime išeiti aikštėn žvangin
dami kardais, bet. .. pasiūly
dami savo patarnavimą Kanados 
vienybei įgyvendinti. Tada visi 
mus vertins ir brangins. O jei 
visdėlto atsiras valdžia ar par
tija. kuri mėgins nekreipti į 
mus dėmesio, mes jai galėsime 
pasakyti, kad. ateinančiuose, rjų7 
kimuose neremsime jo$, kandi
datų. Nemanau, -kad.. kas mė
gintų nesiskaityti su tokiu stam
biu, vienon organizacijon su
jungtu vienetu.

Niekas taip vaizdžiai nepare
mia mano teigimo, kad yra at
ėjęs laikas trečiajai grupei išei
ti į sceną, kaip E. Scbreyerio 
paskyrimas Kanados gubernato
riumi. Kodėl jis? Todėl, kad jis 
yra neanglas ir neprancūzas ir 
kad pasisako už Kanados vieny
bę! Jis yra jau tapęs Kanados 
vienybės simboliu. Tiek jis, 
tiek jo žmona yra kilę iš etni
nių grupių, t.y., iš trečiosios jė
gos. Gubernatorius savo inau
guracijos kalboje, kurioje var
tojo net penkias kalbas (anglų, 
prancūzų, vokiečių, ukrainiečių 
ir lenkų), priminė: "Sutikti su 
Kanados mozaikos subyrėjimu 
reiškia palaužti tą tikėjimą, su 
kuriuo mūsų protėviai taip iš
tvermingai ir taip gerai statė 
tai. ką mes turime šiandieną . .. 
Dvikalbiškumas ir daugiakultū- 
riškumas yra Kanados gyveni
mo faktai: jų negalime išveng
ti ir nėra jokio reikalo jų veng
ti. nes tai yra turtas, o ne naš
ta ar pareiga, tai yra teigiamas 
veiksnys, o ne neigiamas.” Tai
gi. ar begali būti geresnė proga 
išeiti aikštėn su trečiosios jė
gos vėliava ir vienybės šūkiu?! 
Tad nepraleiskime tos auksinės 
progos, kad paskui nereiktų gai
lėtis.

Elektros reikmenys q
Televizijos aparatai R
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai S
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos
Rašomosios mašinėlės q

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Avė, —Tel. 537-1442 § 
Rytuose —2448 DANFORTH Avė. —Tel. 699-4444

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

Komunizmo ideologijos krizė 
dėl pastarųjų dramatinių įvy
kių Pietryčių Azijoje pasiekė 
savo lemiamą etapą. Tikrovė iš
sklaidė paskutinę iliuziją — esą 
karų tarp komunistinių valsty
bių niekad nekilsią, esą prole
tarinio internacionalizmo pa
grindu komunistinių šalių vy
riausybėms pavyksią visus tarp
valstybinius konfliktus išspręsti 
taikiu būdu. Vietnamo — Kam
bodžos karas ir tuoj po jo Kini
jos invazija į Vietnamą įrodo 
visiems lengvatikiams, kad ir 
komunistai tarpusavyje kariau
ja ir net nesidrovi kapitalistų 
pagalbos prašyti.

Daugiau kaip 60 metų egzis
tuoja komunistinė santvarka 
Sovietų Sąjungoje ir per tą ilgą 
laiką milijonai šios imperijos 
gyventojų savo kailiu patyrė 
kas tai per daiktas toji nuožmi 
totalistinė diktatūra, slopinanti 
žmogaus laisvę ir kūrybinę ini
ciatyvą, grubiai trypianti ele
mentarias piliečių teises, taria
mai užtikrintas iškilmingai pri
imtoje konstitucijoje.

Žmonės, manantieji, kad ko
munistai yra “svieto lyginto
jai”, giliai klysta. Sovietų Są
junga turbūt vienintelė valsty
bė Europoje, kurioje įstatymiš
kai įteisintas piliečių suskirsty
mas į rangus ir luomus. Privile
gijuotiems luomams statomi 
specialūs erdvūs namai geriau
siuose miesto rajonuose, stei
giamos specialios parduotuvės, 
pilnos geriausių prekių (prie jų 
įėjimo budi milicininkai, stro
piai tikrinantieji pirkėjų leidi
mus lankyti minėtas specialias 
parduotuves), veikia specialios 
ligoninės ir poliklinikos, kurio
se gydosi raudonoji aristokrati
ja. Jų vaikams atidarytos spe
cialios mokyklos, aprūpintos ge
riausiais mokytojais ir naujau
siomis mokymo priemonėmis. 
Net nusižengę įstatymams pri
vilegijuotieji gali būti suimti ir 
patraukti teismo atsakomybėn 
tik atitinkamam partijos komi
tetui leidus.

Visi šie faktai plačiajai visuo
menei gerai žinomi, nors oficia
lioji propaganda vis dar bando 
piršti liaudžiai seniai atgyvenu
sias _ komunizmo dogmas. Juo 
toirąįi, juo ^įškjaų ,yisįemis„ 
melo, kojp.s.Jęūmpps. ir jomį's ne-, 
toli tenužygiuosi. Sovietinės im
perijos tautiniai pakraščiai, o 
taip pat valstybės - satelitai ne 
be pagrindo laikosi nuomonės, 
kad komunizmas, bent jau jo 
sovietinis variantas, yra grynai 
rusiškas reiškinys, jiems per 
prievartą primestas. Girdi, išsi
vadavus iš Rusijos imperijos 
varžtų, savaime išsispręs ir vi
sos kitos politinės, ekonominės, 
socialinės ir tautinės proble
mos.

Kokiomis gi nuotaikomis gy
vena rusų tauta, ypač jos inte
ligentija. neblogiau už kitus su
pratusi komunizmo absurdą ir 
jieškanti naujų kelių savo na
cionalinei ateičiai?
Rusiškojo radikalizmo pradžia

Jeigu pabandytume suskirs
tyti pagal įprastą schemą poli
tines tendencijas, pasireiškian
čias šiuo metu Rusijos visuome
niniame gyvenime, turėtume 
Sovietų Sąjungos kompartijos 
CK pastatyti į centrą. Kairėje 
(pažangiosios jėgos) grupuojasi 
tautinio išsivadavimo sąjūdžiai 
ir persekiojamos religinės bend
rijos. kurie didesniu ar mažes
niu laipsniu blokuojasi su No
belio premijos laureato A. Sa- 
charavo vadovaujamu žmogaus 
teisių gynimo judėjimu. Deši
nėje vis aktyviau i m a reikštis 
radikalūs rusų šovinizmą ir or
todoksijos hegemoniją skelbian
tieji judėjimai, veikiantieji ne
legaliai ar pusiau legaliai.

Pirmoji tokia radikali rusų 
šovinistų grupė sukūrė 1962 m. 
Leningrade (Spalio revoliucijos 
lopšyje) nelegalią partiją. Pa
staroji pasivadino VSChSON — 
Vserosijskyj Social - christians- 
kyj Sojuz Osvoboždenija Naro- 
da (Visos Rusijos Social - krikš
čioniška Tautos Išvadavimo Są
junga). Ji turėjo griežtus kari
nės - p o 1 i t i n ė s organizacijos 
įstatus ir konkrečią veiklos 
programą, kėlusią, tarp kitko, 
reikalavimą pakeisti dabartinę 
santvarką smurto keliu. Partijos 
įsteigėjas ir vadas yra Igoris 
Ogurcovas.

Gyvenantis dabar Paryžiuje 
įžymus rusų rašytojas - disiden
tas V. Siniavskis. kalėjęs drau
ge su VSChSON nariais Mordo
vijos lageriuose, pavadino juos 
rusiškais naciais. Pats I. Ogur
covas, kalinamas nuo 1967 m..

vilaidos žurnale "VECĖ”, tiek ir 
oficialiuose literatūriniuose žur
naluose Osipovo grupės nariai - 
rašytojai neslepia savo panie - 
kos kitataučiams, laiko juos 
visos Rusijos valstybės nesėk
mių kaltininkais. Manoma, kad 
kaikurie Sovietų Sąjungos kom
partijos CK politbiuro nariai 
(pvz. Poiianskis) ir augštieji ka
riuomenės vadai kurį laiką glo
bojo ir net neoficialiai r ė m ė 
Osipovo grupę bei jos leidžia
mą žurnalą “VĖČĖ”. Kaip ten 
bebūtų, bet Osipovas ir keletas 
jo grupės narių buvo suimti se
kančią dieną po Polianskio pa
šalinimo iš SSKP CK politbiuro.

Pati nuosaikiausia rusiškųjų 
radikalų pozicija yra išdėstyta 
Nobelio premijos laureato Sol- 
ženicino, šafarevičiaus, Skura- 
tovo, Borisovo, šimanovo ir kitų 
autorių savilaidos būdu pa
skelbtame straipsnių rinkinyje 
"Iz pod glyb” (“Iš po luitų”). 
Rinkinys laisvajame pasaulyje 
išleistas YMKA-Press Paryžiu
je 1974 m. Straipsnių rinkinys 
skiriasi nuo VSChSON politinės 
programos ir “VECĖs” žurnalo 
nuosaikiu tonu, b e t n e idėjine 
samprata. Rinkinio autoriai, 
kaip ir jų pirmtakai, tvirtina, 
esą Rusijai pavesta ypatinga 
krikščioniška civilizacijos gelbė
jimo misija; esą Rusijos atgi
mimas įmanomas tik per orto
doksinį atsinaujinimą, atkūrus 
tautinę auoritetinę, t. y. monar
chinę - centrinę santvarką.

“Nacija yra vienas iš krikš
čioniškojo kosmoso hierarchijos 
lygių, neatskiriama dieviškojo 
pasaulio sutvėrimo plano dalis. 
Ne tautos istorija formuoja na
ciją, bet nacija-asmenybė reali
zuojasi tautos istorijoje, kitais 
žodžiais tariant, tauta savo isto
rija išreiškia Dievo mintį!” (A. 
Solženicinas, “Iz pod glyb”, 
YMKA Press, Paryžius 1974 m., 
211 psl.).

Stipriai ir dievobaimingai pa
sakyta, bet labai miglotai.'Argi 
rusų tautos imperialistinė eks
pansija nuo carų Ivano Kalitos 
ir Ivano žiauriojo iki Stalino, 
Chruščiovo ir Brežnevo yra Ap
vaizdos nubrėžta rusų nacijos- 
asmenybės tautinė realizacija? 

..^^^Trys Lietuvos - Lenkijos vąlsty- 
monija, kaip rusų tautos ypatin-. bės padalinimai, Sibiro ir Vidu- 
gOs istorinės misijos išraiška, i nnės Azijos 'kolbniz.ąyimas, 

Kaukazo užkariavimas ir kitos 
skriaudos, padarytos pavergto
sioms tautoms, atspindi Dievo 
planą realizuoti rusų naciją - as
menybę? Nebent pats Viešpats 
būtų rusas ir ignoruotų kitų 
krikščioniškų ir nekrikščioniš
kų tautų siekius realizuotis isto
rijoj.

A. Solženicinas neabejotinai 
yra didelis autoritetas ir todėl 
šių eilučių autorius mano, kad 
būtų nekuklu iš jo pusės pole
mizuoti su juo. Užuot polemiza
vęs, pateiksiu įžymaus norvegų 
keliautojo, kovotojo už. žmogaus 
teises ir pirmojo moderniojoje 
istorijoje politinių pabėgėlių 
globėjo Fritjofo Nanseno kny
gos “Į ateities šalį” citatą:

“.. . Rusija įrodė savo nepa
prastą sugebėjimą plėstis. Jos 
teritorijos didėjimas nuo Mos- 
kovijos valstybės įsteigimo XVI 
š. pradžioje iki mūsų dienų (F. 
Nanseno knyga buvo parašyta 
1912 m.) neturi sau lygaus pa
vyzdžio pasaulio istorijoje. Per 
šį laikotarpį Rusijos valstybė vi
dutiniškai kiekvieną dieną pa
didėdavo 128 kv. varstų (vars
tas — 1.067 km) plotu arba 
46800 kv. varstų plotu per me
tus" (cituojama iš F. Nanseno 
knygos rusiškojo vertimo, iš
leisto Pelrapilyje 1915 m., 281 
psl.).

Belieka pridurti, kad Antro
jo pasaulinio karo dėka Rusijos 
imperijos teritorija tiek išsiplė
tė, k a d j o s faktiškosios sienos 
kerta pusiau Berlyną ir sutam
pa su Elbės upės vaga. F. Nan
seno apskaičiuota rusiškojo eks
pansionizmo statistika naujųjų 
istorijos faktų šviesoje nublun
ka. Ar visa tai. kaip tvirtina A. 
Solženicinas. tėra tik Dievo už
mojis realizuoti istorijos bėgy
je rusų naciją - asmenybę?

(Bus daugiau)

pokalbyje su Siniavskiu lagery
je neslėpė savo priešiško nusi
statymo ir paniekos kitoms So
vietų Sąjungos tautoms, taria
mai suteršusioms rusų dvasinės 
kultūros vertybes svetimomis 
idėjomis ir tendencijomis. 
VSChSON programa skelbia 
Rusijos “šventos misijos” idėją, 
atmetančią tiek kapitalizmą, 
tiek ir komunizmą kaip nepri
imtinas rusų tautinei egzisten
cijai visuomenines santvarkas. 
Šioms santvarkoms VSChSON 
programa priešpastato labai 
miglotą “personalizmo koncep
ciją”, išplaukiančią iš rusų tau
tos savitų ypatybių. VSChSON 
programa buvo pirmą kartą pa
skelbta Vakaruose tik 1975 m. 
YMKA-Press rinkinyje ir buvo 
specialistų įvertinta kaip rusiš
kojo fašizmo ir tautinio nepa
kantumo apraiška.

KGB išaiškino š i ą nelegalią 
rusų fašistų partiją 1967 m. ir 
sutriuškino ją. Visi VSChSON 
nariai, išskyrus jos vadą I. 
Ogurcovą, atliko bausmę ir da
bar laisvi. Kaip organizuota po
litinė jėga VSChSON nebeegzis
tuoja, bet jos idėjos paplito Ru
sijoje ir rado platų atgarsį ru
siškoje išeivijoje Vakaruose.

Yra pagrindo m a n y t i, kad 
VSChSON yra susijusi su ne
sėkmingu pasikėsinimu prieš 
Brežnevą. Leningradietis Ilji- 
nas, persirengęs milicijos kari
ninko uniforma, sugebėjo per 
iškilmingą kosmonautų sutiki
mą Maskvos Raudonojoje aikš
tėje prisiartinti prie vyriausy
bės narių automobilių kolonos 
ir apšaudyti ją. Jis p a t a i k ė į 
kosmonautų mašinos vairuoto
ją. TASS paskelbė trumpą in
formaciją apie šį įvykį, kurioje 
buvo pažymėta, kad 11 j i n a s 
esąs beprotis ir esąs patalpintas 
psichiatrinėje ligoninėje.

VSChSON propaguojamas 
personalizmas ideologiškai labai 
artimas vokiškųjų nacių fiure
rio idėja i. Sunku pasakyti, ar 
Ogurcovas ir jo bendražygiai 
įsivaizdavo busimąją Rusiją 
kaip patobulintą hitlerinio 
tūkstantmečio reicho variantą, 
a r svajojo apie personalinės 
monarchijos atkūrimą. Kaip ten 
bebūtų, „bet ortodoksijos, hegę- 

tapo šios politines partijos ideo
logijos kertiniu akmeniu. Nėra 
reikalo įrodinėti, kad lietuvių 
tauta, kaip ir kitos pavergtosios 
tautos, negali nieko gero laukti 
iš tokios rusų fašistų partijos.

Naujausios rusiškojo 
radikalizmo formos

Po VSChSON sutriuškinimo 
rusų radikalų judėjime ėmė 
reikštis Vladimiro Osipovo gru
pė, ilgą laiką skelbusi savo ideo
logiją savilaidos ž u r n a le 
“VECĖ”. Taip vadinosi senovės 
slavų miestų gyventojų sueigos. 
Osipovo “VECĖ” skiriasi nuo 
VSChSON programos šiek tiek 
nuosaikesniu tonu, bet ne turi
niu, atspindinčiu kraštutines ru
siškojo šovinizmo nuotaikas, ap
ėmusias gana plačius rusų tau
tos sluogsnius. Anot “VECĖs”, 
Vakaru demokratija, kaip isto
riškai susiformavusi visuomeni
nė struktūra, galutinai išsigimė. 
Tauta, girdi, parlamentinės de
mokratijos sąlygomis suskyla į 
“spaudimo grupes”, siekiančias 
materialinės naudos ir kovojan
čias už didesnį kąsnį iš bendro
jo visai tautai priklausinčio py
rago. Parlamentinei Vakarų de
mokratijai Osipovo grupė prieš
pastato tautinio “solidarizmo” 
idėją. Girdi, rusų tautos vieny
bė istorinių - kultūrinių verty
bių pagrindu yra vienintelė to
limesnės didžiosios Rusijos im
perijos egzistencijos prielaida. 
“VECĖs” žurnalas plačiai sklei
dė “Trečiosios Romos” sampra
tą, kitais žodžiais1 tariant, pa
brėžė Maskvos, kaip žmonijos 
dvasinių vertybių centro, reikš
mę. Kaip ir visi kiti rusų šovi
nistai. įskaitant komunistų par
tijos centro komitetą-oficialaus 
didrusiškojo šovinizmo apologe
tą. Osipovo grupė aiškiai ir ne
dviprasmiškai pasisako už toli
mesnį imperijos stiprinimą bei 
centralizavimą, už kitų tautų 
rusinimą, jų nacionalinių kultū
rų slopinimą ir tautinės autono
mijos siaurinimą.

Įdomu pažymėti, kad Osipo
vo grupė ilgą laiką veikė pusiau 
legaliomis sąlygomis. “VECĖs" 
autoriai spausdino savo kūri
nius. liaupsinančius rusų tautos 
praeities didybę oficialiuose 
literatūriniuose ž u r n aluose 
"Oktiabr" ir vėliau pasirodžiu
siame" Naš sovremenik '.Tiek sa

MIELAI MAMYTEI
a+a

EMILIJAI AžlJBALIENEI
mirus, sūnus — kunigą PETRĄ AŽUBALĮ, JONĄ 
AŽUBALĮ su šeima ir artimuosius giliai užjau
čiame —

J. K. Mickai
Montreal, P.Q.

MIRUS MOTINAI
A+A

EMILIJAI AŽUBALIENEI
jos sūnui kunigui klebonui PETRUI AŽUBALIUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

A4. V. Tamulaičiai

A+A
EMILIJAI AŽUBALIENEI

mirus, sūnus — kunigą kleboną PETRĄ AŽUBALĮ, 
JONĄ su šeima bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame —

Sofija ir Bronius Vaičaičiai
Rimas Vaičaitis
Dana ir Vytas Paškovičiai
Pranas ir Pranciška Norušiai

Jaunimo kongreso žinios
Kaikuriems žmonėms neaiš

ku. ar kongreso komitetas or
ganizuoja kelionę iš Anglijos į 
Europą ir kiek ši kelionė kai
nuos.

Komitetas praneša, kad at
stovams bus organizuojama ke
lionė iš stovyklos į studijų die
nas Altenberge, Vokietijoje. Si 
kelionė kainuos DM 106.

Dalyviams ir turistams orga
nizuojama kelionė iš Londono 
i Ostendę, Belgijoje. Tai yra 
kelionė per kanalą, kuri kai
nuos DM 50. Visos kongreso 
ruošos komiteto organizuoja
mos ekskursijos prasidės Osten- 
dėje. Ekskursijų dalyviai tiesiai 
iš laivo lips į autobusus. Visos 
ekskursijos baigiasi Koenigstei- 
ne-Frankfurte, kur įvyks užda
rymo’iškilmės.'-' ėboiią 
■“Jeigu susidarys pakankamas 
skaičius žmonių, norinčių vykti 
iš Ostendės j Liuveną, kur vyks 
Europos Lietuvių Studiji} Savai
tė, bus galima taip pat užsakyti 
autobusą. Kaina priklausys nuo 
žmonių skaičiaus. Už kelionę 
bus galima atsilyginti Londone.

Visi likusieji turistai ir daly
viai keliauja savarankiškai. Jie 
prašomi nepaklysti, kad laiku 
atvyktų į uždarymo iškilmes lie
pos 27 d.

(ĮJamibiait Ari J^emnrtals
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namu telefonas 278-4529

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas: 

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1 A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMl'NKLŲ BENDROVĖ

IV PLJK pirm. Andrius Smi
tas ir informacijos komisijos 
pirm. Marytė Šmitienė lankėsi 
Stuttgarte, kur tarėsi su E. Lu- 
ciene. Jinai sutiko su moterų 
klubo pagalba šią vasarą prižiū
rėti kongreso būstinę Vasario 
16 gimnazijoje. Ji žada suorga
nizuoti moteris, kurios prieš, 
per ir po kongreso gimnazijoje 
pri.ms atvykstančius svečius iš 
viso pasaulio. Smulkesnės infor
macijos bus paskelbtos vėliau.

Baltiečių Krikščionių Studen
tų Sąjunga IV PLJK proga ren
gia jaunimo suvažiavimą rug
pjūčio 1-6 d.d. Bus svarstomos 
literatūrinės ir krikščioniškos 
temos. Dalyviams vienai dienai 
—- DM20, visam suvažiavimui 
— DM120. Suvažiavimas įvyks 
miškais ' apsuptoje Annabergo 
pilyjg; į£Įjorjfltięįi,, suvažiavime 
dalyvauti arba gauti daugiau in
formacijų prašomi kreiptis į pi
lies šeimininką: Rev. J. Urdze, 
Annaberger Štr. 400, 5300 
Bonn 2, West Germany.

Rūta-Ona Siūlyto

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Betkas, galįs ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).



Rašytoju dialogas apie Vilnių
Lietuvoje gimęs lenkų rašytojas Česlovas Milašius kalbasi su lietuvių rašytoju Tomu Venclova

Paryžiuje leidžiamas lenkų žurna
las “Kultūra” 1979 m. 1-2 nr. iš
spausdino Česlovo Milašiaus ir Tomo 
Venclovos laiškus. įdomesnes vietas, 
paruoštas K. BARONO, pateikiame 
“TŽ” skaitytojams. RED.

BRANGUS TOMAI,
Du poetai — vienas lenkas, 

kitas lietuvis studijavo tame 
pačiame mieste. Gera proga vie
šam pasikalbėjimui apie savo 
miestą. Tikrumoje miestas, ku
rį aš pažinojau, priklausė Len
kijai ir vadinosi Wilno. Mokyk
la ir universitetas vartojo len
kų kalbą. Tavo miestas yra Lie
tuvos TSR sostinė ir vadinasi 
Vilnius. Mokyklą ir universite
tą išėjai naujoj eroj, po antro
jo karo.

Neseniai, vienas mano bičiu
lių paklausė mane, kodėl savo 
poezijoje ir prozoje prisimenu 
Vilnių ir Lietuvą. Atsakiau, kad 
tai ne emigranto sentimentalu
mas, nes nenorėčiau ten važiuo
ti. čia veikia jieškojimas tikro
vės, išvalytos laiko tėkmėje, 
kaip pas Prouską. Bet taip pat 
yra ir kitas pasiaiškinimas: Vil
niuje praleidau savo jaunystę, 
manydamas, kad gyvenimas su
siklostys labai paprastai. Tik vė
liau viskas pradėjo suktis, ir 
Vilnius paliko man kaip norma- 
lumo galimybė. Tad grįžkime 
prie to miesto, ypač jo univer
siteto, šiemet mininčio 400 me
tų gyvavimo sukaktį.

❖ * *
Vilniaus negalima išbraukti 

iš lenkų kultūros gyvenimo dėl 
Mickevičiaus, filomatų Slovac
kio, Pilsudskio. Nekartą Vilnių 
savo jaunystėje lygindavau su 
Vilniumi prieš šimtmetį, kai 
jame veikė geriausias imperi
joje universitetas. Tuometinis 
Vilnius buvo masonerijos mies
tas, o su masonais universiteto 
filomatai ryšius palaikė per bib
liotekos vedėją Kontrimą. Žino
jau apie masonų ložes naujame 
Vilniuje. Slapta “Pet” organiza
cija, į kurią buvau priimtas dar 
gimnazistas, taip pat palaikė ry
šius, tačiau politiškai ji buvo 
daugiau nukreipta prieš ende- 
kus (endekai — Tautinės De
mokratijos — Narodowa Demo- 
kracija sutrumpintas pavadini
mas, K.B.).

Neseniai teko sutikti buvusį 
universiteto prof. St. Svianevi- 
čių. Iš jo sužinojau, kad Vilniu
je veikė labai daug masonų lo
žių, o aš į kažką panašaus pa
taikiau dar gimnazijos metu.

O dešinieji, šūkio “Dievas ir 
Tėvynė” šimtaprocentiniai len
kiškumo sekėjai? Jų, lenkiškai 
kalbančių, buvo dauguma. Tik
rumoje Vilnius filomatų laikais 
buvo lenkiškesnis. Nežinau tik 
ar kaimas buvo lenkiškas, kaip 
mano laikais, ar gudiškas. O gal 
lietuvių kalba, palaipsniui stu
miama gudų, siekdavo arčiau 
Vilniaus?

Pačiame mieste rusiškasis 
valdymas XIX š. paliko stiprų 
antspaudą, tad dar kartą sakau, 
kad carų laikų Vilnius buvo len
kiškesnis. Tikrumoje pusę Vil
niaus gyventojų sudarė žydai, 
kurių dauguma kalbėjo rusiš
kai. Dėlto ir rusiškos gimnazi
jos mano Vilniuje šalia lenkiš
kų. Jeigu neapsirinku, viena bu
vo hebrajų ir jidiš. Be to, kaip 
žinai, viena buvo lietuvių — 
Vytauto Didžiojo ir viena gudų. 
(Nežinau, iš kur č. Milašius su
rado rusiškas gimnazijas Vil
niuje. Lenkų okupacijos metu 
lietuviai, žydai, gudai ir rusai 
turėjo po vieną gimnaziją, K. 
B.). Į rusų mokyklas savo vai
kus siuntė žydų inteligentija, 
prisirišusi prie rusiškos kultū
ros. Juk rusų Vilniuje nedaug 
buvo (lenkų statistiniai duome
nys 1936 m. jų nurodė Vilniu
je 7000, K.B.). Tai caro laikų li
kučiai, saujelė emigrantų. Buvo 
ir kitokių rusiškų pėdsakų — 
bjauri architektūra, artima ru
siškų tvirtovių miestams ir taip 
skirtinga nuo senojo Vilniaus 
skersgatvių.

* * *
Taip pat jaučiau, kad Vilnius 

yra provincija. Tas mane labai 
slėgė. Svajojau ištrūkti į pa
saulį. Tad nėra prasmės kurti 
mitą apie mylimą, prarastą 
miestą, jeigu jame negalėjai nu
rimti. Ir kai vaivada Bocianskis 
pareikalavo Lenkijos radiją Vil
niuje išmesti mane iš darbo 
kaip politiškai nepatikimą, išvy
ką Į Varšuvą priėmiau su pa
lengvėjimu. Vilnius — nepa
prastai siaura bazė. Atskaičius 
žydus, kalbančius ir skaitan
čius jidiš bei rusiškai, ir “tutei- ‘ 
ša” liaudį, nieko neskaitančią, 
kas lieka? Truputis bukos, šlėk

tiškos kilmės inteligentijos. O 
su tuo siejamas tautybių klau
simas: jeigu save laikytume lie
tuviais, tai Vilnius būtų mūsų 
sostinė ir mūsų centras. Labai 
sunki problema. Pagrinde turė
tume būti lietuvių tautybės, kal
bantys gimtąja lenkų kalba ir 
tęsti naujose sąlygose Mickevi
čiaus “Lietuva, tėvyne mūsų”. 
Tai reikštų sukūrimą lietuviš
kos literatūros lenkų kalba ly
giagrečiai su lietuvių kalba. Bet 
niekas to nenorėjo. Lietuviai 
matė lenkų kultūroje nutautė
jimą, o visi kalbantieji lenkiš
kai, laikydami save lenkais, su 
pagieža žiūrėjo į “chlopų” tau
tą.

* * *
Norėčiau paliesti tautinės iš

davystės sąvoką, kai studijų me
tais Paryžiuje lankiausi pas Lie
tuvos pasiuntinį Oskarą Mila
šių. Jis lenkų buvo laikomas iš
daviku. Tačiau jo laiškai Chris- 
tianui Gaussui, kuriuos atradau 
Princetono un-to bibliotekoje ir 
paskelbiau atskiroje knygoje 
Paryžiuje, duoda atsakymą Į 
klausimą, kodėl ir kaip Oskaras 
Milašius pasiskelbė esąs lietu
vis. Juk 1918 m. apie tautinį 
lietuvių atgimimą jis nieko ne
žinojo. Paprasčiausiai — susi
pyko su lenkais, kadangi jie ne
norėjo pripažinti Lietuvai ne
priklausomybės. Dirbo Lietuvos 
gerovei tarptautinėje plotmėje. 
Šiandieną, žiūrint iš perspekty
vos, jo užimtoji pozicija Vil
niaus klausimu buvo teisinga. 
Manding, lietuviai jį gerbė, ta
čiau su nepasitikėjimu į jį žiū
rėjo, nes O. Milašius nemokėjo 
lietuviškai. O jeigu aš pasiskelb
čiau lietuviu?.. . Koks galiu bū
ti lietuvis, jeigu rašau lenkiškai. 
Šis nepasitikėjimas ir buvo sa
vanoriška rezignacija iš diplo
matinės karjeros, pasitenkinant 
kuklia patarėjo vieta pasiunti
nybėje, nors kartą jam buvo 
pasiūlyta užsienio reikalų mi- 
nisterio vieta. Pastebėk lenkų 
atmintį: neseniai Lenkijoje Ar
thur Międzyrzecki išvertė O. Mi
lašiaus apysaką “L’Amoureuse 
Initiation”. Kai apie jo kūrybą 
pradėta plačiau rašyti, laikrašty
je “Tygodnik Powszechny” pa
sirodė atviras laiškas, kuriame 
jo autorius primena, kad su len
kiškumu Oskaras Milašius nie
ko bendro neturėjęs, nes jo bu
vo išsižadėjęs.

Lietuviškos išeivijos spaudo
je pasirodė priekaištai. Nors esu 
Oskaro Milašiaus giminė, tačiau 
esu lenkas, ne lietuvis. Rusijoje 
jaučiausi šimtaprocentiniu len
ku. Kas kita susidūrus su etni
niais “karalystės” lenkais ... 
Tikrumoje su prieškarine len
kiška inteligentija teko sueiti Į 
konfliktą, nes mano galvosena 
buvo daugiau tarptautinė ar 
kosmopolitinė.

Sunku šiandieną tai atsekti. 
Įvairios Įtakos veikė jau mo
kyklos metais, kaip pvz. litera
tūrinė spauda, leidžiama ne len
kų inteligentijos, bet žydiškai- 
lenkiškos. Kalbu apie spaudą, 
leistą Varšuvoje, kaip pvz. 
“Wiadomosci Literackie”. Iš to 
gal mano ankstyvas maištas 
prieš Senkevičių ir prieš len
kišką dvasią, kuri yra “anima 
naturaliter endeciana”.

* * *
Ir dar apie vieną įtaką norė

čiau priminti. Tai bus ilgesnė 
istorija. Nesi pirmas mano lie
tuvis bičiulis. Studijų metais 
stipriai mane veikė bičiulis lie
tuvis, ir tai ne iš Vilniaus, bet, 
kaip tada sakydavo, iš “kauniš
kės Lietuvos”. Kaip jis atsira
do? Kaip žinai, diplomatinių 
Lietuvos-Lenkijos santykių ma
no studijų dienomis 1929-34 m. 
nebuvo. Pažinau jį 1929 m. fi
losofinės teisės proseminare, ku
riam vadovavo doc. Einikaitė

Poetas prof. CZESLAW MILOSZ 
Toronte paskaitos metu

(sulenkėjusi lietuvaitė? K.B.). 
Atsistojęs jis mėgino kalbėti 
lenkiškai, bet tikrumoje kalbė
jo rusiškai, perpindamas vo
kiškais žodžiais. Tai buvo Pra
nas Ancevičius arba Franciszek 
Ancewicz. Buvo gimęs neturtin
goje ūkininkų šeimoje, pasiekė 
gimnaziją, susižavėjo rusiška li
teratūra (Gorkiu ir kt.) ir tapo 
revoliucininku. Dalyvavo 1926 
m. socialistiniame Plečkaičio 
pralaimėtame sukilime ir turė
jo bėgti iš Lietuvos. Pabėgo į 
Vieną, kur gyveno K. Markso 
vardo darbininkų namų kom
plekse. Ten jam padėdavo so
cialistai. Pranas arba “draugas” 
(Č. Milašius taip ir rašo, K.B.) 
kaip jį vadindavau, turėjo būti 
visą gyvenimą radikalus socia
listas, vienietiško stiliaus mark
sistas. Ir tai buvo jo tragedija, 
nes tai buvo žmogus, ištroškęs 
politinio veikimo, bet pasmerk
tas emigranto likimui. Vilniuje, 
vietos lietuvių tarpe, jis buvo 
“nudegęs”, nes vilniečiai lietu
viai buvo lojalūs Kauno vyriau
sybei, o jis gi buvo politiniu nu
sikaltėliu. Lietuviai komunistai 
ypatingai jo nekentė, skelbė jį 
esant lenkišku agentu, nes jis 
juos “kepindavo” geru Sov. Są
jungos reikalų pažinimu. Plati
no gandus, kad esąs “papirk
tas”, apmokamas lenkų, nes tu
ri studijoms pinigų. Aš gyve
nau su “draugu” tame pačiame 
augšte Akademikų Name Tauro 
kalne ir mačiau kuklius jo pra
gyvenimo šaltinius (Vilnius bu
vo ypatingai pigus miestas). Jie 
ateidavo iš Amerikos, iš lietu
viškos spaudos, rodos, antikle-

Vadinamieji Napoleono rūmai Lietuvos sostinėje Vilniuje Nuotr. J. Rimienės

Pasitikėjimo klausimas
AL. GIMANTAS

Greičiausia tai bus ženklas 
laikraštinio nesubrendimo, ku
riuo didžiuotis nevertėtų. Ta 
čiau tenka prisipažinti, kad jau 
eilę metų savyje teko kaupti pa
sitikėjimą išeiviškąja lietuvių 
spauda, žodžiu, ką tik perskai
tai mūsų spaudoje, tiki viskuo, 
kas ten rašoma ar teigiama. Ko
dėl ne? Juk nemaža dalis redak
torių ir bendradarbių yra dau
giau ar mažiau pažįstami, kiti 
atsekami iš jų nuolatinių skil
čių. Dažnai juk net ir be autori
nio parašo gali atspėti autorių 
iš stiliaus, temų pasirinkimo, jų 
nagrinėjimo būdo. Nebūtinai 
turi sutikti su kad ir neblogai 
pažįstamo mintimis. Tai nė 
kiek nekliudo tolimesnei pažin
čiai ar draugiškumui. Kas gi 
būtų, jei visi vienodai galvotų, 
rašytų, dėstytų. . .

Gaila, kad tas ilgalaikis pasi
tikėjimas visai nesenai tapo 
aplamdytas viena rimta proga. 
Kaipgi nevadinsi rimtu reikalo, 
kuris turėjo labai daug ką bend
ro su Vasario 16 minėjimu Kle- 
velande.

Dar gerokai prieš minėjimus 
buvo įdomu skaityti reportažus 
ar pranešimus, kur, kada, kaip 
ruošiamasi Vasario 16 iškil
mėms, kartu dėmesį kreipiant Į 
įdomesnio profilio kitataučius 
svečius — kalbėtojus. Klevelan- 
de minėjimui buvo pakviestas 
JAV senatorius. Tai, žinoma, 
kur kas svarbesnė vieta už JAV 
kongreso (lyg ir Žemųjų Rūmų) 
narį. Dažniausiai eilinį kongre
so narį žymiai lengviau iškvies
ti nei senatorių. Paprastai vie
šoji opinija ir aplinkos infor
macija kreipia daugiau dėme
sio į senatorius, kurių tėra tik 
po du iš kiekvienos valstijos, 
žodžiu, klevelandiečių pasirin
kimas buvo nepeiktinas, nes 
daugelyje vietovių minėjimams 
buvo gauti tik “kongresmanai”. 
Vadinasi, Klevelando minėji

rikalinės, kairiosios, kuriai rašė 
korespondencijas, nes buvo už
kietėjęs ateistas. Kai pinigai vė
luodavo, “d r a u g a s” skolin
davosi.

Taigi, ilgi mano pasikalbėji
mai su Pranu formavimosi me
tais paaiškina, kodėl, persikėlęs 
į Varšuvą, žinojau dešimt kartų 
daugiau apie komunizmą už vi
sus savo literatus kolegas. Pra
nas sekė viską, kas vyko už rytų 
sienos. Tad ir mano pažiūros į 
Lenkiją ir lenkiškumą tokioje 
atmosferoje turėjo būti kito
kios.

Viliuosi, kad mano laiške rasi 
medžiagos apmąstymui. Ir aš, ir 
Tu norime, kad lenkų-lietuvių 
santykiai susiklostytų kitaip nei 
praeityje. Dvi tautos daug per
gyveno. Naujoji karta kitaip 
kalbėsis nei prieškarinė.

Lietuviai 1918-1939 m.m. ne
mėgo viso to, kas man buvo ar
tima Vilniuje: “krajoveų”, fede
racinių svajonių, regijonalizmo, 
masonų-liberalų, kurie nuėjo 
kartu su Pilsudskiu. Atrodo, 
kad jie buvo linkę į srovę su 
“anima naturaliter endeciana”, 
nes tuo būdu aiškiai buvo mato
mas priešas. Gal jų buvo teisy
bė — nespręsiu. Vienok toji li
nija, nebūdama sarmatinė (Sar- 
matija — graikų ir romėnų var
totas jkrašto vardas, bendra 
prasme taikytas žemėms tarp 
Vyslos ir Volgos, LE), duoda 
šiandieną viltį lenkų-lietuvių 
draugiškumui.

Czeslaw Milosz
(Bus daugiau)

mas įgavo ryškesnį bruožą tiek 
savųjų, tiek svetimųjų tarpe.

Rodos, viskas tvarkoje. Deja, 
nevisiškai taip. Toje pačioje 
spaudoje teko skaityti teigimų, 
kad to senatoriaus pakvietimas 
pas lietuvius buvęs grynas ne
susipratimas. Esą, jis toks ir ki
toks, neabejotinai raudonųjų 
simpatikas, tikrosios demokra
tijos priešas, autorius ar koau- 
torius eilės įstatymų, palankių 
raudonųjų tikslams, žodžiu, 
amerikinio politiko portretas 
nupieštas taip, kad tokį veidą 
tuoj pat kabintumei šalia Kosy
gino ir Brežnevo.

Panašių minčių įtakoje jau 
galima buvo laukti, kad ir ne 
dabar madingos islaminės re
voliucijos klevelandiečių lietu
vių tarpe, bet vis jau šiokio to
kio sąmyšio.

Praėjus tam minėjimui su ne
kantrumu teko laukti pirmųjų 
aprašymų. Tačiau jie visi buvo 
visiškai priešingi priešminėji- 
minei informacijai. Atrodo, kad 
svečias senatorius pasakė ne tik 
nuosaikią, bet ir itin simpatin
gą kalbą, kurios tekstą galėtų 
ramiausiai priimti ir patys kraš
tutiniai mūsų konservatorių 
sluogsniai. Juk tos mintys reiš
kė visišką lietuviškų problemų 
supratimą. Be to, yra pagrindo 
manyti, kad tas senatorius liks 
lietuvių bičiuliu JAV sostinėje. 
Lieka tik vienas klausimas, la
bai glaudžiai susijęs su š i o ra
šinio tema, būtent, pasitikėjimo 
klausimas savosios spaudos pu
slapiais. Kokiais informatoriais 
bei šaltiniais skaitytojas gali 
remtis bei tikėti?

• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

Iš septintojo Kanados baltiečių vakaro parlamento rūmuose Otavoje. Iš kairės: KLB pirm. J. R. Simanavičius, 
parlamentinio globos komiteto pirm. Ch. Caccia, Toronto Lietuvių Namų valdybos narys S. Kuzmas, senatorius R. 
Perrault, aptarę baltiečių rūpesčius Kanadoje Nuotr. L. Giriūno

Lietuva jaunosios kartos akimis
AURELIJA BALAŠAITIENE

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Klevelando apylinkės vadovybė 
pasižymi jaunimo veiklos skati
nimu, įtraukdama jaunimą į 
mūsų visuomeniško gyvenimo 
srovę. Prieš keletą mėnesių įvy
kęs jaunimo simpoziumas, ku
riame jaunimas ir vyresnieji tu
rėjo progos vieni kitus pakriti
kuoti, davė pradžią abipusiam 
susidomėjimui. Išvada buvo aiš
ki — nevisas mūsų jaunimas 
yra abejingas lietuvybei ir nevi
si vyresnieji supranta jaunimą.

Antrasis simpoziumas tema 
“Vasario 16 Lietuva”, įvykęs 
vasario 15 vakarą DMNP mažo
joje parapijos susirinkimų salė
je, buvo gerai išreklamuotas ir 
sutelkė didelį būrį publikos. 
Simpoziumą trumpu, jautriu 
žodžiu pradėjo Ingrida Bublie
nė, pristatydama jaunus simpo
ziumo narius.

Pirmuoju kalbėjo Vytautas 
K1 i o r y s, jaunas skaitytuvų 
(kompiuterių) specialistas. Jis 
klausytojus stebino kruopščiai 
surinktais statistikos duomeni
mis apie Lietuvos prekybą, pra
monę, žemės ūkį, švietimą ir so
cialinį aprūpinimą. Jis pripaži
no nepaprastą nepriklausomos 
Lietuvos pažangą visose šitose 
srityse 1918-1940 m. laikotarpy
je. Įdomu, kad jis nebandė 
menkinti Lietuvos laimėjimų, 
lygindamas s u milijoninėmis 
skaitlinėmis operuojančia Ame
rika. Jis jieškojo panašaus dy
džio kraštų Europoje ir rado net 
keletą duomenų, pagal kuriuos 
Lietuva pralenkusi ir žymiai di
desnius kraštus, kaip pvz. bul
vių ir rugių auginime Prancūzi
ją. Jis pastebėjo, kad Lietuvoje 
turėjo būti gyvenimas palygin
ti geras. Tai rodo mažėjantis 
emigrantų skaičius: 1923 m. iš 
Lietuvos į svetimus kraštus 
emigravo 3000 asmenų, 1926 m. 
— 12,000, o 1938 m. — 700.

Sekanti simpoziumo dalyvė 
Rita Balytė, pedagoginių ir li
teratūros mokslų magistrė, 
nuostabiai taisyklinga, dailaus 
stiliaus literatūrine lietuvių kal
ba pateikė išsamią pirmojo bol
ševikmečio Lietuvos istoriją. Ži
nios buvo surinktos preciziškai, 
suglaustai, neišleidžiant ne tik 
esminių į bolševikinę okupaciją 
vedusių istorinių bei politinių 
priežasčių, bet ir kaikurių įdo
mių istorinių detalių, neužtin
kamų eilinėje enciklopedijoje.

Pats jauniausias simpoziumo 
dalyvis Tomas Palubinskas, ant
ri metai studijuojantis psicho
logijos ir ekonomijos mokslus 
Case Western Reserve univer
sitete, pareiškė savo mintis apie 
naujuosius lietuvius imigran
tus, kurių esama per 30,000. Jis 
siūlo kietokai analizuoti praeitį, 
objektyviai žvelgti į dabartį ir 
realiai į ateitį. Jo supratimu, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, skautai, ateitininkai ir kitos 
organizacijos sudarė tvirtą pa
grindą tęsti kovai už Lietuvos 
laisvę. Ateitis esanti jaunimo 
rankose, o jaunimą reikia išju
dinti, skatinti, traukti į veiklą. 
T. Palubinskas tvirtino, kad 
jaunimas būtų veiklesnis, jeigu 
jam būtų pasiūlytos konkrečios 
idėjos ar konkretūs, jiems su
prantami uždaviniai. Čia jis pa
minėjo jaunimo veiklą Simo 
Kudirkos atveju 1970 m. Tas 
įvykis jaunimą sujungęs ben
dram darbui.

Algis Rukšėnas, žurnalistas ir 
knygos “Day of Shame” auto
rius, kalbėjo apie antrąjį bolše
vikmetį ir gvildeno opų klausi
mą: ar Lietuva yra Lietuva, ar 
tik Rusijos provincija? Išvado

je Algis Rukšėnas tvirtina, kad 
Lietuva ir liekanti Lietuva. Tai 
Sadūnaitės, Kudirkos, Kalantos 
Lietuva, o mūsų gyvenimo šū
kis turįs būti “kova”.

Jūratė Neimanienė kalbėjo 
apie ateities viziją. Ji tvirtai ti
ki, kad Lietuva vieną dieną bus 
nepriklausoma. Be to tikėjimo 
nebūtų prasmės bendrauti ir 
veikti. Ji padarė ištisą eilę įdo
mių politinių išvedžiojimų, nu
matydama istorinių įvykių rai
dą, kurios metu pavergtosios 
tautos, pasinaudodamos mo
mentu, atgaus laisvę. Ateities 
Lietuvą ji numato socialistinę. 
Pati į ją išvykti neketinanti. 
“Aš nemanau, kad mes ten bū
sime reikalingi. Gal mano vai
kams ir bus vietos Lietuvoje. 
O ir sukilimo mes ten neeisi
me kelti. Patys turės savo lais
vę išsikovoti.”

Paskutinioji simpoziumo da
lyvė mokytoja Aldona Zorskie- 
nė pareiškė, kad kiekvienas lie
tuvis bus reikalingas ir kad ji 
betkada galinti “pasiėmus lėk
tuvą” skatinti sukilimą, jei tik 
priartės laisvės kovos laikas. Ji 
neabejoja, kad ir Amerikos lie
tuviai turėtų prisidėti prie nau
jos valstybės kūrimo. Ji kvietė

Atstatoma
Neseniai spaudoje pasirodė 

žinia, kad Biržų pilies rūmai, 
švedų sudeginti 1704 m., bus at
statomi. Chruščiovo viešpatavi
mo metais šis sumanymas buvo 
atmestas, ir jo autoriai “vieti
niai draugai” gavo pylos. Atsta
tinėti feodalų rūmus — neleis
tinas dalykas. Bet laikai pasi
keitė ir, matyt, buvo suprasta, 
kad Biržų pilis buvo ne vien 
feodalų rūmai. Gal padėjo ir tai, 
kad vienu metu čia viešėjo Ru
sijos caras Petras Didysis.

Biržų miesto vardas pirmą 
kartą senuose raštuose minimas 
XV š. Sakoma, jis kilęs nuo čia 
augusio puikaus beržyno, bet 
kalbininkas Balčikonis teigė, 
kad miesto pavadinimas kilęs 
nuo žodžio “biržė”. XVI š. šios 
vietovės atiteko Lietuvos didi
kams Radvilams, kurie, pavertę 
Biržus savo rezidencija, pastatė 
pilį. Šiaurinėje miesto dalyje 
buvo įrengtas 400 ha tvenkinys, 
aplink pilį padaryti pylimai, iš
kasti grioviai. 1598 m. pilis bu
vo baigta statyti, o antroje XVII 
š. pusėje pastatyti labai puoš
nūs pilies rūmai, turėję apie 40 
kambarių.

Naujo tipo bastioninė Biržų 
pilis tuo metu buvo stipriausia 
visoje Lietuvoje. Ji tapo svar
biausiu Lietuvos šiaurinių sie
nų apsaugos punktu ir kariuo
menės telkimo centru per ka
rus su švedais. 1701 m. Rusijos 
caras Petras I ir Lietuvos-Len
kijos karalius Augustas U joje 
pasirašė sutartį prieš besiver
žiančius švedus.

Prof. dr. B. Dundulis, žymus 
Lietuvos praeities tyrinėtojas, 
neseniai Vilniuje išleido veikalą 
“Švedu feodalu įsiveržimai i 
Lietuvą XVII-XVIII a.” (leidi
nys labai greitai išnyko iš kny
gynų lentynų). Apie šį istorinį 
susitikimą Dundulis rašo, kad 
dar 1701 m. vasario 24 d. iš Var
šuvos atvyko į Biržus Augustas 
II kartu su pakancleriu Stanis
lovu Ščiuka, daugeliu didikų, 
Prancūzijos pasiuntiniu Varšu
voje ir Kuršo kunigaikščiu. Au
gustas II nekantriai laukė at
vykstančio caro: pasitikti į 
Daugpilį pasiuntė savo atstovą, 
o prie Biržų pilies vartų stovė
jo paruoštas karaliaus važis, ku- 

visus nevengti dalyvavimo Ame
rikos gyvenime, eiti į Amerikos- 
organizacijų veiklą ir jieškoti' 
platesnio palankumo Ameriko
je.

Klausytojams nenusibodo: 
jaunųjų simpoziumo narių pasi
sakymai, nes jie visi buvo origi
nalūs, gerai paruošti ir nuošir
dūs. Gaila, kad diskusijų lygis: 
toli gražu nebuvo tolygus sim
poziumo pasiruošimui. Kaikurie 
pasisakymai dvelkė pabarimu,: 
pamokslavimu ar pamokymu.: 
Buvo pasigesta simpoziumo už
darymo, minčių susumavimo ar 
kokios nors išvados.

Šis simpoziumas buvo kiek 
perkrautas plačių temų gausu
mu. Būtų pageidautina, kad at
skiras temas jaunimas taip pat 
simpoziumo forma ateityje nag
rinėtų tik vieną ar daugiausią 
dvi. Tada būtų progos konkre? 
tizuoti aktualiausius klausimus 
ir bendromis jėgomis nustatyti 
gaires tolimesnei veiklai. Viena 
yra aišku — mūsų jaunimas yra 
giliai lietuviškas, jautrus Lietu
vos reikalui, energingas, inteli
gentiškas ir sumanus. Jam tik 
reikia vyresniųjų pasitikėjimo, 
paramos ir glaudaus bendradar
biavimo. .. ,

Biržų pilis
riuo jis pats ketino vykti už 
miesto pasitikti svečio. Tačiau 
Petras į Biržus atvyko vasarių 
26 d., 9 v. r., taip staiga, kad 
vos spėjo jį pasitikti prie prie? 
angio laiptų. Valdovu garbei bu
vo triskart saliutuojama patran
kų šūviais. Caras Petras su pa
lyda (F. Golovinas, G. Golovki
nas, L. Nariškinas, G. Dolgorų- 
kis, V. Dolgorukis ir djakas) bu
vo apgyvendinti pilies rūmuose. 
Dviejų valdovų susitikimą įvai
rino vaišės, artilerijos šūviai, 
muzika ir kitos pramogos. (Nors 
poeto A. Sabaliausko pasakoji
mas, kad Petras šokęs sutarti
nių suktinį su radviliškiete Gą- 
siūnyte pilies aikštėje yra grei
čiausia literatūrinė išmonė, čia 
primintina, kad tuomet Radvi
liškis taip pat priklausė Radvi
lams). Kovo 9 d. buvo pasirašy
ta Biržų sutartis. ;;

“Biržų suvažiavimas, — rašo 
B. Dundulis, — svarbus įvykis 
Šiaurės kare, nes čia buvo įfor
minta nauja sutartis dėl Rusi
jos ir Saksonijos karinio bend
radarbiavimo. Šios derybos 
ypač reikšmingos tuo, kad jose 
išryškėjo tam tikras Lietuvos- 
Lenkijos ir Rusijos, pirmiausią 
Lietuvos ir Rusijos suartėji
mas.”

JI D. karo pabaigoje Biržai 
smarkiai nukentėjo: buvo su
griauta ar sudeginta apie tris 
ketvirtadalius pastatų. Bet po 
karo Biržai pamažu atsistatė. 
Centras buvo atstatytas pagal 
architekto V. Bugailiškio pa
ruoštą planą. O 1978 m. pavasa
rį buvo baigta tiesti plačiojo ge
ležinkelio šaka į Bauskę ir ati
darytas naujas tiesioginio susi
siekimo ruožas: Biržai-Ryga. 
(Siaurasis geležinkelis, jungian
tis Biržus su Šiauliais, buvo pa
statytas I D. karo metu). J. J.:

Okulistas
S. Brogovvski, O.D£

4 ? 2 Roncesvalles Avė. ’•
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) » 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 5 
susitarus telefonu -
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PAVERGTOJE TĖVYffiJE © LIETUVIAI PASAULYJE
RINKIMINĖ KOMEDIJA

Kovo 4 d. visoje Sovietų Sąjungo
je ir jos okupuotoje Lietuvoje įvyko 
rinkimai Į sąjungos ir į tautybių 
tarybas. Kaip jau įprasta šioje kome
dijoje, abiejuosee rinkimuose net 
vienuolikoje respublikų, įskaitant ir 
Lietuva, dalyvavo po 99,99% rin
kėjų. Nežymiai išsiskyrė: Gruzija su 
99,93%, Rusija ir Estija su 99,98%. 
Propagandinį duomenų klastojimą 
atskleidžia atskirai paskelbti rinki
mų į sąjungos tarybą ir į tautybių 
tarybą duomenys. Abiejose šiose 
lentelėse žymimas tas pats Lietuvo
je balsavusių nuošimtis, būtent, 
99,97. Kyla klausimas, kaip jis bend
roje abiejų tarybų rinkimų lentelė
je galėjo padidėti iki 99,99%? Abie
jose lentelėse minimi ir prieš kan
didatus paduoti balsai. Sąjungos ta
rybos rinkimuose Lietuva tokių bal
sų turėjo 743, Latvija — 2.051, Es
tija — 4.636. Panaši proporcija išlai
kyta ir tautybių tarybos rinkimuo
se: Lietuva — 571 priešiškas balsas, 
Latvija — 1.993, Estija — 4.775.

Sąjungos tarybon Lietuvoje buvo 
renkami 9 atstovai su pačiu pirmuo
ju kompartijos sekr. P. Griškevi
čium priešakyje. Į sąrašą buvo 
įtrauktas ir Šiaulių apygardoje kan
didatavęs Sovietų Sąjungos elektro
nikos pramonės ministeris Alek
sandras šokinas, nieko bendro netu
rintis su Lietuva, šioje grupėje 
taipgi yra ir Stefanija Seržantovič — 
-Vilniaus rajono “Pergalės” kolchozo 
-traktorininke. Tautybių taryboje 
kiekvienai respublikai teko po 32 
■atstovus. Kadangi tiek teturėta kan
didatu, visi jie, savaime suprantama, 
buvo “išrinkti”, šiame sąraše yra ke
turi nieko bendro su Lietuva netu
rintys rusai: Sovietų Kinematografi
ninkų Sąjungos I sekr. Levas Kuli- 
džanovas, šiaurinės grupės kariuo- 

’menės vadas pik. gen. Jurijus Zaru- 
■ dinas, Sovietų Sąjungos krašto ap
saugos ministerio I pavaduotojas ir 

-generalinio štabo viršininkas marša
las Nikolajus Ogarkovas, Sovietų 
.-Sąjungos ekonominių ryšių su už
sieniu komiteto pirm. Semionas 
Skačkovas. Prie jų taipgi reikia pri
jungti V. Charazovą pakeitus) vyr. 
Maskvos politruka Lietuvoje Niko
lajų Dybenką, tituluojamą Il-ju kom
partijos centro komiteto sekreto- 
rium. Rusiškas pavardes turi: Val
demaras Sebastjanovičius — žuvies 
apdorojimo bazės “Kovinė šlovė” 
kapitonas, Svetlana šnitkova — Vii- 

. niaus skaičiavimo mašinų gamyklos 
elektromontuotoja, Michailas Soroki
nas — Rokiškio bandomosios žemės 
ūkio mašinų gamyklos tekintojas. 
Lietuvių grupėje yra Vilniaus uni
versiteto rektorius J. Kubilius, poe
tas A. Maldonis, Lietuvos Mokslų 
Akademijos vadovas J. Matulis, kom
partijos veikėjai R. Songaila, J. Ma- 

.niušis, A. Ferensas.

“ATEIZMO ŽODYNAS”
“Minties" leidykla išleido “Ateizmo 

žodyną”, paruoštą ateizmo tyrinėto
jų bei propagandistų, šio leidinio 
apibūdinime teigiama, kad jis ap
ima apie 800 ateizmo ir religijos 

: ■ istorijos terminų. Pabrėžiama, jog 
žodynas atskleidžia svarbiausias 

r “mokslinio” ateizmo sąvokas ir kad 
-jį “moksliniu” padarė marksistinės
-lenininės ateizmo teorijos. Ateistine 

veikla bene labiausiai pasižymi Vil
niuje įsteigtas materialistinės min- 

•'"ties klubas “Ave, vita!” Su vilnis- 
; kiu ateizmo muzėjumi, išniekinusiu 

Šv. Kazimiero šventovę, klubas su- 
: organizavo ateisto dienas Raseiniuo

se, Pasvalio ir Kaišiadorių rajonuo
se. Ateizmą propaguojančias paskai
tas skaitė klubo nariai — I. Zaksas, 
J. Gaidys, J. Jermalavičius, O. Ru- 
želytė, J. Baužys, B. Jauniškis ir B.

KĘSTUTIS IVINSKIS, prof. Zenono Ivinskio sūnus, ketvirtojo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso rengėjų komiteto reikalų vedėjas, studijuojąs 
Bonnos universitete V. Vokietijoje Nuotr. Jūros šeškutės

Deksnys. Jie taipgi dalyvavo Ra
seinių rajono kompartijos komiteto 
suorganizuotoje konferencijoje “So
vietų Sąjungos konstitucija ir sąži
nės laisvė".

SAUSIO BALANSAS
Respublikinė automobilių inspek

cija kas mėnesį paruošia automobi
lių nelaimių duomenis. Šiemetinia
me sausyje tų nelaimių buvo 308, 
jose žuvo 27 žmonės, buvo sužeisti 
208. Didžioji nelaimių pusė įvyko 
Lietuvos miestų gatvėse. Iš 27 žu
vusių 16 buvo pėstieji, iš 208 sužeis
tų — 107 pėstieji. Peikiamas pėsčių
jų nerūpestingumas, neapdairumas, 
užmiršimas fakto, kad žiemą vairuo
tojams yra gerokai sunkiau laiku su
stabdyti automobilius. Neatsargumu 
pasižymi ir moksleiviai. Jų daugiau
sia nukentėjo Šilutėje, Telšiuose, 
Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.

NEVALO VANDENS
Šiaulietis inž. J. Jacevičius “Tie

sos” 39 nr. prašneko apie pavojų 
Palangos kurortui. Jį sudaro Kre
tingoje veikiantis Šiaulių odų ga
myklos žaliavinės odos skyrius, ne
turintis nutekamųjų vandenų valy
mo įrenginių. Inž. J. Jucevičius 
nuogąstauja, kad užterštas vanduo 
gali prasiveržti iki Palangos. Ga
myklos Kretingos skyrius buvo įpa
reigotas valymo įrenginius pasista
tyti iki 1974 m. Planus paruošė pra
moninio projektavimo institutas 
Kaune, bet lengvosios pramonės mi
nisterija vis dar nesiruošia pradėti 
statybos, ją atidėliodama 1980-81 m.

NAUJAS RAJONAS
Panevėžio miestas pirmą kartą pa

skelbė naujo gyvenamojo rajono 
projekto konkursą, kurį laimėjo jau
nas panevėžietis architektas Mindau
gas Steponavičius. Jo suprojektuotos 
Kniaudiškės bus apsaugotos nuo 
triukšmo, pastatytos šalia 41 ha už
imančio miesto parko. Jose įsikurs 
30.000 panevėžiečių.

PRANAŠAUJA POTVYNĮ
Ventės Rago pareigūnai E. Rim

kienė ir V. Rimkus “Tiesos” kovo 7 
d. laidoje pranašauja potvynį: “Šių 
metų žiema ne tokia kaip visos ki
tos. Jau gruodžio mėnesį šalo, bet 
nesnigo. žemės įšalas kai kur pasie
kė 120 centimetrų. Nuo 1945-ųjų 
metu ant Kuršių marių ledo tiek 
daug sniego dar nėra buvę: snie
go danga čia susidarė iki 70 cm sto
rio. šią žiemą Kuršių mariose van
dens lygis yra daug aukštesnis, ne
gu kurią kitą žiemą: praėjusi vasa
ra ir ruduo buvo labai lietingi. To
dėl žemėje susikaupė daug drėg
mės, o įšalusi žemė jos nesugeria. 
Pagal daugiametinius marių ledone
šio stebėjimus šiemet vandens lygis 
gali labai pakilti, o ledonešis gali 
ilgiau užsitęsti. Tai sukeltų potvynį 
Nemuno žemupyje. Sniegas tirpsta, 
bet praėjusį rudenį prilyta, ir giliai 
įšalusi žemė nesugers vandens, jis 
nutekės žemės paviršiumi. Kuršių 
mariose ledas tebėra storas, prislėg
tas dar stora sniego danga. Nugrimz
dęs ledas neduoda Kuršių marių 
vandeniui nutekėti į jūrą, ir Nemu
no žemupyje gali susidaryti didelis 
potvynis. Be to, Nemuno ir Minijos 
žemupiai yra atriboti pylimais. Čia 
vanduo nebeturi didelių plotų išsi
lieti. Todėl jis visomis jėgomis lauš 
pylimus, šitokiam Kuršių marių pa
vasariui turi ypač gerai pasiruošti 
Kauno hidroelektrinė. Reikia prieš 
potvynį nuleisti kuo daugiau Kauno 
marių vandens, šitam privalome 
ruoštis iš anksto, kad išvengtume 
potvynio padaromų nuostolių.”

V. Kst.

Paryžiaus lietuvių jaunimas dainuoja Vasario 16 šventės iškilmėje Prancūzijos lietuviams ir svečiams

IŠKILI ŠVENTE PARYŽIUJE
Vasario 16-ji Prancūzijos sostinė

je susilaukė gausių dalyvių iš visos 
Prancūzijos. Pamaldas laikė kun. J. 
Petrošius, kuris yra ir Prancūzijos 
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas. Pamokslą pasakė Paryžiaus ar
kivyskupijos atstovas kun. B. Le 
Franc. Salėje minėjimui pirminin
kavo Ričardas Bačkis. Ta proga lie
tuvius sveikino slovakų atstovas ir 
Oskaro Milašiaus draugijos pirmi
ninkas. Kalbą pasakė Sorbonnos un
to prancūzų kalbos skyriaus vedėjas 
prof. Georges Matore. Jis prieš II D. 
karą gyveno Lietuvoje ir dėstė Vy
tauto D. universitete Kaune. Buvo 
vedęs lietuvaitę, kuri jau yra miru
si. Profesorius buvo kalinamas so
vietų ir vėliau paleistas. Iš tų savo 
pergyvenimų parašė romaną “La 
Museliere” (Apinasris). Profesorius 
palaiko ryšius su lietuviais ir gerai 
kalba lietuviškai. Savo kalboje Va
sario 16 proga pabrėžė reikalą in
formuoti kitataučius apie Lietuvą.

Jean - Christophe Moneys kalbėjo 
jaunimo vardu, pabrėždamas, kad 
jaunimas yra Lietuvių Bendruome
nės dalis.

Jo manymu, dabarties lietuvių 
jaunimo problema yra visai skirtin
ga nuo tėvų, atvykusių į Prancūziją. 
Tėvai dėl ekonominių priežasčių tu
rėjo prisitaikyti prie vietinės kultū
ros, bet jų vaikai, užaugę čia, bando 
atrasti lietuviškumo esmę. Prancū
zijoje yra ypatingai sunku, nes lie
tuvių nėra daug, išmėtyti po provin
cijas, neturi lietuviškų mokyklų, 
dažnai vienas iš jų tėvų yra prancū
zas arba prancūzė. Minėjo, kad tu
rim tik vieną lietuvį kunigą — Joną

S HAMILTON™
LAIMĖS RATĄ rengia Žūklauto- 

ju ir Medžiotojų Klubas Giedraitis 
kovo 31, šeštadienį, lietuvių parapi
jos salėje. Pradžia — 19 v. Laimi
kiai — kumpiai, lašiniai ir kt. Ka
vutė ir kiti gėrimai.

Klubo valdyba reiškia padėką Ra
sai Bakšytei už talką ir apgailestau
ja, kad buvo praleista jos pavardė.

Valdyba

“AIDO” devintojo gimtadienio 
koncertas-šokiai įvyks balandžio 28, 
šeštadienį, Jaunimo Centre. “Aidas”, 
vad. muziko J. Govėdo, ruošia naują 
repertuarą, o rėmėjų komitetas po
sėdžiauja, planuoja, kad šis devin
tasis gimtadienio koncertas praeitų 
jaunatviškoje nuotaikoje. Be “Aido”, 
šiame koncerte sutiko dalyvauti To
ronto tautinių šokių grupė “Atžaly
nas”, vad. p. S. Martinkutės-Lepars- 
kienės. Tad šio koncerto programo
je dalyvaus per 70 jaunuolių su dai
na ir šokiu. Po koncerto bus smagūs 
šokiai, grojant geram orkestrui.

“AIDAS” atliks meninę progra
mą metiniame “Tėviškės Žiburių” 
baliuje balandžio 21 d. Anapilyje. 
zXutobusas su aidietėmis išvyksta 5 
v.p.p. nuo Jaunimo Centro. Visos 
choristės choro vadovo muz. J. Go
vėdo yra prašomos dalyvauti repeti
cijose ir išvykoje į “T. Žiburių” ba
lių. Taip pat yra prašomi ir tėveliai 
atkreipti į tai tinkamą dėmesį ir pri
minti savo dukroms artėjantį 
koncertą bei repeticijas. J. P.

Delhi, Ontario
DAUGIAKULTŪRĖS ORGANIZA

CIJOS susipažinimo vakaras susilau
kė dvigubai daugiau žiūrovų, negu 
rengėjų buvo tikėtasi. Į Delhi mies
telio gimnazijos salę kovo 2 d., 6 v. 
v., susirinko per 400 įvairių tauty
bių žmonių.

Sporto salėje vyko įvairių tautų 
parodėlės. Lietuvių skyrių meniškai 
paruošė D. Norkienė. čia matėsi 
medžio drožiniai, audiniai, šiaudinu
kai, gintaro papuošalai ir t.t. Rūdi
nius paskolino Delhi mieste ir apy
linkėje gyvenantieji lietuviai.

Gimnazijos valgykloje kiekviena 
tauta turėjo savo maisto gaminių 
stalą. Kiniečiai ir indieėiai domino 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas -TALKA
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $13,000,000.

Petrošių, kuris turi aptarnauti lietu
vius Belgijoje, Olandijoje, Liuksem
burge ir Prancūzijoje.

Visdėlto lietuvių jaunimas Pary
žiuje jieško būdų dalyvauti lietuviš
koje veikloje. Kas penktadieni lie
tuvių jaunimas susitinka Lietuvių 
Katalikų Misijos patalpose (ir visi 
yra kviečiami dalyvauti). Ten dis
kutuoja lietuviškas temas, mokosi 
dainuoti, groti skudučiais, virti lie
tuviškus valgius, austi, šalia to, ruo
šiama ir detali studija apie lietuvius 
Prancūzijoje.

1979 m. pirmą sykį lietuvių jauni
mas iš Prancūzijos dalyvaus jauni
mo kongrese. Jean-Christophe pa
brėžė: nors čia mūsų nedaug, bet 
veikiam stipriai. Jaunimo kongrese 
dalyvaus 3 atstovai ir gal 10-14 da
lyvių stovykloje. Prašė tautiečius 
pagalbos siųsti atstovams ir daly
viams į kongresą. Tautiečiai tam rei
kalui gausiai aukojo.

Meninę programą pradėjo Daniel 
Matore, kuris davė pianino rečitalį. 
Karolina Masiulytė deklamavo Oska- 
ri Milašiaus poeziją, o jaunimas pa
dainavo tris liaudies dainas. Poezi
jos dar padeklamavo vaikučiai — 
Petras ir Daina Bačkiai, Jeanette 
Conde.

Po minėjimo — vaišės. Jų metu 
daug kas teiravosi apie jaunimo 
kongresą ir Prancūzijos lietuvių da
lyvavimą.

Minėjime dalyvavo per 100 žmo
nių, daug jų buvo atvažiavę net 
600 kilometrų. Nors lietuvių koloni
ja čia nedidelė, bet jos veikla gyva.

Antanas E. Šileika

savo išskirtinais valgiais. Lietuvių 
stalas atrodė gražiausiai iš visų. Čia 
matėsi kelių rūšių žuvų patiekalai. 
Tačiau didžiausią susidomėjimą su
kėlė kepiniai: J. Žiogienės ežių šei
ma. B. Lukošienės ir čiuprinskienės 
grybai, Bartulienės Napoleono pyra
gas ir Norkienės persikai — pyragė
liai. Savo gaminiais lietuvių stalui 
taip pat talkino B. Rudokienė, A. 
Ratavičienė, S. Mažeikienė, E. Ru- 
gienienė ir B. Vytienė. V. Garnelie- 
nė padovanojo loterijai savo tapyba 
papuoštą vazą lietuvių vardu.

Po vaišių sporto salėje įvyko me
ninė dalis, kurią pradėjo dr. Pandy 
iš Delhi, pakviesdamas kalbėti dr. 
G. Korey — daugiakultūrės Ontario 
tarybos pirmininką iš Toronto. Ilgo
je savo kalboje jis iškėlė šios orga
nizacijos tikslus bei svarbą, opti
mistiškai užbaigdamas mintimi: 
nors anglų ir prancūzų nesutarimai 
ardo kraštą, bet visos kitos susijun
gusios tautybės išlaikys Kanados 
vienybę.

Otavos atstovas S. Knowles svei
kino visus susirinkusius ir skatino 
puošti šį kraštą tautiniais turtais — 
kultūromis bei menu ir i š 1 a ik yt i 
gražią š i o krašto mozaiką, kuria di
džiuojasi visi kanadiečiai.

Tautų pasirodyme pirmieji pašo
ko porą šokių vokiečiai, pasipuošę 
kalnietiškais drabužiais. Kiniečiai 
pademonstravo savo drabužių ma
das. Vengrų vaikų choras padainavo 
kelias dainas ir pašoko vengrų šokį. 
Portugalų šokiuose jautėsi pietiečių 
temperamentas. Ukrainiečiai, pasi
puošę spalvingais drabužiais, pašoko 
net kelis šokius. Lietuviams atstova
vo jaunos dainininkės — A. Berži- 
nytė, R. Jauneikaitė, R. Amellotte 
ir N. Vytaitė. Pianinu palydėjo L. 
Ratavičiūtė. Trumpą įvadą apie lie
tuvius perskaitė R. Norkus. Džiugu 
buvo matyti mūsų jaunimą su gra
žiais tautiniais drabužiais. Vienas 
kinietis, valgydamas lietuvišką py
ragą, prisipažino, kad apie lietuvius 
nieko nežinojo. Tikime, kad po šio 
vakaro šioje apylinkėje visi prisi
mins lietuvius, jų dainas ir skanius 
pyragus. B. V.
■» < -«»-< > «■»< >
• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės Žiburiai” — tik S10 metams. 
Reguliari prenumerata — S14.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)........... 6%
santaupas ......... 9 Va %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9^4 % 
pensijų fondas ............. 10%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .12% 
nekiln. turto pask. .......11%

St. Catharines, Ont.
SKAUTŲ VEIKLA. Iš kadaise di

delio mūsų skautų skaičiaus beliko 
nedidelis būrelis, bet vistiek veikia, 
kiek galima. Ir šiemet šv. Kazimiero 
šventės proga skautai po iškilmingų 
pamaldų turėjo bendrą sueigą, kurios 
metu jaunesnieji skautukai atliko 
programą, dalyvaujant tėvams bei 
svečiams. Po programos įvyko tra
dicinė mugė.

Vyresnio amžiaus skautai, kurių 
šiame Niagaros pusiasalyje, palygin
ti, yra nemažai, susiorganizavo į at
skirą grupę, kurią pavadino “Židi
niu”, kaip ir kitų vietovių vyresnie
ji-

Skautės kas metais surengia Kū
čias visiems šio krašto lietuviams. 
Tos Kūčios tapo tradicinėmis ir lie
tuvių yra gausiai lankomos. Visa tai 
rodo, kad gera organizacijų veikla 
nebūtinai priklauso nuo didelio na
rių skaičiaus.

A. V. ZUBAI išsikėlė gyventi į 
Albertos provinciją, Edmontono 
miestą, kur Vytautas yra pakviestas 
dirbti savo profesijoje kaip architek
tas. Čia jiedu išgyveno apie trejus 
metus. Buvo įsitraukę į lietuvybės 
darbą. Artimesnieji draugai jiems 
surengė išleistuves su gėlėmis ir 
linkėjimais.

STAMBI AUKA. St. Catharines 
lietuviai kasmet labai nuoširdžiai 
aukoja Lietuvos tikinčiųjų reika
lams. Rinkimas aukų dar nebaigtas, 
o jau surinkta apie $2200.

SUSIRGO Vladas Polijanskas vi
sad aktyvus šios bendruomenės na
rys. Linkima jam greitai pasveikti.

Kor.

London, Ontario
PRIESVELYKINIS SUSIKAUPI

MAS - rekolekcijos Šiluvos Marijos 
šventovėje: balandžio 6 ir 7 d. d., 
7.30 v. v., išpažintis, 8 v. v. Mišios. 
Išpažinčių bus klausoma ir po Mišių. 
Sekmadienį, balandžio 8,, rekolek
cijų užbaiga per 9 v. ir 11 v. pamal
das. Rekolekcijas ves kun. J. Vaiš- 
nys, SJ, iš Čikagos. Jis ves rekolek
cijas ir West Lome - Rodney lietu
viams balandžio 6 d. Visi kviečiami 
dalyvauti.

LIGONIŲ SKAIČIUS padidėjo 
dviem Delhi-Tillsonburgo lietuviais 
— J. Augustinavičiene ir P. Lapienių. 
Abu gydosi Viktorijos ligoninėje 
Londone. D. E.

Calgary, Alberta
“CALGARY HERALD”, vietinis 

laikraštis, kovo 10 d. išspausdino 
straipsnį apie S. Testamento Este
ros knygą žydų šventės Purim pro
ga. Estera laikoma žydų tautos iš» 
vaduotoja. Minėtame straipsnyje 
minima ir Lietuva. Esą tos šventės 
proga sinagogose skaitoma Esteros 
knyga, t. y. pergamentas, rašytas 
Lietuvoje prieš 200 metų. Tą darbą 
atlikęs Abraomas Ginsburgas, rašy
tojas ir teologas. Jo sūnus gyvenęs 
Naumiestyje (Neustadt, prie Prūsi
jos sienos), emigravęs Britanijon ir 
išsivežęs minėtą pergamentą, bet vė
liau grąžinęs Lietuvoje gyvenan
čiam savo dėdei rabinui. Vėliau šis 
pargamentas patekęs į JAV ir dabar 
į Kanadą. K.

Vancouver, B.C.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖ. Vasario 11 d. Osler 
mokyklos salėje įvyko apylinkės val
dybos surengtas Vasario 16 minėji
mas. Jį pradėjo pirm. B. Vileita ty
los minute už žuvusius. Kun. Iz. Gri
gaitis atlaikė šv. Mišias už žuvusius 
Lietuvos laisvės kovotojus.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. J. 
Sakalauskas. Jis iškėlė valstybingu
mo būtinybę tautos gyvybei. “Lie
tuva savo valstybingumą jau sukū
rė Mindaugo laikais. Dabartinė rusų 
vergija gali būti tik laikina. Po 22 
nepriklausomybės metų lietuvių tau
ta yra pasiruošusi ją atgauti.

Meninė dalis buvo paruošta Aldo
nos Goronsonienės. Dainavo sekste
tas: Kotryna Smilgienė, Ona Maci
jauskienė, Petras Skučas, Jonas Sa
kalauskas ir Leonarda Macijauskie
nė. Atliko: “Ten mėlynas dangus” 
— Bražinsko, “Daina už gimtinės 
klonių”, “Ten, kur žaidžia Nemunė
lis”. Eilėraščius deklamavo: Elena 
Gumbelienė — “Kovotojo mirtis” 
(Danos Mitkienės), Petras Skučas — 
eilėraščių montažą, Aldona Goronso- 
nienė — “Lietuvos vardas” (Ber
nardo Brazdžionio).

Visi sugiedojo Tautos himną ir 
“Lietuva brangi”.

Paskaitos, dainos, eilėraščiai pasi
liks ilgai atmintyje ir gaivins mūsų 
kasdieninius kelius išeivijoje.

Vankuverietis

JA Valstybės
VACLOVAS KLEIZA, vykdoma

sis PLB valdybos vicepirmininkas, 
pernai rudenį lankėsi Europoje, Ro
muvoje susitiko su Europos šalių LB 
valdybų pirmininkais. Balandžio pa
goję jis išskris į N. Zelandiją ir 
Australiją. Ten norima susitikti su 
naujuoju ALB krašto valdybos pirm. 
V. Neverausku bei kitais LB darbuo
tojais. Bus aptarta bendra politinė, 
kultūrinė veikla, švietimo reikalai, 
gausesnis Australijos lietuvių jauni
mo dalyvavimas kongrese Britani
joje ir V. Vokietijoje. Jaunimo kon
greso metu Europoje viešės PLB 
pirm. V. Kamantas su dalimi valdy
bos narių. Numatoma surengti kon
ferencija, kurion bus sukviesti Bri
tanijos, Belgijos, V. Vokietijos, Švei
carijos, Prancūzijos ir Italijos LB 
vadovai.

LOS ANGELES LIETUVIŲ FRON
TO BIČIULIŲ SAMBŪRIS 13-tą kar
tą politinių studijų savaitgalį suren
gė vasario 3-4 d.d. Po įvadinės ap
žvalgos apie dabartinę būklę sovietų 
okupuotoj Lietuvoj buvo svarstomos 
trys temos: "Lietuvos laisvinimo dar
bo išplėtimas ir suintensyvinimas”, 
“Ko geros valios lietuviai laukia iš 
veiksnių”, “Nuolatiniai jaunimo dar
bai Lietuvos laisvinimo žygyje”. Da
lyvių eilėse — čikagietis dr. K. Amb- 
rozaitis, E. Arbas, dr. Z. Brinkis, J. 
Gliaudą, PLB pirm. V. Kamantas, 
J. Kojelis, inž. E. Kulikauskas, LFB 
skyriaus pirm. A. Kulnys, LFB ta
rybos pirm. P. Raulinaitis, inž. M. 
Naujokaitis, L. Valiukas, JAV LB 
Vakarų apygardos pirm. inž. V. Vi
dugiris. Svarstybose aktyviai dalyva
vo ir keletas jaunimo atstovų — D. 
Barauskaitė, L Bužėnaitė, A. Gra- 
kauskaitė, R. Polikaitis, J. Venckie
nė. Nemažas dėmesys teko jaunimo 
įjungimui į Lietuvos laisvinimą.

ČIKAGOJE RENGIAMAI Vilniaus 
universiteto 400 metų sukakties pa
rodai trūksta didžiojo šios instituci
jos antspaudo, kuris buvo naudotas 
1940-41 m. Jeigu kas turėtų diplomą 
ar kurį kitą dokumentą su minėtu 
antspaudu, prašomas pranešti paro
dos organizatoriui B. Kvikliui “Drau
go” adresu (4545 West 63rd SL, Chi
cago, Ilk 60629, USA).

Brazilija
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA Sao 

Paulo mieste metinę savo šventę tu
rėjo kovo 4, savo Globėjo dieną, 
šioj iškilmėj nedalyvavo po opera
cijos sveikstantis klebonas kun. P. 
Gavėnas, SDB. Iškilmingas Mišias 
koncelebravo kun. J. Šeškevičius, pa
sakęs ir šiai progai skirtą pamokslą, 
kun. V. Pupinis, SDB, ir kun. P. Ur- 
baitis, SDB. Pamaldos pradėtos pro
cesija, kurioje buvo nešama prieš ke
letą metų iš Lietuvos gauta šv. Ka
zimiero vėliava. Giedojo jungtinis 
BLB ir “Aušros” choras. Po pamaldų 
trumpą meninę programėlę atliko 
jaunimo choras “Volungė”, mažieji 
“Rūtelės” šokėjai, dainininkai ir 
deklamatoriai. Šventės proga buvo 
pagamintas šv. Kazimiero medalis, 
kurį įsigijo daug dalyvių.

Urugvajus
VASARIO 16 MINĖJIMAS Mon

tevideo mieste sutraukė gausų būrį 
lietuvių, nors senosios kartos eilės 
retėja ir silpnėja. Trumpą sveikini
mo žodį tarė Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos pirm. Stasys Go
da. Meninę programą pradėjo A. 
Šleivio ir A. Trakimaitės vadovauja
mi vyresnieji “Rintukai”, pašokę 
Ketureilį, Oželį, Gyvatarą ir Malū
ną. Paskaitą, išryškinančią Vasario 
16 reikšmę, skaitė Gvidas Mačans- 
kas, paliesdamas nepriklausomos ir 
pavergtos Lietuvos gyvenimo dienas. 
Maloni staigmena buvo V. Dorelio 
sudarytas merginų kvartetas — A. 
Mačanskaitė, A. Trakimaitė, M. Ša- 
pokaitė ir T. Dorelytė. Jos padaina
vo: “Kai aš grėbiau lankoj šieną”, 
“Kur sapnų grožybė” su pianino pa
lyda, “Subatėlę” ir “Nemunėlį” — 
su kanklių palyda. Tris atskiras dai
neles paskambino kanklininkai: V. 
Dorelis, C. Dorelytė ir R. Modena. 
“Ąžuolyno” ansamblis, paruoštas va
dovo dr. A. Stanevičiaus, programon 
įsijungė tautiniais šokiais — Rezgi- 
nėle, Mikita, Audimėliu, Greitpol- 
ke, Dar ne tavo valia. Vasario 16 
užbaigta bendrais visų dalyvių šo
kiais.

KUN. JONAS SUKACKAS, SJ, 
grįždamas iš viešnagės š. Ameriko
je, Montevideo lietuviams ir jų pa
rapijai dovanų parvežė $3.100 ir ra
šomąją IBM mašinėlę. Dovanos gau
tos iš PLB valdybos. Naujoji maši
nėlė jau naudojama kas sekmadienį 
leidžiamam “Žinių” biuleteniui, o už 
dolerius įsigytas naujesnis automo
bilis, kuris daugiausia bus panaudo
tas jaunimo išvykoms.

Australija
PASAULIO LIETUVIŲ KATALI

KŲ FEDERACIJA šiemetinę $500 
visuomenininko premiją, kurios me
cenatas yra čikagietis kun. dr. J. 
Prunskis, nutarė atiduoti Australijos 
lietuviams. Jai paskirti buvo sudary
ta speciali komisija Melburne: pirm, 
kun. Pr. Vaseris, sekr. V. Vaitiekū
nienė, nariai — kun. Pr. Dauknys, 
R. Kaunienė ir S. Balčiūnas. Kovo 
7 d. posėdyje komisija turėjo 7 kan
didatus ir vienbalsiai pasisakė už 
Viktorą Laukaitį, dabartinį Austra
lijos Lietuvių Katalikų Federacijos 
pirmininką, pernai atšventusį 50 me
tų amžiaus sukaktį. Anksčiau jis yra 

dirbęs Melburno lietuvių sekmadie
nio mokykloje, 1972 m. paprašęs 
z\ustralijos vyskupus maldos dienos 
už Lietuvą. Laureato V. Laukaičio 
dėka į eucharistinį kongresą Melbur
ne 1973 m. buvo įjungtas ir lietu
vių skyrius, dalyvius supažindinęs su 
Katalikų Bendrijos kančiomis sovie
tų okupuotoj Lietuvoj. Su lietuviš
kos religinės veiklos pranešimais V. 
Laukaitis yra aplankęs daug Aust
ralijos lietuvių kolonijų, pernai su
organizavęs religinės šalpos vajų 
kompartijos persekiojamai Katalikų 
Bendrijai Lietuvoje.

MELBURNO LIETUVIŲ PARA
PIJOS sekmadienio mokyklos moky
tojai vasario 4 d. aptarė naujųjų 
mokslo metų reikalus. Mokyklos ve
dėjas — Povilas Baltutis, globėjas 
— kun. Pranas Vaseris. Mokykla 
turės šešis skyrius ir du kursus jau
nimui. Dirbs septyni mokytojai. Mo
kykla šiemet numato atšvęsti sidab
rinę savo veiklos sukaktį, kurios al- 
buminio pobūdžio leidinį spaudai 
jau ruošia kun. Pr. Vaseris. Numa
toma surengti Motinos Dienos minė
jimą, lituanistinį konkursą rugsėjo 
mėnesį ir mokslo metų užbaigą gruo
dyje. Nuoširdų dėmesį mokyklai ro
do tėvų komitetas, vadovaujamas 
pirm. J. Keblio.

TARPTAUTINIŲ VAIKO METŲ 
proga P. Australijos etninių grupių 
taryba kovo 4 d. Adelaidės Bonytho- 
no parke surengė šeimom ir vaikam 
skirtą koncertą. Susirinko tūkstan
tinė minia Torrenso upės pakrantė
je. Lietuviams šiame koncerte at
stovavo sol. G. Vasiliauskienės vado
vaujamas mergaičių chorelis “Eglu
tės” ir jaunimo tautinių šokių grupė 
“Žilvinas” su vadovu B. Sobieskiu.

Indija
TARPTAUTINĖ KATALIKIŲ 

MOTERŲ Organizacijų Sąjunga sau
sio 29 — vasario 7 d. d. Bangalore 
surengė pasaulinį katalikių moterų 
suvažiavimą. Lietuvių Katalikių Mo
terų Sąjungai jame atstovavo B. Šle- 
petytė-Venskuvienė — Paryžiuje gy
venanti įgaliotinė tarptautiniams ry
šiams. Suvažiavimas prasidėjo studi
jų dienomis tema: “Moteris, teisin
gumas, evangelizacija”, o baigėsi or
ganizaciniams klausimams skirtais 
posėdžiais. B. Venskuvienė padarė 
pranešimą “Lietuvių Katalikių Mote
rų Organizacijų Sąjunga ir žmogaus 
teisės sovietų pavergtoje Lietuvoje”. 
Ji taipgi paskleidė informacinės me
džiagos apie tikrąją okupuotos Lie
tuvos būklę. Pavergtų kraštų atsto
vių dėka priimta speciali rezoliucija, 
liečianti Vidurio ir Rytų Europos 
Katalikų Bendrijos padėtį, pageidau
janti, kad šį reikalą TKMO Sąjunga 
iškeltų Jungtinėse Tautose. Ją vien
balsiai priėmė visos suvažiavimo da
lyvės iš 60-ties pasaulio valstybių.

Britanija
A.a. ALFONSAS GUDAS vasario 

18 d. staiga mirė savo namuose 
Bradforde. Velionis buvo ūkininko 
sūnus, 65 metų amžiaus, kilęs iš Pa
nevėžio apskr. Veikliai reiškėsi Vy
čio klubo ir Lietuvių Katalikų Fede
racijos valdybose. Gedulingas Mišias 
vasario 23 d. atnašavo kapelionas 
kun. J. Kuzmickis, pamoksle pabrėž
damas augštaitišką velionies būdą ir 
optimizmą. Po pamaldų jo palaikai 
buvo palydėti į kapines ir sudeginti 
krematoriume. Vaišes laidotuvių da
lyviams surengė Vyčio klubo val
dyba. Giliame skausme velionis pali
ko našlę Oną, dvi ištekėjusias duk
ras — Aldoną ir Laimą.

SOCIALINĮ MANČESTERIO LIE
TUVIŲ KLUBĄ vasario 3 d. popie
tę bandė apiplėšti penkių nusikal
tėlių gauja. Klubo pirm. V. Kupstys, 
nepasitikėdamas šiais svečiais, pa
prašė įrodymo, kad jie yra klubo na
riai. Už tai jam buvo atsilyginta 
smūgiais. Gaujos nariai, norėdami 
sukelti paniką, plytomis sudaužė 
klubo salės ir šoninių durų langus. 
Pabėgti jiems betgi nepavyko, nes 
vienas klube buvęs anglas iššaukė 
policiją. Policininkai,' atskubėję ke
turiais automobiliais, suėmė visus 
penkis gaujos narius. Pas vieną jų 
buvo rastas pistoletas. Į lietuvių klu
bą jie buvo atvažiavę pavogtu auto
mobiliu, kuriame buvo rasta įvairių 
įsilaužimams reikalingų įrankių. Vė
liau paaiškėjo, kad šios gaujos poli
cija jieškojo jau keletą metų. Jos 
suėmime nukentėjo klubo pirm. V. 
Kupstys, buvo sukruvintas vienas 
policininkas, sudaužytas radijo apa
ratas.

Vokietija
BONNOS IR APYLINKIŲ LIE

TUVIAI, sol. M. Simaniūkštytės-Pan- 
se atsiųstu pranešimu, Vasario 16 
paminėjo Annabergo pilyje prie Bad 
Godesbergo. Paskaitą apie nepriklau
somybės kovų savanorius bei jų mo
ralinį palikimą ateinančioms lietuvių 
tautos kartoms skaitė kun. Konstan
tinas Gulbinas, OFM cap. Meninę 
dalį atliko iš Berlyno atvykusi sol. 
Vida Vaitkutė-Olchan, kuri iš oku
puotos Lietuvos buvo išleista Izrae
liu ir dabar gyvena V. Vokietijoje. 
Ji padainavo ištisą pynę lietuvių 
liaudies dainų, aranžuotų Niujorke 
gyvenančio kompoz. J. Stankūno. Šil
tai sutikta minėjimo dalyvių, sol. V. 
Vaitkutė programą papildė be akom
panimento atliekamomis dainomis, į 
dainą “Atskrend sakalėlis” įjungda
ma ir visus klausytojus.
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DISKUSINĖS MINTYS

Spardės vaidmessi svarstant
Du paklausimai Juozui Kojeliui

įdomiausias asmuo 
mano gyvenime

Turėjau vieną Įdomų draugą 
Juozą. Jisai buvo daug vyresnis 
už mane. Vieną dieną aš jį ra
dau sėdintį ant suolo. Jisai at
rodė labai nusiminęs. Aš prie 
jo atsisėdau ir paklausiau, kodėl 
jis toks nuliūdęs. Jis man pra
dėjo pasakoti.

Kai|jis buvo mažas, labai mė
go pokštus krėsti ir dėlto nieko 
neišmoko mokykloje. Už tai jis 
buvo išmestas iš mokyklos. Juo
zas niekur negalėjo ilgiau kaip 
savaitę pasilikti. Jis visada ga
lėjo juoktis, kad kitus prajuo
kintų. Pagaliau rado darbą kaip 
juokdarys cirke, ir jam tai la
bai patiko. Bet prieš tris dienas 
įvyko nelaimė — sudegė cirkas. 
Juozas tris dienas ir naktis sėdė
jo ant suolo. Tada jis atsistojo 
ir bandė pereiti gatvę. Tuo mo
mentu jį partrenkė važiuojantis 
automobilis.

Rimantas Budrys, X

Aš turėjau daug įvairių drau
gų bet įdomiausias asmuo yra 
viena mano draugė Daiva. Jos 
visas gyvenimas buvo juokin
gas. Praėjusią vasarą mano šei
ma važiavo į savo vasarnamį. 
Daiva važiavo irgi į savo vasar
namį, kuris yra kitoj pusėj gat
vės prie ežero. Aš linksmai pra
leisdavau laiką, nes ji vis sugal
vodavo kokius juokus. Aš vis 
prisimenu tą laiką, kai mes bu
vome mažos. Kartą mes bėgome 
apie šuniuką kieme. Daiva pasi
suko, o šuo pradėjo tempti jos 
rankovę. Daiva ir aš pradėjome 
juoktis ir negalėjome nustoti. 
O šuo tempė ir tempė. Staiga jis 
nutempė jos bliuzę ir nubėgo. 
Daiva neturėjo jokio kito dra
bužio, tai bėgo paskui šunį. Bet 
jis jai nedavė. Tada ji įbėgo Į 
vidų, o mane paliko lauke, vis 
besijuokiančią.

Lina Morkūnaitė, X

Aš ir tėvų kraštas
Lietuvoje žmonės gyvena so

vietų priespaudoje. Gyvenimas 
jiems yra sunkus ir nelaimin
gas. Jie neturi laisvės ■'lankyti 
šventoves; Vaikai mokykl&se-tu
ri mokytis'rusų kalbos, žmonės 
neturi teisės išvažiuoti. Mes ga
lime ten praleisti tik 5 dienas. 
Kai mano tėvai su kitais žmonė
mis pabėgo iš Lietuvos per ant
rą pasaulinį karą, jie pasidarė 
laisvi. Išeivijoje mes, lietuviai, 
turime pilną laisvę. Aš su tė

SUKAKTYS KANADOS SOSTINĖJE
ŠIE METAI KLB Otavos apylin

kei yra sukaktuviniai: 1949-1979. Tai 
trisdešimtmetis. 1949. II. 16 proga 
lietuviu vardu buvo paruoštas raš-
tas Kanados ministerial pirmininkui 
St. Laurent ir pasirašytas kun. dr. 
J. Razučio ir I. Mikutavičiūtės. Raš
to data 1949. II. 22. Ši data ir lai
koma čia mūsų B-nės, jau kaip or
ganizacijos, užuomazga. Tuo metu 
Otavoje jau buvo 50-70 lietuvių. Kun. 
dr. J. Razutis laikomas pradininku 
— pirmuoju mūsų B-nės pirmininku 
ir kapelionu.

KITA REIKŠMINGA sukaktis ten
ka dvasiniam mūsų B-nės vadovui 
kun. dr. Viktorui Skilandžiūnui. Tai 
trejopa sukaktis: 60 metų amžiaus 
(V. 3), 35 metų kunigystės (V. 7) 
ir 25 — kapelionystės Otavoje.

Kun. Viktoras atvyko į Otavą 1954 
m. balandžio 1 d., Lietuvių B-nei 
prašant Otavos arkivyskupą. Jis ga
vo paskyrimą į Our Lady of Perpe
tual Help parapiją vikaru. Kartu 
rūpinosi ir dvasiniais mūsų reika
lais. Vėliau buvo perkeltas į Šv. 
Teresės parapiją, o iš ten į Šv. Bri
gitos taip pat vikaru. Iš ten jau bu
vo paskirtas Fitzroy Harbour, Ont., 
klebonu, čia buvo kiek sunkiau jam 
rūpintis lietuviais, nes toji parapija 
yra apie 30 mylių nuo Otavos. Po 
kiek laiko buvo perkeltas arčiau Ota
vos į South March parapiją klebo
nu. Būdamas toje parapijoje buvo 
paskirtas dekanu.

Gyvenant kun. V. Skilandžiūnui nė 
Otavoje, susidarė ir jam, ir mums 
tam tikrų sunkumų. Pagaliau buvo 
atkeltas vėl į Otavą — Holy Ro
sary parapiją. Čia būdamas gavo iš 
arkivyskupijos “Sabbatical leave” — 
atostogas studijuoti O“’vos univer
sitete specialų kursą numatytom 
naujom pareigom. Sėkmingai užbai
gęs studijas, buvo paskirtas Ottawa- 
Carleton rajono kalėjimų vyr. ka- 
relionu. Šias sunkias, atsakingas 
pareigas eina iki šiol jau penkti me
tai. Kartu jis yra ir lietuvių kapelio
nas. Vienerius metus, neatsiradus 
norinčių, sutiko būti net ir apylin
kės valdybos pirmininku. Tai paro
do, kaip nuoširdžiai jis rūpinasi Ka
nados sostinės lietuviais. 

• Ar naikindami religinę kultūrą,- 
nesunaikinsim ir visos kultūros? (Jo- 
nas-Paulius I). "4

veliais einu į lietuviškas pamal
das sekmadieniais, šeštadie
niais lankau lietuvišką Maironio 
mokyklą. Taip pat priklausau 
“Atžalyno” tautinių šokių gru
pei. Mes visi išeivijos lietuviai 
turime dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. Dalyvaukime visi, ir 
išlaikysime Lietuvos vardą!

Donatas Pažėrūnas, X

Aš mėgstu “rock” 
muzikę

Aš groju elektrine gitara. 
Daug reikia praktikuotis — kas
dien apie valandą. Praėjusiam 
koncertui nebuvo daug laiko pa
siruošti, mes turėjome tik mė
nesį laiko. Mes turime “rock” 
grupę. Ją sudaro keturi moki
niai — vienas muša būgną, ant
ras groja bosu Irerris — ritmo 
gitara, o aš Ten tik
aš vienas esu K . Aš groju, 
nes man pu' <>xa ir aš mėgstu 
pasirodyti.

Viktoras Lukošius, VHIb

Pavasaris
Pavasarį būna labai gražu. 

Įvairios gėlės išlenda iš žemės. 
Žolė nuo geltonų spalvų pasikei
čia į tamsiai žalią spalvą. Paukš
čiai grįžta iš šiltų kraštų. Žmo
nės viską tvarko, plauna, šluoja 
ir valosi. Visi sveikina pavasarį, 
nes labai jo laukė. Pavasarį ga
lima girdėti balsus vaikų, bėgi
nėjančių ir žaidžiančių gatvėse. 
Visi laukia, kad mokykla grei
čiau pasibaigtų. Ant gatvių ma
tosi dideli ir maži dviračiai ir 
triračiai. Parkai būna pilni žmo
nių, nes visiems labai patinka 
pavasaris. o. „ *• ,7TRima Zavyte, VI

Laikraščio 
išnešiotojas

žiema man patinka, nes galiu 
eiti čiuožti ir slidinėti. Žiemą 
man tik yra sunkiau laikraščius 
išnešioti, kai būna ledas ir gilus 
sniegas. Porą dienų anksčiau aš 
'nešiojau laikraščius ir parpuo
liau ant žemės — buvo sunku 
atsikelti. Šią žiemą aš ėjau 
čiuožti tik porą kartų, slidinėti 
nuo kalnelio visai nėjau, nes ne- 

»turėjau užtenkamai laiko ir per- 
--TO ažait buv©> sniego® iMano .sesuo 
,;if brolis''ėjo slidinėti į'Dufferin 
parką Toronte. Mano sesutei 
nepatinka slidinėti, bet jai nėra 
patogu, neiti, kai visi kiti eina. 

, šiandieną, kai surinksiu pinigus 
už laikraščius, gal eisiu su savo 
sesute slidinėti nuo kalnelio.

Linas Balaišis, VI

Tokių garbingų sukakčių proga 
linkime kun. dr. V. Skilandžiūnui 
sveikatos, ištvermės ir Dievo palai
mos. A. Paškevičius

Mūsų stiprybė 
glūdi Įvairybėje
Mes esame skirtingų provincijų žmonės.
Kiekvienas turime savo papročius, tradicijas, kalbas ir 

kultūrinį lobį.
Tai dalykai, kurie praturtina ir stiprina mūsų visuomenę, 

padeda padaryti Ontario provinciją geresne vieta gyventi.
Pripažindama daugiakultūrį mūsų provincijos veidą, Ontario 

vyriausybė priėmė daugiakultūrę politiką.
Lygybė visiems

Ši oficiali politika pripažįsta visų mūsų visuomenės narių 
lygybę. Tuo būdu kiekvienas mūsų yra saugomas nuo 
diskriminacijos darbuose, švietime, teisingumo įstaigose, 
pramogose ir visur kitur. Tai pakelia gyvenimo kokybę šioje 
provincijoje.
Patarnavimai visiems

Daugiakultūrė Ontario politika užtikrina, kad kiekvienas 
asmuo šioje provincijoje galėtų naudotis vyriausybės teikiamais 
patarnavimais bei lengvatomis.
Kultūrinių skirtybių vertinimas

Ontario politika taip pat pripažįsta, kad kultūrinės skirtybės 
praturtina mūsų visuomenę, jeigu jomis dalinamasi. Dėlto 
vyriausybė skatina kiekvieną asmenį išlaikyti savąją kultūrą bei 
kalbą ir ja dalintis su kitais.

Norint gauti knygelę ir daugiau informacijų apie 
daugiakultūrę Ontario politiką, prašoma rašyti:

Multicultural and Development Branch 
Ministry of Culture and Recreation 
77 Bloor Street. West. 5th Floor 
Toronto. Ontario M7A 2R9

Reuben Baetz, 
Minister of Culture 
and Recreation

William Davis, Premier
Ontario

Jaunieji Toronto šokėjai, dalyvavę Lietuvos nepriklausomybės šventėje Nuotr. V. Maco

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:

739. Steiblio, Klemo atmin. §100
798. Žiulys, Pranas 100
799. ščepavičienės, Anastazijos

atmin. 370
800. Petrusevičius-Petrus,

Erikas, A. 100
801. Daniliūnas, Irena 100
802. Judeikis, Pranas 100
803. Misius, Juozas 100
804. Petrauskas, Kristina 100
805. Ramonas, Ignas 100
806. Šilbajoris, Alfonsas 100
807. Rakauskas, Elzbieta 500
808. Eižinas, Vladas 100
809. Pacevičienė-Zinkcvičiūtė,

Lilija 100
DALINIAI ĮNAŠAI:
Aranauskas, K. 10
ĮNAŠŲ PAPILDYMAI:

3. Bersėnas, Juozas iki $600
7. Kaveckas, Antanas, dr. 1950

15. Lelis, Petras 900
23. KLB Otavos apylinkė 4000
77. Kredito kooperatyvas

“Talka” 1400
95. Gutauskas, Jonas, kun. 1000

102. KLB Sault St. Marie •
apylinkė 500

109. Balsys, Leopoldas 200
112. Šidlauskaitė, A., dr. 400
175. Daugėlavičius, Alfonso

atmin. 2025
198. Karbūno, Leono atmin. 700
217. Poderio, Kazimiero atmin. 470
257. Prišas, Juozas 800
312. Jonynas, Antanas 400
326. Stankus, Kazys ir Vanda J'260
345. Dragūnevičiaus, Petro "oU -«b

atmin. 225

Kanados Lietuvių Fondo
Šūkis - KAPITALAS LIETUVAI, 

NUOŠIMČIAI LIETUVYBEI!

STOKIME NARIAIS į KL FONDĄ — 
DIDĖS KAPITALAS IR NUOŠIMČIAI

354. Vitkūnas, Jonas 1600
388. Butkus, Jonas 600
407. Vaitiekūnas, Povilas 585
408. Uždvaris, Zigmas 400
417. Antanaitis, Izidorius 150
430..Jokubilius, S. 1400
431. Jokubilienė, E. 1400
672. Aušrotas, Vytautas 140
701. Mažeika, J. 150
767. Baltuoniai, P. ir J. 125
768. Kanados Lietuvių Klubas

(West Elgin) 200

Staigi mirtis sukrėtė visus toron
tiškius, pasišaukdama darbščią vei
kėją Anastaziją ščepavičienę. Jos at
minimui Įamžinti KL Fonde aukojo: 
Anapilio Moterų Būrelis —- $100 
(velionė buvo veikli narė); po $20: 
A. Banelis, J. Gustainis, dr. A. Pace- 
vičius; po $10: A. Ciplijauskas, V. ir 
A. Balsiai, S. Krašauskas, J. Račys, 
J. Lukošiūnas, J. Budreika, G. Mau- 
rušaitis, A. Mikšienė, V. Petraitis, V. 
Bačėnas, S. Čepas, J. Ažubalis, G. 
Šernas, B. Sriubiškis, E. B. Rovai, J. 
ir E. čuplinskai; po $5: E. Smilgys, 
E. S. Pušvaškis, V. Butkys, K, Bud- 
revičius, C. Butkienė, G. L. Vyš
niauskai, p. Matulionienė; $7: K. Lu
košius. KLF „nuoširdžiai užjaučia 
jos vyrą ir visus artimuosius šioje 
skaudžioje valandoje .ir linki stipry
bės.

Pusė šiame pranešime naujų na
rių ir beveik tiek pat įnašus papil
džiusių yra iš Londono ir apylinkės. 
Svėlkiiianie višus! Pi’ie to daug pri
sidėjo KLF tarybos haryš J. Bėrsė-

Džiugią naujieną galime pranešti 
— Romo Kalantos aukai pagerbti 
KLF tikslas — sukaupti $100,000 
jau pasiektas! šis užmojis baigtas 
jauniausios Lilijos Pacevičienės-Zin- 
kevičiūtės įnašu. Pastebėta, kad šia
me $100,000 sumos telkimo vajuje 
buvo labai daug jaunimo. Neužmirš
kime ir toliau Romo Kalantos aukos, 
kuri yra švyturys bei kelrodis mūsų 
siekimams ir darbams, vedantiems 
į laisvą Lietuvą.

Dėkojame visiems naujiems na
riams ir įnašus papildžiusiems. Ypa
tingą padėką reiškiame nuolatiniams 
mūsų įnašų didintojams — KLB Ota
vos apylinkei, dr. A. Kaveckui, J. 
Vitkūnui, S. ir E. Jokubiliams, J. 
Bersėnui, P. Lėliui ir poniai Urbo
nienei.

Fondas primena visoms organiza
cijoms, kad pašalpų prašymams pa
duoti laikas — iki balandžio vidurio. 
Prašymus siųsti KL Fondo vardu — 
28 The Palisades, Toronto, Ontario, 
M6S 2W8. KLF VALDYBA

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 - 7954

V. RASTENIS

Pirmon galvon skubu su ra
minančiu perspėjimu, kad ne
sikėsinu skaitytojų gaišinti savo 
pasiaiškinimais ar atsikirtimais 
į J. Kojelio (TŽ '79/3), anot jo. 
blaivesnįjį žvilgsnį į padėtį mū
sų spaudoje. Kam įdomu, tas 
gali pats, grįžęs į — jeigu dar 
neišmestą — TŽ ’78 '48-tą nu
merį, palyginti ir susidaryti 
nuomonę, kas ir kur tame po
kalbyje buvo blaiviau ar neblai
viau išsitarta, šiuo atveju turiu 
tik du paklausimus, liečiančius 
J. Kojelio rašinio dvi paskuti
niąsias pastraipas, kuriose jisai 
užkabino dalykus visai “iš kitos 
operos”.

Priešpaskutinėje pastraipoje 
reiškiamas pageidavimas: “gal 
koks žurnalistas Čikagoje galė
tų patikrinti praeityje sklidusį 
gandą, kad vienos organizacijos 
vadovas, grįžęs iš poros savai
čių atostogų Wyoming kalnuo
se, spaudos žmonėms padarė 
pranešimą apie savo atliktus 
žygius Europoje, — tiesa tai, ar 
ne??”

Atleiskite, bet nepagaunu, 
kokia būtų prasmė dabar, tik
rinti tą seną gandą ar ne gandą. 
Nesgi, jeigu- tai buvo tik gan
das, o iš tikrųjų joks veikėjas, 
grįždamas iš Wyomingo, spau
dai pranešimo nedarė, tai ką čia 
tikrinti? O jeigu tai buvo ne 
gandas, jeigu koks veikėjas pra
nešimą apie savo žygius Euro
poj padarė, tai kas čia nepap
rasto, jeigi jis tai padarė po sa
vo atostogų, dėl kokių nors 
priežasčių nespėjęs to padaryti 
prieš atostogas? Tikrintinas ga
lėtų būti nebent tik paties pra
nešimo teisingumas, jeigu jis 
buvo kur viešai paskelbtas ir 
buvo sukėlęs kokių nors abejo
jimų.

Kas kita, jeigu tame gande 
būtų buvusi implikacija, kad tas 
veikėjas tada iš viso buvęs išvy
kęs tik j Wyominga, o’jo prane
šimas apie neva jo tuo pačiu 
metu Europoje atliktus žygius 
buvęs tik beatostogaujant su- 
fantazuota pasaka. ., . Bet, jei 
tokia buvo J. Kojelio Čikagoje 
girdėto gando esmė', tai mano 
paklausimas jam būtų: — Kodėl 
jisai, išnešdamas tą gandą da
bar iš kažkurio čikagiškių būre
lio i ištisą “TŽ” skaitytojų dau
gybę, nutylėjo ne tik kas, kada, 
kur, bet ir apie kurios organiza
cijos apie kurį vadovą jam kaž
kas toki anekdotą sakė ir kodėl 
gi jisai jau tada nepaklausė tie
siai tų pačių sakytojų, ar tai tie
sa, ar ne?

Tokio gando tik nekorikrečio- 
sios dalies užuominiškas išplati
nimas yra beatodairiškas pa
skleidimas įtaringos miglos ant 
visų vadovaujančių veikėjų. 
Nes, tegu ir su klaustuku, visgi 

sakoma, kad vienas iš jų “gal
būt” paikai apsimelavęs. Gerai,, 
kad tik vienas, bet kuris? Patį
J. Kojelis, gandą girdėjęs, aiš-( 
ku, žino, apie ką jis buvo, beįį 
tai tyčia nutylėdamas, dirginą 
daugelio smalsumą paspėlioti; 
O spėliojimų nešami įtarimai,! 
kaip vėjo nešamos nuodingos: 
dujos, pataiko ir į nieko nedė
tus asmenis.

Po pasiūlymo tikrinti sena 
gandą sekančioj pastraipoj J{
K. ragina tikrinti seną neva f ak; 
tą, būtent, “kadaise slaptos 
draugijos KLEVAS organizavb 
mą”. Esą, “būtų ne tik įdomu; 
bet ir visuomenei naudinga apie 
tai išgirsti visą tiesą: kokie bu
vo tos draugijos tikslai — 
skelbti tiesą ar vykdyti indok'- 
trinaciją, kokios priemonės buj 
vo numatytos tiems tikslams 
siekti, kas tos draugijos inicia? 
toriai, kas buvo nariai ir t. t.”

Pats J. Kojelis apie tą mistišf 
ką draugiją dedasi žinąs tiek 
daug, kad drąsiai ir žinoviškal 
užtikrina, jog ir “visuomenė, sųi 
žinojusi tą tiesą, galėtų susidd- 
ryti tikslesnę nuomonę apie kai- 
kurių žurnalistų deklaruojamus 
tiesos ir teisingos informacijos 
rūpesčius”. Be to, iš jo kalbos 
kyšo menamas teigimas, kad ji
sai visus buvusius tos tariamos 
organizacijos dalyvius pažįsta 
ir juos taip atidžiai stebi, kad 
sakosi žinąs, kaip dar ir dabar 
jie elgiasi, būtent, “visi iki šiol 
tyli”- - - Į

Todėl antrajame mano pa
klausime pasiteiravimą nustel
bia nemažiau kaip bent trijų 
šauktukų vertas nusistebėjimas:

— Kodėl J. Kojelis, pats tiek 
daug žinodamas apie tą savo 
“faktą”, ragina jj dar tyrinėti 
mane, pirmą kartą apie tai tik 
dabar iš jo paties teišgirstan- 
tį?!I!

Neturėdamas nė žaliausio su
pratimo nei apie kada, nei apie 
kur (Amerikoj, “tremty” ar dar 
Lietuvoj) neva organizuotą kaž- 

. kokią draugiją kalbama, netgi 
jei ir susidomėčiau paraginimu 
ją tyrinėti, nesumesčiau iš ku
rio galo tokį tyrinėjimą pradėti 
be paties J. Kojelio nurodymų 
ir vadovavimo. . .

Bet atidžiau į tą “Klevijadą” 
pažvelgus, ima ryškėti dar kitp- 
miškiau stebinanti •: jos intencija. 
J. Kojelio atestacija, anot ku
rios “ir pats. Rastenis” galėtų 
atskleisti visuomenei visą tiesą 
apie tą “Klevo” draugiją, yra 
gi ne kas kita, kaip skaitytojams 
vylingai pakišamas įtarimas, jog 
kaip tik “pats Rastenis” irgi 
esąs buvęs tos labai abejotinos 
doros draugijos dalyvis ar gal 
•ir vienas iš steigėjų . . .

Tokia savo (Sugestija J. Koje
lis tapo ne tik man, o gal ir ga
na daugeliui kitų skolingas pa
siaiškinimo: kodėl gi šitaip?
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Šalpos
()$amiltono ir apylinkės lietuvių aukos Šaipos Fondui 1978 m.

Fondo aukotojai
•BUK.
_(il. S 100.00 Mr. X; $50.00 dr. O. Va- 

$31.00 (50 markių) Vytautas 
Jįęrnotas iš Vokietijos; po $30.00: B. 
^Kronas, O. ščiukienė; po $25.00: dr. 

į>,yn Kvedaras, A. Šilinskis; po $20.00: 
0(yįlimas, V. Leparskas, K. Mileris, 
tlp. Masys, S. Rakštys, J. Dubinskas; 
j$J5.00 A. Kerutytė; $14.00 V. Sa-

.8V<Po $10.00: K. Maknavičienė, L. 
-dGjųtauskas, P. Latauskas. J. Krišto- 
.^įtis, A. Kuras, J. Povilauskas, G. 
.,;>)(elnykas. J. Mažulaitis, J. Astas, J.

Didžbalis, A. Prialgauskas, B. Pakai- 
s juškis, A. Judd, J. Svilas, A. Kybar- 
gjtas, R- Paulius, V. Butkus, Bružas, 
. A. Prunskus, S. Panavas, J. Vacius, 
?i??Liaugminas, A. Obearskis, K. Skre- 
, .butonas, A. Pauliukas, A. Tėvelis, 

4.fvį. Pike, J. Tarvydas, J. Stankus, 
^Mooshead Tavern”. S. Burdinavi- 

','cius, Z. Pulianauskas, J. Naujokas, 
Apanavičienė, L. Bacevičius, A. 

, tiaukus, P. Sakalauskas, J. Ado- aserrmauskas, J. Kažemėkas, J. Bubnys, 
Steiblys, K. Žilvitis, K. Gudins

iąs, M. Gudinskas, L. Pliūra, J. 
i^einys, J. Budnikas, B. Vcnslova, 
P. Sakalas, J. Jasminas, V. Žukas, 
K. Bungarda, J. Bieliukas, J. Milte- 

■,‘>iiiš.
■)e9}$8.00 P. Vaitonis; po $7.00: S. 
,,e Dalius, dr. Gailius, A. Garkūnas, V. 
01Pėrkauskas, V. Agurkis; $6.00 L.

Klevas.
°”"čp0 $5.00: J. Palmer, E. Lengnikas, 

Kamaitis, J. Rudaitis, H. Rimke- 
•^v?čius, Jonikas, J. Sakalauskas, J. 
oĮū&(edraitis, E. Galinis, A. Elvikis, B. 
0|‘Vcngris, A. Repšys, A. Povilauskas, 
2>fPhlčiauskas, A. Mikalauskas, A. Kra- 

s“Išlitis, V. Gelžinis, V. Venckevičius, 
• °R!.- Mačys, L. Paškauskas, E. Mačys, 
fjfųR. Kontenis, S. Verbickas, H. Švažas, 

Mačys, R. Rožanskas, K. Zbaraus- 
gįjfjjs, G. Vindašienė, Bilevičienė, P. 
jgjZąbarauskas, Z. Stonkus, B. Grajaus- 
B^kąs, P. Kanopa, P. Plcinys, V. Miš- 

. -„kinis, K. Urbanavičius, P. Labuckas, 
gg-jJj Lekutis, J. Bajoraitis, D. Kochan- 
_į-j ką, J. Mikšys, V. Narkevičius, A.

Kažeinėkienė, M. Stasevičius, A. Gu- 
E1,;lauskas, P. Eismantas, A. Vindašius, 
■ūimi Kontenis, E. Vembrė, V. Morkū- 
,„iąs, B. Jurevičius, B. Orvidas, P. 
j^-Rocys, P. Girnius, B. Butkevičius, 

.įjjA- Didžbalis, S. Samus, J. Gedrimas, 
Klypas, A. Patamsis, V. Kezys, P. 

Ų’.^ulys, L. Borusas, T. Zaranka, J. Les- 
cius, E. Dambrauskienė, F. Krivins- 
kas, L. Skripkutė, A. Žemaitis, L. 

SAMučinskas, A. Lukas, M. Jonikas, K. 
-iasNorkus, L. Kuras, J. Blckaitis, B. 
-oiiWidugiris, J. Kšivickis, A. Enskaitis, 
ėžoiA. Garkūnas, A. Stasevičius, M. Juo- 
soiidi.s, K. Baronas, A- Budininkas, J. 
. šorDidžbalis, P.,, Juškevičius, E. Bogus- 
•tiVlauskas,. Z...Gedminas, A. Cibas, A. 
•H Sešeigis, V. Kazlauskas, V. Stukas, 
-•>o«A. Parėštis, P. Bulkė, B. Sopys, P. 
/i.; Lukošius, A. Grajauskas, Petraška, 
-vJisR. Kažemėkas, O. Dramantas, P. Le-

Sevičius, J. Jurgutis, V. Kėžinaitis, 
g/jjL Zurlys, V. Kybartas, B. Juodelė, 

Meškauskas, Z. Stanaitis, J. Sta- 
oyrJpius, P. Vaitiekūnas, J. Gimžauskas, 

Rimkus, J. Januškevičius, V. Se

niūnas, R. Bagdonas. A. Joniką, O. 
Savickienė, A. Kelečius, A. Dudonis, 
V. Merkevičius, P. Volungė, S. Sen
kus, A. Šilgalis, A. Juozapavičius, J. 
Sadauskas, V. Liškauskas, P. Luko
šius, A: Verbickas, P. Armonas, Ci- 
paris, Z. Žilinskas, P. Siūlys, J. Re- 
mezaitis, S. Bikinas, F. Urbaitis, T. 
Falkauskas, A. Mingėla, B. Stepo
navičius, V. Bilevičius, R. Matukai- 
ti§, V. Beniušis, V. Kvedaras, J. 
Tirkšlevičius, K. Simaitis, D. Aider
dice, J. Merkevičius.

Po $4.00: F. Pajarskas, J. Kamai
tis, J. Stungevičius, Z. Cečkauskas, 
J. Kažemėkas, P. Gužas, M. Rcpeč- 
ka.

Po $3.00: A. Bugailiškis, P. 
Breichmanas, K. Milaševičius, J. Ka- 
neva, V. Ūsevičius. J. Deksnys, P. 
Lekavičius, J. Petkūnas, F. Pinke- 
vičiūtė, A. Vincrskis, V. Lorentas, 
J. Kąžukauskas, A. Sarpalius, V. 
Rusinavičius, J. Deveikis, J. Der- 
vaitis, A. Juraitis, J. Žemaitis. V. 
Sasnauskas, A. Aušrotas, P. Karec- 
kas, R. Giedraitis, J. Stanaitis, L. 
Ulbinaš, A. Jankauskas, S. Aleksa, 
J. Dragaitis, H. Pačcpavičius.

Po $2.00: J. Mačiulaitis, V. Blauz- 
dys, K. čeliauskas, J. Kazickas, B. 
Milašius, J. Stonkus, A. Šukaitis, M. 
Sniuolis, L. Meškauskas, R. Petraus
kas, M. Lazdutis, V. Grikietis, M. 
Petkevičius, Enskaitis, Vizbaras, 
Kudžmą,. p. Saunorienė, A. Kalman- 
tavičitis, J. Raguckas, p. Voronovie- 
nė, V. Bernotas. A. Lukas, Z.Elvi- 
kienė, V. Domeika, V. Bagdonas, A. 
Žilvitis, p. Gujienė, p. Burinskienė, 
P. Daugėla, A. Pinkevičius, K. Stan- 
kienė, P. Brasas, V. Norkevičius, V. 
Triponasj P. Rimkus, J. Kareckas, 
M. Biekša, E. Kudaba, A. Maksima
vičius, V. Apanavičius. V. Vitkevi
čius, V. Bartininkas, J. Jokūbynas, 
A. Muliolis, A. Kaušpėdą, Janušaus
kas, M. Trumpickas, J. Banevičius, 
S. Raupėnas, p. Rakauskienė, P. Šei
rys, P. Babinas, G. Banaitis, J. Ve- 
gys, P. Kovelis, V. Vincrskis, O. Ku
lienė. D. Kriaučiūnas, C. Choromans- 
kis, A. Godelis, J. Sakalauskas, K. 
Mikšys, O. Mikšytė, L Varnas, A. 
Pusdėšris, A. Pintu lis, S. Karalėnas.

Po $1:00: V. Saulis, O. Stasiulis, J. 
Petrauskas.

KLB šalpos Fondo Hamiltono sky
rius nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir rinkėjams, kurių dėka 
šios aukos buvo surinktos ir 1978 
metų laikotarpyje buvo pasiųsta 138 
dėvėtų drabužių siuntiniai į Suvalkų 
trikampį.

Hamiltono lietuvaičių choras “Aidas” ruošiasi dalyvauti “Tėviškės žiburių” spaudos baliaus meninėje progra
moje balandžio 21 d. Anapilio salėje Nuotr. J. Miltenio

Lietuvos patriotai ir budeliai
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Aukojo "Tėviškės Žiburiams”

įdarbinimo bei imigracijos 
•ministerijos informacinis biule- 

c tdnis-5‘KaleidoscoĮ>e Canada’” š. > 
fri.' fvišai'io nr. rašo apie Kana
dos Lietuvių žmogaus Teisėms 
Ginti Komiteto įsteigimą, Tau
todailės Institutą, Montrealio 
pensininkų klubą “Rūta”, Kal- 
gario lietuvių 25-rių metų veik
los sukaktį ir Toronto “Volun
gę”.

nauja Anatolijaus Kairio 
poema

"Laisvės sonata.
Simo Kudirkos šuolis poetinėje vizijoje,

40 dail. D. Kizlauskienės iliustracijų, didelis formatas, 
kieti viršeliai, gražiai išleista knyga. Tinka mokyklai, 
jaunimui ar dovanai betkuria proga. Kaina $6.00

Užsakymus siųskite:
Mr. A. Kairys, 4304 West 55th St., 

Chicago, Iii. 60632, USA.
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Dainuokite kartu, su Lietuvos 
solistais -

Edmundu Kuodžiu ir Jonu Girijotu 
klausydami jų naujai įdainuotų duetų albumo 

“KUR TAS ŠALTINĖLIS”

Šiame DVIEJŲ ilgo grojimo, stereofoninių plokštelių albu- į 
me įdainuota net 27 gražios lietuviškos dainos ir kūriniai j 
su įvairių instrumentinių grupių bei pianistės palyda.
Šių dviejų plokštelių albumo kaina; $13.95 (JAV) Persiun- j 
timo išlaidom į Kanada pridedama $2.00. Su užsakymu j 
kartu pasiųskite ir čeki. Užsakymus Siųsti; !

Prof. J. Stukas, Director j
"Rūta" Lithuanian Radio Club, Inc.
1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092, USA ]

<K»oooo0oeecoooo0oooQQeocoQooocoQoeooo0ooooecQcoo<9s!

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Dar apie porą “Lietuvos pat

riotų”, mirusių kelios savaitės 
prieš Balio Gajausko teismą. Te
kalba nekrologų ištraukos.

“Majoras Michailas Podka- 
minskij, g. 1920 m. Odesoje”. 
Nuo 1943 m. iki 1973 m. ėjo 
“atsakingas pareigas” Saugumo 
organuose. “įnešė didelį indėlį 
stiprinant tarybų valdžią Lietu
voje”. Taigi, jo Įsakymu nevie
na lieutvė motina neteko sū
naus ar dukters, o gal ir pati 
iškentėjo šaltį ir badą Sibire, su- 
rasdama ten ir mirtį. Už tokius 
darbus “partija ir vyriausybė 
augštai Įvertino majoro M. Pod- 
kaminskio nuopelnus, apdova
nodama jį dviem Raudonosios 
žvaigždės ordinais ir daugeliu 
medalių.”

Viktoras Savčiuk, g. 1922 m. 
Vinicos srity (Ukrainoj), nuo 
1946 m. iki mirties 1977 m., 
dirbdamas tokiose pat “atsakin
gose pareigose” Saugumo orga
nuose, įnešė tą patį “dideli in
dėli” stiprinant tarybų valdžią 
Lietuvoje ir “buvo apdovanotas 
daugeliu medalių ir Lietuvos 
TSR Augščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo garbės raštais”. 
Tarp kitko, Savčiukas per kra
tą pas B. Gajauską sakė, kad 
vistiek pasodinsiąs jį į kalėji
mą. Šis “taurus Lietuvos patrio
tas” mirė vos dvi savaitės prieš 
B. Gajausko teismą.

Vienas iš tokių “Lietuvos pat
riotų” buvo ir A. Mikalkinas. Jis 
dirbo Šiaulių Saugume. Atvykęs 
Į Šiaulius partizanų reikalais, 
Balys Gajauskas buvo atpažin
tas ir atsidūrė akis Į akį. su sau
gumiečiu Mikalkinu. Abu buvo 
ginkluoti pistoletais. Kas pir
mas iššaus, tas ir laimės. Tuo 
kartu laimėjo B. Gajauskas, 
saugumietis krito. Deja, šito ne
pasakė “žurnalistai” iš KGB 
Benderius ir Keneckas. Jie pa
darė B. Gajauską paprastu 
žmogžudžiu. (Jie niekaip negali 
susitaikyti su mintimi, kad prieš 
Tarybų valdžią kovoja garbingi 
žmonės, o kaip tik visokie niek
šeliai lengvai randa sau jaukų 
prieglobstį tarybų pašonėje).

B. Gajauskas buvo suimtas ir 
nuteistas 25 metams. O juk B. 
Gajausko veiksmai turėjo būti 
kvalifikuojami kaip savigynos 
aktas, neperžengęs būtinosios 
ginties ribos. Bet šis atvejis 
įvertintas visai kitaip: nušautas 
saugumiestis ir dar rusas! Tuo
met saugumiečiai B. Gajauską 
sušaudyti dėl susidariusių sąly
gų negalėjo ir nuteisė 25 me
tams. Ir dabartinis procesas yra 
tik kerštas už aną saugumietį.

“Žurnalistai” Bendorius ir Ke
neckas, apšmeižę B. Gajauską, 
sąmoningai nutylėjo, kiek lie
tuvių vaikų padarė našlaičiais 
saugumietis A. Mikalkinas. Už 
tai tokie buvo apdovanojami 
garbės raštais, medaliais ar 
bent laikrodžiais, kuriais Tary
bų valdžia 1944-1950 metais 
duosniai apdovanodavo saugu
miečius, stribus ir kareivius už 
“bandito” nužudymą.

* *
Po Stalino mirties jau praėjo 

ketvirtis amžiaus, bet, rusų poe
to Jevtušcnkos žodžiais tariant, 
Stalino įpėdiniai nenurimsta. 
Antikristas mato, kad liaudis 
pradeda galvoti kitaip. Todėl 
neriasi iš kailio, kad tautą pri
verstų galvoti taip, kaip jie no
ri, ir būti paklusnia okupantam. 
Jie jieško ir randa vis naujų 
aukų įbauginimui.

Saugumiečiai stengiasi įtrauk
ti į savo nusikalstamą tinklą ir 
mūsų jaunąją kartą. Jie verbuo
ja mokinius ir studentus, net 
prasižengusius valdžiai politiš
kai. Ir taip jau 14-17 metų vai
kų rankomis skaldo tautą, šni
pinėja ir kelia tarpusavio nepa
sitikėjimą. Vėliau iš šių nepil
namečių išauga Saugumo kad
rai su lietuviškomis pavardė
mis. Taip atsiranda įvairūs pi-

Jeliai, kažiai, ignotai, raziūnai, 
bendoriai, keneckai ir pan., ku
rie su budelių neapykanta žvel
gia į savo tautą ir ją žudo.

Tarybinis Saugumas — ne 
Amerikos ČIA ar FBI, kurių 
veiklą plačiai aprašo spauda ar 
diskutuoja visuomenė. Tarybi
niam Saugumui nereikia kreip
tis į jokį kongresą, į jokią Augš- 
čiausiąją Tarybą, kad galėtų 
persekioti žmogų, klausytis te
lefoninių pasikalbėjimų, sekti 
korespondenciją. Apie jo veik
lą niekas viešai nediskutuoja. 
Visą savo veiklą tvarko savo 
nuožiūra. Konstitucija jiems tik 
popieriaus gabalėlis. Vien nepil
namečių įtraukimas į savo dar
bą yra nusikaltimas. Ir visa ši 
organizacija yra nusikalstama. 
Ateis laikas, ir tautų teismas pa
darys jai teisingą nuosprendį.

Ji savo darbais nepalyginamai 
pralenkė gestapą.

Europoje siaučia privatūs te
roristai — raudonosios brigados 
ir pan., o mus smaugia valsty
binis terorizmas. Ir kam pasi
skųsti?

Po vienerių metų kančios 
KGB požemiuose, po visiško izo
liavimo, kurio metu net motinai 
nebuvo leista matyti savo sūnų, 
po slapto teismo, kurio datą 
saugumiečiai įvairiais būdais 
slėpė ir į teismo salę leido tik 
savuosius, Balys Gajauskas nu
teistas 15 metų. Faktiškai — 
iki gyvos gaivos ...

Ir vėl verkia lietuvė motina, 
neturėdama vilties šioje žemė
je pamatyti savo mylimą sūnų...

Su ja liūdi ir Motina Tėvynė.
S. Virmantas

Laiškas iš Sibiro
Ištraukos iš A. Žiprės laiško, paskelbtos pogrindžio 

"Aušros" 1978 metų 13-tame numeryje

Mėginu rašyti, bet netikras, 
gausi ar ne. Nuo IV. 7 randuosi 
Kazanėje, čia neskubėdami me
todiškai spaudžia mane iš visų 
pusių. Visiškai neduoda su nie
ku susirašinėti, išskyrus seserį. 
Bet ir ji iš paskutinių mano 
penkių laiškų gavo.: tik tris, Laiš
kuose uždraudė rašyti apie svei
katos stovį, kokius medikamen
tus taiko, apie sąlyĮgas, maistą ir 
bendrai apie “durdomą” (rusiš
kai — kvailių, namą). Be žalo
jimo medikamentais čia neapsi
einama. Apie tris mėnesius da
vė atsikvėpti, o nuo VI. 3 prira
šė tizireino po 150 mlg. į die
ną, nuo ko greit sušlubavo šir
dis. Dvi savaites davė injekci
jas kardiamino, fizirceną pakei
tė aminazinu po 200 mlg. į die
ną. žinoma, palyginti tai gana 
silpnas preparatas, bet man nuo 
visų jų blogai su širdimi (čia 
naudoja ir daug blogesnius pre
paratus). Nuimti aminaziną ne
siruošia, sako, kad be gydymo 
kurso ir kalbos negali būti.

Be pasityčiojimo irgi neapsi
einama: laikė vienoje kameroje 
su sunkiai sergančiais, guldė 
ant šlapio (apšlapinto) matraco, 
sako “mums visi ligoniai vieno
di”. Randuosi 7-me režiminia
me, uždarame skyriuje (yra dar 
blogesnis 2-ras skyrius). Publi
ka čia nepavydėtina. Iš politi
nių čia esu vienas. Buitiniams 
susirašinėjimo neriboja (buiti
niai — kriminaliniai nusikaltė
liai — mūsų paaiškinimas).

Man gana sunkoka su Jadvy
ga. Iš jos šiais metais gavau tik 
tris laiškus. Laiko ji mane visiš
koje izoliacijoje ir nežinojime. 
Aš niekad nežinau, gavo ji ma
no laišką ar ne. Užsakė ji man 
siuntinių iš giminių, bet man 
parašė tik dabar, kad siuntiniai 
išsiųsti prieš tris mėnesius, o 
giminėms, kad pajieškotų, kur 
dingo siuntiniai. Į mano laiškus 
ji neatsako, o gydytojai nepa
tinkamus laiškus sulaiko. Galų 
gale ir gydytojas, ir ji man ne
sako kurių laiškų ji negavo. 
Paskutiniu metu kaip čia šioje 
aplinkoje, taip ir visumoje ran
duosi vienišas. (Manau, kad pa
siųstus siuntinius pūdo čia).

čia visiškas trūkumas medika
mentų. Pvz. man prirašytas aci- 
dopipsidin. Bet pipsidino nėra 
ir nebus (analizai rūgštingumo 
18 vienetų).

čia yra 10 skyrių. Kiekvie
nas skyrius turi savo paskirtį ir 
specifiką. Antra, kiekvienas 
skyrius priklauso nuo vedėjo 
charakterio. Trečia, kas liečia 
politinius, gydytojai nesavisto- 
vūs. Pvz. Ribinske kapitonas 
Andrėj Konstantinovič išsireiš
kė: “Man lengviau laikyti 10 
buitinių, negu tave vieną. Dėl 
tavęs ant mano sprando sėdi ir 
Saugumas, ir prokuratūra”.

Gydytojai dar priklauso ir 
nuo padugnių — šizofrenikų, 
kurie čia tarnauja gydytojų, 
medseserų ir prižiūrėtojų pagal
bininkais. Nors agentūra labai 
nerimta, bet jų išmonės ir brie- 
das dažnai tarnauja vadovaujan
čių principu. Šie dirigentai, pri
verstinio gydymo taisyklės, re
žimas ir yra pagrindiniai veiks
niai, kurie sukuria “dųrdomo” 
gyvenimą . . .

Adresas: 420082 Tatarskaja 
ASSR, gorod Kazan 82 UE-148 
st. 6, Ziprė A. P. (skyrius 7).

$300: Vitalius Matulaitis; $50: tau-’ 
tinių šokių grupė “Atžalynas”, L. K. 
Kūrėjai-Savanoriai; $25: KLK Mote
rų Draugijos Lietuvos Kankinių pa
rapijos skyrius; $20: V. Eižinas, P. 
Cečys, Br. Misiuš, K. Gaputis, N. N.; 
$14: Ada Dvarionienė; $13: J. Kab
lys; $12: Br. Stasiulis; $11: Vincas 
Ignatavičius.

$10: V. Aušrotas, V. Endzelis, M.J. 
Vaškevičiai, A. Benotas, Ona Matu- 
kynienė, Jonas Kriaučeliūnas, Česlo
vas Norkus, Elena Narbutaitė, P. Ži
linskas.

$8: Stasys Petokas, Franciška 
Prankus, S. Martinaitis, Ona J an
čiukas; $7: R. Jatulis, J. Jurėnas, 
Stasys Beržinis, Ignas Budrys, S. 
Varanka, Justas Stropus.

S6: A. Vaičiūnienė, Ig. Serapinas, 
J. Valiulis, Br. Saplys, J. Genautis, 
J. Gedvilas, G. Bobelis, A. Jokūbai
tis, O. Vėlyvienė, Irena Šatras, Vin
cas Vaičiūnas, B. Vaišnoras, G. Dau
gėla, G. Ilgauds, Genė Miglinas, K. 
Roman, V. Pošius, B. Misevičius.

$5: S. šetkus, L. Medelis, Kl. Mat- 
kevičius, Ida Žalpis, Ona Strimaitis,
V. Vindašius, Algis Jagėla, Dresher 
Insurance & Real Estate; $4: M. 
Liormanas, J. Mačkinis, B. Dabuls
kis, Stasys Plučas, A. Dronsatavi- 
čius, J. Puidokas.

$3: Juozas Vilėniškis, kun. A. Per- 
kumas, D. Vizbaras, J. Mockaitis, V. 
Bartusevičius, P. Alksnis, M. Zaka
revičius, M. Stankaitis, L. šeškus, J. 
Jotautas, W. Gulbinas, F. A. Yukno, 
J. Žakas, P. Remeika, J. Zakaras, V. 
Lumbis, V. Baliūnas, Petronėlė Lau- 
rėčkas, A. Medelis, J. Jauneika, A. 
Radzevičius, R. Labinąs, E. Vaitkū- 
nas, M. šaltmiras, M. Urbas, M. Sta
sevičius, Kostas čerškus, A. Sidney- 
Sidaravičius, T. Tarvydas, J. Luko
ševičius, A. Grubienė, J. Bukšaitis, 
E. Kazakevičius, Br. Jurėnas, K. 
Laugalis.

$2: B. Keburis, L. Pevcevičienė, 
St. Škėma, A. Vanagas, J. Šergalis,
A. Sakavičius, M. Jasionytė, J., Ci
cėnas, A. Jakelaitis, L. Vaštokas, 
E. Delkus, V. Treigis, V. Radauskas,
VI. Eižinas, M. Žemaitienė.

$1; Ch. Blažaitis, A. Lukas, B. Ke
buris, V. Valskis, T. Sereika, P. Sku
čas, J. Uksas, A. Pažemėnas, V. Si
manavičius, A. Makaras, A. Masio- 
nienė, J. Girdauskas, N. Dubauskie- 
nė, St. Garliauskas, Pr. Barteška, 
M. Remeikis, L. Bernotas, P. Kudrei- 
kis, J. Rugelis, A. Jurjonas, A. Sprai- 
naitis, J. Karaliūnas, K. Zauka, J. 
Bakšys, J. Kukutis, J. Liudvikauskas, 
J. Šcperys, E. Weir, O. Kudukis, Z. 
Dobilas, P. Brasas, J. Kalainis, U. 
Matis, K. Rimas, A. Venclovas, M. 
Jankus, J. Litvinas, A. Jonelis, A. 
Gružinskas, J. Rekštis, A. Smolskis,
B. Sriubiškis, J. Gasperas, Pr. Joga.

Rėmėjo ‘ prenumeratas atsiuntė — 
$50: St. Barančiūkas; $40:. Jonas .Lin- 
kūnaitis; $26: V. Rutkauskas, B. 
Laučys; $25: S. Šalkauskas, E. A. 
Prialgauskas, P. M. Skučas, Vyt. Na
ruševičius, K. Jasudavičius, V. čup- 
linskienė, Jonas Karka, D. Mogck;

$22: V. Vaškelis, V. Turūta, A. Us- 
valtas.

$20: J. Kuprionis, J. Oscila, M. 
Šalčiūnas, M. Obelienius, V. Ivanaus
kas, B. Pranskūs, J. Misius, J. Žiū
raitis, A. Sekonis, Br. Juodelis, E. 
Radavičiūtė, Juozas Kaknevičius, A. 
Saunoris, J. Kuncaitis, L. Medelis, 
B. Ignatavičius, J. Mockevičius, L. 
Monstvilas, A. Rudokas, A. Skar
džius, J. Vilkauskas, J. V. Danys, P. 
Spėtyla, V. Kazlauskas, dr. P. Vylė, 
V. Vaičiūnas, J. Vebrys, L. Balaišis, 
A. Dvarionienė, B. Grajauskas, J. 
Žilionis, J. Olšauskas, P. Žumbakis, 
M. Adomavičienė, Aug. Ašoklis, 01- 
gi Svetulevičius, J. Lazdauskas, A. 
Stalionis, dr. Č. Kuras, E. Reisonie- 
nė, St. Jonaitis, P. Grunskis, E. 
Giedraitis, K. Batūra, Ona Pakal- 
nienė, J. Danėnas, O. Urnavičienė, 
Vyt. Adomonis, Irena Ross, L. Vyš
niauskas, A. Morkūnas, J. Juozaitis, 
V. Montvilas, Kl. Matkevičius, J. 
Aušrotas, kun. J. Pragulbickas, Myk. 
Vaišvila, S. Blusys, R. Dumčius, A. 
Kučas, V. Mikšys, V. Keturakis, H. 
Drobato, M. Pranevičienė, B. Bag
donas, Juozas Karasiejus, Pranas 
Šutas, Vyt. Miškinis, M. Alaunė, 
Ged. Rugienis, J. Stankus, J. Barze- 
vičius, Algis Kiaupa, V. Biskys, T. 
Galinienė, P. Dronseika, V. Kazlaus
kas, V. J. Laurin, B. Znotinas, Alb. 
Šiukšta, H. Sukauskas, P. Vyskupai- 
tis, S. Matas, A. žiobakas, Jonas Poš
ka, L Kaliukevičienė, J. Adomaitis,
A. Empakeris, Z. A. Gedminas, K. 
Almenas, V. Bukotas, Juozas Čepai
tis, Br. Milašius, Aug. Bartininkaitis,
B. Rupeikas, B. Jakutis, Alg. Gry
bauskas, V. Andrulionis, P. Muraus
kas, Kleopas Dalinda, R. Matukaitis, 
A. Tutlys, H. Steponaitis, A. Obears
kis, O. Adomavičienė, V. Stočkus, 
J. Rudaitis, S. Vaičekauskas, Erna 
Schachow, Jonas Urbonas, J. Radvi
las, R. Michalauskas, Jonas Pužas, 
Ramis Steigvilas, J. M. Ramas, V. 
Vaitkus, R. Namikas, R. Vaičaitis, 
A. Nausėdas, Gražina Thepen, J. 
Brazlauskas, Jonas Lasys, J. Tom- 
kevičius, Kazys Jurkštas, Pranas 
Gustas, Pranas Seibutis, J. Žilys, W. 
Dauginis, L. Stulginskas, Juozas Pe- 
seckas, Juozas Valevičius, A. šerga
lis, dr. J. Petrikonis, A. Svirplys, 
Rimas Strimaitis, E. Punkris, R. 
Cherry, Iz. Kandrotienė, V. Končius, 
S. Bubulis, Stasė Gaidauskas, dr. S. 
Čepas, J. Morkūnas, J. Lesčius, kun. 
Aug. Sabas, V. Kerbelis, A. Galbuo- 
gis, A. Kalendra, J. Hirsh, D. Puze- 
rienė, L. Rudaitis, J. Gustainis, K. 
Ališauskienė, A. Kužmarskis, P. Ži
linskas.

Po $40: rėmėjo prenumeratas už 
dvejus metus atsiuntė V. Endzelis, 
Rudis Vilembrektas.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

A.a. ANTANAS KALINAUSKAS, su- 
sideginęs Latvijoje 1976 m. rugpjū
čio 10 d. Buvo lietuvis, susižavėjęs 
Romo Kalantos auka. Mobilizuotas į 
sovietinę kariuomenę, tarnavo Gul
bino mieste, Latvijoje. Nepakęsda
mas okupacijos, pabėgo iš karinio 
dalinio. Kitų Įkalbėtas su motina grį
žo į karinį dalinį, bet čia apsipylė 
benzinu ir sušuko (rusiškai): “Žiū
rėkite, kaip dega lietuvis patriotas! 
Už Lietuvą, už laisvė, už Dievą! O 
jums netarnausiu!” Nuvežtą į ligo
ninę aplankė motina, kuriai tarė: 
“Mama, dovanok už viską — aš mir
siu ..Mirė rugpjūčio 11 d. Palai
dotas Gulbino mieste. Po mėnesio 
buvo iškastas ir palaidotas Vilkaviš
kyje. Šią žinią paskelbė pogrindžio 
“Aušra” 1978 m. 12/52 nr.

BUFFALO, N.Y.
VASARIO 16 TELEVIZIJOJE. Ka

dangi “International Institute” sa- 
liukė buvo visą laiką užimta, tai 
Vasario 16 minėjimas įvyko kovo 
11, sekmadienį, po pietų. Lietuvių 
šiame mieste dabar tėra kelios šei
mos. Visdėlto nė vienas Vasario 16 
minėjimas nebuvo praleistas. Susi
renka, palyginti, nemažas būrys lie
tuvių ir jų draugų amerikiečių.

Taip buvo ir šiemet. Minėjimas 
praėjo labai jaukiai ir sklandžiai. 
Jaunosios kartos atstovas Rimantas 
Musteikis skaitė gerai paruoštą pa
skaitą angliškai, nes didesnė svečių 
pusė lietuviškai nesuprato. Kitas 
jaunosios kartos atstovas Vytautas 
Masiulionis perskaitė rezoliuciją, ku
rią susirinkę vienbalsiai priėmė. Jis 
pranešinėjo ir visą programą. Jo tė
vas Romas Masiulionis nušvietė lie
tuviškai lietuvybės darbo reikšmę 
mūsų tautai. (Nukelta į 8-tą psl.)

IZOLIUOKITE DABAR! Tuo būdu taupysite ištisus metus, 
nes sumažinsite šildymo ir vėsinimo išlaidas. Valdžios 
parama už izoliavimo medžiagą senesniems namams gau
nama iki $350.00. Prityrę specialistai izoliuos jūsų namą, 
įstaigą, vasarnamį arba sunkvežimį. Skambinkite:

l“OAM- I ECH
INSULATION CONTRACTOR

NAMEJS BATRAKS

(416) 274-3938 
P.O. Box 1, Station A 
Mississauga, Ontario 
L5A 2Y9

‘An?ber Holidays”
1979 METŲ EKSKURSUOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

VIENOS SAVAITĖS: Maskva — Vilnius — Leningradas

kovo 19 — $725.00 birželio 7 — $859.00
balandžio 11 ir 25 — $795.00 liepos 12 ir rugpjūčio 2 — $865.00
gegužės 2 ir 9 — $829.00 rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
gegužės 16 — $839.00 spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

birželio 7 — Moskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Muenchenas, Koelnos, Briuselis —$1399.00

birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $ 1 1 89.00

liepos 12 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Muenchenas, Koelnos, Briuselis —$1399.00

rugpjūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Muenchenas, Koelnas, Briuselis —$1399.00

rugpjūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1 1 89.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu, Niujorke

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

MEMBER

Trans-Atlantic Travel Service, Inc.
393 West Broadway, P.O. Box 116

South Boston, Ma. 02127, USA. Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlontic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių agentūra, 
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Toronto lietuvaičių dainos vienetas “Volungė”, vadovaujamas muzikės D. Skrinskaitės-Viskontienės. Pirmoje ketve
riukėje iš kairės: R. Bukšaitytė, D. Puodžiukaitė, R. Radžiūnaitė, R. Ulbaitė; viduryje: L. Kongats, L. Underienė, R. 
Giniotienė, S. Černiauskaitė; kraštinėje trijulėje: D. Pranaitienė, R. Urbonaitė, D. Simanavičiūtė Vyt. Pranaitis

Europiečių trijulė scenoje
Dr. R. Lampsatytė, P. Odinis ir D. Sagemuelleris Toronte

“Rudenys ir pavasariai”
Pastabos perskaičius trečiąją Albino Baranausko romano dali

PR. NAUJOKAITIS

Albinas Baranauskas parašė 
plačios apimties trijų tomų ro
maną “Rudenys ir pavasariai 
arba Užplynių Pultinevičius na
mie ir svetur”. Pirmasis tomas 
išleistas 1975 m., antrasis — 
1976, trečiasis — 1978. Pasa
kojimas vaizduoja apsišvietusio 
Sūduvos ūkininko Pultinevi- 
čiaus gyvenimą didžiųjų sukrė
timų metu: karo audra išbloškė 
šį ramų ūkininką pirmiausia į 
Vokietijos tremtinių stovyklas, 
paskui — į Ameriką, Į nedideli 
Svireltauno miestą.

Pirmuosiuose tomuose ran
dame Pultinevičių, įsikūrusį 
mažame namelyje šalia kapų, 
savaitgaliais apsuptą nedidelio 
būrelio artimų bičiuliu. Matė
me ir žmonos Onos, iškentėju
sios Sibiro tremtį, atvykimą. 
Trečiame tome A. Baranauskas 
užkaišioja likusias fabulos ir 
žmonių paveikslų spragas. Vėl 
nukeliamas skaitytojas į Užply- 
nius. Nutapomas spalvingas ba
lu, kalvų ir sodybų peizažas. Su 
dideliu dėmesiu sustojama ties 
seklyčios prieškambariu — prie-' 
šine, kur Pultinevičius ilsisi ir 
skaito knygas, pasirinktas iš sa
vos bibliotekėlės. Lankomasi 
vietiniame miestelyje ir Vilka
viškyje. Atskiras epizodas skir
tas Onos ištrėmimui į Kazach
staną, jos sugrįžimui, abiejų 
sūnų žuvimui nuo okupanto 
rankos. Plačiau vaizduojamas 
sūnus Alfonsas. Onos asmenybė 
atskleidžiama labai šiltai. Tai 
moteris, gyvenanti tikrai krikš
čioniškai, neturinti pagiežos 
persekiotojams ir kankintojams, 
santūri, kantri, artimo meilės 
kupina. Jos temperamentingu- 
mą skaitytojas matė pirmuo
siuose tomuose, vaizduojan
čiuose jos jaunystę ir jauna
martės dienas. Trečiame tome 
jos paveikslui pridedama dar 
spalvingų brūkšnių. Psichologi
nis Onos charakterio tikrumas 
nekelia abejonių.

Ties Pultinevičiaus paveikslo 
išbaigimu autorius sustoja dar 
daug kartų. Rodo jį sumaniai 
ir netaip sumaniai ūkininkau
jantį, turintį net gana drąsių 
ekonominės pažangos planų 
(durpių pristatymas pieninei, 
vandens malūnas, kelio perkėli
mas į kalno skardį, balos nu
sausinimas). Tik tų planų vyk
dymas nevisada sėkmingas. Ma
tome Pultinevičių ir Vokietijos 
tremtinių stovyklose, emigruo
jantį į Ameriką, čia jieškantį 
darbo. Visur jis gana santūrus, 
išmintingas, teisingas, su bičiu
liais sąmojingas ir atvirai drau
giškas. Pultinevičiaus paveiks
lui ir gyvenimo vingiams auto
rius nepagailėjo dėmesio ir ryš
kių spalvų, jo charakterį ryški
no įvairiausiose situacijose.

Paties autoriaus vaidmuo ro
mane gana ryškus, bet ryškiau
sias yra trečioje dalyje, čia au
torius kartais virsta pagrindi
niu veikėju ir pasakoja savo 
jaunystės nuotykius, meiles ir 
sumanymus bei siekimus. Kelis 
kartus net pasisako, kad rašąs 
ne romaną, tik savo atsimini
mus. Tie atsiminimai visdėlto 
rišasi su Pultinevičium ir su
teikia kūriniui autentiškumo 
bruožų. Tik keliose vietose pa
sitaiko lyg neapsižiūrėjimų. Au
torius reiškiasi Makricko vardu, 
bet neapsižiūrėjimas yra, kai 
sakoma, kad jis laimėjęs “Drau
go” konkursą (čia Makrickas su
tapatinamas su A. Baranausku). 

Šiaip Makricko susitikimai su 
Pultinevičium, jų pokalbiai, jų 
draugystė yra organiškai įlydyti 
į pasakojimą, psichologiškai tik
ri. Tačiau atsiminimų impresio
nistinis pobūdis kiek pristabdo 
trečiosios dalies veiksmą, nu
vingiuoja į" tolimus pakraščius 
nuo pagrindinio įvykių kelio.

Autorius kūrinio nepavadino 
romanu, tačiau plati visuomeni
nių ir kultūrinių sluogsnių ap
imtis, pilnas ir spalvingas cha
rakterių atskleidimas yra pa
grindiniai romano žanro ele
mentai. Taigi Pultinevičiaus 
istorija yra romanas, turįs net 
epopėjinių bruožų. Tiesa, “Ru
denys ir pavasariai” atskleidžia 
tik nedidelio Sūduvos kampelio 
vaizdą, bet tas vaizdas toks ryš
kus ir pilnas, kad jį galima pra
plėsti ir kitom Lietuvos sritim. 
Taip pat ryškūs yra stovykliniai 
vaizdai, autentiški kūrimosi 
Amerikoje vargai, rūpesčiai ir 
laimėjimai.

Romano kompozicija yra frag
mentiška, mozaikinė. Kūrinys 
neturi vientisos fabulos, chro
nologiškai riedančių įvykių 
.grandinės, šokinėjama nuo . vie
no vaizdo prie kito. Ir tie vaiz
dai — vieni yra Amerikoje, ki
ti Sūduvoje, dar kiti tremties 
kelionėje. Pirmuosiuose tomuo
se vertintojai pastebėjo daug 
fabulos ir charakterio spragų. 
Trečiame tome autorius visas 
tas spragas rūpestingai užtaisi- 
nėjo. Gal dėlto aplanko paraš
tėje ir yra pastaba, kad romaną 
skaityti vertėtų pradėti nuo pa
baigos, nes toje pabaigoje yra 
daug įvykių, aiškinančių pasa
kojimo pradžią. Tačiau toks 
vaizdavimo būdas nėra kūrinio 
trūkumas. Atskiri epizodai tu
ri savaiminę intrigą ir pririša 
skaitytojo dėmesį. O impresio
nistinis vaizdavimo būdas lei
džia autoriui atskirus epizodus 
ypatingai išryškinti.

A. Baranausko kalba žodin
ga, vaizdi, dinamiška, sodri, ku
pina gyvosios kaimo žmonių 
kalbos posakių. Tik, atrodo, be 
reikalo autorius vartoja kaiku- 
riuos barbarizmus. Pokalbiuose 
jie turi autentiškumo atspalvį, 
bet autorinėje kalboje vengtini 

ANELE KAMINSKAITĖ-MORKŪNIENĖ, tautinių šokių grupės “Klumpako
jis” vadovė Melburne, Australijoje

(pvz. valandos bertainis). Prie 
stiliaus trūkumų skirtinas ir in
ventorinis skaičiavimas, kaip 
pvz. Kunigiškių kelio taisytojų 
pavardžių sąrašas, ištisinė Pulti
nevičiaus dorybių registracija. 
Tokių sąrašų pasitaiko ir dau
giau. A. Baranausko pasakoji
mas yra lengvas, sklandus, tik 
kartais pasitaiko suveltų, ab
strakčių ilgų periodų, kaip ši
tas:

Gal kartais pasaulis, kuriame gy
veno jis, pranoko tą, kuriame gy
venau aš, nes buvo tikras, o mana
sis — tiktai įsivaizduotas. Tačiau 
šitoks aiškinimas per daug kvepia 
literatūra. Jeigu Alfonso gyvenimas 
nebūtų taip greitai nutrūkęs, jeigu 
Lietuvos nebūtų ištikę tai, kam buvo 
lemta ją ištikti, jei abudu būtume 
galėję normaliai darbuotis ir siekti, 
tai dabartiniame mudviejų amžiuje 
ši paslaptis, jau savaime aišku, būtų 
buvusi ne paslaptis. Bet vienaip ar 
kitaip tai taip pat prisidėjo prie 
priežasčių, dėl kurių mudviejų su 
Alfonsu draugystė niekad neužsi
mezgė kokiais nors tampresniais ry
šiais — net nė tada pačioje pradžio
je, kai jai dar nepastojo kelio jokios 
pašalinės kliūtys (80 p.).

Tačiau tokio klampaus . sti
liaus vietų nėra gausu visose 
trijose A. Baranausko knygose. 
Romanas yra didelės vertės: ir 
savo kultūrinio - etnografinio 
vaizdo platumu, ir charakterių 
ryškumu, ir kalbos turtingumu. 
Perskaičius visas tris knygas, 
prieš akis visu ryškumu atsisto
ja ne tik Pultinevičius, jo žmo
na Ona, bet ir kaimynai Radze
vičius, Birštoną, Bidočius, ber
nas Skamarakutis, apsukrusis 
Džereška, partijų veikėjai Siau- 
rusevičius, Pūteika, šapkaus- 
kas, buvę karininkai Tinkorius, 
Mingėla, Butvilą, dainininkė 
Klementina ir kitos seserys 
Birštonaitės. Jiems visiems ne- 
paigailėta taiklių teptuko brūkš
nių. Gera savybė ir autoriaus 
polinkis į humorą, į nepiktą 
lengvą šypsenėlę.

Albinas Baranauskas, RUDENYS 
IR PAVASARIAI ARBA UŽPLY- 
NIŲ PULTINEVIČIUS NAMIE 
IR SVETUR, III dalis. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas. Vir
šelis dail. V. O. Virkau. Čikaga, 
1978 m., 390 psl. Kaina $8.00.

V. VERIKAITIS

Trijų Toronto lietuvių para
pijų moterų draugijos kovo 18 
d. Lietuvių Namuose surengė 
trijų menininkų iš Vokietijos 
koncertą. Visi trys muzikai — 
profesionalai: Dirk Sagemueller 
yra baigęs studijas Vokietijoje, 
dabar dainuoja Hamburgo ope
roje. Petras Odinis, studijas 
baigė Lietuvoje, Vilniuje, grojo 
Vilniaus filharmonijos orkest
re; atvykęs į Vokietiją gilino 
studijas, plačiai koncertavo Vo
kietijoje, Prancūzijoje ir Belgi
joje; dabar tęsia savo koncertų 
eilę Kanadoje ir JAV-se. Ra
minta Lampsatytė studijavo pia
ną Valparaiso universitete JAV, 
tęsė studijas Berlyne, Salzbur- 
ge. Pradėjo akompanuoti nuo 
1966 m. Su koncertais aplankė: 
Š. Ameriką, Vokietiją, Austriją, 
Prancūziją, Angliją ir Švediją. 
Nuo 1978 m. ji yra operos ir 
dainų muzikos dėstytoja augšto- 
joje Hamburgo muzikos mokyk
loje.

Jų parengta programa įdomi, 
daug reikalaujanti ir neeilinė. 
Pirmoji dalis buvo atlikta D. 
Sagemuellerio. Programa pra
dėta su keturiomis petrarchinė- 
mis' sonatomis, sukurtomis J. P. 
Reichardto (1752-1814). D. Sa
gemuelleris yra gražiai išlygin
to ir gan stipraus balso solistas. 
Dainuoja su įsijautimu. Niuan
sai ir frazavimas logiški, išjieš- 
koti. Pasigesta žemųjų ir tiks
lesnių augštųjų gaidų. Reikia 
tikėtis, jos atsiras, nes solistas 
yra dar jaunas vyras.

Antroje grupėje solistas atli
ko dainas (L i e d e r) op. 58 J. 
Brahms (1833-1897), trečioje 
grupėje — religinio pobūdžio 
giesmių pynę “Jederman mono
logas” F. Martino (1890). Juo 
užbaigė pirmąją koncerto dalį. 
Šias visas giesmes ir dainas da
rė patraukliomis j ų apipavida
linimas. Nebuvo čia nei perdi- 
delių išsiveržimų, nei paslaptin
gų vaitojimų, kaip pasitaiko pas 
mūsų netaip gerai išmankštin
tus dainininkus.

Kiek man žinoma, mes savo 

Australijos “Klumpakojis”
AGNĖ LUKŠYTĖ
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Australijos Lietuvių Dienos 
rengiamos kas antri metai ku
riame nors iš trijų didžiųjų 
Australijos miestų: Sydney, 
Melbourne, Adelaide. 1978 m., 
tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų, 
Lietuvių Dienos įvyko Sydnėju- 
je. Visi parengimai buvo įspū
dingi, bet senimo akis ypatin
gai džiugino grandiozinė tauti
nių šokių šventė, kurioje, daly
vaujant Klevelando “Grandinė
lei”, buvo sutelkta tiek daug 
jaunimo. Australiečių šoko sep
tynios grupės; jų visų jungti
niai šokiai, kartu su Klevelan
do “Grandinėle”, paliko nepa
mirštamą įspūdį.

Mus visus 1976 m. žavėjo 
Kanados “Gyvataras” ir Kleve
lando “Grandinėlė” 1978 m., bet 
po šių Lietuvių Dienų tautinių 
šokių šventės mūsų “Klumpa- 
kojo” grupė duoda daug vilčių, 
kad ji netolimoje ateityje bus 
taip pat puikiai žinoma, kaip ir 
“Gyvataras” su “Grandinėle”. 
“Klumpakojis” yra stipriausia 
grupė iš visų septynių. Ji, pra
ėjusiame tautinių šokių festiva
lyje pasirodžiusi atskirai su 
Abrūsėliu ir Aštuonyčiu, visus 
žavėjo darnumu ir grakštumu.

Susidomėjus “Klumpakojo” 
grupės nuveiktais darbais ir 
ateities planais, teko išgirsti 
džiuginančias žinias.

“Klumpakojis” buvo įsteigtas 
A. Karazijienės. Jį vėliau per
ėmė Algis Šimkus, po jo ilgesnį 
laiką vadovavo Vytas Straukas. 
Įdomu pastebėti tai, kad, V. 
Straukui pasitraukus iš vadovo 
pareigų, “Klumpakojo” grupė 
neiširo, bet repetavo ir šoko 
dairydamasi tinkamo vadovo.

Kanados “Gyvatarui” viešint 
Australijoje 19.76 m., žavi šokė
ja Anelė Kaminskaitė susipaži
no su australiečių Šarūnu Mor
kūnu ir, ištekėjus už jo, atvyko 
į Melburną nuolatiniam apsigy
venimui. “Klumpakojo” grupė 
tučtuojau ją pakvietė vadovės 
pareigoms.

Norėčiau pastebėti, kad 
“Klumpakojis” eina savitu ke
liu, pramintu kelerių metų pa
tirtimi, ir anaiptol nėra nei 
“Gyvataro”, nei kurios kitos 
tautinių šokių grupės replika.

“Klumpakojis” dirba pagal 
nustatytas gaires, kurios yra 
griežtos, daug išreikalaujančios 
iŠ vadovės ir grupės narių: 16

koncertuose neturėjome profe- 
sijonalaus fleitisto; smuikinin
kų, čelistų — taip, bet ne flei- 
tistų. Todėl su nekantrumu lau
kėme jo pasirodant. Petras Odi
nis — dar jaunas, bet jau gerai 
valdantis instrumentą muzikas. 
Jo instrumento tonas švarus, 
technika puiki, niuansai 
vietoje, o programos pasirinki
mas įvairus ir įdomus.

Supažindindama klausytojus 
su fleitistu, programos pranešė
ja V. Javaitė paskelbė, jog prog
rama dėl akustinių nesklandu
mų pakeista. Vietoj J. B. Loe- 
illet sonatos bus grojama Loca- 
telli sonata G-Dur (Majorine) ir 
vietoj Bacho sonatos — Mozar- 
to D-Dur pirmoji koncerto da
lis. Pasirodo, jog ne akustiniai 
salės reikalavimai vertė fleitis- 
tą keisti programą, bet pianino 
nesuderinimas. Kai dainininkas 
dar šiaip taip gali prie nesude
rinto pianino prisitaikyti, 
instrumentalistui tai neįmano
ma. Turint gerą pianiną, nega
lima jo apleisti ir palikti sve
čius menininkus groti prie ne
suderinto instrumento. Visdėl
to Odinis iš tokios situacijos iš
ėjo laimėtoju. Jis grojo su pa
sitikėjimu, užtikrintai, geru to
nu ir technika. Jo visi atlikti 
kūriniai buvo išklausyti su di
deliu malonumu.

Didelė naujiena buvo Ramin
ta Lampsatytė. Ji solistams 
akompanavo autoritetingai, su 
įsijautimu ir atidumu, kurio ga
lėtų pavydėti įgudę vilkai. Jos 
jautrus sekimas solistų, jų rei
kalavimai atliekant kūrinius 
buvo sekami ir perduodami pia
nino garsais be priekaištų. Svei
kiname Ramintą už puikiai at
liktą sunkų darbą!

Programa baigta lietuviškais 
kūriniais, kuriuos atliko D. Sa- 
gemuellei’is, p a d a i n uodamas 
sakmių suitą F. Bajoro, o P. 
Odinis pagrojo B. Dvariono 
“Elegiją” ir V. Montvilos mo- 
dernistišką “Trikampį”.

Koncertas buvo labai pavy
kęs. Publikos — pilna salė.

Dėkingi esame moterims už 
šio koncerto surengimą.

merginų ir 11 vyrų. Įstoti gali- 
- ma tik sulaukus 18' m. amžiaus.
Repeticijos vyksta du kartu į 
savaitę, ir pakartotinai nesilan
ką išjungiami.

“Klumpakojis” repetuoja 
uniformuotas: palaidinukės kre
minės spalvos su rudais papuo
šimais ir išsiuvinėtu užrašu 
“Klumpakojis”; sijonukai ir 
kelnaitės rudos spalvos; kojinės 
kreminės, naginaitės rudos — 
pačių pasiūtos.

“Klumpakojis” dažnai pasi
rodo lietuviškuose parengimuo
se. 1978 m. daug karti} pasirodė 
ir australiečiams. Nenuilstama 
akordeonistė yra dr. Nijolė Zda
nienė.

“Klumpakojis” vyks į tauti
nių šokių šventę 1980 m. Čika
goje. Tam tikslui įsteigė admi
nistracinį komitetą, kurį suda
ro: pirm. J. Zaikauskas, V. 
Aniulis, A. Karazijienė, V. Kru- 
žienė, K. Mieldažys, A. Vaitie
kūnas ir scenos meno patarėja 
R. Vaičaitienė. Grupė numato 
įsigyti naujus drabužius, klum
pes; dalyvaus visoje Australijo
je pagarsėjusiame “Moomba” 
festivalyje; šių m e t ų viduryje 
surengs savo koncertą.

“Klumpakojo” grupės vadovė 
Anelė Kaminskaitė - Morkūnie
nė, nors dar jauna amžiumi, bet 
šokti pradėjo būdama 6 metų 
savo tėvelių dėka, kurie ją ne
nuilstamai vežiojo į repeticijas 
ir parengimus. Kai Anelei su
ėjo 18 metų, įstojo į “Gyvata- 
rą” ir jame kelerius metus šo
ko. Šokiams vadovauti ji išmo
ko iš G. Breichmanienės. Jos 
adresas: Mrs. A. Morkūnas, 
Unit 9/53 Poath Rd., HUG- 
HESDALE, Vic., Australija.

“Klumpakojis”, nuvykęs į Či
kagą tautinių šokių šventei, no
rės pasirodyti ir individualiai; 
dėl to laukia įvairių pasiūlymų 
ir pakvietimų. Jis būsimai išvy
kai ruošiasi su dideliu entuziaz
mu.

Atsiųsta paminėti
Vida Augulytė ir Juozas Masilionis, 

LIETUVIŲ LITERATŪRA. Trumpas 
tautosakos ir lietuvių literatūros 
istorijos kursas su chrestomatija ir 
literatūros teorijos pagrindais aukš
tesniosios lituanistikos mokyklos 
penktajai klasei. Čikagos Aukštes
nioji Lituanistikos Mokykla 1978 m. 
416 psl. Knyga su persiuntimu $7.75. 
Užsakoma šiuo adresu: J. Masilionis, 
4632 S. Keating Ave., Chicago, Ill. 
60632, USA.
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SKIRTI “Susitikimo namai” Muen- 
chene, V. Vokietijoje, šiemet pradė
jo rengti Įvairių tautinių grupių sa
vaites. Pirmieji sausio mėnesį pasi
rodė armėnai, o lietuviai savo savai
tei pasirinko vasario 13-17 dienas. 
Ji pradėta “Susitikimo namų” val
dybos pirm. dr. J. Mauerio žodžiu, 
VLB Muencheno apylinkės pirm. R. 
Hermano kalba, dail. A. Krivicko 
paskaita “M. K. Čiurlionio kosminių 
vizijų langas”. A. Krivckas taipgi 
priminė Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį, šimtąjį čikagiečio dail. 
A. Varno gimtadienį, Berlyne gyve
nančio M. Žilinsko okupuotai Lietu
vai padovanotą vertingų paveikslų 
rinkinį. Buvo surengta M. K. Čiur
lionio darbų reprodukcijų bei kitų 
meno leidinių parodėlė. Sekančią 
dieną paskaitą apie Lietuvą kaip 
europinės sąžinės matą skaitė socio
logas dr. K. J. Čeginskas, o iš Klai
pėdos krašto kilusi poetė Ch. Lin- 
kytė-Kuegel — gimtinės prisimini
mus atskleidžiančius eilėraščius. Su 
gintaru, Nerijos kopomis ir Lietuvos 
miško gamta supažindino du parody
ti filmai. Tautinių šokių programą 
vasario 15 d. atliko Muencheno jau
nimo “Ratukas” akordeonu palydė
tas M. Lando. Vakaro dalyvius su 
tautiniais mūsų šokiais supažindino 
“Ratuko” vadovė A. Griniuvienė, lie
tuviškų dainų padainavo V. Herma- 
naitė su brolio Alfredo palyda. Va
sario 16 d. paskaitą apie lietuvių 
kalbą skaitė baltistiką Muenchene 
studijuojanti D. Hornik-Hermann, 
apie fortepijoninių M. K. Čiurlionio 
kūrinių raidą bei jų techniką — mu
zikologijos dr. R. Lampsatytė iš 
Hamburgo. Paskutinioji savaitės 
diena buvo skirta Vasario 16 minė
jimui. žmogaus teisių ir laisvo tau
tų apsisprendimo problemą nagrinė
jo dr. A. Gerutis, atvykęs iš Šveica
rijos Berno. Koncertinę programą 
atliko vokietis baritonas D. Sage
mueller, padainavęs J. Brahmso, A. 
Dvoržako dainų ir F. Bajoro “Sak
mių siuitą”. Jam akompanavo dr. R. 
Lampsatytė.

LAIMOS RASTENYTĖS-LAPINS- 
KIENĖS dainų ir operų arijų reči
talis Čikagoje įvyks balandžio 1 d. 
Jaunimo Centre. Lig šiol ji lietu
viams daugiausia buvo žinoma kaip 
aktorė, lankiusi garsiąją L. Stras- 
bergo dramos studiją Niujorke, bet 
lygiagrečiai yra studijavusi ir dai
navimą. Rečitalio programon yra 
įtraukusi R. Schumantio dainų cik
lą “Moters meilė ir gyvenimas”, J. 
Gruodžio dainas “Rugiagėlės” ir “Pa
vasario naktis Berlyne”, vilnietės K. 
Brundzaitės raudų ciklą, D. La
pinsko “Balyverą”, kurią L. Raste
nytei pirmą kartą teko atlikti iš
vykoje į Kolumbiją, šis čikagiečio 
D. Lapinsko kūrinys yra skirtas tė
vui Baliui, motinai Verai ir automo
bilio nelaimėje tragiškai žuvusiai jo 
seseriai. Pavadinimas yra sudarytas 
iš šauksmo: Baly! ... Vera! ... Reči
talį užsklęs operų arijos — H. Pur
cell “Didonos ir Enėjo”, G. Rossini 
“La Cenerentolos”, G. Donizetti “Fa
voritės”, G. Verdi “Trubadūro”.

GRAŽIŲ ATSILIEPIMŲ Australi
jos Lietuvių Dienose Sydnėjuje su
silaukė vietinis “Atžalos” tetatras, 
suvaidinęs Anatolijaus Kairio trijų 
veiksmų komediją “Popiečio diag
nozė”. Veikalas jau buvo vaidintas 
prieš ketverius metus, bet jį prem
jeriniu spektakliu padarė pasikeitu
si aktorių sudėtis. Komediją režisa
vo Stasys Skorulis, scenovaizdžiais 
pasirūpino Algis Dūdaitis. Be paties 
rež. S. Skorulio, vaidino dramos ve
teranė Ksenija Dauguvietytė, Kauno 
dramos teatro studiją lankęs P. Rū
tenis, J. Dambrauskas, H. Šliteris, 
jaunoji aktorė G. žigaitytė.

KULTŪRINIAME BOSTONO SU- 
BATVAKARYJE vasario 17 d. viešė
jo du svečiai iš Kanados Montrealio: 
išraiškos šokio puoselėtoja ir dėsty
toja Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė ir 
poetas dr. .Henrikas Nagys. Subatva- 
karių rengėjų komiteto pirm. inž. E. 
Cibas pakvietė didįjį humoristą An
taną Gustaitį supažindinti su jais da
lyvius, apsirengusius apsiaustais, nes 
buvo sutrikęs salės šildymas. B. Na- 
gienė skaitė tautosakinę medžiagą ir 
savo pasirodymą užbaigė Kazio Bra- 
dūno “Žemyna”. Dr. H. Nagys kal
bėjo apie paskutinę savo poezijos 
knygą “Prisijaukinsiu sakalą”, spaus
tuvėje išgulėjusią pusantrų metų ir 
tik dabar pasiekusią skaitytojus, iliu
stracijai pridėdamas keletą jos eilė
raščių.

DAIL. STEFANIJA KVIETIENE 
savo įvairių kūrinių parodą kovo 6- 
25 d. d. surengė Kanados Kalgaryje, 
Mutart galerijoje.

KOMPOZ. BRONIAUS JONUŠO 
VARDO metinę stipendiją lituanis
tikai studijuoti yra įsteigusi jo našlė 
Emilija Jonušienė. Tūkstantį dolerių 
kasmet paskiria specialiai šiam tiks
lui sudaroma vertintojų komisija. 
Jieškoma pirmiausia neturtingų jau
nuolių, kurie šalia savo pagrindinių 
studijų norėtų pasirinkti ir lituanis
tiką. Pageidaujama, kad kandidatai 
bei kandidatės būtų aktyvūs lietu
viškųjų jaunimo organizacijų nariai. 
Juos su atitinkamomis rekomendaci
jomis gali siūlyti visos laisvojo pa
saulio lietuvių organizacijos, įvairūs 
sambūriai bei vienetai. Kreipiamasi 
iki š.m. gegužės 15 d. šiuo adresu: 
Mrs. Emilija Jonušienė, 4006 S. 26th 
Street, Omaha, Nebraska 68107, 
USA.

DRAMOS AKTORIUS VALERIJO
NAS DERKINTIS mirė Vilniųje! “ko
vo 5 d., sulaukęs 74 metų amžiaus. 
Velionis buvo kilęs iš Mažeikių ■ ap
skrities, mokęsis Telšių gimnazijoje, 
studijavęs Kauno universitete. Kau
no dramos studiją baigė 1931 :m. 
Dirbo Šiaulių ir Klaipėdos dramos 
teatruose, bet giliausius savo darbo 
pėdsakus paliko Vilniaus teatre, jin 
įsijungęs 1940 m. Gyvendamas Vil
niuje, taipgi dirbo pedagoginį dar
bą su busimaisiais aktoriais, dalyva
vo radijo ir televizijos programo
se, dviejuose lietuviškuose filmuose 
— “Aušra virš Nemuno” ir “Kala
kutai”.

SMUIKO MUZIKOS REČITALI 
Vilniuje kasmet surengia Vilniaus 
konservatorijoje dirbantis smuiki
ninkas Jurgis Dvarionas. Paskutinia
me jo koncerte dalyvavo ir pianistė 
Žaneta Noreikienė, lig šiol daugiau
sia bendradarbiavusi su dainininkais. 
Koncerte skambėjo: italų klasiko,.)D. 
Tartinio “Fuga”, F. Schuberto “So
natina”, L. Beethoveno “Romansas 
F-dur”, K. šimanovskio ir B. Klita- 
vičiaus sonatos, H. Veniavskio “Po
lonezas A-dur”, trys pjesės iš/S. 
Prokofjevo baleto “Romeo ir Džiul
jeta”.

ŽIEMOS GASTROLĖMIS pasikei
tė Klaipėdos ir Šiaulių dramos teat
rai. Šiauliečiai Klaipėdon atvykę^ su 
amerikiečio T. Williamso “Ištatuiruo
ta rože”, R. Gavelio “Sūkuriais”-,. A. 
Radionovo “Kvota” ir A. Pančevo 
“Auksingomis smiltimis”. Klaipėdie
čiai aktoriai Šiauliuose suvaidino,M. 
Gorkio pjesę “Dugne”, amerikiečio 
Edwardo Albee veikalą “Kas bijo 
Virginijos Vulf?”, K. Sajos “Lieps
nojančią kriaušę”, operetę “Mažylis 
Karlsonas, kuris gyvena ant stogo”.

VILNIAUS UNIVERSITETO (400 
metų sukakčiai skirtame literatūros 
konkurse premijas laimėjo: pirriliąją 
500 rb. — jaunas vilnietis rašytojas 
Remigijus Baltrušaitis už dviejų/da- 
lių dramą-poemą “Vivat academia”; 
antrąsias po 300 rb. — Adolfas 
Sprindys už apsakymą “Sargas iją fi
losofas”, Vytautas Rimkevičius/ už 
apsakymą “Testamentas”; trečiąsias 
po 200 rb. — poetė Judita Vaičiū
naitė už eilėraščių ciklą “Vitražas 
Vilniaus universitetui”, poetas Sigi
tas Geda už “Odę Sarbievijui” ir(Ed- 
vardas Uldukis už draminę dviejų 
dalių poemą “Istorijai teisybę sugrą
žinę”.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
savo repertuarą papildė italų klasi
ko K. Goldonio komedija “Juokin
gas nuotykis”. Premjerą paruošė 
teatro jaunimas: neseniai Gudijos 
teatro ir dailės institutą baigęs : rež. 
R. Polis, scenovaizdžius sukūrė "Vii — 
niaus dailės instituto studentas R. 
Jusionis, muziką — Vilniaus konser
vatorijos studentas F. Latėnas,: tik 
spektaklio šokiais pasirūpino paty
ręs baletmeisteris Č. Žebrauskas.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
šio miesto gyventojus pakvietė į 
dviejų dalių koncertą, kuris Buvo 
pradėtas A. Kubiliūno “Mažąja uver
tiūra”, diriguojama S. Domarko.- To 
paties kompozitoriaus “Baladę/rau- 
dą” atliko sol. B. Sodaitytė. Kaunie
čiui kompoz. G. Kuprevičiui atstova
vo jo heroine siuita “Herkus fan
tas”, sudaryta iš senokai filmui 
sukurtos muzikos. Antrojoje dalyje 
koncertine forma buvo atlikta vien- 
veiksmė G. Puccini opera “Gianni 
Schicchi”. Dainavo teatro solistai — 
G. Šmitas, B. Petravičiūtė, V. Sągai- 
tytė ir E. Gutauskas.

KUN. ANTANO VIENAŽINDŽIO 
poezijos ir dainų rinkinį “Kaipgi 
gražus gražus” išleido “Vaga” t Vil
niuje. Rinkinin yra įtrauktas visas 
šio poeto palikimas, pradedant r dai
nomis ir baigiant laiškais, net fr jo 
paliktas testamentas. Plačią biogra
fiją parašė K. Aleksynas. Trim/dai- 
nom pridėtos ir jų gaidos. Kritiškai 
įvertinami ankstesnieji šeši leidi
niai, reiškiama abejonė dėl kaiku- 
rių kun. A. Vienažindžiui prisiįiria- 
mų dainų. •

Į LIETUVOS RAŠYTOJŲ < SĄ. 
JUNGĄ priimti keturi nariai: į Ona 
Doveikienė, gimusi 1920 m., pOetas 
Almis Grybauskas, g. 1947 m.,į lite
ratūros kritikas Jonas Linkevičius, 
g. 1927 m., ir poetas Petras Panavas, 
g. 1933 m. O. Doveikienė, baigusi 
prancūzų kalbos studijas Viljįiaus 
universitete, yra išvertusi 13 Roma
nų, keletą apsakymų, noveliiį bei 
pjesių iš prancūzų ir anglų kalbų, 
keturis V. Lenino raštų tomus iš 
rusų kalbos. A. Grybauskas studija
vo istoriją pedagoginiame Vilniaus 
institute, dirba žurnalo “Mokslas ir 
Gyvenimas” redaktorium. Jo kūry
biniam kraičiui priklauso du poezi
jos rinkiniai — “Spalvoti nuotaikų 
žibintai” ir “Bandymai apkabinti”. 
J. Linkevičius — Vilniaus pedagogi
nio instituto auklėtinis, baigęs lie
tuvių kalbos ir literatūros studijas. 
Parašė tris kritikos knygas — '“Vai
kų poezijos dešimtmečiai”, “E.. Mie
želaičio kūriniai vaikams”, “Tarybi
nės vaikų poezijos bruožai”, iš
spausdino keliasdešimt straipsnių 
vaikų literatūros klausimais. Dirba 
Lietuvos pedagogikos gyrimo insti
tute vyr. moksliniu bendradarbiu 
lietuvių kalbos ir literatūros skyriu
je. P. Panavas, baigęs lietuvių kal
bą ir literatūrą Vilniaus universite
te, mokytojauja Utenoje, IV viduri
nėje mokykloje. Autorius poezijos 
knygų “žemės tyla” ir “Po debesiu 
baltu”. V. Kst.

/
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žaidynių programa
Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 °  532-3414

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: = 

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 

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

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų ...... 10%
term, indėlius 2-3 metų.......93/ą%
pensijų ir namų s-tas 9’/»%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines .......................... 101/2 %
nekiln. turto ................10'/į%
investacines ....................10’/2%

KOVO 31, ŠEŠTADIENIS,
New Toronto Secondary School, 

350 Kipling Ave.
10 v.r. Vyrai B: Montrealio Tau

ras — Toronto Aušra II. Jauniai A: 
Toronto Aušra — Toronto Vytis.

11.30 v.r. Vyrai B: Montrealio 
Tauras — Toronto Vytis.

2 v.p.p. Jauniai C: Toronto Aušra 
— Toronto Vytis. Jauniai B: Toron
to Vytis — Hamiltono Kovas.

3 v.p.p. Jauniai A: Toronto Auš
ra — Hamiltono Kovas. Vyrai B: 
Hamiltono Kovas II — laimėtojas 
Tauro ir Aušros II rungtynių.

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

-_h: LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

« MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

<408 Roncesvailes Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
-• ----------------------------- o—---------------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS

r SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

AUTORfTE SALES & SERVICE
.j, 1636 Dundas Street West, _

Toronto, Ontario M6K 2M4 S eleTOnaS 531-U31
BLOOR AUTORITE GARAGE
‘296 Brock Avenue _ , , « me
‘‘(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305 

★‘'Automobilio saugumo pažymėjimai (MechanicalFitness Certification) 
*?Sąžiningąs ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

į TIM S AUTO BODY LTD.
"Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
-:bven) 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

t-.*.- Lietuviška maisto gaminių krautuvė

-PARKSIDE
335 Roncesvailes Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu o Nemokamas pristatymas •

535-1258

ANKA & PETER/photogrdphers į

L374 Bloor Street W'st .Toronto, mos ipę 769 4488
Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 

fotografinių darbų

j P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
> (1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
’^••Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
,^*-prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 
į gatve tiesiog j garažą.
•: • Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

< trmnne TELEVISION 
j k-!? r B B S Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

j Nuomojam, taisom, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų 
: televizijas bei "stereo" aparatus.

EUROPEAN MEAT & 
mc,,sto DELICATESSEN

krautuve
2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

SPORTAS LIETUVOJE
Baigminės Lietuvos studentų spar

takiados stalo teniso pirmenybės 
įvyko Vilniuje. Jose dalyvavo šešios 
komandos, užėmusios tris pirmąsias 
vietas Kauno ir Vilniaus zonose. Pir
menybes laimėjo Vilniaus universi
teto komanda — V. Obuchovas, R. 
Striga, A. Kiauleikis, L. Mataitytė ir 
A. Kriukytė, įveikusi visus savo var
žovus. Šią komandą treniruoja M. 
Jadzinskaitė. Antroji vieta teko Kau
no politechnikos instituto, trečioji
— Kauno kūno kultūros instituto 
komandoms. Asmeninėse moterų 
varžybose I vietą laimėjo Vilniaus 
universiteto studentė Lina Mataity
tė, II — Daiva Šinkūnaitė, III — 
Gražina Celiešiūtė, Kauno politech
nikos instituto studentės. Vyrų čem- 
pijonu tapo Kauno kūno kultūros 
instituto studentas G. Zargarianas, 
II vietoje palikęs Vilniaus universi
teto studentą V. Obuchovą, trečioje
— Kauno politechnikos instituto stu
dentą R. Pakulnį.

“Auksinio ritulio” varžybos jau
niesiems ledo ritulininkams' buvo už
baigtos Elektrėnuose, kur susitiko 
geriausios vaikų, jaunučių ir paaug
lių komandos. Pirmąsias vietas viso
se šiose grupėse laimėjo vietinis 
Elektrėnų “Vilties” -klubas. Tikima
si, kad -iš jo mažųjjj žaidėjų išaugs 
puiki pamaina Lietuvos vyrų ledo 
ritulio komandoms. Antrąsias vietas 
išsikovojo: vaikų grupėje — Vil
niaus “Svajotojas”, jaunučių ir pa
auglių grupėse — Vilniaus “Ginta
ras”; trečiąsias: vaikų — Kauno 
“Liepsnelės”, jaunučių — Kauno 
“Ąžuolas”, paauglių — Kauno “Dai
nava”. A. Staniulis, aprašydamas šias 
varžybas “Komjaunimo Tiesoje”, at
kreipia skaitytojų dėmesį į kaikurių 
jaunųjų ritulininkų netinkamą elge
sį. Vilniaus “Gintaro” ir Tauragės 
“Jūros” jaunučių komandų susitiki
me pasipylė keiksmai, neapykanta, 
šiurkštumas' savo' varžovams. Vilnie
tis A. živiela lazda smogė vienam 
tauragiečiui ir dėlto buvo pašalin
tas iš aikštės. Bet ir jam išėjus, pa
sak A. Staniulio, lazdos ne ritulį gai
niojo, o buvo pakeltos prieš savo 
varžovus. Rankas “niežėjo” ne tik 
vilniečiams, bet ir Kauno “Daina
vos” klubo atstovams.

Sovietų Sąjungos jaunimo klasiki
nių imtynių pirmenybes Panevėžio 
sporto rūmuose laimėjo su 82 su
rinktais taškais Rusijos atstovai. 
Antrą vietą užėmė ukrainiečiai su 
69 taškais, trečią — gruzinai su 55. 
Lietuvos jaunimo atstovams teko 
tik XI vieta. Vicečempijono vardą 
išsikovojo puslengvasvoris Stasys 
Sungaila iš Šiaulių, baigmėje pralai
mėjęs šadrinsko spartakiečiui G. Fe- 
dosejevui. Po šių pirmenybių S. Sun
gaila pakviestas į Sovietų Sąjungos 
rinktinę. Imtynėmis jis susidomėjo 
prieš šešetą metų, turėdamas tik 14 
metų amžiaus. S. Sungaila yra buvęs 
Lietuvos jaunių ir jaunimo čempi- 
jonu, pernai tapęs Lietuvos suaugu
sių ir Pabaltijo čempijonu.

Vilniaus “Kooperatininko” mote
rų tinklinio komanda, treniruojama 
V. Delkaus, aštuntą kartą dalyvavo 
tinklinio turnyre Černovicuose, ku
ris ten kasmet rengiamas Nadeždos 
Kurčenko atminimui. Vilnietės per
einamąją taure šiame turnyre buvo 
laimėjusios jau šešis kartus, o vie
ną kartą — Kišiniovo tinklininkės. 
Šiemetinio turnyro laimėtojomis sep
tintą kartą tapo Vilniaus kooperati- 
ninkės. Antrą vietą užėmė Černovi
cų, trečią — Vorošilovgrado koman
dos. Vilniun parsivežta ne tik per
einamoji taurė, bet ir specialus pri
zas, kurį laimėjo R. Čeponytė, pripa
žinta geriausia turnyro puolėja!

VYČIO ŽINIOS
Vytis B-St. Brigid 38:56. CYO ly

gos baigminiuose žaidimuose Vyčio 
jauniai B(16) pralaimėjo prieš vie
ną geriausių šios klasės komandų 
Toronte. Po kelių atidėliojimų rung
tynės buvo žaidžiamos St. Brigid sa
lėje. Tai žymiai paveikė vytiečių 
žaidimą. Vytiečiai lamėjo prmąsias 
rungtynes. Lemiamosios rungtynės 
bus žaidžiamos artimiausiu laiku, 
žaidė: R. Budrys 2, A. Slapšys, P. 
Tutlys, A. Saplys 9, T. Trinkūnas 2, 
J. Karpis 16, J. Ažubalis 2, A. Bal
sys 4, S. Namikas 3.

Vytis A—St. Peters 34:59. Pasku
tinėse CYO lygos run;:' nėse Vyčio 
jauniai A (18) pralaimėjo St. Pe
ters komandai. Vytiečiai buvo ne
gausūs ir nepajėgė atsilaikyti prieš 
pasitikėjimą įgavusius St. Peters 
krepšininkus, žaidė: G. Sendžikas, 
A. Radzevičius 10, A. Kišonas 10, K. 
Banelis 4, E. Augaitis 2.

Baigiamuose peržaidimuose daly
vavo visos Vyčio komandos, žai

4.30 v.p.p. Vyrai A: Toronto Auš
ra I — Hamiltono Kovas I.

BALANDŽIO 1, SEKMADIENIS,
West Toronto Secondary School, 
330 Lansdowne (prie College)

10 v.r. vyrų B rungtynės dėl tre
čios vietos.

11.30 v.r. jauniij A baigmė.
1 v.p.p. vyrų B baigmė.
2.30 v.p.p. vyrų A baigmė.
Kovo 31, šeštadienį, 1 ,0 v.v., su

sipažinimo vakaras Lietuvių Namuo
se. Kviečiame visus gausiai daly
vauti.

Kanados sporto apygarda

džiančios CYO lygos pirmenybėse. 
Lygos rungtynėms pasibaigus, visos 
komandos stovėjo antroje vietoje. 
Baigminiai žaidimai prasidės balan
džio 1 d. A. S.

Ateitininkų rinkimai
1979 m. vasario 21 d. Ateitininku 

Federacijos valdyba paskelbė Fe
deracijos vado ir kontrolės komisi
jos rinkimus. Pakviesta vyriausia 
rinkimų komisija: pirm. Jonas Va- 
liukonis (15401 Florence Čir., Hun
tington Beach, California 92647, 
USA), sekr. Dalilė Polikaitienė, ižd. 
Ignas Medžiukas, nariai — Elena 
Bandžiulytė ir Vincas Kazlauskas.

1. Pagal Ateitininkų Federacijos 
korespondcncinių rinkimų nuostatus 
Federacijos vadas ir kontrolės ko
misija (3 nariai) penkerių metų ka
dencijai yra renkami visų ateitinin
kų tiesioginiu, slaptu, koresponden- 
ciniu būdu. Federacijos vadu ir 
kontrolės komisijos nariu gali būti 
kiekvienas ateitininkas.

2. Balsuoti gali visi ateitininkai, 
kurie tūri teisę rinkti MAS, SAS ir 
ASS padalinių vadovybes.

3. VRK-ja prašo padalinių vado; 
vybes sudaryti bendrus balsuotojų 
sąrašus ir iki gegužės 15 atsiųsti 
VRK-jai. Registracijai reikalingas 
ateitininko vardas., pavardė ir pilnas 
adresas. Ateitininkai, ’ nepriklausą 
jokiam padaliniui, registruojasi tie
siai VRK-je.

Balsuotojų sąrašai bus tikrinami 
iki geguž-ės 30 d.

4. Penki balsuotojai gali siūlyti 
vieną kandidatą į Federacijos vadus 
ir tris kandidatus į kontrolės komi
siją. Siūlant reikia nurodyti kandi
dato vardą, pavardę, adresą ir pri
dėti raštišką sutikimą kandidatuoti. 
Siūlytojai turi pasirašyti, nurodyda
mi savo adresus. Pasiūlymą reikia 
atsiųsti VRK-jai iki gegužės 30 d. 
Kandidatų siūlymuose^ trūkumams 
pašalinti ir bendram kandidatų' sąraL> 
šui sudaryti numatytas laikas iki 
birželio 12 d.

5. Balsavimo vokai su kandidatų 
sąrašais bus siunčiami paštu iki lie
pos 1 d. Balsavimo laikas ir tvarka 
bus nurodyti balsavimo lapelyje.

6. Skundus dėl balsavimo netikslu
mų Federacijos valdybai per VRK- 
ją galima paduoti iki rugpjūčio 20 
d. Federacijos valdyba skundus iš
sprendžia per 10 dienų nuo jų gavi
mo.

7. Rinkimų rezultatus VRK-ja pa
skelbs rugsėjo 15 d.

Kviečiame visus ateitininkus at
likti savo organizacinę pareigą ir 
gausiai dalyvauti rinkimuose.
Vyriausioji Ateitininkų Federacijos 

rinkimų komisija

Ateitininkų žinios
Metinė ateitininkų šventė įvyks 

balandžio 21-22 d. d. Smulki šventės 
programa bus paskelbta vėliau. Į 
šventę atvyksta “Ateities” redakto
rius kun. dr. Kęstutis Trimakas, ku
ris taip pat vadovauja krikščioniško 
atsinaujinimo židiniui ateitininkų 
tarpe.

Balandžio 20, penktadienį, 8 v. v., 
kun. K. Trimakas kalbės sendrau
giams. Susirinkimas įvyks Prisikėli
mo parapijos Parodų salėje, šešta
dienį, 1 v. p. p., kun. A. Trimakas 
kalbės studentų susirinkime ir 2.30 
v. p. p. moksleiviams.

Balandžio 22, sekmadienį, ateiti
ninkai duos įžodį prieš 10 v. r. Mi
šias Prisikėlimo parapijoje. Per 10 
v. Mišias pamokslą sakys kun. K. 
Trimakas.

Kadangi šeštadienio vakarą yra ir 
“Tėviškės Žiburių” parengimas, tai 
ateitininkai atskirų šokių neruoš, bet 
dalyvaus “TŽ” parengime.

Skautų veikla
• Kanados rajono vadovų-vių su

važiavimas įvyks balandžio 28-29 d. 
Toronte, Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Posėdžiai pradedami šešta
dienį 9 v. r. Registracijos mokestis 
— S5 asmeniui Kviečiami dalyvauti 
tuntininkai, vietininkai, drauginin
kai, tėvų komitetų pirmininkai ar jų 
atstovai, skautininkai-kės bei židi
nių nariai. Apie dalyvius vietovės 
praneša rajono vadovams: s. L. Gvil- 
dienei, 75 Bow Valley Dr., Scarbor
ough, Ont., ir v. s. L. Kalinauskui, 
43 Glenlake Avė., Toronto, Ont. 
Suvažiavimo tikslas — suartėti, susi
pažinti su veikla, narių skaičium, 
pasidalyti mintimis apie skautiškus 
užsiėmimus bei darbus ir sudaryti 
apibendrintą planelį rajono veiklai.

• Balandžio 1 d., 11 v. r., skautų 
būkle šaukiamas “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadovų-vių posėdis. No
rima aptarti šv. Jurgio sueigą, kuri 
įvyks balandžio 22 d. Č. S.

(Atkelta is 1-mo psl.)

Ontario konservatorių prem
jeras W. Davis, lankydamasis 
1977 m. Izraelyje, pažadėjo pri
imti specialų Ontario provinci
jos Įstatymą, smerkianti preky
binį Izraeliu boikotą, kurio rei
kalauja Arabų Lyga. Konkre
čiai arabų valstybės reikalauja, 
kad užsienio firmos, gaunančios 
arabų užsakymus, atsisakytų ry
šių su Izraeliu. Ontario parla
mente priimtas Įstatymas nu
matė baudas iki $50.000 bend
rovėms ir iki $5.000 pavieniems 
asmenims, kurie, prekiaudami 
su arabų šalimis, sutinka boiko
tuoti Izraelį. Federacinė Kana
dos vyriausybė tokio griežto 
Įstatymo dar neturi. Jos pre
kybos nūn. J. Horneris papeikė 
Ontario vyriausybę, pabrėžda
mas, kad dėl jos priimto Įstaty
mo Saudi Arabija suvaržė vizų 
išdavimą Kanados verslinin
kams ir netgi grasina visiškai 
nutraukti Kanadai duodamus 
užsakymus. Saudi Arabija y r a 
didžiausias Kanados prekybos 
partneris Artimuosiuose Rytuo
se. 1977 m. Kanada jon ekspor
tavo $108 milijonų vertės savo 
gaminių bei paslaugų, o 1978 
m. — $234 milijonų. J. Hor
neris netgi viešai prasitarė, kad 
griežtasis Ontario įstatymas bu
vo įvestas politiniu tikslu — sie
kiant šios provincijos žydų bal
sų Ontario parlamento rinki
muose, juoba, kad jį premjeras 
W. Davis pažadėjo viešnagės 
metu Izraelyje. Įstatymo poli- 
tiškumą paneigė Ontario pro
vincijos pramonės min. L. Gross- 
manas. Jis taipgi teigia, kad 
jokio, prekybos, sumažėjimo su 
arabų šalimis lig šiol nepastebė
tą.

Kanados pašto paslaugos vėl 
pabrangsta nuo š. m. balandžio 
1 d. Pirmosios klasės laiškai'ad
resatams Kanadoje ir JAV tada 
kainuos 17 centų, Įvairios svei
kinimo‘.kortelės — 15 centų. ,Už 
.laiškus oro paštu Į užjūrį' reikės 
mokėti 35 centus, už sveikini
mo korteles — 18 centų. ■ Pa- 
brangusioms siuntoms paruošti 
nauji 17 ir 35 centų pašto ženk
lai. Opozicinės partijos jau ke
lintą pašto paslaugų pabrangi
nimą sutinka skeptiškai dėl vis 
lėtėjančio laiškų, spaudinių bei 
kitų siuntų pristatymo adresa-

gęs magistro laipsniu verslo admi
nistraciją Toronto universitete ir vė
liau — buhalterijos kursą, vedantį į 
diplomuoto buhalterio profesiją 
(chartered accountant), š.m. vasa
rio 10 d. priimtas pilnateisiu nariu 
į profesinę organizaciją “The Insti
tute of Chartered Accountants of 
Ontario”. Studijuodamas buhalteriją, 
dirbo “Clarkson, Gordon a. Co.” 
bendrovėje. Eugenijus yra baigęs 
Toronto Maironio mokyklą ir litua
nistinį seminarą. Gerai kalba ir rašo 
lietuviškai

BUFFALO, N.Y.
(Atkelta iš 6-to psl.)

Meninę dalį pasigėrėtinai atliko 
penki Ročesterio menininkai, vado
vaujami muziko Jono Adomaičio. 
Moterų ir vyrų duetai, mišrus kvar
tetas, palydimi akordeono, padaina
vo eilę naujų lietuviškų dainų. Dai
liojo žodžio meisterė Izabelė Žmuidzi- 
nienė deklamavo taip gražiai ir įspū
dingai, kad ją sveikino net kitatau
čiai už žodžių dikciją ir draminę 
išraišką.

Viską nufilmavo televizijos atsto
vas ir jau vakare perdavė Il-ju ka
nalu. Taip pat Vasario 16 paminėjo 
ir amerikiečių spauda Vienas dien
raštis, išspausdinęs minėjimo pro
gramą, parodė nuškicuotus dainuo
jančius ir grojančius menininkus.

Dalyvavo valdžios ir kitų tautybių 
atstovai, kurie pasakė jautrias kal
bas. Vienas amerikietis, pridėjęs 
ranką prie širdies, pareiškė negalįs 
atsižavėti lietuvių veikla Amerikoje.

Programai pasibaigus, visi daly
viai čia pat salėje buvo pavaišinti 
kava ir užkandžiais. Garbė negau
siems, bet vieningai veikiantiems 
Buffalo lietuviams! Kor.

• Kurie daugiausia skundžiasi, 
tais daugiausia skundžiamasi (Mat
thew Henry).

Kanados įvykiai
tams. Daug kam atrodo, pirma 
reikėtų sutvarkyti pašto darbą 
ir tik t a d a reikalauti didesnio 
atlyginimo už laiku pristatomas 
siuntas. Iš kitos pusės betgi 
faktas lieka faktu, kad Kanados 
paštas šiuo metu duoda perdi- 
delį nuostolį valstybės iždui. 
Prie to nuostolio nemaža dali
mi prisidėjo paštininkų išreika
lauti peraugšti atlyginimai, ku
riuos jie ir dabar nori padary
ti dar augštesniais, į savo darbą 
neįdedami daugiau pastangų.

Netvarką Kanados pašte liu
dija Toronto dienraščio ‘‘The 
Globe and Mail” kovo 22 d. pa
skelbtas arbitro J. Weatherillio 
Toronte padarytas sprendimas, 
Įsakantis grąžinti darban vieną 
Otavos paštininką. 1977 m. pa
vasarį jis išėjo iš darbo, moty
vuodamas susirgimu, ir tą pačią 
popietę apiplėšė vieną krautu
vėlę. Dėlto jis buvo atleistas iš 
darbo ir atsėdėjo kelis mėne
sius kalėjime. Pasak arbitro J. 
Weatherillio, pašto vadovybė 
šio nusikaltėlio neturėjo teisės 
atleisti, nes nusikaltimas nebu
vo atliktas darbovietėje. Pašti
ninkų unija dabar ruošiasi rei
kalauti, kad paštas šiam dvejus 
metus atleistam asmeniui su
mokėtų jo atlyginimą, ko gero, 
ir už tą laiką, kurį jis praleido 
kalėjime. Karingoji paštininkų

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543..
BLOOR-JANE, atskiras rupiu plytų namas, 6 kambariai per 2 augš- 
tu, (gumwood medis), modernios 2 virtuvės ir prausyklos (viena 
pirmame augšte), vandens šildymas; įvažiavimas ir garažas; arti 
Bloor-Jane požeminio; prašo $75.900.

INDIAN RD.-BLCOR, atskiras 10 kambarių namas, arti Lietuvių 
Namų, naujas vandens šildymas, 3-virtuvės, 3 prausyklos, gilus 
sklypas, 2 garažai; vienas atviras mortgičius; prašo $89.900.

INDIAN RD.-HOWARD PARK. Dvibutis, atskiras (paskirstytas į 
4 butus), 4 modernios virtuvės ir prausyklos, iš viso 12 kambarių; 
pajamos $890.00 į mėnesį, be to, butas savininkui; pastatas gera
me stovyje; dviejų augštų; įmokėti apie $20.000.
BROCK — DUNDAS, dvibutis, 11 kambarių per 2 aukštus; trys ga
ražai, gerame stovyje, prašoma kaina — $52.900, įmokėti $3.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame bb v* jb a m m. 
TORONTO LIETUVIŲ K
KREDITO KOOPERATYVE---------------------------——

MOKA: = IMA:
10% už 1 m. term, indėlius = , - . ■
9’/2% už 3 m. term, indėlius = 10’/2% uz asm. paskolas 
91/į% už pensiją ir namu planą =
9!4% speciali taup. sąsk. = 10’74% už mortgičius
83/ą% už taupymo s-tas E
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. * LE 1-3074 • sav. p. užbaiis

CTEDIIAM’Q EIIDQ 406 Roncesvailes Avė.dlErnArld runa Telefonas 536 5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

unija mažiau laimės turėjo su 
dviem savo pareigūnais, atleis
tais iš Toronto pašto — J. Sch- 
neideriu ir B. Burdenu. Jie dar
bovietėje užsivilko marškinė
lius su pastą įžeidžiančiu ne
švankiu šūkiu. Pareikalauti tų 
marškinėlių nenusivilko, o uni
jos vicepirm. J. Schneideris net 
ir sekančią dieną darbovietėn 
atėjo su tais marškinėliais. Val
džios tarnautojų santykius 
svarstanti taryba, nepaisydama 
paštininkų unijos protesto, šių 
asmenų atleidimą pripažino tei
sėtu ir jį patvirtino.

Infliacija Kanadoje vasario 
mėnesį pakilo iki 9,2% dėl 
maisto kaimj pabrangimo 
beveik 1%. Pagrindinė kaltė 
tenka vaisiams ir jautienai. 
Paskutinį kartą infliacija 9% 
buvo pasiekusi pernai vidurva
sarį. š. m. sausyje ji buvo 8,9%.

Kvebeko premjeras R. Leves
que papildomiems parlamento 
rinkimams dviejose apylinkėse 
Kvebeko mieste ir Argenteuil 
vietovėje pasirinko balandžio 
30 d. Abi jos yra laikomos libe
ralų tvirtovėmis. Argenteuil 
apylinkėje liberalų kandida
tu bus jų vadas C. Rayanas, ku
riam šią savo vietą sutiko už
leisti iš provincinio parlamento 
pasitraukęs dr. Z. Saidonas.

angelė e. KARNIENĖ 
Broker • Realtor 

Notary Public

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

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 

realtor’L Nuomojimo patarnavimas
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Lietuviai Čikagoje >
A. SAULAmS_____i

IRENA SMIELIAUSKIENfi tur
būt sulaukė daugiausia publikos plo
jimo per savo “Grandies” tautinių 
šokių grupės 15 m e t ų sukaktuves 
kovo 11 d. Kaip ir daugelis šokių 
mokytojų įvairiuose kraštuose, 
kantriai ir pastoviai per giedrą ir 
pūgas bent kartą į savaitę ateina 
repeticijoms, kurių išdava — puiki 
ir įdomiai režisuota programa. Iš 19 
šokių, kuriuos grupė savo šventei 
paruošė, labai įdomus buvo Džigū- 
nas, Gaidys ir Aplinkinis, palydimi 
akordeonisto Ąžuolo Stelmoko. 
Programą ir kiekvieną šokį aiškino 
pranešėjos Viktorija Kučaitė ir Al- 
vida Baukutė. “Grandies” globėjų 
vardu kalbėjo Irena Kriaučeliūnie- 
nė. šiame komitete šokių grupę re
mia dar M. Jonušienė, R. Kučienė, 
B. Lintakienė ir M. Motušienė. Su
kaktuvinį 76 psl. leidinį redagavo 
Regina Kučienė. 1978 m. šoko 62 
nariai. “Grandis neatsisako vykti į 
tolimesnes lietuvių kolonijas. 1973 
m. dalyvavo V-tame Pietų Amerikos 
lietuvių kongrese Brazilijoje.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” kovo 
10 dieną vakarienėje-koncerte pre
mijavo metinio rašinių konkurso 
laimėtojus. §375 buvo išdalinti iš 13 
gautų straipsnių goriausiems — Al
donai Kamantienei Čikagoje, Daliai 
Staniškienei Klevelande, Ninai Gai- 
liūnienei ir Eglei Paulkienei Čika
goje. Šių metų tema buvo “Geras 
draugas — retas paukštis”, o raši
nių konkurso komisijos nariai — 
kun. Jonas Borevičius, SJ, Dalia 
Kučėnienė, Ilona Laučienė, Alek
sandra Likanderienė ir dr. Zenonas 
Smilga. Premijų mecenatai — S. 
Rudokienė, J. A. Veselkos, dr. L. 
Kriaučeliūnas. šios 20-tosios “Laiš
kų Lietuviams” šventės programa 
teko baleto šokėjoms Birutei Baro- 
dickaitei ir Violetai Karosaitei, šo
kusioms pavieniui ir kartu. Netikė
tai prie meninės dalies prisidėjo 
svečiai iš Vokietijos — pianistė dr. 
R. Lampsatytė, fleitistas P. Odinis 
ir solistas D. Sagemuelleris. Per 300 
vakarienės dalyvių pastebėjo, kad 
šių metų premijos, kaip ir paskuti
niųjų metų premijų dauguma, tenka 
skaitytojoms, ne skaitytojams. Vie
na iš paminėtų priežasčių buvo, esą 
dabar mažiau moterų audžia, todėl 
atsiranda daugiau laiko rašyti. Pa
gerbtųjų vardu kalbėjo Aldona Ka-

mantienė, o mecenatų — dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. “Laiškus Lietuviams” 
redaguoja kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
šiais metais kiekviename numeryje 
įdedąs straipsnį apie Vilniaus uni
versitetą. Ypač daug ir kartais aštrių 
atgarsių redaktorius susilaukė į Da
nutės Bindokienės straipsnius, lie
čiančius tėvus ir vaikus, kai vaikas 
iš namų pabėga ar pasitraukia.

“DIEVO ŽODIS ŠIANDIEN” pa
vadinimu kovo 9 — 11 d. Jaunimo 
Centre įvyko Šv. Rašto seminaras 
suaugusiems, apėmęs iš viso 11 va
landų pokalbių bei diskusijų. Penk
tadienio vakaronėje po kun. Algi
manto Kezio įvado kalbėjo sesuo 
Ona Mikailaitė iš Putnamo, supažin
dindama dalyvius su antrojo kalbė
tojo — kun. Antano Rubšio knyga 
“Raktas į Naująjį Testamentą 
(“Krikščionis gyvenime” serijos 16 
tomas). Manhattano kolegijos pro
fesorius kun. dr. A. Rubšys skaidrė
mis ir gyvu žodžiu kalbėjo apie “Is
torinį Naujojo Testamento lopšį“, 
šeštadienį pokalbiai užėmė rytą ir 
popietę, o sekmadienį keturių va
landų sesijai prisirinko apie 150 Šv. 
Raštu susidomėjusių asmenų, taip 
kad seminaro vedėjai nespėjo į vi
sus paklausimus atsakyti. Pastoviai 
per tris dienas dalyvavo apie 60 lan
kytojų. Rengėjams talkino dr. Jonė 
Meškauskienė, Danutė Augienė ir 
Povilas Norvilas. Seminare paliesti 
egzegetiniai klausimai, įvairios Nau
jojo Testamento vietų interpretaci
jos, autorių tikslai ir anų laikų 
krikščioniškoji bendruomenė, kuriai 
knygos taikytos. Skaidrės ir padalos 
padėjo medžiagą lengviau įsisavinti.

PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS, 
šiemet kovo 16 d. sulaukęs 88 m. am
žiaus, JAV gyvena jau 50 metų (at
vyko 1939 m. pasaulinės parodos me
tu). Per tą laiką telkė muzikinę me
džiagą apie Lietuvą ir išeiviją, kuri 
šiandien saugojama Lietuvių Muziko
logijos Archyve. Praradęs akių švie
są, prof. Žilevičius nuostabia atmin- 
time seka jam garsiai skaitomą me
džiagą ir mintinai žino LMA turinį 
bei vietą. Kiekvienam atėjusam 
mokslo studijų ar programoms me
džiagos mielai patarnauja. Apie 16 
metų gyvena Tėvų jėzuitų namuose 
ir neseniai archyvo ateitį pavedė 
specialiam komitetui.

Toronto atžalynietės, pasipuošusios tautiniais drabužiais, dalyvavo Vasario 16 minėjime Anapilio salėje. Jos atliko 
dalį meninės programos Nuotr. R. Puterio
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VAKARAS SU KELEČIUMI

Pavasarinė drabužiu paroda

Pašto ženklų paroda
Balandžio mėn. 7-8 d.d. To

ronto Lietuvių Namuose Įvyks 
šeštoji filatelijos ir numizmati
kos paroda “Baltpex VI”. Jau 
yra tapusi tradicija: estai, lat
viai ir lietuviai'filaiėlištai kas 
treji metai ruošia bendras fila
telijos parodas. Paskutinė paro
da “Baltpex V” Įvyko 1976 m. 
balandžio mėn. 3-4 d.d. Prisi
kėlimo parapijos Parodų salėje.

Šioje parodoje dalyvaus fila
telistai iš JAV ir Kanados su 
retais, įdomiais pašto ženklų 
rinkiniais. Tokiomis p. ženklų 
parodomis pakartotinai atkrei
piamas visų dėmesys Į tai, kad 
Sovietų Sąjunga klastingai už
grobė tris Baltijos kraštus — 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, kad 
laisvasis pasaulis tų okupacijų 
nepripažįsta, o lietuvių tauta 
kartu su estais ir latviais kovo
ja už laisvės grąžinimą.

Iškilmingas parodos atidary
mas įvyks balandžio 7 d., 10 v.r. 
Parodą bus galima apžiūrėti nuo 
10 v.r. iki 6 v.v. Bus išleistas 
specialus leidinys su parodos 
programa.

Okupuotoje Lietuvoje filateli
jos parodose vyrauja tik sateli
tinių kraštų ir Sov. Sąjungos

pašto ženklai bei visa tai, kas 
garbina “didžiąją tėvynę”. Jei
gu kas išdrįstų parodyti nepri
klausomos Lietuvos pašto ženk- 
įus,_pąsįrodytu _ ęsą^; nusistatęs 
prieš komunizmą, garbinąs “bur
žuazinę” Lietuvą, nusistatęs 
prieš valdžią ir t.t.

Šį kartą parodos metu bus 
galima įsigyti pašto ženklų. Be 
išstatytų p. ženklų specialiuose 
rėmuose, kuriuose telpa 6 albu
mo lapai, p. ženklų prekybinin
kai turės ant stalų išdėstę fila
telijos reikmenis ir pašto ženk
lus. Paprastai p. ženklų parodos 
sutraukia daug žiūrovų ne tik 
pasižiūrėti išstatytų p. ženklų, 
bet ir įsigyti trūkstamų pašto 
ženklų kolekcijoms.

Parodos “Baltpex VI” proga 
yra paruoštas suvenyrinis ketu
rių spalvų (geltona, žalia, rau
dona, juoda) vokas ir guminis 
antspaudas. Voko kaina yra 25 
et., su pašto ženklu ir Įspaudu — 
$50 et. Kas norėtų jų įsigyti, 
tesikreipia į Toronto Lietuvių 
Filatelistų Draugijos sekreto
rių: K. Kaminskas, 25 Norma 
Cres., Toronto, Ont. M6P 3G9.

Rengėjai

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” kovo 11 d. Toronto Lie
tuvių Namuose surengė pavasa
rio madų parodą. Buvo de
monstruojamos 1979 m. mados: 
moteriški kailiniai, apranga ir 
kitokie drabužiai, taip pat vaikų 
drabužiai, vyrų tuksedo, kaili
niai. Pabaigai parodyti lietuviš
ki tautiniai ir vestuviniai dra
bužiai.

Parodos komentatoriais buvo 
“Atžalyno” vadovė mokyt. Sil
vija Leparskienė ir dr. Eimutis 
Birgiolas. Komentarai buvo 
duodami lietuvių ir anglų kal
bomis. Drabužiai buvo demons
truojami kanadiečių firmų, nors 
dalyvavo ir viena firma lietu
vaičių savininkių — Birutės 
Spudienės ir Nijolės Banelienės 
“Sportif Children’s Wear”. Jų 
firmos pagamintus vaikų drabu
žius galima pirkti ir kanadiečių 
krautuvėse.

Ypač daug darbo įdėjo paro
dos rengėja - koordinatorė Al
dona Zander (Baikutė). Aldona 
yra Toronte gimusi anksty- 
vesniosios imigracijos tėvų duk
ra. Jai talkino I. Drešerienė, J. 
Bubulienė ir I. Vitkūnienė. Pa
staroji irgi yra anksčiau už mus 
į Kanadą atvykusi. Jos dukros
— Aldona Podsadecki ir Vida 
modeliavo moterų ir tautinius 
tautinius drabužius.

“Kahnert Furs Limited” de
monstruoti kailiniai brangūs: 
nuo $1,500 iki $9,000. Moterų 
•drabužius leido demonstruoti ■ 
“Fairweathers” ir “Kufrin’s” 
bendrovės, naktinius drabužius
— “Captain’s Daughter” firma, 
vaikų — minėta lietuviška fir
ma “Sportif Children’s Wear”. 
“Tuxedo Junction” paskolino 
vyriškus drabužius. Plaukų šu
kuoseną demonstravo 1978-9 m. 
šukuosenos laimėtojas “Domi
nic of Alexander’s”.

Rengėjai nusipelno pagyri
mo, kad parodą papildė ir lietu

viškais tautiniais bei vestuvi
niais drabužiais. Buvo parodyti 
dail. A. Tamošaitienės lietuviš
ki stilizuoti moteriški drabužiai, 
pritaikyti dabartiniam laikui, 
patogūs ir tinkami kelionei. 
Taip pat buvo parodyti lietuviš
ki drabužiai klaipėdiečių, žemai
čių, augštaičių. Demonstruoti ir 
p. Baltaduonienės stilizuoti lie
tuviški drabužiai. Daugiausia 
dėmesio susilaukė p. Vaitonie- 
nės lietuviški vestuviniai, seno
viniai drabužiai. Buvo pade
monstruota lietuviškų vestuvių 
eisena, susidedanti iš gėlių mer
gytės, jaunosios ir jaunojo, o 
taip pat ir pajaunių poros. Dra
bužiai paprasti, bet dailūs; pa
matęs iš karto pajauti lietuviš
ko stiliaus skonį. Lietuviškų ir 
vestuvinių drabužių komentato
rė buvo Irena Šernaitė-Meikle- 
john.

Pabaigai atžalyniečių mergai
čių vyresnioji grupė pašoko ves
tuvinį šokį Sadutė. Nuotaka ir 
pamergės buvo apsirengusios p. 
Vaitonienės austais vestuviniais 
drabužiais.

Modeliavo “Atžalyno” nariai 
bei narės: B. Lelienė, p. Grenki, 
A. Podsadecki, J. Morkūnienė, 
V. Javaitė, D. Bubulytė, A. Do
vydaitytė, D. Marcytė, V. Mor- 
kūnaitė, V. Padolskytė, L. Del- 
kutė, R. Petkutė, E. Bubulis ir 
R. Drešeris. Tautinius drabužius 
modeliavo: R. Meiklejohn-šer- 
naitė, V. Vitkūnąitė, K. Damba- 
raitė ir D’; Ęąžeriūnaitė. Sadu
tės nuotaka ..buvo S. Underytė, 
vestuvių eisenos — jaunoji D. 
Jurevičiūtė, gėlių mergaitė — 
Macijauskaitė.

Algis Kairys padėjo techniš
kai parodą paruošti: mokė mo
deliuotojas vaikščioti. Taip pat 
prie parodos paruošimo dirbo: 
p. p. Padolskienė, Lukošienė ir 
Sagevičienė

Atsilankė per 300 asmenų.
St. Dargis

mėty ekskursijos
VILNIUS, ROMA, DUBROVNIK

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPO RT I N G CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungų

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Smulkesnių žinių teirautis:

V. BAČĖNAS tel. 533-3531
ALL SEASONS TRAVEL

1551 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A5

ir kiti miestai EUROPOJE
Balandžio 26 — gegužės 4 išparduota
Gegužės 3 — gegužės 11 išparduota
Gegužės 10 — gegužės 18 išparduota
Gegužės 24 '— birželio 7 2 savaitės
Gegužės 31 ■ birželio 14 2 savaitės
Birželio 14 — birželio 28 2 savaitės
Birželio 21 — liepos 5 išparduota
Liepos 5 — liepos 19 2 savaitės
Liepos 19 — rugpjūčio 2-9 2 arba 3 savaitės
Rugpjūčio 9 — rugpjūčio 23-27 2 arba 3 savaitės
Rugpjūčio 16 — rugpjūčio 30 2 savaitės
Rugsėjo 6 — rugsėjo 20 2 savaitės
Rugsėjo 20 — rugsėjo 28 8 dienos
Spalio 4 spalio 12 8 dienos
Lapkričio 1 — lapkričio 9 8 dienos

MMia 

BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

“POSTAGE 
STAMPS OF 
LITHUANIA”

Tai jau seniai laukta knyga. 
Ligi šio leidinio neturėjome 
pilno Lietuvos pašto ženklų ka
talogo. šiame leidinyje yra de
taliai surinktos kiek galint pil
nesnės Lietuvos pašto ženklų 
žinios su fotografinėmis visų 
ženklų iliustracijomis. Tai Lie
tuvos pašto ženklų istorija, ku
ri bus vadovėliu kiekvienam fi
latelistui. Ji parašyta anglų kal
ba, kad būtų prieinama tarptau
tinei informacijai. Žinių surin
kimui panaudota arti šimto bib
liografinių šaltinių.

Labai džiugu, kad patyrę lie
tuviai filatelistai suskubo šį lei
dinį paruošti, nes jau net du 
redaktoriai — Jonas Grigaliū
nas ir Juozas Mulevičius, kurie 
ypač gerai žinojo Lietuvos paš
to ženklų istoriją, išėjo amžiny
bėn, nepamatę šio leidinio. Lei
dinį baigė redaguoti Charles 
Matuzas ir Stasys Ivanauskas. 
Prie šio leidinio redagavimo bei 
paruošimo prisidėjo ir kiti fila
telistai.

Leidinys yra 237 puslapių, 
atspausdintas gerame popieriu
je, gražiai iliustruotas. Parduo
damas po $14 (JAV). Išleido 
Niujorko Filatelistų Draugija, 
pritariant Toronto filatelistų 
klubui. V. Matulaitis

TALENTŲ DIENOS
Kanados lietuvių talentų die

nos įvyko Hamiltone kovo 24- 
25. Dalyvavo 23 iš Toronto ir 
Hamiltono. Dailės meno paro
doje buvo 9 dalyviai, tiek pat 
dailaus žodžio bei vaidybos sri
tyje, dainos — 4, muzikos — 4 
ir moderniojo šokio — 1.

Pirmą varžybų premiją muzi
kos srityje gavo torontietis 
akordeonistas Juozas Balaišis, 
antrąją — gitara skambinęs 
taip pat torontietis Edvardas 
Macijauskas. Dailiojo žodžio — 
vaidybos srityje: 1. Bernadeta 
Abromaitytė iš Toronto, 2. Onu
tė Stanevičiūtė iš Hamiltono. 
Dainavime skirta tik antra pre
mija. Ją gavo Ramona Ciparytė 
ir kanklininkės. Geriausiais pa
veikslais pripažinti — S. Zaran- 
kienės, 2. L. Nakrošienės.

Premijas laimėtojams įteikė 
PLJS pirm. Gabija Juozapavi
čiūtė, “Talkos” pirm. J. Krišto
laitis ir rengėjų komiteto vice
pirmininkė R. Bagdonienė. 
Programą pranešinėjo D. Pa
jarskaitė. Talentų dienas stebė
jo per 200 hamiltoniečių. K. B.

Dailiojo čiuožimo srityje di
delę pažangą padarė Gina Gin- 
čauskaitė. Etobicoke laikraštis 
“The Etobicoke Advertiser — 
Guardian” kovo 14 d. numery
je išspausdino jos nuotrauką ir 
rašinį “Gina skates to gold le
vel in figures”. Etobicoke are
noje - čiuožykloje jinai vertin
tojų akivaizdoje išlaikė aštun
tąjį dailiojo čiuožimo egzaminą 
ir pasiekė aukso medalio lygį. 
Bronzos medalio grupės sąraše 
minima ir kita lietuvio pavar
dė, būtent, Edvardo Ginčausko.

Iš okupuotos Lietuvos kaip 
imigrantai į Torontą atvyko 
Vladas ir Rita Geringai su sū
numi Artūru. Prieš išvykimą 
gyveno Vilniuje, po to — 10 
mėnesių Austrijoje; Šiuo metu 
jieško darbo.

Gavėnios metu Toronte pa
gausėjo kultūriniai vakarai. Tri
jų parapijų moterų (katalikių ir 
evangelikių) draugijos surengė 
europiečių menininkų koncertą 
(D. Sagemuelleris, P. Odinis, 
dr. R. Lampsatytė); Prisikėlimo 
par. moterų skyrius surengė 
poeto K. Bradūno vakarą; Ana
pilio Moterų Būrelis kovo 24 
d. surengė aktoriaus Jono Ke- 
lečiaus vakarą. Visuose tuose 
renginiuose buvo gana gausu 
dalyvių.

Aktorinį Kelečiaus vakarą 
Anapilio salėje pradėjo AMB 
pirm. B. Mažeikienė sveikinimo 
žodžiu. Aptemdytoje scenoje 
pasirodė aktorius J. Kelečius, 
interpretuojąs Samuelio Bec- 
ketto kūrinį “Paskutinis Krap- 
po įrašas”. Su giliu įsijautimu 
ir raiškumu jis vaidino žilos se
natvės sulaukusį senį, klausantį 
magnetofoninio įrašo, padaryto 
prieš 30 metų, ir besigaivinantį 
alkoholiu. Juostoje praslenka 
įvairus gyvenimo momentai. La
biausiai jaudina jį jaunystės 
meilės prisiminimas. Apmąsty
damas praeitį, jis mato didelį 
pasikeitimą, jaučiasi esąs lyg 
kitas žmogus, bet aiškios išva
das nematyti.

Šis įspūdingas fragmentas 
truko apie valandą laiko ir bu
vo kūrybiškai bei techniškai ge
rai perteiktas. Klausytojui bet
gi atrodė, kad kūrinys yra ištęs
tas su perdaug pabrėžiamu ero

tiniu atspalviu.
Lietuviška nuotaika dvelkė gy^- 

vai aktoriaus pasakojamas Pūtį 
gio Andriušio kūrinys. Jame’’ 
galėjai su autoriumi pergyventi: 
giedrą lietuviško kaimo nuotafį: 
ką, jo aplinką ir visą gamtą.. 
Aktorius pasakojo šį kūrinį sė\ 
dėdamas ir vietomis skubėda
mas. Pasakojimas buvo labai 
gyvas ryškus paspalvintas 
augštaitiškumais, bet aktoriaus: 
laikysena — statiška. Vaidybis 
nių mostų įvedimas galėtų pa.- 
pildyti pasakojimo reljefingu- 
mą. F

K. Binkio eiliuotas humorist 
tinis kūrinys “Kriaučius Motie
jus” atrodė pats spalvingiausias 
ir gyviausias. Puiki buvo akto
riaus vaidyba, plaukianti iš au- 

-toriaus teksto, aiški, sodri t are
na. Su labai kukliais aktoriniais 
reikmenimis J. Kelečius sugę-. 
bėjo meistriškai perduoti Mo
tiejų, kuris nustojo siūti ir pa
noro agronomu būti.

Didelė šios programos talki
ninkė buvo dail. Vanda Alek
nienė iš Čikagos. Ji apipavidaln 
no scenas, tvarkė šviesas ir ki-”’ 
tus technikinius dalykus, susi
jusius su aktorine programa.

Gana gausūs vakaro dalyviai 
(apie 250) savo padėką reiškė 
plojimais, o rengėjų vardu pa
dėkos žodį tarė B. Mažeikienė 
ir visus pakvietė dalintis įspū
džiais prie vaišių stalų gretimo
je salėje. B.

BALTIEČIŲ VETERANŲ SUVAŽIAVIMAS
Antrasis lietuvių, latvių ir 

estų veteranų suvažiavimas įvy
ko kovo 24 d. Toronto Lietuvių 
Namuose (pirmasis suvažiavi
mas buvo 1978 m. kovo 2 d. Pri
sikėlimo parapijos Parodų sa
lėj). šis sambūris angliškai va
dinamas Baltic Veteran’s Lea
gue In Canada.

Atidaromąjį žodį tarė to sam
būrio pirm. St. Jokūbaitis. Da
lyvavo 37 asmenys. Dalyviams 
sustojus į salę įneštos vėliavos 
ir iš juostos pertransliuotas 
himnas. Invokaciją perskaitė 
kun. P. Ažubalis. Sudarius dar
bo prezidiumą, pristatyti daly
viai ir svečiai, išklausyti sveiki
nimai. Perskaitytas ir gen. kon
sulo dr. J. Žmuidzino raštiškas 
sveikinimas. Pagrindiniais kal
bėtojais buvo pik. Itn., advoka
tas ir Ontario parlamento atsto
vas J. R. Breithaupt, Q, C., ir 
Latvių Bendruomenės pirm. T. 
Kronbergs.

Sambūrio pirm. St. Jokūbai-
čiui padarius metinį veiklos 
pranešimą, sugestijų tolimesnei 
veiklai pateikė latvis Ozols. Per
skaityta ir dalyvių plojimu pri
imta rezoliucija, kuri bus pa
siųsta Kanados vyriausybei ir 
spaudai. Visa programa vyko 
anglų kalba.

Baigmėj iš juostos pertrans
liuoti visų trijų Baltijos valsty
bių himnai ir parodytas frag
mentinis latvių filmas apie “iš
laisvintojus” — nacius ir bolše
vikus. Buvo matyti Ribbentro-

Pajieškojimas
Prašomi atsiliepti — Vytautas 

Štuikys, Jonas Vėlyvis, Romas Preik- 
šaitis šiuo adresu: Ramutis Žvinakis, 
27 Loongava Avė., Glenroy 3046, 
Vic., Australia.

po ir Molotovo (dalyvaujant S 
Stalinui) sutarties pasirašymas,] 
baltiečių kalinimai, žudymai ir 
kitokį persekiojimai. Programą"-: 
užbaigus, kruopščiosios motę-- ; 
rys dalyvius pavaišino sumuštu- ; 
niais ir kava. Pr. Alšėnas S j

Aukotojai. A.a. Emilijos Ažu- ; 
balienės atminimui vietoje gė- ; 
lių “Tž” aukojo p.p. Misiūnų ■: 
šeima $20; a.a. Vinco čerškaus . 
antrųjų mirties metinių proga** 
“Tž” paaukojo Ona Spidelt:—? 
Čerškutė $25; a.a. Ritos Butrį- į 
maitės atminimui vietoje gėlių 
“Tž” paaukojo M. Kasperavi- ; 
čienė $10.

žurnalo “Moteris” sausio - vįa- 
sario numeris jau atspausdih- ; 
tas. Jis yra surenkamas “T. Ži- į 
burių” spaustuvėje ir nuo š. m. j 
pradžios spausdinamas ofsetinė- : 
je “Time Press Litho Ltd.” į 
spaustuvėje, kurios savininkas; : 
yra J. Danaitis. Formatas tru--A
puti mažesnis, bet gražiau ir. 
švariau atspausdintas. Žurnalą 
leidžia KLK Moterų Draugijos 
centro valdyba, redaguoja N. 
Kulpavičienė, talkinama litua
nistės S. Girdauskienės, korek
torės Z. Didžbalienės, skyrių ve
dėjų I. Kairienės ir L. Muraus
kienės; administruoja Br. Pa- 
bedinskienė {1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8).

CBC televizijos programoje 
kovo 17 d., 10.30 v.v., buvo 
transliuojamas informacinio po
būdžio pusvalandis, kuriame 
veikėjai ryškino žydų pastangas 
surasti karo nusikaltėlius, gyve
nančius Kanadoje. Buvo mini
mos dvi latvių pavardės — Ha
roldo Puntulio ir Fintos.

13 dienų su giminėm IIIi
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga liepos 16 — liepos 30 d.
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d. 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772 *
T ei. 537-2 1 65 2385 Dundas St. W., Toronto

Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

V IMI N AS
All Seasons Travel, B.D.
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1Ą5

tel. 533-3531

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

URESHER-gARAUSKAS ScyNCE | 

wTg DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226 į
3830 B Bloor Street West ® Islington, Ontario M9B 1K8 
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, ž 

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

* Namų — Gyvybės
* Automobilių 

______________ * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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v.v., meninės programos — 7.30 v.v

Mažojoje loterijoje dalyvaus tik salėje esq įėjimo bilie
tų savininkai. Įėjimo bilieto numeris bus kartu ir ma
žosios loterijos bilietas.
BUS LIETUVIŠKŲ VALGIŲ, gaivinančių gėrimų.

ŠOKIAMS gros Detroito lietuvių orkestras, vad. Romo Kaspučio.

Visi dalyvaukime ir savąją spaudą remkime!

gz DVI LOTERIJOS: didžioji ir mažoji. Didžiojoje loteri- 
joje dalyvaus visi, įsigiję loterijos bilietus, ir galės 
laimėti — spalvotą televiziją, turistinę kelionę, vertin-

įj) gus paveikslus, keramikos, skulptūros kūrinius ir 1.1.

STALUS (po 10 asmenų) iš anksto rezervuoti "TŽ" administracijoje 
telefonu 275-4672. Bilieto kaina — $5 asmeniui, $2.50 studentams.

IVleninę programą atliks Hamiltono lietuvaičių choras “Aidas“, vadovaujamas jauno muziko Jono Govėdo. 
Atvyks su nauju dainų repertuaru.

Baliaus pradžia - 7

g 
s

ffl MONTREAL™5
Metinis “Lito” susirinkimas kovo 

17 d. AV parapijoje buvo gausus. 
Dalyvavo per 300 asmenų. Į valdo
muosius organus kandidatų netrūko. 
‘•Litas” yra nupirkęs prie švento
vės ir Metro iš seselių sklypą, kur 
projektuoja statyti namus. Reikia 
džiaugtis lietuviškuoju “Litu”, kuris 
finansiškai remia lietuvišką veiklą. 
Tam darbui jis skiria nemažas su
mas. Didžiausia suma — $1500 pa
skirta lituanistinei mokyklai ir $400 
“Rūtos” klubui. Be to, nepamiršo 
mūsų lietuviškų Kanados laikraščių, 
abiejų parapijų ir jaunimo organiza
cijų. Susirinkimas buvo darbingas ir 
ramus. Reikia pasidžiaugti ir “Lito” 
vedėja Regina Staškevičiūtė-Piečai- 
tiene, kuri tvarko “Litą” ypatingai 
gerai. Į narių paklausimus atsakė 
tiksliai, pamatuotai ir suprantamai. 
Po susirinkimo buvo sočios vaišės.

Aušros Vartų parapijoje Juozinės 
įvyko kovo 18 d. Suruošė jūrų šau
liai. Pagrindinis Juozas buvo kun. 
Aranauskas. Programai vadovavo 
šaulys B. Kirstukas. Jis pasveikino 
visus Juozus bei Juzės, kuriuos pa
prašė atsisėsti prie Juozų stalo. Vi
si varduvininkai buvo papuošti gėlė

mis, kun. Aranauskas susilaukė daug 
sveikinimų. Vieni sveikino jį žodžiu, 
o kiti pridėjo ir vokelius. Juozams 
buvo sugiedota ’ “Ilgiausių metų”. 
Kun. Aranauską sveikino: Anelė 
Ūsienė — Sv. Onos Dr-jos vardu, 
Danutė Staškevičienė — kat. mote
rų dr-jos, Augustinas Mylė — “Ni
dos” klubo (medžiotojai-meškerioto- 
jai paprašė kun. J. Aranauską būti 
jų klubo kapelionu), DLK Mindau
go šaulių kuopa, J. šiaučiulis — Ka
nados Saulių Rinktinės vardu. Ne
galėdamas pagerbime dalyvauti, at
siuntė sveikinimus raštu klebonas 
kun. J. Kubilius. Kun. J. Aranaus
kas savo žodžiu linksmai nuteikė da
lyvius. Padėkojo už gražų pagerbi
mą ruošėjams jūrų šauliams, ypač 
šeimininkėms — Genovaitei-Aldonai 
Urbonavičienei, Elvyrai Krasauskie
nei, Ilonai Jurjonicnei ir visiems ki
tiems, prisidėjusiems sveikinimais, 
dovanomis ir darbu.

Meninę programą atliko muziki
niai mūsų jaunimo vienetai: “Pega
sas”, kuris žinomas ne tik mums, 
bet ir kitataučiams, ir brolių Remei- 
kių “Trimitas”. Abu orkestrai davė 
gražių dalykų. A. A.

TORONTO
Anapilio žinios

— šį sekmadienį — kurijos rink
liava “Share Life” išlaikymui Toron
to kunigų seminarijos ir labdaros 
institucijų. Teritorinėse parapijose 
ši rinkliava vykdoma, lankant pavie
nius namus. Tautinėse parapijose ji 
vykdoma šventovėse. Mūsų parapi
joje aukotojai prašomi pridėti spe
cialią auką sekmadienio vokelyje.

— Parapijos rekolekcijos, kurias 
praves ilgametis buvęs šios parapi
jos kunigas dr. Jonas Gutauskas, bus 
balandžio 5, 6, 7, 8 dienomis. Pamal
dos vakare — 7.30 v., rytais — 9 v.

—- Praėjusią savaitę iš šios šven
tovės palaidota a.a. Petrė Daulens
kienė; šią savaitę — a.a. Gerardas 
Balčiūnas.

— Parapijos sokcloms mažinti au
kojo po $500: E. Dranseikienė, J. 
Birgelis; $400: B. Saikai; $200: H. 
Kamišaitis; po $100: A. Pacevičius, 
V. Akelaitis, V. Skrinskas, J. Jurė
nas; $50: F. Mockus.

— Parapijai aukojo vietoje gėlių 
a.a. E. Ažubalienės prisiminimui 
$100: A. K. Griškos iš Čikagos; a.a. 
P. Daulenskienės prisiminimui po 
$25: E. Puterienė, J. Dervaitis ir 
Edv. Dervaitis.

‘— Padėka seselei Paulei, praėjusį 
sekmadienį talkinusiai pamaldose.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už V. E. Dailydžių mirusius arti
muosius, 11 v. už a.a. Raimundą Ber
notą ir a.a. kun. Joną Patašių.

— Pakrikštyta: Tėra Maureen 
Furguson.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

.. — Kovo 31, šeštadienį, 7 v. vaka
ro, mūsų šventovėje įvyks moterų 
draugijos rengiamas gavėnios ap
mąstymo vakaras. Kalbės Lydi ja Šar
kuvienė.

L — Sekmadienio pamaldos — įpras
tu laiku, būtent, 9.30 v. ryto.

Lietuvių Namų žinios
Velykų stalas-pietūs bus balan

džio 22, Atvelykio sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje. Bilietus 
.įsigyti sekmadieniais popiečių metu, 
jšiokiadieniais — LN raštinėje.

— Lietuvių Profesijonalų ir Vers
lininkų Sąjungos narių susirinkimas 
LN bus balandžio 8, sekmadienį, 3.30 
V-P-P-
' — Nuo balandžio 13 iki 18 d. bus 
atnaujinamos LN salių grindys. Mi
nėtomis dienomis, išskyrus svetai
nę “Lokys”, LN bus bus uždaryti.
> — Kovo 20 d. LN įvyko prof. Ro
mo Vaštoko, kandidato į Kanados 
.parlamentą, talkininkų susirinkimas, 
įkuriame buvo sudarytas Romo Vaš
toko Fondo Komitetas.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 300 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė p.p. Norkeliūnų šeima iš 
Montrealio.

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

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 533-2904

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
teL 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Metinę parapijos vakarienę su

ruošė visuomeninė tarybos sekcija. 
Meninę programą atliko dainos vie
netas “Antroji jaunystė”, vadovau
jant muz. J. Govėdui. Salė buvo pil
nutėlė dalyvių. Dalyvavo ir gen. Lie
tuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas su 
ponia bei sūnumi Jonu.

— Šį sekmadienį, balandžio 1, 
prasideda metinės parapijos reko
lekcijos; tęsis iki balandžio 8 d. Re
kolekcijų vedėjas — kun. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM. Rekolekci
jos bus užbaigtos religiniu koncer
tu, kurį atliks instrumentalistai ir 
solistai: V. Verikaitis, H. Rožaitis, J. 
Sriubiškienė, A. Simanavičius ir K. 
Strimaitytė. Vargonais gros solo ir 
akompanuos giedojimui muz. E. 
Krikščiūnas. Koncertas prasidės 4 v. 
p.p. mūsų šventovėje.

—“Share Life” vyskupijos vajaus 
pirmoji rinkliava — šį sekmadienį. 
Mėnesinė rinkliava skoloms mažin
ti bus balandžio 8 d.

— Salės invetoriui ir remontams 
aukojo: E. Jasiūnienė $200, O. D. 
Rautinš $200, V. M. Krikščiūnai 
$100, V. B. Biretos $100, J. Šcrga- 
lis $100, A. Šiukšta $60, A. K. Rū
kai $50, V. B. Poškai $25.

— Parapijos tarybos posėdis, ku
riame bus pasiskirstyta pareigomis 
ir renkamas naujas pirmininkas, 
įvyks balandžio 3, antradienį, 6.30 v. 
v., Parodų salėje. Visi išrinkti na
riai ir organizacijų atstovai prašo
mi dalyvauti.

— Nauji muzikinės dramos “Emi
lija Platerytė” mecenatai: V. Simin- 
kevičius $100, dr. A. D. Barkauskai 
$100, P. M. Krilavičiai $100. Vie
nas mecenatas moka $50. Spektaklis 
— balandžio 28 d.

— Onos Trečiokienės brolis Anta
nas Ješkus mirė Lietuvoje.

— Wasagos vasarvietėje stovyk
los šią vasarą: “Aušros” — nuo lie
pos 1 iki 14 d., ateitininkų — nuo 
liepos 15 iki 28 d.

— Mišios šeštadienį 8 v. už Eleną 
Augustinavičicnę, užpr. V. Senkevi- 
čienė, 8.30 už Joną Lankevičių, užpr. 
L. V. Balaišiai, 9 v. už Aušrą ir 
Antaną Sapijonius, užpr. T. Rainie
nė, 9.30 už Adolfą Ėlungę, užpr. J. 
Vaitiekūnaitė, 10 v. už Jurgį Smols- 
kį, užpr. J. Smolskienė; sekmadienį 
8 v. už Sofiją Baužienę, užpr. E. A. 
Bočkai, 9 v. už Andrių Virbūną, 
užpr. O. Virbūnienė, 10 v. už Oną ir 
Vincą Trečiokus, užpr. L. E. Gotcei- 
tai, 10.45 tretininkių intencija, užpr. 
valdyba, 11.30 už parapiją, 7 v.v. už 
Fabricijų šeimos mirusius, užpr. N. 
Fabricijienė.

PADĖKA
Reiškiame gilią padėką visiems 

mūsų draugams už suruoštas mums 
netikėtas 25-rių vedybinių metų su
kakties vaišes ir už gražią bei ver
tingą dovana.

Ypatingas ačiū Lovutei ir Vladui 
Pevcevįčiams, Grasildai Kaknevičie- 
nei, mūsų dukrai Rimantei ir žentui 
Rimui Kakncvičiams, dukroms Gra- 
žinutei bei Juditai už darbą ir triū
są, paruošiant tokį puikų, niekad ne
pamirštamą vakarą.

Nuoširdus ačiū Jums ■— 
Alina ir Inocentas

Jurccvičiai

PŪKINĖS ARBA PLUNKSNINĖS 
ANTKLODĖS (kaldros) visų rūšių 
ir dydžio gaminamos pagal užsaky
mą. Skambinti tel. 787-9021 Toronte.

IŠNUOMOJAMI su baldais 2 kam
bariai, virtuvė, privati prausykla 
ramiame name. Arti lietuvių kata
likų šventovės, prekyvietės, susisie
kimo. Tel. 535-7334 Toronte.

WASAGOJE PARDUODAMAS dide
lis galutinis sklypas prie 56 gatvės 
(S). Kaina — $12.000,00. Rašyti: V. 
Tarvydas, 195 Lake Arrow Green 
S.E., Calgary, Alta. T2J 3C1. Ten 
403-271-7725.

JIEŠKOME PARDAVIMUI mažų 
dviaugščių ir vienaaugščių namų (5- 
7 kambarių). Skambinkite į Baraus
ko nekilnojamo turto įstaigą telefo
nu 743-0100 Toronte.

Velioniui dailininkui
Tolios Torui Valiui

(1914. VII. 16-1977. XII. 1)

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS

pagerbti AKADEMIJA ir meno
kūriniu A

P ARO DAT
įvyks š.m. balandžio 7 ir 8 dienomis
Toronto Prisikėlimo parapijos salėse

(999 College Street)

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Balandžio 7, šeštadienį,
4 V.p.p., MIŠIOS, a t n a š a u Į a m o s abiejų lietuvių parapijų kunigų; giedos 

"Volungės" vienetas, vadovaujamas muz. D. Viskontienės; 
pamokslą sakys kun. L. Andriekus, OFM.

5.15 v.p.p. - AKADEMIJA didžiojoje Prisikėlimo salėje.
Kalbėtojai — gen. Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas, poetas dr. Henrikas Nagys ir 

dail. Vikt. Vizgirda.

6.15 v.v. — trumpas Velionies apibūdinimas kitataučiams svečiams; kalbės dail.
J. Račkus. Parodos apžiūrėjimas — iki 9v.v.; balandžio 8, sekmadienį 

— nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p.
Oficialiosios dalies pranešėja - Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė

Plačioji visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti.
VELIONIES KOLEGOS IR DRAUGAI

Toronto Maironio mokykla 
praneša, kad atostogoms pra
ėjus pamokos prasidės kovo 31, 
šeštadieni, Įprastu laiku.

Kanados lietuvių sporto apy
gardos krepšinio žaidynės ren
giamos kovo 31, šeštadieni. Su
sipažinimo vakaras — Toronto 
Liet. Namuose 7.30 v.v. Tvarka
raštis — 8 psl.

Metinis Anapilio Sodybos 
Korporacijos narių susirinkimas 
šaukiamas š.m. balandžio mėn. 
1, sekmadienį, 6.30 v.v., mažo
joje Anapilio salėje. Darbotvar
kėje: 1. atidarymas ir invokaci- 
ja, 2. komisijų sudarymas, 3. 
praėjusio susirinkimo protoko
lo skaitymas, 4. valdybos prane
šimai ir diskusijos, 5. dviejų val
dybos narių rinkimas, 6. eina
mieji reikalai. Nustatytą valan
dą kvorumui nesusirinkus, po 
valandos šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris bus teisėtas, ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo “Parama” visuoti
nis metinis narių (šėrininkų) 
susirinkimas Įvyks balandžio 1 
d.. 3 v.p.p.. Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W. Narių regist
racija prasideda 2 v.p.p. Prašo
ma atsinešti nario knygutę.

Dail. V. Vizgirda balandžio 
9, pirmadienį, 7.30 v.v., Prisikė
limo par. Parodų salėje kalbės 
tema “Lietuvių dailės vingiai 
dabartinėje okupuotoje Lietu
voje” ir rodys skaidres. Paskai
tą rengia — specialus komite
tas.

KLB Toronto apyl. tarybos 
posėdis — balandžio 17, antra
dienį, 7.30 v. v., Prisikėlimo 
par. patalpose. Apylinkės val
dyba padarys pranešimą apie 
savo veiklą. Bus svarstomi apy
linkės reikalai, ypač susiję su 
artėjančiu pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresu, renkama 
nauja valdyba. Posėdyje prašo
mi dalyvauti visi tarybos nariai 
— rinkti asmenys ir lietuviškų 
organizacijų bei institucijų pir
mininkai ar jų atstovai.

Apylinkės valdyba

Tradiciniam “TŽ” baliui, ku
ris bus balandžio 21, Atvelykio 
šeštadienį, Anapilio salėje, jau 
pasiruošta. Bilietai gaunami 
“TŽ” administracijoje, o sek
madieniais — parapijų salėse 
po pamaldų. Laimikiai didžia
jai loterijai jau yra surinkti. 
Mažajai loterijai (su įėjimo bi
lietais) taip pat gauta nemažai 
vertingų dalykių. “TŽ” rėmėja 
S. Rakštienė ir šiemet pažadėjo 
atvežti napoleoninį tortą, kurį 
laimės vienas iš spaudos ba
liaus dalyvių.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės suvažiavimas 
įvyks balandžio 27, penktadienį, 
3 v. p. p., Lietuvos Kankinių 
par. klebonijoje Anapilyje. 
Paskaitą skaitys kun. K. Puge- 
vičius iš Niujorko. Dalis kuni
gų po šio suvažiavimo pasiliks 
Toronte ir dalyvaus Kanados 
Liet. Katalikų Centro suvažiavi
me.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro suvažiavimas šaukiamas 
balandžio 28, šeštadienį, 9.30 v. 
ryto, Prisikėlimo par. Parodų 
salėje. Šiame suvažiavime bus 
paminėtas Centro veiklos de
šimtmetis, aptarti organizaci
niai reikalai, išklausyti praneši
mai, renkama nauja vadovybė. 
Pagrindinis dėmesys bus krei
piamas į pagalbą Lietuvos ti
kintiesiems. Ta tema kalbės 
Religinės L. K. Šalpos reikalų 
vedėjas kun. K. Pugevičius iš 
JAV. KLK centrą sudaro para
pijos bei kapelionijos, institu
cijos ir organizacijos. Suvažiavi
me dalyvauti kviečiami jų ats
tovai. Rengėjai skatina visus 
vienetus iš anksto sudaryti de
legacijas į šį sukaktuvinį suva
žiavimą.

A. a. Antanas Ruzgys, buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapito
nas, mirė kovo 24 d. Toronte. 
Jis gyveno Hamiltone ir dalyva
vo šaulių veikloje. Kovo 24 d. 
dalyvavo baltiečių karo vetera
nų suvažiavime L. Namuose. 
Užėjęs aplankyti savo pažįsta
mų p. p. Zubriu, staigiai sukri
to ir mirė nuo širdies priepuo
lio.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė prie Toronto Lietuvių Namų. 
Skambinti tel. 762-9564.

IŠNUOMOJAMAS vienas arba du 
kambariai ir virtuvė arti Toronto 
Lietuvių Namų. Skambinti telefonu 
533-4912.

■ rr-* i= KIŪfiiTHERUa UETLIUJLĮ. 
UIZX3 HHEDTTOUfiUJfl
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ: 
Einamosios s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 9.25 %
Pensijų planas ...... 9 %
Term. ind. 1 m........................10.25%

Asmenines 11,.5%
Nekilo, turto .............11 %
Čekiu kredito 12 %
Invcstocines nuo 12 %

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

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

KASOS VALANDOS:

Įvertindami Lietuvių Encik
lopedijos svarbą laisvojo pasau
lio lietuviams ir didelį ryžtą jos 
leidėjo J. Kapočiaus, Kanados 
lietuviai š.m. balandžio 29, sek
madienį, Toronto Lietuvių Na
mų salėje rengia akademiją. 
Dalyvaus pats LE leidėjas J. Ka
počius ir poetas St. Santvaras 
iš Bostono, kuris paskaitys savo 
kūrybos. LE skirtą kalbą pasa
kys prof. dr. A. Klimas iš Ro- 
česterio. Bus rodomas ir LE fil
mas. Šiai akademijai surengti 
KLB krašto valdyba sudarė spe
cialų komitetą, kurin įeina: M. 
Chainauskas, inž. J. V. Danys, 
dr. Br. Povilaitis, kun. dr. Pr. 
Gaida, O. Indrelienė, G. Juo
zapavičiūtė, A. Kuolas, A. Rin- 
kūnas, J. R. Simanavičius. Visi 
lietuviai, ypač LE prenumerato
riai, kviečiami dalyvauti.

A. a. Gerardas Balčiūnas, ad
vokatas, tragiškai atsiskyrė su 
šiuo pasauliu kovo 24 d. Buvo 
gimęs Kaune. Mokėsi jėzuitų ir 
vokiečių gimnazijose. Teisę stu
dijavo N. Zelandijoje ir Kana
doje. Kurį laiką aktyviai daly
vavo visuomeninėje veikloje, 
vienu metu buvo KLB Toronto 
apylinkės pirmininku. Kaip ad
vokatas daug kam yra padėjęs 
sutvarkyti teisinius reikalus. 
Yra skaitęs visą eilę paskaitų 
teisiniais klausimais. Dalyvavo 
Lietuvių Profesijonalų ir Vers
lininkų Sąjungos veikloje. Ve
lionis palaidotas kovo 27 d. iš 
Lietuvos Kankinių šventovės 
lietuvių kapinėse.

A. a. Pranas Motiejūnas, 75 
m., mirė kovo 26 d. Velionis il
gus metus vadovavo “Aušros” 
lietuvių chorui, o taip pat buvo 
vargonininku Šv. Jono Kr. pa
rapijoje. Pastaraisiais metais 
velionis sunkiai sirgo, rūpestin
gai globojamas žmonos Marijos 
ir dukros M. Misiūnienės bei 
jos šeimos. Velionis buvo kilęs 
nuo Kupiškio iš Adomynės. Pa
šarvotas Turner ir Porter laido
tuvių namuose Roncesvalles 
gatvėje. Laidotuvės — kovo 28, 
trečiadienį 11 v. r., iš Lietuvos 
Kankinių šventovės šv. Jono 
lietuvių kapinėse.

• Paukščiai patenka į spąstus savo 
kojomis, o žmogus — savo liežuviu 
(Tomas Fuller).

1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarg nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Dr. J. Sungaila kovo 24 d. at
šventė 60-tąjį savo gimtadienį 
ir tradicinį vardadienį. Dalyvau
jant labai gausiam būriui tau
tiečių jo rezidencijoje, buvo 
prisiminta Sukaktuvininko veik
la ypač visuomeninėje srityje. 
Jis yra buvęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku (da
bar garbės teismo pirmininkas) 
ir ėjęs kitas pareigas visuome
ninėse ir profesinėse organiza
cijose. Ištisą dešimtmetį jis va
dovauja Kanados Lietuvių Ka
talikų Centrui, kuris jungia vi
sas parapijas, kapelionijas, in
stitucijas ir organizacijas. Susi
rinkusių vardu žodį tarė dr. O. 
Gustainienė ir įteikė dovanas. 
Jos linkėjimai užbaigti sugie- 
dant “Ilgiausių metų”.

KLB krašto valdybos pirm. 
J. R. Simanavičius drauge su ki
tų tautybių atstovais buvo nu
vykęs į Otavą, kur parlamenti
nei komisijai pateikė duomenis 
apie žmogaus teisių laužymą 
okup. Lietuvoje. Kr. valdyba iš
siuntinėjo 260 egz. knygos “Vio
lations of Human Rights” bib
liotekoms, parlamento nariams, 
religinėms ir mokslinėms insti
tucijoms. Numatoma išsiųsti 
dar 200 egz. — Iš Kanados į 
jaunimo kongresą iki šiol užsi
rašė 100 asmenų. Planuojama 
ta proga aplankyti Kanados am
basadorius Britanijoje ir V. Vo
kietijoje. Kongresui iki šiol su
rinkta $3.500. Vajus tęsiamas 
toliau. Sekantį jaunimo kongre
są bus siūloma rengti Kanadoje.

Parkdale apylinkės atstovas 
Kanados parlamente Yuri 
Shymko buvo pateikęs siūlymą 
parlamento posėdyje, kad vy
riausybė kreiptųsi į Sov. Sąjun
gos valdžią, prašydama paleisti 
iš kalėjimų bei lagerių visus po
litinius kalinius. Siūlymas ne
praėjo, nes nebuvo vienbalsio 
sutikimo, be to, pasipriešino ir 
užsienio reikalų miinsteris Ja
mieson. Panašų siūlymą Y. 
Shymko pateikė nuosavybės 
reikalu tų kanadiečių, kurių 
turtas pasiliko Sov. Sąjungoje. 
Ir tas siūlymas nebuvo priimtas 
parlamento pirmininko. Tais 
klausimais kanadiečiai turėtų, 
paremti Y. Shymko laiškais jam 
pačiam ir savo apylinkių atsto
vams.

Septintasis JAV ir Kanados 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos su
važiavimas įvyko š. m. kovo 4-9 
d. d. Winter Park, Colorado, 
JAV-se. Dalyvavo per 200 gydy
tojų. Paskaitas skaitė įvairūs 
savo sričių specialistai. Paskai
tininkų tarpe buvo ir torontietė 
akių ligų specialistė dr. M. Arš- 
tikaitytė-Uleckienė. Pirminin
kavo dr. A. Pavilanis iš Toron
to ir dr. R. Karka iš Toronto. Iš 
Kanados, be jau minėtų gydyto
jų, dalyvavo: dr. J. Uleckas, dr. 
A. šapokaitė-šipelienė su savo 
vyru inž. V. šipeliu. Šalia pa
skaitų buvo ir pramogų bei 
sporto.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
susirinkime Toronto Lietuvių 
Namuose skyriaus pirm. dr. K. 
Liutkus pasakė platesnio turi
nio kalbą, kurioje skatino eiti 
su lietuviškomis problemomis 
į plačiąją kanadiečių visuome
nę, neužsidaryti savuose rėmuo
se. Žydai esą turi didelę įtaką į 
JAV valdžią. Tuo būdu ji daug 
padeda Izraeliui. Lietuviai tu
rėtų eiti panašiu keliu ir padėti 
politiškai kenčiantiems tautie
čiams Lietuvoje. Pagalba esanti 
galima ypač organizuotu būdu. 
Kalbėtojas ragino visus būti 
vieningais, baigti ginčus ir visą 
energiją nukreipti į Lietuvos 
laisvinimą.

Toronto universitete įsteigta 
vengristikos katedra — skyrius. 
Vengrų Szechenyj draugija su
telkė $300.000 ir tiek pat pri
dėjo Kanados valdžia per dau- 
giakultūrių reikalų direktoriatą. 
Pirmuoju katedros vedėju pa
kviestas George Bisztray. Uk- 
rainistikos katedrą organizuoja 
Kanados ukrainiečiai.

Diplomuotas buhalteris, lie
tuvis, “Paramos” valdybos kvie
čiamas, sutiko nemokamai pa
dėti užpildyti pajamų mokesčių 
blankus nepasiturintiems tau
tiečiams balandžio 7, šeštadie
nį. “Paramos” patalpose, šis 
patarnavimas teikiamas diplo
muotų buhalterių organizacijos 
tiktai asmenims, uždirbantiems 
mažiau kaip $12,000 į metus. 
Norintieji pasinaudoti šiuo pa
tarnavimu turi iš anksto užsi
registruoti ir susitarti dėl lai
ko “Paramos” raštinėje.


