
Nr. 17 (1524) 1979 BALANDIS - APRIL 26 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672 e 30 ct.

Neužtenka sienų
Pagrindinių mūsų išeivijos rūpesčių eilėje vyrauja po

litiniai, kultūriniai, visuomeniniai, sportiniai klausimai. 
Jaudinamės dėl politinių mūsų institucijų vingių, ginčija
mės dėl visuomeninių posūkių, rengiame plataus masto 
kultūrinius ir sportinius įvykius, kaunamės dėl bendradar
biavimo su Lietuvos okupantais, bet ramiai laikomės reli
ginėje srityje, čia nėra nei tradicinio įniršio tarp katalikų 
ir protestantų, nėra sektantinių kovų. Ir kodėlgi tokia ra
mybė? Ar todėl, kad religinis gyvenimas niekam nerūpi? 
Ar todėl, kad jis nelaikomas svarbiu elementu tautos gy
venime? O gal visa išeivija tapo indiferentiška ir nebe
kreipia dėmesio į religinius dalykus? Sunku būtų nusta
tyti tikslią diagnozę, tačiau sekant išeivinį gyvenimą gana 
aiškiai matyti, kad didžioji išeivijos dalis yra religijos pu
sėje, o kita tuo atžvilgiu yra gana tolerantiška. Kovojančių 
ateistų eiles išeivijoje sudaro daugiausia komunistai, remią 
Maskvos politiką visuose frontuose. Religijos išpažinėjų 
pusėje betgi trūksta gyvesnio domėjimosi religinėmis pro
blemomis, intensyvesnio krikščioniškumo, prasiveržiančio 
į pirmąsias eiles. Išeivijos dėmesį ir energiją suima kitos 
problemos, turinčios gyvybinės reikšmės išeivijai, tautai, 
jos išsemia veikėjus ir religiniam gyvenimui palieka tiktai 
tradicinį kelią.

V
ISDĖLTO apsiriktume, jei drįstume tvirtinti, kad re
liginis gyvenimas išeivijoje nebeturi reikšmės, kad 
viską užgožė kiti rūpesčiai. Religinės institucijos gy
vuoja, kaip ir seniau, veikdamos normaliu tempu ir eida

mos įprastine vaga. Jos per dešimtis metų įsitvirtino, sukū
rė savo tradicijas ir didesniais žygiais retai tepasireiškia. 
Pvz. kad ir Kanadoje, kur vyrauja naujieji, pokariniai at
eiviai. Čia per trejetą dešimtmečių Įsisteigė ir įsitvirtino 
lietuvių parapijos bei vienuolijos. Dauguma jų pastatė sa
vo šventoves bei kitus pastatus, nesigailėdamos nei išlaidų, 
nei darbo, nei rūpesčio. Tarp tų lietuviškų sienų vyksta 
normalus religinis gyvenimas, besireiškiąs tautinėmis for
momis. Tai ramios užuovėjos, kuriose kiekvienas geros va
lios tautietis randa dvasinę atgaivą ir jaučiasi kaip savoje 
pilyje. Jei tokių užuovėjų nebūtų, šiandieną dejuotume, 
kad reikia kampininkauti ir steigtume kitokius centrus, 
Kuriuose gaietume jaustis seimininkais. Kanados lietuvių 
religinio gyvenimo stiprybė yra ta, kad jau pačioje pra
džioje buvo griebtasi statybų, užtikrinančių lietuviškų pa
rapijų savarankiškumą bei religinio gyvenimo savitumą. 
Pastarasis, tiesa, nesireiškia dideliais renginiais, tačiau su
daro tylią lietuviško gyvenimo atramą, kuri lydi kiekvieną 
didesnį tautinio gyvenimo pasireiškimą.

M
INĖTOS tvirtos sienos sudaro saugią užuovėją, ta

čiau jose slypi ir viena tyli pagunda, būtent, ten
dencija užsnūsti jaukioje ramumoje. Kai tvirtovių 

niekas rimtai nepuola, jų įgulos ne tik aprimsta, bet ir nu
stoja dalies budrumo. Taip gali įvykti ne tiktai lietuviško
se Kanados parapijose, bet ir kitų kraštų, esančių panašioje 
būklėje. Visų pirma tyko pavojus pasitikėti vien atsineš
tine tradicija ir nesirūpinti religinio gyvenimo puoselėji
mu, jo gilinimu ir perdavimu jaunajai kartai. Pvz. yra vie
tovių, kur nesirūpinama vaikų paruošimu religiniam gyve
nimui lietuvių kalba ir pasikliaujama vien kanadiečių mo
kyklos talka. O tai ir yra pati pavojingiausia spraga, pro 
kurią veržiasi pavojus, gresiąs lietuviškos parapijos atei
čiai. Yra, žinoma, ir kitų spragų, pro kurias veržiasi ban
gos, gresiančios lietuviškoms tvirtovėms. Tai reiškia, kad 
vien sienos, nors ir tvirčiausios, neapsaugos mūsų nuo 
pavojų. Reikia gyvo, intensyvaus religinio gyvenimo pačio
se parapijose. Jam skatinti Kanadoje prieš 10 metų ir bu
vo sudarytas Kanados Lietuvių Katalikų Centras. Jo pa
skirtis — stiprinti lietuviškų parapijų ir organizacijų bud
rumą, intensyvinti religinį gyvenimą, padėti Lietuvos ti
kintiesiems. To siekiama turimomis jėgomis, vieni kitiems 
talkinant ir skatinant savitarpį budrumą. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
RODEZIJOJE ĮVYKO DEMOKRATINIAI RINKIMAI Į NAUJĄJĮ 
šimto vietų parlamentą, kurin prieš porą savaičių buvo išrinkti 28 
baltosios rasės atstovai, remiantys premjerą L Smithą. Antroje 
rinkimų dalyje, trukusioje 5 dienas, buvo renkami 72 negrai, re
miantys tris nuosaikiuosius savo vadus — vysk. A. Muzorewa, pas
torių N. Sitholą, J. Chirau. Nors galutiniai rezultatai dar nėra žino
mi, spėjama, jog rinkimuose dalyvavo apie 70% negrų, nepabū
gusių Patriotinio Fronto partizanų grasinimų. Su šiais rinkimais 
Rodezijos valdymą iš baltųjų mažumos perims negrų dauguma. 
Baltųjų rankose dešimčiai metų liks kariuomenės, policijos ir val
džios tarnautojų reikalai. Planą perduoti valdžią negrų daugumai 
paruošė premjeras I. Smithas, prišnekintas anuometinio JAV vals

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkiminiai pažadai
Rinkiminiame f e d e r a cinio 

parlamento vajuje didesnių 
konkrečių pažadų pažėrė tik 
progresyviųjų konservatorių va
das J. Clarkas. Bene didžiausio 
dėmesio susilaukė jo įsiparei
gojimas, kuris leistų namų sa
vininkams nuo pajamų mokes
čio atskaityti palūkanas už 
mortgičius iki $5.000 sumos ir 
nuosavybės mokesčius iki 
$1.000. Tie $6.000 tada būtų at
leidžiami nuo pajamų mokesčio. 
Ši palaipsniui įvedama progra
ma po ketverių metų namus tu
rinčioms šeimoms kasmet su
taupytų beveik po $1.000. Prieš 
šį sumanymą pasisakė liberalai, 
ypač jų finansų min. J. Chre- 
tienas. Jų nuomone, plano įgy
vendinimas būtų perdidelė fi
nansinė našta Kanados iždui. Be 
to, didžiausio pajamų mokesčio 
atskaitymo susilauktų daugiau 
uždirbantieji kaandiečiai, o vi
siškai nieko nelaimėtų neturin
tieji namų ir nuomojantieji bu
tus bei kambarius. Neigiamai 
pasisakė ir Cidy Howe institu
tas, ekonominiu požiūriu tyręs 
minėtąjį planą. J. Clarkas betgi 
daro išvadą, kad išlaidos nebū
tų perdidelės, kad tada paspar

tėtų namų pardavimas ir kad 
būtų parūpinta daug darbų 
prie statybų. J. Clarkas taipgi 
pasisakė už federacinės loteri
jos “Loto Canada” panaikini
mą, visas loterijas paliekant tik 
provincijoms, iš kurių federaci
nė vyriausybė gautų nuošimtį 
sporto reikalams. Minėtini ir 
kiti du J. Clarko įsipareigoji
mai: ginkluotųjų Kam dos pajė
gų sustiprinimas, padidinimas 
50% transporto priemonių grū
dams nugabenti į uostus bei 
elevatorių jų atsargoms laikyti. 
Ginkluotosiom pajėgom pri
klausančių asmenų skaičius nuo 
79.000 būtų padidintas iki 83.- 
000. Jų išlaidoms skirta suma 
būtų didinama kasmet po 
12%, kol pasiektų penktadali 
viso Kanados biudžeto. Libera
lų premjeras P. E. Trudeau lig 
šiol tepadarė vieną pažadą — 
per trejus metus parūpinti $185 
milijonus elektroninių ir aviaci
nių gaminių pramonei bei ki
tom firmom, kurios vietinei rin
kai duotų naujų gaminių, 
pakeičiančių importuojamus.

Kanados policininkų draugi
ja, turinti 52.000 narių, pasi- 

(Nukelta į 8 psl.)

Negailėkim mokinių gimnazijai
Šiais metais suėjo 25 metai, kai 

Vasario 16 gimnazija buvo perkelta 
iš Diepholzo (Šiaurės Vokietijoje) į 
Iluettenfeldą, netoli Heidelbergo. Ta 
proga “Tėviškės žiburių” korespon
dentas kreipėsi i Vasario 16 gimna
zijos direktorių VINCĄ NATKEVI
ČIŲ su įvairiais klausimais.

— Sukakties metais verta pa
žvelgti atgal, todėl noriu pa
klausti, ar apsimokėjo ir apsi
moka gimnaziją laikyti. Kokie 
konkretūs jos nuopelnai? Juk 
retkarčiais girdėti mūsų visuo
menėje kalbant ir rašant, jog 
nauda iš gimnazijos neperdi- 
džiausia.

— Nauda regimai didelė. 
Gimnaziją baigė per 110 abitu
rientų, išmokdami lietuviškai ir 
didele dalimi įsijungdami į lie
tuviškąjį gyvenimą Vokietijoje, 
o taip pat Kanadoje ir JAV. Jų 
tarpe yra keletas profesorių Vo
kietijoje ir JAV. Per 300 moki
nių išėjo iš gimnazijos su 6 ar 
8 klasėmis (Vokietijoje gimna
zijose yra 9 klasės) ir įsigijo ne- 
akademines profesijas. Jei Vo
kietijos lietuviai nebūtų gimna
zijos turėję, vargu ar būtų šia
me krašte žymu lietuviškos gy
vybės tiek, kad net, kaip žino
te, daugiausia buvę gimnazijos 
mokiniai užsimojo šią vasarą su
organizuoti didingą lietuviškojo 
jaunimo kongresą. Be gimnazi
jos lietuviškoji gyvybė čia jau 
būtų beveik visai užgesusi.

— Ar nėra pavojaus gimna
zijai užsidaryti dėl mažėjančiio 
mokinių skaičiaus?

— Sis pavojus nemažas, bet 
gimnazija jau keleri metai jo 
vis išvengia, “pasiskolindama” 
mokinių iš JAV, Kanados ar 
Pietų Amerikos. “Skolintis” rei
kia, nes pastaraisiais metais 
mokinių iš Vokietijos į gimna
ziją stoja nedaug, ir tie patys 
yra vaikai mišrių šeimų, po ka
ro atvykusių ir dabar po vieną 
kitą atvykstančių iš Lietuvos. 
Vadinamieji DP, kurių Vokieti
joje šiek tiek liko, suseno, iš
mirė, jų vaikai, kad ir nevisi, 
nutauto. Tad paskutiniais me
tais gimnazija teturėjo 60-70 
mokinių, ir jų tarpe buvo apie 
20 “pasiskolintų” iš užjūrių. Iš 
Kanados šiais mokslo metais 
tėra 3 mokiniai, praėjusiais me
tais “kanadiečių” turėjom net 
8! Gaila, kad Kanados lietuviai 
šiais mokslo metais pašykštėjo 
mūsų gimnazijai mokinių, nors 
man rodos, visi buvusieji dau
giau ar mažiau buvo ja paten
kinti. Išmoko daugiau lietuviš
kai nei per metus galima išmok
ti šeštadienio mokyklose pas 
jus. Nevienas jų perskaitė ke
lis mūsų klasikus rašytojus. Ir 
kažin ar jie beturės panašią pro
gą savo tolimesniame gyveni
me. Kaikurie pirmą kartą siste
mingai išėjo Lietuvos istorijos 
kursą. Anglų kalbos mokėsi 
tiek pat, kiek ir Kanados gim
nazijose. Pamatė Europą, aplan
kydami įvairias jos sritis ato

stogų metu. Juk esti ilgos Ka
lėdų (3 savaitės), Velykų (2 
sav.), vasaros (9 sav.) atosto
gos. Didesnių sunkumų jiems 
įstoti į savo gimnazijas, grįžus 
Kanadon, kiek girdėjau, nebu
vo: taigi, metai nebuvo praleis
ti veltui. Būtų gera, jog ateinan
čiais mokslo metais vėl sulauk
tume didesnio mokinių būrio iš 
Kanados. Labai prašau šešta
dienio mokyklų mokytojus, Lie
tuvių Bendruomenės veikėjus 
ir jaunimo organizacijas para
ginti tėvus leisti savo vaikus į 
mūsų gimnaziją.

Šia proga nuoširdžiai dėkoju 
visiems, kurie padeda gimnazi
jai laikytis finansiškai: Toron
te Prisikėlimo parapijos ir “Pa
ramos” bankeliams, Hamiltone 
“Talkos” bankeliui, Montrealy 
“Lito” bankeliui. Nuoširdžiau
sias dėkui ilgamečiams rėmėjų 
būrelių vadovams — St. J. Da
liui Hamiltone, J. Demereckui 
Winnipege, JI Baltuonienei La 
Salle, Que. Ačiū visiems būre
lių nariams ir pavieniams au
kotojams. Nepaprasta padėka 
ypač priklauso Toronte gimna
zijai remti komitetui, vadovau
jamam L. Tamošausko ir visų 
pirma besirūpinančiam telkti 
gimnazijon mokinius.

— Kiek mokinys iš Kanados 
turi mokėti už mokslą ir pra
gyvenimą gimnazijoje?

— Tiek pat, kiek ir mokiniai 
iš Vokietijos, būtent, DM200 į 
mėnesį, tik jie dar primoka DM 
20 už vokiečių kalbos pamokas, 
kurias dėsto vokietė mokytoja. 
Mokama už 12. mėnesių, nes mo
kytojams ir kitam personalui 
algas tenka mokėti už visus 
metus. Taigi, mokslas ir pra
gyvenimas bendrabutyje (valgis 
ir kambarys) per metus atsiei
na DM2640 (šiuo metu 1 kana- 
diškas doleris yra apie DM1.70).

— Buvo spaudoj rašoma, kad 
neturite berniukų bendrabučio 
vedėjo. Kaip yra dabar?

— Turim: nuo š.m. sausio 1 
d. berniukų bendrabučiui laiki
nai vadovauja jaunas muzikas 
ir pedagogas V. Lemkė, vedęs 

Vasario 16 gimnazijos direktorius VINCAS NATKEVIČIUS, kuriam VIDA 
SIDRYTĖ aiškina Amerikos mokyklų pažymėjimus

torontiškę lietuvaitę — dail. J. 
Batūraitę. Galimas dalykas, nuo 
ateinančių mokslo metų berniu
kų bendrabutyje dirbs vienas 
lietuvis iš Hamiltono.

— Ar turite pakankamai mo
kytojų?

— Gimnazijoje dėsto pilnai 
įdarbinti 8 mokytojai, be to, dar 
turime keletą mokytojų, tedir
bančių 2-3 dienas savaitėje. At
einančiais mokslo metais bus 
reikalingi du nauji mokytojai iš 
Kanados ar JAV: anglistas ar 
angliste (mokiniams iš JAV ir 
Kanados) ir istorikas-ė, galįs 
dėstyti Amerikos, Kanados, vi
suotinę ir Lietuvos istoriją. Mo
kytojo atlyginimas nėra jau 
toks menkas, nes gimnazija duo
da gan pigiai kambarį su visais 
patogumais ir maistą. Gera pro
ga jaunam akademikui iš Kana
dos dėstyti ir pagyventi Euro
poje!

— Kada prasidės pamokos 
ateinančiais mokslo metais?

— Rugsėjo 3 d. Į bendrabu
tį reikia atvykti rugsėjo 2 d. 
Mokslas truks iki birželio 21 d. 
“Air Canada” duoda mokiniam, 
skrendantiem į Vokietiją, gana 
žymią nuolaidą. Reikia lėkti į 
Frankfurto aerodromą, iš kur 
gimnazijos autobusiuku moki
niai parvežami Huettenfeldan 
(45 min. kelio).

— Vienas grynai asmeninis 
klausimas: ar Jūs dar tebedės- 
tote Frankfurto universitete?

— Taip. Dėstau lietuvių kal
bą vokiečių studentams. Tai 
jaunuoliai, dažniausiai pagrin
diniu dalyku studijuoją indoeu
ropiečių prokalbę ar slavų kal
bas, dėlto norį susipažinti su 
pačia seniausia dar gyva indo
europiečių kalba.

P.S. Gimnazijos adresas: 
Litauisches Gymnasium, 
6840 Lampertheim-Huettenfeld, 
W. Germany. — Tel. 06256-322

(Informacijas Kanadoje teikia 
ir L. Tamošauskas, 236 Dover- 
court Rd., Toronto, Ont. M6J 
3E1). 

tybės sekr. H. Kissingerio. Jam* 
buvo pažadėtas sankcijų atšau
kimas, kuris betgi buvo užmirš
tas, kai valdžion atėjo prez. J. 
Carteris. Rinkimus prižiūrėjo 
68 tarptautiniai stebėtojai. Jie 
vienbalsiai teigia, kad rinkimai 
tikrai buvo demokratiniai. 
Premjeras L Smithas tikisi, kad 
naująją negrų daugumos vy
riausybę pripažins kitos pasau
lio valstybės ir kad tuo būdu 
bus sustabdytas Patriotinio 
Fronto partizanų teroras. Par
tizanus bei jų vadus J. Nkomą 
ir R. Mugabę remia Zambija ir 
Mozambikas. Patriotinis Fron
tas valdžią Rodezijoje nori per
imti tik ginklo jėga, nes jo va
dai žino, kad jiems niekada ne
pavyks laimėti demokratinių 
rinkimų. Vakarų pasaulio dabar 
laukia nemaloni dilema: pripa
žinti demokratinę Rodeziją ar 
ją atiduoti Patriotinio Fronto 
diktatūrai.

Susikirto vadai
Mahometoniška respublika 

paskelbtame Irane prasidėjo 
nesutarimai tarp dviejų pagrin
dinių dvasiškių — revoliuciją 
laimėjusio A. R. Chomeinio ir 
A. M. Teleghanio, kai revoliuci
nė milicija suėmė ir sumušė du 
A. M. Teleghanio sūnus ir mar
čią. Pastarasis tada viešai apkal
tino A. R. Chomeinio režimą 
žmogaus teisių pažeidimu. Dėl 
tų teisių iš premjero M. Bazar- 
gano ministerių kabineto pasi
traukė užsienio reikalų min. K. 
Sanjabis. Atsistatydinti net ke
letą kartų bandė ir pats prem
jeras M. Bazarganas, matyda
mas, kad iš tikrųjų Iraną valdo 
ne jo vyriausybė, o A. R. Cho
meinio vadovaujama slapta re
voliucinė taryba, neturinti ir 
nesilaikanti jokių įstatymų. A. 
M. Teleghanio protestas buvo 
sutiktas prieš A. R. Chomeinį 
nukreiptomis demonstracijomis 
Teherane. Dėl jų A. R. Chomei- 
nis buvo priverstas susitikti su 
A. M. Teleghaniu, pažadėti 
griežtesnę savo revoliucinių 
gaujų kontrolę.

Skaudi nelaimė
Jugoslavijos Montenegro pro

vinciją nusiaubė žemės drebėji
mas, kurių centras buvo Adrijos 
jūroje. Žuvo apie 200 žmonių, 
be pastogės liko 80.000. Pada
ryti nuostoliai siekia pusę bili
jono dolerių. Aukų būtų buvę 
dar daugiau, jei drebėjimas bū
tų įvykęs vasaros mėnesiais, 
kai Adrijos pakrantės susilau
kia gausių vasarotojų iš viso pa

Šiame numeryje:
Neužtenka sienų 

Vien pastatų sienos neapsaugos nuo pavojų 
Negailėkim mokinių gimnazijai

Pokalbis su Vasario 16 gimnazijos direktoriumi V. Vokietijoje
Nokautas teisybei

Buvęs boksininkas R. Mironas apie leidinį “Lietuvos boksas”
Didžiausias nusikaltimas Lietuvoje

Tai kova už laisvę — rašo pogrindžio “Aušra” 13 nr.
Australijos Lietuvių Bendruomenės rūpesčiai 

Tenykščių lietuvių organizacinė struktūra ir veikla 
Anonimų vėžys mūsų spaudoje

Puldinėti ir slėptis — nėra garbinga laikysena 
Ketvirtis šimtmečio mūsų krepšiniui 

Kanados lietuvių jaunimas krepšinio žaidynėse
"Jei oras priklausytų nuo popiežiaus . . ." 

Amerikiečio žurnalisto įspūdžiai iš viešnagės Vilniuje
Po "Emilijos Platerytės" spektaklių 

Reportažas iš Čikagos apie įspūdingą muzikinę dramą 
Romanas "Anapus rytojaus"

Recenzentas vertina naująją Jurgio Jankaus knygą

saulio. Nuo žemės drebėjimo 
nukentėjo ir dalis Albanijos, 
kur žuvo 35 gyventojai.

Referendumas
Egipto prez. A. Sadatas pa

skelbė referendumą taikos su
tarčiai su Izraeliu patvirtinti. 
Šiuo žingsniu jis norėjo parody
ti arabų valstybėms, kad egip
tiečiai pilnai pritaria pasirašy
tai sutarčiai. Referendume jai 
pritarė 99,9'/ balsavimo teisę 
turėjusių Egipto gyventojų. Iš 
10,9 milijono balsuotojų prieš 
sutartį pasisakė tik 5.246. Re
ferendumą sudrumstė centri
niame Kairo pašte sprogęs siun
tinėlis. Nuo jin įdėtos arabų te
roristų bombos žuvo viena paš
to tarnautoja, keturi paštinin
kai buvo sužeisti. Sis incidentas 
yra pirmas arabų teroro veiks
mas prieš Egiptą. Keturi arabų 
teroristai Briuselio aerodrome 
bandė įsiveržti į Izraelio bend
rovės “EI Al” lėktuvą. Siam 
bandymui nepavykus, jie su
sprogdinta nedidele bomba su
žeidė penkis belgus. Kiti septy
ni belgai buvo sužeisti restora
ne įvykusiame susišaudyme. Du 
teroristai buvo suimti, dviem 
pavyko pabėgti.

Pasikeis valdžia?
Britanijos parlamento rinki

muose gegužės 3 d. visi prana
šauja konservatorių ir jų vado
vės M. Tatcher pergalę. Pasku
tinieji viešosios nuomonės tyri
mai rodo net 20'/ didesnį kon
servatorių populiarumą u ž 
premjero J. Callaghano darbie- 
čius. Rinkimiame vajuje kon
servatorių vadovė M. Tatcher 
pažadėjo pajamų mokesčio su
mažinimą, finansinių nuolaidų 
norintiems įsigyti namus, griež
tesnius varžtus streikus per
daug pamėgusioms unijoms. 
Vienoje laivų statykloje buvo 
atleista iš darbo 12 naktinėje 
pamainoje miegojusių darbinin
kų. Sekančią dieną streiką pra
dėjo 650 darbininkų, reikalau
dami sugrąžinti darban atleis
tuosius. Tos unijos vadas J. Mc
Govern teigė: “Jei atleistieji 
darbo metu buvo rasti gulintys, 
tai dar nereiškia, kad jie miego
jo. . .” Laivų statyklos Britani
joje yra suvalstybintos, gauna 
finansinę valdžios pašalpą. Pra
vesti tyrimai liudija, kad kiek
vienoje aštuonių valandų pa
mainoje laivų statyklų darbinin
kai dirba tik penkias: vėluoja į 
darbą, perdažnai geria arbatą 
ir peranksti išeina namo.
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į Paaiškinimai apie pensijas
^Socialinis aprūpinimas mums 

atrodo savaime suprantamas. 
Vyriausybė padaro savo išvadas, 
ir kai pasiekiame 65 metų am
žiaus, galime tikėtis bent mini- 
nialinių senatvės ir Kanados 
pensijų pajamų.

•Socialinio aprūpinimo yra tiek 
daug taisyklių, išimčių ir sudė
tingų formulių, kad dalykai re- 
tai būna tokie, kaip tikimasi.

Jeigu jūs gimėte Kanadoje ar 
atvykote čia prieš savo 18-tą j į 
gimtadieni, pastoviai dirbote iki 
65 metų amžiaus ir niekuomet 
nepasidarėte visiškai nedarbin
gu, tai jūsų atvejis paprastas: 
turite teisę i didžiausias paja
mas pagal abi federacines pro
gramas — senatvės pensiją (Old 
Age Security Pension, sutrum
pintai OAS) ir Kanados pensiją 
(Canada Pension Plan — CPP), 
nebent gyvenote Kvebeke, kur 
šiuo atveju jums būtų taiko
mas atskiras, bet panašus Kve
beko Pensijos Planas.

. Šių abiejų programų pagrin
diniai principai yra (kiek jie 
liečia pajamas):

1. Senatvės pensijos dydis pri
klauso nuo laiko, išgyvento Ka
nadoje, nuo amžiaus (turite bū
ti 65 metų) ir nuo to, ar esate 
legalus gyventojas.

. 2. Kanados pensijos pajamos 
yra siejamos ne su gyvenimo 
jpetais Kanadoje, bet su uždar
bių, pietiniais įųašais į Kanados, 
Pensijos Planą, amžiumi (išėji
mo j. pensiją.' amžius mažiausiai 
65). Kanados pensija yra daug 
daugiau negu išėjimo Į pensiją 
planas, nes, įnašų mokėtojui mi- 
rus, pensija taip pat bus mo
kama likusiam jo vedybiniam 
partneriui ir išlaikomiems vai
kams arba įnašų mokėtojui, ku
ris pasidaro visiškai nedarbin
gas betkuriame amžiuje.

Taisyklės yra painus mišinys 
daugybės “jeigu”, “bet” ir su
dėtingų formulių. Tūkstančiai 
kanadiečių neturi teisės į pilnas 
didžiausias pajamas, nes, kaip 
legalūs imigrantai, jie čia neiš
gyveno pakankamai ilgai, kad 
gautų pilną senatvės pensiją. 
Daug kas iš turinčių teisę gauti 
ją Kanadoje, negalės gauti jos 
užsienyje. Net Kanadoje gimę 
asmenys gali prarasti senatvės 
pensijos pajamas, išvykę užsie
nin.

Iki 1977 m. liepos mėn. buvo 
trys būdai gauti senatvės pensi
jai: a. gyventi Kanadoje po 18 
m. amžiaus tiek metų, kad jų 
suma sudarytų bent 40 metų;
b. gyventi Kanadoje 10 metų 
iki pat prašymo patvirtinimo;
c. gyventi Kanadoje po 18 m. 
amžiaus tiek metų, kad jų suma 
būtų bent tris kartus didesnė už 
laikotarpius, praleistus kitur 
prieš 10 paskutinių metų. Be to, 

"turėjote išgyventi Kanadoje 
"bent metus laiko prieš tą die
ną, kai jūsų prašymas buvo pa
tvirtintas.

Jeigu turite teisę gauti pensi
ją pagal a. prašymas gali būti 
išsiųstas iš betkurios vietos pa
saulyje. ir pensija gali būti siun
čiama betkur pasaulyje. Jeigu 
turite teisę gauti pensiją pagal 
b ar c, prašytojas turi būti Ka
nadoje, kad gautų mokėjimus 
už Kanados ribų. Tuo atveju 
turėtų būti išgyvenęs Kanadoje 
20 metų po 18 metų amžiaus.

Pagal naujas taisykles, turite 
būti legalus gyventojas arba iš
gyventi Kanadoje 40 metų po 
18 metų amžiaus gauti pilnai 
pensijai, bet galite kasmet už
dirbti 1/40-ją pilnos pensijos 
(10 metų duoda teisę į pilnos 
pensijos 10/40-tųjų): turite čia 
išgyventi bent 10 metų, bet tai 
gali būti betkuris 10 metų laiko
tarpis gauti pensijai, mokamai 
Kanadoje, ir 20 metų — užsie
nyje.

Jei turėjote mažiau kaip 25 
metus amžiaus iki 1977 m. lie
pos mėn. arba esate naujai at
vykęs imigrantas, — naujos tai
syklės yra privalomos. Kiti, su
laukę 65 m. amžiaus, gali pasi
rinkti senąsias arba naująsias 
taisykles. Vienoks ar kitoks jū
sų pasirinkimas lems būsimą 
jūsų socialinį aprūpinimą.

Senatvės ir Kanados pensijos 
.yra susietos su kainų indeksu ir 
infliacija, yra didinamos. Senat
vės pensija yra atitinkamai nu
statoma kas trys mėnesiai, o Ka
nados pensija — kartą į metus. 
1978 m. didžiausia pilna Kana
dos penšija buvo $194.44 Į mė
nesį; ' Sėnatvė'S pensija " būvd 
$164.74 į mėnesį (daugiau mo
kama mažų pajamų asmenims, 
kurie turi teisę į garantuotų pa
jamų priedą būtent, $115.55). 
Kartu abi pensijos sudaro finan
sini pagrindą išėjimui i pensiją, 
kurį planuoja daugumas kana
diečių. Todėl verta pagalvoti 
apie tai — ne paskutiniu mo
mentu, o dabar.

Jei norite suprasti taisykles, 
kreipkitės į artimiausią senat
vės ir Kanados pensijos įstaigą, 
kurių yra 59 visoje Kanadoje 
(Kvebeke — The Quebec Pen
sion Board. Box 5200. Quebec 
City).
Canadian Scene Vertė J. Str.
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LIETUVIU AUKOS Tautos Fon

dui 1979 m.: $100: A. Grigaitis; $30: 
L. Petrušaitis: S25: J. Tanioliūnas. 
O. Spidcll. K. Jackson, V. Jagučians- 
kis: $24: M. Čepaitis: S20: H. Eidu
kevičius. R. Zubrickas. H. Luters. J. 
Gris: $17: F. Buttingcr: 15: A. Bars
tys. J. Trečiokas: $10: V. Brdzi- 
liauskas. .1. Buškevičius, A. Broga. 
A. Dvarionas, J. Juschka. F. Lazaus
kas. J. Stundžia. A. Šturmas, S. Si- 
bielskienė, W. Kukujk. M. Kiaupa: 
$5: M. Nevidon, V. Laurinaitis, A. 
Biveinis ir kiti. Iš viso surinkta 
S640. Visiems reiškiame nuoširdžią 
padėką. yj,. atsl0Vy|,p Kanadoje

^urnitureJStė.
PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.

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

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

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

į mano rankas pateko oku
puotame Vilniuje išleista kny
ga "Lietuvos boksas”, skirta 
Lietuvos bokso 50 metu sukak
čiai paminėti. Lietuviškai - ru
siškoje knygos metrikoje auto
riais pažymėti Antanas Zabo- 
ras. Antanas Vaupšas ir Algi
mantas Bertašius. Išleido lei
dykla "Mintis” 1976 m. Knygo
je apžvelgiama ši sunkiosios at
letikos šaka, kurioje ir aš savo 
laiku aktyviai buvo pasireiškęs, 
todėl, suprantama, tyrinėjau šį 
leidinį su dėmesiu, ypač tikrin
damas žinias ir apie save.

Čia noriu paliesti tik neteisin
gai atžymėtus apie mane fak
tus. Bokse buvau pasiekęs Lie
tuvos meisterio arba čempijo- 
no titulą tris kartus: 1927 ir 
1928 m. gaidžio svoryje ir 1931 
m. lengvajame svoryje. Iš pat 
pradžios mane lydėjo sėkmė, 
todėl į šį sportą įsitraukiau vi
su šešiolikos metų amžiaus jau
nuolio entuziazmui. Po dviejų 
savaičių treniravimosi Kazio 
Markevičiaus vadovybėje pačios 
pirmosios rungtynės suteikė 
man Lietuvos meisterio titulo 
laimėjimą prieš vienintelį opo
nentą, "Makabi” klubo sporti
ninką Jozelitą (knygoje klaidin
gai pažymėta M. Rozalskisl), ku
ris buvo laimėjęs Kauno pirme
nybes. Beje, šios knygos pabai
goje autoriai įtraukė mane į są
rašą “439 aukso medaliai” (99 
psl.), tačiau noriu pareikšti, 
jog nepriklausomos Lietuvos 
laikais niekas aukso medalių 
laimėtojams nedalindavo — 
gaudavome tik aliuminio — 
skardos žetonus. Galbūt auto
riai čempijonus prilygina auk
so medalių laimėtojams.

Knygos 90-98 psl. įdėti sąra
šai Lietuvos bokso čempijonų ir 
finalininkų. Sovietiškai vadina
mame "lengviausiame” svoryje 
(anais laikais "gaidžio” svoris, 
nuo 51 iki 54 kg.), kaip minė
jau, antrąją vietą buvo gavęs 
Jozelitas. o ne Rozalskis. 1928 
m. Lietuvos pirmenybėse tei
singai pažymėta, jog finale lai
mėjau prieš J. Gudeliauską 
(Kovas). Lengvojo svorio (57-60 
kg.) kategorijoje taip pat tei
singai pažymėtas trečiasis ma
no laiinėjimas 1931 m. Lietuvos 
pirmenybėse prieš B. Tarase
vičių (LDS)'.

Deja. 1929 ir 1930 m. pirme
nybių duomenys nežmoniškai 
sujaukti! Įsitraukęs į šį sportą, 
dalyvavau draugiškose rungty
nėse ir tarptautiniuose susitiki
muose su Latvijos. Estijos ir 
Rytprūsių boksininkais. Kadan
gi buvau iš eilės dvejus metus 
gaidžio svorio čempijonų, bū
čiau dalyvavęs ir 1929 m. Lie
tuvos pirmenybėse. Deja, tais 
metais pirmenybės buvo visiš
kai nevykdomos. Lietuvos Dvi
ratininkų Sąjunga (LDS), švęs
dama savo šešerių metų gyvavi
mo sukaktį, surengė šventę su 
įvairiomis sporto šakomis, 
įskaitant ir bokso pirmenybes, 
kuriose laimėjau prieš du var
žovus: prieš Ramanauską (Kau
no skyriaus sunkumų kilnoto
ją - rekordininką) ir prieš Šiau
lių LDS skyriaus narį Gedminą, 
bet dalyvavau jau augštesnėje 
— plunksnos svorio kategorijo
je. Gi minimoje knygoje su
registruoti visų aštuonių svorių 
laimėtojai su finalininkais iš 
kitų klubų, nes tai greičiausiai 
bus buvusios tik Kauno pirme
nybės. Kauno pirmenybėse ta
da aš nedalyyvavau. užtat nie
kad nepraleisdavau Lietuvos 
pirmenybių iki pat savo bokso 
karjeros pabaigos. Todėl kny
goje ši informacija yra netei
singa. Tai galima spręsti ir iš 
to. jog 1929 m. gaidžio svorio 
čempijonų įrašytas A. Gedmi
nas iš Šiaulių, kuris dalyvavo 
tik LDS šventėje kaip mano 
oponentas plunksnos svoryje. 
Kituose svoriuose pažymėti 
čempijonai ir finalistai yra visi 
LDS arba "Šaulio” klubų atsto
vai. t. y. kauniečiai. Iš to dar 
labiau aiškėja, jog sovietiniai 
autoriai Kauno čempijonus pa
darė Lietuvos čempijonais.

RYŠKIAUSIA KOVA
Mano paties bokso karjeroje 

ryškiausios rungtynės įvyko 
1930 m. Lietuvos pirmenybėse, 
Vasaros Teatre, kur įsirašiau 
dalyvauti plunksnos svoryje, 
tačiau nė vieno priešininko ne
turėjau. Buvau jau žinomas 
lengvesnių svorių boksininkams 
kaip kietas varžovas, todėl nė 
vienas nenorėjo su manim su
sitikti ringe ir įsirašė kituose 
svoriuose. Prieš rungtynes tei
sėjai man pranešė, jog be kovos 
negausiu čempijono titulo ir iš 
viso plunksnos svory laimėtojo

nebus. Man pasiūlyta pereiti į 
pusvidutinį s v o r į. peršokant 
lengvojo svorio kategoriją; P. 
Svėriau tik apie 57 kg ir turė
jau rungtis su 63.5 - 67 kg. svo
rio oponentais, kurių buvo tik 
du: pagarsėjęs kelių metų čeni- 
pijonas N. Vaineris (“Makabi"t 
ir to pat klubo naujokas Benč- 
kauskas. Perėjimas rungtis į 
sunkesnę svorio kategoriją man 
neteikė jokit) privilegijų, bet 
labai norėjau išmėginti savo su
gebėjimus prieš N. Vainerį. ži
nodamas jo silpnybę — nešda
mas kairės rankos tiesų smūgi, 
lenkėsi į dešinę. Man tereikėjo 
užkabinti kairiu smūgiu iš apa
čios. Sutikau boksuotis pusvi
dutiniame svoryje ir traukėme 
burtus: trijų varžovų tarpe tu
rėjo būti vienos pusfinalinės 
rungtynės. Ištraukiau kovą su 
Benčkausku. o Vaineris turėjo 
rungtis su mūsų poros laimėto
ju. Nors Benčkauskas buvo fi
ziškai tvirtesnis, bet nesugebė
jo prieš mane laimėti. Po trijų 
raundų išėjau laimėtoju taš
kais. o po valandos poilsio iš
ėjau į ringą kovai su be varžy
bų įėjusiu ir visai nepavargusiu 
Vaineriu.

Jau pirmajame raunde suge
bėjau pagauti Vainerio galvos 
nulenkimą, ir makabiečio nosis 
paraudo . .. Supratau savo pra
našumą. bet ir gudrusis čempi- 
jonas pakeitė taktiką ir pradėjo 
eiti į "klinčus”. t.y. stengėsi 
mane pargriauti ir nuvarginti, 
kol ringo teisėjas spėdavo per
skirti. Vaineris buvo jau suau
gęs vyras, atlikęs kariuomenės 
tarnybą, iš profesijos šaltkalvis, 
žymiai tvirtesnio sudėjimo, kaip 
aš, VII klasės moksleivis. Ta
čiau nepasidaviau ir nesileidau 
pargriaunamas, nors tai mus 
abu labai išvargino. Abudu bu
vome žinomi kaip geri techni
kai, bet šioje kovoje bokso me
no nesimatė . .. buvo kažkokios 
grumtynės ir susikabinimai, 
nuolat ringo teisėjo pertrau
kiami. Po trijų raundų laimė
toju paskelbtas N. Vaineris la
bai nežymia taškų persvara. At
simenu. Vasaros Teatro žiūro
vai sukėlė triukšmą, protestuo
dami prieš teisėjų sprendimą, 
aiškiai simpatizuodami, man už 
drąsų perėjimą Į sunkesnio svo
rio kategoriją rungtis ,s.u "ne
nugalimu” Vaineriu. Tada, de
ja, negavau labai norėto Vy
tauto Didžiojo medalio, bet ir 
iki šiol laikau šią kovą geriau
siu savo laimėjimu, nes suge
bėjau priversti patyrusį čempi- 
joną gintis apsikabinimais . ..

Ir, štai, “Lietuvos bokso” 
knygoje randu kažkokią nesą
monę! 1930 m. plunksnos sv. 
čempijonų įrašytas L. Misiūnas, 
šiaip labai geras boksininkas, 
kurio per tris susitikimus ne
sugebėjau nugalėti, bet juk ta
me svoryje nebuvo nė vieno 
varžovo, man perėjus dėl var
žovų stokos į pusvidutinį svorį! 
Gi N. Vaineris įrašytas laimė
toju lengvajame svory, laimė
jęs prieš M. Girnių (“Šaulys”). 
Pusvidutiniame svoryje įrašy
tas K. Markevičius, laimėjęs 
prieš J. Kaminską. Aišku, čia 
duomenys klaidingai paimti iš 
tų pat metų Kauno pirmenybių! 
Tai galima matyti ir iš to, jog 
visi laimėtojai ir finalistai buvo 
iš Kauno sporto klubų. Kiek iš 
viso tais metais buvo laimėtojų 
svorių kategorijose neatsimenu, 
bet tikrai žinau, kad nė vieno 
dalyvio nebuvo plunksnos svo
ryje, o pusvidutiniame svoryje 
laimėtoju buvo N. Vaineris, gi 
finalistu turėjo įrašyti mane.

Nesiimu spręsti kitų svorių 
neteisingų duomenų, bet kny
goje pateiktos žinios apie ma
ne yra klaidingos. Žinoma, sun
ku atsiminti kas ir kaip buvo

įvykę prieš 47 ar 48 metus, bet 
renkant duomenis būtina pa
tikrinti jų tikslumą iš kelių šal
tinių.

KARTOJA SOVIETU 
KLAIDAS

Kad "Lietuvos boksas" kny
goje sovietiniai autoriai nesuge
bėjo prisiminti teisingų faktu iš 
anų "buržuazinių" laikų, tai su
prantama. bet neleistina išeivi
jos sporto memuarų rašytojam. 
Nusipirkau 1978 m. išėjusią 
knygą "Sportas nepriklausomo
je Lietuvoje" I dalį, kurioje lie
čiami visi sporto įvykiai nuo 
1919 iki 1936 m. Aišku, ir čia 
radau duomenų apie save, nes 
juk įrėžiau bokso istorijoje tri
gubą brūkšnį. Deja, autorius 
Jonas Narbutas pakartojo kny
goje "Lietuvos boksas" mano 
suminėtas klaidas, būtent — 
Kauno p-biu laimėtojus 1929 
m. “pakėlė" į Lietuvos meiste
rius. matyti, supainiojęs datas: 
LDS metinė šventė įvyko rug
pjūčio 22-23 d. d., o Kauno 
miesto bokso ir sunkumų kilno
jimo pirmenybės — lapkričio 
16-17 d.d.

LDS metinėje šventėje daly
vavo to klubo nariai ir iš kitų 
miestų, taigi, vertėjo bent šių 
rungtynių laimėtojus padaryti 
Lietuvos čempijonais. norint bū
tinai paskelbti, jog 1929 m. Lie
tuvos p-bės "buvo įvykusios”... 
Tik jau ne kauniečius čempijo
nus!

Tokia pat klaida ir su 1930 
rn. laimėtojais: ji aiškiai paim
ta iš “Lietuvos bokso” auto
rių. paskelbiant visų svorių lai
mėtojus. kai iš tiesų plunksnos 
svoryje tikrai nebuvo nė vieno 
varžovo, čia vėl aiškiai Kauno 
pirmenybių laimėtojai paversti 
Lietuvos čempijonais. Koks pi
gus laimėjimas!

Kaikas ir daugiau šioje kny
goje J. Narbuto sumaišyta. Pa
vyzdžiui. dvi nuotraukos su 
LDS šventės dalyviais psl. 238 ir 
272. Įsižiūrėjus, galima tuoj 
pat pastebėti nuotraukos laiko
tarpio panašumą, nes iš tiesų 
jos abi darytos 1929 m. vasarą, 
kadangi abiejose foną sudaro 
sporto aikštės status šlaitas, vi
si dalyviai tie patys (tik pirmo
joje priekyje sėdi 7 sporto vei
kėjai). Tačiau;, knygos autorius 
paskelbė, jog antroji nuotrauka 
yra iš 1931 m. LDS aštuonme
čio šventės! Abiejose nuotrau
kose tos pačios devynios spor
tininkės tamsiomis uniformo
mis ir 18 baltais marškinėliais 
dalyvių, kurių dalis (ir tie pa
tys!) apsimovę bokso pirštinė
mis! Argi galėjo būti fotogra
fuojama lygiai toje pat vieto
je po dvejų metų su tais pa
čiais apsirengimais, keturiais 
dviratininkais ir su tiek pat 
sportininkų veidų? Aišku, kad 
ne! Mano veido nuotraukose 
buvimas (pirmojoje: už 5 ir 6- 
tos merginų, antroje — pačio
je vyrų eilės pabaigoje) įrodo, 
jog tai fotografuota 1929 m. 
Antra vertus, 1930 ir 1931 m. 
LDS šventėse (jeigu jos ir bu
vo įvykusios!) aš nedalyvavau, 
nes, ypač po 1931 m. Lietuvos 
pirmenybių, iš aktyvaus bokso 
gyvenimo buvau pasitraukęs 
— turėjau rūpintis gimnazijos 
baigimu.

Kažkieno atminčiai į senatvę 
sušlubavus, kaikam nepatikri
nus arba perdaug kaikuo pasiti
kint, abi sporto gyvenimo kny
gos turi didelių prasilenkimų 
su tiesa, bent apie mane. Kiek 
tokių prasilenkimų esama kito
se sporto šakose, sunku spręs
ti, bet numanau, kad taip pat 
yra. Sakoma, nežinodamas visos 
teisybės, neskelbk to, ko neži
nai. šitokiu būdu net ir Teisy
bė gauna nokautą ...

Toronto “Vyčio” 16 metų krepšininkai, š.m. kovo mėnesio gale tapę Kanados 
lietuvių krepšinio meisteriais, o balandžio 9 d. — CYO krepšinio lygos meis
teriais. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Slapšys, P. Tutlys, T. Trinkūnas, S. Na- 
mikas, P. Augaitis; antroje eilėje: treneris E. Stravinskas, J. Karpis, J. 
Ažubalis, A. Balsys, P. Sukauskas. A. Saplys, R. Budrys, V. Grabauskas

s,
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Tragiškai žuvus sūnui
TADUI,

geologijos inžinieriui, Afrikoje, skausmo prislėgtai
jo motinai E. GUGIENEI, jos du krai E. DUBICKIE-
NEI liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

ir kartu liūdime

M. C. R. Choromanskiai O. Čelkienė
O. S. Bakšiai VI. Kažemėkienė
O. A. F. Pinkevičiai A. Bugailiškienė
L. Gudinskienė ir šeima K. Stonkienė
E. Vilimaitienė J. Saunorienė
K. Mankauskienė V. Lukoševičienė

Hamiltonas, Ontario

MYLIMAM SŪNUI ir BROLIUI
A+A

TADUI 
tragiškai žuvus,

jo mamai EUGENIJAI GUGIENEI ir seseriai 
AUGUTEI DUBICKIENEI su šeima reiškiame 

nuoširdžia užuojautą bei kartu liūdime —

K. A. Bačėnai V. Bačėnas
T. VI. Bačėnai F. V. Urbonai

A + A

TADUI GUGIUI
tragiškai žuvus, jo motinai, seseriai A. DUBICKIENEI 
ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą bei 
kartu liūdime —

K. M. Kvedarai

A+A 
FELIKSUI SENKUI 

mirus,
jo žmoną ELENĄ, žmonos seserį ONĄ GAILIŪNAIT^ 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —
J. A. Rinkūnai G. R. Paulioniai

A+A
Domicėlei Pikturnienei

mirus, jos dukrai ALEKSANDRAI RAZGAITIENEI, 
žentui PRANUI, anūkams — ANTANUI, KAZIMIE
RUI, ANDRIUI ir ELENUTEI reiškiame giliausią 

užuojautą ir kartu liūdime —
V. Jurgulienė F. ir V. Mockai

L. ir M. Razgaičiai su šeima

dkmainatt Ari genamais ^Cib.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE ■ oficialus skulptorius - 

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namu telefonas 278-4529

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakaroti 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Baltiečių karinių organizacijų atstovų suvažiavimo dalyviai Toronte 1979 m. kovo 24 d. Nuotr. St. Dabkaus

Apie rusus ir nerusus
Pastabos atsiliepiant j R. Bulovo straipsnį ta tema

Didžiausias nusikaltimas Lietuvoje
Šis straipsnis perspausdintas iš pogrindinės "Aušros” 13 nr. Jame parodoma, kad didžiausias 

nusikaitimas okupuotoje Lietuvoje — kova už laisvę. Ten straipsnis pavadintas antrašte 
"Štai jis — tarybinis humanizmas"

19 š. pradžioje anglų poetas 
D. Baironas parašė poemą “Šil- 
jono kalinys”, išaugštindamas 
kovotojo už šalies laisvę didvy
riškai pakeltas kančias. Tokie 
kalinimai tada buvo tik išimti
nais atvejais. Ką dabar pasaky
tų iš kapo atsikėlęs poetas, kai 
laisvės kovotojų ne šimtai, bet 
tūkstančiai laikomi už grotų be 
jokios kaltės, o vien tik todėl, 
kad nesilanksto savo tautos pa
vergėjams.

Paminėsiu vieną tokių kanki
nių: mokytoją Petrą Paulaiti ka
linamą Mordovijos ASSR n/o 
Javas P/ja 385/3 lageryje. Jie 
nelaisvėje išbuvo per 30 metų. 
Tai amžinas kalinys, jau prara
dęs vilti kada nors pamatyti 
laisvę. Priešaky dar penkeri 
metai kalinimo ir amžina trem
tis Sibire.
, Kuo gi nusikaltų .šis mokyto
jas? Ghl užmušė ką< apvogė, iš- 
piWtfrtavGf'Wpi^ -
tos rūšies nusikaltimus augš- 
čiausia bausmė 12 metų. Tokių 
nuosprendžių skelbimų žurnale 
“Socialistinė teisė” rasi kiek tik 
nori kiekviename numeryje. 
Pvz. 1977. IV. 27 nr. 4 Lietuvos 
TSR Augščiausiojo teismo teis
minės baudžiamųjų bylų kolegi
jos nuosprendžiu Z. Krupove- 
cas buvo nuteistas pagal Lietu
vos TSR BK 118 str. 3 d. laisvės 
atėmimu 12 metų už išžaginimą 
nepilnametės studentės. Net 
automobilis, kuris buvo tiesio
giai susijęs su pačiu nusikalti
mo veiksmu, nebuvo konfiskuo
tas, nors pagal Įstatymą (Lietu
vos TSR BK 90 str.) turėjo būti 
konfiskuotas.

O štai kita žmogžudystės byla. 
Trakų liaudies teismo 1977. 
VII. 6 nuosprendžiu J. Morozo
vas pagal Lietuvos TSR BK 104 
str. už savo žmonos nužudymą 
nuteisiamas tik 8 metams su
stiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje.

žmogžudystės, išprievartavi
mai, vagystės, spekuliacija — 
paprastas kasdieninis reiškinys. 
Už šiuos nusikaltimus Tarybų 
šalyje bausmės švelnios, palygi
nus su nuosprendžiais politi
niams kaliniams, kurie neretai 
laikomi amžinai izoliuotais la
geriuose arba psichiatrinėse li
goninėse. 1975 metais “gydant” 
buvo susidorota su paminklų 
restauruotoju Mindaugu Tomo- 
niu. Dabar jau panašaus likimo 
laukia Kaliningrade “gydomas” 
inžinierius Henrikas Klimašaus
kas. Negalėdami sudaryti bylos, 
sugrūda į psichiatrines ligoni
nes sveikus tik kitaip, negu 
partijos linija reikalauja galvo
jančius asmenis.

Mokytojas P. Paulaitis pirmą 
kartą buvo teistas 1945 m. Ga
vęs pilną normą — 28 metus —- 
atsėdėjo 10 metų ir 1956 m. 
kartu su visais amnestuotais 
grižo Į Lietuvą. Neilgai džiau
gėsi laisve. 1957 m. spalio 30 
d. vėl buvo areštuotas ir grąžin
tas i sustiprinto režimo lageri 
“persiauklėti” 25 metams. Taip 
ir praleido žmogus visą savo 
jaunystę nelaisvėje, praradęs 
sveikatą ir tikėjimą teisingu
mu. nustojęs vilties gyvas su
grįžti Į tėvų žemę.

Teisingumas dabar pavirto 
utopine svajone. Tai liudija šių 
dienų istorija.

Izraelis raginamas pasitrauk
ti iš jam gyvybiškai svarbių že
mių, nes jos okupuotos. Tuo 
tarpu Tarybų Sąjungai, okupa
vusiai Pabaltijo kraštus ir ki

tas šalis, net priminti nedrįsta
ma, kad jai jau seniai laikas su
grąžinti pavergtoms tautoms 
laisvę. Ar daug kas protestuoja, 
kai Kubos kariai šeimininkauja 
Angoloje, Etiopijoje ir žvalgosi 
naujų aukų? Išvada aiški: maža 
tauta neturi teisės egzistuoti, iš
silaisvinti (žinoma, jeigu ji nėra 
komunistinė), su ja būtina su
sidoroti, “išvaduoti”. Tautos ty
li, stebi įvykius, susirūpinę žval
gosi, kada ateis jų eilė pulti 
grobuoniui į nasrus. Būkštau- 
ja pagristai, nes komunistinių 
imperialistų užmačios pasaulį 
užvaldyti darosi kasdien vis aiš
kesnės. Kyla klausimas: kodėl 
viena tauta tuo pačiu atveju va
dinama pavergėja, o kita — iš
laisvintoja? Kalbant apie Tary
bų Sąjungą ir Izraelį kaip oku
pantus, reikia įžvelgti tarp jų 
didelį skirtumą. Pirmoji, klas
tingai pavergdama ''tautas, šie) 

^^•pssąulįR^lieggjaę^Hjgg^
Izraelis — gyvybinės erdvės.

Pavergtos tautos pažino ko
munistų partijos geležinį kumš
tį, traiškantį visa, kas prieši
nasi visagalei diktatūrai. Kai 
netenki vilties, prieš akis iškyla 
taurūs lietuvių kovotojų pa
veikslai, raginą nepasiduoti 
priešo užmačiom. Pavergėjas 
pavojingas, planingai ir siste- 
matingai skiepija veidmainin
gas idėjas jaunimo tarpe. Dar 
čiulputką žindančiam kūdikiui 
jau bruka Lenino ir partijos 
vardą. Spaliukus apkarsto ženk
liukais, pijonieriams veržiami 
kaklai raudonais kaklaraiščiais. 
Vyresnių klasių mokiniai pri
verčiami stoti į komjaunuolių 
gretas. Daugumas su ašarom 
akyse, lyg gyvulėliai varomi į 
skerdyklas, pasiduoda prievar
tautojams. Kas bus toliau? Kaip 
ir kada ištrūkti iš tos nuolat 
veržiamos kilpos? Knygynuose 
beveik dingo lietuvių grožinė 
literatūra. Vitrinos ir prekysta
liai apkrauti, kaip žmonės sako, 
“rusišku chlamu”: politine ma
kulatūra, ateistine, propagan
dine spauda, Lenino raštais, 
Brežnevo atsiminimais ir pan.

Kol dar pavargėjai neišmoko 
išimti žmogaus smegenų ir pa
keisti jas dirbtinėmis (komunis
tinio modelio), gėda būti gyvais 
lavonais, aklais ir nebyliais, ko
kiais jie mus ir laiko. Juk bal
suojant — lyg akliems įspau
džia kortelę į rankas; susrinki- 
muose žmonės iš baimės tyli 
tarsi nebyliai. Iš jų visada rei
kalaujama vieno ir to paties — 

Kun. ALFONSAS SVARINSKAS, Vi
duklės klebonas okupuotoje Lietuvo
je, dalyvaująs tikinčiųjų teisių gyni
me, šmeižiamas sovietinės spaudos

pritarti. Ne atsitiktinai ir rašy
toja V. Žilinskaitė parašė felje
toną apie dirbtinę ranką, kuri 
susirinkime galėtų pilnai pava
duoti žmones. Tai sutaupytų 
daug veltui gaištamo laiko . . . 
Laikraščiuose dažnai pabrėžia
ma, kad visi darbai lygiai gar
bingi, negalima jų skirstyti į 
juodus ir baltus. Bet kai tik pri
simena lietuvius, gyvenančius 
užsieny, ypač Amerikoj dirban
čius fizinį darbą, mūsų spauda 
juos išjuokia, vadindama juoda
darbiais. Komunistinėje propa
gandoje tas pats darbas pas 
mus vadinamas garbingu, sve- 
tur greit pavirsta žeminančiu 
žmogaus orumą, juodu.

Viši žinom kiek daug simpa
tijos komunistinė spauda rodo 
darbininkų streikams svetur, 
užsieny. Bet tegul tarybinis dar
bininkas pamėgins streikuoti, 
— streikininką tuoj apšauks ne 
kovotoju tiž: savo “gerovę, • bet 
liaudies priešu, fašistu, impe
rialistų agentu. O darbininkas 
niekur taip nėra išnaudojamas 
kaip Tarybų Sąjungoje. Tam 
pajungti visi kanalai: žmogaus 
silpnybės, garbėtroška, meda
liai, įvairiausių vardų suteiki
mas, ordinai, privilegijos (tik 
ne veltui) ir pan. Visi iki vieno 
pakinkyti lenktyniauti. Partijos 
botagas gena visus — jaunus ir 
senus, kolektyvus ir pavienius 
asmenis: ryt padaryti daugiau 
negu šiandien! Ribos nebuvo, 
nėra ir nebus — besočiui nie
kada negana. O kągi žmonės? 
Pritaria, nes kito pasirinkimo 
nėra. Atsimenam, buvo pupme- 
čiai, kukurūzmečiai, sužlugdę 
žemės ūkį, nes reikėjo pritarti 
valdžios potvarkiams. Buvo 
ūkių smulkinimai, po kelių me
tų stambinimai — liaudis turė
jo vieningai pritarti. Taip nu
vertinti žmonės nieko jau ir ne
galvoja.

Karui pasibaigus (1945 m.) 
rusų kariai, galvas kraipydami, 
stebėjosi, kokie, girdi, jūs tur
tingi, — mat, kiekvienoj pir
kioj gaudavo sočiai pavalgyti.

Iš tikrųjų Lietuvos kaimas, 
pagyvenęs nepriklausomoj Lie
tuvoj tik 20 metų, turėjo ko pa
valgyti ir kitiems duoti, kai tuo 
tarpu rusai savo kolchoziniame 
rojuje badavo ir būriais ateida
vo į Lietuvą su maišeliais duo
nos prašyti. O dabar, jeigu vėl 
prasidėtų karas, nereikėtų ir 
neutroninių bombų — liaudis 
badu išmirtų.

Kasdien giriamasi laimėji
mais. Bet liaudis sako “Pagy
ru puodas — netaukuotas”. Iš 
tikrųjų, pasigyrimai jokių ver
tybių nesukuria.

Daugelis lietuvių užsikrėtė 
pralobimo manija. Gyvenimo 
tikslas — pilaitė, mašina, ne
svarbu kaip įgyta: spekuliuo
jant. vagiant, sukčiaujant. Dva
sios vertybės jiems — praeito 
šimtmečio atgyvena. Tik maža 
dalis žmonių netampa utilitaris
tais. stoja ginti žmogaus orumo, 
jo teisių, paaukodami net savo 
laisvę. Toks yra Petras Paulai
tis. nesilankstęs, nepritaręs pa
vergėjams. Jis ir jo draugai, lyg 
girių ąžuolai, tvirti, nepalaužia
mi kovoja atkakliai su gyveni
mo audrom. Visus tikrus lietu
vius jaudina jų stipri valia, pa
jungta Tėvynės meilei, žmo
gaus laisvei.

Niekam nevalia pamiršti did
vyrių, savo kančia skelbiančių, 
kad Lietuva dar gyva!

K. Sparnys

M. DAINIUS

Pastaraisiais metais dažnai 
spaudoje tenka skaityti, kad 
lenkai ir rusai lietuviams išei
viams nurodinėja, kaip reikia 
tvarkytis, rašyti ir net galvoti. 
Visiems yra aišku, jog lietuvio, 
lenko ir ruso galvojimai negali 
būti vienodi.

S.m. kovo 1 d. “TŽ” R. Bulo
vas parašė straipsnelį “Rusai ir 
nerusai”. Kas yra rusai, visi ži
nome. bet kas yra tie nerusai? 
Gal tai čigonai, totoriai, karai
mai, lenkai ir kitų tautybių 
žmonės, kurių Lietuvoje seniau 
buvo ir dabar daug tebegyvena? 
Toliau autorius rašo: “Nei ca
rai, nei dabartiniai rusai taip 
nemano, kaip M. Dainius ma
no”. Turiu prisipažinti, kad 
man yra didelė garbė, nes ma
no mintys yra sugretintos net 
su rusų carais. O su tvirtinimu, 
kad aš kitaip galvoju negu ru
sai, tai tikrai sutinku, nes aš 
esu lietuvis ir niekad negalėsiu 
galvoti, kaip Rusijos carai, ku
rie apie 120 metų užgrobę Lie
tuvą rusino, arba kaip dabar 
komunistai rusai.

Labai yra naudinga kiekvie
nam nuvažiuoti į pavergtą Lie
tuvą, pačiam pamatyti savo aki
mis. Aš buvau 1972 m. Žinoma, 
pirmiausia nužygiavau į paštą 
nusipirkti ženklų. Tad priėjau 
prie langelio ir paprašiau jų. 
Tarnautojas atkirto: “Ja nipa- 
nimaju!” Be to, jis pradėjo ant 
manęs šaukti: jeigu aš nemoku 
rusiškai, tai kuo greičiausiai tu
riu išmokti. Ar tai nėra skau
du? Juk toks ruselis, atvažia
vęs į Lietuvos sostinę Vilnių 
ir gavęs tarnybą, pats turėtų iš
mokti lietuviškai, o ne rėkti 
ant lietuvių. Keleiviai man pa
sakojo, kad panašiai yra buvę 
ir Kauno pašte.

Toliau R. B. siūlo paskaityti 
citatą iš vienos A. Solženicino 
knygos. Aš apie A. S. ir kitus 
disidentus niekad nesu rašęs. 
Manau, kad A. Solženiciną vi
sas laisvasis pasaulis vertina, iš
skyrus JAV prezidentus, kurie 
nenori su juo susitikti, nes bijo, 
kad nesupyktų raudonoji Mask
va. Atkreipus“ dėmesį į tą A. S? 
citatą, atrodo, kad gal kartais 
ukrainietis ar gudas, išmokęs 
gerai rusiškai, pasidarytų tikru 
rusu, nes jų kalbos yra slavų, 
tačiau lietuvis, išmokęs gerai 
kalbėti rusiškai, niekad nepasi
darys tikru rusų, nes lietuvių 
kalba priklauso baltų kalbų 
grupei, o, be to, etninės savy
bės skiria.

R. B. rašė: “Lenkai laikė lie
tuvių kalbą tik lenkų kalbos 
tarme”. Dabar taip rašyti yra 
tikra nesąmonė. Juk šiais lai
kais apie 40 universitetų yra 
dėstoma lietuvių kalba (prof. 
Stuko paskutiniai duomenys). 
Lietuvių kalba yra reika
linga lyginamajai kalbotyrai, 
nes ji yra išlaikiusi daug indo
europiečių prokalbės ypatybių 
ir dar tebėra gyva. Jeigu lietu
vių kalba būtų tik lenkų kalbos 
tarmė, tai ji nebūtų dėstoma 
Varšuvoje ir kituose universi
tetuose, nes vienos tarmės nie

Kęstučio grupės partizanų kapai Karbarinų miške prie Luomių, Tauragės 
apskrityje. Vienintelis paminklas — medyje Įrėžtas kryžius

kas nesutiks dėstyti. Net ir nau
jasis popiežius Jonas-Paulius II 
nebūtų sveikinęs dukart lietu
viškai, nes būtų užtekę lenkų 
kalbos. Jeigu lietuvių kalba bū
tų lenkų kalbos tarmė, tai ir 
popiežius ją pusėtinai mokėtų. 
O dabar abu sveikinimus lietu
viškai jam turėjo parašyti mons. 
A. Bačkis. Daugiausia lenkai 
lietuvių kalbą laikė pagoniška 
kalba, nes jie krikščionybę bu
vo priėmę daug anksčiau, ne
gu mūsų proseneliai.

Toliau rašoma, esą rusai juo
kiasi iš ukrainiečių, lenkai iš 
lietuvių k. ir t.t. Man atrodo, 
kad tik vaikai šaiposi vieni iš 
kitų. Vaikams dažnai daug kas 
yra juokinga. Jie kartais juo
kiasi patys iš savęs, juokiasi iš 
kito kalbos, juokiasi iš žmogaus, 
kuris gatvėje paslydo, ir pan. 
Suaugę žmonės nesišaipo iš ki
tų tautų kalbų. Seniau pasitai
kydavo autobusuose, kad žmo
nės paklausdavo, kokia kalba 
kalbame. Kartais (labai retai) 
būdavo taip ir Čikagoje — ko
kia nors tamsi ^moterėlė surik
davo, kad kalbėtume angliškai, 
nes čia yra Amerika.

Nenorėčiau sutikti su tokiu 
R. B. tvirtinimu, “kad lietuviai, 
moką rusiškai ar žiną kelis žo
džius, stengiasi demonstruoti 
rusų kalbos mokėjimą”. Niekad 
nesu girdėjęs, kad lietuviai tuo 
girtųsi. Aš pats ir mano žmona 
mokame rusiškai (žinoma, da
bar jau primiršę, nes nėra su 
kuo kalbėti), bet mums niekad 
neatėjo į galvą mintis, kad rei
kėtų tuo didžiuotis.

Kalbų mokėjimas priklauso 
nuo žmogaus gabumų ir darbš
tumo. Negalima tvirtinti, kad 
latviams yra sunkiau lietuviš
kai išmokti. Nors lietuvių ir 
latvių k. yra išlikusios gyvos 
iš baltų k. grupės, o sėliai, prū
sai. jotvingiai ir kiti jau yra iš
nykę, turi daug tų pačių žodžių, 
bet labai dažnai sakinio minties 
negali sugauti. Man teko po ka
ro (Vokietijoje) gyventi viena
me kambaryje su latvių šeima. 
Turiu prisipažinti, kad aš šiek 
tiek pramokau, bet kaip rei
kiant neišmokau'.. Gal taip ’bū- 
vo todėl, kad man da,ugiaū' rū
pėjo išmokti anglų kalbą. Gal 
aš iš tikrųjų nebuvau gabus kal
boms, nes iš prigimties esu ma
tematikas. Tačiau tokiems žmo
nėms, kaip dabartinis popie
žius, kuris yra tikras kalbų fe
nomenas, išmokti svetimą kalbą 
nėra sunku.

® "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d. 

'— $14. Naujiem prenumeratoriam 
— $10.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. žmuidzinas su senatoriumi R. Stanbury bal-. 
tiečių surengtame vakare Kanados parlamento rūmuose

*3

Kanados Helsinkio grupė |
Ūj

Jos posėdyje dalyvavo ir lietuvių atstovai m

ši grupė įsisteigė prieš trejus 
metus ir turi per 40 narių. Prieš 
Belgrado konferenciją, kurioje 
peržiūrėtas Helsinkio susitarimų 
vykdymas, ši grupė rinko me
džiagą apie žmogaus teisių pa
žeidimą Sovietų Sąjungos ir jos 
satelitų kraštuose. KLB centro 
valdyba tada irgi pateikė savo 
medžiagą apie persekiojimus 
Lietuvoje, pristatė liudininkus 
apie giminių lankymo ir emi
gracijos suvaržymus.

Buvusį grupės pirmininką 
Martin O’Connell (MP Scarbo
rough-Toronto) paskyrus minis- 
teriu, jo pareigas perėmė Char
les Caccia (MP Davenport, To
ronto), kuris 1979. III. 15 su
kvietė keliolika etninių grupių 
į Otavą įteikti memorandumų 
apie žmogaus teisių pąžę.idimųs 
Sovietų Sąjungoje; ypač trukdy
mus sujungti šeimas. Maždaug 
už metų Madride bus vėl konfe
rencija peržiūrėti Helsinkio su
sitarimų vykdymui, todėl reikia 
rengti medžiagą iš anksto'.

Dalyvavo 10 grupių atstovų: 
žydų, lenkų, ukrainiečių, čeko- 
slovakų, lietuvių, latvių, Šča- 
ranskio gynimo grupės ir Pa
vergtų Tautų komiteto. Jos vi
sos pateikė trumpesnius ar il
gesnius memorandumus. KLB 
pirm. J. R. Simanavičius įteikė 
memorandumą Kanados Lietu
vių Bendruomenės ir Kanados 
Lietuvių žmogaus Teisėms Gin
ti Komiteto vardu. Taip pat jis 
nurodė tris atvejus, kur jau ke- 
leri metai neleidžiama arti
miems giminėms atvažiuoti Ka- 
nadon savųjų aplankyti; du mi
nėtų asmenų dalyvavo tame po
sėdyje. Buvo daug pasisakymų, 
diskusijų. A. Juzukonis akty
viai dalyvavo diskusijose.

Tarp pagrindinių pageidavi
mų buvo pasiūlymas, kad ši

Lėšos jaunimo kongresui
Mažieji centrai aukoja, didieji — tyli

Lietuviškuose mūsų laikraš
čiuose vyrauja įvairios žinios ir 
įvykiai, susiję su didžiausiais 
lietuvių “centrais”. Kanadoje 
tai būtų Hamiltonas, Londonas, 
Montrealis, Torontas. Visos ki
tos “kolonijos” tik retkarčiais, 
vienu ar kitu atveju, pajėgia at
kreipti dėmesį į save.

Renkant aukas IV PLJ Kon
gresui per visas Kanados Lietu
vių Bendruomenės apylinkes, 
kaip tik šios “mažosios” koloni
jos kol kas atsistojo priešaky
je, ne tik pripažindamos kon
greso svarbą, bet kartu ir iš sa
vo kišenių jį remdamos. Wel- 
lando apylinkė, kurioje liko vos 
tuzinas lietuvių, daugiausia pen
sininkų, paskyrė $75.00 iš savo 
iždo ir dar surinko $35.00 asme
ninių aukų. Tai tikrai visiems 
džiuginantis pavyzdys. Nors nė
ra kongreso atstovo iš Wellan- 
do, nėra net jaunimo, visdėlto 
apylinkė mato reikalą stipriai 
paremt šį jaunimo renginį.

Iš tolimų Kanados vakarų — 
Kalgario ir Winnipego yra gau
tos žinios, kad aukos baigiamos 
rinkti ir po $250.00 bus atsiųs
ta iš abiejų miestų. Otava susi
būrė ir suruošė linksmavakarį 
kongreso reikalams. Tuo būdu 
sutelkė $200.00. Oakvillė, esan
ti visuomet Toronto šešėlyje, 
pasistūmėjo į priekį ir pažadė
jo atsiųsti $250. Delhi-Tillson- 

parlamentinė grupė pasidarytų^ 
oficialiu komitetu su oficialiąją, 
atstovais iš parlamento ir senai; 
to, turėtų oficialią rekomendaį 
cinę teisę ir finansinius ištekc. 
liūs veiklai.

Visų dalyvavusių nuomone,,-; 
parlamento ir senato nariai bei 
atstovai oficialiose Kanados ko
misijose nėra pakankamai susP5 
pažinę su tikrąja padėtimi oku-' 
puotuose kraštuose ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje, todėl jiems, 
sunku diskutuoti su sovietų at^ 
stovais. Jie kiekviena proga reį-j 
miasi savo konstitucija ir nuror; 
do visokius tikrus ir tariamus 
asmenų ar pvz. indėnų, eskimų 
varžymus Kanadoje. f

Dalyvių tarpe buvo senatoriai’ 
P. Yuzyk, S. Haidasz, P. Bosą)- 
parlamento nariai — C. Caccia,' 
L. Darbios, užš.' reikalų•‘niiniste-’ 
rio asistentas, L. Francis, Y? 
Shyrnko, Martin O’Connell, dar-' 
bo ministeris, R. Kaplan, W.1 
Dinsdale, W. Clarke, užsienio; 
reikalų ministerijos ir tarpiau-' 
tinio parlamentinio komiteto) 
nariai. "

Ypač dokumentuotai kalbėjo' 
žydų organizacijų atstovai. Šča- 
ranskio gynimo grupei atstova
vo advokatas, jau dveji metai1 
vedantis šią bylą. Dokumentuos 
tai kalbėjo ir dr. Lukss, Latvių 
Bendruomenės valdybos narys 
ir pavergtų tautų komiteto Ka-s 
nadoje pirmininkas. Jis paste? 
bėjo, kad prieš Belgrado konfe? 
renciją užsienio reikalų minis
terijos atstovai labai palankiai 
sutiko jo vadovaujamo komiteto 
informacinės medžiagos parūpi-: 
nimą. q

KLB įteiktas memorandumas 
yra bendro pobūdžio; numatoma 
artimu laiku įteikti detaliai pą; 
ruoštą memorandumą Viktoro 
Petkaus reikalu. Kor.

burg tai tikra pažiba. Ši apylin
kė jau atsiuntė $500.00, yra dar 
surinkus $250.00 ir vis tebereri- 
ka! Kaikas gali prikišti, kad šid- 
je apylinkėje yra daug pasitu
rinčiu asmenų. Ne tiek pasitu
rintys, kiek duosnūs ir propor
cingai daug aukoja. Mūsų “cen
truose” taip pat yra nemažai fi
nansiškai stiprių žmonių, tačiau 
daugelis jų retai mato reikalą 
duoti stambesnę auką lietuviš
kiems reikalams. Kitos “kolo
nijos” dar renka aukas ir kepi
na netrukus jas atsiųsti.

šaukte šaukiasi klausimas: jo 
kur mūsų centrai? Tiesa, įš 
Montrealio sklinda garsūs aidai, 
kad kongreso vajus stipriai 
vyksta, ir jų stambi k votja 
($2,500.00) bus surinkta. Ta
čiau Londonas, Hamiltonas, To
rontas iki šiol tyli — net ruse
nančio ženklo nesimatė, o reika
las turėtų degte degti! šiose 
vietovėse yra daug jaunimo. To
ronte yra net šeši atstovai. Vi
som apylinkių bendruomenėm 
buvo išsiųsta ta pati medžiaga, 
tuo pačiu laiku apie jaunimo 
kongresą ir jo vajų. Laiko dar 
liko, tačiau nedaug. Imkime pa
vyzdį iš “mažųjų” ir paremki
me IV Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą!

IV PLJK Kanados 
Finansų Komitetas
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MIKĖ KUN. K. GARUCKAS
Švenčionių ligoninėje balandžio 5 

d. mirė kun. Karolis Garuckas, Cei
kinių parapijos, Ignalinos rajono, kle
bonas. Sirgo plaučių vėžiu, nuo ku
rio ir mirė. Palaidotas balandžio 10 
d. Ceikiniuose. Laidotuvėse dalyva
vo du vyskupai, apie 100 kunigų ir 
didžiulė minia žmonių. Priešmirti
niame laiške, rašytame kovo 21 d., 
pranešė: “Šiandien iš Vilniaus atve
žė man Šv. Tėvo telegramą, kurioje 
meldžia man stiprybės ir siunčia pa
laiminimą, kartu ragina melstis už 
Bažnyčios ir visų reikalus”. Velionis 
buvo gimęs 1908 m., kunigu Įšven
tintas 1941 m. Garsėjo savo drąsa 
kovoti už religines bei tautines tei
ses ir buvo Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti Lietuvos visuome
ninės grupės nariu. Ilgus metus buvo 
tardomas ir persekiojamas.

TRŪKSTA DANGTELIŲ
“Tiesa” kovo 16 d. įsidėjo Šalči

ninkuose gyvenančio J. Pabrėžos 
laišką: “Nešioju rudus batus, bet var
gas dėl tepalo: jo ne visuomet būna 
mūsų parduotuvėje. Ar sunku pa
skaičiuoti, kokį procentą gamina ru
dos ir kokį juodos avalynės, kad ati
tinkamai būtų paruošiama jiems te
palo? —” Tokių skundų redakcija 
jau buvo gavusi iš Švenčionėlių ir 
Valkininkų. Šias vietoves aptarnau
ja Lietkoopsąjungos tarprajoninė 
didmeninė Vilniaus bazė, vadovau
jama direktoriaus Juozo Veriko. 
Pastarasis kaltę suvertė “Lietuvos 
buitinės chemijos” susivienijimui. 
Pernai buvo užsakyta 32.500 dėžučių 
rudo tepalo avalynei, o gauta tik 
20.000. šiemet didmeninei bazei 
“Lietuvos buitinės chemijos” susi
vienijimas dar nepristatė nė vienos 
dėžutės su rudu tepalu batams. Prie
žastis — nėra dėžučių ... su rudais 
dangteliais. J. Verikas, įklimpęs to
kioje centrinio planavimo pelkėje, 
“Lietuvos buitinės chemijos” susi
vienijimui siūlo atsispausdinti ru
dų etikečių spaustuvėje ir jas kli
juoti ant dėžučių dangtelių. Prieš 
pradedant tokią sudėtingą operaciją, 
patartina būtų patikrinti klijų atsar
gas.

UNIVERSITETO SUKAKTIS
Augštojo ir specialiojo vidurinio 

mokslo “ministeris” Henrikas Zabu
lis, priklausantis Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties minėjimo 
ruošos komitetui, “Tiesos” balandžio 
1 d. laidoje pateikia duomenų apie 
planuojamus renginius. Universite
to sukaktis bus minima antrojoje 
rugsėjo pusėje, susiejant ją su 401- 
jų mokslo metų pradžia. Pasak H. 
Zabulio, bus surengta konferencija 
“Pažangioji mintis šalies universite
tų istorijoje”, atidaryta paroda, at
skleidžianti tos “pažangios” moksli
nės minties istoriją. Studentų mies
telyje, Saulėtekio alėjoje, planuoja
ma atidengti skulptūrinę kompozici
ją “V. Leninas ir V. Kapsukas Poro- 
nine”. Pagrindinis universiteto su
kakties minėjimas įvyks Vilniaus 
operos ir baleto teatre, studentų 
koncertas — Vilniaus sporto rūmuo
se. Vilniaus dailės parodų rūmuose 
planuojama paroda “Vilniaus uni
versitetas Lietuvos dailėje”. Šiuo 
metu rengiamos mokslinės konferen
cijos universiteto fakultetuose, res
tauruojami jo pastatai. Vilniaus uni
versiteto dienos šį mėnesį įvyks 
Maskvos liaudies ūkio parodoje. 
Universiteto sukaktis su prosovieti
nės propagandos doze bus perkelta 
ir į užsienį. Ji jau esanti įtraukta į 
UNESCO sukaktuvinių datų kalen
dorių. UNESCO konferencijose daly
vaus universiteto mokslininkai su 
specialiais pranešimais, o UNESCO 
būstinėje Paryžiuje bus atidaryta 
Vilniaus universiteto laimėjimus at
spindinti nuotraukų paroda. Jos 
perkėlimu į kitas šalis pasirūpins' ry
šius su Sovietų Sąjunga palaikančios 
bičiulių draugijos.

JUOZAS BALAIŠIS, akordeonistas iš Toronto, laimėjęs pirmą premiją 
Kanados lietuvių talentų varžybose Hamiltone kovo 25 d. Nuotr. J. Miltenio

AUKLĖTINIŲ SUSITIKIMAS
Vilniaus universiteto 400 metų su

kakties proga jame buvo surengtas 
hidrometeorologų suvažiavimas. Ja
me susitiko gamtos fakulteto meteo
rologijos ir klimatologijos katedros 
absolventai, kurių ši katedra per 20 
metų yra paruošusi 236. Didžioji pu
sė suvažiavime negalėjo dalyvauti, 
nes artėjantį pavasarį jų laukia di
delis darbo krūvis hidrometeorologi
jos tarnyboje. Suvažiavusius auklė
tinius sveikino katedros vedėjas 
prof. C. Kudaba, paliesdamas gamto
saugos srityje pasiektus laimėjimus. 
Apie mokslinius fakulteto darbus, 
botanikos sodo plėtimo perspektyvas 
kalbėjo gamtos fakulteto dekanas R. 
Tarvydas.

GARANTUOJA 300 NUMERIŲ
Oficialiai kompartijos oficiozas 

“Tiesa” leidžiama kasdien keturių 
puslapių, išskyrus pirmadienius. 
Kaikuriuos skaitytojus sudomino 
faktas, kad ji kartais nepasirodo ir 
kitomis savaitės dienomis. Pasiaiški
nimą A. Laurinčiuko vadovaujama 
redakcija paskelbė vasario 1 d. lai
doje. Kadangi metinė šio dienraščio 
prenumerata yra 6 rubliai, o vieno 
egzemplioriaus kaina — 2 kapeikos, 
skaitytojams per metus garantuoja
ma 300 numerių,' atitinkamai skiria
mos popieriaus atsargos. Teigiama, 
kad laikraštis dėl svarbių įvykių 
kartais išleidžiamas pirmadieniais ir 
netgi švenčių dienomis. Dėlto kaiku- 
rių numerių išleidimą tenka perkel
ti į kitą dieną. Redakcija, atrodo, 
nutyli kitą įdomų faktą, būtent, il
gas L. Brežnevo bei kitų komparti
jos vadų kalbas, dėl kurių eiliniam 
“Tiesos numeriui tenka pridėti po
rą ar daugiau papildomų puslapių, 
sumažinančių iš anksto suplanuotas 
popieriaus atsargas. Po šiuo pasiaiš
kinimu “Tiesos” vasario 1 d. laido
je randame pridėtą pastabą: “Sekan
tis “Tiesos” numeris išeis šeštadienį, 
vasario 3 d.” Penktadienį turėjęs iš
eiti numeris nukeliamas į šeštadienį.

“ĄŽUOLO” KLUBAS
Kovai su alkoholiu Rokiškyje prieš 

trejetą metų buvo įsteigtas “Ąžuo
lo” klubas, jungiantis stikliuko atsi
sakiusius buvusius alkoholikus. Re
portažą apie “Ąžuolo” veiklą “Vals
tiečių Laikraštyje” kovo 22 d. pa
skelbė J. Malašauskas. Jame aprašo
mas pobūvis su gausiais patiekalais 
be degtinės, vyno ir alaus. Ant paky
los buvo pastatytas drūto ąžuolo ka
mienas, netikėtai prašnekęs žmo
gaus balsu: “Jūs tikri ąžuolai. Atei
kite, mano ištvermingieji, valingiau- 
šieji, įkalkite į kamieną po vieną vi
nį už blaivybės metus”. “Ąžuolo” 
klubo pirm. J. Vaičėnas kamienan 
įkalė 10 vinių, V. Kublickas — 8, V. 
Bagdonas — 6, J. Pučka — 4, P. Pa- 
šakorius — 3, A. Burkauskas, K. Ba
ronas, V. Jaruševičius ir A. Dilba
— po 2. Antialkoholinio klubo įstei
gėjas B. Balčiūnas, narkologinio 
skyriaus felčeris, pobūvio dalyvius 
supažindino su jaunuoju A. Girčiu, 
kadaise buvusiu aršiausiu girtuokliu 
Rokiškio rajone, degtinės neragavu
siu pustrečių metų. Sėkmingai atli
kus bandomąjį laikotarpį, jam buvo 
įteiktas storas aplankas su jo girta
vimą lietusiomis nuobaudomis — 
leista pačiam sudeginti tuos gėdin
gus dokumentus. Pranešimą padarė 
pobūvyje dalyvavęs vyriausias Lie
tuvos narkologas V. Mačiulis. Jis pa
brėžė, kad tokiij antialkoholinių klu
bų Lietuvoje dabar jau yra vienuoli
ka. Narkologijos felčeriai organi
zuoja jungtinius narkologinius punk
tus Lietuvos miestuose bei rajonuo
se. Vilnius jau turi 35 tokius punk
tus, Klaipėda — 12, Šiaulių rajonas
— 7, Kauno — 5, Alytaus — 4, Pa
nevėžio — 2. Visoje Lietuvoje taip
gi veikia 53 narkologiniai kabinetai, 
du narkologiniai skyriai prie respub
likinių psichoneurologinių ligoninių 
Vilniuje ir Kaune. v. Kst.

....Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos velykinių margučių dažymo konkurso laimėtojai: Tomas Kekys, darželio, 
Audrė Ciparytė, II sk., Algis Rudaitis ir Lilija Liaukutė, III sk., Stasys Kareckas, VII sk., Audrė Verbickiatė, 
Ramunė Mačytė, IV sk., Danielius Rukšėnas, VIII sk., Rimas Siūlys VI sk., Sandra Ciparytė VI sk. ir Almis Luką- 
vičius, X sk. Nuotr. K. Milerio

S HAMILTON1
VYSK. M. VALANČIAUS MO

KYKLA gegužės 12, šeštadienį, už
baigia savo mokslo metus. Ta pro
ga yra rengiamos mokslo metų už
baigimo ir abiturientų išleistuvių 
iškilmės, kurios prasidės 9.30 v.r. su 
Mišiomis AV šventovėje. Po to Jau
nimo Centre įvyks iškilmingas moks
lo metų užbaigimo aktas. Mokyklos 
vaikų tėveliai ir visi besidomintys 
lietuviškuoju švietimu kviečiami at
vykti į iškilmes. Tėvų komitetas ruo
šiasi visus dalyvaujančius pavaišinti. 
Mokykla šiemet užbaigia mokslo me
tus su 85 mokiniais ir išleidžia 11 
dešimtą skyrių baigusių abiturien
tų. Kitais mokslo metais Hamiltone 
bus bandoma organizuoti augštes- 
niuosius lituanistinius kursus, ku
riuose mūsų gimnazistai galės 
įsigyti švietimo ministerijos pripa
žintą svetimos kalbos užskaitą.

Mokyklos vedėjas
STAIGIAI MIRĖ balandžio 8 d. 

a.a. Balys Daugilis. Velionis su savo 
šeima gyveno Burlingtone ir turėjo 
darbą Oakvillės Fordo fabrike. Pri
klausė šauliu organizacijai, buvo ge
ras ir tautiškai susipratęs lietuvis. 
Su šauliška palyda balandžio 11 d. 
jis buvo palaidotas šv. Jono lietu
viu kapinėse Mississaugoj. Staigios 
mirties sukrėsti nuliūdime paliko 
jo žmona Evelina, sūnus ir trys duk
ros. Lietuvoje gyvena jo dar du bro
liai ir trys seserys.

UŽBAIGĖ FILMĄ. Jonas Miltenis 
ir Vitalius Matulaitis užbaigė 3000 
pėdų spalvotą filmą iš Pasaulio Lie
tuvių Dienų Toronte. 83 minučių

ST. PETERSBURG, FLORIDA
DAIL. JUOZO BALTUONIO me

džio šaknų skulptūrų paroda įvyko 
kovo 10 — 11 d. d. lietuvių klubo 
patalpose. Atidaryme apie dailinin
ko kūrybą kalbėjo dail. J. Juodis. 
Parodą aplankė daug žmonių.

FLORIDOS UNIVERSITETO (iš 
Gainesville, Fl.) choras koncertavo 
kovo 17 d. klubo salėje. Apie 50 
jaunų merginų ir vyrų sambūris, va
dovaujamas prof. John Grigsby, 
gražiai ir muzikaliai atliko Hassle- 
rio, Mozarto, Brahmso, Jarretto, 
Griego ir kitų kompozitorių kūri
nius. Staigmena buvo specialiai šiai 
nius. Staigmena buvo šiai progai pa
rašyta Floridos universitetą baigusio 
ir buvusio choro pirmininko Rimo 
Karnavičiaus - Karniaus pirmą kar
tą atlikta daina “Pavasarį” (pa
gal V. šlaito eilėraštį “Iš vienuo
liško dienoraščio”), kurią choras, 
diriguojant pačiam Rimui, pasigėrė
tinai padainavo lietuvių kalba.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 
METŲ sukakties minėjime skaitys 
žymesniųjų to universiteto auklėti
nių kūrinių ištraukas šie dailiojo 
skaitymo mene pasireiškę asmenys: 
A. Kamiene — iš M. K. Sarbievi
jaus poezijos, O. Galvydienė — iš A. 
Mickevičiaus “Pono Tado”, A. Kar
inus — A. Mickevičiaus “Konrado 
Valenrodo atsisveikinimą”, K. Gim
žauskas — iš S. Daukanto “Darbai 
ir užgrūdinimai”, A. Mateika — M. 
Valančiaus “Pranelis paukštvana
gis”, L. Jurgėlaitė — K. Bradūno 
“Universiteto kieme”. Įsidėmėtina, 
kad Vilniaus universitetas yra se
nesnis net 176 metais už Maskvos 
universitetą ir 122 metais senesnis 
už Kijevo akademiją.

ST. PETERSBURGO LITUANIS
TINĖ MOKYKLA veikia lietuvių 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $13,000,000.

filme matysime lituanistinių mokyk
lų mokytojų suvažiavimą, sportinin
ku varžybas, dainų šventę ir seimo 
ruoštą banketą. Gegužės gale J. Mil
tenis su V. Matulaičiu yra pakvies
tas A. A. Tamošaičių į Kingstoną 
sukti filmo apie tautinį lietuvių me
ną.

“AUKURAS” grįžo iš savo sėkmin
gų gastrolių Niujorke. Ten du va
karus ■— vieną Elizabeth, New Jer
sey, suvaidino B. Sruogos “Pavasa
rio giesmęų’, kitą vakarą Niujorke, 
Kultūros Židiny, vaidino visur pa
sisekimą turėjusią komediją “Po
nios Dulskienės moralė”. Išvykoje 
dalyvavo 14 aukuriečių.'

STASĖ IR ALGIS AUŠROTAI žie
mos atostogas praleido Puerto Rike, 
San Juan vasarvietėje. Iš Floridos, 
ten aplankius visus savo gimines ir 
draugus, sugrįžo L. Skripkutė. K. M.

ATEITININKAI kviečia visus da
lyvauti jų metinėje šventėje, kuri 
įvyks balandžio 27, 28 ir 29 dieno
mis. Penktadienį — susipažinimo va
karas, o šeštadienį visi kviečiami da
lyvauti šokiuose Jaunimo Centre. 
Sekmadienį, 11 vai., ryto,,’iškilmin
gos pamaldos, dalyvaujant su vėlia
vomis Aušros Vartų šventovėje. Po 
to Jaunimo Centre kandidatai atliks 
įžodį. Paskaita — kun. J. Staškaus 
iš Londono. Po meninės dalies — 
pusryčiai. Visi kviečiami dalyvau
ti. A. P. 
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• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.

klubo patalpose. Darbuojasi trys 
mokytojos: A. Kliorienė, Moore ir 
S. Vaitienė. Specialiai programai tal
kina S. Velbasis. Mokykla turi tris 
grupes: kalbančių lietuviškai, silp
nai kalbančių ir nekalbančių, bet 
suprantančių lietuviškai, šiuo metu 
mokyklą lanko 9 mokiniai. Pamokos 
vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 10 
v. r. ligi 1 v. p. p.

TARPTAUTINIO FESTIVALIO 
talkininkų pobūvis Įvyko kovo 14 d. 
Į darbą buvo Įsijungę daug asmenų, 
talkinamų savo šeimų narių. Pobū
vyje dalyvavo 176 asmenys. Buvo 
pasidalinta įspūdžiais ir pasidžiaug
ta, kad, reikalui esantį kiekvienas 
narys jungiasi į bendrą darbą. Di
džiausia našta teko parengimų vado
vei A. Karnienei, kuri tvarkė ir rū
pinosi paviljono bei virtuvės paruo
šimu, L. žvynienei, kuri vadovavo 
valgio gamybai (jų dėka iš bufeto 
gauta $3,270.00 pelno), dail. Vaitie
kūnui, tvarkiusiam meno skyrių.

JAV LB TARYBOS RINKIMAI 
įvyksta š. m. gegužės 5-6 d. d. ir 12- 
13 d. d. Amerikos Lietuvių Klubo 
patalpose; balsavimo laikas: 5 ir 12 
dienomis (šeštadieniais) nuo 12 v. 
iki 4 v. p. p., 6 ir 13 dienomis (sek
madieniais) nuo 10 v. r. iki 4 v. p.p. 
Balsuoti gali kiekvienas lietuvis, ne- 
jaunesnis kaip 18 m., asmeniškai 
arba laišku. Norįs balsuoti laišku 
turi gauti balsavimo kortelę su in
strukcija, kaip balsuoti šiuo būdu.

L. Ž.

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).............6%
santaupas ................... 9]/i %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 93/ą % 
pensijų fondas ............... 10%

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

Sudbury, Ontario
LIETUVIŲ BIČIULĖ. St. Tho

mas gimnazijoje dirbanti mokytoja 
Julia Eckert MacLean surengė savo 
mokiniams specialų kursą apie Lie
tuvą ir kitas Baltijos valstybes. Ati
tinkamos literatūros anglų kalba 
jai parūpino vietos lietuviai. Dėko
dama už talką, ji atsiuntė laišką apy
linkės pirmininkui A. Kusinskiui, 
kuriame rašo: “Tai buvo labai sėk
mingas projektas, ir mokiniai giliau 
suprato komunizmo blogumą, o 
demokratijos gerumą, žinokite, kad 
Lietuvos kova už laisvę mums vi
siem slabai rūpi. Nauji metai te
atnaujina viltį, kad Lietuva vieną 
dieną vėl atgaus laisvę. Prašau per
duoti visiems Lietuvių Bendruome
nės nariams nuoširdžius mano ir 
mano mokinių linkėjimus džiugių 
Kalėdų ir laimingų naujų metų”. 
Laiško autorė yra ir vietos angliškų 
laikraščių bendradarbė, talkinanti 
visiems baltiečiams. Nors jos laiš
kas buvo gautas 1978 m. pabaigoje, 
tačiau manome, kad jis aktualus ir 
dabar, juoba, kad vertas visų lietu
vių dėmesio. Kor.

Rochester, N.Y.
MAŽOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ. Ročesterio tautinių šokių 
grupės “Lazdyno” koncertas, kuria
me dalyvaus ir Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestras, .iš Klevelando, 
įvyks gegužės 6 d., 3 v. p. p., Naza
reth Arts Centre, 4245 East Ave., 
Rochester, N. Y. Tai bus lyg mažoji 
tautiniu šokių šventė. Čiurlionio 
kanklių orkestras atliks koncertinę 
programos dalį ir gros kaikuriems 
tautiniams šokiams. Kitiems tauti
niams šokiams gros Toronto “Ginta
ro” akordeonistas Ričardas Punkris. 
Lazdyniečiai šiai programai savo 
repertuarą yra papildę naujais, Ro- 
česteryje dar nematytais tautiniais 
šokiais.

“Lazdynui” jau daug metų vado
vauja energinga ir gabi vadovė Jad
vyga Reginienė. Jos pastangų dėka 
grupė yra pasiekus augštą lygį. Sa
vo koncerte “Lazdynas” parodys lie
tuvių ir amerikiečių publikai lietu
vių tautinius šokius ir muziką tin
kamoje aplinkoje (erdvioje teatro 
scenoje). Būtų gera, kad jų pastan
gos susilauktų reikiamo pritarimo 
ir gausaus ročesteriečių ir kaimynų 
dalyvavimo. A. M. K.

St. Catharines, Ont.
KUN. DR. J. GUTAUSKAS, ne

žiūrint vyresnio amžiaus, kovo pa
baigoje gyvai ir įdomiai vedė reko
lekcijas, kurias išklausė didžioji 
dauguma Niagaros srities lietuvių. 
Dalyvavo taip pat keletas iš anapus 
Niagaros upės — Buffalo miesto. 
Malonu ir džiugu buvo matyti tiek 
vienon vieton susitelkusių lietuvių. 
Rekolekcijos truko tris dienas ir 
baigėsi sekmadienio pamaldomis, 
po kurių gerb. kunigas apdovanojo 
dalyvius savo paties parašytom re
liginio turinio labai vertingom kny
gom.

LIETUVOS TIKINČIŲJŲ REI
KALAMS šiemet surinkta rekordinė 
suma — $2230. Stambiausią auką — 
$1000 įteikė niagarietis Jurgis Gu- 
dinskas. Mūsų nedidelė apylinkė 
tikrai gali pasidžiaugti tokiu tautie
čių nuoširdumu.

MARIUS ŠETKUS, prieš keletą 
metų baigęs Thunder Bay universi
tete branduolinę fiziką, kovo 31 d. 
buvo pakviestas dalyvauti “Vėjo 
energijos” simpoziume, kuris įvyko 
Bramptone, Ont., Sheridano kole
gijoje.

Ryersono institutas jį pakvietė 
demonstruoti naujausias mašinas 
“Energy Exposition” parodoje, ku
ri įvyks gegužės 3-6 dienomis Toron
te, (Harbour Parks-York ir Lakesho
re gatvių sankryžoje, kiekvieną die
ną — nuo 10 v.r. iki 8 v.v. Toje 
parodoje M. šetkus galbūt paaiškins 
ir apie jo paties konstruktuojamo 
automobilio, varomo saulės energi
ja, modelį-prototipą. Kor.

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbą, bet nuo įėjimo Į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo ...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS

JA Valstybės
NAUJOJI VLIKo VALDYBA pir

mąjį savo posėdį turėjo kovo 31 d. 
Rockvillėje, Marylando valstijoje. 
Skelbiamas pasiskirstymas pareigo
mis: pirm. — dr. K. Bobelis, vice
pirm. politiniams reikalams — dr. 
K. Jurgėla, vicepirm. tarporganiza- 
ciniams bei visuomeniniams reika
lams — inž. L. Grinius, vicepirm. 
lietuvių informacijos reikalams — 
dr. J. Balys, vicepirm. amerikiečių 
informacijai — dr. J. Stukas, laiki
nai einantis ir iždininko pareigas, 
sekr. — dr. J. Stikliorius, narys spe
cialiems reikalams — J. Daugėla, 
teisinė patarėja — dr. E. Armanie- 
nė. Aptartos veiklos gairės. Apie 
VLIKo biudžetą bei jo sudarymą pa
informavo buvęs VLIKo sekr. Br. 
Bieliukas. Balandžio 1 d. VLIKo val
dybos pirm. dr. K. Bobelis aplankė 
dr. D. Krivicką Vašingtone. Jis bu
vo paprašytas ir toliau vadovauti 
Lietuvių Žmogaus Teisių Komisijai. 
Valdybos vardu pažadėta parama 
šios komisijos darbams.

BALTIEČIŲ STUDENTŲ KLU
BAS Illinois universiteto Cham- 
paign-Urbanos skyriuje kovo 3-4 d. 
d. dalyvavo tarptautinėje universi
teto mugėje. Baltiečiai savo žodi
niams turėjo tris stalus. Veikliausi 
buvo lietuviai ir latviai. Mugės lan
kytojai ypač domėjosi lietuviškų 
kryžių drožiniais, gintaro dirbiniais, 
latvių audiniais, latvišku sūriu. Buvo 
rodomos Lietuvos vaizdų skaidrės, 
grojamos lietuviškos ir latviškos me
lodijos, dalinami lietuviškų bei lat
viškų patiekalų receptai, kurių net 
neužteko lankytojams. Lietuviai stu
dentai paskleidė į anglų kalbą iš
verstą “LKB Kroniką”. Buvo renka
mi parašai “Amnesty International” 
peticijai, reikalaujančiai laisvės už 
religinius Įsitikinimus kalinamiems 
asmenims Sovietų Sąjungoje.

DETROITO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS CENTRE iškilmingu pobūviu 
gegužės 19 d. savo veiklos trisde
šimtmetį paminės tautinių šokių 
grupė “Šilainė”. Buvusieji šokėjai 
prašomi pranešti savo adresus vado
vei Galinai Gobienei, 6849 Vernon 
St., Hearborn, Mich. 48127.

GAMTOS APSAUGOS ĮSTAIGO
JE dirbantis Valdas Adamkus gavo 
dar vienas papildomas pareigas. Jis 
bus vykdomuoju pirmininku Tarp
tautinėje Jungtinėje Komisijoje, ku
rią sudaro 8 amerikiečiai ir 8 kana
diečiai. Ši komisija rūpinsis didžių
jų JAV ir Kanados ežerų apsauga 
nuo taršos. Jai teks tirti tų ežerų 
vandens kokybę, surasti pagrindi
nius taršos šaltinius, pasiūlyti JAV 
ir Kanados vyriausybėms geriausias 
priemones vandens apsaugai.

RAŠYTOJAS ALGIRDAS LANDS
BERGIS, profesoriaujantis Fairlegh 
Dickinson universitete, dviem laiš
kais dienraščio “The New York 
Times” redakcijai reagavo į jos 
korespondento Maskvoje D. K. Ship- 
lerio straipsnį apie Pabaltijį kovo 11 
d. laidoje. A. Landsbergis atkreipia 
redakcijos dėmesį, kad D. K. Ship- 
leris lietuvių, latvių ir estų tautas, 
gyvenančias tradicinėse savo srity
se, kažkodėl vadina tik etninėmis 
mažumomis, lyg jis rašytų apie Niu
jorko Bronx dalį ar Mott gatvę. Tų 
tautų pastangos išsaugoti savo tau
tiniam savitumui laikomos etnocent
rizmu. D. K. Shipleris nepastebėjo, 
kad kova Pabaltijy už politinę laisvę 
vyksta jau nuo 1940 m. Jis nemini 
Helsinkio grupės Lietuvoje, Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Komiteto, dina- 
miškiausios visoje Sovietų Sąjungoje 
pogrindžio spaudos. Toliau A. 
Landsbergis atmeta D. K. Shiplerio 
argumentą, kad nerealu yra kalbėti 
apie nepriklausomybę mažytėms ša
lims, kurių istoriją sudaro vokiečių, 
švedų, danų ir rusų viešpatavimas. 
Vadovaujantis tokiais “tikroviniais” 
principais, Į Sovietų Sąjungą turėtų 
įsijungti Suomija, o arabų pasaulyje 
ištirpti Izraelis. Šiuo atveju D. K. 
Shipleris sąmoningai nutyli XIII š. 
siekiančią valstybinę Lietuvos tradi
ciją, Baltijos šalių nepriklausomy
bės metais pasiektus kultūrinius bei 
politinius laimėjimus. Kitame laiške 
A. Landsbergis atkreipia redakcijos 
dėmesį į faktą, kad neskiriami ter
minai “rusai” ir “sovietai”, turintys 
skirtingą reikšmę. Be to, seniau pra
nešimuose iš Pabaltijo miestų būda
vo pridedami tų sovietinių respub
likų pavadinimai, o dabar jie jau 
priskiriami tiesiog Sovietų Sąjungai, 
neminint tautinių respublikų. Pasak 
A. Landsbergio, “N. Y. Times” dien
raštis pasisakydavo už laisvo apsi
sprendimo teisę visoms tautoms. Da
bartinė Įsivesta “antraeilių tautų” 
sąvoka yra reakcinga, nesuderinama 
su liberalia šio dienraščio pozicija.

Brazilija
KETVIRTOJI IMIGRANTŲ 

OLIMPIADA Sao Paulo mieste 
įvyks rugpjūčio 10-27 d. d. Į jos rė
mus yra įtrauktos kultūrinio pobū
džio parodos ir sporto varžybos. Lie
tuvių dalyvavimą šioje ateivių šven
tėje svarstė Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės valdyba su pirm. J. Ta- 
tarūnu, tarybos pirm. A. Sliesorai- 
čiu ir revizijos komisijos nariu J. 
Čiuvinsku. Pastarasis padarė pagrin
dinį pranešimą, nes jam teko rūpin
tis visų ankstesniųjų parodų suren
gimu. šį kartą J. čiuvinskas, artė
jantis prie 80 metų amžiaus sukak
ties, norėtų ir kitų lietuvių talkos. 
Nutarta sudaryti 5 asmenų komite

tą, kuris rūpinsis lietuvių skyriaus 
parodoj suorganizavimu, šventėje 
dalyvaus 80 tautinių grupių, gyve
nančių Brazilijoje. Tarp jų vėliavų 
plevėsuos ir Lietuvos trispalvė. 
Sportininkų pasirodymą organizuos 
Vytautas Tumas. Tikimasi, kad kul
tūrinėje programoje galės dalyvau
ti abu Sao Paulo lietuvių tautinių 
šokių ansambliai ir jaunimo choras 
“Volungė”. Tragiškų birželio įvykių 
minėjimas bus surengtas Lituanikos 
stovyklavietėje. Jis bus pradėtas Mi
šiomis už žuvusius mūsų tautos kan
kinius.

Australija
SYDNĖJAUS OPERA savo patal

pose kasmet surengia folklorinius 
festivalius, dalyviams taikydama at
rankos principą, šį egzaminą sėk
mingai išlaikė ir oficialų kvietimą 
gavo Sydnėjaus lietuvių tautinių šo
kų grupė “Gintaras”, turinti tris va
dovus. A. Saudargienė rūpinasi tau
tinių šokių autentiškumu, K. Kazo
kas — techniniu jų atlikimu, G. Vi- 
liūnaitė — organizaciniais “Gintaro” 
reikalais, šiemetinis festivalis Įvyks 
metų vduryje. Jame “Gintaras” da
lyvaus su lietuviškomis vestuvėmis. 
Kadangi masinėms scenoms trūksta 
atlikėjų, talkon yra pakviesta Mel
burno tautinių šokių grupė “Klum
pakojis” su savo naująja vadove A. 
Morkūniene, buvusia Kanados lietu
vaite, priklausiusia Hamiltono “Gy- 
vatarui”. A. Saudargienės nuomone, 
toks dviejų grupių bendradarbiavi
mas esąs sveikintinas žingsnis. Jis 
ne tik sustiprins lietuvių pasirody
mą Sydnėjaus operoje, bet ir padės 
užmegzti tarpusavio ryšius Sydnė
jaus ir Melburno lietuvių jaunimui.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS suvažiavime Londone cent
ro valdybon išrinkti du nauji nariai. 
Pareigomis valdyba pasiskirstė ba
landžio 6 d. įvykusiame posėdyje: 
pirm. — Jaras Alkis, I vicepirm. — 
Zigmas Juras, II vicepirm. — Stepo
nas Nenortas, sekr. A. Vilčinskas, 
nariai kultūriniams, politiniams ir 
lituanistiniams reikalams — B. But
rimas, K. Tamošiūnas, R. šova. Pas
tarieji du yra naujai išrinkti valdy
bom Suvažiavime buvo plačiau ap
žvelgta Lietuvių Sodybos ir Lietu
vių Namų Bendrovės Londone veik
la. Sodybos pelnas 1978 m. padidėjo 
800 svarų ir pasiekė 10.386. Joje gy
vena 12 lietuvių pensininkų, kurie 
už patalpas, maistą per savaitę mo
ka po 27 sv. Atostogautojams viena 
savaitė kainuoja 50 sv. Yra gautas 
leidimas įrengti du butus prie žalio
sios girelės esančiame pastate. Juo
se galėtų apsigyventi 4 žmonės, bet 
pastato pertvarkymas pareikalautų 
24.000 sv. Sodybai vadovauja Berna
deta ir Justas Snabaičiai. Londono 
Lietuvių Namų pelnas, padidėjęs 
4.415 svarų, 1978 m. davė rekordinę 
17.407 sv. sumą. Kapitalinių išlaidų 
padaryta 938 sv., remontams išleista 
601 sv. L. Namų vedėju dirba K. 
Makūnas. Metinių nuosavybės mo
kesčių už L. Namus, siekiančių net 
2.600 svarų, nepavyko sumažinti.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BEN

DRUOMENĖS valdyba penkiom šios 
šalies miestų ir mokslo institucijų 
bibliotekoms padovanojo po pilną 
“Encyclopedia Lituanica” komplek
tą. Tikimasi, kad ji atsvers didžiojoj 
sovietinėj enciklopedijoj iškraipytas 
žinias apie Lietuvą. Maskvinį leidi
nį anglų kalba, kuris yra įpusėtas, 
turi dvi Šveicarijos bibliotekos.

Vokietija
LANDSMANNSCHAFT DER 

DEUTSCHEN AUS LITAUEN (Lie
tuvos Vokiečių Draugija) šiemet 
vėl išleido tradicinį savo metraštį 
“Heimatgruss”. Jo redaktoriai — 
Edith Kunfert, Elisabeth Josephi ir 
Alfred Franzkeit. Leidėjų adresas: 
Heimatgruss, Ostpreussenstr. 76, 
2839 Wehrbleck, W. Germany, šia
me 120 psl. leidinyje yra daug me
džiagos, liečiančios Lietuvą ir lietu
vius, atsiminimų, Lietuvos vaizdų. 
Jin taipgi yra įtrauktas montrealie- 
čio poeto dr. Henriko Nagio vieno 
eilėraščio vertimas į vokiečių kalbą, 
studijinis Gražinos Krivickienės raši
nys “Žvilgsnis į gyvųjų ir mirusiųjų 
santykius lietuvių tautosakoje” 
(“Beziehungen zu Toten”), ilius
truotas dail. Marijos Žymantienės. .

Lenkija
“AUŠROS” 1979 m. 1 nr. jau iš

leistas Seinuose. Jame aprašomas 
Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugijos centro valdybos posėdis, 
nagrinėjęs Lenkijos teritorijoje 
esančių lietuvių kultūros paminklų 
apsaugą. Pateikiamas šios organiza
cijos valdybos pirm. J. S. Paransevi
čiaus padarytas pranešimas, apibū
dinęs dabartinę tų paminklų būklę. 
Suvalkų trikampio kultūrinį gyveni
mą nušviečia pasikalbėjimas su tos 
veiklos organizatoriais. “Siluetų” 
skyrius supažindina skaitytojus su 
Angele Šliaužicne, mininčia visuo
meninio darbo penkiasdešimtmetį. 
Rašoma apie Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktį, šimtąsias Jono Bi
liūno gimimo metines, apie Mažosios 
Lietuvos tautosakos rinkėją Vilių 
Kalvaitį. Minėtinas etnografinis 
straipsnis “Vestuviniai papročiai 
Punsko-Seinų apylinkėse”, kalendo
rinių švenčių aprašymas.
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Ročesterio “Lazdyno” šokėjos Kepurinės šokyje. “Lazdyno” ir Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro koncertas įvyks gegužės 6 dieną Ročesteryjc, JAV

"Jei oras priklausytų nuo popiežiaus...”
Amerikiečio žurnalisto išvyka į Vilnių ir jo straipsniai Amerikos spaudoje

Informacinės ir kritinės pastabos

Australijos Lietuviu Bendruomenės rūpesčiai
B. STRAUKAS

Australijos Lietuvių Bend
ruomenė gali būti priskiriama 
prie pačių jauniausių mūsų išei
vijos istorijoje. Prieš antrąjį 
pasaulini karą Lietuvoje mažai 
kas turėjo išsamesnių žinių apie 
Australiją kaip žemyną, o juo 
labiau kaip emigracijai tinkamą 
kraštą. Tai labai apgailėtina 
ano meto informacijos stoka ir 
gal mūsų užsienio reikalų mi
nisterijos apsileidimas nepatyri
nėti šio žemyno ekonominių ir 
politinių sąlygų, pasukant ano 
meto (1926-30) dešimtis tūks
tančių lietuvių emigrantų į 
skurdžias Pietų Amerikos šalis. 
Jei ši masė mūsų tautiečių būtų 
tuomet pasiekusi Australijos 
krantus, nėra jokios abejonės, 
čia būtų buvusi sukurta ekono
miškai ir tautiškai pajėgi lietu
vių kolonija, kuri savo patirti
mi ir ekonominiais ištekliais 
būtų daug padėjusi pastarojo 
pokario, tikriau tariant, dabar
tiniams emigrantams.

Nepažįstama žemė
Kaip neįtikima bebūtų, turi

me prisipažinti, kad lietuvių 
emigracija iš DP stovyklų į 
Australiją visai nefigūravo mū
sų išeivijos planavimuose. Iki 
1948 m. Australija buvo “tęrra 
incognita” — nepažįstama že
mė. žinojom, kad į šį kraštą 
britai tremdavo savo kriminali
nius nusikaltėlius ii’ kad visas 
žemynas apgyventas triušių ir 
kengūrų, tarp kurių maišosi 
avių bandos.

Australiją “atrado” ir per 
trumpą laiką į šį kraštą emi
gruoti paskatino būrelis drąsių 
vyrų bei merginų, kurie iš DP 
stovyklų savanoriškai užsirašė 
emigruoti Į Australiją ir 1947 
m. laimingai pasiekė šį tolimą
jį kontinentą.

Netrukus stovyklas užplūdo 
šimtai laiškų, kuriuose buvo gi
riamos šio krašto ekonominės ir 
klimatinės sąlygos (kone amži
na vasara), jo gamta ir žmonės. 
Be to, čia išvykstantiems nerei
kėjo afidavitų, nebuvo “musku
lų tikrinimo”, leido keltis su 
šeimomis; emigrantai buvo ap
rūpinami darbu ir net aprengia
mi darbo drabužiais. Visa tai 
paskatino tūkstančius asmenų 
greičiau nusikratyti įkyrėjusiu 
stovykliniu gyvenimu ir apsi
spręsti už greitą emigraciją Į 
Australiją.

Organizacinė užuomazga
Reikia stebėtis, kad į šį “ne

žinomą” kraštą per nepilnus 5 
metus atsikėlė 10.000 lietuvių. 
Niekas čia jų išskėstom rankom 
nelaukė. Senų emigrantų kaip 
ir nebuvo. Nors randama duo
menų, kad jau XIX š. pradžioj 
atsitiktiniai lietuviai emigran
tai pasiekdavo Australiją, bet 
jie dingo be ženklo. Kiek dides
nis būrelis lietuvių čia atsira
do po 1926 m., bet vos pajėgė 
susiorganizuoti į Australijos 
Lietuvių Dr-ją, kuri dėl nežy
maus narių skaičiaus veiklos 
neišplėtė.

Tad dabartinei Lietuvių Ben
druomenei teko pradėti tuš
čiom rankom, viską sukurti iš 
nieko. Gal arti tiesos prielaida, 
kad į Australiją pasuko “kie
tasis branduolys”, nepabūgęs 
vykti į nežinią ir apsisprendęs 
ryžtingai rungtis su nežinoma 
ateitimi. Po virš 30 emigracijos 
metų galime pasidžiaugti, kad 
pasirinkimas mūsų neapvylė. 
Beveik visi, kas tik norėjo, ge
rai įsikūrė ir vargstančių beveik 
nėra.

Išplėsta socialinė drauda tei
kia nors ir nedideles, bet kuklų 
pragyvenimą užtikrinančias 
pensijas, nieko iš algų neišskai- 

tant per darbingąjį laikotarpį. 
Pensininkai gauna nemokamą 
visokeriopą medicinos pagalbą 
ir Įvairiausius papiginimus (mo
kesčiai už namus, vandeni, tele
foną, automobilių registracijas, 
teatrai, kinai, geležinkeliai ir t. 
t.). Tai neverčia kietai taupyti 
senatvei. Dėl šių priežasčių di
delė dalis šeimų, sulaukusi pen
sijos, leidžia sau, kaip sakoma, 
“pavandravoti” po platųjį pa
sauli. Gyvenimo lygis mažai kuo 
skiriasi nuo Amerikos ar Kana
dos.

Kaip jau pradžioj minėjau, 
atvykę čia, radome Sydnėjuje, 
tame kosmopolitiniame did
miestyje (per 3 milijonai gyven
tojų), susiorganizavusią Austra
lijos Lietuvių Dr-ją. Turėdami 
su vietos valdžia dvejiem me
tam darbo sutarti, turėjom vyk
ti ten, kur buvome siunčiami. 
Tad ir organizacinis darbas taip 
išblaškytiem buvo labai nepa
lankus. Bet palengva nuo šios 
prievolės atsipalaidavome i r 
pradėjome burtis į didesnius 
centrus: Sydnėjų, Melburną, 
Adelaidę, Pertą, Brisbanę ir 
kt. mažesnius miestus. Atitin
kamose vietovėse ėmė organi
zuotis Australijos Lietuvių Dr- 
jos skyriai. Prie jų palengva at
sirado chorai, tautinių šokių 
grupės, savaitgalio mokyklų 
užuomazgos. Didesniuose cent
ruose (Sydnėjuje, Melburne, 
Adelaidėje, Perte ir Brisbanė- 
je) gavome ir lietuvių kapelio
nus. Kapelionai gal ir buvo pa
ti svarbiausia mūsų jungtis. Ne
turint jokių tautinių patalpų, 
šventovė buvo vienintelė vieta, 
kur visi susitikdavome. Prie 
šventovių salėse prasidėjo ir 
pirmieji susirinkimai, taigi vi

Australijos vyriausybės ir parlamento atstovai Vasario 16 minėjime Melburne. Dešinėje — pranešėja J. Vaičiulytė

Australijos parlamento narys PETER FALCONER, atstovaujantis min. pirmininkui Malcolm Fraser, kalba Vasario
16 minėjime Melburne. Stovi apylinkės pirm. ALBINAS POCIUS ir pranešėja JADVYGA VAIČIULYTĖ

suomeniška veikla, chorų ir šo
kių repeticijos, tautinės šven
tės ir kt.

Lietuvių Bendruomenė
Pradėjus organizuotis Pasau

lio Lietuvių Bendruomenei, ki
lo reikalas ir čia suorganizuoti 
Australijos Lietuvių Bendruo
menę. Norint išvengti dvilypu
mo, 1950 m. Australijos Lietu
vių Dr-jos centras su visais sky
riais ėmė vadintis Australijos 
Lietuvių Bendruomene. Po šio 
persiorganizavimo, 1 9 5 0 m. 
gruodžio 26-30 d. d. įvyko pir
masis Australijos Lietuvių Ben
druomenės suvažiavimas Sydnė
juje. Buvo apsvarstyti ir priimti 
Bendruomenės įstatai ir pati 
organizacija įstatyta į vėžes.

Didesniuose centruose buvo 
Įsteigtos Bendruomenės apylin
kės, o mažesnėse vietovėse, kur 
lietuvių skaičius buvo mažas — 
seniūnijos. Si organizacinė 
struktūra išliko iki šiol.

Pradžioje buvo kiekvienų me
tų pabaigoje šaukiami Bendruo
menės apylinkių ir seniūnijų 
atstovų suvažiavimai. Vėliau ši 
tvarka buvo pakeista ir jau be
veik 20 metų, kai atstovų suva
žiavimai, vadinami krašto tary
bos suvažiavimais, vyksta kas 
antri metai trijuose didžiausiuo
se lietuvių centruose: Sydnėju
je, Melburne ir Adelaidėje. Su
važiavimai išklauso krašto val
dybos darbų apyskaitą, aptaria 
svarbiuosius Bendruomenės rei
kalus ir išrenka naują krašto 
valdybą.

Konfliktai
Beveik 20 metų krašto v-ba 

buvo vis renkama iš sydnėjiš- 
kių, ir Sydnėjus buvo tapęs lyg 

ir Australijos lietuvių “sosti
ne”. Bendruomenės veikla vyko 
normaliai, be sutrikimų. Įsistei
gus Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijai ir išryškėjus kai- 
kuriom politinėm srovėm, atsi
rado rivalizacija dėl įtakos ir 
vadovavimo Lietuvių Bendruo
menei. Buvo prieita prie aštrių 
konfliktų ir konfrontacijos. Ta
čiau ši padėtis truko neilgai.

Mūsų žinomas filosofas dr. .1. 
Girnius savo knygoje “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” tarp kitko 
yra pabrėžęs: “Lietuvių Ben
druomenė yra bendro darbo 
dirva, o ne arena srovėm rung
tyniauti”. “Lietuvių Bendruo
menė neturi galios nei teisės 
kitas organizacijas diriguoti ar 
kontroliuoti. Tačiau visos lie
tuvių organizacijos priklauso 
lietuvių bendruomenei ir todėl 
jas visas ir Lietuvių Bendruo
menę sieja moraliniai ryšiai”. 
Daugiau kaip prieš dešimtmetį 
Australijos Lietuvių Bendruo
menė galutinai susikristalizavo 
ir jos bei įvairių organizacijų 
santykiai yra korektiški, saky
čiau, labai arti dr. J. Girniaus 
cituoto aptarimo. Tai rodo ne- 
besikartoją ginčai ir, svarbiau
sia, visų besąlyginis įsijungimas 
į Australijos Lietuvių Dienas, 
kurios yra tapusios mūsų vie
nybės, gyvastingumo ir kūry
bingumo demonstracija.

(Bus daugiau)

• šv. Bernardas iš Clairvaux rašė 
apie popiežiaus rinkimus: “Šis yra 
šventas? Tegu meldžiasi už mus. 
Anas mokytas? Tegu moko mus ir 
rašo mokslingas knygas. Trečiasis 
yra išmintingas? Tegu valdo mus. 
Rinkite jį popiežiumi”.

DAN FISHER, “Los Angeles Ti
mes” redakcijos narys, aplankęs Lie
tuvos sostinę Vilnių parašė nevie
ną straipsnį, kurie buvo išspausdin
ti didžiojoje Amerikos spaudoje. 
Apie jo reportažą, liečiantį Lietuvos 
pogrindžio spaudą, rašėme 16 “TŽ” 
numeryje. Čia pateikiame kitą jo 
straipsnį apie popiežiaus įtaką Lie
tuvoje ir kitus religinio gyvenimo 
faktus. RED.

D. Fisheris savo straipsnį pra
deda aprašymu apie atsilanky
mą pas vieną restorano virėją, 
kurio kambaryje, šalia kitų re
liginių paveikslų, buvo matyti 
popiežiaus Jono - Pauliaus II 
nuotrauka. Iš to ir kitų pastebė
tų reiškinių korespondentas da
ro išvadą, kad šis popiežius Lie
tuvoje yra naujas ir potencialiai 
reikšmingas veiksnys kovoje už 
tikėjimo laisvę. Katalikams jis 
esąs naujos vilties ženklas.

Pogrindžio pareiškimai
Pasak vieno studento, kai 

Lietuvos lenkti mažuma (apie 
200.000) sužinojo apie kardino
lo Wojtylos išrinkimą popiežiu
mi, “vaikščiojo aplinkui kaip 
carai.” Lietuviai ėmė jį taipgi 
savintis, remdamiesi gandu, kad 
esąs iš dalies lietuvių kilmės, 
mokęsis kunigų seminarijoje 
netoli Kauno. Gandas nepasi
tvirtino, bet lietuviai didžiavo
si popiežiaus pareiškimu: “pu
sė mano širdies yra Lietuvoje”.

Teologijos studentas, 21 me
tų amžiaus, besimokąs pogrin
džio kunigų seminarijoj, pareiš
kė, esą Wojtyla tą patį darė na
cių okupacijos laikais Lenkijo
je II D. karo metu. “Jei popie
žius taip gali daryti, ir mes ga
lime.” Jo 19 metų amžiaus 
draugas sutikimo ženklan pa
lenkė galvą. Jiedu sakė, kad 
abiem nebuvo duotas leidimas 
stoti į oficialią kunigų semina
riją, nes atsisakė tapti KGB 
informatoriais.

Kun. Alfonsas Svarinskas sa
kėsi matęs popiežiaus įvedybų 
iškilmes per Lenkijos televizi
ją, nes jo parapija esanti vaka
rinėje Lietuvos dalyje, kurią 
pasiekia Lenkijos siųstuvai. 
Šis kunigas drauge su kitais 
keturiais kunigais sudarė Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Komitetą, 
kuris kreipėsi į popiežių, prašy
damas laiminti jo pastangas 
kalbėti tikinčiųjų vardu bei gin
ti šventas jų teises. Tai daryti 
esą padrąsino asmeninė Wojty
los patirtis komunistų valdoma
me krašte. “Vakarietis negalė
tų suprasti mūsų pozicijos, o jis 
gali” — sakė kun. A. Svarins
kas.

Sovietiniai pareigūnai
Valdžios pareigūnai neteikė 

daug reikšmės lenkui popiežiui 
modernioje Lietuvoje ir kalbė
jo apie ji skirtingai vakarie
čiams žurnalistams, tačiau pas
tarieji jautė, kad šeimininkai 
“perdaug protestavo”.

Paklaustas apie galimybę po
piežiui aplankyti ir Lietuvą š.m. 
birželyje, kaif vyks Lenkijon, 
“užsienio reikalų ministeris” 
Vytautas Zenkevičius atsakė: 
“Jei popiežius prašytų oficia
liai, kas čia galėtų priešintis jo 
vizitui? Tačiau šis klausimas 
čia šiuo metu nėra pirmaeilis.” 
Padaręs užuominą apie žiaurią 
šių metų žiemą, V. Zenkevičius 
tarė: “Jei oras priklausytų nuo 
popiežiaus vizito, pasistengtume 
jį pirmiausia žčia pasikviesti.”

Vakariečiai žurnalistai spau
dos konferencijoje Vilniuje tei
ravosi apie katalikų skaičių 
Lietuvoje, bet nei respublikos, 
nei miesto pareigūnai negalėjo 
jo pasakyti, nes esą K. Bendri
ja atskirta nuo valstybės. Jie 
žinojo, kad Lietuvoje yra 220 
vilkų ir 34 stumbrai, bet ne
žinojo katalikų skaičiaus. Pa
galiau privačiame pokalbyje 
Zenkevičius (parodė statistiką, 
pateiktą tikybinių Įstaigų. Pa
gal ją, Lietuvoje 1977 m. pa
krikštyta 44% kūdikių, šven
tovėse sutuokta 25.2% porų, 
palaidota su religinėmis apeigo
mis 43.9%. Palyginus su 1960 
m., visi skaičiai sumažėję nuo 
40% iki 60%.

Kun. A. Svarinskas ir jo gru
pė tvirtino, kad iš 3,5 milijono 
Lietuvos gyventojų 70%-75% 
esą praktikuųj antys katalikai, 
beveik visi kūdikiai krikštijami, 
50% miesto gyventojų ir 95% 
kaimo — tuokiasi šventovėje.

Zenkevičius pareiškė, kad 
Lietuvoje dabar yra 724 kuni
gai (1940 m. — 1500), 762 šven
tovės (835 — beveik prieš 40 
metų).

Sovietiniai Lietuvos pareigū
nai rodė savo nepasitenkinimą 
Vatikano radiju, kuris kasdien 
perduoda 15 min. programą lie
tuvių kalba. Pasak Zenkevi

čiaus, joje esą 20% religijos, 
80% politikos.

Pridengta kova
Ar Jonas-Paulius II galės pa

lenkti sovietinę politiką laisvė
jimo linkme, dar neaišku. Nors 
jis 1978 m. lapkrityje pareiškė, 
kad “Tylos Bendrija” nebebus 
tylinti, nes kalbės popiežiaus 
lūpomis, tačiau santykiuose su 
komunistinėmis vyriausybėmis 
laikosi atsargios taktikos. Esą 
įdomu pastebėti, rašo ameri
kietis korespondentas, kad so
vietiniai pareigūnai nesulaikė 
1978 m. lapkričio 22 d. Mask
von atvykusių kun. A. Svarins
ko ir jo grupės kunigų, suda
riusių Tikinčiųjų Teisėms Gin
ti Komitetą.

Lietuvos katalikai esą laiko 
pozityviu ženklu Sov. Sąjungos 
užsienio reikalų min. A. Gro
mykos atsilankymą pas popie
žių. Nors nebuvo jokio oficia
laus pranešimo apie pokalbį, ta
čiau manoma, kad šis vizitas 
Įvyko Maskvai prašant.

Tarp sovietinės valdžios ir 
Lietuvos tikinčiųjų nėra atvi
ros kovos, kokia buvo Stalino 
laikais, bet vyksta daugiau tar
pusavio trintis. Ją esą vykusiai 
iliustruoja vieno vietinio parei
gūno ir kunigo pokalbis, apra
šytas “LKB Kronikoje”. Parei
gūnas tvirtino, kad K. Bendrija 
neturi teisės kliudyti vaikų auk
lėjimo teisingoje materialistinė
je ideologijoje: “Pasitenkinkite 
seneliais, šalin rankas nuo vai
kų!” Esą reikia palaukti iki 18 
metų, kai vaikai patys apsi
spręs. Kunigas atkirto: “O ko
dėl jūs nelaukiate iki 18 m. ir 
įrašote vaikus į spaliukus ir pi- 
jonierius, prievarta brukate 
jiems ateizmą?”

Kunigai, bandantieji mokyti 
vaikus katekizmo, tebėra bau
džiami. Kartais policija sustab
do vaikus gatvėje ir klausinėja 
apie tikybos pamokas. Jei pa
aiškėja, kad kuris mokytojas 
yra praktikuojantis katalikas, 
atleidžiamas iš pareigų.

Pasak “LKB Kronikos”, res
publikos švietimo “ministeris” 
mokytojų suvažiavime praėju
sią vasarą pareiškė: mokyklos 
turi padėti tikintiem mokiniam 
Įsisavinti stiprias materialisti
nes pažiūras, suprasti religijos 
žalą ir tapti ateistais.

Seminarija ir kunigai
Kitas kovos laukas tarp tikin

čiųjų ir sovietinės valstybės yra 
Kauno kunigų seminarija. Esą

Įpareigojantys ri nkimai
AL. GIMANTAS

Rinkimai Kanadoje, rinkimai 
Britanijoje. Esame išvakarėse 
ir svarbių rinkimų JAV lietuvių 
bendruomenėje. Demokratinio 
proceso eiga reikalauja lyg ir 
tam tikros ataskaitos, mandato 
atnaujinimo, naujų veidų ir var
dų įvedimo. Vienintelis legalus 
ir visų pripažintas kelias yra 
rinkimai.

Šį kartą, liečiant išskirtinai 
Lietuvių Bendruomenės reika
lus, matyti (tegu kaikam tas 
faktas ir nelabai mielas), kad 
tai vienintelis lietuviškasis or
ganas, saistomas pilnų demokra
tinių tradicijų. Visa Bendruo
menės vadovybė visada yra rin
kėjų tiesiogiai renkama. Tiesa, 
kaikada pasireiškia blokai, ats
kiri sambūrių ar asmenų susi- 
grupavimai, bet taip pat tiesa, 
kad rinkėjai visados turi nema
žą pasirinkimą iš kandidatų. Jie 
žino asmenis, jų skelbiamas pro
gramas, užsimojimus ir mato 
kurie iš jų arčiau širdies.

Pagaliau, pagal rinkimų nuo
status, labai nesunku ir visai 
nesudėtinga siūlyti patinkamus 
kandidatus, visiškai nesurištus 
su jokiomis grupėmis ar ideolo
gijomis. Tuo ypač turėtų pasi
naudoti tie, kurių nuomone, 
Liet. Bendruomenėje esama 
tam tikrų nesklandumų, spragų 
ar taisytinų dalykų, konstruk
tyvią kritiką lengviausia vykdy
ti, savuosius projektus pravesti, 
dalyvaujant organizacijoje, vei
kiant iš vidaus. Tuo būdu tam
pama dalykų sprendėju, o ne 
šalia stovinčiu ir tuščiai šūkau
jančiu tautiečiu.

Mes mėgstame garsiai kalbė
ti apie demokratiją ir jos tei
giamas savybes, bet kai tenka 
tuos šaunius šūkius įrodyti dar
bais, t. y. dalyvauti rinkiminėje 
eigoje, siūlyti kandidatus, už 
juos balsuoti, tai lyg ir pritrūks
ta kvapo. Turbūt pats naiviau
sias teigimas (ne tik lietuvių 
tarpe, bet ir gyvenamoje aplin

kun. A. Svarinskas skundėsi, 
kad kunigai miršta dukart grei- 
čiau nei nauji įsišventina. So- 
vietiniai pareigūnai tvirtino, 
jog padėtis gerėjanti: dabar se
minarijoje esą 73 klierikai, t.y. 
11 daugiau kaip pernai. 1973 -
m. buvo leista turėti tiktai 48 
klierikus. Antra vertus, sovieti- 
nė vyriausybė, padidindama 
klierikų skaičių, sustiprino in- 
formatorių infiltravimą. Kandi
datų priėmimą tebevaržo. Per- °? 
nai rudenį iš 40 kandidatų buvę : 
priimta tiktai 20. .

Lietuvoje kalbama apie dve- 
jopus kunigus — “raudonus” ir . 
“baltus”. Prie raudonųjų pri- ,;,.j 
klausąs kun. V. Butkus, semi- 
narijos rektorius. Jis “Moscow 
News” laikraščio koresponden- s.nūt 
tui pareiškęs, kad Lietuvoje : -'o:: 
esanti “pilna sąžinės laisvė”.

Faktiškai Lietuvoje yra dvi ’■ 
K. Bendrijos — viena oficiali, ’’ 
kurios dvasiškiai bendradar
biauja su valdžios pareigūnais, 
kita — pogrindinė, veikianti ■ 
privačiuose namuose, kur atsi- 
randa kunigas nežinia iš kur. -r:! 
Žmonės nė neklausia iš kur at- - a 
vyko. Galbūt jis yra slaptai 
įšventintas.

Lietuvos tikintieji skundžiasi ...^ 
religinės literatūros stoka. Mal- : ;.;;j 
daknygė buvo atspausdinta -st 
1977 m. 60.000 tiražu, bet to 
kiekio toli gražu neužtenka, ■■i 
Vieną trečiadienį šv. Povilo ir 
Petro šventovėje (autorius klai- 
dingai vadina ją katedra) viena 
viduramžė moteris meldėsi iš “ “įj 
sąsiuvinio, kurin buvo nušira- 2 
šiuši maldas, šalia jos kita mo- . ... 
teris skaitė iš apiplyšusios len- 
kiškos maldaknygės.

Kaikurių nuomone, sovietinė“ ’’ 
valdžia labiausiai bijo K. Bend- ' "j 
rijos, nes joje įžiūri pagrindi- 
nę kliūtį, sulaikančią nuo su- 
naikinimo lietuvių tautos indi- 
vidualumo.

Į tą lietuvių katalikybės ir 
tautybės derinio spektrą atėjo 
Karolis Wojtyla. Kaikas mano, 
kad tai prisidėjo prie religinio 
atgimimo. O pradžioje minėtas 
restorano virėjas pareiškė: “Da
bar yra daugiau tikinčiųjų nei 
anksčiau. Ką jaunoji karta ži
no, tai tik iš tėvų. O tėvai žino, 
kad be Dievo yra sunku. Tikė- 
jimas palaiko viltį.” : »

. . ■ . . . ... f
----- • rm r n ■■ n ■■ n m

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

koje) yra šis: “Mano vieno bal- s; 
sas nieko nereiškia”. Su tokiu • 
pasyviu nusistatymu nuolat ban- • 
do kovoti ir jo žalą aiškinti vi- ■ ■ ■■■ 
sa viešoji opinija. Visdėlto ga- •” 
lutinės išvados toje plotmėje ; 
nėra jau taip šviesios. Ir mūsų %' 
tarpe tas reiškinys vis dar Jį 
dažnai ir sunkiai bepakeičiamas. ;. ų

Beje, kodėl apie JAV Lietu-. > 
vių Bendruomenės rinkimus ■ - 
kalbame Kanados “Tėviškės ži- 
būriuose”? Krašto valdybos pir- - :- 
mininko A. S. Gečio nuomone, 
šis savaitraštis laikomas įtakin
gu, turi gausų būrį skaitytojų. 
Jungtinėse Valstybėse, nedvi
prasmiškai palaiko visuotinę 
Lietuvių Bendruomenės idėją .• 
ir tuo itin pozityviai prisideda : 
prie patriotinių nuotaikų sklek■■■ ■ 
dimo bei palaikymo. Tuo būdu ■ 
šio savaitraščio balsas ir žodžiai 
yra plačiai girdimi, vertinami ' ' 
ir turi jaučiamą Įtaką mūsų 
skaitančioje ir galvojančioje vi- - 
suomenėje.

Tai itin reikšminga, kai ame-; ? 
rikiečių lietuvių leidiniuose ne- ; 
trūksta nuolatinių išpuolių 
prieš Liet. Bendruomenės orga
nizacinę struktūrą ar ir atskirus 
jos veikėjus. Jei reikalingi pa
keitimai, jų reikia siekti rinki
mų keliu. Tai pasiekti galime 
ne boikotu, bet tik aktyviu da-jį; 
lyvavamu rinkimuose. Betkurišįjį 
kitas kelias veda į anarchiją, 
Bet kas gi jos nori? Tikriausiai 
net ir Bendruomenės priešai to?: 
nelinki. .

Čia dar būtina priminti kana
diečiams lietuviams, turintiems 
nuosavybes ar nuolatines gyven- - 
vietes Jungtinėse Valstybėse 
(pvz. Floridoje): jie turi pilną 
teisę dalyvauti ir balsuoti JAV. 
Lietuvių Bendruomenės taryti': 
bos rinkimuose, jei tuo metu jie 
laikomi reziduojančiais JAV- 
ėse. Turintieji tą teisę privalė
tų ja pasinaudoti bei jausti pa->: 
reigą dalyvauti vyriausio Ben-įg 
druomenės organo rinkime. Tuo - 
būdu jie parodytų pavyzdį savoji' 
kaimynams amerikiečiams lie<:; 
tuviams. ssš

i - . 
t; • •

•
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Ketvirtis šimtmečio musu

krepšiniui
Š.m. kovo 30 ir balandžio 1 d. d. 
Toronte buvo surengtos 25-sios 
Kanados sporto apygardos lietuvių 
krepšinio pirmenybės.

DISKUSINĖS MINTYS

Atsakymai į du paklausimus
Pokalbį su Vincu Ra steni u tęsiant

Žvilgsnis praeitin
Pirmosios varžybos — pirme

nybės Įvyko 1954 m. rudenį 
Montrealyje. Tuomet jos buvo 
dar negausios. Vyrų klasės lai
mėtoju tapo Toronto “Vytis”, o 
jaunių — Montrealio “Tauras”.

Pradėtos rengti tik vyrų kla
sėje, krepšinio pirmenybės vė
liau apėmė moterų, mergaičių 
ir visas jaunių klases. Pirmeny
bės tuomet būdavo gausesnės, 
sutraukdavo šimtines žiūrovų. 
Įtempti, triukšmingi būdavo 
“Vyčio” ir “Aušros” susitiki
mai, t.y. pirmieji “Aušros” lai
mėjimai prieš “Vyčio” vetera
nus, A. Klimo ir R. Juozaičio 
vadovaujamų vytiečių pasiprie
šinimas prieš amerikonišką 
“Aušros” penketuką, “Aušros” 
Gataveckaičių nelygi kova prieš 
“Vyčio” Onutės. Įdomu būdavo 
stebėti ir paskirų žaidėjų pa
stangas — puikius “Kovo” Meš
kausko ir Vinerskio derinius, 
vyriškus “Sakalo” Janušaitės 
“jump shots”.

Gausios tuomet būdavo mote
rų varžybos. Jose dalyvaudavo 
net 5 stipraus pajėgumo ko
mandos. Pirmieji laimėjimai 
priklausė Montrealio “Tauro” 
krepšininkėms, vėliau baigmi
niuose žaidimuose dažniausiai 
susitikdavo “Vytis” ir “Aušra”. 
Šių metų pirmenybėms užsire
gistravo tik Hamiltono “Kovo” 
krepšininkės, ir dėlto pirmeny
bės neįvyko.

KSA nesiriboja tik metinė
mis krepšinio pirmenybėmis. 
Per daugelį metų apygardos 
pastangomis būdavo rengiamos 
mažosios krepšinio lygos varžy
bos. Jos apėmė ne vien tik KSA 
priklausančius sporto klubus, 
bet ir aplinkinius Amerikos 
miestus — Klevelandą, Ročes- 
terį ir Detroitą. Nedaug kas 
tebeprisimena Niagara Falls 
krepšinio komandą su Bersėnu, 
Bieliausku ir broliais Mačikū- 
nais, kurie tuomet sėkmingai 
žaisdavo mažosios lygos varžy
bose.

r- , šių metų pirmenybės
Artais laikais metinės pirme

nybės buvo rengiamos paeiliui 
Kanados sporto apygardai pri
klausančiuose miestuose, tačiau 
paskutiniu laiku beveik išimti
nai Toronte. Tad š.m. pirmeny
bės vėl įvyko Toronte. Dalyva
vo tik vyrų ir jaunių klasės. Vy
rų krepšinio pirmenybės buvo 
vykdomos A ir B klasėse. A kla
sėje varžėsi “Aušros” ir “Ko
vo” komandos. Kadangi šioje 
klasėje tebuvo du varžovai, pa
gal susitarimą buvo žaidžiamos 
dvejos rungtynės. Pirmąsias 
rungtynes po apylygės kovos 
laimėjo “Aušra” 78:72 pasek
me. Geriausi šių rungtynių me
tikai: “Aušros” — F. Žulys 28, 
I. Kongats 16, G. Rautinšas 14; 
“Kovo” — T. Valaitis 19, V. 
Kazragis 14, E. Zubas 11. Ant
rąjį šių komandų susitikimą 
vėl laimėjo “Aušra” 89:71. Ge
riausi metikai: “Aušros” — G. 
Rautinšas 30, F. Žulys 13, I. 
Kongats 14, S. Kaknevičius 13; 
“Kovo” — T. Valaitis 16, R. 
Butkevičius 12, K. Kalvaitis 12. 
Ir šių rungtynių pradžia buvo 
kovinga, tačiau žaidimo pabai
ga priklausė “Aušrai”, kuri už
tikrintai laimėjo rungtynes ir 
kartu meisterystę. Šios klasės 
varžybos buvo neblogo lygio, ir 
abi pusės parodė nemažai gra
žių derinių. Meisterių koman
doje žaidė: F. Žulys, I. Kongats, 
G. Rautinšas, S. Kaknevičius, 
R. Kaknevičius, L. Plačiakis, R. 
Underys, K. Bartusevičius, A. 
Nakrošius, S. Arlauskas.

Žymiai gausesnės buvo B kla
sės varžybos. Jose dalyvavo 

I Toronto lietuvių sporto klubo “Vyčio” 14 metų berniukų krepšinio vienetas.
- Pirmoje eilėje: Edvardas Stanulis, Romas Stanulis, Romas Marcinkevičius, 
-. Pranas Karpis, Rimas Prakapas; antroje eilėje: Gytis Grabauskas, Jonas
- Aukštaitis, Rimas Karpis, Algis Slapšys, Juozas Namikas, Andrius Dunderas, 

Linas Ažubalis. Jie uoliai dalyvauja įvairiose rungtynėse

“Vyčio”, “Aušros”, “Kovo” ir 
dvi Montrealio “Tauro” koman
dos. Pirmose šios klasės rung
tynėse ‘Tauras” I po permainin
gos kovos įveikė “Aušrą” 69:67. 
Geriausi metikai: “Tauro” I — 
McGibon 22, “Aušros” — R. 
Sriubiškis 16.

Sekančiose rungtynėse “Vy
tis” nesunkiai nugalėjo “Tau
rą” II 75:50. “Tauro” II koman
dos dauguma sudaryta iš buvu
sių jaunių A klasės krepšinin
kų ir ypatingo pasipriešinimo 
neparodė. Paskutinėse pirmos 
dienos rungtynėse nelauktai ir 
be ypatingų pastangų “Kovas” 
įveikė “Taurą” I 74:49. Geriau
si metikai: “Kovo” — Lukošius 
20, “Tauro” I — A. Hendewich 
15.

Sekančios dienos baigminia
me žaidime susitiko “Vyčio” ir 
“Kovo” krepšininkai. Po viena
šališko laimėjimo prieš “Tau
rą” I atrodė, kad ir šiose rung
tynėse “Kovas” taps laimėtoju, 
tačiau vytiečiai žaidė sėkmin
giau, laimėjo rungtynes 95:78 
ir šios klasės meisterystę. Meis
teriai: R. Duliūnas 24, R. Sap- 
lys 15, R. Bumelis 14, J. Karpis 
14, K. Simonaitis 12, E. Stra
vinskas 5, J. Zenkevičius 4, L. 
Kaknevičius 2, E. Nacevičius 2, 
V. Šimkus; “Kovo” — B. Zubas 
17, A. Grajauskas 12.

Rengėjai ir žiūrovai
Pirmenybės praėjo sklandžiai, 

be ypatingų trukdymų. Anks
tyvesnėse pirmenybėse daug 
nesklandumų ir bereikalingų 
ginčų įnešdavo krepšininkų šo
kinėjimas iš klubo į klubą. Taip 
pat džiugu, kad pirmenybės bu
vo surengtos tuo pačiu laiku ir 
toje pačioje vietoje. Tokiu būdu 
sportininkams buvo suteikta 
proga visiems kartu pabendrau
ti ir rungtyniauti savoje aplin
koje prie savų žiūrovų.

Abiejų dienų rungtynės su
traukė per 300 žiūrovų, kurių 
jau senokai nematėme lietuviš
kose rungtynėse. Pirmenybėms 
sėkmingai vadovavo ir jas tvar
kė naujasis sporto apygardos 
vadovas Alfonsas Balnis.

Pirmenybėms pasibaigus, nau
jiesiems meisteriams buvo 
įteiktos pereinamosios dovanos. 
Vyrų A ir vyrų B klasės laimė
tojams taures skyrė Toronto 
Lietuvių Namai, o jas įteikė jų 
pirm. A. Senkus. Jaunių A kla
sės laimėtojams taurę paskyrė 
dr. S. Šalkauskis ir jaunių B — 
dr. J. Sungaila. Šias taures įtei
kė ŠALFASS pirm. P. Bernec- 
kas. Jaunių C klasei skirtą tau
rę įteikė apygardos vadovas A. 
Balnis.

šeštadienio vakare Toronto 
Lietuvių Namuose buvo suruoš
tas pobūvis, skirtas sportininkų 
susitikimui. Gaila, visuomenė 
neparėmė jaunimo pastangų — 
svečių atsilankė nedaug, ir po
būvis buvo nuostolingas.

Prieauglio klasės pirmenybės 
buvo surengtos jaunių A (19), 
jaunių B (16) ir jaunių C (14) 
klasėse. Apie jas sekantį karta.

A. Š.

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės Žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.

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).

Kanados lietuvių talentų dienose dalyvavę ir laimėję žymenis bei pažymėjimus. Iš kairės: E. Macijauskas, J. Ba- 
laišis, O. Stanevičiūtė, B. Abromaitytė, R. Ciparytė, Ciparytė, Stankutė, Juodelytė Nuotr. J. Miltenio

Anonimų vėžys musų spaudoje
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Džiugu paimti į rankas lietu
višką laikraštį ir gėrėtis nuo
monių įvairumu, politinėmis 
diskusijomis, visuomeninio gy
venimo laimėjimais ir vargais, 
sekti lietuvių gyvenimą visuose 
pasaulio kraštuose, kuriuose gy
vena, veikia ir kuria mūsų lais
vėje gyvenanti tautos atžala. 
Randame spaudoje tvirtų ir 
griežtų pasisakymų įvairiais 
klausimais, kartais net aštrokos 
kritikos. Visa tai natūrali lais
vos spaudos apraiška ir įrody
mas, kad demokratijoje spau
dos laisvės teisėmis mes naudo
jamės. Tai brangi kultūrinė ver
tybė ir efektingas įrankis mūsų 
visuomenės nuotaikoms įtakoti 
ar joms atskleisti.

Deja, pamažu pradeda įsigalė
ti įprotis užgaulioti, įžeidinėti, 
šaipytis iš asmenų, reiškiančių 
savo nuomonę vienu ar kitu 
klausimu. Ir tai jau daroma ne 
atvira diskusine forma, bet že
mo stiliaus straipsniais, prisi
dengiant anonimais. Lietuvių 
Enciklopedijos pirmojo tomo 
195 psl. anonimas apibūdina
mas sekančiai: “ . . . normaliose 
politinėse sąlygose A. dažniau
sia vartoja tiktai asmenys, ku
rie, nesiimdami atsakomybės, 
leidžia spaudoje įvairius šmeiž
tus prieš kitus asmenis ar insti
tucijas. Vienintelė priėihonė 
gintis nuo anoniminių puolimų 
— visai į juos nereaguoti ...” 
Oxford Universal Dictionary 71 
psl. analizuoja ne tik populia
rią žodžio prasmę, bet ir jo is
toriją. žodis “anonymous”: “1. 
be vardo (1603 m.), 2. nežinomo 
ar neprisipažistančio autoriaus 
(1676), 3. nelegalus (1881).

Lietuvių Enciklopedijos 28 
tomo 120 psl. “Slapyvardis” yra 
taip apibūdinamas: “ . . . s. yra 
priespaudos laikų apraiška . . . 
Tačiau spaudos etika negali pa
teisinti s. vartojimo, kada den
giamas! s. imantis tiesioginio 
asmenų puolimo.” šiuos žodžius 
turėtų įsidėmėti ne vien tie, ku
rie rašo, bet ir mūsų redakto
riai, kurie savo redaguojamos 
periodikos puslapiuose ne tik 
tokius anonimiškus rašinius to
leruoja, bet kartais ir sąmonin
gai jiems pritaria, skiria jiems 
net ir specialią skiltį.

Ignoravimas gal ir būtų nau
dingas, jei tam tikri “rašeivos”, 
pasislėpę po slapyvardžiais ar 
inicialais, nekeltų pasipiktinimo 
ir neskleistų savo negatyvios 
įtakos. Be to, jie bando užkirs
ti kelią laisvai spaudoje pasisa
kyti tiems, kurie savo nuomo
nės nesigėdina. Ypač neišlaiko 
kritikos puolimai, kurie savo to
nu bando pažeminti asmenį, o 
tik antroje vietoje jau reiškia 
priešingą nuomonę. Toks rašy
mas yra bailių darbas, bijančių 
dienos šviesos. Kodėl nepasira
šyti savo pavarde po straipsniu 
ar laišku redakcijai? Ginti sa
vąją nuomonę ar savąjį princi
pą turėtų būti garbingas daly
kas, nebent . . . pats rašantysis 
gėdinasi savo žodžių.

Š.m. “Draugo” kovo 2 d. nr. 
stipriai reagavau į “Vietinio” 
pasirašytą straipsnį, skatinantį 
Klevelando lietuvius nedalyvau
ti Vasario 16 minėjime. Neana
lizuodama paties įvykių fakto, 
pareiškiau savo nuomonę dėl 
visuomeninio etiketo ir kvie
čiau ateityje tuos, kurie rašo, 
išdrįsti pasirašyti, š.m. kovo 9 
d. “Darbininke” parašiau ilgo
ką straipsnį, pareikšdama savo 
nuomonę apie tą patį Vasario 16 
minėjimą Klevelande, kuriame 
gan kritiškai reagavau į senato
riaus Metzenbaumo pasakytą 
kalbą ir taip pat kritikavau nu
sistovėjusį tradicinį mūsų di
džiųjų minėjimų pobūdį. Tai 
buvo mano nuomonė, kad ir ne

populiari. kad ir nevisiems pri
imtina. Bet aš išdrįsau ją pa
reikšti, ir man būtų buvę ma
lonu, jei į mano straipsnį būtų 
reaguota oriai ir atvirai. Straips
nis susilaukė komentarų žodžiu 
ir atrodo, kad tuo viskas baigė
si. Tačiau nustebusi radau at
sakymą į savo nuomonę “Dir
vos” kovo 22 d. nr. skiltyje “Pro 
žiūroną”. Toji anoniminė skil
tis, pasirodanti tik retomis pro
gomis, pasirašyta “Ego”, buvo 
taip užgauli, kad negaliu neap
gailestauti gan gero laikraščio, 
kuris spausdina tokį žurnalisti
nės etikos neturintį straipsnį. 
Nebuvo malonu skaityti ir su
žinoti, kad užsitarnavau “kriu- 
kutės” vardą . . . Jei buvo pasi
juokta iš mano lietuviško, kad 
ir nerealistiško, sentimento, jei 
buvau apkaltinta nesupratusi se
natoriaus kalbos, visdėlto kiau
lės po ąžuolu palyginimo nesi
jaučiau nusipelniusi. Galima bū
tų su Ego diskutuoti ir jo sena
toriaus kalbos supratimą, ir skir
tingas mūsų nuomones, bet . . . 
Straipsnio pabaigoje išreikšta 
pagarba Daytono lietuviams to 
straipsnio pirmosios dalies yra 
taip numenkinta, kad jis nei 
laikraščiui, nei pačiam EGO, nei 
daytoniškiams garbės nedaro.

Sekdama su dėmesiu spaudą, 
atidžiai skaitau mūsų skaitytojų 
reakcijas, ypač laiškų redakto
riams skyriuose. Jų dauguma 
giria, papeikia, atitaiso žinutes, 
painformuoja, pareiškia savo 
nuomonę ir paprastai pasirašo. 
Štai kovo 1 d. “Dirvoje” laiškų 
skyriuje radau ilgą laišką, pasi
rašytą A. Sandravos. Autorius 
rašė VLIKo reikalu, reaguoda
mas į dr. Jono Griniaus rašinį 
“Tėviškės žiburiuose” (1979 va
sario 8 d.) tema “Kas bus 
VLIKo pirmininku?” A. Sand- 
rava turi pilną teisę dr. Grinių 
kritikuoti ir su juo nesutikti, ta
čiau jis prisipažįsta nieko apie 
dr. Joną Grinių nežinąs: “Neži
nau kokios srities jis daktaras: 
teologijos, medicinos ar veteri-

“Tėviškės Žiburiams” aukojo
$100: S. Rakštienė, Montrealio Lie

tuvių Kredito Kooperatyvas “Litas”; 
$17: V. Martinaitis; $13: L. Puske- 
palaitienė; $10: V. Dubickas, E. 
Punkris; $9: Mrs. S. Kazlowski; $7: 
V. Goldbergas, J. Driaunevičius; $6: 
V. Baleiša, J. Vinslovas, P. Baronas; 
$5.55: J. Vidmantas.

$5: D. Bielskus, A. Štuikys, kun. J. 
Aranauskas, M. Dunčikienė.

$3: I. Petrulis, A. Margevičienė, 
P. Dunderas, R. Zubrickas, Pr. Stan
kus, L. Valiukas, D. Klibingaitienė, 
J. Baužys, J. Bakša, K. Beniušis, G. 
Simaitis, V. Stulgys, kun. A. Babo- 
nas, Alg. Gvazdaitis, Ig. Girdzevi- 
čius, M. Jonikas, J. Žadeikis, Z. Pu- 
lianauskas, J. Lappb J. Aukštakalnis, 
St. Jagėla, J. Gaivelis, Pr. Kažemė- 
kas, A. J. Štreimikis, V. Pranskevi- 
čius, V. Zauka, Juozas Rimkus, E. 
Undraitis.

$2: Ed. Žiaušys, Ig. Kriaučiūnas, 
J. Stonkus, A. Šimkienė, Z. Rajec- 

Itaftfl T0R0NT0 miestas 
MUML Dienos šviesos

MUN KM

taupymo laikas
Nuo balandžio 29 iki spalio 28, 1979 
burmistras paskelbė, kad Toronto mieste dienos 
šviesos taupymo laikas prasideda 1979 metų balan
džio 29, sekmadienį, 2 v.r., ir baigiasi spalio 28, 

sekmadienį, 2 v.r.

Visi gyventojai prašomi pasukti laikrodžių rodykles 
VIENĄ VALANDĄ PIRMYN.

Roy V. Henderson, 
CITY CLERK

narijos? (sic)”. Jei A. Sandrava 
iš tikro skaito, tai negali nežino
ti dr. Griniaus kvalifikacijų. Pa
galiau kam gi reaguoti į raštą 
asmens, apie kurio reikšmę vi
suomenėje nežinoma? Iš kitos 
pusės Lietuvių Enciklopedijos 
tomuose galime rasti išsamias 
žinias apie dr. Grinių, bet A. 
Sandravos neteko užtikti. A. 
Sandrava operuoja “bobutės” 
patarimais ir nemandagiai puo
la dr. Griniaus kvalifikacijas. 
Kaip būtų gražu, jei A. Sandra
va, pasirašęs savo pavarde, pa
keitęs stilių, oriai išdėstytų sa
vo mintis, kuriose ir aš randu 
tam tikrą dalį sveikos logikos ir 
priimtinų siūlymų. Deja, A. 
Sandrava, gėdydamasis savo sti
liaus, visdėlto “autoritetingų” 
tvirtinimų nevengia. Pvz. “Kiek
vienam yra aišku”, “Visi žino
me, kas Chikagoje skaldo Lie
tuvių Bendruomenę” ir t.t. Tai 
rizikingi tvirtinimai. Jei jie iš 
tikro yra faktai, kaip ir visi kiti 
tame laiške suminėti, redakto
rius neturėjo laiško spausdinti 
be pavardės. Tačiau, paskaičius 
“Pro žiūronus”, stebėtis neten
ka.

Anonimai yra mūsų spaudos 
vėžys. Jei rašome, gindami savo 
nuomonę, pasirašykime. Jei ne
drįstame pasirašyti, tai perrašy
kime tiek kartų, kad nebūtų gė
da parašyti savąją pavardę po 
tekstu.

Mano nuoširdus prašymas vi
sų mūsų laikraščių redakto
riams: neleiskime piktnaudžiau
ti spaudos laisve tiems, kurie 
slapstosi po svetimu vardu, nes 
tai yra tikras įrodymas, kad vie
šumoje tie asmenys savo įsiti
kinimų ginti negali — jų pa
sisakymuose yra kažkas gėdin
go ir slėptino. Ir nereikia jokios 
srities doktorato, tik etiško pri
ėjimo prie reikalo — užkirski- 
me kelią anonimams, kad mūsų 
spauda, nevengianti prieštaravi
mų ir kontraversijų, išliktų tam 
tikroje spaudos etikos augštu- 
moje.

kienė, N. Aukštikalnis; $2.50: P. Ka
raliūnas; $1: K. Tautkus.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$37: A. Malinauskas; $27: J. Cervins- 
kas; $25: J. Lukša, Vanda Bagdona
vičienė; $23: Jonas Naujokaitis; $22: 
W. Kiškūnas; $20: dr. H. Solys, A. B. 
Gleveckas, Birutė Augaitytė, A. Ru
gys, V. Pundzius, J. Petronis, E. Kro- 
nienė, A. Grigonis, D. Bielskus, N. 
Giedriūnaitė-Wolpe, dr. A. Užupie- 
nė-Lukienė, A. Artičkonis, Ig. Kriau
čiūnas, R. Mitalas, S. Kuzmickas, G. 
Buntinienė, J. Gelažius, VI. Lackus, 
St. Rukša, P. Bigauskas, Mrs. Regina 
M. Knox, O. Kaminskas, J. Zebrai- 
tis, B. Jurgutis, K. Sadauskas, A. 
Melvydas, A. Totoraitis, St. Bučins
kas, Pr. Basys, J. Meškys, J. Jurgu
tis, J. Labenskas, S. Lcparskienė, J. 
Budnikienė, Marta Jocius, A. Petra- 
šiūnas, Alb. Starkus, A. Ptašinskas, 
J. Bliskis.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą.

J. KOJELIS

“Tėviškės Žiburiuose” 1979 
m. 13 nr., atsiliepdamas į mano 
tame pačiame laikraštyje pa
skelbtus jo straipsnio komenta
rus, V. Rastenis man pateikia 
du paklausimus, nors mano pa
judinti dalykai esą visai “iš ki
tos operos”. Man gi atrodo, kad 
“tie dalykai” yra ne tik iš tos 
pačios operos, bet ir pačios gra
žiausios tos operos arijos. V. R. 
savo straipsnyje dainavo, kad 
mūsų veiksnių vadovybės “į pa
danges leidžia spalvingus balio
nus” ir siūlė “investigative re
porting” metodu juos patyrinė
ti. Aš savo kukliu balsu ban
džiau prie jo prisijungti, nuro
dydamas į Čikagoje nugirstą 
gandeli apie vieną tokio balio
no pasirodymą. Rastenis, pirš
tu rodydamas į manę, sako, kad 
“tokio gando tik nekonkrečio- 
sios dalies užuominiškas išplati
nimas yra beatodairiškas pa
skleidimas įtaringos miglos ant 
visų vadovaujančių veikėjų”.

Gal ir taip. Tačiau, net reikš
damas pasitenkinimą jo labai 
retu įsijungimu į veiksnių gar
bės gynėjų eiles, linkęs manyti, 
kad jo nusikaltimas prieš veiks
nius ir šiuo atveju keleriopai 
būtų didesnis už mano, nes jis 
sakosi matąs daugelį balionų 
kaip faktą; aš gi nurodžiau tik 
į vieną, ir tai kaip į nepatikrin
tą faktą.

Iš antros pusės, jo konkrečiai 
man pateiktas klausimas, kodėl 
aš, susidūręs su tuo gandu, “ne
paklausęs pasakotojų, ar tai 
tiesa, ar ne”, yra netiksliai for
muluotas. Aš nesuprantu, iš kur 
jis žino, kad aš nepaklausiau. Iš 
tikro, aš juos paklausiau, tik at
sakymu nebuvau įtikintas.

Tačiau, mano įsitikinimu, pa
grindinis V. R. rūpestis yra su
kauptas antrajame paklausime. 
Jeigu jam nebūtų buvę reikalo 
ar noro pateikti antrojo paklau
simo, dėl pirmojo vargu sau bū
tų galvą kvaršinęs. Pirmasis bu
vo tik tramplvnas skaitytojo 
minčiai ir sentimentui nuteikti: 
va, žiūrėk, Kojelis neatsakingai 
kalba prieš veiksnius; tai jo 
“spėliojimų nešami įtarimai, 
kaip vėjo nešamos nuodingos 
dujos, pataiko ir į nieko nedė
tus asmenis”, štai, pataikė ir į 
mane.

Nei pirmuoju, nei antruoju 
atveju įtarimų nadarau; pir
muoju — konkrečiai pailiustra
vau bendrinį V. R. teigimą apie 
balionus, antruoju — apie “ka
daise slaptos draugijos “Kle
vas” organizavimą, deja, kalbu 
kaip apie faktą. Skaitytojus, ku
rie mūsų pokalbį seka, prašau 
atkreipti dėmesį į tai, kad “Kle
vo” organizavimas — tai maž
daug per 30 metų geriausiai 
paslaptyje išlaikytas mūsų vi
suomeninio gyvenimo faktas. 
Tai kaip tik nurodo į šios orga
nizacijos išskirtiną slaptumo po
būdį.

V. R. į mano komentaruose 
iškeltą “Klevo” klausimą pažiū
ri kaip į skolą jam asmeniškai, 
“o gal ir gana daugeliui kitų”, 
ir reikalauja “pasiaiškinimo”. 
Tad prie jo kiek detaliau ir su
stoju.

Neturiu tiek žurnalistinės 
patirties, kiek V. R., tačiau nu
simanau, kad pagrindinė publi
cisto gaminamo “produkto” me
džiaga yra faktai ir loginė argu
mentacija. Patyrę žurnalistai, 
ypač diskusijose, sugeba loginės 
argumentacijos vilkduobes pri
dengti žodžių srautu ir frazių 
įmantrybėmis. Mūsų pokalbyje 
šitokios taktikos griebiasi ir V. 
R. Kadangi mūsų pokalbyje fak

Montrealio lietuvių kredito kooperatyvo “Litas” pirm. J. BERNOTAS, pri
ėmęs sveikinimo plaketę iš Lygos atstovo M. Kowalio Tony’s Photo Studio

tai didesnės rolės, nevaidina, tad 
kviečiu skaitytoją pasekti jo 
loginės minties slinktį, kai jis 
ruošia kaltinamąją bylą man, ir 
padaryti savo išvadas.

Pirmiausia, pabraukdamas 
žodį visus, jis stengiasi skaityto
ją įtikinti, jog aš prisistatąs 
kaip pažįstąs “visus tos taria
mos organizacijos dalyvius”. Sa
vo teigimą paremia citata iš ma
no komentaro: “visi iki šiol ty
li”. Taigi, pagal V. R. logiką, jei 
aš teigiu, kad visi tos organiza
cijos buvę dalyviai tyli, tai aš 
tariuosi visus juos pažįstąs. Non 
sequitur, p. Rasteni. Juk jei aš 
žinau tik keturis, o tyli ir tie, 
kurių nežinau, tad galiu be 
baimės tvirtinti, kad tyli visi. 
Jei šią logikos problemėlę eg
zaminų metu pas savo (manau 
ir V. R.) profesorių V. Sezema- 
ną būčiau sprendęs taip, kaip 
sprendžia V. R., egzaminų tik
rai nebūčiau išlaikęs. Tačiau V. 
R., laužydamas elementarias lo
gikos taisykles, pasigamina to
kią išvadą, nes ji jam bus reika
linga vėliau dramatiškai skam
bančiam klausimui formuluoti.

Antra, mano siūlymą jam pa
tyrinėti “Klevo” klausimą jis 
kvalifikuoja kaip įtarimą, “jog 
kaip tik ‘pats Rastenis’ irgi 
esąs buvęs tos labai abejotinos 
doros draugijos dalyvis ar gal 
vienas iš steigėjų”.

Čia V. R. atsistoja vėl ant la
bai klampaus argumento pa
grindo. Norėtųsi paklausti, ko
kiu būdu “abejotinos doros” ar 
tiesiog nedoros draugijos daly
viui būtų galima pasiūlyti ar pa
vesti tyrinėti tos draugijos veik
lą. V. R. kaip teisininkas žino, 
kad tokie dalyviai gali figūruoti 
kaip liudininkai, o ne kaip tar
dytojai. Lygiai tas pats tinka ir 
žurnalistinėje investigacijoje. 
Taigi, jo minimą įtarimą jis da
ro pats sau, o ne aš jam. Žinau 
kaikuriuos buvusius tos organi
zacijos dalyvius, tačiau apie V. 
R. dalyvavimą nežinau. Niekur 
ir niekada, nei žodžiu, nei raštu, 
Rastenio man priskiriamo tei
gimo nesu padaręs.

Dabar jau galiu tiesiog atsa
kyti į jo “trijų šauktukų vertą 
nusistebėjimą”:

“Kodėl J. Kojelis, pats tiek 
daug žinodamas apie tą savo 
‘faktą’, ragina jį dar tyrinėti 
mane, pirmą kartą tai tik dabar 
iš jo paties teišgirstantį?!!!”

Atsakymas: pasiūliau todėl, 
kad a. V. R. yra pajėgus žurna
listas, b. žavisi tyrinėjamąja 
žurnalistika ir c. nebuvo tos or
ganizacijos dalyviu.

Baigdamas pokalbį, noriu ti
kėti, kad “Klevo” mįslė kada 
nors bus atskleista. Kol dengia 
paslaptis, gali atrodyti ten vy
kę dideli dalykai. Tačiau, kiek 
žinau, paslapties atidengimas 
visuomenės nepritrenktų. Juk 
priešininkų ir tariamų “politic 
nių priešų” nepagirtinas terioji- 
mas buvo ir tebėra vykdomas. 
Tik šiuo atveju charakteringa, 
kad nepagirtinai akcijai, kaip 
“krikdemų” — Brazaičio, Ma
ceinos, Girniaus — suniokoji
mui buvo steigiama organizaci
ja. V. Rastenio šioje akcijoje 
niekada neimplikavau nei im
plikuoju. Netgi norėčiau patikė
ti jo teigimu, kad apie “Klevo” 
draugiją jis pirmą kartą tik iš 
manęs tesužinojęs. Tačiau vi
suomeninės veiklos tikrovė yra 
tokia kieta, kad rezervuoju sau 
teisę bent vienu nuošimčiu su
abejoti. Juk net Niksonas, Ame
rikos prezidentas, tautą buvo 
užtikrinęs, kad apie Watergate 
aferą nieko nežinojęs. O buvo 
kitaip.
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Rašytojas JURGIS JANKUS, autorius naujausio romano “Anapus rytojaus”, 
kuri išleido “Ateities” leidykla Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Po “Emilijos Platerytės”
spektaklio

JURGIS JANUŠAITIS

Kovo 31 ir balandžio 1 d. d. 
Čikagos lietuviai turėjo ypatin
gai malonią progą gėrėtis lietu
vių meno ansamblio “Dainava” 
naujuoju veikalu — “Emilija 
Plateryte”, trijų veiksmų, ketu
rių paveikslų muzikine drama. 
Abi dienas Marijos augšt. mo
kyklos auditorija buvo pilna 
žiūrovų, kurių buvo apie 2500.

Stebint premjerą ir antros 
dienos spektaklį, nejučiomis 
širdin atskubėjo mintis: kiek 
daug meilės ir širdies, darbo ir 
poilsio valandų paaukojo gim
dydami ši savą, patriotini kūri
ni rašytojas Anatolijus Kairys, 
rašydamas libretą, kompoz. Alo
yzas Jurgutis, kurdamas muzi
ką, “Dainavos” ansamblis ir re- 
žisorė Živilė Numgaudaitė su 
savo padėjėja Lilija Nastonaite. 
Tai didelių pastangų, gražaus 
sutartinio darbo ir ryžto prino
kintas vaisius.

Veikalas žiūrovą nuveda Į 
XIX š., į 1831 m., kai Emilija 
Platerytė, didelė patriotė, deg
dama tėvynės meile, suorgani
zavo plataus masto sukilimą 
prieš pavergėjus rusus.

Vyksmas prasideda gražia 
įvadine muzika. Pirmame veiks
me gyvenimas vyksta Liksnos 
dvaro kieme, antrojo veiksmo 
— Dusetų dvare, trečio veiks
mo pirmame paveiksle po mū
šių sukilėliai meldžiasi, apmąs
tydami tolimesnius kovos žy
gius; šio veiksmo antrame pa
veiksle sukilėlių likučiai, suglu- 
dę pamiškėje prie Rūpintojėlio, 
drauge su sužeista sukilimo va
de Emilija, apverkia tragišką 
tautos likimą. Veikalas baigiasi 
sukilimo vadės Emilijos mirti
mi.

Veikalo turinys yra patrioti
nis. Jo mintį išryškina gražūs 
duetai, viena kita arija ir gana 
stiprus choras.

Apie šį naują veikalą svarų 
žodį turėtų tarti mūsų meno 
kritikai. Ir tai reikėtų padaryti, 
nes tik iš nuoširdaus, nepikto 
aptarimo būtų galima ir šiame 
veikale pastebėtus trūkumus 
režisūroje ir muzikoje pašalinti. 
Sakysime, pirmame veiksme ge
rokai šaržuotas generolas ir jo 
įsilinksminę kadetai. Atvykęs 
pasipiršti Emilijai, generolas 
pirmas atiduoda pagarbą kade
tam, o turėtų būti priešingai. 
Vargu įtikėtina, kad generolas 
drauge su kadetais keltų taures 
už vado sveikatą. Generolo per 
pasiuntinį siųstas laiškas Emili
jai buvo numestas pirmame 
veiksme ant grindų ir ten išgu
lėjo iki spektaklio baigmės, 
nors veiksmai vyko ne tik Liks- 
nos dvare, bet ir Dusetų dvare, 
ir kitose vietose. Mažmožis, bet, 
anot vieno pedagogo, laiškas at
kreipė dėmesį pastabaus žiūro
vo.

Režisorė kaikuriomis progo
mis, atrodo, neišnaudojo sce
nos gilumos, ir masinėse sceno
se dalyviai daugiau laikėsi susi
spietę į vieną vietą. Tai veiks
mo slinktį gerokai stabdė.

Eilinio žiūrovo įspūdžiai 
ir pastabos

Į akis krio tragiška paskuti
nioji scena, kur sukilėliai, pa
vargę ar nuo žaizdų nusilpę, ne
parodė jokio dėmesio savo va
dės Emilijos mirties akivaizdo
je. Tik “dvasių” choras suskam
bėjo žavumu ir gal nevienam 
žiūrovui, ypač jautresniam, gy
venančiam tik tėvynės senti
mentu, išspaudė ašarą.

Balsinė solistų medžiaga, 
kiek buvo įmanoma, išnaudota. 
Kompoz. Aloyzas Jurgutis sim
foniniam orkestrui dirigavo 
meistriškai, stengdamasis išgau-,. 
ti visa, kas iš tokios sudėties 
orkestro įmanoma.

Išskirtinai ryški buvo sukili
mo vadė Emilija Platerytė — 
Nerija Linkevičiūtė, parodžiusi 
savo gražų balsą bei vaidybinį 
talentą. Būtų gera, kad ir jai 
būtų režisorė davusi daugiau 
tikrosios drąsuolės — sukilimo 
vadės atspalvį, o ji tam duome
nų tikrai nestokoja.

Savuose vaidmenyse paskirtį 
gerai atliko: Cezaris Flateris — 
Valentinas Liorentas; Antanas 
Stuoka, sukilėlių vadas, Emili
jos bendradarbis ir draugas; 
Marija Prušinskaitė, Emilijos 
adjutante; Cezario sužadėtinė 
Audronė Simonaitytė - Gaižiū- 
nienė; Kirilas, kapitonas, gene
rolo adjutantas Bronius Jančys; 
Ivan Ivanovičius, rusų genero
las, Daugpilio tvirtovės komen
dantas, įsimylėjęs Emiliją Juo
zas Laurušonis; Julita, Marijos 
giminaitė ir palydovė Nelė Pau
lauskaitė; Teofilė, Emilijos 
kambarinė Julita šermukšnytė- 
Burgers.

Tenka nuoširdžiai pasidžiaug
ti “Dainavos” ansambliu — cho
ru, kuris didįjį bandymą atliko 
pasigėrėtinai, parodydamas di
delį pajėgumą. Tik ir šiame vei
kale reikėtų jam duoti daugiau 
ir platesnių galimybių pasi
reikšti masinėse scenose.

Bendram spektaklio orumui 
galbūt nereikėtų į sceną išvesti 
drauge su sukilėliais keleto ma
žamečių berniukų su mediniais 
kardeliais, kurie primena vaikų 
žaidimus.

Čia suminėjau keletą mažy
čių pastabėlių kaip eilinis žiū
rovas. Tai nėra jokia kritika, o 
tik kukli žiūrovo pastaba.

Rašytojas Anatolijus Kairys, 
kompoz. Aloyzas Jurgutis ir 
“Dainavos” ansamblis lietuviš
kajai visuomenei padovanojo 
tikrai vertingą, išliekančią kul
tūrinę dovaną, kuri, anot rašy
tojo Aloyzo Barono žodžio, yra 
daug vertingesnė už betkokius 
priėmimus mūsų politikų Bal
tuosiuose Rūmuose.

Besidžiaugiant “Dainavos” 
choro didžiuoju ryžtu, linkėtina, 
kad atskubančiais metais jis pa
sirodytų vis su naujais mūsų 
lietuviškos kūrybos lobiais. Ka
nadiečiai turės progą balandžio 
28 d. pasigėrėti “Emilijos Pla
terytės” muzikine drama Toron
te.

• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).

Romanas
PR. NAUJOKAITIS

Naujasis Jurgio Jankaus ro
manas “Anapus rytojaus” veda 
į tokias paslaptingas sritis, kur 
Kasdieninė tikrovė susiliečia su 
telepatija, ateities nujautimu, 
sapnais, kliedėjimais, miražais 
ir kitais keistais pasąmonės 
reiškiniais. Skaitytojas vaizduo
jamais reiškiniais gali tikėti ar 
netikėti, bent abejoti jų realu
mu, bet autorius taip sumaniai 
ir metodiškai veda į tų paslap
tingų reiškinių pasaulį, kad 
skaitytoją pririša prie knygos ir 
nepaleidžia nuo pirmo puslapio 
iki paskutinio.

Tačiau romanas nėra pasaka. 
Veiksmas vyksta realiame did
miesčio gyvenime, veikėjai yra 
realūs, kasdieniški žmonės. Pa
grindinis romano veikėjas yra 
iš tėvynės išblokštas lietuvis 
Petras Mikša, dirbąs plieno 
įmonėje presų mechaniku, 
anksčiau buvęs paprastu darbi
ninku. Jis dirba naktinėje pa
mainoje ir, autobusams sustrei
kavus, turi iš darbo grįžti pės
čias. Trumpindamas kelią, jis 
drįsta eiti namo apleistomis, 
niūriomis negrų gatvelėmis. 
Vasaros metu juodieji gyvento
jai net gulėdavo įvairiausiomis 
pozomis šaligatviuose. Pradžio
je baltuoju keistuoliu juodukai 
kiek stebėdavosi, bet vėliau 
prie jo priprato, ėmė jį laikyti 
savu, net davė jam vardą Him. 
Petras gyveno savame namely
je, baltųjų rajone, su žmona 
Onute. Vaikai jau buvo susikū
rę savas šeimas ir išsikėlę į to
limus miestus.

Paslaptingos istorijos prasi
dėjo žiemą, baisios pūgos metu, 
kai gatvės ir namai buvo užvers
ti sniego kalnais. Grįždamas na
mo, negrų gyvenamoje Milano 
gatvelėje Petras buvo įklimpęs 
pusnyje ir, netekęs jėgų, užpus
tytas. Rytą jį rado negrai gu
lintį sniege be sąmonės, beveik 
be gyvybės ženklų. Slaugė neg
riukė Klaudija savo kvėpavimu 
per Petro burną atgaivino jo 
plaučių veikimą. Ligoninėje bu
vo atgaivinta ir apmirštanti 
Petro širdis.

Greta tų tikrovės reiškinių 
Petro pasąmonėje pynėsi ir 
reiškiniai iš kito pasaulio. Grįž
damas namo pūgos metu, Mila
no gatvelėje jis rado pagalbos 
šaukiančią negriukę Klaudiją. 
Pusnuogė ir sušalusi ji bėgo 
nuo nematomos rankos, tykan
čios ją nužudyti. Petras ją par
sivedė namo, aprengė šiltai, pa
girdė karšta arbata su romu. Ir 
Petro žmona priėmė Klaudiją 
draugiškai, leido jai laikinai ap
sigyventi buvusiame sūnaus 
kambaryje. Tačiau po kelių die
nų nežinoma ranka Klaudiją 
nužudė.

Tardymo metu nužudymo įta
rimas krito ant Petro žmonos. 
Net ir jos veidas buvo besigi
nančios aukos žiauriai nagais 
suraižytas. Tik ligoninėje Pet
rui pamažu paaiškėjo, kad visi 
tie paslaptingi įvykiai tėra sap
nas ar iš kažkur atėjęs miražas. 
Net ir važiavimas su klebonu 
parvežti Klaudijos drabužių, 
lankymasis jos kambaryje bu
vo tiktai tikroviškai ryškus mi
ražas. Ir ligoninėje Petras kurį 
laiką gyvena tarp tikrovės ir 
miražų. Jo slaukyti ateina jau 
prieš pusę metų mirusi slaugė 
Glorija. Sapne sutinka ir bruta
lų negrą Rabesoną, nužudantį 
Klaudiją. Netrukus ir tikrovėje 
atsiranda Rabesonas, net tame 
pat kambaryje, gretimoje lovo
je. Vėliau, jau Petrui grįžus iš 
ligoninės, Rabesonas tikrai nu
žudo Klaudiją ir pranyksta be

Scena iš ANATOLIJAUS KAIRIO — ALOYZO JURGUCIO dramos “Emilija Platerytė”, kuri Toronte bus vaidi
nama balandžio 28 d. Kairėje — sol. R. STRIMAITIS Nuotr. A. Stasiulio

"Anapus rytojaus”
pėdsakų. Klaudijos laidotuvių 
metu atsiranda kitas stambus 
negras, panašus į Rebesoną — 
Big Bill. Sis vėliau nužudo Pet
rą gydžiusį gydytoją Goldbergą. 
Hondos saloje ilsėdamasis, Pet
ras ryškiame miraže mato ir 
gydytojo nužudymą. Petro sap
nai - miražai yra labai tikroviš
ki. Ligoninėje sutinka Klaudiją 
kaip labai gerai pažįstamą, nors 
tikrovėje jos nebuvo matęs. Vė
liau, lankydamas jos kambarį, 
gerai prisimena, kad čia jau 
yra buvęs (nors tikrovėje nebu
vo), pažįsta ir klebono spintą, į 
kurią tariamai padėjo Klaudi
jos drabužius. Parsineštoje 
Klaudijos knygoje gydytojo 
Goldbergo dedikacinis įrašas pa
virsta Klaudijos ranka įrašyta 
dedikacija Petrui ir Onutei.

Ir daugiau paslaptingų reiš
kinių autorius atskleidžia, leis
damas Petrur ” juos aiškintis, 
jieškoti jų priežasties. Kaikada 
Petrui atrodo, kad jo kaikurios 
smegenų ląstelės būsiančios su
gedusios širdies apmirimo me
tu, bet greitai įsitikina, kad 
protas tebėra sveikas. Jis sutin
ka su klebono pasakymu: “Žmo
gus toks didelis nežinomybių 
kompleksas, kad mes čia turbūt 
niekada savo galvom jo nesuim- 
sim” (292 psl.).

Petrui dažnai atrodo, kad ri
ba tarp apčiuopiamo pasaulio ir 
neapčiuopiamo kaikada išnyks
ta. Iš to ir tie keisti reiškiniai: 
pamatymas įvykių, kurie dar 
tik bus, kurie yra anapus ryto
jaus, staigus negrų Rabesono ir 
Big Bill pranykimas bei netikė
tas pasirodymas, saugumo val
dininko susitikimas kelis kar
tus miražinėse aplinkybėse ir 
t. t.

Tuos paslaptingus dalykus J. 
Jankus atskleidžia labai sub
tiliai, su tikru įsijautimu ir nuo
širdumu. Skaitai ir esi verčia
mas jų tikrumu tikėti. J. Jan
kus yra stiprios intrigos meist
ras, mokąs masinančią paslaptį 
pasilikti vėlesniam atskleidi
mui.

Romano turinį praturtina į 
tiesioginę paslapčių fabulą įsi- 
terpią pokalbiai apie žmogų, 
maldą, teologiją ir filosofiją, 
apie 'kraugerį' Leniną, bolševi
kus ir nacius, rasines proble
mas. Vaizduose jaučiama žmo
gaus meilė, krikščioniškas hu
manizmas. Ne spalva daro žmo
gų, bet jo širdies gerumas. 
Negrų gatvelė pamilo baltąjį 
keistuolį, kuris nebijojo naktį 
praeiti pro jų bendruomenę. 
Kilnios širdies buvo negriukė 
Klaudija, jos šeimininkė Rosi. 
Gerumu spindi ir pats savo is
torijos pasakotojas Petras, ypač 
jo žmona Onutė, atviraširdis 
klebonas. Blogio simboliai yra 
brutalusis, sarkastiškai verti
nąs žmonių santykius negras 
Rabesonas, taip pat jo antrinin
kas Big Bill. Bet pozityvusis 
elementas, žmogaus gerumas 
vyrauja veikalo turinyje, gied
riai nuteikia skaitytoją.

Paslaptingas, intriguojantis 
siužetas patraukia ir pririša 
skaitytoją, tačiau meninė roma
no vertė yra autoriaus sugebė
jime sklandžiai, gyvai, vaizdin
gai kalbėti, kurti įtikinančias 
detales, įvykius motyvuoti, štai 
kaip J. Jankus aptaria baimę, 
šiame kūrinyje tapusia nemato
mu veikėju: “Dabar imu galvo
ti apie baimę.. Ji neturi nei lai
ko, nei erdvės ribos. Lenda gal
von, kad baimė palydi ligi mir
ties ir seka po mirties” (197 
psl.). .. “Didelė, bjauri, smau
gianti. (...) Tiėš vartais ji užgu
lė, kaip debesis” (290 psl.).. . 
“Baimė neišnyko. Ji nemirė. 

Jos niekas nepasmaugė, ir ji ne
žino nei durų, nei sienų. Argi ji 
būtų amžinesnė ir už nemaru
mą?” (296 psl.).

Dar įdomesnės pastabos apie 
žmogų: “Gali šnekėti, kaip kas 
nori, bet aš negaliu tikėti, kad 
po mirties žmogus nustotų bu
vęs žmogumi ar bent prarastų 
vieną iš pačių svarbiausių savo 
ypatybių: nesulaikomą norą 
bendrauti su kitu žmogumi” 
(205 psl.).

Pastabos apie teologiją: “Vie
ni jų rašė gal įkvėpti Dievo, ki
ti velnio, dar kiti patys save 
įkvėpę plėšojosi, o aš iš visko 
teišmokau tik vieną, kad visa 
teologija telpa ketupriose evan
gelijų knygutėse.!...) Dievu rei
kia gyventi, ne ji svarstyti” 
(210 psl.).

Atrodo, kad taiklūs, vaizdin
gi posakiai J. Jankui ateina sa
vaime. Štai senis Burda varosi 
išprotėjusią moterį namo: “Bur
da viena ranka vedė kumelę, o 
kita, vis nepaleisdamas plaukų, 
tempė beprotę namo (...), bet 
nebemušė, trečios rankos nebe
turėjo” (223 psl.).

Taikli pastaba apie žmonių 
šaudymą karo metu: “ ... ne
šnekėjo, kad šaudė. Sakė, kad 
surinko ir darbams išvarė.. Kai 
žmogus žmogų naikina, nesigi
ria” (227 psl.). Taiklios pasta
bos apie dvilypę moralę: “Kai 
Kristus liepė mylėti artimą, ne
pasakė mylėti tik tuos, kur na
ciai nužudys. Skirtumas dar tik 
tas, kad nacių darbas baig
tas. (...) Ar šaukti tereikia tik 
apie mirusią vakarykščią, o ne
matyti dabartinės valandos bai
sumų?” (229 psl.).

Į pasaulio blogybes J. Jan
kus dažnai reaguoja ir atviru 
pasipiktinimu, prasiveržusiu 
sarkazmu: “Sukčiai, išnaudoto
jai, vagys ir net žmogžudžiai 
apiberiami liaupsinimais, iške
liami į šventuosius, nuoširdūs, 
padorūs visokiais pretekstais 
sumaišomi su purvais” (235 
psl.).

Pridėkime dar porą taiklių 
vaizdų: “Saliūne kukso ant ba
ro susikūprinę prisiekusieji. 
Vieni nebegalėdami nutraukti 
įpročio, kiti, kad neturi kur ei
ti” (238 psl.). Išdidžiai kalban
čio negro, vaizdas: “.'. . kalbėjo 
iš aukšto, lyg būtų kopėčiomis 
pasilipęs palubėn” (132 psl.). 
Vaizdžių posakių, originalių pa
lyginimų galėtume pasirinkti 
beveik kiekviename puslapyje.

“Anapus rytojaus” išsiskiria 
iš kitų J. Jankaus kūrinių savo 
neįprastu turiniu, bet formos ir 
minties atžvilgiu jis skirtinas 
prie geriausių autoriaus kūri
nių.

Jurgis Jankus, ANAPUS RY
TOJAUS. Romanas. Išleido “At
eitis” (17689 Goldwin Dr., South
field, Mich. 48075, USA) 1978 m., 
296 psl. Aplankas ir viršelis — 
paties autoriaus fotomontažas. 
Kaina — $7.00, kietais viršeliais 
$9.00.

Atsiųsta paminėti
Dr. Jonas Basanavičius, DĖLIAI 

VASARIO 16 D. 1918 M. LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PA
SKELBIMO. Tai Lietuvos nepri
klausomybės akto signataro paskai
ta, parašyta prieš mirtį. Jos teksto 
nėra Vilniuje išleistame J. Basana
vičiaus “Rinktinių raštų” tome, šis 
tekstas buvo surastas Britų Muzė- 
jaus bibliotekoje, spausdintas “Eu
ropos Lietuvyje” ir dabar išleistas 
atskira knygele. Londonas 1978 m., 
32 psl.

Lidija Šimkutė, ANTRASIS ILGE
SYS. Eilėraščiai. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas. 
Tiražas — 600. Spausdino M. Morkū
no spaustuvė. 1978 m., 78 psl., kieti 
viršeliai. Chicago, Ill., USA.
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□ kliltimeje veikloje
PREMIJA DR. A. MACEINAI. 

Ateitininkų Federacijos valdybos 
komisija, sudaryta iš Sauliaus Gir
niaus, kun. Alfonso Grauslio, Česlo
vo Grincevičiaus, Aušrelės Liulevi- 
čienės ir Alinos Skrupskelienės, 
1979 m. kovo 23 d. Stasio Šalkauskio 
vardo kūrybinę premiją paskyrė dr. 
Antanui Maceinai už veikalą “Filo
sofijos kilmė ir prasmė”, kuris savo 
svarumu ir originalumu reikšmingai 
praturtino filosofinę lietuvių litera
tūrą.

DAIL. GABRIELIAUS STANU- 
LIO tapybos darbų parodą Ženevos 
Court Saint-Pierre galerija surengė 
vasario 1 — kovo 12 d. d. G. Stanu- 
lis Šveicarijon atvyko po II D. karo 
ir čia baigė Ženevos meno mokyklą 
bei psichologijos studijas universi
tete. Nuo 1963 m. profesoriauja Že
nevos meno mokykloje, yra susilau
kęs plataus pripažinimo kaip daili
ninkas, turėjęs 10 individualių paro
dų, dalyvavęs 13-koje kolektyvinių. 
Pradžioje kūrė skulptūras, o vėliau 
perėjo j tapybą. Paskutinioji jo pa
roda Ženevoje atkreipė šveicarų vi
suomenės ir spaudos dėmesį. Dar 
prieš jos atidarymą dienraštis “Jour
nal de Geneve” visą'savo puslapį pa
skyrė G. Stanuliui bei jo kūrybai.

POMIRTINĘ DAIL. TEOFILIAUS 
PETRAIČIO darbų parodą Čikagoje 
surengė II-ji M. K. Čiurlionio gale
rija, 4038 Archer Avė. Direktoriato 
vardu apie velionį dailininką kalbė
jo pirm. inž. D. Adomaitis, o jo kū
rybą apibūdino galerijos meno rei
kalų vadovas dail. M. Šileikis. Dail. 
T. Petraitis, sulaukęs 81 metų am
žiaus, mirė Čikagoje 1978 m. gruo
džio 18 d. Prieš mirtį jis paprašė ga
leriją surengti šią parodą, kuriai bu
vo sutelktos 44 akvarelės ir trys ta
pybos darbai — du velionies daili
ninko žmonos Viktorijos portretai, 
vienas dekoratyvinis gamtovaizdis. 
Dail. T. Petraitis dailę studijavo 
Kauno meno mokykloje, savanoriu 
įsijungė į Lietuvos kariuomenę, pa
siekdamas karininko laipsnį, dėstė 
piešimą Šiaulių mergaičių gimnazi
joje, dalyvavo parodose. Padėkos 
žodį šios parodos rengėjams tarė ve
lionies našlė V. Petraitienė.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE
RŲ KULTŪROS DRAUGIJA Niu
jorko lietuvius kovo 18 d. popietę 
pakvietė į Kultūros Židinį susipažin
ti su dviem naujom knygom — kun. 
Antano Rubšio “Raktu į Naująjį 
Testamentą” ir kun. Stasio Ylos 
“Lietuvių šeimos tradicijomis”. 
Apie pirmąją bei jos autorių kalbėjo 
“Darbininko” red. kun. K. Bučmys, 
OFM, studijų dienų bičiulis. Jis pa
brėžė, kad jau baigiamas ruošti 
spaudai ir antrasis šio veikalo to
mas. Kun. S. Ylos knygą aptarė Br. 
Balčiūnas. Niujorkan buvo atvykę 
abiejų knygų autoriai. Diskusijose 
buvo minėta, kad kun. S. Yla “Lie
tuvių šeimos tradicijose” plačiau pa
liečia tik vestuves ir krikštynas, ko
kios būdavo Augštaitijoje, bet neiš
ryškina skirtingų vestuvinių papro
čių kitose etnografinėse Lietuvos 
vietovėse. Po to kun. A. Rubšys ro
dė skaidres, kurios dalyvius supažin
dino su Naujajame Testamente mi
nimomis vietovėmis.

INŽ. RAIMUNDAS MIŠAUSKAS, 
gyvenantis Stone Parke, III., paruo
šė Petro Rimšos “Vargo mokyklos” 
stilizaciją, kurią medžiagoje išsiuvi- 
nės Birutė Bukauskienė. Bus naudo
jami kruopščiai suderinti spalvoti 
siūlai.

VEIKLIAUSIA SCENINĖ LIETU
VIŲ GRUPĖ Australijoje yra Syd- 
nėjaus “Atžala”. Ji vienintelė daly
vavo 1978 m. pabaigoj ten įvykusio
se Australijos Lietuvių Dienose su 
Anatolijaus Kairio komedija “Popie
čio diagnozė”, režisuota S. Skorulio. 
š.m. kovo 18 d. “Atžala” “Popietės 
diagnozę” suvaidino Melburno lietu
viams. “Atžalos” aktoriai jau repe
tuoja kitą A. Kairio komediją “Si
dabrinė diena”, kurios premjera nu
matoma rugsėjo 2 d. Sydnėjaus lie
tuvių klube. Režisuoja Julius Damb- 
r*Ruskds

KLEVELANDE LEIDŽIAMA “DIR
VA” prieš 18 metų pradėjo skelbti 
novelės konkursus, kuriems premi
jas parūpindavo mecenatas Simas 
Kašelionis. Pirmoji premija buvo 
$250, o 17-ji, kurią pernai laimėjo 
Vytautas Alantas už “šachmatų par
tiją su giltine”, pasiekė $600. Pre
mijų tęstinumui užtikrinti S. Ka
šelionis yra užšaldęs atitinkamą do
lerių sumą viename banke. Premi
joms naudojamos už ją gaunamos 
palūkanos. Kai S. Kašelionis pats 
negalės rūpintis premijomis, jų tvar
kymą perims patikėtinių taryba. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, no
velės konkursų ir premijų skyrimą 
tęs studentų korporacija “Neo-Li- 
tuania”. Laureatui V. Alantui pasiū
lius, “Dirvos” leidėjai nutarė nove
lės konkursą pavadinti Simo Kaše- 
lionio vardu. Lig šiol jau premijuo
ta 17 novelių, kurias “Dirva” išleis 
atskira knyga, šiemetiniam S. Kaše- 
lionio novelės konkursui rankraščių 
laukiama iki birželio 15 d. Jie siun
čiami šiuo adresu: “Dirva”, novelės 
konkursas, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103, USA. Novelės te
mą, turinį bei pobūdį pasirenka pa
tys autoriai. Jos ilgis neribojamas. 
Numatytą $6^0 premiją paskirs ver
tintojų komisija. Rankraščiai pasi
rašomi slapyvardžiu, pridedant auto
riaus vardą, pavardę bei adresą už
klijuotame vokelyje.
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RESPUBLIKINĖS BIBLIOTEKOS •’ 
SALĖJE vilniečiai kovo 27 d. pami
nėjo aštuoniasdešimtąjį rašytojo 
Juozo Paukštelio gimtadienį. įvadinį 
žodį tarė Rašytojų Sąjungos valdy- . 
bos pirmininko pavaduotojas V. 
Bubnys. Apie ilgametę pedagoginę ' 
bei literatūrinę J. Paukštelio veiklą ' 
kalbėjo literatūros kritikė E. Buke- - 
lienė. Kalbėtojų eiles papildė jauno
ji prozininkė I. Gansiniauskaitė ir 
rašytojas J. Baltušis. Sukakties pro- 
ga buvo surengta J. Paukštelio raštų 
paroda. Minėjimas užbaigtas kon- . 
ccrtu. ’ □

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRE - 
vyr. rcž. Juozas Miltinis pastatė aust- Į 
rų dramaturgo H. Hochwelderio pje- ' 
se “Nekaltasis”.. Scenovaizdžius su- 
kūrė dail. A. Mikėnas, vaidmenis pa- .. 
ruošė aktoriai — R. Jansonas, A. , 
Paulavičius, D. Vidugirytė, G. Urbo- ) 
navičiūtė, J. Garliauskas, E. Kačins- ( 
kas. Premjeros proga Panevėžio dai- 
lininkai teatro priesalyje surengė . 
piešinių parodą, skirtą tarptauti- 
niams vaiko metams.

ŠIAULIŲ PARODŲ RŪMUOSE 
parodą surengė Lietuvos Liaudies , 
Meno Draugijos Šiaulių skyriaus ' 
menininkai. Didžiausio lankytojų dė- ' 
mesio susilaukė V. Balcero medžio 
drožiniai pasakų motyvais. L. Čižaus- 
kaitės iš kailio pagaminti žvėreliai, t 
I. Vaidilauskienės keraminių švilpų- : 
kų rinkinys, A. Stankaus iš vytelių ; 
nupinti baldai vaikams. Paroda, at- , 
spindinti vaikystės džiaugsmus, pa-į 
vadinta “Te visad šviečia saulė”. Ki-, 
toje rūmų salėje tuo pačiu metu bu-, 
vo atidaryta audėjos O. Strakšienės i 
paroda. Ji yra dalyvavusi daugelyje ' 
parodų, pernai laimėjusi respubliki
nės amatų dienos prizą Vilniuje. 
Abiejose parodose dalyvavo 70 liau
dies meistrų su maždaug 250 darbų.

ALFONSAS RADZEVIČIUS, dra
mos teatro veteranas, mirė kovo 31 
d. Vilniuje. Velionis buvo gimęs 
1905 m. kovo 19 d. Ukrainoje. Bai
gęs Kauno dramos teatro studiją 
1929 m., dirbo šiame teatre, vėliau 
— Šiaulių ir Klaipėdos teatruose,' 
1947-49 m. — vyr. režisorium Kau
no teatre. Apie 20 metų paskyrė Vil
niaus dramos teatrui, sukurdamas 
daug įspūdingų vaidmenų. Pedagogi
nį darbą su būsimais aktoriais dir
bo Kauno dramos teatro studijoje 
ir Vilniaus kultūros-švietimo techni
kume. Išėjęs pensijon 1965 m., įsi
jungė į Vilniaus radijo bei televizi
jos komitetą kaip aktorius ir režiso- 
rius. Palaidotas balandžio 2 d. Anta
kalnio kapinėse. Teatralų vardu su 
velioniu atsisveikino Vilniaus dra
mos teatro direktorius P. Treinys, 
meno reikalų valdybos viršininkas 
R. Jakučionis, Vilniaus radijo bei 
televizijos komiteto vyr. rež. V. Gra
kauskas, vilnietis dramos aktorius 
H. Kurauskas.

SPECIALIU KONCERTU Vilniaus 
filarmonijos salėj veiklos dešimtme
tį paminėjo Zigmo Gaidamavičiaus 
vadovaujamas vyrų choras “Saka
las”, kuriame dainuoja milicijos pa
reigūnai. Choras buvo ką tik grįžęs 
iš ilgų gastrolių Sibire ir Tolimuo
siuose Rytuose. Nukeliauta apie 
15.000 km, surengti 25 koncertai 
Krasnojarske, Irkutske, Angarske, 
Vladivostoke bei kitose vietovėse. 
Gastroliniuose koncertuose šilčiau
siai buvo sutiktos Ch. Gounod 
“Fausto”, G. Verdi “Ernanio” operų 
ištraukos, J. Žilevičiaus harmonizuo
ta liaudies daina “Vaikščiojau”, V. 
Solovjovo-Sedojaus “Lakštingala”.

ČEKOSLOVAKIJOS LEIDYKLA 
“ODEON” 1978 m. išleido “Lietu 
višką sonatą” (“Litevska sonata”), 
kurią sudaro M. K. Čiurlionio dai
lės kūrinių reprodukcijos ir rinkti
niai S. Nėries eilėraščiai. Knyga pa
ruošta muzikiniu principu — pagal 
sonatos dalis: allegro, andante, fina
le. Eilėraščius išvertė Jaroslavas Ka- 
bičekas, neseniai viešėjęs Vilniuje, 
įvadą parašė poetas E. Mieželaitis, 
šiuo metu Čekoslovakijoje ruošiama 
dešimties lietuvių poetų antologija. 
Eilėraščius verčia ne tik J. Kabiče- 
kas, bet ir kiti vertėjai.

KOMPOZITORIŲ NAMUOSE 
MASKVOJE buvo surengtas vilnie
čio kompoz. B. Kutavičiaus kūrinių 
koncertas, pasinaudojant turimais 
įrašais. Jame skambėjo jo “Simfoni
ja”, “Dzūkiškos variacijos”, “Prute- 
na”, “Mažasis spektaklis”, “Praei
ties laikrodžiai”.

ARCHITEKTŲ SĄJUNGOJE Vil
niuje pranešimą apie architektūros 
paminklų apsaugą, restauravimą ir 
pritaikymą nūdienos reikalams Bri
tanijoje padarė ten viešėjęs J. Glem- 
ža. Iliustracijai buvo naudojamos 
skaidrės.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
žiūrovus pakvietė į Vydūno tragedi
ją “Pasaulio gaisras”. Tai yra pirmas 
Vydūno dramaturgijos žingsnis į 
profesinio teatro sceną. 1968 m. “Pa
saulio gaisrą” suvaidino saviveikli
nis Vilniaus universiteto kiemo teat
ras. Klaipėdoje šį spektaklį režisavo 
Maskvos A. Lunačiarskio teatrinio 
instituto auklėtinis G. Černiauskas. 
Scenovaizdžius sukūrė dail. G. Luko
šius, muziką spektakliui — Vilniaus 
konservatorijos Klaipėdos fakultetų 
dėstytojas S. šiaučiulis, dainas — 
dėstytojas G. Purlys. Spektaklyje da
lyvauja beveik visas aktorių kolek
tyvas, pagrindinius vaidmenis atlie
kant B. Barauskui, L Simonaitytei 
ir G. Pečiūrai. V. Kst.
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»R. CHOLKAN & CO. LTDhouįrd REAL ESTATE
.BRULE CRES, Jane-Bloor rajone, puikus, modernus 7 kambarių 
;ijienaaugštis; pilnai užbaigtas rūsys, 3 kambariai ir prausykla, 2 at- 
rviri akmens židiniai, centrinis šildymas-vėsinimas; garažas su pri
vačiu įvažiavimu.
WINDERMERE-BLOOR rajone 7 kambarių atskiras namas; kvad
ratinis planas, elektrinis šildymas, 2 prausyklos, užbaigtas kamba
rys rūsyje, garažas, didžiulis kiemas; apie $10.000 įmokėti; netoli 
"Bloor.

‘:HIGH PARK-BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, pilnai sumoder
nintas, atnaujintas, apie 200 pėdų ilgio sulypas; arti Bloor-Parko. ■ 

:;SWANSEA, atskiras, originalus tributis; naujas vandens-alyvos šil
dymas, garažai su privačiu įvažiavimu; arti susisiekimo; namas be 

;rgkolų.
.INDIAN RD.-BLOOR, namas perdirbtas į 5 nuomojimo vienetus; 5 

..modernios prausyklos, 5 virtuvės, vandens-alyvos šildymas, garažai; 
/gauna per $12.000 metinių pajamų; prašoma kaina $89.900.
'SWANSEA, apie $25.000 įmokėti; puikus vos poros metų senumo 
12 kambarių dvibutis; atskiras šildymas, užbaigtas rūsys, garažai, 
netoli Bloor.
SOUTH KINGSWAY-WINDERMERE, trijų miegamųjų (condomi- 

':;nium) butas, 2 prausyklos, gražus vaizdas iš balkono; prašoma kaina 
:-$46.900 su nedideliu (mokėjimu.
O 18 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 

ONTARIO PROVINCIJOJE.
' P. K E R B E R I S,
-L; 2336 BLOOR STREET WEST
tek 763-5555 namų 239-5923

V. Vokietijos jaunimo atstovai Į IV kongresą su studijinės komisijos pirmi
ninku V. Bartusevičiumi. Iš kairės: G. Grigužis, J. Barasaitė, J. Margis, B. 
šyvokaitė, V. Bartusevičius, M. Šmitienė, A. Stankus-Saulaitis, R. Kynas, 
R. Šileris Nuotr. A. Stankaus-Saulaičio

^SPORTAS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

-.'999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8•532-3414

’KASOS VALANDOS: = 
.f,Pirmadieniais 10-3 = 

•Antradieniais 10-3 = 
’••• v • • • vTrečiadieniais uždaryta = 

^Ketvirtadieniais 10-8 = 
■/Penktadieniais 10-8 = 
'"Šeštadieniais 9-1 E

Sekmadieniais 9.30 - 1 =

AKTYVAI — virš 16 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų 93/į%
pensijų ir namų s-tas 91A%
taupomąsias s-tas 9%
dcpozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 101/2%
nekiln. turto 10Vi%
investacines 10!/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

■ LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

1C-

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
-----------------------o---------------------------

■O MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
•se SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

PROGRESS w 
‘/.'Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, . _ <
Toronto, Ontario M6K 2M4 TeleTOHaS 531-1331
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) 
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(Mechanical Fitness Certification)

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F 
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

GmzHJ'c TELEVISION
B'S B S Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

i ZZ EUROPEAN MEAT & 
maisto DELICATESSEN

. krautuve
k 2899 Bloor St. W.z prie Prince Edward
f Tek 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

SPORTAS LIETUVOJE

XVIII-siąs Sovietų Sąjungos ir R. 
Vokietijos plaukikų varžybas Pots
dame antrą kartą iš eilės 180:164 
taškų santykiu laimėjo sovietų rink
tinė, kurioje buvo ir du žymieji Vil
niaus žalgiriečiai — Lina Kačiušytė 
ir Robertas Žulpa, abu plaukiantys 
krūtine 100 ir 200 metrų nuotolius, 
šios varžybos ypač buvo svarbios 
Linai, pasiekusiai pasaulinį 2 min. 
31,42 sek. rekordą 200 m plaukime 
V. Berlyne 1978 m. rugpjūčio 24 d. 
Tą jos rekordą š. m. kovo 30 d. 
Minske įvykusiose Sovietų Sąjungos 
— R. Vokietijos jaunių varžybose 
pagerino leningradietė S. Vargano
va iki 2 min. 31,09 sek. Rekordą Li
na vėl susigrąžino balandžio 6 d. 
Potsdamo baseine, 200 m krūtine 
nuplaukusi per 2 min. 28,36 sek. 
Treneris Arvydas Gražiūnas džiau
giasi, kad Lina pirmoji pasaulyje 
moterų grupėje taip užtikrintai įvei
kė 2 min. 30 sek. ribą. Jis taipgi 
pranašauja naujus Linos laimėjimus 
ateityje. Pasak A. Gražiūno, rekor
das galėjo būti dar geresnis, bet 
Lina uždelsė šuolį į vandenį dėl 
dviejų kitų perankstyvų savo šuo
liu, kurie nebuvo užskaityti. Su tre
čiu neužskaitytu šuoliu jai grėsė 
diskvalifikacija.

Pažymėtinas ir kitas labai svarbus 
L. Kačiušytės laimėjimas Potsdame: 
čia ji antrą karta iš eilės 100 m 
plaukime pralenkė pasaulio rekor
dininkę J. Bogdanova, šį nuotolį nu
plaukusi per 1 min. 10,68 sek. Tai 
yra naujas Lietuvos moterų ir mer
ginų rekordas. Senasis — <1 min. 
I3;22»sek. *taip'>pat ipiilėlausė-Linai-?' 
Laimėjusi I vietą Potsdame, ji tik 
0,37 sek. atsiliko nuo pasaulinio J. 
Bogdanovos rekordo. Atrodo, Lina 
ateityje taps ir šio nuotolio rekordi
ninke. Aukso medalį Potsdame L. 
Kačiušytė laimėjo ir kombinuotoje 
moterų estafetėje 4x100 m.

Robertas žulpa, treniruojamas Al
gio Štaro. Potsdame išsikovojo I 
vietą 200 m plaukime per 2 min. 
18,15 sek. Šiuo rezultatu jis pageri
no Sovietų Sąjungos rekordą 2 min. 
18,24 sek., kurį buvo pasiekęs jel- 
gaviet.is A. Miskarovas. Tuo pačiu 
buvo pagerintas 0,27 sek. ir Lietu
vos rekordas, priklausęs Robertui. 
Po laimėjimų Potsdame vilniečiai 
Lina ir Robertas išvyko į tarptauti
nes plaukimo varžybas Britanijos 
sostinėje Londone.

Vilniaus “Žalgirio” futbolo ko
manda, žaidžianti pirmoje lygoje, šį 
sezoną turi 21 varžovą. Prieš pirme
nybes surengtose Sovietų Sąjungos 
futbolo taurės varžybose Armėnijo
je žalgiriečiai buvo silpnoki — lai
mėjo tik vieną tašką, įmušė vos du 
įvarčius, į savo vartus įleisdami 
dešimtį kamuolių, užėmė paskutinę 
vietą septintame pogrupyje. Tikro
sios pirmenybės prasidėjo kovo 27 
d. Jos vadinamos maratonu, nes už
truks aštuonis mėnesius, kol šioje 
vidurinėje lygoje bus sužaistos 552 
rungtynės. Prieš pirmenybių pradžią 
įvyko spaudos konferencija Vilniuje 
su “Žalgirio” treneriu B. Zelkevi- 
čiumi ir Klaipėdos “Atlanto” trene
riu H. Markevičium. Pasirodo, tarp 
Vilniaus “Žalgirio" ir Klaipėdos 
“Atlanto" vyksta glaudus bendradar
biavimas. Gabiausius jaunuosius fut
bolininkus susirenka “Atlantas”, 
duoda jiems atitinkamą patirtį ir 
vėliau perleidžia reprezentacinei 
“Žalgirio” komandai. “Atlantas” pri
klauso antrajai futbolo lygai, kuri 
žemesnė už pirmąją. Pastarojon 
neseniai iškopė “Žalgiris”, kurio už
davinys dabar yra kada nors patekti 
į .augščiausiąją lygą. “Žalgiriui” vil
čių teikia jaunieji žaidėjai — taura- 
gietis R. Šimkus ir jurbarkietis A. 
Narvilas. Futbolo taurės varžybose 
"Žalgiriui" daug pakenkė vartininko 
V. Jurkaus iškritimas dėl nulaužto 
plaštakos kaulo. Jį nesėkmingai ban
dė pakeisti šešliolikmetis S. žvirb
lis. Pirmenybių metu “Žalgirin" įsi

jungs du vartininkai — V. Kurskis 
iš Šiaulių “Statybininko” ir A. Va- 
seris iš Klaipėdos “Atlanto”.

Žymieji sportininkai
Leonas Rautinš, praėjusį sezoną 

žaidęs krepšinį Minnesotos univer
siteto komandoje, grįžo į Torontą ii 
numato praleisti vasarą, žaisdamas 
Kanados rinktinėje. Jis, vienas iš
kiliausių Kanados jaunųjų krepši
ninku, dar nėra apsisprendęs kui 
žais sekančiais metais, tačiau tai bus 
kur nors arti Kanados ir “Big Ten 
Conference” rėmuose.

Lina Kačiušytė, 16 metų Vilniaus 
moksleivė, 200 m nuotolį krūtine 
perplaukė rekordiniu laiku 2:28.36 
Seną rekordą pagerino 2.13 sekundė
mis. Naujasis pasaulio rekordas bu
vo pasiektas Berlyne įvykusiose 
plaukimo rungtynėse tarp R. Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos.

Vitas Gerulaitis kartu su švedu 
Bjornu Borgu dalyvaus “Player’s 
International” teniso turnyre, kuris 
įvyks rugpjūčio 13-19 d.d., Toronte. 
Gerulaitis, ketvirtas teniso žaidėjas 
pasaulyje, Toronte lankėsi 1976 m. 
ir uždaru patalpų turnyre tik baig
miniame žaidime pralaimėjo B. Bor- 
gui. Šios vasaros turnyras bus žai
džiamas Yorko universiteto aikšte
lėse.

Algis Janušauskas, vienas iš tri
jų geriausių Kanados trišuolininkų, 
praėjusį sezoną nušoko 15.12 m. 
Šiais metais uždarų patalpų varžy
bose jau pasiekė 15 m. ateinančią 
vasarą tikisi įveikti 16 metrų ir pa
siektu olimpinę normą. Toronte gy
venantis sportininkas yra vienas iš
kiliausių . mūsų lengvaatlečių!

Harvey Barkauskas dalyvavo Ka
nados sunkumų kilnojimo pirmeny
bėse ir 110 kg. svorio klasėje laimė
jo I vietą. Pirmenybės įvyko kovo 
pabaigoje Belleville, Ont. Londono 
“Tauro” atletas yra laimėjęs PLSŽ- 
nių aukso medalius rutulio stūmime 
ir disko metime. Rutulį jis nustūmė 
17.07 m. A. S.

VYČIO ŽINIOS
CYO lygos meisteriai. Vyčio jau

niai B (16) baigminiame žaidime 
trečiose ir lemiamose rungtynėse 
nugalėjo pajėgią St. Brigid’s koman
dą 69:50 (28:38). Rungtynes vytie- 
čiai pradėjo nesėkmingai — gynyba 
gerokai šlubavo, darė nedovanotinas 
klaidas, dėlto pralaimėjo pirmą pus- 
laikį 28:38. Vytiečiai žymiai geriau 
žaidė antrame puslaikyje ir ne tik 
išlygino pirmo puslaikio nesėkmes, 
bet ir užtikrintai laimėjo rungtynes 
19 taškų skirtumu ir kartu CYO 
meisterystę. Meisterių komandoje 
žaidė: R. Budrys 2, A. Slapšys 5, P. 
Tutlys 10, T. Trinkūnas, J. Bukows
kis 10, J. Karpis 16, J. Ažubalis 2, 
A. Balsys 9, A. Saplys 15, S. Narni- 
kas. Šis vytiečių laimėjimas lygiai 
tiek pat priklauso komandos vado
vui Edvardui Stravinskui, kuris se
zono metu įdėjo nemažai pastangų 
komandos pajėgumui pakelti. Tai 
antroji jaunių B meisterystė — Ka
nados lietuvių pirmenybėse vytie
čiai taip pat laimėjo pirmą vietą.

Jauniai C (14) — Aušra 20:21. 
Paskutinėse CYO lygos rungtynėse 
vytiečiai po permainingos kovos pra
laimėjo Aušrai. Žaidė: R. Karpis 6, 
A. Slapšys 2, P. Karpis 2, J. Nami- 
kas 2, A. Dundcras 6, J. Aukštaitis 
2. R. Marcinkevičius, R. Prakapas, 
L. Ažubalis, R. ir E. Stanuliai.

Jauniai A (18) —•■ St. Peter’s 68: 
53. CYO lygos baigminio peržaidimo 
antrose rungtynėse vytiečiai įveikė 
St. Peter's krepšininkus ir priartėjo 
prie CYO meisterystės. Pirmas rung
tynes vytiečiai pralaimėjo. Lemia
mos rungtynės bus artimiausiu lai
ku. A. S.

• Senas medis geriausias (kūren
ti), senas vynas skaniausias, seni 
draugai patikimiausi, seni autoriai 
įdomiausia (Baconas).

j P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
į (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) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 
gatve tiesiog į garažą.

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

13 dienų su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

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

keliaujantiems pirmą kartą.

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

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

Skautų veikla
• Šį šeštadienį, kovo 28 d., 9 v. 

r., Prisikėlimo patalpose pradeda
mas Kanados rajono vadovų-vių su
važiavimas. Sueigose bei posėdžiuo
se gali dalyvauti ir neužsiregistravę 
vadovai-vės stebėtojų teisėmis. Su
važiavimas baigiamas sekmadienio 
pietumis Lietuvių Namuose.

• Sveikiname sesę Nijolę ir 
brolį Algimantą Simonavičių, sukū
rusius lietuvišką - skautišką šeimą 
balandžio 21 d. St. Catharines. Abu 
jaunieji — žinomi ir veiklūs vado
vai akademikai. Linkime šviesios lie
tuviškos ateities.

• Prityrusių skautų dr-vės suei
ga — gegužės 2 d., 7.30 v. v., skautų 
būkle. Numatomos iškylos: gegužės 
12 d. ir gegužės 26 d.

9 “Parama” paskyrė S900: Romu
vai $300, Sktn. Stepo Kairio muziki
niam vienetui $300, abiem tuntam 
po $150. Nuoširdus ačiū mūsų veik
los rėmėjams. C. S.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

naudodama artėjančiais Kana
dos parlamento rinkimais, pra
dėjo akciją už mirties bausmės 
grąžinimą žmogžudžiams. Pirm. 
P. Jamiesono teigimu, mirtimi 
turėtų būti baudžiami visi 
žmogžudžiai, kurie iš anksto su
planuoja žmogžudystę ir jai šal
takraujiškai pasiruošia. Mirties 
bausmę dabartinis Kanados par
lamentas panaikino labai nežy
miu 130:124 balsų santykiu. Ko
vai už jos sugrąžinimą Kanados 
policininkų draugija paskyrė 
$100.000. Jie bus panaudoti 
šios minties propagavimui rin
kiminiame federacinio parla
mento vajuje.

Buvusiam konservatorių 
premjerui ir vadui J. Dicfenba- 
keriui, turinčiam jau 83 metus 
amžiaus, dabartiniai federacinio 
parlamento rinkimai bus jau 
paskutiniai. Tai Įtaigoja nela
bai stipri šio politikos vilko 
sveikata. Atvykęs Į Saskačeva- 
ną, Prince Alberto vietovę, kur 
yra jo rinkiminė apylinkė, J. 
Diefenbakeris griūdamas vieš
bučio prausykloje gerokai susi
žeidė veidą. Gydytojai konsta
tavo lengvos formos gripą, dėl 
kurio J. Diefenbakeris trumpam 
laikui netekdavo sąmonės. Po 
kelių dienų jam buvo vėl leista 
Įsijungti į rinkiminį vajų su ma
žesniu energijos eikvojimu. J. 
Diefenbakeris yra viešai pareiš
kęs, kad parlamente jis žada bū
ti tol, kol yra pajėgus atstovau
ti savo rinkėjams. Jei ateis die
na, kada šio uždavinio negalės 
atlikti, iš parlamento pasi
trauks savo noru.

Kvebeko premjeras ft. Le
vesque netikėtai susituokė su 
savo asmenine sekretore Corin
ne Cote, su kuria palaikydavo 
artimus ryšius ir po darbo va
landų. Jaunoji yra 30 metų am
žiaus, jaunasis — 56. Jų santuo
ka buvo paskelbta tik po civili
nių apeigų, kai jiedu jau ruošė
si skristi Paryžiun. Ši santuoka 
premjerui R. Levesque yra ant
roji — su pirma žmona jis iš
gyveno 31 metus ir oficialiai iš
siskyrė pernai, vasarą.

Pašto įstaigą Otavoje Vely
kų savaitgalio naktį aplankė 
trys ginkluoti įsilaužėliai. Iš re
gistruotų siuntų salės jie išsine
šė $5-6 milijonų vertės gėry
bių, kurių didžiąją dalį sudarė 
nepasirašyti “American Ex
press” kelionių čekiai $20, $50 
ir $100 vertės — net 50 dėžių. 
Tai didžiausia vagystė visoje 
Kanados istorijoje. Ji betgi ga
lėjo būti dar didesnė, jei įsilau
žėliai būtų aptikę aukso bei ki
tų verybių siuntas. Tą naktį vi
same didžiuliame pastate budė
jo tik vienas sargas prie įėjimo 
durų, o antrasis šventė Vely
kas. Registruotų siuntų salė ne
turėjo aliarmo sistemos, jos kas 
valandą netikrino prie durų sė
dėjęs sargas. Otavos policija 
stebisi tokiu pašto vadovybės 
nerūpestingumu. Įsilaužimas bu
vo įvykdytas pro užpakalines 
pastato duris.

Virš Kanados šiaurės-vakarų 
teritorijos su Žemės atmosfera 
susidūrė krintantis Sovietų Są
jungos erdvių satelitas “Cos
mos 315”. Jo nukritimas buvo 
pastebėtas Š. Amerikos oro ap
saugos būstinėje Colorado 
Springs. Ar satelito liekanos 
pasiekė žemę, tuo tarpu nėra 
aišku. Daroma išvada, kad šis 
sovietinis satelitas neturėjo ato
minės elektros jėgainės ir kad 
jo liekanos neatneš radiacijos 
pavojaus. 1978 m. sausio mėne
sį Šiaurės-vakarų teritorijoje 
nukrito kitas sovietų “Cosmos” 
satelitas, kurio liekanos, turėju
sios radioaktyvių medžiagų, pa
siekė žemę. Kanada tuomet iš
leido apie $15 milijonų joms su
rasi! ir izoliuoti. Sovietų Sąjun
gai įteikta sąskaita lig šiol tebė
ra nepadengta.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA
Tel. (813) 360-0490

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.

GARBENS

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. Dvib>£
4 butus), 4 modernios virįįyjį Į O T P 
pajamos $890.0Q 
me stovyje; dvi’
ARMADALE G-VE, pušiai
virtuvės ir prarp AR
$59.900. RE|KAL|NG| NAMA| PARDAVIMUI.

NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 
UŽ PARDAVIMĄ.

Citskiras (paskirstytas į 
tos, iš viso 12 kambarių; K fĮV.^o, butas savininkui; pastatas gera- 

augštų; įmokėti apie $20.000.
‘į'l O T F* 5Sių namas, 2 modernios 

t važiavimas, garažas; prašoma kaina

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

už 1 m. term, indėlius — . . .
už 3 m. term, indėlius = 101/2% uz asm. paskolas
už pensijų ir namų planą =
speciali taup. sąsk. = 10!/»% už mortgičius
už taupymo s-tas =
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.

10% 
91/2% 
9’/4% 
9V4% 
83/,%
6%

IMA:

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

Lietuviška "Real Estate" jstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELĖ E. KARN1ENĖ 

Broker • Realtor 
Notary Public REALTOR*

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

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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

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

QTFDBIAM’Q CIBDQ 406 Roncesvalles Ave. d I t r n AR d 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.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ANKA & PblER/photogrdphers i
2.374 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipę 769 4488

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų 
fotografinių darbų

ir kitų

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Metinis "T. Žiburių” vakaras
Pirmą kartą tradicinis “TŽ” 

spaudos balius buvo suruoštas 
ne žiemą, o pavasari, kad tau
tiečiams lengviau būtų jame da
lyvauti, ypač atvykstantiems iš 
toliau. Ir visi, kurių nesulaikė 
vestuvės ar kitokie įsipareigoji
mai, gausiai dalyvavo šiame va
kare. Atvykusieji rado salę gra
žiai papuoštą (nuo pat ryto plu
šo visas būrys talkininkų) pagal 
Adelės Abromaitienės projektą. 
Jame švietė žiburys ir didėlis 
švyturys, mesdamas spindulius 
ant Įrašo “Tėviškės Žiburiai”.

Programą pradėjo leidėjų 
vardu KLK Kultūros Dr-jos “Ži
buriai” pirm. dr. S. Čepas, pa
sveikindamas gausius baliaus 
dalyvius. Scenoje pasirodė 34 
aidietės iš Hamiltono, pasipuo
šusios pavasariška apranga, va
dovaujamos jauno muziko Jono 
Govėdo. Choras pasirodė su 
nauju repertuaru — pramogi
nio pobūdžio dainom. Kaikurios 
jų buvo gana išradingos. Po 
trumpos pertraukos aidietės 
grįžo su kitokia apranga ir leng
vai padainavo dar keletą naujo
viškų dainų. Visiems jos paliko 
malonų įspūdį. Jų dainavimas 
būtų dar efektingesnis, jei 
chorvedžiui nereikėtų eiti dvi
gubų pareigų — dirigento ir 
akompaniatoriaus.

Po meninės programos mažą
ją loteriją pravedė dr. S. Čepas, 
F. Urbonienė ir A. Šimonėlienė. 
Laimikiai, “TŽ” skaitytojų su
aukoti, buvo gausūs ir labai 
įvairūs. Daug ką aplankė neti
kėta laimė. Bene daugiausia dė
mesio sulaukė napoleoninis tor
tas, atvežtas S. Rakštienės iš 
Hamiltono. Laimė betgi buvo 
Hamiltono pusėje — tortas te
ko hamiltonietei E. Lukavičie- 
nei.

Šokiams grojo Romo Kaspu
čio orkestras iš Detroito. Šokė
jai džiaugėsi ritmingu ir melo
dingu jo grojimu, kuris niekam 
neleido sėdėti.

Ištroškusieji gaivinosi gėri
mais, išalkusieji stiprinosi p. Si- 
monaitienės paruoštais cepeli
nais, koldūnais, dešromis, gar
džiavosi Anapilio Moterų Būre
lio puikiais skanėstais ir kava.

Dalyvių tarpe matėsi daug 
jaunimo, ypač daug jaunų po
rų, kurios gyvai reiškėsi ir su
darė smagią vakaro nuotaiką. 
Buvo ir iš toliau atvykusių sve
čių bėT viešnių: “kuri? dr.'K/Tfi- * 
makas, “Ateities” redaktorius, 
dail. A. Tamošaitienė, dail. R. 
Zotovienė, kun. J. Staškus, P. 
Adomonis ir kiti. Visi dalyviai 
savo įnašais prisidėjo prie va
karo sėkmės ir paramos lietu
viškajai spaudai.

Vakaro paruošimas iš rengė
jų pareikalavo daug darbo, ypač 
valdybos ir jos parengimų vado
vo Jono Andrulio. Nemažiau 
dirbo ir “TŽ” administracijos 
bei spaustuvės štabas. Nemažos 
talkos buvo sulaukta iš daugelio 
asmenų. Rengėjai visiems reiš

kia labai nuoširdžią padėką. Bet 
ypatinga padėka priklauso “Ai
do” chorui bei jo vadovui už 
meninę programą, Anapilio Mo
terų Būreliui už tortus ir kavą, 
A. ir J. Arštikaičiams už gėles, 
A. ir E. Abromaičiams už me
džiagą salės papuošimui ir dar
bą, V. Paliuliui už šviesų tvar
kymą bei kitą pagalbą, padėju
sioms puošti salę ir visai darbo 
tarnybai. Labai dėkingu žodžiu 
prisimename visus loterijos lai
mikių davėjus — dailininkus ir 
kitus, kurių dėka buvo sudary
ta vertinga loterija. Pagaliau 
nuoširdų ačiū tariame visiems 
spaudos vakaro dalyviams, gau
siai parėmusiems “TŽ” leidėjų 
pastangas.

Loterijos laimėtojai
Čia pateikiame sąrašą, laimė

jusių didžiosios loterijos laimi
kius. M. Petrulis laimėjo meniš
ką A. Zalagėno drožinį nume
riu 13548, V. Čekanauskas — 
dail. G. Krašauskienės sukurtą 
sidabrinę apyrankę nr. 16917, 
X. Y. (pavardė neužrašyta) — 
P. Eidukaičio drožinį nr. 01099, 
J. Rėvas — A. Katelienės žvaki
dę nr. 09114, C. Zakaras — A. 
Valiūno paveikslą nr. 00132, A. 
S. Trečiokas — S. Setkaus pa
veikslą nr. 13198, R. Šaltenis — 
dail. K. Bučienės keramikos va
zą nr. 00112, Pr. Gustas — dail. 
A. Petrikonio paveikslą nr. 
16734, V. Prūsaitis — dail. G. 
Balsienės keramikos lėkštę nr. 
10643, Marytė Hurst — Pr. Bal- 
tuonio skulptūrą nr. 06229, V. 
Rastenis — dail. A. Tamošaitie
nės paveikslą nr. 11469, A. Va- 
dakojis — dail. V. Balsienės ke
ramikinį servizą nr. 09317, P. 
Kirstukas — dail. R. Žiūraitie- 
nės paveikslą nr. 06441, R. Gei- 
dukytė — dail. A. Tamošaičio 
paveikslą nr. 02653, P. Ūkelis 
— dail. S. Pacevičienės kerami
kos vazą nr. 09321, J. Jakubaus
kas — dail. H. žmuidzinienės 
paveikslą nr. 07762, E. Antanai
tis — “All Seasons Travel” (V. 
Bačėno) kelionės bilietą trauki
niu dviem į Otavą nr. 04292, S. 
Jankauskas — spalvotą “Ze
nith” televiziją 20” (pirktą su 
didele nuolaida iš Al. Pilypaičio 
“Knight TV a. Service” Hamil
tone) nr. 10589.

Toronto Lietuvių Namų Jaunimo Būrelio rengiama

Tėviškės Žiburiai e 1979. IV. 26 — Nr. 17 (1524) a 9 psl.

antra studentų 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. Pilipaitis, 297 Kennedy Ave., Toronto, Ontario 
M6P 3G4, arba perduoti LN Jaunimo Būrelio nariams.

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

9) SKAITYTOJAI PASISAKO

10 TORONTO*

Taksi ir j>olieininkas( 2L
Taksi vairuotojas, neradęs ki

tos vietos, pastatė savo automo
bilį prie “No parking” ženklo, 
paliko veikiantį variklį ir užki
šo už lango valiklio raštelį: “Ap
važiavau šį kvartalą dešimt kar
tų ir niekur neradau vietos; jei 
nepasinaudosiu šia, prarasiu 
klientą; . . . atleisk mums mūsų 
kaltes”.

Sugrįžęs rado baudos ir poli
cininko raštelį: “Aš vaikštinėju 
apie šį bloką jau dešimt metų. 
Jei neišrašysiu baudos, nusikal
siu savo pareigoms. . . ir nevesk 
mūsų į pagundą”.

NEREIKIA KLAIDINTI
Straipsnyje “Kai didieji kalbasi 

Romoje”, išspausdintame “TŽ” 1979. 
II. 15, nr. 7 rašoma netiesa, kad 
Vilniaus arkivyskupija “dabar fak
tiškai yra vadovaujama apaštalinio 
administratoriaus vyskupo Edvardo 
Kiesel, gyvenančio Balstogėje, Len
kijoje”.

Straipsnio autorius galėjo pažiū
rėti į “Annuario Pontificio per 
l’anno 1978” (oficialus Vatikano 
metraštis), kur apie Vilniaus arki
vyskupijos valdytojus pasakyta: 
“Apaštalinis administratorius, ‘ad 
nutum Sanctac Sedis’ teritorijai, ku
ri yra politinėse Lenkijos ribose, J. 
E. vysk. Edwars Kisiel, tit. Limata 
vyskupas. Apaštalinis administrato
rius ‘ad nutum Sanctae Sedis’ te
ritorijai, kuri yra politinėse Lietu
vos ribose, J. E. Julijonas Stepona
vičius, tit. Antarado vyskupas, (su
kliudytas)”.

Taigi, tiek vyskupo Kisiel, tiek 
vysk. Steponavičiaus jurisdikcijos 
labai aiškiai atskirtos. Vysk. Kisiel 
negali vadintis Vilniaus arkivysku
pu ir į tą arkivyskupijos dalį, kuri 
yra Lietuvos ribose, neturi jokios 
valdymo galios.

Vatikano pastaba, kad abu apašta
liniai administratoriai yra “ad nu
tum Sanctae Sedis”, reiškia: “kol Šv. 
Sostas panorės”,: tai yra, “kitaip pa- 

‘ tvarkys”. J. V.- :
M. K. ČIURLIONIO KAPAS

į mano rašinį “Grįžus iš Suvalkų 
trikampio”, išspausdintą š.m. “TŽ” 
8 nr., atsiliepė keletas asmenų, tei
raudamiesi apie M. K. Čiurlionio pa
laidojimo vietą. Varšuvos lietuvių 
klubo nariai, pasakodami apie savo 
veiklą, man pareiškė, kad jie “glo
boja Čiurlionio kapą Pustelnike, 
kur dabar gyvena jo sesuo — senu
tė”. Pravažiuojant autobusu pro 
Pustelniką, parodė man kryptį, sa
kydami: “štai, ten yra Čiurlionio ka
pas” (už pastatų nebuvo aiškiai ma

tyti). Tuo remdamasi ir paminėjau 
savo rašinyje “amžinojo poilsio vie
tą”. Kad M. K. Čiurlionis mirė Pus
telnike, tai žinomas dalykas. Jo pa
laikai buvo atgabenti Vilniun ir pa
laidoti Rasų kapinėse, bet kas ir 
kada tai padarė, kiek žinau, niekur 
neminima.

Leidinyje “Čiurlioniui 100” (Vil
nius, 1977 m.) rašoma: “Ta proga 
(100 metų nuo gimimo, P.A.) Var
šuvoje ir Pustelnike buvo padėtos 
gėlės prie M. K. Čiurlionio memo
rialinių lentų, įrengtų daugiausia 
Lenkijos lietuvių visuomeninės kul
tūrinės draugijos bei dailininko K. 
Švainausko inciatyva ir rūpesčiu”. 
Taigi, atrodo, kad Čiurlionio “kapu” 
laikoma ir jo mirties vieta Pustel
nike, kur velionis gal buvo laikinai 
palaidotas. Gaila, kad neišklausinė- 
jau smulkiau apie tai, ką suvalkie
čiai vadina “Čiurlionio kapu” Pus
telnike. Tikiuosi gauti iš jų tiksles
nių žinių apie kapą ir kitus dalykus.

P. Ancevičienė
APIE “T. ŽIBURIUS”

Su dideliu malonumu siunčiu $15 
už 1979-jų metų “TŽ” prenumera
tą. Kartu noriu padėkoti už tikrai 
labai puikų jūsų savaitraštį, visada 
pilną rimtų straipsnių, informacijų, 
sugestijų, visokiais rūpimais klau
simais svarstymų, kurių nerandame 
kituose savaitraščiuose, žurnaluose, 
dienraščiuose. Didelis ačiū! Gausios 
Dievo palaimos visiems, kurie pada
ro “TŽ” tokius turtingus, įdomius 
ir visada labai laukiamus.

E. Masaitienė,
Havre de Grace, Md.

IŠGARSINO LIETUVĄ
“The Globe And Mail” — didžia

jame Toronto dienraštyje, perskai
čiau žinutę apie Pabaltijo filatelis
tų L. Namuose suruoštą parodą. Ne
manau, kad ten buvo koks ypatingai 
daug darbo ar išlaidų pareikalavęs 
renginys, tačiau juo mūsų filatelis
tai puikiai išgarsino Pabaltijo kraš

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) ?

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

* NAMAI
I B • VASARNAMIAI
Ik > Jj • ŪKIAI

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

Pistai gos 233-3323 NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą

e 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

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V1C6“

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIU DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

1979 
mėty ekskursijos

■19:

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 . BAČĖNAS tel. 533-3531
ALL SEASONS TRAVEL

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

tus. Suglaustame korespondento D. 
Patricko aprašyme sudėta nepapras
tai daug žinių apie Pabaltijo tautas, 
ypač apie Lietuvą. Čia skaitai apie 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimą, mūsų senąją sostinę Vilnių ir 
Aušros Vartus, tautos patriarchą dr. 
J. Basanavičių, Lietuvos - Rusijos su
tarties pasirašymą, Lietuvos priėmi
mą į Tautų Sąjungą, Rusijos pasira
šytos taikos sutarties sulaužymą, 
Lietuvos valstybės okupaciją ir da
bartinę priespaudą Pabaltijo valsty
bėse. Su didžiaisiais savo renginiais 
negalime patekti į didžiąją Kanados 
spaudą, o čia filatelistai pateko su 
savo pašto ženklų parodėle. Atrodo, 
nesvarbu iš kokio kalibro bešaudy- 
tum, svarbu tik, kad šūvis būtų taik
lus. K. Mileris
Juno Beach, Florida

ŠEIMOS ŠVENTĖ. Kai savo laiku 
Albinos ir Alfonso Pilipavičių šeima 
iš Kanados persikėlė “laikinai” gy
venti pietinėn Floridon, tebuvo gal
vojama apie laikinį aplinkos ir vers
lo pakeitimą. Tačiau klestinčios įsi
kūrimo aplinkybės, pasisekimas 
versle ir visdėlto žavintis Floridos 
klimatas jau taip lėmė, kad abiejų 
Pilipavičių gyvenime Kanada teliko 
maloniu, gal net ir kiek tolimu pri
siminimu. Visdėlto turėtieji jų šei
mos ryšiai su savo artimais ir bičiu
liais išliko stipria grandine, jun
giančia su šiaurėje pasilikusiais.

Kai Albina ir Alfonsas neseniai 
šventė savo bendro gyvenimo tris
dešimtąją sukaktį, subėgo jų ištai- 
gingon sodybon ne tik gausus būrys 
naujų, vietinės aplinkos bičiulių, 
bet ir visa eilė specialiai iš Kanados 
atvyko: p. p. Skripkutė, Asminavi- 
čienė, Samus, Skaisčiai, Kybartai, 
Rickai, Jonikai, Stankus.

Gėlėse, vaišėse, lietuviškos muzi
kos garsuose ir nuoširdumo nuotai
kos gaubiama sukaktuvininkų sody
ba tą dieną visiems dalyviams pali
ko malonius įspūdžius, o patiems 
šeimininkams laimingo tolimesnio 
gyvenimo linkėjimus. Kanadiečių 
viešnių ir svečių vardu sveikino L. 
Skripkutė, o kaimynų vardu kalbėjo 
dail. R. Zotovienė. Buvo įteiktos do
vanos.

Sukaktis, tiesa, praėjo, bet abu 
Pilipavičiai ir toliau lieka aktyvūs ir 
brandūs bendrojoje lietuviškoje 
veikloje, nuolatiniai lietuviškų orga
nizacijų valdybų nariai bei rėmėjai 
tiek savo darbu, tiek ir finansine 
talka, neišskiriant lietuviškosios 
spaudos. Žinant jų energiją ir įsipa
reigojimą, galima pilnai tikėti, kad 
ir sekantis trisdešimtmetis bus ne
mažiau intensyvus bei prasmingas 
tiek asmeniniame gyvenime, tiek ir 
lietuviškoje veikloje. Kor.

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis įvyko balandžio 17 
d. Prisikėlimo par. Parodų salė
je. Jį pradėjo apylinkės valdy
bos pirm. Algis Juzukonis, pa
kviesdamas pirmininkauti Vyt. 
Biretą, sekretoriauti Adą Jucie
nę. Pastaroji perskaitė praėju
sio tarybos posėdžio (1977. XI. 
15) protokolą, surašytą Graži
nos Lapienės. Pirm. A. Juzuko
nis padarė veiklos apžvalgą, 
smulkiai paliesdamas 1978 - 79 
m. renginius. Ižd. Henrikas Ste
ponaitis padarė pranešimą apie 
iždo lėšas. Revizijos komisijos 
pirm. Saplys pranešė, kad vi
sos operacijos vedamos atski
ruose puslapiuose, nesą kasos 
knygos, o sąskaitos dar nebu
vusios paruoštos patikrinimui. 
Posėdis įpareigojo valdybą pa
ruošti sekančiam posėdžiui sąs
kaitas ir kasos knygą, o rev. ko
misiją — patikrinti sąskaitybą 
ir turtą. Svarstymuose iškilo 
įrengimas “Vilniaus” paviljono 
tautybių savaitėje — Karavane. 
Posėdis nutarė paviljoną įreng
ti ir pavedė valdybai juo rūpin
tis, pakviečiant į talką po du as
menis nuo kiekvienos organiza
cijos. Apylinkės valdyba palik
ta ta pati iki rudens, pridėjus 
du naujus narius — Ramunę 
Sakalaitę-Jonaitienę ir Rimą 
Kuliavą. Posėdyje dalyvavo 6 
rinkti tarybos nariai ir 26 orga
nizacijų atstovai (V. Matulaitis).

Kun. dr. K. Trimakas, “Atei
ties” žurnalo redaktorius, ba
landžio 20-22 savaitgalį lankėsi 
Toronte ateitininkų metinės 
šventės proga ir skaitė net ke
letą paskaitų. Penktadienio va
karą jis kalbėjo sendraugiams 
Prisikėlimo par. Parodų salėje 
dvasinio atsinaujinimo klausi
mu. Dalyviai, kurių buvo apie 
50, gyvai domėjosi aktualiai 
perteiktomis mintimis ir daly
vavo diskusijose. Į jas kvietė 
paskaitininkas, kuris yra ne tik
tai teologas, bet ir psichologas, 
dirbąs vienoje Čikagos ligoni
nėje. šeštadienį svečias kalbė
jo moksleiviams ir studentams, 
sekmadienį atnašavo Mišias, pa
sakė pamokslą ir pagaliau kal
bėjo visiems ateitininkams aga- 
pės metu.

“Vasaros garsų” trijulė, ku
rią sudaro Aldona Bliskytė, Vi
da Dovidaitytė ir Aida Dovidai- 
tytė, atliko dalį meninės pro
gramos Bostone Minkų radijo 
programos sukaktuviniame va
kare kovo 25 d. Muzikinis “Ke
leivio” redaktorius 14-tame to 
laikraščio nr. labai gražiai įver
tino jų dainavimą, pastebėda
mas, kad reikia pagerinti tare- 
ną, nes jaučiama perdaug ang
liško akcento.

Kanados Baltiečių Federaci
ja 1968 m. išleido ir 1969 m. 
pakartojo informacinę-politinę 
brošiūrą “The Baltic States”. 
St. Catharines latvių iniciatyva 
šiemet toji brošiūra buvo iš
siuntinėta visų Ontario gimna
zijų geografijos mokytojams. Į 
tą patį voką buvo įdėtas atski
ras lapas, protestuojantis, kad 
Canada International Develop
ment Agency išleistame Euro
pos žemėlapyje Baltijos valsty
bės pažymėtos kaip Sovietų Są
jungos dalis.

“Bloor West Villager” mėn-' J 
rastis balandžio mėnesio laido- • 
je išspausdino informaciją apie -į 
lenkių moterų rengiamas “Ka- i 
ziuko muges”. Joje klaidingai ; 
rašoma, kad Kazimieras yra ■ 
Lenkijos šventasis, paskelbtas : 
Lenkijos Globėju 1602 m. Esą 
lenkai kovo 4 d. laisvajame pa
saulyje rengia “Kaziuko mu
ges”, telkdami lėšas labdarai. ; 
Istoriniai duomenys rodo (žr. 
“L. Enciklopedija”, “Encyclo
pedia Lituanica”), kad savo kil
me šv. Kazimieras buvo lietuvis: 
jo tėvas Kazimieras, buvo Jogai- j 
los ir Sofijos Alšioniškės (abu 
lietuviai) sūnus, o motina Elz
bieta Habsburgaitė, austrė. Tai- ; 
gi, šv. Kazimieras negalėjo ture- * 
ti slaviško kraujo. Tiesa, jis gi- ■; 
mė Krokuvoje, buvo auklėja- ’ 
mas lenko kan. Dlugošo ir ita- : 
lo Buonacorsi, bet gyveno ir •: 
Lietuvoje. Popiežius Urbonas ' 
VIII paskelbė šv. Kazimierą 
Lietuvos Globėju 1634 m., o po- ■ 
piežius Pijus XII — Lietuvos , 
jaunimo globėju. Lenkų nuro
doma data (1602 m.) šv. Kazi
miero paskyrimo Lenkijos Glo- : 
bėju yra klaidinanti. Tais me
tais (1602) popiežius Klemensas 
VIII patvirtino šv. Kazimiero 
kanonizavimą šventuoju ir lei
do jį oficialiai garbinti Lietuvo
je ir Lenkijoje. “Kaziuko mu
gės” yra Vilniaus, Lietuvos sos- ■ 
tinės, paprotys ir negali būti ' 
lenkiškos kilmės. Išeivijos len
kai ji atsivežė iš Lietuvos. ;

Naujagimiai. Dr. Gailius ir: 
Marytė Skrinskai susilaukė sū- ? 
nelio, o sesutė Elenutė — bro
liuko Tomuko. — Stasys ir Re-; 
gina Ramanauskai susilaukė sū
naus, o Indrutė — broliuko Si- ■ 
mono-Stasio. Si žinia “TŽ” 16 \ 
nr. buvo išspausdinta su nema
loniomis korektūrinėmis klaido
mis, kurios pateko per neapsi
žiūrėjimą. Atsiprašome palies
tuosius.

Peel Multicultural Council, 
kuriam priklauso ir Anapilio at- 
stovas, pradėjo leisti neperiodi
nį informacinį biuletenį “Peel 
Ethnic Scene”, šio biuletenio 
kovo mėn. numeryje yra infor-Į 
macinis straipsnelis ir apie lie-į 
tuvius Mississaugoje.

Ukrainiečiai ir lietuviai Ve
lykų dieną surengė demonstra-š 
ciją Otavoje prie Sov. Sąjungos: 
ambasados, reikalaudami kali-: 
namam ukrainiečiui Valentinui; 
Morozui laisvės. Pastarasis bai
gia kalėjimo bausmę ir bus iš
siųstas penkeriem metam į Si- 
biro tremtį. “Ottawa Journal” 
plačiai aprašė demonstraciją 
balandžio 16 d. laidoje ir pridė
jo nuotrauką. Demonstracijoje- 
esą dalyvavo 175 asmenys. De- 
monstrantai paliko krepšelį ve
lykinių margučių prie Sov. Są
jungos ambasados kaip protes
to ženklą, kad Velykos Sov. Są
jungoje draudžiamos įstatymu. 
Aprašyta ir demonstracijoje da- 
lyvavusi lietuvių grupė, kuri 
reikalavo laisvės Viktorui Petį 
kui. Cituojamas Algio Juzuko- 
nio pareiškimas, esą Kanados 
laikysena sovietinių politinių 
kalinių atžvilgiu turėtų tapti 
rinkiminiu klausimu. Sov. Są
junga stiprinanti priespaudą 
prieš 1980 m. olimpiadą.

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:

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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TO RO NT®™1,
Anapilio žinios

— šį sekmadienį pamaldos pagal 
dienos šviesos taupymo laiką.

— Šį sekmadienį, 11 v. r., bus pir
mosios Komunijos iškilmės. Vaiku
čiai renkasi į par. salę sekmadienį, 
10.30 v. r. Paskutinė repeticija — šį 
šeštadienį parapijos šventovėje tuo
jau po pamokų lietuvių mokykloje.

— Praėjusį sekmadienį Toronto 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai šv. 
Jurgio šventės proga organizuotai, 
su vėliavomis dalyvavo pamaldose 
Lietuvos Kankinių šventovėje.

— Šventovės skoloms mažinti au
kojo $1.000: Bronius Sergantis, Mia
mi, Florida; po $100: Aug. M. Kuo
lai M. Jonaitienės ir P. Diko prisi
minimui.

— Balandžio 21 d. parapijos šven
tovėje susituokė Aleksandras Kalū- 
za ir Stasė Norkienė.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Adomą Urnavičių, 11 v. 
už a. a. Vladą ir Mariją Bytautus, 
a. a. Juozą Siminkevičių.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį po 9.30 v. r. pa

maldų įvyks moterų draugijos susi
rinkimas A. Langienės namuose. 
Taip pat 1 v. p. p. įvyks parapijos 
tarybos priėmimas Žilinskų namuo
se.

— Parapijos lankymas būreliuose 
įvyks gegužės mėn. (ne birželio kaip 
buvo pranešta “TŽ”). Būrelius lan
kys parapijos tarybos narys/ė arba 
vadovas/ė bei par. klebonas. Susirin
kusiems bus išdėstyta dabartinė pa
rapijos finansinė padėtis, atkreip
tas dėmesys į lietuviškos evangelikų 
parapijos svarbumą lietuvių koloni
joje Toronte, bus pabrėžiamas nu
sistatymas už tikėjimo svarbumą, 
norint suteikti evangeliškam lietu
viškam vienetui tęstinumą. Kam iš 
tikrųjų rūpi evangelikų ateitis To
ronte, tas ateis ir rems. Etninių gru
pių istorija Š. Amerikoje rodo, kad 
tautinis vaidmuo gali išsilaikyti tik 
bažnytiniame kontekste. Šiuo atve
ju mes, lietuviai, nesame išimtis. 
Jeigu užsidarys lietuviškos evange- 
liškos parapijos durys, patirs nuos
tolį visi lietuviai tikintieji, o komu
nistinės pažiūros šalininkai džiaug
sis. Šią savaitę išsiuntinėjami bend- 
raraščiai, kuriuose bus visi parapi
jiečiai bei rėmėjai prašomi atsilan
kyti į rajono būrelių susirinkimus. 
Nariams, kur vienas šeimoje kalba 
angliškai, susirinkimas bus lietuvių 
klebono ir tarybos nario pravestas 
anglų kalba. Visi, kurie bus kviečia
mi atverti savo namus būreliams, 
prašomi neatsisakyti, o kviestieji 
ateiti.

Lietuvių Namų žinios
— Balandžio 29, sekmadienį, 2 v. 

p. p., LN Moterų Būrelio metinis 
susirinkimas Gedimino Pilies menė
je. Visos narės ir prijaučiančios bei 
viešnios kviečiamos atsilankyti.

-— Gegužės 5, šeštadieni, LN val
dyba turės visos dienos posėdį, ku
riame bus sudaromas š. m. LN veik
los planas ir aptariami kiti svarbūs 
reikalai.

— LN Vyrų susirinkimas balan
džio 29, sekmadienį, 3.30 v. p. p., LN 
posėdžių kambaryje.
— Korespondencijas bei rašinius 

“LN Žinioms” prašoma palikti LN 
raštinėje arba svetainėje “Lokys” 
nevėliau kaip iki trečiadienio.

— J Atvelykio sekmadienį LN val
dybos ir LN Moterų Būrelio suruoš
tą Velykų stalą — pietus atsilankė 
per 350 asmenų. Visi, o ypač kita
taučiai, nepaprastai gėrėjosi labai 
skoningai paruoštu Velykų stalu, 
puikia lietuviška kulinarija ir gra
žia programa. Tai reto grožio lietu
viška velykinių papročių šventė, ku
rioje dalyvavo daug jaunimo. Ma
žuosius su dovanėlėmis aplankė Ve
lykų senelė.

— Svečių knygoje pasirašė: K. V. 
Palčiauskai, J. E. Purtuliai iš St. 
Petersburgo, Florida, M. A. švedai 
iš Kanberos, Australija, M. S. Sakai 
iš J. A. V.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms rengėjoms, kurios suruošėt 
man tokį gražų mergvakarį.

Ypatingai dėkoju vyriausioms ren
gėjoms — p.p. R. Bražukienei, F. 
Janavičienei, S. Putrimienei, A. Ra
manauskienei, O. Spudienei ir B. 
Spudicnei, kurios Įdėjo daug darbo 
ir parodė daug nuoširdumo, ruošiant 
man mergvakarį. Nuoširdus ačiū p. 
D. Chornomaz už tokį gražų pravedi- 
mą visų iškilmių. Dėkoju visoms 
viešnioms, kurios praleidote su ma
nim šį mergvakarį. Taip pat dėkoju 
ponioms ir panelėms, kurios prisi
dėjo prie dovanų, bet negalėjo ateiti.

Jūsų nuoširdumas ir brangios do
vanos visada liks kaip šviesus prisi
minimas mano širdyje.

Irena Astrauskaitė

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos mūsų šven

tovėje — šiokiadieniais 7 v.v., šeš
tadienį — po 9 v. Mišių, o sekmadie
niais po 11.30 v. Mišių.

— Algis Simonavičius susituokė 
su Nijole Gverzdyte. Ruošiasi tuok
tis Dana Krilavičiūtė su Robertu 
Slykhuis.

— Į “Emilijos Platerytės” muzi
kinę dramą, kuri įvyks balandžio 28, 
šeštadienį, bilietų dar yra. — Nau
ja mecenatė — L. Paulauskienė $50.

— S. Olekienės pusbrolis Domi
ninkas Stuporas mirė Lietuvoje.

— Salės inventoriui ir remontams 
aukojo: V. P. Melnykai $100, VI. M. 
Simanavičiai $100, K. Strimaitytė 
$50, E. Undraitienė $30, S. Stanke
vičius $30, A. Šimkienė $30, A. B. 
Petrylos $25.

— Parapijos biblioteka ir knygų 
kioskas veikia sekmadieniais iki po 
paskutinių Mišių.

— šeimų lankymas vyksta iš anks
to susitarus.

— Parapijos choras, vad. V. Veri- 
kaičio, repetuoja trečiadieniais 7.30 
v. v., jaunimo choras, vadovaujamas 
E. Krikščiūno, repetuoja sekmadie
niais po 10 v. Mišių muzikos studi
joje. Kviečiame naujus narius į abu 
chorus.

— Pensininkų pobūviai vyksta 
trečiadieniais 2 v. p. p. jų patalpose. 
Kviečia ir svečius.

— Wasagos stovyklavietėje šią va
sarą bus šios stovyklos: “Aušros” 
liepos 1 — 14 d., ateitininkų liepos 
15 — 28, LN vyrų liepos 29 — rug
pjūčio 11, Klevelando skautų — rug
pjūčio 12 — 25, skautų akademikų 
rugpjūčio 26 — rugsėjo 7. Stovyklos 
priežiūra ir stovyklų reikalais rūpi
nasi B. Genčius (tel. 532-8531), ku
ris yra parapijos tarybos stovykla
vietės sekcijos pirmininkas.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ste
poną Juodikaitį, užpr. J. Juodikai- 
tienė, 8.30 už Petronėlę Lietuvinin
kę, užpr. P. Armalavičienė, 9 v. už 
Juozą Mockų, užpr. žmona, 9.20 už 
Pažerūnų šeimos mirusius, užpr. A. 
C. Pažerūnai, 10 v. už Vandą Šimke- 
vičienę, užpr. S. Miniotienė; sekma
dienį 8 v. už Joną Kalinauską, užpr. 
O. Kalinauskienė, 9 v. už Stanionių 
ir Sudikų tėvus, užpr. E. A. Sudikai, 
10 v. už Stasį Černiauską, užpr. J. 
Černiauskienė, 11.30 už parapiją, 7 
v. v. už Karoliną Priščepionkienę, 
užpr. J. Priščcpionka.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės suvažiavimas 
įvyks balandžio 27, penktadie
ni, 3 v.p.p., Anapilio klebonijos 
posėdžių kambaryje. Paskaitą 
kimasi, kad dalis kunigų, atvy- 
skaitys kun. K. Pugevičius. Ti
kusių į ši suvažiavimą, dalyvaus 
ir KLK Centro suvažiavime se
kančią dieną.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro atstovų suvažiavimas 
įvyks balandžio 28, šeštadienį, 
nuo 8.30 v.r. iki 4.30 v.p.p., Pri
sikėlimo par. Parodų salėje. Re
gistracija prasidės 8.30 v.r., o 
pats suvažiavimas — 9.30 v.r. 
Rytinėje dalyje bus sveikini
mai, pranešimai, dešimtmečio 
apžvalga, diskusijos, rinkimai. 
Mišios — 12.30 v. Prisikėlimo 
šventovėje (atnašaus, tikimasi, 
vysk. V. Brizgys). I v. — 2 v. 
pertrauka (pietūs kavinėje). Po
pietinėje dalyje bus kun. K. Pu- 
gevičiaus, LK Religinės Šalpos 
reikalų vedėjo iš Niujorko, pa
skaita “Tikinčiųjų kova su prie
spauda Lietuvoje”. Po to — dis
kusijos, nutarimai ir užbaiga.

Dienos šviesos taupymo lai
kas prasideda balandžio 29 d., 
2 v. r. Taigi, ateinančio šešta
dienio vakarą, prieš einant gul
ti, reikia pasukti laikrodžio ro
dyklę vieną valandą pirmyn.

Kanados Lietuvių Medikų 
Draugijos narių metinis susirin
kimas — gegužės 5, šeštadieni, 
7 v. v., dr. M. ir J. Uleckų na
muose (12 Glen Edyth Rd.). Vi
si medicinos, dantų ir veterina
rijos gydytojai su savo žmono
mis ar vyrais valdybos kviečia
mi dalyvauti.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių par. skyriaus visuoti
nis susirinkimas įvyks gegužės 
6, sekmadienį, tuojau po 11 v.r. 
pamaldų. Paskaitą, paįvairintą 
skaidrėmis, apie tautinius dra
bužius išgirsime iš p. Vaitonie- 
nės. Kviečiame visas nares da
lyvauti, nes norime aptarti mū
sų draugijos 30 metų veiklos 
minėjimą, kuris yra numatytas 
š. m. rudenį. Mielai laukiamos 
ir viešnios. Po susirinkimo — 
vaišės. Valdyba

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas paskyrė PLJS-gai 
$400 jaunimo veiklai paremti. 
Jos valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką.
IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė pirmame augšte vienam vyrui 
High Park rajone. Skambinti tel. 
532-8224.

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

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

xww^w^www^wwww^w^wwwww^xI Lietuvių Enciklopedijos
IPABAIGTUVES

Tai džiugi iškilmė, pabaigus 42 tomų leidybą.
PROGRAMOJE: prof. A. Klimo paskaita, naujausia St.f l\ , X i į r | i xx ■ • . X ■ ■ ■ . . xx xx x vi ■ v v. į ■ • X. w. j X. w ■ xx v/ * •
Santvara poezija, garsinis spalvotas filmas apie LE darbą,
leidėjo J. Kapočiaus žodis.
ĮĖJIMAS — laisva auka renginio išlaidoms

B MONTREAL®

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

Visa lietuvių visuomenė kviečiama dalyvauti. Rengėjų komitetas

Rašytoja Magdalena • Raskevičiūtė- 
Eggleston,gyvenanti Otavoje su sa
vo vyru žurnalistikos profesoriumi 
ir dukra, parašė ilgą laišką poniai 
Chaput Rolland, Kanados vienybės 
komisijos narei. Jos laiškas buvo iš
spausdintas “The Gazette” dienraš
tyje 1979. IV. 9 dialoginiame skyriu
je ir pavadintas “Duality? No: We 
speak in many tongues”. Prie laiško 
pridėta didelė laiško autorės nuo
trauka ir pažymėta, kad ji yra lie
tuvių kilmės.

Ilgame laiške autorė dėsto mintį, 
kad Ch. Rolland, atstovaudama Ka
nados dvilypumui (anglai ir prancū
zai), daro klaidą. Trečdalis kanadie
čių nėra nei anglai, nei prancūzai ir 
kalba savomis kalbomis. Kanada 
nebėra Sir John Macdonaldo laikų 
Kanada. Jos istorija turi būti per
žiūrėta.

Panašiai esą su Kvebeku — ten 
gyvena ne vien prancūzai, yra įvai
rių tautybių, kurios neturėtų būti 
ignoruojamos. “Mūsų tautinė kilmė 
mums yra lygiai svarbi, kaip ir 
Jums prancūziškoji. Nors nesame 
pozicijoje, kurioje galėtume operuo
ti dideliais skaičiais ir parodyti sa
vo svorį politikoje, tačiau ar dėlto 
mus galima diskriminuoti? Manau 
sutiksite, kad būdami organizuoti 
galėtume išvystyti didelį sprendi
mą”.

Laiško autorė pasisako prieš pran
cūzų protegavimą, užmirštant kitas 
tautines mažumas. “Ministeris pir

mininkas nori, kad mūsų širdys 
kraujuotų užuojauta prispaustiems 
Kanados prancūzams, netekusiems 
savo teisių. Ar nevisi kanadiečiai 
lygūs? Ar jie visi neprivalėtų turėti 
tas pačias teises? Kur tad praside
da mūsų demokratija? Dar daugiau 
kur ji pasibaigs?” Laiško autorė pri
pažįsta teisę prancūzams kelti savo 
reikalavimus, bet ta teisė esą netu
rėtų būti paneigta ir kitom tauty
bėm.

Ji gerbianti visas kalbas, jos šei
ma (duktė) esanti dvilypė (anglų ir 
prancūzų), tačiau oficiali dvikalbiš- 
kumo bei dvikultūriškumo komisija 
padariusi perskubų žingsnį, aplcis- 
dama neanglų ir ncprancūzų kilmės 
kanadiečius. Vien Albertoje esan
čios penkios prancūziškos radijo ir 
televizijos stotys, bet nėra nė vienos 
ukrainietiškos ir vokiškos gausiems 
tos tautybės gyventojams.

Kanados sostinė Otava oficialiai 
esanti dvikalbė, bet iš tikrųjų turė
tų būti daugiakalbė, atspindinti visų 
tautybių įnašą. Juk sostinė priklau
so visiems, ne tik anglams ir pran
cūzams. Autorė esą mokėsi mokyk
loje (Kanados vakaruose), kur bu
vo 35 tautybių mokinių. Tai buvo 
vienas geriausių dalykų jos gyveni
me. “Aš manau, mes galėtume turė
ti daug daugiau bendravimo ir daug 
mažiau separatizmo. Verkiant reikia 
daugiau tarpusavio supratimo ir at
viro pasisakymo, nors tai būtų ir 
labai nemalonu”.

IV MM lltiunv J1MIHI MMMVAJUS
Aukos bus renkamos visose parapijose po Mišių ir Lietuvių Namuose popietės metu

sekmadieniais: ba i a n d ž i o 22, 29, ir gegužės 6 ir 13.
Prašome paremti lietuviško jaunimo veiklą! IV PLJK KANADOS

FINANSŲ KOMITETAS

PROGRAMOJE:
* “Vasaros garsai" trijulė
* Solistai: V. Paulionis ir

L. Marcinkutė, 
akompanuojami J. Govėdo

* Visos “Atžalyno“ tautinių 
šokių grupės

* Šiitą vakarienė su vynu,
* loterija, baras ir
* kitos staigmenos.
* Šokiams gros

"Good Time Boys"

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą!

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

3 valandą po pietų, į Toronto Lietuvių Namus.
Čia HAMILTONO TEATRAS "A U K U R A S" vaidins

satyrinę 3 veiksmų dramą

“Ponios Dulskienės moralė”
• Po vaidinimo — kavutė. Bilietai — $3, pensininkams ir studentams — $2. LN Vyrų Būrelis

metini pavasario

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ Į

Island 
VERDUN ,—

j® Montrealio Lietuvių Jaunimo
Ansamblis “GINTARAS”

S rengia
J savo veiklos dešimtmečio

PROGRAMA: žodis, daina, muzika ir šokis Donelaičio 
"Metų" plane

LAIKAS: š.m. gegužės 5, šeštadienį,
7 valandą vakaro

VIETA: 1111 Lapierre St., La Salle, Que., Andre 
Laurendeau CEGEP salė
Įėjimas: suaugusiems — $5, studentams — $3.

Susisiekimas- metro iki Angrignon stoties, 5 min. autobusu nr.
113, automobiliais — iš de la Verendrye Blvd.

Cole

, - -JGZ CUC’S
LASALLE f Angrignon

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.

1979 m. gegužės 5, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose
Karaliaus Mindaugo menėje

Stalai numeruoti — dešimt prie 
stalo; rezervuokite skambindami: 
P. Dovidaitis 270-9217, V. Dauginis 
533-1121, A. Lukošienė Lietuvių 
Namuose, popietės metu.
Bilietai — $12.50 suaugusiems, 

S6.00 studentams
Tėvų komitetas

Iš toli ir arti visi esate maloniai kviečiami atsilankyti j
Toro nto 

lietuvių Į 8 |[j | į
vyr ų <wįJ_!L_jUJJk |J

choro

PROGRAMOJE: vyrų choras ir sol. V. Verikaitis, 
šokiai, grojant geram orkestrui.

Chorui diriguos muz. sol. V. Verikaitis ir 
muz. A. Mikulskis Čiurlionio ansamblio vadovas. 
Akompanuos L. Marcinkutė.

š.m. gegužės 12, 
šeštadienį, 6.30 v.v., 
Toronto Lietuvių 
Namuose, 1573 Bioor st. w. 
BILIETAI gaunami pas choristus, 
sekmadieniais — visose parapijose 
ir Lietuvių Namuose.
Kaina — $5.00 ir $3.00 
Iki pasimatymo!

VYRŲ CHORAS

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką abie

jų parapijų klebonams — kun. P. 
Ažubaliui ir kun. A. Simanavičiui, 
OFM, už leidimą rinkti aukas para
pijų rekolekcijų metu. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū!

Džiugu buvo pajusti parapijiečių 
duosnumą ir nuoširdumą, kuris tei
kia mums stiprybės dirbti artimu: ir 
skleisti Viešpaties meilę Jo duotoje 
aplinkoje.

Prašome gerąjį Viešpatį Jus visus 
laiminti ir Jums gausiai atlyginti.

Nekaltai Pr. M. Marijos 
seserys Toronte

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

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

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

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.

Plečiame 
komercinės 
draudos sritį!

APDRAUDŽ1AME komercinius apar- 
tamentinius ir industrinius pasta
tus betkokio dydžio.

APDRAUDŽIAME prekybą, gamybą, 
statybą ir patarnavimą.

DRAUDOS kainos nustatomos kiek
vienam pastatui ir reikalui indivi
dualiai; lengvai lyginasi su rinkos 
kainomis.

PRAŠOME teirautis mūsų pasiūlymų.

Adamonis Insurance Agency Inc. 
Tel. 722-3545

. — lYlūMTREfiLJO LIETIMU
LTI71S3 HflEDITD UNIJA
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

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

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

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

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

KASOS VALANDOS:
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.


