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Palikimai
Kiekvienam žmogui ateina saulėlydžio dienos, o su 

jomis ir palikimo rūpesčiai. Normaliose gyvenimo sąlygose 
tai jokia problema, nes ir medžiaginiai, ir dvasiniai paliki
mai tvarkomi teisės normomis ir patenka Į rankas, užtik
rinančias tęstinumą. Kitaip yra su išeivija, neturinčia 
normalių ryšių su savo kilmės kraštu. Jai ir medžiaginiai, 
ir dvasiniai-kultūriniai palikimai sudaro nemažą rūpestį, 
nes normalus kelias yra užblokuotas. Kiekvienas išeivis, 
nepraradęs ištikimybės savo kraštui, savo artimiesiems, 
nori palikti medžiagines ir kultūrines santaupas savie
siems. Deja, okupacinė Lietuvos valdžia dalykus taip yra 
patvarkiusi, kad tik maža dalis pasiekia užrašyto palikimo 
gavėjus; dideli nuošimčiai tenka sovietiniams advokatams 
Š. Amerikoje ir dar didesni — sovietinei valdžiai, kuri 
faktiškai tampa beveik palikimo gavėja. Panašiai yra su 
kultūrinėmis vertybėmis — jų dalis gali patekti į valsty
bines institucijas, bet ne i privačias rankas. Jei būtų lais
vas kelias palikimams į Lietuvą, niekam nebūtų rūpesčio, 
nekiltų problema, kaip nekildavo nepriklausomos Lietu
vos laikais. Tuo būdu sovietinė okupacija paliečia ne tik 
Lietuvos gyventojus, bet ir išeiviją, kuri nėra linkusi 
remti Maskvą savo palikimais bei įnašais. •

KIEK TAI liečia medžiaginius palikimus, mūsų orga
nizacijų viršūnės, talkinamos savų teisininkų, turėtų 
daryti žygių gyvenamųjų kraštų valdžiose, jas infor

muoti apie esamą nenormalią būklę ir jieškoti teisingų 
sprendimų. Kiekvieno krašto net valstijos ar provincijos, 
įstatymai, tvarkantys palikimus, yra skirtingi, dėlto bend
rinių organizacijų uždavinys būtų šį klausimą spręsti vie
tos įstatymų ir jų vykdytojų rėmuose. Sovietai šioje srityje 
rodo didelį agresyvumą. Pvz. Kanadoje jie turi specialią 
centrinę įstaigą Otavoje. Joje dirba nemažai samdytų ka
nadiečių teisininkų, kurie veikia sovietų naudai, kimba 
prie kiekvieno išeivio testamento, jei tiktai gali. Jau yra 
buvę atvejų, kur Kanados teisėjai yra pasisakę sovietų 
naudai. Dėlto mūsų visuomenė turėtų būti geriau infor
muota apie testamentų sudarymą, kad išeivių santaupos 
nebūtų paglemžtos sovietinių institucijų, pasinaudojant 
teisinėmis plonybėmis. Kanadoje Lietuvių Pendyr.omenės 
krašto valdyba, kitur centrinių organizacijų vadovybės tu
rėtų tą klausimą išstudijuoti, apie tai plačiau informuoti 
savo tautiečius ir atkreipti dėmesį krašto valdžios, kad 
milijonai dolerių, uždirbti išeivių, nepatektų raudonosios 
diktatūros iždams, finansuojantiems imperialistinius ko
munistų užmojus.

MEDŽIAGINIAI palikimai yra tik viena klausimo pu
sė. Nemažesnį rūpestį išeivijai sudaro dvasiniai- 
kultūriniai palikimai — rankraščiai, retos knygos, 

brangūs paveikslai, skulptūros, dokumentai . . . Normalio
se sąlygose visa tai keliautų į savo kilmės krašto muzėjus, 
archyvus, privačių rinkėjų rankas, giminių namus ir t.t. 
Dabar tai neįmanoma, išskyrus tam tikrus atvejus. Pvz. 
istorinės reikšmės dokumentai. Kas gali laiduoti, kad jie, 
patekę į sovietines rankas, nebus sunaikinti? Taip pat 
niekas negali laiduoti saugaus likimo ir kitų kultūrinių 
vertybių, patekusių į sovietines rankas. Ypač tai pasaky
tina apie religinio ir tautinio pobūdžio kultūrines vertybes. 
Dėlto, kol nėra saugaus kelio į Lietuvą, reikėtų kultūrines 
vertybes telkti išeivijoje į kiek galint saugesnes vietas. 
Pati nesaugiausia vieta yra privačių namų rūsiai. Privatūs 
namai eina paprastai iš vienų rankų į kitas, ir saugomasis 
palikimas gali atsidurti šiukšlynuose. Neturint tinkamų 
savų muzėjų bei archyvų, saugiausia vieta yra gyvenamojo 
krašto archyvai bei muzėjai. Pvz. Kanados vyriausybė tuo 
yra suinteresuota ir mielai priima istorinę medžiagą į savo 
archyvus. Lietuviams tuo reikėtų nedelsiant pasinaudoti 
ir turimą istorinę-kultūrinę medžiagą perkelti į juos. Tuo 
būdu ji bus apsaugota šimtmečiams. Tyrinėtojai, kurie 
domėsis tautinėmis grupėmis, ten ras reikalingą dokumen
taciją ir apie lietuvius.

Pasaulio įvykiai
UGANDOS SOSTINĘ KAMPALA UŽĖMĖ TANZANIJOS KA
RIUOMENĖS ir Ugandos Išlaisvinimo Fronto daliniai, užbaigdami 
aštuonerius metus trukusį kruvinojo diktatoriaus I. Amino siautė
jimą. I. Aminas, buvęs britų kariuomenės viršila, valdžion atėjo 
karinio sukilimo dėka, nuversdamas prez. M. Obotą. Jis pasiskelbė 
prezidentu iki gyvos galvos, iš viršilos pasidarė maršalu, pasiva
dino britų imperijos nugalėtoju. Tikro jo aukų skaičiaus šiandien 
dar niekas nežino. Tarptautinė organizacija “Amnesty Interna
tional” spėja, kad per 8 metus L Aminas sulikvidavo apie 100.000 
ugandiečių. Kiti šaltiniai aukų skaičių laiko trigubai didesniu. 
Tanzaniečiai Kampalos kalėjime rado šimtus granatomis nužudytų 
kalinių, šis šiurpus vaizdas priminė vakariečių sąjungininkų išlais
vintas nacių koncentracijos sto-®----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Kyla mokesčiai ir kainos
Naujasis Ontario finansų 

min. F. Milleris provinciniam 
parlamentui pateikė pirmąjį sa
vo biudžetą, kurio išlaidos padi
dinamos 7,4% iki $15,55 bili
jono, o pajamų numatoma tu
rėti $14,4 bilijono. Paliekamas 
vis dar palyginti didelis $1,15 
bilijono deficitas, tik maždaug 
$150 milijonų mažesnis nei pas
kutiniame biudžete. Nuo biu
džeto paskelbimo dienos Onta
rio gyventojams padidinami 
mokesčiai perkamiems rūka
lams, benzinui, televijos kabe
lio bei telekomunikacijos pa
slaugoms. Dvidešimt cigarečių 
pabrangs 2 centais, galonas 
benzino — taip 2 centais. Pir
mą kartą įvedamas provincinis 
7% prekybos mokestis televi
zijos kabeliams, šia paslauga 
dabar naudojasi beveik pusė 
Ontario gyventojų, kurie prie 
mėnesinės sąskaitos kabelio 
bendrovėms turės pridėti maž
daug po 50 centų. Balandžio 
30 d. bonka vietinės degtinės ir 
vyno pabrangs apie 20 centų, 
dėžė 24 bonkų alaus — 10 cen

tų. Provincinė sveikatos drau
da OHIP, pradedant š.m. spa
lio mėnesiu, nuo $19 pabrangi
nama iki $20. Taigi, viengun
giams tada ji kainuos $240 per 
metus, šeimoms — $480.

Naujove tenka laikyti biudže
te numatytą specialų $200 mi
lijonų fondą, kuris bus skirtas 
naujiems darbams parūpinti. 
Juo galės pasinaudoti naujos ir 
savo veiklą plečiančios firmos, 
šiuo kapitalu bus stengiamasi 
prisivilioti firmas į Ontario 
provinciją. Dolerių turintiems 
kanadiečiams padaroma viena 
finansinė nuolaida. Už kiekvie
ną $1.000, investuotą į Smul
kaus Verslo Korporaciją, val
džios iždas grąžins $300. Ka
dangi šios investacijos nėra ap
ribojamos, jos gali būti labai 
naudingos turtingiems kanadie
čiams. Ta valdinė korporacija 
gautus dolerius nukreips į nau
jų darbų parūpinimą. Tikimasi, 
kad ši finansinė nuolaida paska
tins Ontario gyventojus bent 
dalį savo pinigų iš bankų per
kelti į investacijas toje korpo-

Šv. Mikalojaus šventovė Vilniuje, statyta XV-XVI šimtmetyje. Ja naudojosi lietuviai lenkų okupacijos laikais, nau 
dojasi ir dabar — sovietinėje okupacijoje. Ji laikoma visasąjunginės reikšmės architektūros paminklu

Pogrindžio ir valdžios balsai
pogrindžio, bet ir sovietiniųŠ. Amerikos spaudoje pasigirdo ne tik pavergtos Lietuvos

Didžiojoje š. Amerikos spau
doje pastaraisiais metais ėmė 
rodytis gana gausūs informaci
niai rašiniai apie Sov. Sąjungos 
pavergtą Lietuvą. Dauguma jų 
atspindi tikrąją padėti atrink
tais faktais, nors pasitaiko ir 
prosovietinių rašinių. Tai, ma
tyt, priklauso nuo koresponden
tų, kurie lankosi Lietuvoje. Vie
nas tokių prosovietinių kores
pondentų yra David K. Shipler, 
kurio straipsnis buvo išspaus
dintas “The New York Times” 
dienraštyje 1979. III. 11. Prof. 
A. Landsbergis reagavo atitin
kamu laišku redakcijai.

Mikuličiaus laiškas
Sovietiniai propagandistai, 

matydami gana gausią informa
ciją Š. Amerikoje apie religijos 
persekiojimą Lietuvoje, bando 
reaguoti laiškais redakcijoms. 
Vienas tokių laiškų buvo iš
spausdintas “The Christian 
Science Monitor” dienraštyje 
1979. IV. 5. Jo autorius yra Vy
tautas Mikuličius, žurnalistas, 
kurio laiškas buvęs gautas per 
Sov. Sąjungos ambasadą Va
šingtone. Jis atsikerta minėto 
dienraščio korespondentui Da
vid K. Willis, atskleidusiam tik
rąją būklę Lietuvoje. V. Miku
ličius tvirtina: “Niekas iš jų 
(giminių bei pažįstamų) nebuvo 
persekiojamas už religinius įsi
tikinimus”. Be to, jis primena, 
kad Lietuvoje buvo išleista ke
letas religinių knygų ir rengia
mas naujas 4 tomų apeigų lei
dinys po 1000 psl. Kas tai per 
leidinys, autorius nepaaiškina. 
Jis taip pat nemini, kad visą re
liginę Lietuvos literatūrą, išleis
tą nuo 1945 m., sudaro: malda
knygė, apeigynas, psalmynas ir 
N. Testamentas. Jų išleista 
tiek mažai, kad kiekvienai 
parapijai teko vos po keletą ar 
keliolika egzempliorių. Jei bū
tų laisva religinė spauda, tai 
per 34 metus religinė literatū
ra atrodytų visai kitaip. Kai 
nėra laisvės, klesti pogrindžio 
spauda.

racijoje, šis žingsnis betgi su
silaukė aštresnės opozicinių 
partijų kritikos dėl įvedamos 
nelygybės: nepasiturintieji juo 
negalės pasinaudoti ir nesusi
lauks jokios finansinės nuolai
dos. Kadangi premjero W. Da
vis konservatoriai turi tik ma
žumos vyriausybę, naujasis biu
džetas buvo paruoštas labai at
sargiai, kad jis būtų priimtinas 
ir liberalams, ir NDP socialis
tams.

Rinkiminiame federacinio 
parlamento vajuje šiuo metu 
dar nesimato ypatingų staigme-

(Nukelta į 8-tą psl.)

pareigūnų pareiškimai

Pogrindžio leidiniai
Apie šią pastarąją platų 

straipsnį parašė “Los Angeles 
Times” korė'pondentas Mask
voje Dan Fisher, lankęsis Vil
niuje. Jo pranešimą atspausdi
no ir “The Miami Herald” dien
raštis 1979. III. 13. Pranešimo 
antraštė: “Underground Press 
Defies Authorities in Lithua
nia”. Jame autorius rašo tik 
apie pogrindžio spaudą: “Nie
kur taip neklesti pogrindžio 
laikraščiai bei rankraščiai, kaip 
čia, katalikiškoje ir stipriai na
cionalistinėje Lietuvoje”. Ten 
esą šiuo metu apie 10 pogrin
džio leidinių, kurių seniausias 
— “LKB Kronika”, einanti 
nuo 1972 m. Sovietinė policija 
suėmusi jau nemažai pogrindžio 
spaudos darbuotojų ir net ban
džiusi leisti savo laikraštį, sie
kiantį suniekinti pogrindžio vei
kėjus.

Pogrindžio spauda Sov. Są
jungoje, pasak D. Fisherio, turi 
senas tradicijas. Jos pradžia 
siekianti rašytojo Puškino lai
kus. Ja naudojęsis ir Leninas. 
Dabartinėje rusų pogrindžio 
spaudoje esą įvairių leidinių — 
apie jogą, skraidančias lėkštes, 
seksą, politiką. Netrūksta ir li
teratūrinių leidinių, kaip pvz. 
E. Hemingway “For Whom the 
Bell Tolls” rusų kalba.

Lietuvių leidiniai skiriasi ypač 
tuo, kad yra periodiniai ir gvil
dena daugiausia tautines bei re
ligines temas. “LKB Kronika” 
ribojasi religiniais klausimais, o 
“Aušra” esanti daugiau nacio
nalistinė. Ji nesiekia revoliuci
jos ar kapitalistinės santvarkos 
grąžinimo, tačiau paskelbė atsi
šaukimą — kreipimąsi į Jungti
nes Tautas ir valstybių vyriau

šiame specialiame bendrabutyje Uljanovske, Sov. Sąjungoje, kartu su kri- 
minalistėmis buvo apgyvendinta Lietuvos disidente ONA PRANSKŪNAITĖ.
čia ji gyveno paleista iš lagerio 1978 m. gegužės 4 d.

sybes, prašantį pravesti referen
dumą, įgalinantį Sov. Sąjungos 
respublikas atsiskirti ir tapti ne
priklausomomis valstybėmis.

Valdžios laikysena
Iš suimtų ir nubaustų asmenų 

ryšium su pogrindžio spauda 
korespondentas mini Vladą La- 
pieni, gavusį 3 metus lagerio, 
Sergejų Kovaliovą, gavusį 7 me
tus, Petrą Razuką, pašalintą iš 
kunigų seminarijos. Pastarojo 
kambaryje buvę rasti 8 egz. 
“Rūpintojėlio”. KGB tardyto
jas Kazys Grinkevičius pareiš
kęs Prienuose: “LKB Kronika” 
bus kalta, jei tūkstančiai lietu
vių nukentės”.

Jei Maskvoje pogrindžio spau
da pasiekia negausią mažumą, 
tai Lietuvoje daug kas tokią 
spaudą skaito. 1977 m. pavasarį 
buvusi padaryta masinė krata 
pas darbininkus, gydytojus, mo
kytojus, studentus ir kitus.

Į klausimą, kodėl KGB nelik
viduoja pogrindžio spaudos, vie
nas vilnietis taip atsakęs kores
pondentui: “Tuose laikraščiuo
se dirba tiek daug žmonių, kad 
keleto jų suėmimas negali už
daryti laikraščių”.

Į tą klausimą kitaip atsako 
sovietologas, Oksfordo un-to 
profesorius Ronald Hingley. 
Jis savo knygoje “The Russian 
Mind” aiškina, jog pogrindžio 
spaudą valdžia toleruoja. Poli
cija paprastai tiek civiliniais, 
tiek politiniais atvejais leidžian
ti nusikaltėliams veikti tam tik
roje priežiūroje, užuot tuoj pat 
suėmusi. Be to, sovietinė val
džia tuo būdu parodo “miglotų 
smegenų” vakariečiams, jog 
Sov. Sąjungoje vyksta laisvėji
mo procesas. O vakariečiai juk 
tiki, kad tas procesas vieną die
ną išspręs visas problemas. Tai
gi, sovietam tai naudinga. M. 

vykias II D. karo pabaigoje. 
Ugandos Išlaisvinimo Frontas 
naujuoju prezidentu paskelbė 
buvusį universiteto profesorių 
Y. Lulą, kuris taipgi perėmė 
krašto apsaugos ministerio ir 
kariuomenės vado pareigas. 
Specialūs daliniai dabar jieško 
besislapstančio I. Amino. Jį ža
dama teisti už ugandiečių žudy
nes. Prez. Y. Lulas pažadėjo'de
mokratinius parlamento rinki
mus, kai bus atstatyta tvarka 
Ugandoje, ir šios respublikos 
draugiškus ryšius su JAV. I. 
Amino kritimą išprovokavo per
nykštis jo kariuomenės įsiverži
mas į Tanzaniją, paskatinęs jos 
prez. J. Nyererą į ginklą atsa
kyti ginklu. Paskutiniu momen
tu I. Aminą bandė gelbėti Libi
jos diktatorius M. Qaddafis, 
lėktuvais atsiuntęs apie 2.000 
karių.

Slapti teismai
A. R. Chomeinio paskelbta 

mahometoniška respublika Ira
ne vis labiau ima skęsti kruvino 
keršto bangose. Revoliucinių 
tribunolų sprendimu kasdien 
sušaudoma apie 10 buvusių ša
cho R. Pahlavio pareigūnų, 
augštųjų karininkų, policinin
kų. Auka tapo ir buvęs premje
ras A. Hoveyda, kurį buvo su
ėmęs ir kalėjime uždaręs šacho 
režimas. Minėtinas ir buvusio 
aviacijos vado gen. A. H. Ra- 
bio sušaudymas, nors jis avia
cijos daliniams neleido malšinti 
A. R. Chomenio revoliucininkų 
ir tuo būdu sujaukė kitų gene
rolų planus. Prieš sušaudymą 
gen. A. H. Rabis dėl dabartinės 
Irano tragedijos apkaltino JAV 
prez. J. Carterį. Pasak gen. A. 
H. Rabio, prez. J. Carteris Ira- 
nan buvo atsiuntęs JAV kariuo
menės Europoje vado padėjė
ją gen. R. Huyserį, kuris prišne
kino šachą R. PahĮavį išvykti už
sienin.

Rinkimai Italijoje
Premjero G. Andreočio suda

rytos koalicinės vyriausybės ne
patvirtino Italijos senatas. Nuo
latinę vyriausybių krizę dabar 
turės išspręsti parlamento rin
kimai gegužės 3-4 d.d. Pagrin
dinė kova, atrodo, vyks tarp 
premjero G. Andreočio krikš
čionių demokratų ir E. Berlin- 
guerio vadovaujamų komunis
tų. 1976 m. rinkimuose krikščio
nys demokratai gavo 39% bal
sų, komunistai — 34%. Šį kar
tą krikščionys demokratai bal
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sų skaičių tikisi padidinti iki 
42%, tačiau ir tuo atveju grei
čiausiai nebus išsiversta be koa
licinės vyriausybės, kurion nori 
įeiti kompartija. Jos suvažiavi
me buvo patvirtintas Italijos pa
silikimas Š. Atlanto Sąjungoje, 
kol ši organizacija yra gynybi
nio pobūdžio. Iš kompartijos 
konstitucijos buvo oficialiai iš
brauktas “marksizmo - leniniz
mo” terminas, kuriuo remiasi 
sovietinis komunizmas.

Dar viena auka
Dr. A. Sacharovas telefonu iš 

Maskvos pranešė žurnalistams 
apie Ortodoksų Bendrijos vie
nuolės Valerijos Makijevos nu
teisimą ir uždarymą psichiatri
nėje ligoninėje, ši 50 metų am
žiaus moteris ausdavo juostas 
su įrašu: “Tu, Viešpatie, esi mū
sų buveinė”. Jas ji pardavinė
davo už du rublius. Nors oficia
liai V. Makijeva buvo kaltina
ma nelegalia prekyba, jos už
darymą psichiatrinėje ligoninė
je dr. A. Sacharovas laiko sąmo
ningu religinių teisių pažeidi
mu. Už nelegalią prekybą tokia 
bausmė nėra numatyta.

Įteikė medalį
Olandijos karalienė Juliana 

augščiausiu šios šalies medaliu 
apdovanojo S. Wiesenthali, žy
dų dokumentacijos centro vado
vą Vienoje, sulaukusį 70 metų 
amžiaus. Jis yra susekęs dau
giau kaip T.000 nacių karo nu
sikaltėlių. Medalį įteikė Olandi
jos ambasadorius W. de Boe- 
ras. Šią iškilmę, kurioje daly
vavo JAV, Izraelio ir kitų vals
tybių ambasadoriai, transliavo 
Olandijos ir Belgijos televizija, 
bet ją visiškai ignoravo Aust
rijos televizija.

Žmogaus teisės
Pekinge ir kituose Kinijos 

miestuose jau suimta apie 40 
žmogaus teisių gynėjų, pasisa
kiusių už tikrąją demokratiją. 
Tarp suimtųjų yra W. Jingšen- 
gas, 26 metų amžiaus elektri
kas, su savo grupe leidęs laik
raštėlį “Pasiteiravimai”. Šis lei
dinys, pritardamas kompartijos 
raginamai pažangai žemės ūky
je, pramonėje, technologijoje ir 
krašto apsaugoje, pabrėžė, kad 
laimėjimus minėtose srityse te
galima pasiekti tikrosios demo
kratijos dėka. Pekinge buvo už
drausti sienlaikraščiai, kritikuo
jantys kompartijos vadus ir ko
munistinę sistemą.
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Laisvieji lietuviai 
pavergtoje tėvynėje

Šis rašinys paimtas iš pogrindžio laikraščio "Aušrelė", 
išleisto 1978 m. vasario 16 d. okupuotoje Lietuvoje

Tikiuosi, jaunoji karta neapvils
Pokalbis su veikliuoju prelatu Jonu Kučingiu Los Angeles mieste

Ar tai ne naujas paradoksas 
mūsų prieštaringame ir keista
me pasaulyje, kur baramasi, 
vaidijamasi ir net žudomasi dėl 
menkiausių dalykų, bet vengia
ma kovoti už pačias didžiausias 
žmogiškąsias vertybes: laisvę, 
taurumą, gėrį?

O visdėlto tai ne paradoksas. 
Laisvų žmonių yra ne tik laisva
jame pasaulyje, saugomame de
mokratinių konstitucijų, bet ir 
ten, kur betkoks laisvės troški
mas slopinamas švinu, kalėji
mais, psichiatrinėmis ligoninė
mis. Vergas yra tik tas, kuris 
^susitaiko su savo vergiška eg
zistencija, nebejaučia jį kaus
iančių grandinių. Kas bijo, tas 
^nugalėtas, tas lengvai pasiduo
da ekonominei ir politinei pa

vergėjų eksploatacijai. Save 
gerbiąs žmogus privalo nugalėti 

•įgimtą baimės jausmą, pakilti 
augščiau gamtos, įrodyti, kad 
yra siekimų, bangesnių už gy

venimą.
Laisvas yra kiekvienas, kuris 

y.isomis išgalėmis priešinasi pa
sergėjo pastangoms jį nudie- 

: vinti, nužmoginti, nutautinti. Si 
j: taisyklė tinka ir ištisoms tau- 
; toms. Kiekviena tauta, kovojan

ti su pavergimu, yra laisva, 
nors jos teritorija ir yra oku
puota. Praradusi išorinę laisvę, 
ji išsaugoja vidinę, dvasinę. Lie
tuvių tautos pastarųjų dešimt- 

i mečių (nekalbant apie visą lai- 
‘ kotarpį nuo valstybinio savaran- 
; kiškumo praradimo) istorija tai 

įtikinamai parodė.
Po žiauriai numalšinto 1863 

m. sukilimo kelis dešimtmečius 
b nebuvo aktyvesnio tautos pasi- 
h priešinimo. Bet švito “Aušra”, 
t “Varpas”, skelbdami dvasinį 
■: lietuvių tautos atgimimą. 1944 
:;m. sukilimas, trukęs 10 metų, 

„buvo numalšintas dar žiauriau. 
; "Atrodė, kad teks laukti kelis 

dešimtmečius, kol subręs nau- 
h jos pasipriešinimo jėgos. Ta

čiau dar nenutilus partizanų 
šūviams, 1956 metų Vėlinių va
karą Kauno miesto kapinėse iš- 

' kilo trispalvė. Studentai, inteli- 
~ gentai, iš Rusijos konclagerių 

sugrįžę kaliniai su ašaromis aky
se traukė Lietuvos himną, gie
dojo: “Marija, Marija, paleng
vink vergiją . . Skambėjo šū- 

skiai: “Laisvę Lietuvai”, “Lauk 
-rusiškuosius okupantus!” Lėkė 
akmenys į čekistus. Vilniuje tą 
patį vakarą iš Rasų kapinių iš
siliejęs jaunimas, dainuodamas 

; patriotines dainas, užtvindė gat
ves, keletui valandų sustabdy- 
damas eismą.

Šimtai jaunuolių, studentų, 
buvusių kalinių dardėjo grotuo- 

» tuose pulmanuose į tuos pačius 
lagerius, kuriuose tebesikanki
no virš tūkstančio partizanų, 
pogrindininkų. Daug jaunimo 
buvo išvaryta į rekrūtus.

—s- 1970 metų rudenį Pranas ir

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

Algirdas Bražinskai išsiveržė į 
Vakarus, pranešdami pasauliui 
apie lietuvio širdyje teberuse
nantį laisvės troškimą. Po mė
nesio išduotas ir sužalotas Si
mas Kudirka priminė Vakarų 
pasauliui jo abejingumą pačių 
skelbiamiems doroviniams idea
lams.

1972 m. kovo mėnesį “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka” pradėjo informuoti pasaulį 
apie tikinčiųjų ir dvasininkų 
persekiojimą Lietuvoje. Tų pa
čių metų gegužės 14 d. Kauno 
Dramos Teatro sodelyje, kur 
prieš 32 metus buvo šlykščiau
siai pasityčiota iš Lietuvos vals
tybingumo ir nepriklausomy
bės, suliepsnojo Romo Kalan
tos kūnas, žuvo kūnas, bet liko 
dvasia, kad amžinai gyventų 
tautoje, nuolat belstųsi į mūsų 
sąžinę, kurstytų laisvės troški
mą.

Romas Kalanta, gimęs nelais
vėje, tapo laisvu. Jo auka iš
sklaidė engėjų mitą, kad jauno
ji karta, pastoviai apipilama 
gražiij žodžių ir pažadų srautu, 
paklus prievartai ir ištirps kolo
nizacijos tvane, užmiršusi lietu
viu tautos dvasią. Ir šiandien 
laisvės kovos vėliavą jau per
ima jaunoji karta, nors ir gi
musi vergovėje, bet iš savo tė
vų paveldėjusi laisvės ilgesį.

Prieš 37 metus kruvinų dik
tatorių sandėrio dėka Lietuva 
prarado nepriklausomybę. Ūž 
nedidelį mokestį iš Vakarų plė
šiko ją nupirko raudonasis Ry
tų feodalas. Demokratinių šalių 
palikta likimo valiai, lietuvių 
tauta nenulenkė galvos. Rytų 
tironui prireikė keleto metų, 
kol jis pasiekė fizinę pergalę. 
Dvasinės pergalės jis niekada 
nepasieks!

žinodami, kad nėra kovos be 
aukū, tikime, kad jokia auka, 
ypač kraujo ir kančios, nenueis 
veltui, bet skatins ir įpareigos 
kovoti, kol “skaudūs pančiai nu
kris ii’ vaikams užtekės nusiblai
vęs dangus”.

Todėl drauge su laisvaisiais 
lietuviais, leidžiančiais “LKB 
Kroniką", “Aušrą”, “Dievą ir 
Tėvynę”. “Varpą”, “Lietuvos 
Balsą” ir kitus pogrindinius 
laikraščius, metame iššūki vie
nintelei mūsų planetoje išliku
siai kolonijinei imperijai, , prieš 
kurios karinę galią dreba be
veik visas pasaulis. Dar kartą 
kreipiamės į nekomunistinio 
pasaulio demokratus, kurie tik 
deklaruoja laisvės principus, 
bet lieka kurti pavergtųjų tau
tų dejonėms.

Tegul šie puslapiai bylos apie 
negęstantį tautos laisvės ilgesį, 
apie pastangas tų žmonių, ku
rie neįmanomiausiomis sąlygo
mis tęsia laisvųjų lietuvių tradi
cijas.

Laisvieji lietuviai

*

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RON C ES V ALLES Ave, —Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

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

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapija prie Ramiojo vandeny
no yra tapusi ne tik religine, bet 
ir tautine tvirtove Amerikos va- *' 
karuose. Čia telkiasi visas lietu
vių kultūrinis gyvenimas. Apsi
lankę iš kitur lietuviai turi pro
gos pasigėrėti gražiu giedojimu 
bažnyčioje. Parapijos rengia
mos Lietuvių dienos, kuriose 
programai atlikti pakviečiami 
geriausi menininkai. Parapijos 
patalpose nuolat vyksta kultūri
niai parengimai bei susirinki
mai. Visai šiai veiklai palankias 
sąlygas yra sudaręs parapijos 
klebonas prei. J. Kučingis, ku
riam 1978 m. gruodžio 23 d. su
ėjo 70 metų. Ta proga kreipiau
si pas šį neišsenkančios energi
jos asmenį, pateikdamas keletą 
klausimų.

— Gerb. Prelate, Jūsų pa
stangomis buvo pastatyta graži 
bažnyčia, parapijos mokykla, 
įsigyti erdvūs klebonijos na
mai, seselių vienuolynui namai 
(kurioms išvykus, butai išnuo
mojami lietuviams pensinin
kams), gražiai atnaujinta para
pijos salė, įsigytas didelis žemės 
plotas automobiliams pastatyti 
ir žaidimų aikštei. Ar visi šie 
projektai taip buvo įvykdyti, 
kaip buvote užplanavęs, ir ar 
viską padarėte, ką buvote nu
matęs?

— Sumanymams nėra ribų. 
Kiekvienas parapijos projektas 
susiduria su trimis kliūtimis: lė
šomis, miesto ir kurijos reikala
vimais. Šių trijų dalykų ribose 
reikia projektuoti ir dirbti. 
Ypač Los Angeles miesto reika
lavimai yra labai griežti. Betko- 
kia visuomenei skiriama staty
ba turi derintis prie paskutinių 
miesto potvarkių. Pvz. nelei
džiama statyti jokio pastato, jei 
neturi ant savo žemės pakanka
mai vietų automobiliams staty
ti. Vienam automobiliui — pen
ki žmonės. Jau šis vienas reika
lavimas pakelia statybos kainą, 
nes, statant 500 žmonių salę, 
reiktų bent keturių nemažų že
mės sklypų, kur galima būtų pa
statyti 100 automobilių. Be to, 
kurija kontroliuoja ir tvirtina 
betkokią parapijos statybą. Daž
nai tik diplomatijos keliu arba 
“apėjimais” gali gauti leidimą. 
Susidaro įspūdis, kad tai daro- 
riia dažnai tik apsunkinti pa
čiam reikalui. Kurijos statybos 
komisijoje yra žmonės, kurie 
menkai pažįsta vienos ar kitos 
žmonių grupės reikalus, taiko 
bendrinius reikalavimus, pa
kenkdami dažnai pačiam reika
lui. Visa tai iš klebono pareika
lauja nervų ir takto, kol pavyks
ta pravesti tinkamą statybos 
planą. Tačiau, ačiū Dievui, ne
žiūrint visų šių kliūčių, mūsų 
numatyti projektai, žmonių 
duosnumo dėka, buvo įvykdyti 
parapijai naudinga prasme, ir 
šiandien mes galime didžiuotis 
bei džiaugtis, turėdami puikias 
sąlygas religinei ir tautinei ko
lonijos veiklai.

— Lietuviams, kaip etninei 
mažumai norinčiai išsilaikyti, 
yra svarbu gyventi arčiau vieni 
kitų. Atsimenu, Prelatas savo 
laiku raginote apsigyventi ar
čiau parapijos. Kokios priežas
tys nulėmė, kad tik nedaugelis 
paklausė šio patarimo, o dau
guma apsigyveno tolimuose 
priemiesčiuose?

— Nenorėčiau sutikti, kad 
tik nedaugelis paklausė mano 
balso kurtis arčiau parapijos. 
Reikia prisiminti, kad 1948 m., 
parapijai persikėlus į dabartinę 
vietą, Grifith Park ir St. George 
gatvių kampe, čia gyveno tik 
viena lietuvių šeima. Dabar, 
maždaug dviejų mylių nuo 
šventovės spinduliu gyvena dau
giau lietuvių, negu visame Los 
Angeles mieste kartu sudėjus. 
Tiesa, daugumas yra įsikūrę to
liau nuo parapijos. Čia dažnai 
lemia darbo sąlygos, nuosavy
bių vertės skirtumai bei skirtin
gos oro sąlygos. Mat, iš Los An
geles pavažiavęs vieną valandą, 
gali rasti ketveriopą klimatą: 
jūros, dykumų, kalnų ir sausu
mos. Tačiau, nežiūrint ir dides
nių nuotolių, esant geriems ke
liams. parapijos centras yra 
greitai ir lengvai pasiekiamas. 
Tai rodo gausus sekmadieniais 
pamaldose dalyvavimas ir 118 
mokinių, šiais metais lankančių 
šeštadieninę mokyklą, taip pat 
— didelis skaičius atvykstančių 
į čia ruošiamus parengimus.

— Pastačius gražų parapijos 
mokyklos pastatą, pradžioje ją 
lankė kelios dešimtys lietuvių 
vaikų. Čia jie turėjo progos kas
dien mokytis lietuvių kalbos, 
bet vėliau jų skaičius žymiai su
mažėjo ir dabar jie sudaro ne

žymų nuošimtį lankančių para
pijos mokyklą kitataučių vaikų 
tarpe. Kokia šio reiškinio prie
žastis?

— Parapijos mokykla pilno
je apimtyje veikia nuo 1959 m. 
Pradžioje joje mokėsi 38', lie
tuvių vaikų. Vėliau šis skaičius 
pamažu ėjo žemyn. Dabar joje 
mokosi tik 12'< lietuvių kilmės 
vaikų, kurie ir dabar kasdien 
turi lietuvių kalbos pamokas. 
Mat, statant parapijos mokyklą, 
turėta du tikslai: įsteigti mo
kyklą, kurioje lietuviai vaikai 
galėtų mokytis lietuvių kalbos. 
Taipgi norėta, kad tomis pačio
mis patalpomis naudotųsi šešta
dieninė mokykla, kurią galėtų 
lankyti toliau nuo parapijos gy
venančių tėvų vaikai. Pastačius 
šią mokyklą, lituanistinė mo
kykla buvo perkelta iš garažų 
ir rūsio į erdvias moderniškas 
patalpas. Statyti patalpas tik 
šeštadieninei mokyklai vargu 
ar būtume gavę kurijos sutiki
mą. Dėl sumažėjimo skaičiaus 
lietuvių vaikų, lankančių para
pijos mokyklą, priežastys yra 
bendros^ kaip ir kitur. Svarbiau
sia — gimimų skaičiaus suma
žėjimas, kuris palietė ir lietu
vių šeimas. Prisidėjo ir kaiku- 
rių tėvų nepaisymas religinio 
auklėjimo: kartais keli doleriai 
išleisti mokesčiui už mokslą yra 
labiau vertinami, negu religi
nis auklėjimas.

— Parapijos mokyklą, taip 
pat ir šeštadieninę, yra lankę ar 
baigę daugelis lietuvių kilmės 
vaikų, šioje mokykloje, be tau
tinio auklėjimo, stipriai pabrė
žiamas religinis auklėjimas. Ta
čiau iš mokyklos neišėjo nė vie
nas lietuvis kandidatas į kunigų 
seminariją. Ar čia kalta šiuo 
metu Amerikoje vyraujanti lai
cistinė dvasia ar kitos priežas
tys?

— Iki šiol parapijos ir šešta-, 
dieninę mokyklą yra baigę apie 
200 lietuvių vaikų. Iš tų abiejų 
mokyklų tik vienas jaunuolis ta
po kunigu ir tas pats. . . nelie
tuvis. Pašaukimų į dvasiškius 
sumažėjimas yra bendra laiko 
liga. Čia daug įtakos turi povati- 
kaninės nuotaikos, perdidelis 
žmonių supasaulėjimas, stoka 
jaunoj kartoj pasiaukojimo dva
sios ir tėvų noras matyti savo 
vaikus, siekiančius pelningų 
profesijų, bei, menkas vertini
mas kunigo pašaukimo išeivijo
je. Tiesa, pastaruoju metu pa
šaukimų skaičius vėl pradeda 
didėti, ypač tose vyskupijose 
bei vienuolynuose, kuriuose ne
sivaikoma modernizmo ir kito
kių išmislų, neva mokslo vardu 
atrenkant kandidatus į dvasinį 
gyvenimą. Gal ta palaima pa
lies ir lietuvių jaunimą.

Dėl pašaukimų trūkumo kal
ti esame ir mes patys, parapijų 
kunigai, skautų bei ateitininkų 
stovyklų kapelionai, galbūt per 
mažai kreipdami į pašaukimus 
dėmesį ir puoselėdami daugiau 
jausminį religijos išgyvenimą, 
o ne pagrindines religijos tiesas 
ir jų įgyvendinimą. Sentimenta
lus religijos išgyvenimas greitai 
ateina ir dar greičiau praeina 
giliau nepaliesdamas jaunuolio 
širdies ir proto.

— Prelate, džiaugiamės Jūsų 
gera sveikata ir Jūsų pastango
mis sudarytomis sąlygomis lie

PREL. JONAS KUČINGIS, Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos klebonas 
ir visuomenės veikėjas, sulaukęs 70 metų amžiaus

tuviškai veiklai. Tačiau nė vie
nas nesame amžini. Todėl dau
geliui kyla rūpestis, kas bus Jū
sų sveikatai susilpnėjus ir pasi
traukus iš pareigų, nes mes Jus 
laikome pagrindiniu stulpu, ku
riuo remiasi viso veikimo bazė.

— Ačiū už susirūpinimą ma
no sveikata. Iki šiol negaliu ja 
skųstis, nors tenka sunkiai ir 
įtemptai dirbti. “Kas bus po 
manęs” — man labiau rūpi, ne
gu parapijos pastatai. Juos 
lengviau pastatyti, negu išlaiky
ti parapijos tęstinumą ir jos ne
nutraukiamą veiklą. Ačiū Die
vui ir šis reikalas yra sutvarky
tas. Nuo šio pavasario į mūsų 
parapiją atvyksta dirbti kun. dr. 
Vincas Bartuška, Manhattan ko
legijos Niujorke profesorius. 
Tai sveikas ir darbingas 61 me
tų amžiaus vyras. Tada būsime 
trys: kun. A. Olšauskas, 52 me
tų, ir aš pats, kuriam iki pri
verstinės pensininko duonos 
dar liko beveik penkeri metai. 
Be čia minėtų kunigų, Los An
geles arkivyskupijoje dirba ki
tas lietuvis kunigas Vytautas 
Palubinskas. Todėl man pasi
traukus, parapija nebus palikta 
našlaite, nes lengvai galės per
eiti į kito lietuvio klebono ran
kas.

— Pagaliau, paskutinis klau
simas. Kas, Jūsų nuomone, rei
kėtų daryti, kad lietuvių tauti- 
n i s gyvenimas jauniausioje 
Amerikos vakarų kolonijoje il
giau būtų pratęstas?

— Nežinau, ar kuri kita kolo
nija galėtų didžiuotis tokiu šau
naus jaunimo būriu, kaip Los 
Angeles. Jų tarpe jau yra veik
lių ir lietuvišką darbą gražiai 
dirbančių. Daugumas mūsų jau
nimo yra susibūrę skautų ir 
ateitininkų organizacijose. Esu 
tikras, kad jie, laikui atėjus, be 
didelių sunkumų pajėgs perim
ti kolonijos veiklą..Jau dabar 
vyresnieji turi traukti jaunimą 
į veikiančias organizacijas ir ne
bijoti jiems pavesti atsakingas 
pareigas. Rengiant minėjimus 
bei koncertus, pavesti jaunimui 
atlikti dalį programos. Gražų 
pavyzdį šiais metais parodė L. 
Fronto Bičiuliai, įtraukdami 
jaunimą į politines diskusijas. 
Panašiai darė š. m. Vasario 16 
minėjimo rengėjai, pavesdami 
atlikti jaunimui dalį programos. 
Tokiu keliu eina'ir parapija, ne
atsižvelgdama į didesnes išlai
das ir pakviesdama Klevelando 
jaunimo chorą “Nerija” daly
vauti Lietuvių Dienoje. Taip pat 
tėvai turėtų pratinti savo vai
kus draugauti su savo kilmės 
vaikais, kreipti didesnį dėmesį 
į šeštadieninės mokyklos reikš
mę lietuvybės ateičiai. Tėvai, 
darydami testamentus, turėtų 
skirti didesnę dalį palikimo 
tiems vaikams, kurie kalba lie
tuviškai ir dirba bei dalyvauja 
lietuviškose organizacijose. Jei 
tai būtų sunku padaryti, tai 
nors testamente reikėtų įrašyti 
savo valią, kad vaikui paliktas 
turtas iš dalies turi tarnauti ir 
lietuvybės reikalams, jį įparei
gojant dirbti ir nepamiršti savo
sios tautos reikalų. Be to, vyres
niųjų renginiai reikalingi refor
mų, nes jie yra perilgi, monoto
niški ir nekūrybingi. Todėl jau
nimas jų vengia ir šalinasi.

Ignas Medžiukas

... n m...... .

A+A 
STASIUI JOKUBIL1UI 

Lietuvoje mirus,
jo brolj šaulį SILVESTRĄ ir brolienę šaulę ELENĄ 
bei jų gimines nuoširdžiai užjaučiame —

DLK Gedimino šaulių kuopos 
valdyba ir šauliai

PADĖKA
1979 metu vasario mėnesio 19 dienq 

mirė mūsų mylima dukrelė

A+A
RITA BUTRIMAITE

Nuoširdžiausiai dėkojame Lietuvos Kankinių para
pijos gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui už maldas laido
tuvių namuose — koplyčioje.

Dėkojame už atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą 
velionės į kapines gerb. kunigams: klebonui P. Ažubaliui 
ir B. Pacevičiui.

Nuoširdi ir gili padėka: giminėms, artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems už gausų lankymą velionės 
ligoninėje, laidotuvių namuose, šventovėje ir palydėju- 
siems į amžino poilsio vietą — kapines.

Nuoširdus ačiū visiems, užprašiusiems šv. Mišias, 
labai gražias bei gausias gėles, pareikštas užuojautas 
žodžiu,’’raštu ir'sp'ousdintu žodžių.

'-'i. Ypatingas ačiū’ mielam broliui Stasiui Batūrai Či
kagoje,’ taip paf Victoria'ir Peter Veck, Windsore, Ont., 
už parodytą nuoširdumą mūsų skausmo valandose.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams.
Nėra žodžių, kuriais būtų galima tinkamai atsidė

koti už įdėtą darbą bei pasiaukojimą ruošiant šermenis- 
kavutę: Vidai ir Danai Petkevičiūtėms, M. Kasperavi
čienei, A. Ubeikienei, A. Petkevičienei ir visoms po
nioms, pagelbėjusioms ruošoje!

Jūsų visų parodytas nuoširdumas visad liks mūsų 
širdyse!

Birutė ir Vytautas Butrimai 
su šeima



Lietuvių Katalikų Centras
Pirmojo dešimtmečio veiklos sukakties proga

Kanados Lietuvių Bendruo
menė savo vieningumu ir akty
via visokeriopa veikla yra žino
ma visam lietuviškam pasauliui. 
Tačiau vargu ar jos veikla būtų 
tokia efektinga, jei neturėtume 
grynai lietuviškų parapijų ir 
gausių savarankiškai veikiančių 
organizacijų bei institucijų.

Neabejotinai pats stambiau
sias organizuotas vienetas Ka
nados lietuviškoje bendruome
nėje yra Kanados Lietuvių Ka
talikų Centras, apjungiąs visas 
Kanados lietuviškas parapijas 
bei misijas, vienuolijas ir visas 
katalikiškas organizacijas bei 
institucijas. Jis (KLKC) renka
mas demokratiniu būdu minė
tų institucijų atstovų suvažiavi
me ir turi pilną įgaliojimą veik
ti ir kalbėti visų Kanados lietu
vių katalikų vardu. Jis taip pat 
yra narys Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Bendrijos, siunčia savo 
atstovus į jos suvažiavimus ir 
turi du narius PLKB centro val
dyboje. Savo veikla KLKC nesi
varžo su KL Bendruomene, 
priešingai, bando užpildyti neiš
vengiamai susidariusias spragas 
KLB veikloje. Jis (KLKC) taip 
pat nekontroliuoja savo padali
nių — parapijų bei organizaci
jų — vidinės veiklos ir su jomis 
nesivaržo, o rūpinasi bendrais 
Kanados lietuvių katalikų reika
lais ir jiems atstovauja ne tik 
Kanados visuomenėje, bet ir 
tarptautinėje srityje.

Lietuvių tautos ir valstybės 
istorija rodo, kad religija visa
da buvo ir tebėra glaudžiai susi
jusi su tautiškumu ir yra pati 
didžiausia atspara prieš nutau
tinimo kėslus. Lietuviui kova 
už religijos laisvę yra kova ir už 
tautinę laisvę bei valstybinę ne
priklausomybę. Tai gerai yra su
pratęs Lietuvos okupantas, ku
ris ir veda atkaklią kovą prieš 
religiją okupuotuose kraštuose, 
ypač Lietuvoje, šis momentas, 
laimei, randa daug atgarsio ir 
dėmesio tarptautiniame gyve
nime, nes tai yra brutalus žmo
gaus teisių pažeidimas.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras ir laiko vienu iš pagrin
diniu savo uždaviniu, pagal ga
limybes,, informuoti Kanados vi
suomenę. bažnytinę hierarchi
ją, katalikiškąją bei bendrąją 
spaudą ir svetimųjų kraštų dip
lomatinę tarnybą Kanadoje. Ne- 

vsirengiu čia duoti KLKC pilnos 
veikld.-. apyskaitos.- tačiau, ma
nau, yra verta supažindinti su 
vienu kitu KLKC nuveiktų dar
bų pavyzdžiu.

Kanados lietuvių mastu: a. 
Suorganizuota religinės dailės 
paroda, religinės muzikos kon
certas, vysk. M. Valančiaus mi
nėjimas ir eilė viešų studijinių 
diskusijų esminiais mūsų tauti
niais bei religiniais klausimais.

Sovietiniai rinkimai - komedija
Š.m. kovo 4 d. Sovietų Sąjun

goje balsavo 165.000.000, “rink
dami” 1500 atstovų į augščiau- 
sią sovietą — “parlamentą”.

Kremlius tai laiko svarbiau
siu metų įvykiu, o disidentas R. 
Medvedevas, marksistas istori
kas — tuščiomis valdžios apei
gomis.

Visi Rusijoj iš anksto žino, 
kas bus išrinkti, nes kiekvieno
je rinkiminėje apylinkėje yra 
tik po vieną kandidatą, kurį pa
siūlo komunistų partija. Rinki
miniam vajui sutelkiami visi 
propagandistai. Jie per tris mė
nesius aiškina visiems žinomą 
rinkimų tvarką, būtinumą bal
suoti ir apie “geriausius” kan
didatus iš “geriausių”. Visas 
rinkimines išlaidas apmoka val
džios įstaigos. Prie balsavimo 
urnų yra varomi visi, negalin
tieji atvykti atvežami, o ligo
niams ir seniams balsavimo ur
nos atnešamos į namus ar ligo
nines. Balsavusių skaičius vi
suomet skelbiamas 99% arba 
daugiau. 1940 m. rusų praves
tų rinkimų rezultatai Utenos 
apskrityje buvo paskelbti 102%.

Rinkėjai turi teisę įmesti vie
nintelio kandidato lapelį arba 
jo vardą išbraukti, žinoma, 
daug kartų įrašomi pajuokos, 
pj’kčio ar kitokie žodžiai. 1940 
m. Lietuvoje rusų tvarkomus 
“rinkimus” būtų laimėjęs Mel- 
chijoras Putelė, kurio karikatū
ros buvo vieno dienraščio juokų 
skyrelyje. Rusai ir jo balsus pri
skyrė Stalinui, bei kitiems rusų 
kandidatams.

Nežiūrint didelio spaudimo iš 
valdžios, dalis žmonių visuomet 
vengia balsuoti. Nebalsavusieji 
nukenčia darbovietėse ir kitur. 
Kandidatas atstovauja rinkimi
nei apylinkei, bet tas pats kan

b. Pastatytas naujas paminkli
nis kryžius Lietuvos kankiniams 
Kanados kankinių šventovėje 
Midląnde. c. Įvesta kasmetinė 
Tikinčiosios Lietuvos Diena pir
mąjį kovo mėn. sekmadienį, d. 
Pastoviai telkiamos aukos reli
ginei šalpai okupuotoje Lietu
voje (ligi šiol surinkta apie 
$35.000).

Kanados visuomenės mastu:
a. Tikinčiosios Lietuvos Dienos 
proga pakartotinai buvo kreip
tasi į Kanados katalikų vysku
pus prašant paraginti savo vys
kupijų parapijas jungtis į mal
dos dieną už Lietuvą ir savo pa
moksluose priminti Kanados 
katalikams sunkią tikinčių
jų padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Rezultatai buvo visai patenki
nami — šiais metais tai buvo 
įvykdyta šešiose Kanados kata
likų vyskupijose, b. Tragiškai 
mirus Romui Kalantai, buvo su
kviestas plataus masto susirin
kimas— demonstracija lietuvių 
kapinėse, dalyvaujant federaci
nės, provincinės ir miesto val
džios bei vyskupijos atstovams.
c. Nuolatos informuojama Ka
nados visuomenė, spauda ir sve
timų kraštų diplomatinė tarny
ba apie disidentų terorizavimą 
okupuotoje Lietuvoje, kartu iš
platinant kun. Šeškevičiaus bei 
Nijolės Sadūnaitės angliškus 
vertimus kalbų, pasakytų sovie
tiniuose teismuose, šių pastan
gų atgarsiai buvo gana patenki
nami — gauta visa eilė palan
kių atsiliepimų iš Kanados vys
kupų bei svetimųjų kraštų dip
lomatinės tarnybos, o Kanados 
katalikiškoji ir bendroji spauda 
nekartą yra pasinaudojusi mūsų 
pateikta informacija.

Tarptautiniu mastu: a. Lietu
vos tinkinčiųjų sovietų valdžiai 
pasiųsto laiško proga išsiųsta te
legrama gen. JT sekretoriui 
Kurt Waldheimui, prašant at
kreipti dėmesį į tikinčiųjų per
sekiojimą okupuotoje Lietuvoje 
ir padaryti atitinkamų žygių.
b. Atkreiptas dėmesys į nenor
malią lietuvių katalikų padėtį 
Suvalkų trikampyje, ypač Sei
nuose. Tuo reikalu pasiųsti du 
laiškai popiežiui Pauliui Vl-jam, 
Lenkijos kardinolui Wyszins- 
kiui ir Lomžos vyskupui Sasi- 
nowskiui. Iš dviejų paskutinių
jų gauti atsakymai.

Š.m. balandžio 28 d. įvyksta 
ketvirtasis KLK Centro (para
pijų organizacijų bei instituci
jų atstovų) suvažiavimas, ku
riame bus kukliai paminėtas 
pirmasis veiklos dešimtmetis, 
aptarti esminiai religiniai bei 
tautiniai klausimai ir išrinktas 
naujas KLK Centras sekan
tiems trejiems metams. Centro 
posėdžiai yra atviri visuomenei.

J. S.

didatas gali būti statomas kan
didatu ir kitose apylinkėse. To
kiu būdu 1979 m. “rinkimuose” 
prezidentas Leonidas Brežnevas 
buvo nominuotas 6 kartus, o 
premjeras Aleksiejus Kosygi
nas — 24 kartus.

Šiais metais maskviečių gru
pė mėgino siūlyti du kandida
tus, bet valdžios žmonės nepra
leido. Jie motyvavo, kad toji 
grupė nebuvo vieša organizaci
ja. Viešos organizacijos aptari
mui nėra nė vieno įstatymo.

Išrinkti asmenys į sovietą, jei 
pasireiškia nepatenkinamai, ga
li būti atšaukti. Taip jau yra 
įvykę 12 kartų nuo 1959 m.

Vidutiniškai apie 75% kan
didatų yra komunistų partijos 
nariai, o kiti prijaučiantys. Per 
42 metus augščiausio sovieto 
istorijoje nebuvo atvejo, kad 
kas nors būtų pasisakęs prieš 
komunistų partijos siūlymus.

Kadangi rinkimų rezultatai 
žinomi visiems dar prieš rinki
mus, o išrinktieji augščiausia- 
me soviete tik automatiškai pa
tvirtina, kas jiems pasiūloma, 
tai kam tie rinkimai? Mat, rin
kimai ir rinkiminė propaganda 
turi mobilizuoti visus žmones 
naujam entuziazmui ir nurody
ti komunistinės bendruomenės 
statymo uždavinius. Rinkiminė 
propaganda turi užtikrinti par
tijos administracijos budrumą. 
Kremlius rinkiminiais rezulta
tais nori pasirodyti prieš pasau
lį, nors kiekvienas vidaus gy
ventojas žino, kad visa tai yra 
tik aiškus ir oficialus melas. M.

• NORITE supažindinti savo bičiuli 
su “Tėviškės Žiburiais”? Atsiųskite 
jo adresą. Keletą numerių jis gaus 
nemokamai.

Naujoji Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” valdyba. Iš kairės: J. Stankus, pirm. J. Krištolaitis, 
R. Kontenis; stovi — St. Dalius, J. Pleinys Nuotr. J. Miltenio

Sunaikinimo sąmokslas
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Leidinys, kuriame naujoje šviesoje regima žydų tragedija

Izraelio vyriausybės pareigū
nas, premjero Menachan Bogi
no vyresnysis politinis patarė
jas ir jo įstaigos direktorius 
Eliahu Ben-Elissar išleidę heb
rajų kalba knygą “Kesher Ha- 
hashmada” (“Sunaikinimo są
mokslas”). Knygos autorius pats 
pergyveno baisiuosius įvykius, 
nes jo šeima buvo sunaikinta 
Lenkijoje. Premjeras Beginąs 
parašė šiai knygai įžangą, ku
rioje ragina “kiekvieną izraeli
tą” pasiskaityti ir susipažinti su 
tikraisiais žydų žudynių kalti
ninkais.

Pasinaudodamas “The Toron
to Star” dienraščio š.m. vasario 
3 d. laidoje korespondento Da
vid Landau pranešimu iš Jeru
zalės, čia pateikiu skaitytojams 
minėtos knygos pagrindines 
mintis ir išvadas su atitinkmais 
savo komentarais.

Eliahu Ben-Elissar savo kny
goje “Kesher Hahashmada” is- 
torinais faktais įrodo, kad šešių 
milijonų žydų sunaikinimas, ku
rį ^atliko Hitlerio žudikai II D. 
karo metu, įvyko dėl demokrati
nių Vakarų valstybių suokalbio 
neįsileisti žydų iš Vokietijos. Jis 
kaltina šias valstybes, kurių sa
vanaudiška politika privedė 
prie skaudžių įvykių. Ben-Elis- 
san rašo, kad 1933 m:? perėmus 
naciams" valdžią” Vokietijoje, 
Hitlerio tikslas buvo ne išžudy
ti žydus, bet juos ištremti, nes 
tuo metu Vokietijoje buvo pusė 
milijono žydų, Austrijoje — 
200.000 ir šimtai tūkstančių Če
koslovakijoje bei kituose oku
puotuose kraštuose. Šiam tiks
lui buvo patvirtinti Vokietijoje 
1933-1934 m. atitinkami įstaty
mai ir 1935 m. paskelbtas gar
susis rasių įstatymas. Dėlto ke
letas tūkstančių žydų legaliai 
emigravo į kitus kraštus, užpil
dydami emigracines kvotas tų 
valstybių, kurios dar įsileido 
naujus imigrantus. Tai buvo tik 
lašas grėsmingoje jūroje, nes 
didžio j i. žydų masė negalėjo pa
judėti iš Vokietijos dėl Vakarų 
pasaulio valstybių atsisakymo 
jiems padėti.

Paskatinti žydų emigracijai 
vokiečių nacių vyriausybė pra
dėjo teroro veiksmus. 1938 m. 
lapkričio m. Gestapas, pasiuntęs 
savo agentus į gatves, suren
gė “krištolinę naktį”, kurios 
metu buvo sudeginta šimtai si
nagogų, sunaikinta tūkstančiai 
žydų krautuvių, namų ir dirbtu
vių. šis pradėtas prieš žydus te
roras turėjo tikslą priversti Va
karų demokratines valstybes 
priimti žydus į savo kraštus. 
Gestapas, vykdydamas žydų trė
mimo akciją, slaptai naktimis 
vertė juos bėgti iš Vokietijos ir 
Austrijos į kaimynines valsty
bes. Šveicarija, Vengrija, Jugo
slaviją ir Čekoslovakija atvyku
sius pabėgėlius sutikdavo gru
biai — sutelkdavo į grupes ir 
prievarta grąžindavo į Vokieti
ja-

Dėl tokio nežmoniškumo Ben- 
Elissar savo knygoje kaltina 
Vakarų valstybes, kurioms va
dovavo Britanija ir JAV. “Kriš
tolinės nakties” įvykiai JAV-se 
sukėlė tokį didelį pasipiktinimą, 
kad prezidentas Rooseveltas bu
vo priverstas atšaukti savo am
basadorių iš Berlyno. Tačiau, 
kaip rašo Ben-Elissar. preziden
tas atsisakė prašyti kongresą 
padidinti persekiojamiems žy
dams pabėgėliams imigracinę 
kvotą, kuri nuo 1920 m. buvo 
patvirtinta Britanijai - Airijai 
83,575 ir Vokietijai - Austrijai 
27.000.

1938 m. lapkričio m. Britani
jos ambasadorius Vašingtone čiau.

pasiūlė JAV sekretoriui Sum
ner Wells neišnaudotą tais me
tais Britanijos-Airijos kvotą, 
kuri siekė apie 80,000, perleisti 
Vokietijai ir Austrijai. Į tai 
Wells atkirto, kad “kongreso 
patvirtintos įstatymu kvotos 
nėra nuosavybė specifinių kraš
tų”. Wells paklausė britų dip
lomatą, kodėl patys britai ne
pasiūlo žydų pabėgėliams apsi
gyventi savo dominijų ir koloni
jų kraštuose. Britų ambasado
rius atsakė: “Jei JAV vyriau
sybė bandytų priversti Nevados 
ar Montanos valstijas priimti 
užsienio emigrantus, susidurtų 
su tokiomis pat problemomis, 
kaip ir britai”.

Kanados imigracijos įstaty
mas leido iš Europos įvažiuoti 
tik ūkininkams su pakankamu 
kapitalu įsikurti žemės ūkyje, 
ir žydų pabėgėliai tuo pasinau
doti negalėjo.

Pora metų prieš II D. karą 
britų ir amerikiečių iniciatyva 
buvo sudaryta organizacija pa
gal Evian konferencijos nutari
mus, kuri turėjo rūpintis pabė
gėliais iš Vokietijos. H. Schacht, 

Vokietijos ūkio planuotojas, ku
ris prieš pat karą buvo pašalin
tas iš šių pareigų, paruošė pla
ną iškelti žydus iš Vokietijos. 
Pagal šį Hitlerio patvirtintą.pla
ną visi žydai turėjo išvykti iš 
Vokietijos penkerių metų laiko
tarpyje. Jų įsikūrimo išlaidos 
turėjo būti padengtos iš fondo, 
kurio lėšas sudarytų žydų orga
nizacijų aukos ir Vokietijos val
džios atlyginimai už Vokietijos 
žydų nusavintą turtą, šių fondų 
lėšos turėjo būti naudojamos 
gaminiams pirkti Vokietijoje. 
Toks fondo lėšų naudojimas 
būtų sustiprinęs Vokietiją eko
nomiškai. Keletą mėnesių už
trukusios derybos neprivedė 
prie susitarimo, nes vakariečiai 
iš šio plano nenumatė jokios 
ekonominės naudos, gi svar
biausia — žydų apgyvendinimo 
problema buvo sunkiausia, nes 
nė viena Vakarų pasaulio vals
tybė nenorėjo priimti žydų pa
bėgėlių.

Vokietijos vyriausybė pasiū
lė prancūzams apgyvendinti žy
dus Madagaskaro saloje. Tačiau 
Prancūzijos vyriausybė atsisa
kė. Britai irgi atmetė pasiūlymą 
apgyvendinti žydus jų valdomo
je Gajanos kolonijoje. Neatsira
do nė vienos valstybės, kuri pri
imtų žydų pabėgėlius bent lai
kinai. Gi karas artėjo šuoliais, 
naciai siautėjo Europoje, oku
puodami Austriją, Čekoslovaki
ją, ir žydų persekiojimas bei te
roras diena iš dienos stiprėjo.

Prezidentas Rooseveltas bandė 
įtikinti Portugalijos diktatorių 
Antonio Salazarą apgyvendinti 
žydus Vakarų Afrikos provinci
joje Angoloje, tačiau britai pa
sipriešino. Šveicarija irgi prisi
dėjo prie vokiečių kurstomo 
antisemitizmo. Jos užsienio rei
kalu ministerija reikalavo, kad 
vokiečių įstaigos žymėtų pasuo
se žydų tautybę ir tuo paleng
vintų pasienio kontrolei išskirti 
pabėgėlius žydus bei neįsileisti 
į savo kraštą.

Tokioje padėtyje Hitleris ir 
jo naciai buvo paskatinti grieb
tis prieš žydus kraštutinių prie
monių, būtent, juos sunaikinti 
fiziškai. 1939 m. sausio m. Hit
leris savo kalboje grasinančiai 
pareiškė: “Kodėl tik vokiečiai 
turi rūpintis žydų rase, kai ki
tos valstybės, rodančios jiems di
delę meilę, neleidžia peržengti 
savo sienų. Aš manau, kad tos 
valstybės turi paskubėti spręsti 
šią problemą kiek galint grei- 

kol dar nevėlu”. Tačiau 

šitas Hitlerio grasinimas JAV, 
Britanijos ir kitų valstybių bu
vo ignoruojamas.

Ben-Elissar, išdėstęs šiuos 
skaudžius istorinius faktus, kon
statuoja, kad šešių milijonų žy
du sunaikinimas, kurį įvykdė 
Hitlerio gestapininkai karo me
tu, įvyko dėl amerikiečių, britų 
ir kitų valstybių sąmokslo ne
įsileisti persekiojamų žydų iš 
Vokietijos ir okupuotų kraštų.

* * *
Šia proga tenka prisiminti tų 

laikų nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės politiką ir elgesį. 
Prasidėjus antisemitizmo tero
rui Vokietijoje, keletas šimtų 
žydų nelegaliai atvyko į Lietu
vą 1938-39 m. Mūsų vyriausybė 
nereikalavo jokių pasų štampų, 
kaip tai buvo daroma Šveicari
jos pasienyje. Atbėgę žydai ne
buvo renkami į grupes, nebuvo 
grąžinami į Vokietiją arba ap
gyvendinami stovyklose. Kiek
vienas jų buvo sutiktas su užuo
jauta, leidžiant įsijungti į žydų 
bendruomenę ir aprūpinant 
juos darbais bei pastoge. Prisi
menu keletą žydų, atvykusių į 
mūsų miestus, kur jie gavo pa
stogę ir darbus: gydytojai dirbo 
ligoninėje ir laisvai vertėsi sa
vo , praktika, inžinįąfįai —.. ap
skrities savivaldybėse, ’ kiti įsi
jungė į prekybą. Atėję rusai 
juos visus surinko ir 1941 m. 
pavasarį, pakrovę į Sibiro ver
gų vagonus, kartu su suimtais 
lietuviais išvežė mirčiai į kon
centracijos stovyklas.

Ben-Elissar knyga yra veika
las, kuris objektyviai vertina 
įvykius žydų sunaikinimo isto
rijoje, nurodydamas pagrindi
nius šios tragedijos kaltininkus. 
Šio veikalo išvada: Hitleris ir 
Vakarų valstybių vyriausybės 
yra pagrindiniai žydų sunaiki
nimo kaltininkai, kurie vairavo 
autovežimius priešingomis kryp
timis ir sąmoningai privedė 
prie katastrofos. Nei lietuviai, 
nei kitos okupuotos rusų ar vo
kiečių tautos neturėjo jokio at
sakingo vaidmens žydų žudynė
se! šiandien jos, nešdamos so
vietinių okupantų priespaudą, 
neturi nei politinės, nei fizinės, 
nei teisinės galimybės pilnai 
įrodyti sovietų agentų žydų var
du keliamus piktus, klaidinan
čius ir neteisingus kaltinimus.

J. Varčius

Padėka ,,
Prel. dr. J. Tadarauskui ir visai Hamiltono is 

lietuvių bendruomenei, kuri padėjo palydėti mano v 
brolį 21

a. a. Albertę Skrebutėna 
j amžino poilsio vietą, tariu nuoširdų ačiū.

Kęstutis Skrebutėnas "|
Vytautas Skrebutėnas su šeima jg

Hamilton, Ontario
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FELIKSUI SENKUI

rąir.iig, jo.^moną ELENĄ ir gimines nuoširdžiai 

užjaučiame —

S. Egan D. V. Gruodžiai

A. S. Grigaliūnai G.V.Meilai

I. Kairienė
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FELIKSUI SENKUI
į .. ............

mirus, korporacijos "Neolituania" fihsterėms — 
I žmonai ELENAI ir jos seseriai ONUTEI reiškiame 
1 gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Toronto neolituanai

ONA PRANSKCNAITĖ, kalinama 
Sibiro lageriuose kaip dalyvė kovo
je už žmogaus teises okupuotoje 
Lietuvoje

AtA
FELIKSUI SENKUI

mirus, jo žmonai ELENAI ir kitiems giminėms bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime —

S. O. Pogoželskiai ir sūnus 
Ina Varkalaitė
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FELIKSUI SENKUI |
£ 

mirus, žmonai ELENAI, jos seseriai ONAI ir visiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą bei kartu ~ 
liūdime— H

Marytė ir Bronius Barai | |
—    L..-.. ~- - srrrtU
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AtA į
FELIKSUI SENKUI j

mirus, jo žmonai ELENAI, giminėms bei kitiems • 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu į 
liūdime— į

V. B. Saulėnai ;*
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® PAVERGTOJE TĖVTffiJE
ISTORIJOS KLASTOTOJAS

Po ilgos ir sunkios ligos Vilniuje 
kovo 27 d. mirė prof. dr. Juozas 
Žiugžda, sulaukęs 86 metų amžiaus. 
Nepriklausomoje Lietuvoje jis buvo 
žinomas kaip lituanistas, mokytoja
vęs daugiausia Kauno gimnazijose, 
prisidėjęs prie vadovėlių paruošimo. 
Pokaryje, grįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
buvo paskirtas švietnno komisaru, 
priimtas Į Lietuvos Mokslų Akade
miją, kur jam 1948-70 m. teko vado
vauti istorijos institutui. J. Žiugždą 
išgarsino perėjimas į istoriją, ištiki
ma tarnyba kompartijai. Mauro dar
bą Lietuvai J. Žiugžda atliko kom
partijos bei okupanto įsakytu Lie
tuvos istorijos falsifikavimu. Jam 
teko būti vyr. redaktorium tritomės 
“Lietuvos TSR istorijos”, parašytos 
pagal marksistinę-lenininę metodo
logiją. Šioje istorijoje ignoruojama 
valstybinė Lietuvos praeitis, pagrin
dinį dėmesį skiriant kompartijos 
peršamai klasių kovai, draugystei 
su rusais. Panašiu metodu suredaga
vo ir keturis “Lietuvos istorijos šal
tinių” tomus. Augštųjų partiečių pa
sirašytame nekrologe pabrėžiama, 
kad “daug jo darbų skirta buržuazi
nės istoriografijos kritikai”. Praktiš
kai tai reiškia Lietuvos istorjos per
dirbimą ant Maskvos parūpinto kur
palio. Už šią tarnybą velionis buvo 
gavęs net du Lenino ordinus, du 
“Darbo raudonosios vėliavos” ordi
nus, Vilniaus universiteto doktoratą 
be jokios disertacijos. Palaidotas 
kovo 28 d. Antakalnio kapinėse.

“MINTIES” LEIDINYS
“Gimtojo Krašto” 7 nr. Vladas 

Braziūnas skaitytojus supažindina su 
neseniai “Minties” išleista 144 psl, 
knyga “Ta pati ir visai kita”. Ant
rinė jos antraštė — “Susitikimai su 
Tarybų Lietuva”. Leidinį paruošė 
Vilius Baltrėnas — vyriausio “GK” 
redaktoriaus Vacio Keimerio pava
duotojas. Jam buvo panaudoti “GK” 
1967-77 m. spausdinti pasikalbėji
mai su svečiais iš užsienio, reporta
žai apie jų lankymąsi tėvynėje. Kny
gos turinį sudaro dvi chronologiškai 
pateikiamos dalys — “Pasakoja sve
čiai” ir “Pasakojimai apie svečius”. 

; Tuose rašiniuose jau nekartą buvo 
konstatuotas komunistinei propagan
dai tarnaujantis svečių minčių iš
kraipymas. VI. Braziūnas pateikia 

. dalinį knygon įtrauktų svečių sąra
šą: “. ..... tarp dešimčių pavardžių 
knygoje mirga ir nemažai garsių, 
gerai žinomų — jų nuomonės, min
tys savaime kelia didelį susidomė
jimą. Į mus kalba, iš gausių knygos 
nuotraukų žvelgia profesoriai kalbi
ninkai Antanas Salys, Algirdas Ju-

įmonių pagalbos. Iš vieno elektrinio 
kompresoriaus, stovinčio katilinėje, 
buvo nutiesti 300 metrų plastikiniai 
vamzdžiai į Žuvinto dugną. Jais pu
čiamas šiltas oras per keletą valandų 
pramušdavo 30-40 cm ledą ir vėliau 
properšą padidindavo iki 500 kv. 
metrų. Benzininis kompresorius dir
bo1 įvairiose Žuvinto vietose, kur bu
vo konstatuotas labiausiai sumažė
jęs deguonies kiekis. Ežerui taipgi 
daug padėjo sniego nuvalymas nuo 
ledo — saulės spinduliai, pro ledą 
pasiekę augmeniją, paspartino de
guonies išskyrimą. Dideliais grąžtais 
gręžiamos eketės nusitiesė nuo Ba
laitės pusiasalio iki Meldelio. Di
džiausias pavojus žuvims buvo ki
lęs rytiniuose Žuvinto pakraščiuose, 
Aleknonių gylėje. Čia teko koncen
truoti visą pagalbinę techniką. Piet
vakarinį ežero kampą iki Dovinės 
upės ištakų gelbėjo Dusios ir Simno 
ežerų vanduo, pakėlus Dovinės ir 
Bambenos upių šliuzus — reguliato
rius. Į Žuvintą tada veržėsi deguo
nies prisotintas vanduo. Pagalba Žu
vinto žuvims buvo nutraukta kovo 5 
d., kai visuose ežero kampuose kiek
viename litre vandens buvo rasta 
7-9 miligramai ištirpusio deguonies.

PAVOJINGOS NUOŠLIAUŽOS
Lietuvos Mokslų Akademijos geo

grafijos skyriaus bendradarbis Ri
mantas Krupickas įspėjimą tokia te
ma paskelbė “Tiesoj” kovo 30 d. Pa
sak jo, neįprastai lietingi praėjusie
ji metai gali atnešti daug žalos Lie
tuvos piliakalnių, kalvų bei upių slė
nių šlaitams. Didelė šlaito nuošliau
ža kovo pradžioje pastebėta gamti
nio Kernavės draustinio piliakalny
je. Rytinis jo šlaitas 50 metrų ruože 
visu savo augščiu smuktelėjo nuo 
dviejų iki keturių metrų į papėdę 
plaunančio upelio vagą. Kernavės 
piliakalnį jau apžiūrėjo specialistų 
komisijos ir paruošė pasiūlymus pa
darytai žalai sumažinti. Tokių nuo
šliaužų, mažesnių erozinių griovų ga
li susilaukti ir kiti piliakalniai.

LIETUVOS MOTERYS
“Tiesos” kovo 8 d. laidoje pluoštą 

statistinių duomenų apie Lietuvos 
moteris paskelbė Marija Karalienė 
— centrinės statistikos valdybos gy
ventojų ir sveikatos apsaugos sky
riaus viršininkė. 1939 m. 22% visų 
moterų gyveno miestuose, 78% — 
kaimuose, o dabar miestuose jų jau 
yra 59%, kaimuose — 41%. Iš da
bartinio Lietuvos moterų bendro 
skaičiaus 48% gimusios pokario me
tais, Ligi 1976 m. dirbančių vyrų ir 
moterų skaičius buvo maždaug ly
gus, o tais metais moterys jau suda
rė 51,4% visų darbininkų bei tar-

ir apylinkių lietuviai S
maloniai kviečiami atsilankyti į tradicinį UlfifW

PROGRAMOJE: Toronto dainos vienetas “VASAROS GARSAI“, 
gera muzika, šokiai, šilta ir šalta vakarienė: zuikiena, žuvis ir 
kiti skanumynai. Veiks turtingas bufetas, bus įvairių gėrimų.

Rengėjai: šaulių kuopa ir medžiotojų-meškeriotojų klubas

balandžio 21 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro 
Tillsonburgo 
Community 
Centre, 
45 Hardy St.

Balandžio 28, šeštadienį, 7.30 V.V., maloniai kviečiame visus atvykti į

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS

Programoje: Choras “Aidas“, vad. muziko Jono Govėdo, 
Toronto tautinių šokių grupė “Atžalynas“, vad. p. S. 
Leparskienės, loterija bei laimės staliukai, bufetas ir 
baras su įvairiais gėrimais. Geras orkestras. įėjimas - $4, 
studentams ir pensininkams - $3. Gausiu dalyvavimu 
paremkite jaunimą. “Aido“ rėmėjų komitetas

devintojo 
gimtadienio

Jaunimo Centre,
48 Dundurn St. N.,
Hamilton, Ontario

S HAMILTON’"1

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

YALE UNIVERSITETO slavų 
skyrius užsisakė pilną JAV LB lei
dinio “Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania” kom
plektą. Jame atskleidžiami žmogaus 
teisių pažeidimai sovietų okupuoto
je Lietuvoje, šiais metraščiais aprū
pinami politikai, spaudos atstovai, 
universitetai. Naujausią metraštį ga
vo Minesotos ir Pensilvanijos uni
versitetai. Lietuviai, studijuojantie
ji ar dirbantieji amerikiečių mokslo 
įstaigose, yra raginami prašyti bib
liotekas, kad jos metraštį užsisakytų 
šiuo adresu: Lithuanian American 
Community, Inc., 708 Custis Rd., 
Glenside, Pa. 19038, USA.

JAV VALSTYBĖS DEPARTA
MENTO Pabaltijo skyriuje kovo 19 
d. lankėsi trys Marylando universi
teto studentai — Daiva Penkiūnaitė, 
Vytenis Gureckas ir Gundis Vaitkus, 
lydimi JAV LB krašto valdybos ats
tovo Vašingtone A. Gurecko. Juos 
priėmė Pabaltijo skyriaus viršinin
kas Thomas Longo ir patarėjas R. 
Europos reikalams Shaun Byrnes. 
Studentų priėmimu pasirūpino JAV 
LB visuomeninių reikalų taryba. Mi
nėtieji valstybės departamento pa
reigūnai lietuvius studentus supažin
dino su Pabaltijo skyriaus veikla bei 
uždaviniais, taip pat ir su dabarti
ne JAV vyriausybės politika, nepri
pažįstančia Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimo j Sovietų Sąjungą. 
Studentai prašė pareigūnus daryti 
spaudimą Sovietų Sąjungai, kad ji 
laikytųsi Helsinkyje pasirašyto įsi-

kulčienę. Į garbės teismą rinkimų 
būdu Įjungti — kun. P. Vaseris, S. 
Balčiūnas, P. Mažylis ir Z. Raudys. 
Naujoji valdyba. Įpareigota įsteigti 
kultūros reikalų tarybą su abiejų 
mokyklų mokytojų, kapelionų ir 
Australijos Lietuvių Fondo vadovy
bės talka. Senelių namų statybai 
valdyba taip pat turės sudaryti bent 
laikinį komitetą iš organizacijų at
stovų, kol atsiras pakankamas skai
čius energingų savanorių.

SPAUDOJE PLAČIAI NUSKAM
BĖJO Genovaitės ir Stepono Petros- 
cių pavardė, kai jie buvo rasti oloje 
prie Sydnėjaus, besislapstantys nuo 
sovietų. Apie žmonos Genovaitės 
mirtį “Salvation Army” atstovą I. 
Unicombą painformavo Steponas. 
Papildomų duomenų apie šią keistą 
porą “Mūsų Pastogės” 10 nr. patei
kia visuomenės veikėja O. Baužienė. 
Pasirodo, ją su jos vyru pas šiuos 
atsiskyrėlius jau 1968 m. nuvedė I. 
Unicombas. Lietuviškai kalbėjo tik 
Genovaitė, pokarinėje Vokietijoje 
dirbusi UNRROJ. Steponas nė žo
džio neištarė lietuviškai. Jiems tada 
buvo parūpintas butas, stengtasi iš
kovoti pensiją, nemokamą dantų gy
dymą, bet abu atsiskyrėliai vieną 
dieną vėl dingo. Susidarė įspūdis, 
kad jie išvyko į kitą vietovę. Š. m. va
sario 10 d. S. Petroscius pranešė po
licijai apie savo žmonos mirtį. Ge
novaitės Petroscienės laidotuvėse 
dalyvavo O. Baužienė, p. p. Venclo
vai ir C. Liutikas. Ant jos kapo buvo 
padėta gėlių puokštė, perrišta tauti
nių spalvų kaspinais. Tada paaiškė
jo, kad S. Petroscius yra lenkas, gi-

. liuš Greimas, kardiologas Bernardas 
jLaunąS; įę. architektas-Alfredas Kul- 
pa-Kulpavičius, rašytoja Sonė Toma- 
rienė (Pipiraitė) ir aktorius Stasys 
Pilka, dailininkai Vytautas Ignas, 

“Viktoras Vizgirda, Vytautas K. Jo- 
nynas, pažangūs Amerikos lietuvių 
veikėjai Antanas Bimba, Ieva Miza- 

-rienė, Stasys Jokubka...” Taigi, 
-' ant tos pačios laktos sutupdomi ir 
-mūsiškės išeivijos veikėjai, ir visą 

a savo gyvenimą Maskvai tarnavę jos 
garbintojai — paskutinieji kotnu- 
nizmo mohikanai.p , ....

ŽUVINTO PROBLEMOS
j Žuvinto ežeras, paskelbtas gamtos 
S draustiniu, sutraukia daug paukš- 
i čių, kurių dalis lieka ir žiemoti. Dėl 
Į ežero seklumo kiekvieną žiemą žu- 
I vims ima stigti deguonies — joms 
i gresia uždusimo pavojus. Šią ypatin- 
į gai stiprią žiemą teko šauktis aplin- 
1 kinių kolchozų ir kaikurių Alytaus

nąutbjų, 44% kolchozninkų. Ypač 
ryškus moterų įsijungimas į nega
mybinę' sritį: sveikatos apsaugos, 
fizkultūros ir socialinio aprūpinimo 
įstaigose jos sudaro 83% visų tar
nautojų, prekyboje, visuomeninia
me maitinime — 77%, ryšiuose — 
69%, švietimo ir kultūros įstaigose 
78%, valdymo organų aparate — 
67%. M. Karalienės duomenimis, 
kolchozų pirmininkėmis dirba 12 
moterų, pirmosiomis pirmininkų pa
vaduotojomis — 192, sovehozų direk
torėmis — 12, sovehozų skyrių val
dytojomis — 127. Mokslų daktarų 
eilėse moterų yra 15% — 45 dakta
rės, mokslų kandidatų — 28% arba 
1.314 atstovių. Augštosiose mokyk
lose dabar yra 68.700 studentų, ku
rių net 37.300 arba 54% yra mote
rys. Specialiosiose vidurinėse mo
kyklose merginų mokosi lygiai pusė, 
bendrojo lavinimo mokyklose jos su
daro 51% visų moksleivių. V. Kst.

DELHI - TILLSONBURG, ONT.
PADĖKA

| Simcoe ligoninėje buvau lanko- 
! mas gerų draugų, kurie palengvino 
i man pakelti ligą. Ypatingą padėką 
i- reiškiu žmonai, dukroms, sūnui, 
į; žentams, giminėms Čikagoje, kun. 
į dr. J. Gutauskui, iš tolimos Floridos 
J M. A. Grincevičiams, St. Augustina- 
Į vičiams. Augustinavičienei, Rugie- 
: niams, Olekams, Jokubiliams, Jau- 
; nenkams, Jociams, Žiogams, Stra- 
■ domskiams, Cibulskiams, Anitai Ra-

zokienei, Lapieniams, Traneliams, 
Maziliauskams, Galinaičiams, Ado
mavičienei, A. Budreikai, Augaitie- 
nei, V. Dirsei, Br. Dirsei, Dadurkai, 
Žilinskienei, Rimkui, Stonkui ir jo 
sūnui Rimučiui, V. Balniui, Vainavi- 
čiui ir visiems kitiems, kuriuos gal 
pamiršau paminėti, už gėles, atvi
rukus ir kitas dovanas. Už Jūsų nuo
širdumą, parodytą mano ligoje, vi
siems Jums tariu lietuvišką ačiū.

Bronius čeika

JUSTAS IR MARIJA PUNKRIAI, atšventę vedybinę 50 metų sukaktį St. 
Petersburgo lietuvių klubo salėje š.m. kovo 25 d., dalyvaujant giminėms ir

“AIDO” DEVINTOJO GIMTADIE
NIO KONCERTAS — balandžio 28 
d. Tėvų rėmėjų komitetas atliko vi
sus paruošiamuosius darbus. “Aidas” 
tikisi, kad mūsų visuomenė įvertins 
jų darbą ir gausiai dalyvaus jų kon
certe. Jis ruošiasi išleisti trečią savo 
plokštelę. Tam tikslui reikia lėšų. 
Todėl savo atvykimu į šį koncertą 
prisidėsite prie naujos plokštelės iš
leidimo. Be “Aido”, šio koncerto pro
gramoje dalyvaus pirmą kartą mūsų 
kolonijoje Toronto tautinių šokių 
grupė “Atžalynas”, vad. p. S. Lepars
kienės. Scenoje matysime per 70 
jaunuolių.

“Aidas” turi visą eilę nuoširdžių 
rėmėjų, kurie savo auka remia jo 
veiklą. Siam koncertui yra gautas 
laimės staliukas iš “Sakas Parcel 
Service” — p. p. V. E. Sakų. Be to, 
gauta gerų laimikių loterijai iš dau
gelio kitų asmenų,

“Aido” trečiosios plokštelės išlei
dimui gauta aukų iš p. p. J. L. 
Kriaučeliūnų — $100, P. Grybo — 
$10’. ' “Aidas”' reiškia nuoširdžią pa
dėką.

HAMILTONO ATEITININKŲ me
tinė šventė įvyks balandžio 29, sek
madienį. Šventė prasidės Mišiomis 
11 v.; po Mišių — akademija. Pro
gramoje: naujų narių priesaika, pa
skaita ir meninė dalis. Po akademi
jos — bendros vaišės. Kviečiami vi
si ateitininkai ir visuomenė šioje 
ateitininkų metinėje šventėje daly
vauti. J. P.

VISUOTINIS SLA 72 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS įvyko kovo 24 d. V. 
E. Triponų patalpose. Susirinkime 
buvo balsuojama į SLA centro tary
bą. Z. Pulianauskas buvo išrinktas 
antruoju ligonių lankytoju. Paskuti
niu laiku sirgo V. Domeika, V. Bag
donas ir A. Kareckienė. Visi buvo 
ligonių lankytojų aplankyti su dova
nomis.

Į 60-jį SLA seimą, kuris įvyks Kle- 
velande birželio 29 — liepos 3 d. d., 
kuopos atstovu išrinktas J. šarap- 
nickas.

SLA 72 kuopos gegužinė įvyks 
liepos 15 d. A. Padolskio sodyboje 
Paris, Ontario, šiais metais geguži
nės tikslas — įamžinti Lietuvos lais
vės kovotojo Viktoro Petkaus var
dą Kanados Lietuvių Fonde. Jo var
du bus įnešta $100. Tam bus sureng
ta loterija.

Susirinkimas labai sklandžiai vy
ko, ir visi reikalai buvo apsvarstyti 
per IVz vai. Po susirinkimo Elvyra 
ir Vytautas Triponai visus pakvietė 
prie vaišių stalo. Po vaišių kuopos 
pirm. J. Šarapnickas šeimininkams 
nuoširdžiai padėkojo. Narys

TAUTOS FONDO Hamiltono ats
tovybės posėdyje buvo mestas žvilgs
nis į praėjusių metų veiklą, pasi
džiaugta, kad hamiltoniečiai labai 
stipriai parėmė mūsų laisvės kovą 
lėšomis. Su 1977 m. likučiu turėta 
$5.401,90 pajamų, kurių $3.600 pa
siųsta centrui. Išlaidų poziciją suda
rė skelbimai lietuviškoje spaudoje 
(aukojusių sąrašai) $167.50 ir rašti

nės $9.52. šiems metams ižde palik
ta $1.555,84.

Kiek pavėluotai pradedama 1979 
m. piniginė rinkliąva. Miestas pada
lintas rajonais, tad kiekvieną hamil- 
tonietį jo namuose aplankys rinkė
jas. Brangūs hamiltoniečiai, neišleis
kite rinkėjo tuščiomis rankomis. Mū
sų laisvės kova vyksta visuose fron
tuose, tad kiekviena auka yra labai 
reikalinga mūsų Tėvynei.

Nuo Atvelykio po kiekvienų šv. 
Mišių aukos bus priimamos Jaunimo 
Centre, kur prie stalo budės Hamil
tono atstovybės narys. Įteikdami pi
nigus salėje, jūs palengvinsite rin
kėjo darbą, nes jis savo laisvalaikį 
skiria tautiečių lankymui namuose. 
Hamiltono atstovybė tikisi šiemet 
pasiekti $4.000 sumą. Tai būtų tik
rai graži dovana Lietuvai nuo 2000 
asmenų kolonijos.

Jau šešti metai atstovybei vado
vauja A. Patamsis.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
POS pirm. Povilui Kanopai padaryta 
lengva operacija. Savo kolonijos 
darbuotojui linkime greitai pasveik
ti.

ATS. KPT. a. a. ANTANAS RUZ- 
GYS priklausė ramovėnams ir buvo 
Hamiltono sk. pirmininku. Tad “TŽ” 
paskelbtas pranešimas apie velionies 
darbą šaulių organizacijoje šiuo yra 
ištaisomas.

SUSIPAŽINTI su darbu Vasario 
16 gimnazijoje išvyksta K. Baronas. 
Turintieji kokių nors reikalų šioje 
mokslo įstaigoje arba Muenchene 
prašomi į jį kreiptis iki balandžio 
25 d. K. B.

St. Catharines, Ont.
A. a. ZIGMAS PILIPONIS prieš 

10 metų (1969. IV. 11) iškeliavo į 
aną pasaulį. Prisimename jį kaip 
veiklų tautietį, dirbusį įvairiose or
ganizacijose — buvo KLB St. Catha
rines apylinkės valdybos ir 278 SLA 
kuopos pirmininku. Velionis buvo 
ne tik organizacijos, bet ir širdies 
žmogus, didelis tolerantas, mokąs su 
visais sugyventi, paslaugus, sąžinin
gas, niekam nelinkįs blogo. Buvo at
sargos karininkas (aspirantas), mo
kąs gerbti kitų nuomonę, bet neat
laidus neteisingiems. Jo dėka buvo 
išsiaiškinti visi ginčai SLA kuopoje 
ir grįžo darnus sugyvenimas, šiais 
laikais retas kuris sugeba dirbti or
ganizacinį darbą su tokiu kantrumu 
kaip velionis Z. Piliponis.

Mielas Zigmai, jau 10 metų prabė
go, o ir antras dešimtmetis greitai 
prabėgs. Mes Tave bei kitus miru
sius narius ir vėl prisiminsim, nors 
jau nebe visi.

P. Polgrimas
278 SLA kuopos narių vardu

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas TALKA
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 11

; gausiems bičiuliams. Pamaldas atlaikė kun. Tadas Degutis, OFM 
I 
L. ...... .

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

Kapitalas — virš $13,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)............6%
santaupas ...................9’/z%
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9% % 
pensijų fondas ..............10%

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

Edmonton, Alberta
JONAS LIUTKEVIČIUS, anksty

vesnės imigracijos tautietis, mirė 
Edmontono ligoninėje š. m. kovo 18 
d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Velio
nis beveik iki mirties gyveno savo 
ūkyje arti gražaus Pidgeon ežero, 
prie Westerose miestelio, apie 100 
km j pietų vakarus nuo Edmontono. 
Tai buvo taurus lietuvis, ramaus ir 
sugyvenamo būdo žmogus. Paliko 
nuliūdusią žmoną Oną Westerose, 
vieną brolį ir tris seseris Lietuvoje. 
Palaidotas kovo 22 d. iš Sacred 
Heart šventovės Ivetaskiwin mieste
lio kapinėse. Ilsėkis ramybėje. Jo
nai, svetingoje Albertos žemėje!

BENDRUOMENĖS BEI L. NAMŲ 
DIREKTORIŲ rinkimai įvyko balan
džio 1 d. Pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Vincas Kasperavičius, p L. 
Namų valdybos — Angelė Aųgytė. 
Geriausios sėkmės visiems valdybų 
darbuotojams! Padėka buvusioms 
v-boms už gerai atliktą darbą?

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS apeigų 
bei velykinių lietuviškų pamaldų at
laikyti atvyko kun. Iz. Grigaitis

PROF. METRO, GĄLUTSĄ^ , Vi
durio ir Rytų Europos,.ętifinių ‘gru
pių organizacijos pirm., automobilio 
katastrofoje tragiškai mirė š. m. ba
landžio 6 d. Saskačevano provincijo
je prie North Battleford miestelio. 
Baltiečiai, ypač lietuviai, prarado 
nuoširdų ir artimą draugą šio žmo
gaus asmenyje. Dobilas

Rodney, Ontario
RODNEY APYLINKĖS lietuvių 

ūkininkų klubo valdyba kartu su 
KLB Rodney apylinkės valdyba šių 
metų vasario 24 d. suruošė sudėti
nį Užgavėnių balių. Klubo pirm. S. 
Paketuras, pradėdamas vaišes, pa
sveikino visus susirinkusius ir pa
minėjo, kad šis pobūvis yra sudėti
nis: klubo valdyba rūpinasi medžia
giniais dalykais, o Bendruomenė — 
kultūriniais, t.y. bus paminėta Va
sario 16 ir Vilniaus universiteto 400 
metų įkūrimo sukaktis. Pobūviui va
dovauti pakvietė apylinkės pirm. J. 
Statkevičių.

Vėliavos įnešimu pradėtas Vasa
rio 16 minėjimas, kuris buvo atlik
tas vien apylinkės jėgomis. Tylos 
minute pagerbti visi žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Alma Ciparytė ir 
Silva Gaidauskaitė pasakė po eilė
rašti ir paskambino pianinu. Leo
nas Rastapkevičius ir Audra Cipa
rytė paskaitė sutrumpintą Vyt. Alan
to novelę “Nemunas teka per At
lantą”. Z. Mockus savo paskaitoje 
paminėjo Vilniaus įkūrimo istoriją. 
Pabaigai Audra Ciparytė puikiai pa
skambino pianinu Beethoveno kūri
nių. Minėjimas baigtas daina “Lie
tuva brangi” ir Tautos himnu. Po 
minėjimo — vaišės. Buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui, krašto valdy
bos ir jaunimo kongreso reikalams. 
Tautos Fondui surinkta $327, krašto 
valdybai $37 ir jaunimo kongreso 
reikalams $23. Paskelbta vartotų 
drabužių rinkliava davė gražius re
zultatus. Suvalkų trikampio lietu
viams š.m. kovo 1 d. išsiųsti 32 siun
tiniai po 20 sv. Apylinkės valdybai 
tai atsiėjo $411,70.

Apylinkės valdyba dėkoja visiems 
aukotojams, o svarbiausia talkinin
kams — T. Ciparienei, M. Jocienei, 
Z. Mockui ir A. Starkui, padėju
sioms paruošti drabužius išsiunti
mui. Apylinkės valdyba

TAUTOS FONDUI aukojo $25: V. 
Andriulionis, K. Gaputis; $20: J. Ci- 
paris, A. Grigas, P. Jocius, Z. Moc
kus, V. Naruševičius, -S. Paketuras, 
S. Rastapkevičius, J. Statkevičius; 
$10: O. Budreikienė, V. Bukota, A. 
Danėnienė, S. Gaidauskienė, A. Ka- 
žemėkaitis, J. Nargelas, J. Narbutie
nė, V. Jokūbaitis, P. Skaja, A. Star
kus, J. Tervydavičius; $5: A. šarap
nickas; $2: S. Pakalnis. Iš viso su
rinkta $327 ii' pasiųsta Tautos Fon
do atstovybei Toronte.

pareigojimo gerbti žmogaus teises, 
patarė nepasitikėti sovietais ginklų 
apribojimo bei kitose derybose. Tho
mas Longo pasiūlė JAV LB krašto 
valdybos atstovui A. Gureckui Lie
tuvą liečiančius reikalus aptarti su 
JAV valstybės departamento Euro
pos skyriaus vicedirektorium Rober
tu Barry. Pasiūlymas buvo priimtas, 
bet apie jį pirmiausia teks painfor
muoti JAV krašto valdybą.

Brazilija
LITERATŪROS BŪRELIS, vei

kiantis Sao Paulo mieste, pirmąjį 
šiemetinį susirinkimą turėjo kovo 3 
d. pas A. R. Petraičius. Tarp įvairių 
klausimų bene ilgiausiai buvo disku
tuojamas veiklos pagyvinimas, dides
nis jaunimo įjungimas, ypač to, ku
ris kalba ar bent supranta lietuviš
kai. Šią problemą gvildeno ateitinin
kų pirm. inž. A. Valavičius, turintis 
artimus ryšius su lietuviais studen
tais. Iš būrelio iždo ■ paskirta 500 
kruzeirų parama “Volungės” chorui. 
Apie ryšius su jaunimu kalbėjo ir 
universiteto prof. R. Petraitienė, 
dėstanti italų kalbą. Ji siūlė sudo
minti jaunimą lietuvių kalba kaip 
pagrindine tarpusavio ryšių priemo
ne. Būrelio veiklos koordinatorium 
vienbalsiai išrinktas jo įsteigėjas 
inž. Alfonsas Petraitis.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SU
SIRINKIME Sao Paule aptarta ge
gužės 20 d. įvyksianti jaunimo šven
tė, diskutuota tema “Tikėjimas ir jo 
atnešti įsipareigojimai gyvenime”. 
Jaunimo šventės darbotvarkėn 
įtrauktos Mišios, vakarienė su tė
vais. Tautinių šokių programą atliks 
“Rūtelės” ansamblis, dainų — jau
nimo choras “Volungė”, kuris taip 
pat išmoks giedoti ir Mišias.

Argentina
BUENOS AIRES LIETUVIAI Va

sario 16 minėjimą vasario 18 d. pra
dėjo iškilmingomis pamaldomis šio 
miesto katedroje. Mišias laikė Avel- 
lanedos vyskupijos gen. vikaras Di 
Monte, pasakęs ir labai jautrų pa
mokslą, kuriame jis Lietuvą pavadi
no kankinių, didvyrių ir Dievo Moti
nos Marijos žeme. Katedra buvo pil
na lietuvių. Po pamaldų jų dalyviai 
nuvyko prie Argentinos laisvės pa
minklo priešais prezidentūros rū
mus. Čia buvo padėtas vainikas, da
lyvaujant jaunimo palydai, pasipuo
šusiai tautiniais drabužiais. Trumpą 
žodį tarė Argentinos Lietuvių Orga
nizacijų ir Spaudos Tarybos pirm. R. 
Stalioraitis. Oficialioji minėjimo da
lis įvyko Argentinos Lietuvių Centro 
salėje, kur apie Vasario 16 reikšmę 
kalbėjo D. Jokūbauskaitė ir V. Sur- 
vilienė, o tautinių šokių pynę atliko 
AL Centro ansamblis “Inkaras”. Da
lyvių eilėse buvo lenkų, slovakų ir 
ukrainiečių atstovai. Apie Vasario 
16 minėjimą rašė didieji dienraščiai 
“La Prensa”, “EI Clarin”, televizijos 
stotys parodė vaizdų iš pamaldų ka
tedroje. Minėjime priimta rezoliuci
ja su atitinkamais laiškais pasiųsta: 
popiežiui Jonui-Pauliui II, Argenti
nos prez. J. Videlai, kaikuriems mi- 
nisteriams ir generolams. Ja prašo
ma pagalbos lietuvių tautai jos ko
voje už laisvę.

Australija
ALB MELBURNO APYLINKĖS 

narių susirinkime buvo patvirtinti 
valdybos atlikti darbai ir išrinkta 
nauja valdyba. Metiniam susirinki
mui kovo 25 d. vadovavo jaunosios 
kartos atstovai — pirm. Viktoras 
Adomavičius ir sekr. Irena Tamošai
tienė. Naujon valdybon išrinkti: A. 
Pocius — 115 balsų, A. Butkutė — 
99, F. Sodaitis — 93, F. Savickienė 
— 92, L. Pagurskis — 82. Pažymė
tina, kad Albinas Pocius, gavęs dau
giausia balsų, valdybon yra išrinktas 
jau ketvirtą kartą. Revizijos komisi
ja palikta ta pati — J. Meiliūnas, V. 
Liubinas ir A. Baltrukonienė, kandi
datais išrinkus V. Rekešių ir T. Bi-

męs Vilniuje. Jis paprašė padėti už
megzti ryšius su lenkais, kurie ir pa
sirūpino tolimesne jo globa.
Britanija

$ V. KAZIMIERO MINĖJIMĄ 
Mančesteryje kovo 3 d. surengė vie
tinis ramovėnų skyrius su pirm. K. 
Murausku. Šio mūsų tautos globėjo 
šventą gyvenimą ir mirtį nušvietė 
paskaitininkas V. Bernatavičius. Ka
dangi Lietuva dabar yra pavergta ir 
kovoja už savo laisvę, ji yra labai 
reikalinga šv. Kazimiero pagalbos. 
Minėjimas užbaigtas giesme “Marija, 
Marija”. Po jo visus dalyvius į vai
šes pakvietė ramovėnų pirm. Kazi
mieras Murauskas, šventęs savo var
dines. Vaišių stalus palaimino ir K. 
Murauską pasveikino kapelionas kun. 
V. Kamaitis. Jam buvo sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

KLEVELANDIETIS INŽ. JAU
NUTIS P. NASVYTIS, atlikęs tarny
binius įsipareigojimus Paryžiuje, ap
lankė savo bičiulius ir pažįstamus 
Londone. Šia proga aptarta galimy
bė Londono Wigmore .salėje sureng
ti jaunojo pianisto Vytauto Smeto
nos koncertą. Toje salėje 1967 m. 
yra koncertavęs vyresnysis Vytauto 
brolis Antanas Smetona.

-f. v f J i !•;> • > i ( |.i- ...

A. a. VIKTORAS VALINSKAS, 
90 metų amžiaus, mirė kovo 14 d. 
Londone. Velionis Britanijon buvo 
atvykęs 15 metų amžiaus. Jaunystę 
praleidęs Londone, gyveno Mančes
teryje, buvo išvykęs Argentinon ir 
vėl grįžo Londonan. Mančesteryje 
vadovavo lietuvių klubui ir bažnyti
niam komitetui, kol lietuviai turėjo 
savo šventovę. Kai anuometinis Sal- 
fordo vyskupas nutarė ją uždaryti, 
V. Valinskas suorganizavo protesto 
eitynes prie vyskupo įstaigos, nes ži
nojo, kad be lietuvių parapijos ir 
šventovės ims nykti ir lietuviškoji 
bendruomenė. Šiuos įvykius jis pri
simindavo su ašaromis akyse. 1918- 
40 m. velionis veikliai reiškėsi anuo
metinėje Britanijos Lietuvių Federa
cijoje. Nuo 1937 m. gyveno Londo
ne, išaugino tris sūnus ir tris dukte
ris. Palaidotas iš šv. Kazimiero šven
tovės lietuviškame Šv. Patriko kapi
nių skyriuje šalia anksčiau mirusios 
žmonos. Laidotuvių apeigas atliko 
lietuvių parapijos klebonas kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC, dalyvaujant gau
siam lietuvių būriui.

Vokietija
BALTIECIŲ KRIKŠČIONIŲ SĄ

JUNGA, pasinaudodama IV lietuvių 
jaunimo kongresu, rugpjūčio 1-6 d. 
d. rengia jaunimo suvažiavimą An- 
nabergo pilyje. Jame bus svarsto
mos literatūrinės ir religinės temos. 
Dalyvavimas baltiečiams jaunuo
liams kainuos po 20 DM už kiekvie
ną dieną. Informacijas teikia ev. 
kun. J. Urdzė, Annaberger Str. 400, 
D-5300 Bonn 2.

KUN. ANTANAS BUNGA, Šv. 
Ulricho parapijos klebonas Bad 
Woerishofene, atšventė amžiaus še
šiasdešimtmetį. Teologijos studijas 
jis baigė V. Vokietijoje, kunigu bu
vo įšventintas 1952 m. Bambergo ka
tedroje, dirbo lietuvių kapelionu, 
Memmingene. Įsteigti naują Šv. Ul
richo parapiją Augsburgo vyskupas 
jį pakvietė 1967 m. Prie šios vokie
čių parapijos kun. A. Bunga priglau
dė ir Europos lietuvių vyskupo cent
rą. Neužmiršdamas lietuviškų reika
lų, sukaktuvininkas liko labai popu
liarus vokiečių parapijiečių eilėse. 
Jie jam dėkingi už pastatydintą pa
rapijos centrą su erdviomis patalpo
mis jaunimui, didele sale susirinki
mams, biblioteka ir net kėgliavimui 
skirta patalpa. Kun. A. Bunga suor
ganizavo jaunimo apaštalavimą gat
vėse, įsteigė moterų sąjungą, parapi
jos chorą, giedantį net ir lietuviškas 
giesmes. Augsburgo vyskupas už 
šiuos nuopelnus kun. A. Bungai su
teikė dvasinio tarėjo titulą. Sukak
tuvinis pagerbimas jam buvo su
rengtas sausio 5 d.



imiAHIA

Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos pirm. R AULAS STALIORAITIS skaito deklaraciją Vasario 
16 proga prie Argentinos Laisvės paminklo; už jo — vicepirm. Julius Mičiūdas ir lietuvių jaunimas su vėliavomis

Vitaminai ir musu sveikata Dr-J- Kriaučiūnas

Lietuviu veikla Britanijoje
Trisdešimt pirmasis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos suvažiavimas

K. BARĖNAS

jos, 
Bri- 
(su- 
arti

Gerais laikais, kol emigracija 
į kitus kraštus ir kitos priežas
tys smarkiai neapibarstė 
1947 m. įkurtoji Didžiosios 
tanijos Lietuvių Sąjunga 
trumpintai DBLS) turėjo 
100 skyrių su apie 3.000 narių. 
Įkurta ji buvo kaip bendrinė vi
sų to krašto lietuvių organiza
cija. Dar ir dabar ji tebėra pati 
didžiausia lietuvių organizacija 
Britanijoje — dar turi 21 sky
rių su daugiau kaip 800 narių.

Lietuvių Namai
Narių remiama, jos vadovy

bė, palygint, greit (1950 m.) įkū
rė Lietuvių Namų Bendrovę, 
kuri įsigijo centrui namus, 
spaustuvę ir tolėliau nuo Lon
dono Lietuvių Sodybą, kuri ei
na vasarvietės ir senelių prie
glaudos pareigas. Bendrovė per
ėmė iš DBLS laikraščio leidimą, 
o 1954 m. įsteigė “Nidos” Kny
gų Klubą, kurio leidiniai pažįs
tami visų žemynų lietuviams.

Kadangi lietuvių sudėtųjų ka
pitalų toli gražu neužteko vi
siems pirkiniams apmokėti, 
bendrovė turėjo įbristi skolon 
ir buvo jau atsidūrusi didelia
me pavojuje, bet palaipsniui pa
sisekė jai išsikapstyti. Tada, tuo 
sunkiuoju metu, ir jos vadovy
bės posėdžiuose, ir DBLS suva
žiavimuose slegiančios skolos 
ir pavojai būdavo pagrindinis 
visų svarstymų klausimas. Da
bar tie rūpesčiai jau, palyginti, 
seniai užmiršti. Tiesa, bendro
vės vadinamasis spaudos sky
rius, kurį sudaro spaustuvė, 
“Europos Lietuvis” ir “Nidos” 
Knygų Klubas, kasmet duoda 
nuostolių tūkstančius svarų, 
bet didėja kitų šakų (namų ir 
Lietuvių Sodybos) pelnai, ku
riais išlyginami nuostoliai ir 
dar lieka gerinimams ir kultū
rinei veiklai.

Organizuota veikla
Jokie piniginiai rūpesčiai ne

kilo ir šiais metais kovo 31 — 
balandžio 1 d. d. įvykusiame 
DBLS metiniame suvažiavime 
ir bendrovės akcininkų susirin
kime. DBLS pirm. J. Alkis val
dybos pranešime pabrėžė, kad 
ir praėjusiais metais maža kas 
pasikeitė, gal tik truputį padau
gėjo narių ir įsisteigė vienas 
naujas skyrius. Savaitgalinė mo
kykla kol kas tėra viena — Lon
done ir ta pati neseniai atsteig- 
ta. Kadangi Britanijoje šią va
sarą dalis laiko bus skiriama 
jaunimo kongreso programai, 
tai atitinkamas pagalbinis ko
mitetas renka jam paremti au
kas, kurių ligi šiol jau suplaukė 
daugiau, negu buvo užsimota 

surinkti. Įsteigtas Tautinės Pa
ramos Fondas, kuris sutelktą
sias lėšas naudos pirmiausia 
šelpti persekiojamiems už žmo
gaus teisių gynimą lietuviams 
ir lietuvybės išlaikymui nepa
lankiose sąlygose gyvenančiam 
jaunimui. Tęsdamas savo pra
nešimą, pirm. J. Alkis pristatė 
suvažiavimui neseniai pradėjusį 
pareigas eiti naująjį “Europos 
Lietuvio” redaktorių dr. Vyt. 
Čepą, atvažiavusį iš JAV. Pri
minė taip pat, kad neseniai bu
vo baigta spausdinti knyga 
“Britanijos lietuviai”.

Jau treti metai vis svarstoma, 
kaip užsitikrinti, kad Lietuvių 
Namų Bendrovė su visu savo 
turtu kada nors nepereitų į pri
vačias rankas. Šįkart nustatyta 
įteisinti DBLS — įregistruoti ją 
valdžios įstaigose kaip bendro
vę. Kadangi ji turi surinkusi 
jau nemaža Lietuvių Namų 
Bendrovės akcijų, tai kritišku 
atveju galės lemti ir bendrovės 
turto likimą. Jeigu kada nors 
ateis laikas, kad DBLS sunyks, 
tai numatyta, kad jos turtas tu
rės būti pervedamas panašius 
tikslus turinčiai organizacijai.

Jaunimas • ■ ■.->•
Beveik kiekviename suvažia

vime kalbama vis apie jaunimą, 
ką daryti, kad jis išliktų lietu
viškas. R. šovos ir A. Vilčinsko 
pastangomis prieš kurį laiką 
prie DBLS buvo įsteigtas vadi
namasis lituanistinis skyrius, 
kuris stengiasi burti jaunimą, 
šen ir ten šaukti jo susirinki
mus. R. šova savo pranešime 
tvirtino, kad Britanijoje esama 
apie 1.000 lietuviškos kilmės 
jaunimo. Lituanistinis skyrius 
turįs plačią valdybą su atstovais 
įvairiuose miestuose; palaips
niui mezgami ryšiai, rūpinamasi 
steigti būrelius lietuvių kalbai 
mokytis. R. šovos pranešimas 
paskatino kelis suvažiavimo at
stovus pasisakyti. Tie pasisaky
mai buvo pesimistiški. Štai vie
nas atstovas atskleidė, kad jo 
mieste yra gimę ir augę 65 lie-

e Laisva spauda gali būti gera ar 
bloga, bet be laisvės tikriausiai ji 
bus tik bloga (Albert Camus).

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

Naujas adresas:
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

tuviukai, bet tik 5 temoka savo 
tėvų kalbą. Mokytojas papasa
kojo, kaip jis kalbinęs jaunuo
lius, siūlydamasis pamokyti 
juos lietuvių kalbos, bet rie vie
nas nepanorėjęs. Savo vaikus 
lietuviškai išmokiusieji atsto
vai tvirtino, kad lietuvių kalbą 
įsisavina tik tie vaikai, kurių 
tėvai tuo rūpinasi.

Lietuvos sienos
Jau pernykščiame suvažiavi

me dr. S. Kuzminskas kėlė klau
simą, kad reikėtų pradėti judin
ti spaudoje busimųjų Lietuvos 
sienų klausimą. Tada buvo pri
tarta jo siūlymui, kad “Europos 
Lietuvis” šalia antraštės ligi 
šiol spausdinamuosius miestų 
herbus turėtų pakeisti Lietuvos 
žemėlapiu su etnografinėmis 
sienomis. Ligi šiol tai nebuvo 
vykdoma, bet daktaras reiškė 
viltį, kad gal naujasis redakto
rius bus palankus tokiam pakei
timui. Busimųjų sienų klausi
mu domisi, sako, VLIKas. Tuo 
reikalu jis esąs susisiekęs su ki
tais veiksniais ir su laikraščių 
redaktoriais, be to, istorikai 
ruošia stambesnį veikalą sienų 
klausimu.

DBLS valdybą sudaro 7 as
menys, kurie kartu yra ir Lietu
vių Namų Bendrovės direkto
riai. Kasmet rotacine tvarka 2 
pasitraukia, bet dažniausiai jie 
vėl perrenkami, šįkart pasitrau
kiančiųjų vieton (S. Kasparo ir 
A. Pranskūno) išrinkti nauji — 
R. Šova ir K. Tamošiūnas.

Suvažiavimui pirmininkavo 
D. Banaitis, sekretoriavo kun. 
A. Geryba.

Visi yra girdėję apie vitami
nus, bet daugelis turi klaidingą 
nuomonę apie jų veikimą. Daug 
kas mano, kad imdamas reikia
mus vitaminus apsisaugos nuo 
ligų, o susirgęs bus išgydytas. 
Tai labai klaidingas manymas.

Visų pirma rašysiu apie atski
rus vitaminus, bet apie jų che
minę sudėtį ir struktūrą nekal
bėsiu, nes nechemikui tai nieko 
nesako. Gerai žinomi yra šie vi
taminai: A — retinolis, D — kal- 
ciferolis, E — tokoferolis, K, 
BĮ — tiaminas, B 2 — ribofla- 
vinas, niacinas, B 12 — cianoka- 
balaminas, folinė rūgštis, B 6 — 
piridoksinas, C — askorbutinė 
rūgštis, pantoteninė rūgštis, 
biotinas. Iš viso — 13 rūšių.

Vitaminas A
Jis reikalingas akies retinai 

priimti šviesos ir spalvų spindu
liams bei tvarkyti kūno dangą 
— epitelį. Dėl vitamino A sto
kos susilpnėja regėjimas tamso
je, nyksta akies ragena (perma
toma plėvelė akies priekyje), 
atsiranda sausas akies uždegi
mas. Vėliau prasideda net visos 
akies naikinimas, pradedant ra- 
g e n o s nykimu, suragėjimas 
odos paviršiaus, odos liaukų 
naikinimas ir uždegimas, ypač 
nuo prisidedančių infekcijų. Vi
tamino perteklius gali sukelti 
tinimus, ilgųjų kaulo galų atau
gas ir kaulo sukietėjimus, plau
kų išretėjimą ir likusių sušerė- 
jimą. Perteklius susidaro, kai 
gaunama apie 100,000 vienetų 
į dieną per ilgesnį laiką. Pertek
liaus susirgimai užregistruoti 
Antarktikos tyrinėtojuose, ku
rie mito daugiausia ten jūrose 
esančių gyvūnų kepenimis.

Vitamino rc’ki? 5 mg arba 
5000 vienetų į dieną. Jis gauna
mas su žuvies taukais, gyvių ke
penimis, sviestu, grietine, žaliais 
daržovių lapais ir geltonomis 
daržovėmis, pvz. morkomis.

Vitaminas D
Vitaminas reikalingas kaulų 

statybai. Jis padidina kalcio ir 
fosforo sugėrimą į organizmą. 
Jo trūkumas sukelia kaulų 
minkštėjimą, iškrypimus, tirpi
mą. Ryškiai pasireiškia vaikuo
se rachitu. Jo perteklius suke
lia kalkėjimus kauluose, for
muoja kalkinių^ akmenis inks
tuose ir kūno audiniuose. Šis vi
taminas gaunamas su žuvies 
taukais, kiaušinio tryniu, svies
tu, grietine, pienu, kepenimis. 
Kūnas jį gamina, kai šviečia 
ultravioletiniai spinduliai, taigi 
ir saulė. Jo reikia apie 400 vie
netų į dieną. Perdozavimo reiš
kiniai užregistruoti Antarktiko- 
je ilgesnį laiką praleidusiuose 
žmonėse.

Jūsų šeima yra labai svarbi jūsų 
gyvenimo dalis

Šeima yra svarbiausia visuomeninio 
mūsų gyvenimo institucija. Dėlto jūsų 
Ontario vyriausybė nuolat stengiasi remti 

bei stiprinti šeimos gyvenimę 
provincijoje. Šiais 1979-siais, 
Tarptautiniais Vaiko Metais, 
jūsų Ontario vyriausybė 
primena jums, kad mūsų pro

vincijos ateitis priklauso nuo mūsų vaikų, 
o mūsų vaikų ateitis priklauso nuo mūsų 
šeimų stiprumo.

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

Ontario

Vitaminas E
Vitaminas E (įvairūs tokofe

roliai) reikalingas kūne biologi
nių membranų pastovumui iš
laikyti ir ląstelių vidaus deguo- 
ninimo veiksmams lėtinti. Jo 
trūkumas sukelia eritrocitų 
(raudonųjų kraujo kūnelių) tir
pimą, vaškinių medžiagų susi
darymą raumenyse. Jo reikia 
sėklos gamybai. Perteklius ne
kenkia organizmui, šį vitaminą 
randame augalų aliejuose, kiau
šinio trynyje, kviečiu gemaluo
se, daržovių lapuose ir ankštyse 
bei ankštinių sėklose. Jo reikia 
apie 30 vienetų į dieną.

Vitaminas K
Enzimo protrombino susida

rymui ir veikimui reikia vitami
no K. Jo trūkumas sukelia ne
sustabdomus kraujavimus, nes 
krešuliui nesusidarant, nėra kas 
užblokuoja kraujo tekėjimą. 
Turbūt jo negalima paimti per
daug. Dienos kiekis — apie 0,03 
mg kūno svorio kg. (150 svarų 
sveriančiam žmogui — 2 mg.). 
Vitaminas gaunamas su daržo
vių lapais, daržovių aliejais, 
kiaulės ir kitais kepenimis.

Tiaminas — BĮ
Šis vitaminas reikalingas ang

liavandenių apyvartai organiz
me, centrinių ir periferinių 
nervų ląstelių bei širdies rau
mens veikimui. Jo trūkumas pa
sireiškia periferinių nervų silp
numu, deginimo jausmu, o taip 
pat kalbos praradimu, bendru 
nusilpimu ii- širdies silpnumu. 
Visa tai yra “beriberi” ligos pa
sireiškimas. Perdozavimas šio 
vitamino negalimas. Dienos kie
kis yra 1 ligi 1,5 mg. Jis gauna
mas su mielėmis, mėsa, riešu
tais, ankštiniais ir bulvėmis.

Vitaminas B 2
Kaikurie energijos vyksmai, 

baltymų apykaita bei gleivinių 
sveikumas organizme būtinai 
reikalingi šio vitamino. Jo ne
buvimas susargdina odą, kuri 
darosi riebi nuo padidėjusios 
riebalinių liaukų gamybos, 
akies ragena pasidengia kraujo 
indeliais. Taip išsivysto matymo 
sutrikimai — vietoj vieno mato
mi du objektai. Prisideda ir sei- 
lėjimas. Šis vitaminas nekenkia 
imamas ir dideliais kiekiais. Į 
dieną reikia 1 — 1,7 mg. Gau
namas su pienu, sūriu, mėsa, 
kiaušiniais, kepenėlėmis ir pan.

Niacinas
Niacinas reikalingas anglia

vandenių ir triptofano (būtina 
amino rūgštis) apykaitai orga
nizme. Jo trūkstant, išsivysto 
pelagra. Toji liga reiškiasi: a. 
liežuvio paraudimu, sausumu, 
nejautrumu ir patinimu; b. bur

nos kampuose negyjančiomis 
opelėmis; ' c. skilvio deginimo 
jausmu; d. paleistais viduriais; 
e. smegenų veikimo pasikeiti
mu — nyksta atmintis, silpnėja 
sąmonė; f. odos šiurkštėjimu, 
nelygumu, prakaitavimu, šaltu
mu. 15-20 mg šio vitamino rei
kia į dieną. Gaunamas su mielė
mis, mėsa, žuvimi, ankštiniais 
augalais.

Vitaminas B 6
Piridoksinas — B 6 būtinas 

ląstelių veiklai, kaikurių amino 
ir riebalinių rūgščių apykaitai. 
Jo trūkumas pasireiškia maža
kraujyste, mažuose vaikuose — 
konvulsijomis, sumažintu nervų 
jautrumu ir riebalingu odos su
erzinimu. Jo reikia 2 mg į die
ną. Jis randamas tuose pačiuose 
gaminiuose, kaip ir kiti B vita
minai, būtent mielėse, mėsoje, 
žuvyje, grūdų žievelėje bei ge
male (pilnų grūdų duonoje).

Pantoteninė rūgštis
Angliavandenių, baltymų ir 

riebalų apykaitai organizme ji 
labai reikalinga. Be jos žmogus 
jaučiasi nuvargęs, silpnas, blo
gai miega, kenčia galvos skau
dėjimus, vidurių ir raumenų 
spazmą, pajautimo sumažėjimą 
kūno dalyse. 10 mg į dieną pa
kanka. Gaunamas su mėsa, mie
lėmis, kiaušiniais, ankštiniais.

Folinė rūgštis
Jos reikia eritrocitų (raudo

nųjų kraujo kūnelių) pribrandi- 
nimui ir susidarymui purininių 
ir piramidininių medžiagų or
ganizme. Šios vitaminams pri
klausančios medžiagos trūku
mas iššaukia sunykimą visų, 
tiek baltųjų, tiek raudonųjų, 
kraujo kūnelių, kas yra pilna 
mažakraujystė. Ir didžiausi kie
kiai vitamino nėra kenksmingi. 
Reikia 0,4 mg dienai, gaunamas 
su daržovių lapais, vaisiais, mie
lėmis ir mėsa.

Vitaminas B 12 — 
cianokabalaminas

Subrandinti eritrocitų DNA 
— desoksinukleininei rūgščiai, 
kol dar jie turi branduolius, yra 
būtinas šis vitaminas. Išsivysto 
blogybinė mažakraujystė, kai jo 
trūksta. Organizmas moka vita
miną išmesti, kai jo perdaug. Į 
dieną užtenka 5 mg. Jo pakan
kamai yra mėsoje, ypač gyvulių, 
kiaušiniuose, piene ir jo gami
niuose.

Vitaminas C
Askorbinė — priešskorbuti- 

nė rūgštis yra svarbus vitami
nas. Jo reikia, kad kaulus augi
ną audiniai ir cirkuliacijos in
dai tinkamai veiktų. Jis padeda 
žaizdoms gyti. Trūkumas suke
lia skorbutą — dantų smegenų 

patinimą, jautrumą, kraujavi
mą, dantų išklibimą. Dideli kie
kiai nekenkia. Vidutiniškai rei
kia 60 mg į dieną. Gaunama su 
citrininiais vaisiais, pomidorais, 
bulvėmis kopūstais, žaliais pipi
rais ir kitais vaisiais.

Biotinas
Šis vitaminas yra dar moksli

nių tyrimų stadijoje. Jis reika
lingas visiems gyviams, bet apie 
jo specifinį veikimą ir reikalin
gą kiekį nėra žinoma. Studijuo
tas žmoguje, kuris maitinosi tik 
nevirtais kiaušiniais ir negavo 
to vitamino, nes jis randamas 
augaluose.

Išvados •
Iš viso, kas apie vitaminus 

pasakyta, matome, kad jie būti
ni organizmui. Be jų organiz
me išsivysto tam tikri susirgi
mai. Pakankamas jų kiekis pa
deda organizmo gyvastingumui, 
bet ypatingai didelėmis dozė
mis negalima padidinti ir page
rinti organizmo veiklos. Nega
lima padaryti, kad jis būtų svei
kesnis, negu jis normaliai reiš
kiasi. Kaikurių žmonių nuomo
nė, kad vitaminas C, imamas di
deliais kiekiais (5000 — 10,000 
vienetų į dieną) apsaugo nuo 
slogų ir gripų, yra nepagrįstas. 
Tas pat pasakytina ir apie vita
minus A ir D, kurie imami kar
tais labai dideliais kiekiais nuo 
artričio.

Tiesa, daugelis vitaminų su
tirpsta vandenyje, ir organizmas 
juos išmeta nesunaudotus, jei 
gauna perdidelį kiekį. Dėlto jie 
ir nekenkia. Tačiau A ir D vita
minai tirpsta riebaluose. Imant 
labai dideliais kiekiais, jie krau
nami organizmo riebaluose ir 
po tam tikro laiko jų prisirenka 
tiek daug, kad jie organizmui 
pradeda kenkti.

Būkime santūrūs, nevitoma- 
nai ir nelaukime iš vitaminų pa
galbos ten, kur jie negali jos 
teikti. Jų galime gauti pakanka
mai valgant kasdieni maistą, 
kurin turi įeiti: daržovės, vai
siai, riešutai, pilnų grūdų gami
niai, mėsa, ypač gyvulių, žuvis, 
šakniavaisiai, bulvės, pienas ir 
jo produktai bei kiti valgomi 
dalykai. Nesunkiai dirbantiems 
patartina vengti didelių kiekių 
riebalu, bet tai dėl kitų priežas
čių. Kas neviską gali valgyti, 
patartina imti ir vitaminų, bet 
tik atitinkamą kiekį ir tik tuos, 
kurių su maistu negaunama.

• Gydytojai sutaria, kad asmuo, 
išėjęs į pensiją, pasitraukęs iš ak
tyvaus gyvenimo ir praradęs domėji
mąsi, — paprastai būna nuobodulio, 
planų, vilčių žlugimo ir iš to atsira
dusios depresijos auka, todėl miršta 
palyginti greitai. H. S. HUNNISETT
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Į PRANCIŠKONU VASARVIETĖ 
KENNEBUNKPORTE

Pranciškonai visus lietuvius kviečia atostogauti savo Į 
vasarvietėje, Kennebunkporte. Čia ideali vieta ir fiziniam, | 
ir dvasiniam poilsiui. Pavargusias nuo darbo jėgas stiprina J 
didinga Maino gamta — jūra, miškai, tyras oras, o taip pat Į 
geras maistas, patogūs kambariai. Dvasiai atgaivos teikia I 
meniška aplinka — monumentinės skulptūros lauke, nuo- ? 
stabaus grožio koplyčia, dailės parodos, koncertai, litera- į 
tūros vakarai, paskaitos. Pranciškonų vasarvietė JAV ir į 
Kanados lietuviams yra tapusi visokeriopo poilsio vieta j 
karštais vasaros mėnesiais. t

Atostogavimo sezonas prasideda birželio 30 ir baigiasi ? 
rugsėjo 3. Informacijų ir rezervacijų reikalais kreipiamasi f 

i šiuo adresu: Į
FRANCISCAN GUEST HOUSE, 3

KENNEBUNKPORT, ME 04046, USA j
Telefonas 207-967-2011. i

Gegužis yra 
šeimos vienybės 

mėnuo
Specialus mėnuo - 
specialiais metais
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KUN. PRANAS GARŠVA, vyriausias “Draugo” redaktorius, sveikina GABI- 
... JĄ JUOZAPAVIČIŪTĘ, gavusią Eugenijaus Kriaučeliūno vardo premiją 

. §1000 Čikagoje iškilmės metu. Kun. Pr. Gr. buvo vertintojų komisijos nariu

Neišleidžia solisto iš Vilniaus

Naujoji Nagio poezijos knyga

'■ Jau praėjo pusmetis, kai so- 
' listas Vaclovas Daunoras oku
puotoje Lietuvoje įteikė pareiš- 
kimą, prašydamas leisti jam su 

s šeima išvykti j užsienį, tačiau 
iki šiol jis į tai negavo jokio 
atsakymo. Kaip paprastai, to
jau atveju valdžia delsia, štai 
kiek naujesnių žinių apie V. 
Daunoro sąlygas.

V. Daunoras dar dirba Vil
niaus konservatorijoje, tačiau 
apie jį skleidžiami įvairūs pikti 
gandai, stengiamasi jį apšaukti 

; tėvynės išdaviku, apšmeižti. Tuo 
.siekiama susilpninti jo tarnybi- 

?.-nę padėtį. Bet to dar neužtenka 
— griebiamasi kitokių priemo
nių. Šiuo metu, atrodo, norima 
sumažinti jo dainavimo klasės 

-i mokinių skaičių: vasario mėne- 
-• si iš jo atimtas pats geriausias 

mokinys ir, tarsi pasityčiojimui, 
i- pervestas į V. Noreikos klasę. 

Daunoras atsiduria pavojuje,
■ kad, netekęs mokinių, bus pri-
■ verstas palikti konservatoriją. 
' ' Tokiu atveju jis liktų visiškai 
\ be darbo. Ir šiuo metu šeimos 
' išlaikymo rūpesčiai Daunorą 
t..‘slegia.

V. Daunoras skundžiasi, kad 
. -apie jį skleidžiami įvairūs pra

simanyti šmeižtai, kuriais mėgi-
• narna pakenkti jo vardui, nors 

jam niekas negali prikišti kokio 
nors politinio ar kriminalinio

■ nusikaltimo. Visi gerai žino, 
kad dar neseniai V. Daunoras 
kaip solistas buvo susilaukęs 
plataus pripažinimo tiek Sovie-

; ,- tų Sąjungoje, tiek ir tarptauti- 
j nėję plotmėje. Dėl grynai as

meniško kai kurių pareigūnų nu- 
sistatymo prieš V. Daunorą 
jam užkirstas kelias reikštis 

7 kaip dainininkui, todėl jam ne
liko nieko kito, kaip pasiremti 

*7, savo tarptautiniu pripažinimu 
ir jieškoti dainavimo galimybių 
užsienyje. V. Daunoras yra ne- 

. kartą pabrėžęs, kad šiuo apsi
sprendimu jis neatsisako tėvy- 
nės. Deja, jam sudarytos tokios 

- sąlygos, kad savo talentu jis ne
gali reikštis tėvynėje. Būdamas 
pačiame dainininko jėgų žydė
jime, jis nenori būti biurokra
tų nutildytas. Dėlto jis nori su 

■■■ šeima išvykti į užsienį, kur tiki- 
si tęsti savo pamėgtą dainavi
mą.

* .Jau praėjo šeši mėnesiai, kai 
. ' jis paprašė leidimo išvykti, bet 

B Dainavos stovyklavietė 
MANCHESTER, MICH. *•

Šios vasaros stovyklų tvarkaraštis
Birželio 17 — liepos 1 — vyresniųjų moksleivių ateitininkų 

(14-18 metų amžiaus).
z.... Liepos 1 — liepos 15 — jaunesniųjų moksleivių ateitininkų 
s,-s stovykla (7-13 metų imtinai).

Liepos 15 — liepos 22 — poilsio savaitė nuolatinių Dainavos 
darbų talkininkų ir jų šeimų.

Liepos 22 — rugpjūčio 5 d. ateitininkų sendraugių šeimų, 
f Liepos 29 — metinė Dainavos šventė, į kurią šiemet atsilan- 

kys Lansingo vyskupijos vysk. Kenneth J. Povish.
Rugpjūčio 5 — 19 lietuvių kilmės lietuviškai nekalbančių 

berniukų ir mergaičių (nuo 7-14 metų).
Rugpjūčio 19 — 26 Tautinių Šokių Instituto šokių vadovų 

y ' kursai.
DAINAVOS jaunimo stovyklos administracija prašo kiekvie- 

, ną lietuvį, gyvenantį JAV ar Kanadoje, skaitantį lietuvišką spaudą, 
" pranešti ir paraginti savo pažįstamas lietuviškos kilmės šeimas 

■“ siųsti savo vaikus į lietuvių kilmės .nelietuviškai kalbančių vaikų 
6', stovyklą DAINAVOJE. Šiai stovyklai, kuri įvyks nuo rugpjūčio 5 
) d. iki rugpjūčio 19 d., registracija pratęsiama iki balandžio 15 d. 

gį- Registruotis šiuo adresu: Youth Camp DAINAVA, 25830 Forest
er view, SOUTHFIELD, MICH. 48034, USA. Reikalui esant skambinti 
w. tel. 1-313-354-0746.

Registruojantis reikalingos šios žinios: pavardė, vardas, am- 
žius, lytis, aiškus adresas ir telefonas. Registraciją baigus, kiekvie- 

. . nam bus išsiųstos smulkesnės žinios ir informacija apie stovyk
lavimo sąlygas, šiuo metu galime pranešti, kad kaina vienam 
vaikui numatoma $65.00 savaitei.

vis dar negauna atsakymo. Šie
met vasario mėnesį jis tą savo 
prašymą iš naujo pakartojo. 
Vietoj atsakymo susilaukė nau
jų sunkumų, norima padaryti jį 
bedarbiu dėstytoju. Tai dar vie
nas ryškus pavyzdys, kaip šiuo 
metu Lietuvoje nepaisoma pa
grindinių žmogaus teisių, netgi 
oficialiai pripažintų valdžios 
įstatymų. Neteisėti ir grubūs 
valdžius veiksmai privertė V. 
Daunorą apsispręsti už išvyki
mą, tačiau tokio noro viešas pa
reiškimas — tai jau naujas ir 
pavojingas “nusikaltimas”. To
dėl žymusis mūsų dainininkas 
yra reikalingas užsienio pagal
bos, pirmoj eilėj iš mūsų išei
vijos. Padėti jam galima ir rei
kia įvairiais būdais, tiek medžia
giškai, tiek morališkai. Ypač 
daug pasitarnauti galėtų tie mū
sų tautiečiai, kurie, lankyda
miesi Lietuvoje, pasistengtų jį 
aplankyti, su juo pasikalbėti, 
sužinoti daugiau apie dabarti
nius jo vargus ir sunkumus.

Vakarų visuomenės dėmesys 
ir susirūpinimas V. Daunoro li
kimu neabejotinai padėtų jo ne
lygioje kovoje su jam gero ne- 
linkinčiais persekiotojais. Tuo 
tikslu skelbiamas už savo teises 
kovojančio ir laisvųjų žmonių 
paramos reikalingo dainininko 
adresas: Vilnius, Vykinto 27-12.

Neseniai atviru laišku V. Dau
norą morališkai parėmė trys 
žymieji mūsų disidentai — To
mas Venclova, Aušra ir Jonas 
Jurašai. Vakaruose gyvena ir 
jaunesnysis dainininko brolis 
Ričardas, jau gražiai įvairiuose 
žemynuose užsirekomendavusi 
dainavimo pajėga, kuriam bro
lio likimas labai rūpi, bet dide
lių galimybių padėti jis neturi. 
Todėl reikia, kad talkon ateitų 
plačioji visuomenė — greitai ir 
veiksmingai. P. Kunotas

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

DR. I. GRAŽYTĖ-
MAZILIAUSKIENĖ

Spausdiname autorės kalbą, pasa
kytą naujosios knygos “Prisijaukin
siu sakalą” sutiktuvėse, kurias su
rengė Montrealio Lietuvių Akademi
kų Sambūris. RED.
O, kaip man užrašyti rudenį ir 

savo juodą kraują,
kad vieną kartą popieriuje atsivertų, 

kaip negyjanti žaizda —
lietaus ir vėjų nukankintos lygumos 

ir iškraipyti skaudžiai
mediniai kryžiai vakaro skliaute.

Mano žemės ruduo, 1943
Leisk žodžiams augt.
Tegul sotina
ir juos, kaip medi ir želmenį, 
neišmatuojami gelmenys . .. 
Leisk žodžiui nokti.
Tylėk — 
ir lauk.

Prisijaukinsiu sakalą, 1978

“Prisijaukinsiu sakalą” yra 
penktoji Henriko Nagio poezi
jos knyga. Ji — pati klasiškiau- 
sia, kiek tai įmanoma tamsia
jam mūsų poezijos romantikui. 
Šias citatas skiria daugelis me
tų. Pirmasis įspūdis — bet tai 
nėra Nagys: dramatiškas, tam
sos ir audros, šviesos jieškoji- 
mo poetas! Kur gi Latema Ma- 
gica, per kurią pasaulis pamato 
naujus tikrovės atspalvius, kur 
derva kvepiantys uostai, į ku
riuos grįžta sūnūs palaidūnai? 
O kova su laiku, tiksinčiu ma
žose metalinėse laikrodžių šir
dyse . . ? Ar išbluko pasaulyje 
ir amžinybėje klajojančių bro
lių veidai?

Ne. Tai tas pats Nagys. Visi 
keturi ankstyvesnieji rinkiniai 
veda į paskutinįjį. Daugiau ne
gu kitiems jam artima Dylan 
Thomas poezijos definicija: 
“Ritminis, neišvengiamai sru
venantis eismas iš puošnaus 
aklumo į nuogą viziją”. Jame 
kristalizuojasi pagrindiniai poe
to bruožai, atsispindi paskuti
nioji tikrovės metamorfozė, kaip 
šiaurės ežerų ir miškų bruožai 
atsispindi didelėse, geltonose 
sakalo akyse. Tikrovė yra ta — 
niekas neprisijaukina sakalo, 
kaip niekas neprisijaukina nei 
mirties, nei kūrybinio žodžio. 
Kartais sakalas nutupia ant 
rankos — tai vieno momento 
stebuklas. Dėl jo ir rašo poetai.

Nutyla lapkričio naktų aud
ros, bloškiusios išdidžius, dan
gų siekiančius medžius, ir vėjai, 
kartu su broliais ir seserimis 
poetais, šiaurėje klausosi am
žino kraujo tekėjimo. Nuotai
kos, peizažai, tada panašūs į ga
lingą srovę, nesibaigiantį cres
cendo, liudijo poeto žemės pa
jutimą, žemės meilės kaip dva
sinio stovio, ne deklaracijos, 
jausmą. Dabar jie išskaptuoti, 
tartum granite, žodžiais:

Kaip diena ir naktis.
Kaip gyvastva ir mirtis.
Kaip žiemą žydinti rykštė — 
nuostabiausia išliks 
žmogaus 
ir paukščio 
draugystė.

Gal sakalas, žiūrintis ramiai 
ir vienodai į poeto akis, tėra 
paskutinis pranašas keistomis 
akimis? Nagys surado šviesą. 
Baltą, akinančią šviesą, šiaurės 
šviesą. Tiesa, ji šalta. Ji gali 
išsvilinti akis. Pasakų sniegas 
yra baltesnis už baltą. Toji švie
sa dabar yra ramybė. Ir jei eilė
raštyje “Credo” poetas sako 
“saulę užgesink — tebus tam
su”, ramybė gyvena ir tamsoje. 
Nebėra maišto, yra kažkas pa

Hamiltono aukuriečių koncertas
Gegužės 27 d. “Aukuras” 

rengia žodžio ir dainos koncer
tą. Šiuo koncertu norima pami
nėti Vilniaus universiteto su
kaktį. šia proga sudarytas mo
terų sekstetas “Daina”, kuris 
pirmą kartą pasirodys. Pakvies
tas dalyvauti rašytojas J. Jan
kus. muzikė Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė ir grimorius Stasys 
Ilgūnas. Taip pat jame dalyvaus 
didžioji dalis aukuriečių. “Dai
ną” sudaro: Aldona Laugalienė, 
Teresė Kalmantavičienė, Mary
tė Kalvaitienė, Liuda Stungevi- 
čienė, Elena Kudabienė ir Al
dona Matulienė, kuri taip pat 
ruošia kanklininkes (skautes).

Režisorė E. Kudabienė sten
giasi, kad šis koncertas būtų 
Įvairus, įdomus ir pritaikytas 
visokiam skoniui. Visa progra
ma bus padalinta į tris dalis. 
Pirmoje dalyje bus ištraukos iš 
Vinco Krėvės dramos “Šarū
nas”, paįvairintos liaudies dai
nom. Antrąją dalį atliks “Au
kuro” liepsnelės (mūsų mažie
ji). Vaizdelis “Gailė ir Žirgonė” 
— parašytas O. Vaivorytės. Tre
čioji dalis skirta dainai ir poezi

našaus į Dantės “Tavo valioje 
yra mūsų ramybė”. Tokią ramy
bę randa žmogus, išėjęs iš tur
gaus aikštės į tuščią ežero pa
krantę.

Sakalo namuose sustingsta 
laikas. “Saulės laikrodžiuose” 
sūnus palaidūnas rašė etiudus 
praeities sutrupėjusiam pasau
liui. Laiko tekėjimas yra vi
sų iliuzijų ir visų atsiminimų 
priešas. “Sakalų valanda” yra 
paskutinio rinkinio laikas. Ne
be tas, kurį sukapoja laikro
džiai, bet tas, kuris atneša lais
vę nuo viso to, kas yra nees
minga:

Nežinau, 
kada bus, 
ir kur nežinia, 
mano paukščių raibų 
padangė pilna.
Nesvarbu 
nei kur nei kada, 
bet išauš 
man dar 
sakalų valanda.

Su laiku negalima kovoti, 
saulės laikrodžio negalima iš
kelti iš tvenkinio dugno, bet 
yra tik vienas momentas poe
tui, tikresnis už visus kitus, bū
tent, kai jis duoda vardą me
džiui, akmeniui, paukščiui. Ti
kėjimas, svajonė, kūrėjo aktas 
nugali laiką:
Pavadinsiu tave savo sakalu.
Pilką, vienišą paukštį.Atsiskyrėlio 

brolį.
Vienintelę išsipildžiusią savo svajonę.

Jei “Mėlynas sniegas” yra 
Henriko Nagio spalvingiausias 
rinkinys, “Prisijaukinsiu saka
lą” yra grafika — juoda ir bal
ta. “Mėlynas sniegas” patvirti
no jį kaip ryškiausią mūsų nuo
taikos poetą. Naujasis rinkinys 
turi vientisiausią nuotaiką. Tai 
pasaulis, kuris jaučiamas (kaip 
visoje Nagio poezijoje) oda — 
pasaulis, kuriame vyrauja ašt
rios šakos-ašakos, vandenys — 
gailūs ir sūrūs, linksma ir rau
dona plūdė — kontrastas bal
tom arktikos meškom ir saulė
grąžom.

Tiesa, poetui dabar svarbiau 
struktūra, negu spalvingumas 
įvaizdžiuose. Bet nelengva išsi
žadėti to, kas buvo jo kūrybos 
centru. Tas pats poetas, kuris 
piešė vaiko veidą ant pirmojo 
sniego, piešia “žilvičio šaka juo
kingus veidus ant vandens”. Ir 
“Mėlyno sniego” Nagys prašo 
nudažyti jam plaukus juodai 
prieš mirtį, kad nesiskirtų nuo 
nakties, ir veidą žaliai, kad gi
ria ramiai žaliuotų virš jo.

Daugiau tačiau negu apie ką 
kitą Henrikas Nagys rašė apie 
brolius. Joks kitas mūsų poetas 
taip jautriai nepergyveno drau
gystės ir draugų išsiskyrimo. Jo 
broliai buvo poetai, maištuoliai, 
klajūnai, jieškotojai, pasaulio 
piliečiai, atsiskyrėliai, nužemin
tieji, kovotojai ir audros išmes
tieji ant svetimų salų. Tai gija, 
kuri tęsiasi per visą Nagio poe
ziją. Jie buvo liudininkai žmo
gaus gyvenimo intensyvumo ir 
paslapties. Jie galėjo kartu su 
Kiplingu sakyti: “Užtenka, kad 
per tavo malonę / aš nieko ba
nalaus nemačiau pasauly”.

“Broliai balti aitvarai” buvo 
elegijos įnirusiems broliams ir 
tolimai genties praeičiai. Saka
lo įvaizdyje naujoje poeto kny
goje skaitytojas randa visų tų 
brolių sintezę — gryniausią poe
to identifikaciją su vienu iš jo 
įvaizdžių. Tai brolis, visados 
laisvas, neprijaukinamas ištai

jai. Dainos bus įvairios: klasiki
nės, romansai ir lengvesnio žan
ro. Jos visos bus sujungtos mū
sų poetų kūriniais.

Dainos įvedimas į dramos vie
netą yra žingsnis pirmyn. Be
veik kiekviename veikale reika
lingas dainavimas scenoje ir už- 
scenyje. Sustiprintas sekstetas 
palengvins ateities darbus.

Hamiltono “Aukuras” balan
džio 7 d. aplankė New Jersey su 
Balio Sruogos lyrine drama 
“Pavasario giesmė”, o balan
džio 8 d. Kultūros židinyje Niu
jorke suvaidino satyrinę dramą 
“Ponios Dulskienės moralė”. 
Šis veikalas taip pat bus pakar
totas Toronto Lietuvių Namuo
se gegužės 6 d. Išvyka į Čikagą 
nukelta į lapkričio 3-5 d.d.

1980 m. “Aukurui” sueis 30 
metų veiklos. Bene ir bus vie
nintelis dramos teatras išeivi
joj, sulaukęs tokios sukakties. 
Jai paminėti bus sudarytas spe
cialus komitetas, šis reikalas 
pavestas “Aukuro” reikalų ve
dėjui K. Mikšiui. Numatyta va
karienė su koncertu, o sekma
dienį — naujo veikalo premje

ginguose rūmuose, nes jis mirš
ta, jei nemato šiaurės. Jis yra 
tas margas paukštis, dainose 
krypavęs ant tėvelio dvaro, ku
rio sparnai dengia šimtmečius; 
jis — pasakų sakalas, idealu
sis brolis, kurio sparnai užkloja 
dangų. Jis — vienišas, išdidus 
ir be kompromisų. Jo akyse yra 
gyvenimas ir mirtis, nes sakalai 
skraido ten, kur baigiasi savęs 
gailestis ir prasideda tiesa: tiesa 
mūsų žmogiško ribotumo, tiesa, 
kuri yra neprijaukinama, bet 
tai pagaliau nėra svarbu:

Gerai, kad tik akimirksnį, 
ir ne ilgiau
galėjau savo rankoje laikyti — 
sapną ir pasaką ir paukštį.
Jeigu ateitų man dabar naktis — 
būtų vistiek, 
nes savo rankoje laikiau, 
kad ir akimirksnį, 
bet taip arti:
stebuklą, sakalą, svajonę.

Iš poetų reikalaujama tik 
vieno — lojalumo žodžiui, žo
džiai yra vienintelė mūsų tvir
tovė ir prieš tamsą. Ir naujaja
me rinkinyje sakalas yra tas kū
rybinis žodis, visados laisvas, 
leidžiantis poetui skristi toliau 
ir už jo numylėtus rudens ir 
pavasario vėjus, žodžiai užplūs
ta, kaip nenumaldomas potvy
nis, jie iškeliami, kaip akme
nys iš sietuvų dugno. Nė viena
me rinkinyje tiek daug dėmesio 
nekreipta į žodį kaip instrumen
tą. Todėl galbūt “Prisijaukinsiu 
sakalą” yra formos atžvilgiu 
vientisiausia H. Nagio knyga, 
lengviausiai prieinama skaityto
jui. Jos tonas ramus, savimi pa
sitikintis, vidinio monologo to
nas. Tai, pasinaudojant Walla
ce Stevens žodžiais, “vaizduotė, 
kuri sėdi atokiai, tamsi ir gera
širdiška, teisi ir neteisi, kai va
saros viduryje ji mato žiemą”. 
Gyvenu tiktai žodžiui — rašo 
Nagys. Ir nemirtingoje šiaurėje 
jie švyti. Miršta broliai ir saka
lai, bet nemiršta žodžiai. Ir per 
juos ateina šviesa, kurios ilgai 
jieškojo poetas. Sakalas yra iš
didus, neprijaukinamas, nuosta
bus draugas, laisvė, praradus 
viską, vaikystės ir prisiminimų 
sintezė, skaidrios šiaurės sinte
zė, paskutinysis elementas, nuo
gas, be iliuzijų ir kartu paskuti
nioji iliuzija suprasti tai, kas 
neįmanoma • suprasti, . būtent, 
poeto kūrimo procesas, kuris 
niekad nėra nugalimas.

Toje šviesoje Henrikas Nagys 
susitaiko su savimi. Kadaise 
“Saulėlydžio valandoje” jis rašė:
O vidurnakčiais, kai kelsis rūsčios 

vėtros
ir taip gūdžiai šauks kamienus 

apkabinusios,
ir siūbuos aukštas viršūnes ir 

dejuos —
mano kraujas vėl atbus ir ims tekėti 
mano kraujas šakose jų

susiypnusiose — 
ir sugaus jisai dangaus maištinguose 

skliautuos.

O dabar:
Tiek ir tiek tiktai, tiek teturiu, 
bet pakako ir užtenka visko: 
beržo tošies, paukščio plunksnų 

keturių,
vasarų, pavasarių kelių atsiminimų, 
blėstančių ir nebesugrąžinamų, 
dovanotų mano balto tuščio šiaurės 

miško.

Nežinia, kuriuo keliu toliau 
eis poetas. Bet eis toliau, nes 
toks poetų likimas. Poeto Sa
vage žodžiais:

Aš vaikštau tarp žmonių 
Su savo darbu ir skausmu. 
Kraujas mano plunksnoje, 
Rašalas mano gyslose.

ra. Tais pačiais metais įvyks V- 
sis dramos festivalis Čikagoje, 
kuriame “Aukuras” taip pat da
lyvaus.

Pagerbdami aukuriečių pasi
šventimą, gausiai dalyvaukite 
“dainos ir žodžio” koncerte š.m. 
gegužės 27 d. Hamiltone. E. D.

Atsiųsta paminėti
AIDAI, mėnesinis kultūros žur

nalas, 1979 m. 1 nr. Alfonsas Nyka- 
Niliūnas — eilėraščiai, Romualdas 
Lukošiūnas — Sovietų moralinio te
roro dokumentas, Antanas Maceina 
— Filosofijos keliu, 1978 metai — 
išeivinio gyvenimo apžvalga. Skyriai: 
Iš minties ir gyvenimo, Knygos. Re
daguoja — dr. Juozas Girnius, 27 
Juliette St., Boston, Mass. 02122, 
USA. Literatūros, apžvalgų ir tech
ninis redaktorius — dr. Leonardas 
Andriekus, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, USA. 
Leidėjai — Tėvai pranciškonai.

Henrikas Nagys, PRISIJAUKIN
SIU SAKALĄ. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Ti
ražas 700. Knygą apipavidalino Vy
tautas O. Virkau. Kieti viršeliai. 
Spausdino M. Morkūno spaustuvė. 
Chicago, Ill., 1978 m., 69 psl.

Poetas HENRIKAS NAGYS skaito savo kūrybą iš naujausio poezijos rinkinio
“Prisijaukinsiu sakalą” Nuotr. O. Burzdžiaus

Aukojo "Tėviškės Žiburiams”
S100: Z. Tumosa, Laima Baltrū
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Maculevičius, P. Juozaitis, P. Meš
kauskas, A. Ambraziejus, J. Genys, 
J. Baltakys, M. Senkuvienė, V. Dir
sė, P. Mickus, T. Dagys, B. Galinie
nė, M. Dumčiuvienė, L. Adomavičius, 
V. Gelžinis, P. Balynas, A. Masaitis, 
S. Kudirka. M. Bartulis, M. Duliūnas, 
1 Mačerinskas, M. Biekša, V. Birš
tonas, Z. Jakubonis, P. Cvirka, A. 
Pundzius, L. Razgaitis, Vyt. Skar- 
žinskas, A. Čižikas, P. Vaškevičius, 
J. Radas, A. Pilipavičius, S. Velba- 
sis, J. Petrauskas, S. Narmantas, Jo
nas Paršelis, J. Dobilas, A. Dargis, 
A. žemaitis, Ona A. Trečiokienė, L. 
Bučinskas, V. Stanevičius, Ona Jurš- 
kienė, V. Juodis.

S2: I. Kaliukevičienė, St. Vaičai
tis, B. Jablonskis, J. Steiblys, J. Skir- 
muntienė, A. Mylė, A. Ilmonis, M. 
Ignatavičius. Vai. Kutkevičius, M. 
Kazlauskienė, Br. Norkus, J. Kazic
kas, K. Bačanskas, Ig. Ramonas, L. 

jo MOTINAI mirus
V. s. Česlovui Senkevičiui

gilių užuojautų reiškia —

Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų

skautai bei skautės

A+A
VERONIKAI SENKEVIČIENEI

mirus, sūnui ČESLOVUI su šeima bei kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžių užuojautų —

Toronto skautininkių ir
skautininkų ramovės

Šmulkštys, Z. Rutkienė, Tėvai jėzui
tai (Montrealis), Ona Duobaitienė, 
P. Venskus, L. Galvosas, P. Lileikis.

$1: V. Bieliūnas, M. Matusevičius, 
A. Verbickas, O. Virbūnienė, P. 
Gluoksnys, P. Šukys, S. Noreika, J. 
Vyšniauskas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$27: E. Stunguris, M. Krilavičius, 
Leonardas Kirkilis; $25: V. Juode
lis, prel. P. M. Juras, V. Jankaitis; 
$22: kun. P. Kairiūnas, Z. Tumosa, 
J. Naujokas, kun. dr. F. Jucevičius, 
kun. V. Balčiūnas, Mrs. V. Chaves.

$20: Aldona Gelažnikas, R. Dir- 
velis, Irena Simanavičiūtė, prel. J.
A. Kučingis, G. Zarkis, V. Stanaitis, 
S. Vaitkus, A. Patamsis, Janina Na- 
rušienė, E. Rakauskas, A. Evans, A. 
Sturmas, Stasys Jonušas, V. Stanislo- 
vaitis, Violet B. Platt, dr. A. Saikus, 
P. Serepinas, H. Sakalauskas, L. Ra
dzevičius, M. Zubrickas, Alma Rolia,
B. Vitkus, J. Reyeris, Arūnas Daily- 
dė, St. Bortkevičius, kun. F. Bulovas, 
P. Kitra, J. Mazil, prof. R. Vašto- 
kas, A. Giedraitis, VI. Levickas, G. 
Lingaitis, A. Tarvydas, P. Augaitis, 
V. Dobilas, A. Brakas, M. Girčys, 
M. Sarauskas, M. Rudzinskaitė, Al
dona Zailskas, dr. Nijolė Nogės, A. 
Lukšytė-Meiliūnas, L. Markelis, S. 
Juozapavičius, A. Čepėnas, A. Ma
tulaitis, H. Jasinskas, prel. J. Bal
konas, S. Yokubynienė, T. Gureckie- 
nė, H. Jagučanskienė, A. Laugalys, 
S. Majauskas, A. Krausas, J. Matijo- 
šaitis, V. Melnykas, A. Kurauskas, 
Vida Cegys, A. Alkaitis, S. Mažei
kienė, J. Burkschat, A. Martinkevi
čius, J. Butkus, V. Yurka, V. Augė- 
nas, Mrs. A. Craig, Maria Lorr, Z. 
Sodonis, R. Paškauskas, K. Šileika, 
G. M. šernas, V. Pulkauninkas, J. 
Skladaitis, B. Stasiulis, J. Zubrickas, 
F. Barzdžius, O. Gustainytė, B. Ble- 
kys, dr. R. J. Barakauskas, L. Bazi- 
liauskas, V. Čekanauskas, E. Radvi
lienė, Petras Volungė, dr. J. Sungai- 
la, A, šapočkinas, G. Smolskis, dr. 
V. D. Kvedaras, J. Liuima, A. Au- 
gūnas, J. Mikonis, J. Macijauskas, J. 
Karalius, kun. J. Staškus; $40 rėmė
jo prenumeratą už dvejus metus at
siuntė St. Varanka.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą.



Tespindi Prisikėlimo šviesa
Telesforui Valiui Henrikas Nagys

Kalba, pasakyta Velionies mirties metinių proga Toronte
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O KULTaRiUlEJE VEIKLOJE
Neįmanoma atsisveikinti su Telesforu Valium. Praėjo daugiau kaip metai nuo tos neįtikėtinos gruodžio pirmosios dienos — o vis dar tebej ieškau žodžių. Reikėtų tokių, kaip jo “Tragedijos Baltijos pajūry” suakmenėjusios iš skausmo moterys, kaip tie nelaimės laužų dūmai, smingantys į kraupų dangų, kaip tie krūpčiojantys šešėliai ant bežadės ir juodos jūros kranto. Arba tyki motina, neįstengianti atitraukti akių nuo to, kaip Valius pats man yra pasakęs, šį kūrinį pradėjęs raižyti, — balto kaulelio, viso, kas liko iš jos sūnaus. Arba turėtų būti žodis nepamirštamas kaip vaidinys to sunkaus ir juodo karsto, nešamo dangaus pakraštyje, dvelkti šviežiai atkastos kapo duobės tamsa ir miško brolių paskutiniojo ryto vėsuma. Visa tai yra atsisveikinimas, visa tai yra liudijimas nežmoniškai trapaus mūsų visų likimo.Ir visa tai randame Telesforo Valiaus kūryboje. Tenai kiekvienas raižinys yra iškalbingesnis už šimtus žodžių, ir kiekvienas Telesforo Valiaus brūkšnys, kiekviena linija ir dėmė, šešėliai ir šviesa ant popieriaus yra iškalbingesni už mano žodžius. Gal tiktai jo taip labai mylėtos gimtosios Žemaičių žemės raudotojos atrastų taiklesnius žodžius šiandieną. Bet ir Žemaitija šiandien be žodžių. Tyli Žemaitija, nes ji išmoko kentėti tylėdama.Tad belieka kalbėti kasdieniais, pilkais žodžiais, kuriuos vargingai surankiosiu ir sudės- tysiu į sakinius, pasidalindamas su jumis artimo žmogaus netekimu ir tuo, ką mums paliko Telesforas Valius. Nors jo paties nebėra mūsų tarpe, o tačiau paliko visa, ką jisai kūrė, 

Dailininkės RINGAILĖS-JONYNAITĖS ZOTOVIENĖS kūrinys “Bangų sū
kuryje”, įkvėptas Atlanto bangų, kurias ji stebėjo, ilgesnį laiką buvodama 
Floridoje. Jos paveikslų paroda įvyks Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino 
Pilies menėje, balandžio 21-22 dienomis

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO
SKAITYTOJUI:

1. Ar esate Kanados Lietuvių Fondo 
narys?

2. Ar žinote, kad įnašai į Kanados 
Lietuvių Fondę atleidžiami nuo 
pajamų mokesčio (income tax) ?

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:

FOAM-I ECH
INSULATION CONTRACTOR

NAMEJS BATRAKS

ir to užteks mums ir mūsų vaikų vaikams; visiems, kuriems menas yra vienas iš žmogaus dvasios nemirtingumo liudijimų. Telesforas Valius, kūrėjas, dailininkas, liks gyvas tol, kol ne tiktai mūsų tauta ir dailė bus gyva, bet, iš viso, menas ir žmogus bus gyvi šioje planetoje. Tokia tad turbūt ir telieka paguoda mums, pasilikusiems: tikros kūrybos nei mirtis, nei laikas nesunaikina.Neatsitiktinai mirtis Telesforo Valiaus kūryboje buvo dažna tema. Nė vienas mūsų dailininkų nėra taip nuolat ir nuolat, ir su tokia gilia rimtimi, jieško- jęs to neišvengiamo atsisveikinimo paslapties savo kūriniuose. Iš tiesų, Valius jau nuo pat pirmųjų savo darbų įstengė atskleisti žmogiškojo likimo trapumą ir šiurpią mirties tragediją Jis labiausiai skyrėsi nuo savo bendraamžių kaip tiktai savo kūrinių dramatiška įtampa. Ir niekas kitas geriau ir taikliau neapsako jo kūrybinio ir žmogiškojo credo: Valiui menas buvo jo gyvenimas iki paskutinės valandos. Niekad nėra jisai kūręs paviršutiniškai ir lengvabūdiškai, niekad nebuvo jam jo kūryba tiktai formalistinis eksperimentas. Nejieškojo jisai nei vienadienių dailės kritikų, nei plačiosios visuomenės pripažinimo. Tačiau jisai ir niekad nėra snobiškai savo kūryboje pataikavęs tariamam dailės elitui.Iš viso, Valius buvo žmogus, stengęsis niekad neužgauti kito žmogaus. Nejieškojo jis kituose nei neigiamybių ir visa esybe kratėsi intrigų, kurių dailininkų tarpe niekad netrūko. Labai įžvalgiai vienas jo mokinių, dail. Algirdas Kurauskas, savo rašinyje (“Draugo” kultū-

(416) 274-3938
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Mississauga, Ontario 
L5A 2Y9 

riniame priede) tai apibūdina: “Iš Valiaus nuolatos sklido šilima — dovana, kuria retas asmuo tėra apdovanotas. Būdinga jam buvo ir tai, kad vengdamas apie dalykus ir asmenis atsiliepti neigiamai, tuoj pat leisdavo pašnekovui aiškiai suprasti, kad apie tai nenori toliau kalbos tęsti.”Kiekvienas arčiau pažinęs Valių žino, kiek daug tiesos tose keliose eilutėse. Tos žmogiškos šilumos bei retos draugystės ir aš šiandien pasigendu, nes ją teko man daugelį kartų pajusti. Nuo anos tolimos dienos, kai ėjova kartu tuojau po karo Austrijos vasaros vieškeliu iš Lustenau į Bregenzą ir sutarė- va išleisti Rainer Maria Rilke’s “Kornetą”. Toji mažytė ir nuostabi knyga mudu suartino ir liko tarytumei magiška jungtimi iki pat Valiaus mirties. Prieš pat mirtį jisai dar kūrė puslapius šios knygos, nutaręs parašyti visą vertimo tekstą ranka, kai Morkūno spaustuvėje (Čikagoje) nesuprantamai dingo visos išraižytos medžio plokštės, iliustracijos “Kornetui”, ir knygos atspausdinimas, nusitęsęs kelerius metus, pagaliau buvo nebeįmanomas. Deja, Valius to pastarojo užmanymo nebeįgy- vendino. Liko tiktai keli puslapiai jo ranka parašyti. Tačiau dar liko pakankamai iliustracinių atspaudų, kad galiu čia savo mirusiam draugui pažadėti, jog toji mūsų bendroji knyga bus išleista. (Paraštėje verta pastebėti, jog Valius, nors ir skaudžiai pergyveno tų savo originalų dingimą, priėmė tai beveik fatališka rezignacija ir krikščionišku atlaidumu).Valius buvo reto humaniškumo, retos kultūros ir retų gabumų dailininkas. Ir reto darbštumo. Techniškai jis sugebėjo atlikti ir pačius rafinuočiausius dailės uždavinius. Tačiau, kaip jau minėjau, jis niekad nebra- vūravo technika. Jeigu jo kūriniui nebuvo tiktai paprasto virtuoziškumo elementai būtinai reikalingi, jis jų ir nerodydavo. Tiesa, yra Valius atlikęs daug darbų, kurie savo žaismingumu, sodrumu, elegancija ir spalvine gama (spalvą jis įvedė savo kūrybon vėlokai) gana skirtingi nuo jo dramatiškų baltai juodų kūrinių. Tik artimiau dailininką pažinę žino, kad jo buvo visą laiką svajota (labai galimas dalykas, kaip atsvara tiems skausmingai giliems pasisakymams) sukurti ir visiškai lengvų, beveik transparentiškai giedrių ir spalvotų kompozicijų, kuriose dominuotų šviesi, beveik džiaugsminga nuotaika arba bent tamsiąją atgaivinti koloritu. Taip pro Žemaitijos melancholiškai mistišką ir tragiškai sunkų paveldėjimą atsiliepdavo jo pamiltos paryžietiš- kos dailės tradicijos ir gyvenimo džiaugsmo švystelėjimai. Tokio atsikvėpimo ir naujo įkvėpimo Valius jieškojo, stengdamasis beveik piligrimiškai ir kasmet, bent trumpam laikui, aplankyti Prancūzijos sostinę.Ir visa tai šiandien tiktai prisiminimai. Žemaitija — jo tikroji gimtinė — atvėrusi jam savo žemės ir vaikų šimtmetinius lobius bei tamsų kraują, ir Vakarų pasaulis, pažėręs prieš akis begalines gausybes kūrybinių galimybių bei eksperimentų ir grakštaus rafinuoto elegantiškumo, dabar ilsisi kartu su juo, su neišraižytais troškimais, su nebaigtais ir nebepradėtais kūriniais.O tačiau mums liko tiek daug. Daug skurdesni ir tuštesni būtume dabar be Telesforo Valiaus kūrybos. Ir šiandien, šiaurės pavasariui keliantis, tenuveda Telesforas mus į savo “Velykų rytą Lietuvoje”, kad galėtume pabūti drauge su juo tikrojo prisikėlimo šventėje. Tarytumei iš aukštumos, tos tiktai debesims, ir paukščiams, ir atsiskyrusiųjų vėlėms dovanotos erdvės, ir mes, nors vieną akimirksnį, galėsime pažvelgti į mažą, medinę kaimo bažnytėlę, atvėrusią plačiai duris Velykų rytmečio procesijai, džiaugsmingai pasipylusiai šventoriun, su plazdančiomis pavasario vėjuje vėliavomis ir giesmėmis, kurioms pritaria saulėje žėrėdamas linksmas varpinės varpas. Teužtvindo mūsų akis toji nuostabi prisikėlimo šviesa, tegul spindi ji amžinai ir Telesforui Valiui.

Dail. TELESFORAS VALIUS, kurio mirties metinės buvo paminėtos balan
džio 7 d. pamaldomis, akademija ir paroda Toronto Prisikėlimo parapijos 
patalpose Nuotr. Vyt. Maco

DISKUSINĖS MINTYS

Daugiakultūrės vienybės mitasRaginimai burtis etninėm grupėm į trečią frontą atskirai nuo anglų ir prancūzų vis neranda entuziastingo atgarsio visuomenėje. Ir, mano manymu, ne be pagrindo. Vienas dalykas yra burtis visoms rusų pavergtoms tautoms į vieną frontą ir demaskuoti bolševikų nusikaltimus, bet visai kitas kurti visų etninių grupių frontą nevisai aiškiems tikslams.Žinant etninių grupių įvairumą Kanądoję, tikrai sunku įsivaizduoti, kąd jos galėtų rasti •betkokią ■ • feęadrą^-kalbą.'■ Visų ' tikslai ir siekimai, yra labai skirtingi. kaip skirtingos jų kultūros. Ar maža etninė grupė, kaip mes, turėsim didesnį balsą, jei susidėsim su kitom daug gausesnėm grupėm? Ne. Gausiausiom ir rėksmingiausiom grupėm ir toliau bus pataikaujama.Neseniai sužinojome, kad italai yra privilegijuojami senatvės pensijų atveju. Jei pas mus atvažiuotų senas tėvas ar motina, turėtų išgyventi Kanadoje 10 metų, kol gautų pensiją. Bet italai, atvažiavę čia pas savo turtingus gimines, gauna senatvės pensiją nuo pirmos dienos Kanadoje. Sakoma, italų valdžia už tai atsilygina, mokėdama italams pensijas, kurie palieka Kanadą ir apsigyvena Italijoje. Kadangi paliekančių Kanadą nuošimtis mažas, o atvažiuojančių didelis, tad čia aiškus ekonominis italų grupės laimėjimas. Bet ar būtų italai suinteresuoti kovoti dėl tokių privilegijų suteikimo ir kitom etninėm grupėm?Neseniai pakistaniečiai išsikovojo teisę nešioti turbanus Kanados kariuomenėje. Mums iš to tik tiek naudos, kad mes, mokesčių mokėtojai, už tuos turbanus užmokėsime.Visi tamsiaodžiai buvusių Anglijos kolonijų imigrantai visą savo dėmesį yra nukreipę prieš diskriminaciją ir kur reikia ar nereikia visus ja kaltina. Kai laikraštis, aprašydamas nusikaltėlio specifikacijas, paminėjo, kad jis juodos odos ir kalba jamaikietišku akcentu, buvo smarkkiai išbartas už rasizmą.Mes, kurie prieš 30 metų patyrėme ne tik priekaištus, bet ir apstumdymus, nes nekalbėjom angliškai, negalim ir neturim noro dėtis su tokiais, kurie kovoja prieš įsivaizduotą diskriminaciją. Mūsų vaikam nebuvo specialių mokyklų ir kitų privilegijų. Mes ne tik išgyvenom, bet ir išplaukėm į paviršių.Žydai yra susirūpinę Izraeliu, vokiečiai pasiruošę kuo greičiausiai asimilįuotis, italai, portugalai ir graikai turi vėl visai skirtingus interesus, tad kaip mes, sulipdę iš tokių skirtingų etninių grupių trečią frontą, galime tikėtis kažką pasiekti.

Gal tie trečio fronto propaguotojai mano, kad į jį reikėtų priimti tiktai “simpatiškus” eu- ropietiškus “etnikus”, o kiti tegu sau kuria ketvirtą frontą. Kaikas vis dar mano, kad Kanados “etnikų” dauguma yra ukrainiečiai, lenkai, vengrai, o kiti neegzistuoja. Gal tai buvo tiesa prieš 20 ar daugiau metų, bet ne dabar.Nė vienas Kanados gyventojas neturi būti niekinamas už tai, kad yra kitos spalvos ar kalba nesuprantama kalba, bet kpdėf mes turim dėtis į bendrą, .frontą su tais, kurie nori nešioti turbanus kariuomenėje? Gal rytoj kita etninė grupė pradės kovą už tai, kad moterys ant veidų užsidėtų šydus.Laimei čia niekas nedraudžia nešioti šydų ar kitaip išreikšti savo religinius ar kultūrinius papročius, bet toji tautinė kultūra turi būti palaikoma ir puoselėjama pačių etninių grupių, o ne valdžios. Kai valdžia padaro daugiakultūriškumą politiniu įrankiu, ji pradeda pataikaut didesnėm grupėm ir skriaudžia mažesnes. Atskirų grupių vienybė, bendri tikslai yra mitas. Bet jei jau kurti etninių grupių frontą, tai jis turi apimti visas grupes, o ne tik tas, kurias mes pasirinksim. Galima kelioms etninėms grupėms susiburti specifiškiems bendriems tikslams, bet organizuoti trečią frontą kaip jėgą, kuri turėtų atsverti ar nustelbti anglų-prancūzų įtaką, ir neapimti visų grupių — būtų visai nedemokratiška ir nerealu. Iš kitos pusės, subūrę taip didžiai skirtingų kultūrų ir interesų “etnikus” į betkokį bendrą frontą, mes greičiau pri- vestumėm Kanadą prie chaoso, o ne kažkokio darnaus anglų, prancūzų ir etninio fronto bendravimo. B. M.

Poetas KAZYS BRADŪNAS skaito 
savo kūrybą literatūros vakare To
ronto Prisikėlimo par. salėje

Nuotr. Aušros Karkienės

DETROITO KULTŪROS CENTRE 
kovo 24-25 d.d. buvo paminėtas čika- 
giškio dienraščio “Draugas” septy
niasdešimtmetis ir įteikta romano 
konkurso premija torontiečiui rašy
tojui Juozui Kralikauskui. Pirmiau
sia buvo atidaryta lietuviškos spau
dos šimtmečio kelius JAV atspindin
ti paroda, kuriai rodinius parūpino 
“Draugo” red. B. Kviklys. Apie lie
tuvių spaudą šiame kontinente kal
bėjo “Draugo” atstovas kun. V. Rim
šelis, MIC. Pirmasis laikraštis buvo 
“Gazieta Lietuwiszka”, pasirodęs 
trim mėnesiais anksčiau, negu Prū
suose leista “Aušra”. S. Garliauskas 
palietė spaudos draudimą bei jo at
šaukimą, kuriam šiemet sukanka 75 
metai. Sekančią dieną buvo iškilmin
gos Mišios Dievo Apvaizdos parapi
jos šventovėje, kur jas koncelebravo 
klebonas kun. V. Kriščiūnevičius, 
kun. V. Rimšelis, MIC, ir kun. J. 
Duoba, su lietuvių spaudai skirtu 
kun. V. Rimšelio, MIC, pamokslu. 
Po pamaldų premijos įteikmui 
vadovavo dr. V. Majauskas, dalyvius 
supažindinęs su laureatu J. Krali- 
kausku, už savo raštus laimėjusiu 
jau šešias premijas. Tūkstančio do
lerių čekį jam įteikė premijos mece
natai Marija ir Juozas Mikoniai su 
“Draugo” leidėjų atstovu kun. V. 
Rimšeliu, MIC. Laureatas J. Krali- 
kauskas tarė ilgesnį žodį apie Vil
niaus universitetą, įsteigtą beveik 
200 metų anksčiau nei Maskvos uni
versitetas. Jis taipgi atskleidė isto
rinę premijuoto romano “Įkaitę Vil
niaus akmenys” veikėjų gyvenimo 
aplinką, prisiminė bičiulius rašyto
jus, daug vilčių teikusius savo mo
kinius, jų tarpe šios parapijos kle
boną kun. V. Kriščiūnevičių. Kon
certinę dalį atliko sol. Margarita 
Momkienė, sopranas iš Čikagos, su 
pianisto Vido Neverausko palyda. Ji 
padainavo S. Gailevičiaus, A. Jurgu- 
čio, B. Budriūno dainų, operų arijų 
iš K. V. Banaičio “Jūratės ir Kasty
čio”, Ch. Gounod “Romeo ir Džiulje- 
tos”, G. Verdi “Otelio". Šiltai sutik
ta, programą papildė F. Mėndelssoh- 
no-Bartholdy “Varpeliais” ir A. Bra
žinsko “Ugnele”. Dvigubą iškilmę 
Detroite surengė šiam tikslui suda
rytas 12 asmenų komitetas, kuriam 
oficialioje dalyje atstovavo Liuda 
Rugienienė.

LOS ANGELES SV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ PARAPIJOS salėje ko
vo 11 d. surengta literatūrinė popie
tę, skirta dviem Valančiam — vys
kupui Motiejui ir jo dvitomę mono
grafiją parašiusiam dr. Grigui, ku
ris pernai mirė Kalifornijoje. Mono
grafija buvo pavadinta “Žemaičių di
dysis”. Pirmojo tomo išleidimu rū
pinosi pats dr. G. Valančius, o ant
rąjį po jo minties išleido velionies 
šeima. Pranešimą “Valančiaus žvilgs
nis į Valančių” padarė rašytojas, 
žurnalistas ir dail. Paulius Jurkus. 
Popietės dalyvius su svečiu iš Brook- 
lyno, N.Y., supažindino rašytoja Alė 
Rūta. Ištraukas iš vysk. M. Valan
čiaus dienoraščio skaitė Los Ange
les dramos sambūrio aktorius Sau
lius Matas su Vita Polikaityte, iš jo 
raštų — Dalilė Polikaitienė. Pasta
roji yra dr. G. Valančiaus dukra, o 
V. Polikaityte — jo anūkė. Literatū
rinę popietę surengė J. Daumanto 
vardo šaulių kuopa, vadovaujama 
pirm. K. Karužos, ir velionies dr. G. 
Valančiaus dukros D. Valančiūtės- 
Polikaitienės šeima.

NIUJORKO MODERNAUS MENO 
MUZĖJUJE vasario 23 d. buvo ati
daryta tarptautinė architektūros nuo
traukų paroda, truksianti iki ba
landžio 24 d. šioj parodoj yra ir 
viena mūsų dail. Aleksandros Kašu- 
bienės modernaus kūrinio nuotrau
ka. Joje matyti palapinę primenan
tis gaubtas su prie angos sėdinčia 
mergaite, žurnalistė Adda L. Hux
table šią parodą pavadino transfor
macijomis moderniojoje architektū
roje.

PAGERBTUVES KOMPOZ. JU
LIUI GAIDELIUI amžiaus septy
niasdešimtmečio proga Brocktone, 
Mass., balandžio 29 d. rengia Šv. Ka
zimiero parapijos choras su šioje 
apylinkėje gyvenančiais meninin
kais. Jos bus pradėtos Sv. Kazimiero 
šventovėje klebono kun. P. šakalio 
atnašaujamom padėkos Mišiom, gie
dant J. Gaidelio vadovaujamam pa
rapijos chorui ir solistams. Po pa
maldų, 3 v. p. p., Brocktono Junior 
High School salėje, Oak St., įvyks 
kompoz. J. Gaidelio kūrinių koncer
tas. Programą atliks šv. Kazimiero 
parapijos choras, Bostono vyrų seks
tetas, apylinkės solistai dainininkai 
bei instrumentalistai. Iškilminga va
karienė su šokiais bus 6 v. v. “Chris
to’s II” restorane, 770 Crescent St.

VI-SIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS registracijos anketos jau 
yra išsiuntinėtos grupių vadovams. 
Registracija buvo užbaigta š. m. ba
landžio 15 d. Jeigu kuri nors grupė 
tų anketų nebūtų gavusi, prašoma 
nedelsiant kreiptis į Nijolę Pupienę, 
7355 So. Whipple, Chicago, Ill. 
60629, USA.

TRADICINĮ PAVASARIO BALIŲ 
balandžio 21 d. Los Angeles skautų 
stovyklavietės komitetas surengs 
“Biltmore” viešbutyje. Koncertinei 
programai atlikti jis pakvietė toron- 
tietę sol. Slavą žiemelytę, mezzo- 
sopraną. Tai bus pirmas jos pasiro
dymas Los Angeles lietuviams.

VILNIAUS “LĖLĖS” TEATRAS, 
minėdamas literatūros klasiko Jono 
Biliūno 100 metų gimimo sukaktį, 
mažuosius žiūrovus pakvietė į poeto 
Sigito Gedos paruoštą spektaklį “Ak, 
vija pinavija”. Jame lėlėmis atkurti 
J. Biliūno raštų veikėjai: našlaitė
lis Joniukas, senasis Brisius, Baltoji 
katytė, šeškuvienė, žąsiukai. Muziką 
dainoms sukūrė M. Urbaitis. Spek
taklio režisorius ir, dailininkas — 
V. Mazūras. Garsinę vaidmenų dalį 
paruošė aktoriai: Joniuko — M. Lei- 
kauskaitė, Baltosios katytės — J. Gu- 
dzinevičiūtė, šeškuvienės — V. Ces- 
navičius, žąsiukų — B. Braškytė, N. 
Gailiūtė, N. Indriūnaitė.

KAUNO POLITECHNIKOS INS
TITUTAS specialiu mokslinės tary
bos posėdžiu paminėjo šimtąsias aka
demiko prof. Kazimiero Vasiliausko 
(1879—1957) gimimo metines. Ve
lionis yra medžiagų atsparumo ir sta
tybinės mechanikos pradininkas Lie
tuvoje, profesoriavęs Kauno univer
sitete ir vėliau iki pat mirties Kau
no politechnikos institute. Paliko 
daug mokslinių darbų, išaugino bū
rį augštos kvalifikacijos specialistų. 
Sukakties proga jo vardu pavadinta 
viena gatvė instituto miestelyje ir 
instituto medžiagų atsparumo labo
ratorija.

NAUJIEJI VILNIAUS OPEROS 
IR BALETO teatro rūmai susilaukė 
milijonojo žiūrovo. Juo tapo į, G. 
Rossini “Sevilijos kirpėjo” spektak
lį atvykęs A. Balsys — mechanizato
rius iš Telšių rajono. Teatro direk
torius V. Noreika A. Balsiui įteikė 
atminimo juostą. Naujajame pastate 
teatras dirba jau penktą sezoną. Pa- 
sak V. Noreikos, per tą laiką pasta
tytos 22 operos, 16 baletų. Daugiau
sia lankytojų susilaukė: A. Borodino 
opera “Kunigaikštis Igoris”, G. Do
nizetti “Lucia di Lammermoor”,' P. 
Čaikovskio baletas “Gulbių ežeras” 
ir G. Verdi “Traviata”, kurios ne
trukus bus suvaidintas jau 500-tasis 
spektaklis.

POETAS PAULIUS ŠIRVYS, su
laukęs 56 metų amžiaus, mirė Vil
niuje kovo 24 d. Buvo II D. karo da- 
dyvis. Nuo 1954 m. dirbo savaitraš
čio “Literatūra ir Menas”, žurnalų 
“Moksleivis” ir “Genys” redakcijose. 
Parašė ir išleido 7 poezijos rinki
nius. 1970 m. gavo Lietuvos komjau
nimo premiją už knygą “Ir nusinešė 
saulę miškai”, 1973 m. — respubli
kinę premiją už knygą “Ilgesys — ta 
giesmė”. Daug P. širvio eilėraščių 
atspindėjo tautosakos bei liaudies 
dainų įtaką — jų tekstais kompozi
toriai sukūrė dainų. Kituose eilėraš
čiuose vyravo karo vaizdai ir “tary
binis patriotizmas”. Palaidotas kovo 
28 d. Antakalnio kapinėse. Prie at
viros kapo duobės P. širvio gyveni
mo ir kūrybos kelią-apžvelgė Rašy
tojų Sąjungos valdybos pirmininko 
pavaduotojas V. Bubnys, jo eilėraš
čius deklamavo aktorius L. Noreika.

LIETUVOS KINO MĖGĖJŲ DRAU
GIJA kovo 8 d. penkioliktą kartą su
rengė šeimyninių Lietuvos filmų fes
tivalį. Konkursui buvo gauta 17 fil
mų. Pagrindinius festivalio prizus 
vertintojai paskyrė: vilniečiams A. 
Žurauskui — už “šeimos kalendo
rių” ir A. žemaitaičiui — už filmą 
“Liko atmintyje”, šiauliečiams Pau- 
liukoniams — už filmą “Gyvena Ag
nytė”. Nemažo dėmesio susilaukė 
kauniečių Ulevičių ir Sadauskų vai
dybinis filmas “Du tango ir pusant
ro valso”, primenantis Ch. Chapli- 
no komedijų manieras, šilčiausiai 
betgi buvo sutiktas anykštiečio A. 
Janušio filmas “Gimtadienis”, pasa
kojantis apie jo gausios giminės 
prosenelę.

RESPUBLIKINIŲ PROFSĄJUN
GŲ KULTŪROS RŪMŲ liaudies 
teatras vilniečiams suvaidino R. Sa- 
mulevičiaus dramą “Lokys”, kurią 
jis parašė prancūzų klasiko P. Meri- 
įnėe apysakos motyvais. Spektaklį 
režisavo Vilniaus dramos teatro ak
torius R. Rimeikis.

DAIL. B. VALANTINAITĖS-JO- 
KŪBONIENĖS mėnesį trukusi pa
roda buvo surengta Bobruiske, Gu
dijoje. Parodai ji buvo pateikusi 19 
gobelenu ir batikos darbų, 15 gra
fikos lakštų, 17 etiudų gobelenams 
ir batikai.

BALIO DVARIONO VARDO jau
nųjų pianistų konkursas kovo 26-28 
d. d. trečią kartą buvo surengtas Vil
niuje, B. Dvariono vaikų muzikos 
mokykloje, šiame respublikiniame 
konkurse dalyvavo 120 mažųjų mu
zikantų — Lietuvos muzikos mokyk
lų auklėtinių ir svečių iš kitų res
publikų. Jie buvo suskirstyti į dvi 
grupes: jaunesniųjų — I-IV klasių 
ir vyresniųjų — V-VII klasių. Be 
kitų kūrinių, kiekvienas konkurso 
dalyvis turėjo atlikti po vieną forte
pijoninę B. Dvariono pjesę. Kadangi 
šiemet minima B. Dvariono 75 metų 
gimimo sukaktis, specialūs prizai už 
geriausią jo kūrinių atlikimą įteikti: 
Kelmės vaikų muzikos ketvirtokei R. 
Kumpikevičiūtei, antrokei R. Urbo
naitei iš Tauragės ir penktokui G. 
Beržiniui iš Rygos. Premiją už ge
riausią klasikinio kūrinio atlikimą 
laimėjo I-sios vaikų muzikos mokyk
los septintokė L. Glebutė iš Klaipė
dos. B. Dvariono mokyklos prizas 
jauniausiam dalyviui teko šios mo
kyklos pirmokui Ž. Brotkevičiui. 
Druskininkų prizą gavo šiaulietė A. 
Zarankaitė — jauniausia konkurso 
dalyvė. Konkursas užbaigtas iškil
mingu laureatų koncertu. y.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

AKTYVAI — virš 16 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų 93/4%
pensijų ir namų s-tas 9)4%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines 10!/2%
nekiln. turto 10’4%
investacines 10’/2%

GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ, Čikagoje gavusi Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo premija S1000 už visuomeninu veiklą jaunimo organizacijose, šiuo 
melu ji yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė. Nuotraukoje 
šalia jos — gen. konsule Juzė Daužvardienė

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

SPORTAS

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTAR1O" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)PROGRESS

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybe visada 

Jums sąžiningai patarnaus1 A. Bliudžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, , , *■
Toronto, Ontario M6K 2M4 TeleTOnaS 551-1351

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) TelefOnaS 551-1505

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

TIM’S AUTO BODY LTD
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. VV.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ANKA & PE LLR /1photographers i
2374 Bloor Street Wst. loronto, m6s ipę 769 4488

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų 
fotografinių darbų

ir kitų

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 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Corinne TELEVISION kJ? S'B S B Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisėm, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų 
televizijas bei "stereo" aparatus.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilnietės Linos Kačiušytės V. Ber

lyne pasiektas pasaulio rekordas 
200 m plaukime krūtine — 2 min. 
31,42 sek. krito Minske įvykusiose 
Sovietų Sąjungos ir R. Vokietijos 
jaunių plaukimo varžybose. Jį pa
gerino iki 2 min. 31,09 sek. lenin 
gradietė S. Varganova. Skirtumas 
labai nedidelis — vos 0,33 sekundės. 
Spėjama, kad ir naujasis S. Varga- 
novos rekordos neišsilaikys ilgesnį 
laiką. Jis gali būti vėl pagerintas po 
kelių dienų Potsdame įvykstančiose 
Sovietų Sąjungos — R. Vokietijos 
suaugusių plaukikų varžybose. Jose 
dalyvaus 100 m plaukimo krūtine 
pasaulio čempijonė J. Bagdanova ir 
buvusi 200 m čempijonė L. Kačiu- 
šytė, kuriai neseniai pavyko pralenk
ti J. Bagdanova jos stipriausioje 100 
m rungtyje.

Tarptautiniame šachmatų festiva
lyje Balstogėje, Lenkijoje, II vietą 
laimėjo kaunietis A. Butnorius, iš 
11 galimų taškų surinkęs 7,5. Pir
moji vieta su 8 taškais teko N. Ki- 
rovui — šachmatų didmeisteriui iš 
Bulgarijos.

Lietuvos bėgimo per laukus pir
menybės įvyko Klaipėdoje. Čempi- 
jonėmis tapo: 1.000 m bėgime mer
gaitėms — panevėžietė E. Siutilaitė 
3 min. 51 sek.; 1.500 m jaunėms — 
klaipėdietė V. Gudinskaitė 5 min. 
18,4 sek.; 2.000 m merginoms — 
kaunietė V. Petraitytė 7 min. 8,5 
sek.; 2.000 m moterims — vilnietė 
B. Šablevičiūtė 7 min. 2,6 sek. Vy
riškosios grupės laimėtojai: 2.000 
m bėgime jaunučiams — panevė
žietis G. Grigorjevas 6 min. 33,8 
sek.; 3.000 m jauniams — vilnietis 
V. Pupelis 9 nūn. 49.6 sek.; 4.000 m 
jaunuoliams — vilnietis R. Lazaus
kas 12 min. 45 sek.; 8.000 m vyrams 
— vilnietis A. Maldūnas 25 min. 3,8 
sek. Komandiniu požiūriu stipriausi 
buvo panevėžiečiai, II vietoje pali
kę kauniečius, III — vilniečius.

JAV ir Sovietų Sąjungos lengvo
sios atletikos rinktinių susitikime 
Fort Worthe, Texas, buvo ir Lietu
vos atstovų. Vilnietė R. Muzikevi- 
čienė laimėjo I vietą, nustūmusi ru
tulį 17 m 29 cm. Trečiąsias vietas 
išsikovojo vilniečiai — R. Valiulis, 
400 m nubėgęs per 49,23 sek., ir V. 
Ccpclevas, nušokęs į tolį 7 m 79 cm. 
Pastarasis neseniai atvyko iš Baku 
į Vilnių ir jame apsigyveno. Vilnie
tis R. Sausaitis buvo ketvirtas trijų 
mylių bėgime, šį nuotolį įveikęs per 
13 min. 34,3 sek. Šias žiemos pir
menybes laimėjo JAV rinktinė 121: 
118 taškų santykiu.

AUŠROS ŽINIOS

ŠAKSA krepšinio žaidynėse “Auš
ros” klubas dalyvavo su keturiomis 
komandomis ir laimėjo tris pirmą
sias vietas.

Jaunių C (14) klasėje komanda 
nustebino savo priešą Vytį, lengvai 
bei santūriai laimėdama gan augštu 
tai klasei rezultatu 49:32. Žaidė: R. 
Sysak 16, W. Sysak 14, J. Balaišis 
18, L. Balaišis, Al. Nausėdas, A. 
Nausėdas, R. Penkauskas 1, K. štur
mas, A. Karosas, R. Dauginis, D. 
Genys. Nuo šio sezono pradžios ko
mandai vadovauja I. Janeliūnaitė. 
Jos įdėtas darbas jau davė gražių 
vaisių. Ši komanda dalyvaus šio mė
nesio gale Čikagoje įvyksiančiose 
ŠALFASS žaidynėse.

Jaunių A (19) komanda visiems 
žinovams padarė staigmeną, nepasi
tenkindami jiems paskirta paskuti
ne vieta ir laimėdami čempijonų 
taurę. Pirmose rungtynėse lengvai 
įveikė žaidynių favoritą Vytį 89:70 
rezutatu. Pailsėję vos 3 valandas, 
stojo kovon su stipria Kovo koman
da ir, laimėję 105:97 rezultatu, per
ėmė šio klasės laimėtojų taurę. 
Taurės laimėjimas buvo pasiektas 
dimu, kuris gali atnešti laimėjimų 
seniai matytu geru komandiniu žai- 
ir Čikagoje, jei komanda tokį žaidi
mą išlaikys ir toliau. Žaidė: J. Put
rimas 2-12, A. Vaidila 0-6. V. Gata- 
veckas 29-27, E. Slapšys, A. Dalin-

Aušros vyrų I-ji ir Kovo I-ji ko
mandos buvo paskirtos į A klasę 
ir žaidė dvejų rungtynių bendro taš
kų skaičiaus sistema, šeštadienį 
Aušros komanda, vesdama žaidimą 
nuo pat pradžios, laimėjo 78:72 re
zultatu ir tuo sekančios dienos 
rungtynėms paliko 6 taškų pradžią. 
Sekmadienį, tęsdama savo augštos 
klasės žaidimą, rungtynes vėl lai
mėjo 89:71 rezultatu. Šių metų vy
rų A klasės taurė buvo laimėta 24 
taškų skirtumu, žaidė: S. Kakne
vičius 10-13, R. Kaknevičius 8-6, 
Plačiakis, G. Rautinš 14-30, Žulys 
28-19, Kongats 16-14, Nakrošius, 
Underys 0-5, Arlauskas 2-2, Bartu
sevičius. Kor.

BUFFALO, N.Y.
ATVYKSTA TORONTO “GINTA

RAS”. Balandžio 27, 28 ir 29 dieno
mis Buffalo miesto naujame suva
žiavimų pastate (Convention Cen
ter) rengiamas tautinis festivalis 
(ethnic heritage festival). Jį ren
gia grupė trijų tautinį meną puose
lėjančių organizacijų. Bus rodomi 
tautiniai dirbiniai, maistas, dailės 
kūriniai, muzika, dainos ir šokiai. 
Rengėjai stengiasi sutraukti j šį fes
tivalį visas apylinkėj esančias tauti
nes grupes.

Buffalo Lietuvių Klubas, nepajėg
damas savo jėgomis tinkamai pasi
rodyti, pakvietė Toronto jaunimo 
ansamblį “Gintaras”, kuris mielai 
sutiko lietuviams atstovauti šiame 
pirmame tokio masto tautiniame 
festivalyje. Lietuvių pasirodymui 
skirtas laikas yra sekmadienis, ba
landžio 29 d., 7 - 7.30 v. vakaro.

Visi Niagaros apylinkių lietuviai 
^tviečiami atsilankyti. Suvažiavimu 
pastatas yra miesto centre (down
town) tarp Franklin ir Pearl gatvių, 
prie Statler Hilton viešbučio. įėji
mas į jį — iš Franklino gatvės. Si 
vietovė kanadiečiams yra labai leng
vai pasiekiama •— tiktai pusantros 
mylios nuo Peace Bridge, kurį per
važiavus, važiuoti tiesiai iki pirmų
jų šviesų, t.y. Porter Avė. ir pasukti 
į kairę. Už poros kvartalų bus Niaga
ra St.; čia sukti į dešinę ir važiuoti 
Niagaros gatve iki aikštės, kurios 
centre yra augštas paminklas. Tą 
aikštę apsukus, priešais Statlerio 
Hiltono viešbutį ir yra žemas, ilgas 
suvažiavimų pastatas.

Sekmadienį festivalis atdaras pub
likai nuo 11 v. ryto iki 9 v.v., ki
tomis dienomis 11 v.r. — 11 v.v. 
įėjimo bilietas — tiktai $1.00.

Lietuvių Klubo valdyba

Skautų veikla
• Naujasis LSS tarybos pirmijos 

pirm. v.s. fil. S. Miknaitis iš buvu
sios pirmininkės v.s. L. Milukienės 
pareigas oficialiai perėmė kovo 24 d. 
Niujorke. Pirmame savo bendraraš- 
tyje tarybos nariams jis iškėlė bū
dingus klausimus. Pirmininko adre
sas: S. Miknaitis, 233 Coe Rd., 
Clarendon Hills, Ill. 60514, USA.

• Kanados rajono vadovų-vių su
važiavimas — balandžio 28-29 d.d. 
Toronte, Prisikėlimo patalpose. Re
gistracija šeštadienį 9 v.r. Mokestis 
—- $5.00 asmeniui. Užkandžiai ir pie
tūs užsiregistravusiems — nemoka
mai. Laukiama dalyvių iš visų rajo
no vietovių.

• Organizuojama prityrusių skau
tų dr-vė. Tai skautai, sulaukę 14 m. 
amžiaus ir išlaikę egzaminus į I pa
tyrimo 1. Po įžodžio jiems leidžiama 
dėvėti specialius kaklaraiščius. Jie 
lavinami pagal jiems skirtą progra
mą. Pirmoji jų sueiga įvyko balan
džio 11 d. Vadovauti pakviesti Alg. 
Senkus ir Gailius Senkevičius.

• LSS tarybos pirmininkas v.s. fil. 
S. Miknaitis, seses ir brolius svei
kindamas švenčių proga, kviečia at
gaivinti viltį ir tikėjimą šviesesne 
Lietuvos ateitimi ir stiprinti LSS 
ryžta, vykdant pasižadėjimą tarnau
ti Dievui, tėvynei ir artimui.

e Šv. Jurgio diena Toronte bus 
švenčiama balandžio 21 d. Skautai- 
tės organizuotai dalyvauja pamaldo-! 
se Lietuvos Kankinių šventovėje 11 
v. ryto. Prisikėlimo salėje 4.30 v, 
p.p. — iškilminga sueiga. C. S.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
nu. Premjeras P. E. Trudeau 
su savo liberalais pabrėžia Ka
nados vienybę, tvirtą centrinę 
valdžią Otavoje, kad ji būtų pa
jėgi atlaikyti Įvairius vietinio 
pobūdžio provincijų spaudimus, 
apsaugodama bendrus visų ka
nadiečių poreikius. Konservato
rių vadas J. Clarkas ir NDP so
cialistų vadas E. Broadbentas 
pagrindini dėmėsi skiria ekono
miniams krašto reikalams, kri
tikuodami premjero P. E. Tru
deau 11-kos metų senumo pla
nus. Visos trys Kanados televi
zijos bendrovės — CBC, CTV 
ir “Global” — buvo pasiūliu
sios premjerui P. E. Trudeau, 
J. Clarkui ir E. Broadbentui 
viešas pusantros valandos dis
kusijas gegužės 13 d. Šį pasiū
lymą atmetė konservatorių va
das J. Clarkas, reikalaudamas 
iš diskusijų išjungti E. Broad- 
bentą. nes jo socialistai neturi 
jokios galimybės laimėti rinki
mus. Pasak J. Clarko, vieša dis
kusinė kova turėtų vykti tik 
tarp liberalų ir konservatorių, 
kad televizijos žiūrovams būtų 
lengviau apsispręsti ir pasirink
ti vieną iš šių pagrindinių par
tijų. Viešosios nuomonės tyri
mų liudijama beveik visiškai ly
gi šių partijų dabartinė pozicija 
betgi įtagoja, kad nei liberalai, 
nei konservatoriai negalės su
daryti daugumos vyriausybės. 
Tokiu atveju balansini balsą 
parlamente gautų E. Broadben
tas su savo socialistais. Dėlto 
daug kam atrodo, kad ir jo da
lyvavimas televizijos diskusijo
se yra pakankamai svarbus.

Augščiausias Ontario teismas 
Otavoje karingąjį laiškanešių 
unijos vadą J. C. Parrotą pripa
žino kaltu dėl atsisakymo pa
klusti parlamento įsakui, kuris 
streikuojantiems paštininkams 
buvo įsakęs grįžti darban. Tas 
streikas legaliai buvo pradėtas 
1978 m. spalio 16 d. ir nelega
liu tapo spalio 19 d., kai parla
mentas patvirtino minėtą įsaką. 
J. C. Parrotas oficialu raštą, at
šaukiantį streiką, pasirašė tik 
spalio 25 d., kai buvo suimtas ir 
nugabentas į teismą. Advokatas 
L. Shore, gynęs J. C. Parrotą, 
bandė įrodinėti, kad parlamen
tas tuo įsaku pažeidė paštinin
kų teises. Teisėjas G. Evans pri
minė prisiekusiųjų tarybai, kad 
šį kartą nėra teisiamas parla
mento įsakas, bet jį sulaužęs J.

Ateitininkų žinios
TORONTO ATEITININKŲ ŠVEN

TĖS PROGRAMA: balandžio 20, 
penktadienį, 7.30 v.v.: sendraugių su
sirinkimas Prisikėlimo par. Parodų 
salėje. Įdomi kun. dr. K. Trimako 
paskaita: “Į pilnutinį krikščionišką 
atsinaujinimą”. Kviečiami dalyvauti 
ir kiti, šia tema besidomį lietuviai.

Moksleivių organizuojamas laužas 
įvyks taip pat penktadienio vakarą 
7 v. High Park laužavietėje. Esant 
blogam orui, laužo programa bus 
Prisikėlimo patalpose.

Balandžio 21, šeštadienį: jaunušius 
iš lituanistinės mokyklos pasiims va
dovai ir visi kartu vyks į Prisikėli
mo par. muzikos studiją, kur bus 
paruošti užkandžiai; po to bus bend
ras susirinkimas.

Studentų susirinkimas įvyks 1 v. 
p.p. Seselių Namuose. Kalbės kun. 
dr. K. Trimakas.

Moksleivių susirinkimas — 2.30 
v.p.p taip pat. Seselių Namuose; kal
bės kun. dr. K. Trimakas.

Vakare visi dalyvauja “Tėviškės 
Žiburių” parengime.

Balandžio 22, sekmadienį, visi jau
nučiai, moksleiviai ir studentai uni
formuoti renkasi į Prisikėlimo par. 
salę 9.15 v.r. Iš ten visi organizuo
tai vyksta į pamaldas; 9.45 v.r. pra
sidės įžodis. Prašome atvykti punk
tualiai. 10 v.r. bus Mišios, per ku
rias pamokslą pasakys kun. dr. K. 
Trimakas.

Po 10 vai. Mišių visi renkasi į Pa
rodų salę, kur bus paruošti užkan
džiai ir šventės užbaigimas. Kviečia
mas ne tik ateitininkiškas jaunimas, 
bet taip pat visi sendraugiai bei atei
tininkų tėvai.

Ateitininkų žinios, kurias mielai 
kas savaitę “Tėviškės Žiburiai” 
spausdina, daugiausia yra informa
cinio pobūdžio. Jas paruošia V. Ko- 
lyčius. Tos žinios niekad nėra pasi
rašomos. Kaikada redakcija taip pat 
įdeda informacines žinias, prisiųstas 
tiesiai iš sąjungų valdybų. Retkar
čiais pasitaikančios ne informacinio, 
bet bendro pobūdžio mintys taip pat 
būna V. Kolyčiaus parinktos.

Kanados Įvykiai
C. Parrotas. Jeigu taip pradėtų 
elgtis ir kiti kanadiečiai, Kana
doje kiltų visiška anarchija. 
Prisiekusiųjų taryba tada vien
balsiai pripažino kaltu paštinin
kų unijos vadą J. C. Parrotą. 
Bausmė bus paskelbta gegužės 
7 d. Ji gali siekti dvejus metus 
kalėjimo arba didoką finansinę 
baudą. Gali būti pritaikytos ir 
abi šios bausmės. Gegužės 7 d. 
taipgi bus pradėta kitų keturių 
paštininkij unijos augštųjų pa
reigūnų byla, kaltinamų strei
ko neatšaukimu.

Kanados parlamentas, įsaky
damas paštininkams grįžti dar
ban, atlyginimų klausimui iš
spręsti arbitru paskyrė Lucien 
Tremblay. Jo sprendimas yra 
privalomas paštininkams, kurių 
paskutinė sutartis pasibaigė 
1977 m. birželio 30 d. Naują su
tartį besaikiais reikalavimais 
sabotavo J. C. Parrotas. Jis pvz. 
reikalavo valandinio $9 atlygi
nimo už 40 darbo valandų ir 35 
valandų darbo savaitės su 40 
valandų atlyginimu. L. Tremb
lay už paskutinius šešis 1977 
m. mėnesius paštininkams pri
dėjo po $200, už 1978 m. — po 
$612. Nuo š.m. liepos 1 d. atly
ginimas padidinamas: prie siun
tų dirbantiesiems — iki $7.25 į 
valandą, pašto raštininkams — 
iki $7.50. Prie šio atlyginimo

dar bus pridėta nuo 59 iki 69 
centų, kurie skiriami pragyve
nimo pabrangimui kompensuo
ti. Sis unijai privalomas spren
dimas galios iki 1979 m. pabai
gos. J. C. Parortas jį sutiko pa
reiškimu, esą paštininkai gauna 
mažiau, negu prieš tai buvo pa
siūliusi pašto vadovybė. Jeigu 
paštininkų unija būtų užėmusi 
nuosaikesnę bei logiškesnę li
niją. nebūtų reikėję nei streiko, 
nei jį sustabdančio parlamento 
įsako, nei pagaliau teismo J. C. 
Parrotui. Apie šį karingą uni
jos vadą rašoma, kad jis yra 
prancūzų klimės kvebekietis, 
savo karjerą pradėjęs Montre- 
alio pašte laiškų skirstytoju.

Federaciniai Kvebeko kredi- 
tistai, kurie žydėjimo laikotarpį 
buvo pasiekę R. Caouette vado
vavimo laikais, naujuoju savo 
vadu išsirinko Kvebeko parla
mento atstovą Fabieną Roy. Jis 
dabar stengiasi laimėti premje
ru P. E Trudeau nusivylusius 
kvebekiečius, rinkėjams prana
šaudamas 20-25 kreditistų atsto
vus federaciniame parlamente. 
Ar ši pranašystė bus Įgyvendin
ta, sunku pasakyti, bet ji suda
ro nemažą rūpestį premjerui P. 
E. Trudeau ir jo liberalams, nes 
Kvebeko partija remia kreditis- 
tus, kurie gali laimėti daug bal
sų liberalų sąskaiton.

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 rupių 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.
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 augštu; įmokėti apie $20.000.
ARMADALE G-VĖ, pusiau atskiras, 6 kambarių namas, 2 modernios 
virtuvės ir prausyklos, platus įvažiavimas, garažas; prašoma kaina 
859900 REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 
UŽ PARDAVIMĄ.

T a u p y k ir skolink i s
Pirmutiniame ir didžiausiame Įf* wė A**. Al 
TORONTO LIETUVIŲ HZIK/I/VLA 
KREDITO KOOPERATYVE ...................

MOKA: = IMA:
10% už 1 m. term, indėlius = .
9’A% už 3 m. term, indėlius Į 10’/2% uz asm. paskolas 
914% už pensijų ir namų planą E
914% speciali taup. sąsk. = 1014% už mortgičius 
834% 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. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietii (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
ANGELĖ E. KARNIENe 1 Rezidencijos - moteliai - sklypai

Broker • Realtor Į I F0 Daugiabučiai (kondominiumai)
Notary Public • į«lTOT« Nuomoiimo potornavimas

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

Lietuviška EUROPEAN MEAT & 
maisto DELICATESSEN 

krautuve
2899 Bloor St. Wprie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

da 6-11, A. Baziliauskas 23-14, J. Ge
nantis 0-13, G. Karosas 16-0, V. Plū
das 6-18, T. Valickas 7-4, G. Vaidi
la. Komandai vadovauja V. Ston- 
čius.

Vyrų B komanda, ištraukus burtą, 
pirmoms rungtynėms susitiko su I- 
ja Tauro komanda ir pralaimėjo 67: 
69 rezultatu. Nors komanda rung
tynių pabaigoje pasispaudę, bet 
pritrūkus laiko, teko pasitenkinti 
pralaimėjimu. Žaidė: Abromavičius 
19, Dementavičius 6, Sriubiškis 20, 
A. Valickas 3, A. Grigonis 15, Ka
siulis 4, Morkūnas.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA
Tel. (813) 3S0 0490

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ, 
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College Si. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

CTE'DUASFC 406 Roncesvalles Avė.OlErnARO 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.
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“ESAME JŪSŲ TARPE” — Ne
kaltai Pradėtos Marijos seserų 60 m. 
sukaktuvinio leidinio pavadinimas 
buvo ir vienuolijos vyresniosios sės. 
Margaritos Bareikaitės žodžio min
tis Putnamo seserų rėmėjų vakarie
nėje kovo 25 d. Po Mišių jėzuitų ko
plyčioje ir vysk. V. Brizgio pamoks
lo rengėjų komiteto pirm. Marija 
Remienė pakvietė tarti žodį gen. 
konsulę Juzę Daužvardienę, JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos pirm. Ka
zį Laukaitį ir ALTos atstovą kun. 
A. Stašį. Solistei Onai Pliuškonienei 
akompanavo Živilė Modestienė. Se
suo Margarita apžvelgė seserų kūri
mąsi ir apimtį veiklos, kuri Čikagą 
pasiekia per “Eglutę”, jaunimo sto
vyklas ir kitais būdais. Šį gyvenimą 
ir darbą įvertindami, čikagiečiai nesi
gaili seselėms ir jų veiklai paramos.

PROF. VYTAUTO VARDŽIO kny- 
gos pobūdis buvo išryškintas Čika
gos ateitininkų suruoštoje vakaronė
je kovo 24 d., kai pirm. Mečys šilkai- 
tis pakvietė vysk. V. Brizgį dalyvius 
supažindinti su raida knygos “The 
Catholic Church, Dissent and Na
tionalism in Lithuania”. Dar prieš 
eucharistinį kongresą vyskupas pra
šė prof. Vardį paruošti šią mokslinę 
knygą. Dabar ji išsiuntinėta angliš
kai kalbančių kraštų vyskupams ir 
valdžios pareigūnams, daugiausia 
Lietuvių Religinės Šalpos lėšomis. 
Dr. T. Remeikis pagyrė dokumenti
nį, analitinį knygos pobūdį, o dr. 
A. Damušis — įdomiai aprašytą Lie
tuvos K. Bendrijos padėtį. Lietuvos 
tikinčiųjų pastangos pasižymi kieta 
kova ir lanksčia taktika, pogrindžio 
veikla ir ypatingu tikėjimo santykiu 
su tautybe.

AUŠRA MAČIULAITYTE-ZERR, 
daug metų besireiškianti JAV LB vi- 
suomeninių reikalų komisijoje, buvo 
pakviesta kovo 30 d. į Brighton Par
ko LB apylinkės vakaronę. Apylin
kės pirmininkas pakvietė buvusį 
PLB pirm. Bronių Nainį pravesti po
kalbį, kurį sekė visa eilė taiklių 
klausimų, ypač apie informacijos 
reikalą amerikiečių visuomenei. Pa
ti kalbėtoja ilgiau aiškino apie vi
suomeninės — politinės veiklos vys
tymąsi JAV Liet. Bendruomenėje ir 
apie santykius su Amerikos Lietuvių 
Taryba.

MANGIRDO MOTEKAICIO pia
no rečitalis dėl pūgų buvo nukeltas 
į kovo 18 d. Muzikas grojo J. S. Ba
cho, Beethoveno, Chopino, C. Debus
sy, Ravelio, Brahmso kūrinius, taip 
pat Giedrės Gudauskienės variacijas. 
Pianisto technika labai tiksli, rūpes
tinga. Publika jį iškvietė net tris 
kartus papildomiem kūriniam.

POEZIJOS DIENOS gegužės 25 ir 
26 d. Jaunimo Ceittr'e šiais metais 
bus skiriamos gyviesiems mūsų poe
tams. Pirmąją dieną savo kūrybą 
skaitys čikagiškiai poetai, o antrąją 
— deklamuos aktorius Juozas Palu
binskas iš Baltimorės. Pragramos 
organizatorius poetas Kazys Bradų- 
nas taip pat pakvietė solistę Elenutę 
Blandytę, kuri interpretuos muzikai 
pritaikytą kūrybą.

SVEIKATOS MUGE praūžė balan
džio 3 d. Raudonojo kryžiaus, vieti
nio NBC televizijos kanalo ir drau- 
dos bendrovės rengiamos sveikatos 
savaitės viena diena buvo skirta lie
tuviams, kurių Jaunimo Centre

įrengtoje sveikatos tikrinimo būsti
nėje per 9 valandas perėjo beveik 
500 asmenų. Pagrindinė dienos va
dovė buvo Aldona Rimienė, sukvie
tusi talkininkes iš BALFo, Lietuvos 
Dukterų Draugijos, Čikagos Moterų 
Klubo, Moterų Federacijos klubo ir 
skaučių. Jos buvo registratorės, ver
tėjos, padėjėjos. Gydytojai ir slau
gės nemokamai tikrino atėjusius nuo 
galvos iki kojų. Lietuvių kalba pa
ruošti užrašai padėjo gretimų ir tan
kiai lietuvių apgyventų apylinkių 
žmonėms per keliolika stočių sklan
džiai praeiti. Vyko registracija ir 
lenkų kalba bei šiaip apylinkės gy
ventojams. Iš lietuvių įstaigų užkan
džiais darbininkams prisidėjo “Bal
tic Bakery” ir “Marquette Delicates
sen”, taip pat kelios etninių reikalų 
įstaigos.

“MANO ŽODYNAS” — spalvotas 
lietuvių ■ anglų kalbos leidinys, pa
ruoštas pagal panašaus angliško žo
dyno autorių Richard Scarry, su 
Lietuvių Fondo parama vėl atspaus
dintas. Pirmajai 5,000 egz. laidai 
per keletą metų išsekus, švietimo 
taryboje gaunama antroji 3,000 egz. 
laida. Šis didelio formato žodynas 
yra turbūt vienas iš populiariausių 
lituanistinių leidinių.

Sudbury, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE- 

NA pas mus buvo atšvęsta pamaldo
mis už persekiojamus ir kenčiančius 
mūsų brolius bei seseris okupuotoje 
Lietuvoje ir vergų stovyklose Sibire 
su pritaikytu pamokslu ir rinkliava 
religinei šalpai. Religinei šalpai au
kojo po $100: kun. R. J. van Berkel, 
kun. Ant. Sabas, P. Liutkus a. a. Jo
no Misiūno atminimui, P. M. Vcns- 
kai; $40: L. Juškienė; $25: P. A. Ma- 
zaičiai; po $20: J. Kibickas, J. B. 
Stankai, A. Strakauskas; po $10: J. 
M. Kriaučeiiūnai, J. S. Petrėnai, R.
D. Kačinskai, K. Ramonas, G. Re
meikis, K. E. Šviežikai; po $5: P. Ju- 
telis, L. J. Kulniai, A. Kusinskis, G. 
Petrėnienė, E. D. Rotkiai; po $2: J. 
M. Čebatoriai, I. Raškevičienė, St.
E. Tolvaišos; kiti — po mažiau. Iš 
viso ta proga surinkta $620.

Tikinčiosios Lietuvos Dienos pro
ga Sault Ste. Marie vyskupas pa
siuntė raštą visoms parapijoms ra
gindamas kovo 4 d., per šv. Kazimie
rą, pasimelsti už komunistų perse
kiojamus tikinčiuosius. Ta proga ne
vienam kanadiečiui atsivėrė akys ir 
pasirodė, koks melagingas ir apgau
lingas yra marksizmas-komunizmas, 
kuris savo konstitucijoj garantuoja 
sąžinės ir' tikėjimo laisvę, o prakti
koje elgiasi visai atvirkščiai.

GIMTADIENIS. A. Kusinskio ini
ciatyva buvo suruoštas 65-asis gimta
dienis medžiotojų — žuvautojų klu
bo pirmininkui Valiui Bružui suo
mių salėje, kur dalyvavo gražus bū
relis jo artimųjų draugų. Ilgiausių 
metų.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMĄ sėk
mingai pravedė lietuviams Blind Ri
ver klebonas kun. Augustinas Sabas. 
Pabaigtuvių vaišes gražiai paruošė 
P. M. Vcnskai. K. A. S.

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

Toronto Lietuvių Namų Jaunimo Būrelio rengiama

Tėviškės Žiburiai • 1979. IV. 19 — Nr. 16 (1523) « 9 psl.

antra studentu savaitgalio

bus š.m. gegužės 19-21 d.d. Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje, N. Wasaga, Ontario

LN Jaunimo Būrelis kviečia studentus nejaunesnius kaip 19 metų amžiaus (Būrelis gali 
pareikalauti ID kortelės) linksmai pradėti vasaros sezoną. Kaina: $15, įskaitant nakvynę 
(miegmaišius atsivežti), maistą (vakarienė ir pietūs), šokius, tinklinio rungtynes, krepšinį, 
laužus ir vaišes. Pradžia — gegužės 19 d. po pietų. Registracija prasidėjo balandžio 1 d. 
($15.00 turi būti sumokėta iki gegužės 7 d., $20.00 — po gegužės 7 d.). Čekius rašyti 
LN Jaunimo Būrelio vardu ir siųsti; A. Piiipaitis, 297 Kennedy Ave., Toronto, Ontario 
M6P 3G4, arba perduoti LN Jaunimo Būrelio nariams.

Informacija: Jerry Rusinavičius 231-6995, 
Martynas Yčas 766-7300

1

l^ifts International %Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 47 M 424

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

• NAMAI
• VASARNAMIAI 
o ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungų

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

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

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

BALIO MASKELIŪNO 
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 ®

IS TO ROM T Oi

Mielai mūsų draugei
A+A

BARBUTEI JURKIENEI
mirus, jos vyrq DOMĄ, sūnus RIMĄ ir dr. ALGIRDĄ, 
jos brolj dr. JONĄ ŠEMOGĄ su šeimomis giliai už
jaučiame ir kartu liūdime —

Karolina Kubilienė su šeima 
Monika ir Bronius Povilaičiai

“Atžalyno” tautinių šokių grupės surengtoje madų parodoje Toronte

1979 
metu ekskursijos

VILNIUS, ROMA , DUBROVNIK
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 3 — liepos 17 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

Smulkesnių žinių teirautis:

V BACĖNAS tel. 533-3531
ALL SEASONS TRAVEL

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

y EAC E NAS
All Seasons Travel, |;.l.
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

“Paramos” kredito koopera
tyvo narių metinis susirinkimas 
įvyko š. m. balandžio 1 d. Lietu
vių Namuose. Dalyvavo 421 na
rys. Iš 1978 m. pelno lietuviš
koms organizacijoms paskirta 
$11,700.00, be to, metų eigoje 
atskiros organizacijos buvo pa
remtos $4,300. Taigi, lietuviš
kiems reikalams 1978 m. iš viso 
duota $16,000. šiuo metu “Pa
ramos” balansas pasiekė $22,5 
milijono. Šiais metais metinė 
“Paramos” $500 stipendija pa
skirta jos nariui — jaunam 
studentui Antanui Rašymui. Į 
valdybų perrinktas V. Aušrotas, 
naujai išrinktas dr. J. Birgiolas. 
Į priežiūros komitetą Aug. Kuo
las perrinktas aklamacijos bū
du. V. Petraitis perrinktas į 
kredito komitetą. — “Parama” 
įsigijo nepriklausomos Lietuvos 
pinigų rinkinį, kuris yra įrė
mintas ir matomas raštinėje.

Edvardas Punkris sėkmingai 
dirba verslo srityje. Kurį laiką 
jis turėjo maisto krautuvę 
“Parkside Meat Market”, kuri 
aprūpindavo tautiečius lietuviš
ku maistu. Tą krautuvę jis par
davė kitataučiui, kuris tęsia 
pradėtąją tradiciją, aprūpina 
lietuvius ir kitus įprastiniu 
maistu. Dabar Ed. Punkris yra 
didelės “Ziggy’s” bendrovės 
maisto, parduotuvės ,vedėjas. 
Bramalea City Centre.

Apie nepriklausomos Lietu
vos pasiuntinybę Vašingtone, 
JAV sostinėje, “The Toronto 
Sun” dienraštis kovo 30 d. iš
spausdino ilgoką NEA agentū
ros reportažą “Diplomat with
out a Country”. Jame rašoma 
apie liūdną pasiuntinybės būk
lę. Esą joje gyvena tik reikalų 
vedėjas dr. St. Bačkis su žmo
na, atlyginamas iš JAV-se užšal
dytų Lietuvos išteklių, kurie
jau baigiasi. Dr. St. Bačkis esąs 
72 m. amžiaus. Kyla klausimas, 
ar bus pakankamai jaunesnių 
žmonių tęsti šiai vienpusei ko
vai. Rašinys baigiamas šiais žo
džiais: “Su beveik besibaigian
čiomis lėšomis gali išnykti nuo 
žemės paviršiaus ir paskutinis 
Lietuvos kampelis”. Prie raši
nio pridėta iliustracija, rodanti 
pasiuntinybės iškabą su Lietu
vos Vyčiu. Minimasis rašinys 
liūdnai nuteikia skaitytoją, ta
čiau rašinio autorius užmiršo 
paminėti, kad pasiuntinybės at
rama yra ir gausi Lietuvos išei
vija, kuri įgalins pasiuntinybę 
veikti ir ateityje.

* “The Globe a. Mail” dienraš
tis nuo š. m. sausio mėnesio įsi
leidžiamas į Sov. Sąjungą ir yra 
gaunamas viešbučiuose Maskvo
je, Leningrade ir kaikuriuose 
kituose miestuose. Iki tol tik 4 
užsienio dienraščiai buvo įlei
džiami Sov. Sąjungon, o dabar 
— 22 (jų tarpe ir “NY Times”). 
Galbūt dėlto šių dienraščių lini
ja pasidarė palankesnė sovie- 
tams.______________________

Nebe nauja
— Maryte, argi toji skrybė

laitė, kurią nupirkau praėjusią 
savaitę, nėra nauja? — klausia 
motina dukterį.

— Bet, mamyte, ją jau matė 
visos mano draugės, tai kaip ji 
gali būti nauja?. . .

Kun. dr. K. Trimako paskaita 
tema “Į pilnutinį krikščionišką 
atsinaujinimą” įvyks Prisikėli
mo par. Parodų salėje balandžio
20, penktadienį, 7.30 v. v. Ren
gia ateitininkai sendraugiai. 
Kviečiami atsilankyti visi suin
teresuoti Toronto lietuviai.

Etnokultūrinių grupių simpo
ziumą tema “A Key to National 
Unity Through Understanding” 
rengia Tautinės Vienybės Dau- 
giakultūris Komitetas balandžio
21, šeštadienį, “Harbourfront” 
viešbutyje, 235 Queen’s Quay 
W. Pradžia — 8.30 v. r. Kalbė
tojais pakviesti žymūs profeso
riai, žurnalistai, visuomenės vei
kėjai. Registracijos mokestis — 
$8, studentams — $5. Verta 
šiuo simpoziumu susidomėti ir 
lietuviams, nors jų pavardžių 
rengėjų tarpe nematyti.

Maironio mokykla praneša, 
kad pamokos prasidės balandžio 
21, šeštadienį, 9 v. r. Tėvai, ku
rie dar nesumokėjo 1978-79 
mokslo metų mokesčio, prašo
mi tai nedelsiant padaryti.

Mokyklos vedėjas
Metinei “T. žiburių” spau

dos baliaus loterijai gauta gana 
daug ir vertingų laimikių. Stam
bieji laimikiai (televizija, meno 
kūriniai, kelionė. . .) įrašyti di- 
džiojon loterijon. Joje dalyvaus 
visi, įsigiję bilietus. Mažojoje 
loterijoje dalyvaus tiktai turin
tieji įėjimo bilietus. Laiminga
sis bilietas laimės ir tradicinį 
napoleoninį tortą, paruoštą S. 
Pakštienės. Be to, bus daug ir 
kitų įdomių laimikių. Dar netu
rintieji spaudos baliaus bilietų 
prašomi paskubėti juos įsigyti, 
nes vietų skaičius ribotas. Vie
tų dar yra.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centrą sudarančių parapijų ir 
organizacijų atstovų suvažiavi
mas rengiamas š. m. balandžio 
28, šeštadienį, Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Programa: 8.30 v. 
r. atstovų ir svečių registraci
ja, 9.30 suvažiavimo pradžia — 
invokacija, pirmininko žodis, 
sveikinimai; pranešimai — 
Centro pareigūnų, parapijų ta
rybų bei komitetų apie stam
biuosius darbus, organizacijų 
bei institucijų atstovų; diskusi: 
jos, rinkimai, sumanymai; 12.30 
Mišios; 1 v. pietų pertrauka; 2 
v. p. p. kun. K. Pugevičiaus pa
skaita “Tikinčiųjų padėtis oku
puotoje Lietuvoje”; diskusijos 
nutarimai. Posėdžiai yra atviri 
visuomenei.

Kanados Ukrainiečių Profe- 
sijonalų ir Verslininkų Sąjunga 
surinko $300.000 ir įteikė To
ronto un-to prezidentui James 
Ham, kad būtų įsteigta ukrainis- 
tikos katedra, šiam tikslui to
kią pat sumą paskyrė Kanados 
vyriausybė. Ją įteikė daugia- 
kultūrių reikalų min. N. Cafik. 
Sutelktoji suma bus investuota 
į “Endowement Trust Account” 
ir nuošimčiai skiriami profeso
riui atlyginti. Kanadoje yra 
600.000 ukrainiečių, Toronte — 
80.000. Tokiu pat būdu vengris- 
tikos katedrą gavo Kanados 
vengrai Toronto un-te.

Vykstantiems į pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. Prašopi 
įsidėmėti, kad visi dalyviai, tu
ristai ir atstovai, kurie yra užsi
registravę į IV Pasaulio Lietu
viu Jaunimo Kongresą, turi li
kutį pinigų sumokėti iki š. m. 
gegužės 11 d. Registracijos Ko
mitetas netrukus išsiuntinės 
laiškus, kuriuose bus pažymėta 
kiek jums liko sumokėti. Pra
šom kuo greičiau pasirūpinti 
šiuo reikalu! IV PLJK Kanados

Registracijos Komitetas

Choras “Varpas” praneša sa
vo choristams, kad repeticijos 
nutraukiamos atostogoms iki 
rudens. “Tėviškės Žiburiuose” 
pranešime repeticijų pradžią.

Valdyba
Velykų švenčių proga “TŽ” 

darbuotojai gavo nemažai svei
kinimų bei linkėjimų iš įvairių 
kraštų bei vietovių. Jie nuošir
džiai dėkoja už dėmesį ir, nega
lėdami atsakyti kiekvienam )ar 
kiekvienai atskirai, šiomis eilu
tėmis linki visoms ir visiems ge
riausios sėkmės.

Toronto katalikų arkivyskupi
jos gavėnios rinkliavoje, skirto
je labdaros institucijoms bei 
vargstančių šalių paramai, daly
vauja ir lietuvių parapijos, iki 
š. m. balandžio 9 d. Prisikėlimo 
parapija suaukojo $1,209.00, 
Lietuvos Kankinių — $2,605.00.

Kristina švarlytė susižiedavo 
su Mariumi Chainausku iš Lon
dono, Ont. Jungtuvės numaty
tos š. m. lapkričio mėnesį.

Naujagimiai. Dr. Gailius ir 
Marytė Skrinskai susilaukė šu
nelio, o sesutė Elenutė — bro
liuko Tomuko. — Stasys ir Re- 
Marytė Skrinskai susilaukė sū
naus, o Indrutė — broliuko Si- 
mono-Stasio.

Pagerbdama savo brolj a. a, 
Vladą Skripkų, tragiškai žuvusį 
Sudburyje prieš 10 metų, sesuo 
Sofija Rakštienė paaukojo “T. 
Žiburiams” $100, tuo būdu pa
remdama spaudą, kurią velionis 
brangino.

Baltijos valstybių pašto ženk
lų parodą L. Namuose balandžio 
7-8 d. d. aplankė daug žiūrovų 
— baltiečių ir kitataučių. Buvo 
išstatyta 120 rėmų. Parodą, pa
vadintą “Baltex VI”, surengė 
baltiečių filatelistų klubai. 
Dienraštis “The Globe a. Mail” 
1979. IV. 9 išspausdino ilgoką 
Douglas Patricko rašinį apie šią 
parodą. Jame rašoma daugiau
sia apie Lietuvą ir jos patriar
chą dr. J. Basanavičių. Prime
nama Lietuvos nepriklausomy
bė, jos taikos sutartis su Sov. 
Sąjunga ir tos sutarties sulau
žymas 1940 m. Rašinys baigia
mas pastaba, esą tokia paroda 
nebūtų leista sovietų okupuoto
se Baltijos valstybėse, nes pri
mena prarastą laisvę bei nepri
klausomybę. Prie rašinio pridė
tas antspaudas su Baltijos vals
tybių žemėlapiu viduryje ir ke
turkampis pašto antspaudas su 
irašu “Visit Baltic States Stamp. 
Exhibit April 7-8, 1979” anglų 
ir prancūzų kalbomis.

S3 dienu sy giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

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

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537-3060 ® 532-8772 
2385 Dundas St. W., Toronto Telefonas 537-2165 

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

Dresher-darauskas S£nc*
LTD. ir

w. G. DRESHER --TE

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

233-3334 - 131-26G1 - 231-6226
3830 B Bloor Street West ® Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKSIENŽ 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. —- 8 v,v, 

šeštadieniais — 9 v.r. — 12 v.p.p. 
Narys "Better Business" Biure
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meninės programos - 7.30 v.v.

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

Baliaus pradžia - 7

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

DVI LOTERIJOS: didžioji ir mažoji. Didžiojoje loteri
joje dalyvaus visi, įsigiję loterijos bilietus, ir galės 
laimėti — spalvotą televiziją, turistinę kelionę, vertin
gus paveikslus, keramikos, skulptūros kūrinius ir t.t.

STALUS (po 10 asmenų) iš anksto rezervuoti "TŽ" administracijoje ŠOKIAMS gros Detroito lietuvių orkestras, vad. Romo Kaspučio.
telefonu 275-4672. Bilieto kaina - $5 asmeniui, $2.50 studentams. Visi da|yvaukime jr savąją spaudą remkime! (g

TO ROW

MONTREAL

Anapilio žinios
— Sį sekmadieni 11 v. pamaldose 

organizuotai dalyvauja Toronto 
skautai.

—: Prisikėlimo pamaldose, kurios 
įvyko 7 v. r., giedojo par. choras, va
dovaujamas muz. S. Gailevičiaus, 
vargonais palydint muz. J. Govėdui; 
11 v. pamaldose giedojo sol. R. Stri
maitis.

— Padėka aktyviai įsijungusiems į 
D. Savaitės iškilmes: seselei Paulei, 
parapijos chorui ir jo vadovams, sol. 
R. Strimaičiui, J. A. Arštikaičiams 
(už gėles), nuolatiniam talkininkui 
finansų tvarkyme A. Aulinskui ir 
Anapilio Moterų Būreliui už kavu
tės suorganizavimą po Prisikėlimo 
pamaldų.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
— balandžio 29 d., 11 v. r.

— Balandžio 17 d. palaidota a. a. 
Malvina Jonaitienė, anksčiau gyve
nusi Thunder Bay.

— Ruošiasi tuoktis: Algis B. Vit
kus ir Irena Astrauskaitė, Brian 
Shearman ir Halina D. Zukowski, 
Walter P. Demchuk ir Laima Mei
lutė, Joseph G. Mizich ir Paulina 
Budaitė, Ričardas J. Urbantas ir Al
dona M. Narušytė.

— Pavasarinis kapinių lankymas 
su pamaldomis — gegužės 27, sek
madienį, 3 v. p. p. Tą dieną mažojo
je Anapilio salėje įvyks paroda.

— Gausėjant darbams, yra priim
tas antras sargas su šeima, kuris

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras, vad. sol. V. 

Verikaičio, gražiai giedojo per Pri
sikėlimo Mišias. Organizacjos su sa
vo vadovas tvarkingai budėjo prie 
Kristaus karsto. Mišių tarnautojai 
gerai atliko tarnybą D. Savaitės ir 
Velykų apeigose. Taipgi jaunimo 
choras, vadovaujamas muz. E. Krikš
čiūno, gražiai giedojo. Seselės gra
žiai papuošė altorių; gėles atsiuntė 
V. Siminkevičiepė ir J. A. Arštikai- 
čiai; gėlėms pirkti aukojo J. Ruslie- 
nė ir T. Fabricijienė.

— Ruošiasi tuoktis Vytautas Mic
kevičius su Rasa Bukšaityte.

— Parapijos taryba išrinko prezi
diumą: pirm. V. Taseckas, vicepirm. 
J. Vingelienė, sekr. K. Poškienė, re
liginės sekcijos pirm. R. Grigonienė, 
jaunimo — L. Kuliavienė, finansų 
S. Prakapas, visuomeninės — V. 
Melnykas, rinkliavų — V. Sinkevi
čius, stovyklavietės — B. Genčius, 
naujai įsteigtos sekcijos labdarai — 
V. Banelis.

— KLK Moterų Dr-jos parapijos 
skyrius, pirmininkaujamas B. Bire- 
tienės, suruošė vaišes visiems daly
viams po Prisikėlimo Mišių parapi
jos salėje.

— Religinei Lietuvos šalpai su
rinkta $4,016.00, ir “ShareLife” arki
vyskupijos labdaros įstaigoms išlai
kyti $1,209.00. Sekanti “ShareLife” 
rinkliava bus gegužės 13 d.

— Kun. Eugenijaus Jurgučio,

Maloniai kviečiame atsilankyti į DAILININKĖS

meno
oarou

balandžio 21-22 d.d. Lietuvių Namų Gedimino Pilies menėj. 
PARODOS ATIDARYMAS — balandžio 21, šeštadienį, 4 vai. po pietų. Balandžio 22, 
sekmadienį, paroda atidaro nuo 12 iki 5 vai. po pietų. ln moterų būrelis

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kun. Juozas Bacevičius, OFM, 

vedė keturių dienų rekolekcijas, ku
rių klausė didelis parapijiečių skai
čius; ypač gausiai dalyvavo sekma
dienio Mišiose. Svetainėje buvo su
ruošta agapė, kurios metu klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius nuoširdžiai 
padėkojo rekolekcijų vadovui, para
pijos komitetui ir jų žmonoms už 
pusryčių paruošimą.

— Kovo 31 d. mirė Jonas Senkus, 
66 m. amžiaus. Palaidotas iš Šv. Ka
zimiero šventovės. Liko žmona ir 
brolis. Velionis buvo gimęs Kanado
je.

— Lietuvoje mirė Vytautas Lin
kevičius, 69 m. amžiaus. Paliko žmo
ną ir sūnų Kaune, o Montrealyje — 
seserį Teofilę Šmitienę. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Gavėnios rekolekcijas vedė 

kun. Algimantas Kezys, SJ, iš Čika
gos. Specialų pašnekesį jis skyrė 
“Rūtos” klubo nariams Seselių Na
muose.

— Velykų Prisikėlimo pamaldos 
buvo sekmadienio rytą 6.30 v. Da
lyvavo daug tautiečių. Po pamaldų 
įvyko jaukus velykinis pobūvis pa
rapijos salėje.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras balandžio 28, šeštadienį, 
rengia parapijų, katalikiškų organi
zacijų ir institucijų suvažiavimą To
ronte, Prisikėlimo par. patalpose. 
Parapijų tarybų bei komitetų nariai 
ir organizacijų atstovai iš Montre- 
alio kviečiami dalyvauti.

— A.a. Barbora Jurkienė-Šemo- 
gaitė mirė balandžio 7 d. Palaidota 
balandžio 10 d. iš AV šventovės.

Lituanistinės mokyklos mokinių 
tėvų metinis susirinkimas bus ba
landžio 22, sekmadienį, po 10 v. Mi

šių Seselių Namuose. Visi mokinių 
tėvai turėtų atvykti į taip svarbų 
susirinkimą, kuriame turime išrink
ti tėvų komitetą, aptarti sekantiems 
mokslo metams patalpų klausimą, 
dabartinės patalpos bus uždarytos. 
Taip pat bus aptariami ir kiti mo
kyklos reikalai. Po susirinkimo — 
vaišės.

Mokyklos tėvų komitetas reiškia 
padėką “Litui” už $1500 pašalpą. 
Be to, “Litas” lituanistinei mokyk
lai yra davęs $250 Kalėdų eglutės 
parengimui.

Spaudos baliai. Balandžio 21, šeš
tadienį, bus Kanados lietuvių spau
dos šventė. “N. Lietuva” Aušros 
Vartų parapijos salėje ruošia spau
dos balių-koncertą; tuo pačiu laiku 
“T. žiburiai” Toronte ruošia taip 
pat spaudos vakarą. “N. Lietuvos’ 
baliuje girdėsime Toronto vyrų cho
ro dainas, vadovaujamas muz. sol. V. 
Verikaičio. Nors choras yra dar jau
nas, bet spaudoje jo koncertai ge
rai vertinami.

Solistė Gina čapkauskienė sėkmin
gai dainavo Šv. Damazo parapijos 
metiniame koncerte kovo 31 d. Per
pildyta erdvi parapijos salė žiūrovų 
po kiekvienos dainos mūsų solistę 
palydėjo ilgais plojimais. Baigus 
koncertą, solistė pakartotinai buvo 
iškviesta į sceną, o atsistojusi pub
lika nenorėjo paleisti solistės — il
gai ir smarkiai plojo.

Balandžio 6 d. G. čapkauskienė 
išskrido į Čikagą repetuoti garsaus 
italų kompozitoriaus Donizetti ope
ros “Lucia di Lammermoor”. Ji 
dainuos pagrindinį Liucijos vaidme
nį trijuose spektakliuose, t.y. ba
landžio 21, 22 ir 28 d. Teko girdė
ti, nemažai montrealiečių rengiasi 
nuvykti į Čikagą ne tik paviešėti, 
bet ir pasižiūrėti operos. A. A.

Čikagos lietuvių meno ansamblis “DAINAVA” 
atvyks į Torontą ir vaidins 1831 metų sukilimo 

gr istorinę muzikinę dramą

Emilija Platerytė
1979 metų balandžio 28, 
šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Central Tech, auditorijoje, 
Bathurst & Harbord
Bilietų kainos: $10, 8, 6, 5.

MUZIKA — A. Jurgučio,
LIBRETAS — A. Kairio,
ATLIKĖJAI — solistai, ansamblio choras, 
simfoninis orkestras.

Rengia — Prisikėlimo parapija

PROGRAMA:

LAIKAS:

VIETA:

Montrealio Lietuvių Jaunimo 
Ansamblis “GINTARĄ S” 

rengia 
savo veiklos dešimtmečio

Susisiekimas:

žodis, daina, muzika ir šokis Donelaičio 
"Metų" plane
š.m. gegužės 5, šeštadienį,
7 valandą vakaro
1111 Lapierre St., La Salle, Que., Andre 
Laurendeau CEGEP salė
Įėjimas: suaugusiems — $5, studentams — $3. 
metro iki Angrignon stoties, 5 min. autobusu nr. 
113, automobiliais — iš de la Verendrye Blvd.

/ Cote
St. Pout

COC
^/■Angrignon

taip pat darbuosis Anapilio ir para
pijos salių tvarkyme. Naujoji šeima 
bus apgyvendinta Anapilio name 
prie įvažiavimo.

-- Šventovės skoloms mokėti au
kojo $300: Toronto “Parama”, $100: 
p. p. Bridickai iš Cremore, Ont.

— Pamaldos šį šeštadienį 9.30 v. 
r. už a. a. Gerardą Balčiūną; sekma
dienį, 10 v. r., už a. a. Marijoną ir 
Jurgį Skaržinskus, 11 v. už a. a. Jo
ną Senkų, Girdauskų ir Baikauskų 
šeimų mirusius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos su sekmadienio mo
kykla būna kas sekmadienį 9.30 v. r. 
: — Sį trečiadienį, 8 v. v., nuosavy
bės komiteto posėdis.

— Balandžio 24 d., 8 v. v., para
pijos vadovų bei tarybos narių po
sėdis ryšiumi su parapijos lankymu 
būreliuose, kuriuose bus išdėstyta 
dabartinė finansinė padėtis bei tei
kiamas konkretus siūlymas, šis va
jus bus vykdomas birželio mėn.

: — Balandžio 29 d. po pamaldų — 
moterų draugijos susirinkimas pas 
Oną Langienę. Tą patį sekmadienį, 
l v. p. p., par. tarybos priėmimas Ži
linskų bute.

— Choro repeticijos vyksta kas 
pirmadienį, 7.30 v. v.

Lietuvių Namų žinios
— LN Moterų Būrelio 5 metų 

veiklos sukaktis paminėta balandžio 
8 d. LN Gedimino Pilies menėje. 
Kartu atšvęsta menės dedikacinės 
lentos įrengimas ir LN dainos vie
neto “Antroji jaunystė” krikštynos. 
Pirm. A. Jankaitienė padarė veiklos 
apžvalgą. Dedikacinės lentos atiden
gimui pakviesti: LN valdybos pirm. 
A. Senkus ir “Moters” žurnalo red. 
N. Kulpavičienė. LN dainos, vieneto 
krikšto tėvai: Irena Alantienė, Jur
gis Strazdas, Ona Indrelienė ir Vy
tautas Alantas.

— Šį sekmadienį, balandžio 22 d., 
1 v. p. p., LN Karaliaus Mindaugo 
menėje ruošiamas Velykų stalas — 
pietūs. Bilietų dar galima įsigyti LN 
raštinėje.

— Gegužės 6 d., 3 v. p. p., LN Ka
raliaus Mindaugo menėje Hamiltono 
teatras “Aukuras” vaidins satyrinę 
3 v. dramą “Ponios Dulskienės mo
ralė”. Vaidinimą rengia LN Vyrai.

— Nuo balandžio m. 13 iki 18 d. 
vyko LN visų salių ir kitų patalpų 
grindų atnaujinimo darbai.

— Balandžio 7 ir 8 d. d. LN vyku
si balt iečių pašto ženklų ir pinigų 
paroda buvo labai sėkminga. Nema
žai dalyvių buvo atvykę iš JAV.

OFM, motina Zuzana mirė Lietuvo
je. A. Šimkienės brolis Vladislovas 
šikštėnas mirė B. Kolumbijoje.

— Bilietai į muzikinę dramą 
“Emilija Platerytė” šiokiadieniais 
gaunami klebonijoj, sekmadieniais 
— salėje.

— Pakrikštyta: Saulis Leonas, Al-, 
gio ir Aldonos (Katelytės) Tribine- 
vičių sūnus; Elena Kristina, Pau
liaus ir Rūtos (Vaškevičiūtės) Stan
kų duktė; Tamara Lynne, Roberto 
ir Laimos Grigaitės Coyle duktė.

— Šį sekmadienį, balandžio 22, 
sol. J. Sriubiškienė, K. Strimaitytė, 
H. Rožaitis, A. Simanavičius, per 
11.30 v. Mišias giedos giesmes, ku
rias giedojo per religinį koncertą.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Mar
celę Dabkutę, užpr. S. Dabkus, 8.30 
už Jurgį Smolskį, užpr. J. Smolskie- 
nė, 9 v. už Oną Ališauskienę, užpr. 
J. K. Ališauskai, 9.30 už Vaclovą 
Plioplį, užpr. A. Plioplys, 10 v. už 
Banylių šeimos mirusius, užpr. A. 
Banylis; sekmadienį 8 v. už Mariją 
ir Gotliebą Hirseh ir artimuosius, 
užpr. J. Hirseh, 9 v. už Simą ir Oną 
Lesniauskus, užpr. A. Ranonienė, 10 
v. už Liudą Racevičių, užpr. N. Ra- 
cevičienė, 11.30 už parapiją, 7 v. v. 
už Karoliną 
Balaišiai.

Balaišicnę, užpr. L. V.

PADĖKA
Balandžio 1 d. Prisikėlimo para

pijos salėje, Toronte, man buvo su
ruoštas puikus mergvakaris.

Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė
joms ir viešnioms už tokią iškilmin
gą popietę ir vertingas dovanas. Ši 
diena ilgai pasiliks mano ir Arūno 
atmintyje-

Dėkinga —
Vida Rociūnaitė 

Independence, Ohio

Patikslinimas. “TŽ” 15 nr., 7 psl., 
įdėta “Naro” nuotrauka. Taip ji at
rodo, bet patikrinus paaiškėjo, kad 
tai nuotrauka “Varlės” šokio, kurį 
sukūrė B. Abromaitytė ir atliko ta
lentų dienose Hamiltone. — Tame 
pačiame “TŽ” nr. išspausdintame 
talentų dienų aprašyme pažymėta, 
kad dailės parodoje buvo išstatyti 3 
paveikslai^ Turėjo būti — 36.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENE. 
Įvairiomis progomis skambinti j “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.

Lietuvių Enciklopedijos
PABAIGTUVES

Tai džiugi iškilmė, pabaigus 42 tomų leidybą. 
PROGRAMOJE: prof. A. Klimo paskaita, naujausia St. 
Santvara poezija, garsinis spalvotas filmas apie LE darbą, 
leidėjo J. Kapočiaus žodis.
ĮĖJIMAS — laisva auka renginio išlaidoms

LASALLE

balandžio 29, 
sekmadienį, 
4 vai. po pietų 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose.

gii

Island 
VERDUN

BALIUS: po koncerto, 9 v.v.. Aušros Vartų par. salėje 
(prie Jolicoeur metro st.) vaišės ir šokiai 
visiems — svečiam, dalyviam ir rengėjam. 
Įėjimas: suaugusiems — $5, studentams — $3.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Visa lietuvių visuomenė kviečiama dalyvauti. Rengėjų komitetas

IV PASAULIO LIETUVIU JAUNIMU KONGRESO

Aukos bus renkamos visose parapijose po Mišių ir Lietuvių Namuose popietės metu

sekmadieniais: balandžio 22, 29, ir gegužės 6 ir 13.
Prašome paremti lietuviško jaunimo veiklą! IV PLJK KANADOS

FINANSŲ KOMITETAS 
yg Jg-.... •ae'—g’e -J e? a g- • -a e- a 11 m-g—.. sr 1 i-i

DĖMESIO!
Visus maloniai kviečiame atsilankyti š.m. gegužės 6, sekmadienį,

3 valandą po pietų, į Toronto Lietuvių Namus.

Čia HAMILTONO TEATRAS ZZA U K U R A Sz/vaidins
satyrinę 3 veiksmų dramą

“Ponios Dulskienės moralė”
• Po vaidinimo kavutė. Bilietai—S3, pensininkams ir studentams — $2. LN Vyrų Būrelis

PARDUODAMAS SKLYPAS 9O’xl3O’ 
Staynerio miestelyje; pilnai miesto 
aptarnautas (vanduo, elektra, kana
lizacija). Netoli centrinės gatvės. 
Skambinti po 7 v. vakaro Mississau- 
goję (416) 277-1128.

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 5 3 3-2904

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ ® GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD.. MONTREAL. OUE.

. —— — CTŪNTREHUŪ UETIWI4 
LJ1/X43 HREDITŪ IWfl
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ......................6.0 %
Taupomąsias s-ta$ ...................9.25 %
Pensijų planas ........................9 %
Term. ind. 1 m. .................. 10.25%

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

KASOS VALANDOS:

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ................................11.5%
Nekiln. turto ............................. 11 %
Čekių kredito ...........................12 %
Invcstacines nuo ......................12 %

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

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 nedirbama vasarą 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.

SPORT1F CLOTHING FOR CHIL
DREN sezoninis pavasario ir vasa
ros mergaičių suknelių bei medžiagų 
išpardavimas: balandžio 19, ketvir
tadienį, nuo 9 v.r. iki 9 v.v., balan
džio 20, penktadienį, nuo 9 v.r. iki 
5 v.p.p, balandžio 21, šeštadienį, nuo 
9 v.r. iki 1 v.p.p., 23 Brentcliffe Rd., 
kambarys 339 (antrame augšte), To
ronte. TeL 421-3290.

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.


