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Vergijos pilietybė
Sovietinė imperija, nešanti ant savo tankų tautoms 

vergiją ir baudžiavą, išplečia ją net už pavergtų kraštų 
ribų. Kaip matyti iš gautų informacijų, Sov. Sąjungos vy
riausybė nuo š. m. liepos 1 dienos laikys savo piliečiais 
ne tiktai Baltijos valstybėse gyvenusius asmenis po anek
sijos datos, bet ir jų vaikus, gimusius užsienyje. Taip pat 
ir Sov. Sąjungos teritorijoje gimusių tėvų vaikai, nors būtų 
gimę užsienyje ir turėtų atitinkamo krašto pilietybę, bus 
laikomi Sov. Sąjungos piliečiais. Rašant šias eilutes, dar 
nebuvo žinomos būsimo sovietų įstatymo detalės, bet jau 
buvo aiškus Kremliaus užmojis — pratęsti vergiją net iki 
sekančių kartų, gyvenančių laisvajame pasaulyje. Tai im
perialistinis užmojis, kuris tuoj pat susilaukė stiprios reak
cijos. Laisvąjį pasauli ypač nustebino pretenzijos į jauną
ją kartą, gimusią užsienyje. Kad pirmosios kartos Balti
jos valstybių ir Sov. Sąjungos išeiviai buvo Maskvos laiko
mi savais piliečiais, visiem buvo žinoma. Bet prievartinis 
tos pilietybės užkrovimas ir jų vaikams yra naujas daly
kas, rodantis vergijos dantis. Juk pvz. emigravę nepri
klausomos Lietuvos piliečiai niekad nėra buvę Sov. Są
jungos piliečiais, juoba jų vaikai, gyveną užsienyje. Ne
priklausomo krašto okupavimas jėga negali padaryti oku
panto piliečiais tų, kurie iš to krašto pasitraukė.

LAISVOJO pasaulio žmonės, net ir tie, kurių minėtasis 
sovietų įstatymas neliečia, nustebo tokiu Maskvos už- 
moju ir klausia save, ką visa tai reiškia. Toliau sto

vintiems nuo sovietinės sistemos toks mostas yra nesupran
tamas, absurdiškas. Iš arčiau sekantiems sovietinę sistemą 
matyti tam tikra logika, siekianti jėgos politiką pridengti 
teisiniu šydu. Jei toks įstatymas buvo priimtas po trijų de
šimtmečių valdymo, matyt, atsirado reikalas, ir tai kaip tik 
šiuo metu. Vienas tokių motyvų būtų jaunosios kartos 
tramdymas. Laisvajame pasaulyje užaugusi jaunoji karta 
ir nepatyrusi sovietinės vergijos jaučiasi žymiai laisvesnė 
ir aktyviau dalyvauja gyvenamųjų kraštų politiniame gy
venime. Nuvykusi į Sov. Sąjungą ir jos okupuotus kraštus, 
ji jaučiasi drąsiai (bent iki šiol), nes ją dengia turimo 
krašto pilietybė. Olimpiados proga daugybė jaunosios kar
tos atstovų vyks į Maskvą ir Baltijos kraštus. Žinodami, 
kad veikia minėtasis pilietybės įstatymas, jaunieji lanky
tojai jausis gerokai suvaržyti, nes pakliuvę į milicijos ar 
Saugumo rankas žinos, kad gyvenamojo krašto ambasada 
negalės padėti. Tuo atveju suimtieji bus traktuojami kaip 
sovietiniai piliečiai, o Maskva tvirtins, kad tai jos vidaus 
reikalas. Taigi, minėtasis pilietybės įstatymas sudaro grės
mę tuo atveju, jeigu paliestieji asmenys lankysis Sov. Są
jungoje arba jos okupuotuose Baltijos kraštuose.

GALIMAS dalykas, kad tokiam įstatymui išleisti buvo 
ir kitų motyvų, pvz. palikimo atvejai, grįžimas į Sov. 
Sąjungą ir pan. Pagaliau kaip ten bebūtų, tie moty

vai nėra garbingi — jie dvelkia prievarta bei vergija (ne
galima tokios pilietybės net atsisakyti, jei abu tėvai gimę 
Sov. Sąjungoje arba jos valdomoje teritorijoje). Dėlto sa
vaimingai kilo gyva reakcija prieš tokį Maskvos užmojį. 
Spaudoje pasirodė informaciniai straipsniai, vedamieji 
(pvz. “The Toronto Sun”, “The Toronto Star”), laiškai. Pa
sipylė protestai vyriausybėms, reiklaują valstybinio pa
smerkimo. Reikia tikėtis, kad laisvojo pasaulio vyriausybės 
ir institucijos pareikš savo protestus, o plačioje visuome
nėje kils neigiama reakcija, smerkianti sovietinį totalizmą, 
kuris tiesia rankas ir į laisvojo pasaulio žmones. Jei Mask
va tikėjosi simpatijų Vakaruose savajai sistemai, tai susi
laukė priešingų rezultatų, nes perdaug aiškiai atskleidė 
totalistinį savo imperializmą. Be abejonės tai pakenks ir 
turizmui — daug kas susilaikys nuo kelionių į Sov. Sąjun
gą dėl padidėjusio nesaugumo. Jaunoji karta jau buvo įsi
drąsinusi keliauti po sovietinius kraštus, jautėsi gana sau
giai, bet dabar turės nuo tokių kelionių susilaikyti, nes 
prievartinė sovietų pilietybė yra ne privilegija, o grėsmė 
asmeninei laisvei. Be to, minėtasis pilietybės įstatymas 
nuteikė jaunąją išeivijos kartą stipriau kovoti prieš sovie
tinę vergiją, kuri ir ją palietė.

KANADOS ĮVYKIAI

Kelionės i olimpiadą
Į pasaulinę olimpiadą Mask

voje sekančią vasarą bus įsileis
ta tik 8.000 kanadiečių. Norin
tieji stebėti olimpines žaidynes 
Maskvon turės vykti turistinė
mis grupėmis. Pavieniai asme
nys nebus įsileidžiami. Oficia
liai teigiama, kad šie suvaržy
mai padaryti saugumo tikslu, 
kad turistams būtų parūpintos 
lovos viešbučiuose ir maistas. 
Neoficialiai, žinoma, peršasi iš
vada, kad turistų grupes yra 
lengviau sekti ir kontroliuoti 
KGB saugumiečiams, negu pa
vienius turistus. Atrodo, kom
partija prisibijo politinio pobū
džio išsišokimų, atskleidžiančių 
žmogaus teisių laužymą, prie
spaudą religijai, imperialisti
nius Sovietų Sąjungos kėslus.

Kai skaitytojus pasieks šis 
“TŽ” numeris, jiems jau bus ži
nomi federacinio parlamento 
rinkimų rezultatai. Viešosios 
nuomonės tyrimo rezultatai 
pranašavo aštrią kovą tarp libe

ralų ir konservatorių. Rinkimų 
išvakarėse daug kam atrodė, 
kad jie gali baigtis mažumos 
vyriausybe, jeigu neįvyks stai
gesnis rinkėjų nuomonės pasi
keitimas. Su dideliu dėmesiu bu
vo sutikti trijų vadų — P. E. 
Trudeau, J. Clarko ir E. Broad- 
bento debatai televizijoje, bet 
pasigirdo ir nusivylimo balsų, 
nes jie paliko daug neišryškin
tų klausimų. Žiūrovai turėjo tik 
progą palyginti tų vadų laikyse
ną bei iškalbą. Kaip ir buvo ga
lima tikėtis, šiuo požiūriu aiš
kiai pirmavo veteranas P. E. 
Trudeau, antroje vietoje pali
kęs E. Broadbentą, trečioje — 
J. Clarką. Daug kas tikėjosi, 
kad šioje trikovėje J. Clarkas 
bus paguldytas ant menčių, bet 
jis, nors ir priremtas prie ringo 
virvių, nepargriuvo — šiaip taip 
atlaikė ir E. Broadbento, ir P. E. 
Trudeau puolimus, kartais gin
damasis nerviškai skambančiu 
juoku. Komentatoriai beveik 
vienbalsiai sutinka, kad visas

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Popiežius lietuviu kolegijoje
MONS. KL. RAZMINAS

Visai lietuvių tautai, ypač Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijai Ro
moje, šių metų gegužės 6-ji die
na buvo istorinė. Tą dieną lie
tuvių kolegiją Romoje aplankė 
popiežius Jonas-Paulius II 
(Wojtyla). Tai įvyko kaip tik 
ketvirtą sekmadienį po Velykų, 
kai visa K. Bendrija šventė dva
sinių pašaukimų dieną. Ta pro
ga Jonas-Paulius II, kaip Romos 
vyskupas, lankė Šv. Antano pa
rapiją, kurios ribose yra ir lie
tuvių kolegija.

Iškilmingai sutiktas parapijos 
tikinčiųjų ir jaunimo, Šv. Tėvas 
pirmiausia aplankė seselių do- 
rotiečių jaunimo auklėjimo ins
titucijas ir po to parapijos šven
tovėje aukojo šv. Mišias. Jų me
tu kalbėjo apie Gerąjį Ganytoją, 
raginantį, ypač jaunimą, išgirsti 
Kristaus kvietimą dirbti sielų 
išganymo srityje. Po šv. Mišių 
ir labai nuoširdaus susitikimo 
su parapijos tikinčiaisiais, jau
nimu, dvasiškiais ir įvairių or
ganizacijų atstovais Š\. Tėvas 
nuo šventovės balkono suteikė 
apaštalinį palaiminime gausiai 
tikinčiųjų miniai, sus rinkusiai 
Asti aikštėje.

Prieš grįždamas į Vatikaną, 
apie 8 v. v., popiežius Jonas- 
Paulius II aplankė ir Šv. Kazi
miero lietuvių kolegiją, kurioje 
ugdomi nauji dvasiniai pašau
kimai. Prie abiejų kolegijos na
mų plevėsavo augštai iškeltos 
vėliavos: Lietuvos trispalvė, Va
tikano ir Italijos. Prie namų du
rų šv. Tėvą sutiko Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Anta
nas Deksnys ir kolegijos rekto
rius prel. Ladas Tulaba. Kiti ko
legijos gyventojai su svečiais, 

rinkiminis vajus šį kartą buvo 
gerokai lėkštas, stokojo rinkė
jus įsiūbuojančių temų. Jame 
bene pagrindinė vieta teko va
do klausimui: kas geriau tvar
kytų Kanados reikalus — P. E. 
Trudeau ar J. Clarkas? Proble
mą sudarė daugelio rinkėjų nu
sivylimas pirmuoju ir abejoji
mas antrojo sugebėjimais. Di
džioji rinkėjų dauguma, viešo
sios nuomonės tyrimo duome
nimis, talentingesnių vadu lai
kė P. E. Trudeau.

Sudburio miestą Ontario pro
vincijoje gali sužlugdyti jau 8 
mėnesius trukęs nikelio kasyk
lų INCO bendrovės 11.700 dar
bininkų streikas. Jis buvo pra
dėtas pernai tokiu nevykusiu 
laiku, kai bendrovė turėjo net 
vieneriems metams užtenkamų 
nikelio atsargų. Prieš porą sa
vaičių unijos vadovybė pasirašė 
naujos sutarties projektą, kuris 
per sekančius trejus metus va
landinį atlyginimą pinigais ir 

(Nukelta į 8 psl.) 

Vysk. V. BRIZGYS įteikia mokyklos baigimo pažymėjimą Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus lituanistinės mokyk
los abiturientui ARŪNUI LISKAUSKUI. Tarp jų — mokyklos vedėjas K. MILERIS Nuotr. J. Miltenio

kurių tarpe buvo ir naujai pas
kirtas viešųjų reikalų tarybos 
vicesekretorius prel. Audrys 
Bačkis, Tėvų marijonų vicege- 
nerolas kun. Donaldas Petrai
tis, lietuviai Tėvai jėzuitai ir 
kiti Romoje gyvenantys lietu
viai kunigai bei kolegijoje dir
bantys italai, — popiežiaus lau
kė koplyčioje. Popiežių atlydė
jo generalinis Romos vyskupi
jos vikaras kardinolas Ugo Po- 
letti, popiežiaus rūmų prefek
tas arkivyskupas Martin, vysku
pas Salimei ir kiti palydovai. 
Šv. Tėvą ir jo palydą pasitiko 
entuziastiškos ovacijos ir ploji
mai, ypač kai Šv. Tėvas beveik 
su kiekvienu pasisveikino. Šv. 
Tėvui atsiklaupus prie alto
riaus, kolegijos auklėtiniai su
giedojo ir Lenkijoje žinomą ge
gužės mėnesio giesmę Švč. Mer
gelės Marijos garbei: “Sveika 
Marija, Motina Dievo”. Giesmei 
nutilus, kolegijos rektorius 
prel. Ladas Tulaba trumpu žo
džiu kreipėsi į popiežių:

“Haec dies, quam fecit Domi
nus” — tai die ia, kurią mums 
davė Viešpats, džiaukimės ir 
linksminkimės — kalbėjo kole
gijos rektorius. Išreiškęs didelį 
visų džiaugsmą dėl istorinio po
piežiaus atsilankymo, rektorius 
trumpai priminė kolegijos įsi
kūrimo istoriją, kurioje didelės 
reikšmės turėjo ir nuolatinė šv. 
Kazimiero gkfija. Baigdamas 
kalbą, rektorius pažymėjo, kad 
lietuviai šiandieną aukoja po
piežiui tai, ką jie turi brangiau
sio: savo širdis ir savo tautos 
kančias.

Atsakydamas į pasveikinimą, 
Šv. Tėvas itališkai kalbėjo labai 
nuoširdžiai ir paprastai,' nenu
slėpdamas savo susijaudinimo:

“Pirmiausiai turiu prisipažin
ti, kad šis apsilankymas man 
yra labai brangus. Labai džiau
giuosi, kad Šv. Antano parapi
jos pastoracinio lankymo pro
gramoje buvo numatytas vizi
tas jūsų lietuviškoje kolegijo
je. . . Ši kolegija Lietuvos Baž
nyčiai yra labai reikšminga. Ji 
yra brangi taip pat ir visuotinei 
Romos Bažnyčiai. Aš negaliu 
nebūti arti jūsų. . . Jūs gerai ži
note, kad aš esu iš Krokuvos. Ir 
šv. Kazimieras yra taip pat gi
męs Krokuvoje. Taigi, jei taip 
galima sakyti, esame iš to pa
ties miesto. Šv. Kazimieras tu
rėjo iš Krokuvos iškeliauti ir 
dabar jis yra Vilniuje. Man taip 
pat teko iškeliauti iš Krokuvos 
ir dabar esu Romoje. . .” Šiuos 
šv. Tėvo žodžius palydėjo klau
sytojų entuziazmas ir karšti plo
jimai. Plojimam nutilus, popie
žius tęsė:

“Aš manau, kad ši vienybė, 
ši dvasinė vienybė, kuri yra gi
musi tame pačiame mieste, 
mums padės vieni kitus gerai 
suprasti ir gerai bendradarbiau

ti, vykdant pašaukimą, kuris 
tenka jūsų Tėvynei ir Bažnyčiai 
jūsų Tėvynėje. Visiem žinoma, 
kad Bažnyčia jūsų Tėvynėje, 
panašiai kaip ir Lenkijoje, prie
šinasi blogiui ir mums duoda 
gerą pavyzdį. Ypač gerą pavyzdį 
mums duoda Dievo tauta, lietu
vių tauta, kuri yra taip tvirtai 
prisirišusi prie savo Bažnyčios, 
prie Kristaus, prie savo tikėji
mo ir prie religinių tradicijų. 
Tai tauta, kuri pilnai nusipelnė 
tikros tautos vardą; tautos, kuri 
yra pilnai atradusi save, kuri 
gerai žino savo misiją.”

‘sBaigdamas noriu dar pasa
kyti, — kalbėjo popiežius, — 
kad aš kasdien meldžiuosi už jū
sų Tėvynę. Meldžiuosi netaip 
sau bendrai, bet atskirai, kas
dieninėje maldoje ištardamas 
Lietuvos vardą! Manau, kad tai 
yra minimum — mažiausia — 
ką galime padaryti, siekdami iš
laikyti mūsų vienybę ir mūsų 
solidarumą. Dievas telaimina 
jus visus, kurie gyvena šiuose 
namuose, čia rasdami aplinką, 
padedančią pasirengti kunigiš
kai tarnybai” — baigė savo žo
dį popiežius, visiem suteikda
mas specialų apaštalinį palaimi
nimą.

Sunku apsakyti visų lietuvių 
ir svečių džiaugsmą, dėkingu
mą ir pagarbą. Tai buvo tikrai 
jaudinantys momentai, kai dau
geliui dar teko ir atsisveikinant 
pabučiuoti šv. Petro žiedą. Šv. 
Tėvas kiekvienam rado paguo
dos ir padrąsinimo žodį. Visi 
ryškiausiai pajuto, kokia didelė 
asmenybė dabar vadovauja Pet
ro laivui!

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
vizitą Šv. Antano parapijoje, se
serų dorotiečių vienuolyne ir 
šv. Kazimiero lietuvių kolegijo
je plačiausiai aprašė Vatikano 
dienraštis “L’Osserv. Romano” 
gegužės 7-8 dienos laidoje. Jau 
pirmame puslapyje paskyrė 
specialų straipsnį, pavadintą 
“Dievo pilnos rankos”, ir ištisai 
atspausdino popiežiaus pamoks
lą, pasakytą Šv. Antano parapi
joje. Kitame straipsnyje išsa
miai aprašė visą vizito eigą, 
baigdamas popiežiaus pasakyta 
kalba šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijoje. Šį straipsnį gražiai 
puošė įspūdinga nuotrauka, 
vaizduojanti Šv. Tėvą besimel
džiantį lietuvių koplyčioje kar
tu su visais dalyviais.

Taip pat ir Vatikano radijo 
dienraštis “Radiogiornale” ge
gužės 7 d. laidoje plačiai panau
dojo šių iškilmių aprašymą, ku
ris buvo įvairiomis kalbomis 
perduotas į visas pasaulio šalis. 
Išsamiausias iškilmių reporta
žas buvo perduotas į Lietuvą 
Vatikano radijo lietuviškųjų 
programų tarnybos, kuri paren
gė ir čia pateiktos popiežiaus 
kalbos lietuviškąjį vertimą.

Popiežius JONAS-PAULIUS II, kuris š.m. gegužės 6 d. aplankė lietuvių Sv. 
Kazimiero kolegiją Romoje ir pasakė nuoširdžią kalbą koplyčioje

Pasaulio įvykiai
IZRAELIS IR EGIPTAS GEGUŽĖS 25 D. PRADĖS DERYBAS 
dėl dalinės arabų savivaldos Gazos juostoje ir vakarinėje Jordano 
pakrantėje. Premjeras M. Beginąs susitiks su prez. A. Sadatu 
Sinajaus pusiasalio El-Ariš mieste, kuris bus atiduotas Egiptui, ir 
pokalbį tęs Beršebos mieste, Negevo dykumoje. Deryboms prem
jeras M. Beginąs paruošė 22 punktų projektą, kuris nepatiko 
krašto apsaugos min. E. Weizmanui. Jis atsisakė balsuoti už šį 
projektą ir dalyvauti derybose. E. Weizmanas ligšioliniuose pokal
biuose užmezgė artimus ryšius su Egipto prez. A. Sadatu. Teigia
ma, kad jam naujajame derybų projekte nepatiko du esminiai 
punktai — Izraelio pretenzijos į vakarinę Jordano pakrantę po 
penkerių metų pereinamojo laikotarpio, iš anksto padarytas 
sprendimas sudaryti 11 asmenų*---------------------------------------------
autonominę arabų tarybą, ku
rią išrinktų tų dviejų sričių gy
ventojai, turintys 18 metų am
žiaus. Įtakos E. Weizmano susi
kirtimui su premjeru M. Begi
nu, matyt, turėjo ir zionistų or
ganizacijos vicepirm. M. Drob- 
lesso viešas pareiškimas, kad 
sekančių penkerių metų laiko
tarpyje Gazoje ir vakarinėje 
Jordano pakrantėje bus įsteigta 
keliasdešimt izraelitų kaimų, 
kurių gyventojų skaičius 
sieks beveik 60.000. Šie faktai 
liudija, kad Izraelio vyriausybė, 
pradėdama derybas su Egiptu, 
nė negalvoja suteikti pilnos sa
vivaldos Gazos juostai ar vaka
rinei Jordano pakrantei ir ne
planuoja pasitraukti iš šių sri
čių. Premjero M. Begino atsis
tatydinimo pareikalavo opozici
nė darbiečių partija, nusivylusi 
neįtikėtinai augšta infliacija, pa
siekusia net 60%.

SALT II
Naująją atominius ginklus ri

bojančią SALT II sutartį su So

Siame numeryje:
Vergijos pilietybė

Busimasis Sovietų Sąjungos įstatymas ir išeivijos lietuviai 
Popiežius lietuvių kolegijoje

Jonas-Paulius II aplankė Šv. Kazimiero kolegiją Romoje 
Lietuvis Vatikano tarnyboje

Prel. Audrys J. Bačkis paskirtas svarbiom pareigom Romoje 
Partiniai rėmai iškilmei Vilniuje

Ištrauka iš pogrindžio spaudos apie universiteto sukaktį 
Pokalbis su rusų disidentu

Pranešimas iš Vašingtono apie susitikimą su Ginzburgu 
Baigė kelionę lituanistas

Palaidotas a.a. Sergijus Treigys — ilgametis mokytojas 
Užgeso veiklusis tautietis

Venecuelos lietuvių veikėjas a.a. inž. Vladas Venckus 
Vėl matėm Aistį Vašingtone

Iškiliai paminėta žymiojo poeto mirties sukaktis 
Dabartinė mūsų poezija

Rašytojas A. Kairys atsiliepia į prof. A. Maceinos mintis 
Nauja lietuvių istorija

Profesoriaus J. Cadzow knyga apie Klevelando lietuvius

vietų Sąjunga turi patvirtinti 
JAV senatas dviejų trečdalių 
balsų dauguma. Prieš šią sutar
tį senate jaučiama nemaža opo
zicija, nes ji apribojo tik rake
tų ir tolimo skrydžio bombone
šių skaičių, leisdama sovietams 
gerokai padidinti atominius už
taisus, kurių kiekviena raketa 
galės turėti iki dešimt, kai tuo 
tarpu amerikiečių raketos turi 
tik tris. Atominio karo baisu
mus atskleidžia JAV kongreso 
paskelbta studija. Jos duomeni
mis, iš 220 milijonų amerikie
čių po pirmo sovietinio smūgio 
gyvų išliktų tik 75 milijonai. 
Nuo atominio amerikiečių at
kirčio žūtų beveik 30 milijonų 
Sovietų Sąjungos gyventojų. 
Abiejų šalių civilizacija būtų 
beveik visiškai sunaikinta — 
tektų viską pradėti iš naujo.

Popiežiaus Mišios
Popiežius Jonas Paulius II 

savo 59-tojo gimtadienio proga 
aplankė Cassino kalną Italijoje, 

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuvis Vatikano tarnyboje
Prelatas Audrys J. Bačkis paskirtas Vatikano viešų jų-užsienio 

reikalų tarybos vicešekretoriumi

Partiniai rėmai iškilmei Vilniuje
Pogrindžio leidinys "Alma Mater" 1979 metų 1 nr. apie pasiruošimus Vilniaus universiteto

Popiežius Jonas-Paulius II-sis 
pertvarkė vyriausią Vatikano 
kurijos vadovybę. Savo arti
miausiu bendradarbiu, vietoj 
neseniai mirusio kardinolo Vii- 
lot, Vatikano valstybės sekreto
riaus pareigom paskyrė buvusį 
viešųjų reikalų tarybos sekre
torių arkiv. Augustiną Casarolį, 
dažnai spaudoje vadinamą “Va
tikano užsienio reikalų ministe- 
riu”. Arkivyskupo Casarolio vie
ton nauju viešųjų reikalų tary
bos sekretorium paskyrė buvusį 
šios tarybos vicesekretorių prel. 
Achille Silvestrinį. Arkivyskupo 
Silvestrinio padėjėju — vicesek- 
retorium paskyrė lietuvį prela
tą Audrį-Juozą Bačkį, kuris Iki 
šiol Vatikano valstybės sekreto
riate rūpinosi tarptautinių orga
nizacijų, nusiginklavimo ir tai
kos reikalais.

Be to, popiežius naujojo Va
tikano valstybės prosekreto- 
riaus arkiv. Casaroli pavaduoto
ju, vietoj arkiv. Juozapo Caprio, 
kuris dabar paskirtas vyriausiu 
Apaštalų Sosto nuosavybės ad
ministratorium, paskyrė ispaną 
arkivyskupą Edvardą Martinez 
Somalo, buvusį Apaštalų Sosto 
nuncijum Kolumbijoje. Sis lie
tuvio ir ispano paskyrimas augš- 
tom pareigom Vatikane ryškiai 
parodo naujojo popiežiaus Jo- 
no-Pauliaus II užmojį dar la
biau sutarptautinti Vatikano 
kurijos vadovybę.

Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano” gegužės 6 d. 
laidoje, skelbdamas naujus pa
skyrimus, pateikė ir naujųjų 
Vatikano dignitorių biografijas. 
Jų tarpe lietuvius labiausiai do
mina ir džiugina naujojo Vati
kano viešųjų reikalų tarybos vi- 
cesekretoriaus prel. Audrio J. 
Bačkio paskyrimas.

“Naujasis K. Bendrijos viešų
jų reikalų tarybos vicesekreto- 
rius prelatas Audrys Juozas 
Bačkis, — rašo “L’Osservatore 
Romano”, — yra gimęs 1937 m. 
vasario 1 d. Kaune, Lietuvoje. 
Sulaukęs tik vienerių metų, su 
šeima persikėlė į Paryžių, kur 
jo tėvas Stasys Bačkis buvo Lie
tuvos diplomatinės pasiuntiny
bės tarnautojas. Atėjus mokyk
liniam amžiui, Audrys lankė 
Sainte-Marie de Monceau Tėvų 
maristų vadovaujamą institutą, 
kurį baigęs 1955 m., įstojo į 
Saint-Sulpice kunigų seminari
ją Paryžiuje ir ten baigė filoso
fijos kursą. 1957 m. atvyko į 
Sv. Kazimiero lietuvių kolegiją 
Romoje ir teologijos studijas tę
sė popiežiškame Gregoriaus 
universitete, čia gavo teologi
jos licenciato laipsnį ir 1961 m. 
kovo 18 d. buvo įšventintas 
Kauno arkivyskupijos kunigu. 
Kunigystės šventimus suteikė 
a. a. kardinolas Luigi Traglia.” 

“Kun. A. J. Bačkis, trumpai 
padirbėjęs lietuvių sielovadoje 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, augštosiom studijom grįžo 
į Romą, čia įstojo į popiežišką
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Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
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ją akademiją, kur baigė diplo
matinius mokslus. Kartu Late- 
rano universitete gavo kanonų 
teisės daktaro laipsnį. Baigęs 
studijas 1964 m., įsijungė į dip
lomatinę Vatikano tarnybą. Pir
miausia buvo paskirtas sekreto
rium Apaštalų Sosto nuncijatū- 
roje Filipinuose, po to Koštari- 
koje, Turkijoje ir Nigerijoje. 
1973 m. buvo pašauktas į Vati
kano valstybės sekretoriatą, kur 
rūpinosi tarptautinių organiza
cijų, taikos ir nusiginklavimo 
reikalais. Šiose pareigose, kaip 
Vatikano delegacijos narys, 
prel. Audrys Bačkis 1975 m. da
lyvavo Jungtinių Tautų konfe
rencijoje Vienoje tarptautinių 
organizacijų santykiams svars
tyti. Eidamas šias atsakingas pa
reigas, prel. Bačkis kiekvieną 
sekmadienį uoliai talkina vieno
je Tivolio parapijoje ir aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 
Pastaruoju metu eina Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademi
jos valdybos sekretoriaus parei
gas ir yra paskirtas deputatu 
šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
taryboje. . .”

Plačiai skaitomas Romos 
dienraštis “11 Tempo” gegužės 
6 d. laidoje, pranešdamas apie 
naujus paskyrimus Vatikane, 
labai įvertino naujojo viešųjų 
reikalų tarybos vicesekretoriaus 
prel. Audrio Bačkio paskyrimą, 
"šis paskyrimas, — rašo dieh- 
raštis^-r yra dviguba staigme
na? Pirmiausia prelato Bač
kio amžius! Tai labai jaunas, tu
rintis vos 42 metus. Antra jo 
tautybė: jis gimęs Kaune, Lie
tuvoje, 1937 m., bet užaugęs Pa
ryžiuje, kur jo tėvas dirbo dip
lomatinėje tarnyboje. Iš čia jis 
jau nebegalėjo sugrįžti į savo 
tėvynę. . .”

Taigi — rašo toliau "II Tem
po”, — šis paskyrimas yra la
bai reikšmingas. Visų pirma 
dėlto, kad popiežius, visai ne
žvelgdamas į tarnybinės “kar
jeros” eigą, parinko tinkamą 
žmogų tinkamai vietai! Antra, 
dėlto, kad šis paskyrimas, kuris 
tiesiogiai liečia, tarp kitko, san
tykius su Rytų Europa, susilau
kė dvasiškio, kilusio kaip tik iš 
tų kraštų.

Mons. Kl. Razminas
Red. prierašas. Prel. A. J. 

Bačkio paskyrimą komentavo ir 
JAV, ir Kanados spauda. Pvz. 
Vašingtono “Catholic Standard” 
1979. V. 10 išspausdino NC pra
nešimą iš Romos, kuriame sako
ma: pirmą kartą istorijoje po
piežius paskyrė Vatikano vals
tybės pasekretoriu n e i t a 1 ą 
arkiv. E. Martinez (ispaną); tą 
pačią dieną popiežius paskyrė 
lietuvį prel A. J. Bačkį viešųjų 
reikalų tarybos pasekretoriu. 
Tai esąs pirmas kartas, kad to
kiom augštom pareigom tapo 
paskirtas asmuo iš Rytų Euro
pos. Kanadoje apie šį paskyrimą 
rašė “The Montreal Star” 1979. 
V. 7 ir kiti.

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Remontas
Jei norima išgirsti skaudžių 

anekdotų, reikia susitikti su 
dirbančiais un-to remonto dar
buose. Kaip žinome, dėl užsitę
susio remonto nukeltos minėji
mo iškilmės net į rudenį, kada 
žliaugia lietus ir yra mažai die
nų, tinkančių dideliems rengi
niams.

Dabar remonto darbuose da
lyvauja ne tik studentai, bet ir 
profesoriai. Darbai nesustojo 
net per didžiausius šalčius ir eg
zaminų sesiją. Bet reikalai ne
juda iš vietos. Statybininkų nuo
mone, su tiek dirbančių ir per 
tiek laiko buvo galima ne sure
montuoti, bet pastatyti didžiu
lius rūmus. O ir remontas ne
toks jau didelis: patvarkyti, nu
dažyti, pastatyti vieną neaugštą 
sieną Stuokos gatvėje . . . Deja, 
kas matė remontą vasaros pa
baigoje, pažvelgęs dabar į atlik
tus darbus, vargu ar galės kon
statuoti pažangą. Reikia dar at
siminti, kad šiuo metu dar ne
kalbama apie atlikto darbo ko
kybę . . .

Faktai, duodantys pagrindą 
anekdotams, yra “remonto” ne
rašytas šūkis: “Tegu nežino kai
rė, ką daro dešinė!”

Bet tokio “remonto” priežas
tys yra kur kas gilesnės . . . Be
ne svarbiausioji — tai tas biu
rokratizmas, neūkiškumas, ne
suinteresuotumas ir ta netvar
ka, kuria pasižymi visi TSRS 
darbai, ypač ekonomikos srity
je. “Pažvelgęs į šį remontą, 
tartum veidrody regi visą T. 
Sąjungos tvarką miniatiūroje”,
— kažkas vykusiai išsireiškė. Ir 
reikia sutikti, kad šiuose žo
džiuose yra didelė dalis tiesos.

Skargos kiemas
Jubilėjinei komisijai, ypač 

jos sekcijai — politiniam masi
niam ideologiniam darbui, ne
mažą susirūpinimą kelia ir kai- 
kurie . . . tradiciniai pavadini
mai. Pirmiausia — Skargos kie
mas. Tai — didžiausias, prie
šais išniekintos jėzuitų — Sv. 
Jono bažnyčios fasadą esantis 
kiemas. Gi Skargos vardas da
bar labai nepageidaujamas, nes 
jis buvoti; . jėzuitas. Nesvarbu, 
kad — didelis mokslininkas, 
kad jam teko garbė būti pir
muoju šio universiteto rekto
riumi. Be abejo, šiai ideologinei 
sekcijai (toliau ją taip ir vadin
sime) šimtą kartų būtų leng
viau “dirbti”, jei panašių “užuo
minų” į un-to praeitį visai ne
būtų. Deja, Skargos kiemas jau 
buvo tada, kai “ideologinės sek
cijos” net atsiradimo apraiškų 
nebuvo galima nė nujausti. Ką 
daryti? Be abejo, reikia keisti 
pavadinimą. Toks nurodymas ir 
iš augščiau . . . Taip gimsta pir
mas projektas — Skargos kie
mą pavadinti . . . Didžiuoju.

Galimas daiktas, kad taip ir 
bus pavadintas. Tik mes abejo
jame, ar toks žingsnis protin
gas: jubilėjus čia pat, o nauji 
vardai negreit prigyja, dažnai 
ir visai neprigyja . . . Kas bus, 
jei niekas nauju vardu to kiemo 
nevadins? Ar neteks atgailauti 
pačiai “ideologinei sekcijai” 
prieš "augščiau stovinčius orga
nus”? Tai nujaučia kaikurie 
šios “sekcijos” nariai, patyliu
kais kaltindami tuos pačius "or
ganus”, kad nedavė nurodymų 
anksčiau. Mat, per ilgesnį laiką 
gal būtų pripratę naujai vadinti 
ir nebesi j austų . . . falsifikaci
jos.

Pakvietimai
Jubilėjus negali būti be sve

čių. Reikia kviesti ne tik iš 
TSRS bei socialistinių kraštų, 
bet ir iš kapitalistinių šalių. Tai 
svarbi ideologinio darbo sritis
— pademonstruoti “didžius ta
rybinės augštosios mokyklos pa
siekimus . . . vadovaujant iš
mintingai Partijai . . .” (žodžiai 
paimti iš pakvietimų teksto). 
Šie pakvietimai skirti tarybi
niams bei socialistinių kraštų 
svečiams. Bet kokius kvietimus 
pasiųsti kapitalistinių valstybių 
būsimiems svečiams? Štai ko
kia problema! Negi po kreipi
mosi “Magnificencija” kalbėsi 
apie “XXV” partijos įkvėptus 
nutarimus”? Čia reikia pakvie
timo tekstą taip suredaguoti, 
kad nesijaustų, jog svarbiausias 
jubilėjaus tikslas — įvykdyti 
didžiulį ideologinį renginį. Taip 
ir gimsta pakvietimai su kito
kiais tekstais “klasinės diferen
ciacijos” principu . . .

Programos
Kita bėda — programos. Tie 

vakariečiai — tikri pedantai ir 
įkyrūs. Jie, mat, nori iš anksto

400 metų sukakčiai

žinoti, kaip vyks jubilėjaus 
šventė, kokie renginiai numa
tomi ir t.t. Vadinasi, su pakvie
timu reikia siųsti ir programą. 
Bet ką daryti, jei jubilėjaus pa
grindinis tikslas — propagan
dinis? Negi siųsti tokią, kokia 
ji iš tikrųjų bus: “su kelionėmis 
į būsimą Lenino ir Kapsuko pa
minklų atidarymą Saulėtekio 
alėjoje rugsėjo 20 d ”? Gavę to
kią “programą”, kapitalistiniai 
mokslininkai, gyvendami, kaip 
jie sako, “laisvame pasaulyje”, 
gali sustreikuoti. O ten strei
kuoti įstatymai leidžia . . . Kaip 
nemalonu būtų, jei niekas iš 
ten neatvyktų. Pasaulis kažin 
ką pagalvotų ... Be to, liktų 
be darbo didžiulė tam reikalui 
parengta KGB agentų ir seklių 
armija . . . Ne! Reikia viską da
ryti, kad atvažiuotų! Reikia ras
ti išeitį! Ir tokia išeitis randa
ma: Vakarų kraštų mokslinin
kams programas pasiųsti tik ta
da, kai bus gautas jų sutikimas, 
kad jie tikrai atvyks. Ir siųsti 
programą tik tada, jei pasižadė
jęs atvykti mokslininkas pri
mygtinai jos reikalaus. Bet kad 
reikalaus, sunku patikėti: tie 
kapitalistai šiuo atveju nėra 
įžvalgūs. O kai atvyks, šaukštai 
jau popiet: galėsime jiems pa
sakyti, kad TSRS streikų nėra 
ir negali būti.

Ką kviesti?
T a i problemų problema! 

“Daug pašauktų, maža išrink
tų!” Bet visai nekviesti irgi ne
išeina. Jubilėjus — ne šiaip sau 
renginys. Nors ir šuns balsu 
kauk, bet reikia atsiminti, kad 
dabar ne pokario laikai. . . Ten
ka susitaikinti su faktu, kad VU 
pats seniausias visoje dabartinė
je TSRS. Negi Lietu’ ą “išjung
si”, nors ir laikinai, kad ta gar
be, sakysim, suspindėtų visos 
Sąjungos kultūros ir mokslo 
centras Maskva? Nori nenori, 
reikia praryti tą karčią piliulę 
ir kviesti svečius ir iš to “supu
vusio Vakarų pasaulio”. Bet ką 
daryti, kad dauguma jų labai 
nepageidautini. O apskritai 
įtartini visi. Nemaloniausia, 
kad jie labai garsūs, įtakingi, o 
daugelis susiję su VU tiesiogiai 
ar per mokslinį personalą. Ir 
susidaro nesvietiškai didelis są
rašas, daugiau negu keturi šim
tai! Žinoma, iš karto atmetus 
tuos, kurių jokiomis aplinkybė
mis negalima įsileisti į sovietinę 
Lietuvą.

Štai kur tikras darbas “ideo
loginei sekcijai”! Kiek rūpesčių 
V U speeskyriui ir visam 
KGB?!. . .

šiuo metu, atrodo, kviestinių 
svečių sąrašas jau sumažėjęs 
perpus. "Iškrito” iš sąrašo ir 
toks įžymus lietuvis mokslinin
kas P. Rabikauskas, žinomas vi
same krikščioniškame mokslo 
pasaulyje. Bet jis ... jėzuitas. 
Jeigu jam būtų leidžiama atvyk
ti, įvyktų tokia ideologinė klai
da, kuriomis domisi jau Maskvos 
KGB. Juk iš Vatikano “agentas” 
gali priminti VU įkūrimo istori
ją, jėzuitų mokslininkus, kurie 
savo laiku mūsų ALMA MATER 
pakėlė į europinio masto lygį. 
Abejojama ir dėl profesoriaus 
Greimo pakvietimo, ir dėl dau
gelio kitų. . . Atsakingas dar
bas! ,

Mirusiųjų klausimas
Visi dar gerai atsimena, kiek 

rūpesčių suteikė partijai ir vy
riausybei JT nutarimas pami
nėti K. Donelaičio 250 metų su
kaktį. Per karą Tolminkiemyje 
sveika išlikusi bažnytėlė, kur 
poetas skaitydavo savo kūri
nius, po karo negailestingai bu
vo naikinama. Bet štai nutari
mas! ... Reikėjo ką nors daryti 
Ir darė. . . Bet iki tol, kol pra
ėjo jubilėjus. Tai liudija ir K. 
Donelaičio palaikai, laikomi dė
žėje Lietuvių Kalbos ir Litera
tūros Institute iki šios dienos. 
Neatsižvelgta net į tarybinėje 
spaudoje pasigirdusius protes
tus. Ir kodėl rūpintis, jei jubilė
jus jau seniai praėjo?

šį kartą susirūpinta įžymiųjų 
VU mokslininkų, žinomų moks
lo pasaulyje, kapų apverktina 
padėtimi Rasų, Bernardinų ir 
kitose kapinėse. Niekam šitie 
kapai nerūpėjo ir nebūtų paru
pę, jei ne tie svečiai iš Vaka
rų. . . Jei kam būtų tai parupę, 
greičiausia jie būtų susilaukę 
valdžios nemalonės dėl “praei
ties idealizavimo”.

Rasų kapinėse stovinti goti
kinio stiliaus koplytėlė jau se
niai be stogo. Per daugelį metų 
vėjas jos griūvančias sienas ap
dengė tokiu storu dulkių sluogs- 
niu, kad ant jų vasarą žaliuoja 

berželiai! O kaip tyčia prie pat 
jos sienos palaidotas Lelevelis. 
Kitų įžymiųjų mokslininkų ka
pai šaukiasi dangaus keršto! Pa
naši padėtis ir kitose kapinėse.

Dabar susirūpinta. . . Bet ar 
ne pervėlai? Ir kyla pagrįstas 
klausimas, ar tas susirūpinimas 
nėra vien propagandinis triu
kas, skirtas išvengti nemalonių 
užuominų iš Vakarų mokslinin
kų pusės? Ar to susirūpinimo 
baigmė nebus ta pati, pasibai
gus jubilėjui, kokia ištiko Done
laičio palaikus?

Yra dar viena problema: ką 
reiks pasakyti, jei kas paklaus, 
kur yra pasaulinio garso moks
lininko, dar pirmaisiais pokario 
metais dirbusio Vilniaus univer
sitete, prof. L. Karsavino kapas? 
Ir ne vien Karsavino!. . .

Į šį klausimą atsakyti palie
kame “ideologinei sekcijai” ar
ba tiems, kurie. . .

Atminimo ženklai
Jubilėjus be atminimo ženk

lų, suvenyrų — ne jubilėjus. 
Tam tikslui irgi sudaryta sekci
ja, kuri turi rūpintis minėtais 
dalykais. Kaikas jau daroma. 
Kauno “Kaspino” fabrike užsa
kyta padaryti jubilėjinius ka
lendorius — skareles. Dailinin
kams pavyko gerai atlikti dar
bą. Jų pateiktas pavyzdys žavė
jo akį, buvo prasmingas jubilė
jaus požiūriu. Bet štai kilo są
myšis: pasirodo, kad į piešinį 
meniškai buvo įterpti VU įkū
rimo iniciatoriai — jėzuitų pro
fesorių pavardės. Sujudo, su
kruto visas ideologinis aparatas. 
Ir rezultatas aiškus: pagaminti 
kalendoriai — skarelės be tų 
mokslininkų pavardžių. . .

Moksliniai kadrai
Yra nemažai bėdų ir dėl 

mokslininkų kvalifikacijos kė
limo ideologine kryptimi. Prieš 
keletą metų Vilniaus universi
tetui buvo prikergtas “Raudo
nosios vėliavos ordinas”. Gal tai 
buvo padaryta pagal planą, gal 
propagandiniais sumetimais, o 
gal kaip “gairė”, kad VU vado
vybė žinotų, už ką jie gali būti 
vertinami. Be abejo, visi šie fak
toriai turėjo reikšmės. Galimas 
daiktas, kad ir dabar kažkas pa
našaus turėtų būti. Bet tokiais 
atvejais būtinai reikia afišuotis 
ideologiniu darbu. Ar ne tuo pa
grindu gimė augštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo ministe
rijos kolegijos nutarimas “Dėl 
mokslo daktarų ugdymo augš- 
tosiose mokyklose” (1978 m. 
XII. 26, nr. 175). Ten sakoma: 
“Nepatenkinamas mokslinių 
etatų panaudojimo efektyvu
mas. .f.” Bet šiame nutarime 
sieloj am asi ne dėl Lietuvos isto
rijos, literatūros ir pan. dalykų, 
o dėl TSRS partijos istorijos 
specialybės. Konstatuojama, 
kad iš šios specialybės paruošta 
tik 25% numatytų daktarų. O 
dar baisiau: “. . .nė vieno moks
lo daktaro neparengta moksli
nio komunizmo specialybėje” 
(citavome iš minėto nutarimo 
teksto).

Be abejo, teks pasispausti. 
Jei norima, kad jubilėjus pra
eitų “augštu politiniu idėjiniu 
lygiu”, reikės visą dėmesį nu
kreipti ir į šią "specialybę”. Tik 
bėda ta, kad vis daugiau atsi
randa tokių, kurie nenori su
prasti, kad čia irgi mokslas, dar
gi koks! Kažkas panašaus į 
"mokslinį ateizmą”...

* ♦ ♦
Čia suminėti tik keli dalykai, 

tik atsitiktinai surinkti faktai. 
Be abejo, jie nepretenduoja į 
išsamią ir tikslią informaciją 
apie pasiruošimą jubilėjui. Ne
maža žymiai reikšmingesnių 
faktų, dokumentų slepia storos 
speeskyriaus seifų durys. . . Bet 
ir šios kelios nuotrupos ryškiai 
parodo, ko siekiama jubilėjumi, 
teisingiau sakant, kuo norima 
paversti jubilėjų.

400 metų — garbingas am
žius! Liūdna, kad VU jubilėjus 
švenčiamas ne mūsų tautai nau
dinga kryptimi. Jubilėjus prie
vartaujamas tikslams, nieko 
bendro neturintiems su mokslu, 
nei su garbinga universiteto pa
skirtimi. E. Kartonis

A+A 
STASIUI VAIČIULIUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ, jos brolį JONĄ JANUŠKE

VIČIŲ ir jo žmoną nuoširdžiai užjaučiame — 

G. V. Agurkiai B. Antanaitienė O. Savickienė

M. Juodis G. V. Stabingiai S. A. bukaičiai

Staigiai mylimai mamytei

ONAI STRIMAITIENEI 
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame sūnų VYTAUTĄ su šeima, 
dukras DANGUOLĘ ir RITĄ su šeimomis —

P. Jackevičienė B. ir J. Malaiška

Gražina McLaughlin su šeima

Prisikėlimo parapijos choro narei

A+A
ONAI STRIMAITIENEI

staiga mirus, sūnų VYTAUTĄ ir jo šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime —

Prisikėlimo parapijos choras

A+A

ONAI STRIMAITIENEI

mirus, mielą choristą sūnų VYTAUTĄ su šeima ir

kitus gimines giliai užjaučiame bei kartu liūdime —

Toronto Lietuvių Vyrų

Choras "Aras"

A+A

FELIKSUI SENKUI

mirus,

jo žmonai ELENAI ir jos seseriai ONUTEI reiškiame

gilią užuojautą bei kartu liūdime —

Joana ir Domą

Kaunaitės

dfattairian Art JKemirrials
176 Lakeshore Rood 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 dideli pasirinkimą pagamintų 

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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).

Tol. 417-2147, vakarais 445-195$ 
Meistriškas darbas, puikus lietuviški projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ KNDROVt
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Palaidojus a.a. mokytoją Sergijų Treigį Kanados Lietuvių Diena

V. IGNAITIS

Šių metų gegužės 1 d. anksti 
rytą mus paliko mokyt. S Trei
gys. Tai dar vyresniosios kartos 
mokytojas, kurio laikais Lietu
voj kaip tik formavosi lietuviš
koji mokykla ir jos kryptis.

Velionis buvo Suvalkijos ly
gumų sūnus. Gimė 1907 m. ba
landžio 22 d. Kalvarijos apskri
tyje. Jo tėvai buvo lietuviškai 
— krikščioniškai susipratę ūki
ninkai. Tokioj dvasioj velionis 
praleido savo jaunystę, tokioj 
dvasioj jis mokė ir auklėjo jau
nąją kartą, tokioj dvasioj jis gy
veno ligi pat savo mirties.

Jau spaudos draudimo laikais 
Kalvarijos apylinkių gyventojai 
buvo apsišvietę, leido savo vai
kus, tiek berniukus tiek mergai
tes, į mokyklas. Apylinkė gar
sėjo savo knygnešiais, kurių 
pats svarbiausias buvo Juozas 
Kanclerius. Beveik pas kiekvie
ną tų apylinkių gyventoją būda
vo lietuviškų ir religinių spaudi
nių — knygų bei laikraščių. Ne
nuostabu, kad jaunas Sergijus, 
prieš pradėdamas lankyti mo
kyklą, mokėjo lietuviškai skai
tyti ir rašyti, bet nemokėjo nei 
rusiškai, nei lenkiškai. Tai, be 
abejonės, turėjo daug įtakos vė
liau jam pačiam ir kaip žmogui, 
ir kaip mokytojui.

Baigęs 4 klasių Kalvarijoj 
tuo laiku esančią mokyklą, iš
laikė egzaminus Į Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnazijos VI 
klasę. Mėgo kalbas. 1925 m. bai
gė gimnaziją ir tais pačiais me
tais Įstojo Į Kauno universiteto 
teologijos — filosofijos fakul
tetą. Studijavo lietuvių kalbą, 
literatūrą ir germanistiką. Ku
rį laiką buvo mūsų kalbininko 
Jono Jablonskio sekretoriumi.

Svarbiausia profesija
AL. GIMANTAS

Kaikas. beskaitydamas šią 
mūsų nagrinėjamą temą, ko ge
ro, pagalvos, kad skaito “Tiesą’ 
ar bent ištraukas iš sovietina- 
mos Lietuvos periodikos. Juk 
tik ten, partijos noru, pageida
vimu ar reikalavimu, beveik iki 
įkyrumo nuolat rašoma apie 
žemdirbius, galvijų fermas, mel
žėjas ir kiaulių šėrėjas. Rašoma 
vis paraginant, pagiriant, paba
rant, iškeliant ar papeikiant lie
tuviškojo sodžiaus gyventojus, 
šiaip jau iš pačios prigimties do
rus, sąžiningus žmones.

Ne, ne apie sovietinio so
džiaus gyvenimo plonybes čia 
norime kalbėti, bet apie vieną 
profesija, kuri vienodai svarbi 
tiek čia, tiek ten, ir nuo kurios 
priklauso ar tik ne mūsų visų 
likimas, bent biologine prasme 
vertinant. Tai ūkininko, žem
dirbio profesija. Tai lygiai ga
lioja lietuviškai, amerikinei ar 
ir sovietinei visuomenei. Atimk 
žmonijai ūkininką (žemdirbį, 
gyvulių augintoją), ir neteksi 
pagrindinio maisto tiekėjo, be 
kurio mūsų visų gyvenimas vi
siškai pasikeistų.

Kiek svarbus, net ir visos 
tautos išsilaikymui, tas ūkinin
kavimas buvo, turbūt dauguma 
prisimena II D. karo metą, kai 
neretam miestiečiui su badmi- 
rio maisto kortelėmis beveik ne
buvo įmanoma išsiversti. Tada 
miestelėnai itin pradėjo “gar
binti” lietuvišką sodžių, nes tik 
iš jo atėjo pagrindiniai gaminiai 
— grūdai, mėsa, daržovės. Stai
ga ir išlepintai miestelėno no
siai pasidarė mielas, patrauklus 
kaimiečio “kvapas”, visa kai
miškoji aplinka. Tokie brangūs 
ir reikalingi pasidarė kaime gy
veną artimi bei tolimi giminai
čiai ar vos pažįstami sodiečiai. 
Jie tapo svarbiais ramsčiais pu
siau alkaniems miestų gyvento
jams!

Daug yra gerų ir naudingų 
profesijų, amatų, tačiau žemdir
bystė, pažįstama pasauliui jau 
nuo proistorinių laikų^ turėtų

Baigęs universitetą (1929 m.), 
mokytojavo Vilkaviškio ir Ky
bartų gimnazijose. Dėstė lietu
vių kalbą ir literatūrą. Būdamas 
Vilkaviškyje, vedė S. Endziulai- 
tytę, išaugino dukrą Dalią ir 
sūnų Julių. II D. karo pabaigo
je pateko į Vokietiją, gyveno 
stovykloje ir mokytojavo.

Velionis į Kanadą atvyko 
1948 m. ir apsigyveno Toronto 
mieste. Dirbo Eatono bendrovė
je.

A. a. S. Treigys buvo linksmo 
ir švelnaus būdo žmogus, viešu
mos perdaug nemėgo: buvo 
kuklus ir pamaldus. Priklausė 
Lietuvių Bendruomenei, Prisi
kėlimo parapijai, ateitininkams, 
buvo Toronto Lietuvių Namų ir 
Lietuviškos Knygos Klubo (Či
kagoje) narys.

Pastaraisiais keleriais metais, 
sušlubavus sveikatai, S. Treigys 
mažai judėjo, buvo užsidaręs 
savo šeimos ratelyje. Paguldy
tas į ligoninę ir, ligos iškamuo
tas, staigiai mirė širdimi. Pas
kutiniai jo žodžiai prieš mirtį: 
“Viešpatie, teesie Tavo valia”.

Pamaldas už velionį atlaikė 
Prisikėlimo parapijos šventovė
je kun. A. Prakapas, kun. P. 
Ažubalis ir kun. B. Pacevičius. 
Kun. B. Pacevičius pasakė pa
mokslą, kuriame išryškino ve
lionį kaip lietuvį ir kaip giliai 
tikintį krikščionį. Į kapines 
Anapilyje palydėjo kun. E. Jur
gutis ir gausus artimųjų, jo mo
kinių, draugų ir pažįstamų bū
rys. Prie kapo mokytojų vardu 
atsisveikino A. Rinkūnas, atei
tininkų — V. Kolyčius. Liko liū
dinti žmona Sofija, duktė Dalia, 
sūnus Julius, seserys — M. 
Barščiauskienė, A. Štuopienė ir 
brolis Vincas.

Ilsėkis ramybėje!

būti laikoma vienu iš svarbiau
sių žmogaus užsiėmimų. Maši
nos, automatizacija, tiesa, labai 
palengvina ūkininkavimą, taupo 
darbo jėgą ir laiką, bet vienos 
mašinos dar negali pakeisti 
žmogaus. Ūkininkauti, tegu ir 
sunkiai, visdėlto galima ir pri
mityviu būdu, bet žmogui mai
tintis be žemdirbystės būtų itin 
sunku ir netikra.

Tad ir norisi ant savotiško 
pjedestalo kelti tą paprastą so
dietį — ūkininką — žemdirbį, 
be kurio darbo ir triūso būtų 
tušti visi žemiškieji aruodai, na, 
ir mūsų visų skilviai. . .

Tiesa, šiandien mums (turbūt 
visiems) sočiai gyvenant ir 
praktiškai kasdien prieš save 
turint šventinį Kalėdų ar Vely
kų stalą, sunku beįvertinti to 
viso maisto gausumą ir palaimą. 
Tačiau dėlto neturėtų keistis 
mūsų nusistatymas ar bendroji 
pažiūra į kaimą.

Neskaitant mažų išimčių (ne
bent tabako ūkininkai Kanado
je), išeivijoje būdingo lietuvio 
ūkininko profilio neturime. At
rodo, nesuviliojo derlinga ir na
ši šio kontinento žemelė gimto
jo krašto juodžemio ar smilčių 
netekusio tautiečio. Ir ar tik ne 
vienintelis artimas ir tiesioginis 
išeivio ryšys su žeme lieka ne
išvengiamas 6 pėdų gilumo lo
pas ramybės slėnyje. . .

Gaila, itin gaila, kad lietuvio 
tradicija ir ryšys su duoną jam 
teikiančia žeme emigraciniame 
gyvenime kaip ir nutrūko. Nie
kas iš mūsiškių nekreipia giles
nio dėmesio vienai svarbiausių 
ir garbingiausių profesijų — 
ūkininkavimui. Tapome mieste
lėnais, inteligentais (nebūtinai 
intelektualais) ir senokai nusi- 
kratėme gimtosios žemės dul
kių, sodžiaus kvapo, visai nesun
kiai persiimdami “Pepsi” ar 
“Coca - Cola” pernelyg saldžia 
kultūra. . .

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

Lietuvos atstovo Vašingtone žmona ONA BACKIENE pasiuntinybės raštinėje. Jų sūnus Audrys pasikrtas Va
tikano viešųjų reikalų pasekretoriu. Jis dirba diplomatinėje Vatikano tarnyboje nuo 1964 metų

Pokalbis su rusų disidentu
A. Ginzburgas susitiko su būreliu JAV sostinės lietuvių Vašingtone

Gegužės 11-14 d. d. Vašingto
ne lankėsi tik ką iš sovietinių 
lagerių drauge su kitais ketu
riais kaliniais mainais už du so
vietų šnipus paleistas Aleksand
ras Ginzburgas, žinomas sovie
tų kovotojas už žmogaus teises, 
Solženicino fondo tvarkytojas. 
Gegužės 11 d., dalyvaujant JAV 
kongreso atstovams, daugybei 
spaudos, TV bei radijo reporte
rių, A. Ginzburgas liudijo JAV 
kongreso saugumo bei bendra
darbiavimo Europoje klausi
mais komisijai, trumpai žinomai 
Helsinkio komisijos vardu. Kaip 
jau “TŽ” buvo skelbta, pradė
damas savo paruoštą praneši
mą, A. Ginzburgas pradžioje 
priminė mirusį Lietuvos Hel
sinkio komisijos narį kun. K. 
Garucką ir paprašė visus tylos 
minute velionį pagerbti. Toliau 
pranešimo eigoje jis taip pat 
prisiminė kalinamus Viktorą 
Petkų, Balį Gajauską.

Sekmadienio, gegužės 13, va
karą domininkonų vienuolyne, 
esančiame šalia Kapitoliaus 
augštumos, kur gyvena domi
ninkonas kun. dr. T. Žiūraitis, 
būreliui lietuvių buvo sudaryta 
proga susitikti ir plačiau pasi
kalbėti su A. Ginzburgu. Prieš 
tai A. Ginzburgas, lydimas T. 
Venclovos ir V. Alg. Gureckų. 
aplankė Lietuvos atstovybę, kur 
pakėlė tostą už būsimą laisvą 
Lietuvą, o po to atvyko pas do
mininkonus.

Į vienuolyno svečių kambarį 
įėjo suvargęs, išblyškęs žmogus, 
visai kitaip atrodantis, negu so
tūs amerikiečiai ar kanadiečiai. 
Kalba jis rusiškai, iš lūpų retai 
paleidžia cigaretę. Kas keletą 
minučių vis nusiima storus aki
nius.

Toks mielas ir šiltas atrodo 
tas žmogus, kuris tik prieš dvi 
savaites netikėtai buvo ištrauk
tas iš sovietinio lagerio. Šalia 
atsisėdęs poetas Tomas Venclo
va, kurį Ginzburgas vadina pir
muoju vardu, vertė būrelio lie
tuvių pateikiamus klausimus į 
rusų kalbą ir Ginzburgo atsaky
mus — į lietuvių.

Susirinkusių tarpe, šalia šei
mininko kun. dr. T. Žiūraičio ir 
T. Venclovos, įdomiais klausi
mais reiškėsi JAV LB C V atsto
vas Vašingtone Alg. Gureckas, 
rašyt. K. Almenas, tarptautinės 
teisės dr. D. Krivickas ir kiti.

Kaip laikosi V. Petkus, B Ga
jauskas? — O, puikiai pažįstu 
juos abu. Su B. Gajausku sėdė
jom viename lageryje, — pasa
kojo A. Ginzburgas. — Bet mu
du su Gajausku buvom lengves
niam režime. V. Petkui Vladi
mire buvo kiek lengviau. Dabar 
jis yra blogiausioje vietoje, pa
čiame žiauriausiame kalėjime. 
Padėkite jam!

Toliau A. Ginzburgas pasako
jo, kad amerikiečiai jokiu būdu 
neįsivaizduoja sovietinių kalėji
mų. — Kaip jiems išaiškinti, 
kad sovietiniuose kalėjimuose ir 
lageriuose duona visai kitokia, 
negu Amerikoje ir net Maskvo
je? — klausė A. Ginzburgas. 
Mums to aiškinti nereikėjo, nes 
kokia buvo sovietinio kalėjimo 
duona, matėsi iš Ginzburgo vei
do, iš jo povyzos. Prieš kelias 
dienas, penkiems paleistiems 
kaliniams atvykus į JAV, tų bu
vusių mirtininkų veidus televi
zijoje ir laikraščiuose matė ir 
milijonai amerikiečių. Tik ka
žin, ar jie suprato, kodėl iš jų, 
palyginti dar jaunų žmonių, li
ko tik šešėliai. . .

A. Ginzburgas pasakojo, kad 
Gajauskas buvo nuteistas ne tik 
už veiklą Solženicino fonde, ne 
tik už rinkimą medžiagos poka
rio Lietuvos partizanų kovų is
torijai, bet ir už tai, kad domė
josi ir rinko nepriklausomos 

Lietuvos paskutiniųjų metų 
dokumentinę medžiagą neiš
kraipytai to laikotarpio istori
jai.

Paklaustas, kur ir kada suži
nojo apie Lietuvos Helsinkio 
grupės nario kun. K. Garucko 
mirtį, A. Ginzburgas atsakė, 
kad dar būdamas lageryje. B. 
Gajauskas gavęs paskutinį prieš 
mirtį rašytą kun. K. Garucko 
laišką, kuriame buvo įdėtas ir 
popiežiaus Jono-Pauliaus II at
vaizdas, iškirptas iš žurnalo.

Ko išeiviai neįvykdė?
A. Ginzburgas poroje atvejų 

nusiskundė išeivija. Esą lage
riuose buvo nupiešti politinių 
kalinių Gajausko ir Paulaičio 
portretai ir tam tikrais keliais 
atsiųsti į Vakarus, kad būtų pa
naudoti spaudai. Tarptautinės 
Amnestijos komitetas tuos por
tretus perfotografavo — padau
gino. Jie turėjo pasirodyti lietu
vių spaudoje. Bet, deja, nepasi
rodė, nors vėliau tų portretų 
originalus Tarptautinė Amnes
tija grąžino atgal į Maskvą 
tiems, kam jie priklauso. Reiš
kia portretai, slapta prašmuge- 
liuoti į Vakarus, po kurio laiko 
vėl grįžo atgal į Sovietų Sąjun
gą, nor$ Vakaruose jie buvo pa
dauginti.

A. Ginzburgo žodžiais, su lie
tuvių išeivija sovietų disidentai 
bandė susirišti nuo 1959 m., bet 
nepavyko. “Mes kreipėmės į iš
eiviją kaip tik dėl Lietuvos pro
blemų”, pabrėžė Ginzburgas, 
pastebėdamas, kad Solženicino 
“Gulago salyno” knygos rank
raštis buvęs pirmiausia išvers
tas Lietuvoje į lietuvių kalbą ir 
jo mikrofilmą disidentai išsiun
tė į Vakarus. Ar lietuviai jį ga

Pagalba kaliniams
Sudarytas komitetas politiniams kaliniams gelbėti

JAV LB Visuomeninių Reika
lų Tarybos pastangomis, š.m. 
gegužės 1 d. buvo sudarytas ko
mitetas lietuviams politiniams 
kaliniams gelbėti. Komitetas 
veiks vardu “Koalicija išlaisvin
ti Petkui ir Gajauskui”. Nors 
pirmoje eilėje dėmesys bus ski
riamas pagelbėti Sov. Sąjungos 
Helsinkio susitarimų vykdymui 
Lietuvoje sekti grupės nariams 
Viktorui Petkui ir Baliui Ga
jauskui, komitetas rūpinsis vi
sais lietuviais politiniais kali
niais.

Politiniams kaliniams gelbėti 
komitetą sudarant remtasi Lie
tuvos vyčių, Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos ir LB Visuo
meninių Reikalų Tarybos dar
buotojais, gyvenančiais Vašing
tono, Filadelfijos, Niujorko apy
linkėse. Komitetą sudaro nevie
nu atveju sėkmingai pasireiškę 
Lietuvos laisvinimo veikloje as
menys: Rimas Cesonis, Algi
mantas Gečys, Craig Hardy, 
Daiva Kezienė, Linas Kojelis, 
Rima Mironienė, Viktoras Na
kas, dr. Saulius Naujokaitis, 
kun. K. Pugevičius, Jūratė Kro- 
kytė-Stirbienė, Phillip Skabei- 
kis, Rimantas Stirbys, Aušra 
Zerr, Charles H. Zerr, dr. Elo
na Vaišnienė.

Komitetui pirmininkauja lie
tuviškoje veikloje daug talkinąs 
amerikietis Charles H. Zerr.

Pirmuoju komiteto uždaviniu 
yra skubus organizavimas laiš- 
kų-telegramų siuntimo akcijos 
prezidentui J. Carteriui. ir Tau
tinio Saugumo Tarybos patarė
jui dr. Z. Brzezinskiui, prašant 
padėti išlaisvinti Petkų ir Ga
jauską. šiuo reikalu visuomenė 
ir LB vienetai jau yra infor
muoti. 

vo, ar mikrofilmas dingo pake
liui, iki šių dienų neaišku, nes 
išeivijos sluogsniai į tai neatsi
liepė.

Postalininės išeivijos šūkis 
esąs “už jūsų ir mūsų laisvę”. 
Tad Ginzburgas pažodžiui karto
jo: “Man labai norėtųsi, kad 
lietuvių ir rusų išeivija rastų 
bendrą kalbą, ypač kultūriniuo
se reikaluose, kad ji palaikytų 
ryšius. Mano troškimas, kad abi 
tautos nežūtų. Aš jaučiu savo 
tautos tragediją. Ji didesnė ne
gu lietuvių. Jūs turite daugiau 
tautinio atgimimo galimybių. 
Todėl aš trokštu, kad abi tautos 
padėtų viena kitai atgimti. Rusi
jai imperializmas nereikalingas, 
nes ji pati nuo jo kenčia. . .”

Po šių žodžių iškilo ir aštres
nių klausimų bei diskusijų dėl 
šimtmečiais Rusijos padarytų ir 
tebedaromų nuoskaudų Lietu
vai ir jos imperializmo. Kaiku- 
riuos mažiau diplomatinius pa
reiškimus T. Venclova, versda
mas į rusų kalbą, atrodo, kiek 
švelnino, kad neįskaudintų ir 
taip jau iškankinto svečio. Esą 
lietuviams skaudžių pareiškimų 
yra padarę ir kaikurie disiden
tai, kaip Medvedevas. Rašyto
jas K. Almenas atvirai pareiškė: 
“Reikalausim iš visų rusų disi
dentų, kad jie pripažintų Lietu
vai teisę atsiskirti”.

A. Ginzburgas tuojau atsakė: 
“Tos teisės iš lietuvių atimti 
niekas negali. Medvedevo nuo
monei niekad nepritariau, o kiti 
disidentai esam labai vieningi”.

Pasibaigus pokalbiams, A. 
Ginzburgas, A. Gurecko pa
kviestas, sutiko įeiti į politinį 
komitetą, JAV LB CV sudarytą 
V. Petkui ir B. Gajauskui išva
duoti.

Siekiant sudaryti tvirtą užnu
garį amerikiečių tarpe komiteto 
veiklai, nutarta sudaryti gar
bės komitetą. Pastarojo nariais 
yra kviečiami įtakingi amerikie
tiškojo gyvenimo vadovai (dva
sininkai, politikai, švietėjai, uni
jų vadai) bei žmogaus teisių sri
ties darbuotojai ir disidentai. 
Pirmuoju asmeniu, sutikusiu 
įeiti į garbės komitetą, yra adv. 
Jerome Shestack, Tarptautinės 
Žmogaus Teisių Lygos pirmi
ninkas.

Komitetas sieks informuoti 
politinių kalinių klausimu JAV 
administraciją, kongreso narius, 
žmogaus teisių organizacijas, 
profesines, tikybines ir visuo
menines institucijas, spaudą. 
Reikalui iškilus, bus ruošiamos 
demonstracijos ir teikiama tei
sinė pagalba sovietų teisiamiem 
politiniam kaliniam.

JAV LB krašto valdyba malo
niai prašo lietuviškas organi
zacijas ir tautiečius su komite
tu bendradarbiauti ir pagal iš
gales talkinti. Oficialus komite
to adresas:

Coalition to Free Petkus and 
Gajauskas, 708 Custis Road, 
Glenside, PA. 19038, USA.

LB Inf.

-------------------------------------i. 1Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Šių metų KLD įvyks St. Ca
tharines, Ont., spalio 7 dieną. 
Sudarytos komisijos, kurios 
kruopščiai atlieka joms pavestą 
darbą.

1. Finansų komisija: A. Pa- 
numis, J. Paukštys, P. Baronas.
2. Informacijos: P. Norušienė,
J. šarapnickas. 3. Leidinėlio: P. 
Balsas, J. Zubrickienė. 4. Jau
nimo ir sporto: D. šetikaitė, V. 
Žemaitienė. 5. Susipažinimo va
karo: J. Paukštys ir kiti. 6. Baro: 
J. Paukštys, A. Panumis. 7. Lo
terijos: J. Žemaitis, A. Kuraitis, 
E. Kuraitienė, J. Karaliūnas, O.

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 

Sąjungos XII suvažiavimas 
įvyks šių metų rugsėjo 1-2-3 
dienomis Kanadoje, Toronte, 
Royal York viešbutyje.

Visus kolegas, koleges su šei
momis kviečiame dalyvauti ir 
atitinkamai suplanuoti vasaros 
atostogų laiką.

Suvažiavime, šalia įdomios 
mokslinės programos, bus įvai
ri pramoginė prograrha kole
goms, poniom ir jaunimui. Tai

Užgeso veiklusis tautietis “
A.a. inžinierius Vladas Venckus, Venecuelos lietuvių veikėjas jį

ALEKSANDRA VAlSIŪNlENę

1979 m. balandžio 25 d., ištik
tas širdies smūgio, mirė buvęs 
ilgametis Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos 
pirmininkas inž. Vladas Venc
kus. Ši žinia sukrėtė visą lietu
vių bendruomenę, nes Venecue- 
loje nebuvo nė vieno lietuvio, 
kuris nebūtų jo pažinojęs.

Velionis gimė 1907 m. gruo
džio 20 d. Liepojoje. Pradžios ir 
vidurinį mokslą baigė taip pat 
Liepojoje. Nuo 1931 iki 1936 
m. studijavo Kaune Vytauto Di
džiojo universitete matematikos 
— gamtos fakultete. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, kur 1948 
m. baigė chemijos mokslus. Lie
tuvoje priklausė studentų kor
poracijai “Samogitia”, buvo 
Šaulių Sąjungos narys, skautas 
(apdovanotas Lelijos ordinu), 
Jaunosios Lietuvos narys. 
1940 m. buvo kalintas KSD ka
lėjime už lietuvybę ir išlaisvin
tas prasidėjus rusų-vokiečių ka
rui. Venecueloje dirbo įvairiose 
įmonėse.

Nuo pirmos atvažiavimo die
nos (1948. X. 30) į Venecuelą 
velionis aktyviai reiškėsi visuo
menės veikloje. Dalyvavo kaip 
Venecuelos lietuvių atstovas IV- 
jame Pietų Amerikos lietuvių 
kongrese Buenos Aires mieste, 
Argentinoje, V-jame lietuvių 
kongrese Brazilijoje, Sao Paulo 
mieste, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimuose Niujorke 
ir Vašingtone. Buvo didelis lie
tuvių spaudos mylėtojas, prenu
meravo beveik visus mūsų išei
vijoje išeinančius laikraščius ir 
žurnalus, juose bendradarbiavo. 
Dar neseniai skaitėme jo apra
šymus kitų mirusių mūsų tau
tiečių, o šiandieną turime rašyti 
apie jį-

Inž. Vladas Venckus buvo 
vienas stambiausių mecenatų 
trijų Lietuvos nepriklausomy
bės prezidentų vardo literatū
ros premijos, kuri teko a. a. ra
šytojui Pulgiui Andriušiui. Iš- 
leisdino vieną numerį žurnalo 
“Tėvų Kelias” ir vieną nr. “Ve
necuelos Lietuvio”. Buvo kleve- 
landiškės “Vilties” draugijos 
šimtininkas, Lietuvių Centro 
“San Casimiro” mecenatas, Lie
tuvių Fondo tūkstantininkas.

1977 m. lapkričio 27 d. pasi
traukė iš VLB centro valdybos 
pirmininko pareigų, įsigijo do
vanų parduotuvę ir nebegalėjo 
tiek daug laiko skirti lietuviška
jai veiklai. VLB centro valdy- 
bon buvo perrinktas net tris 
kartus. Iki paskutinės savo gy-

A.a. inz. VLADAS VENCKUS, buvęs ilgametis Venecuelos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas (viduryje) tarp kitų veikėjų

Karaliūnienė. 8. Programos da- : 
lyvių ir svečių vakarienės: P. 
Kalainienė, J. Kalainis. 9. Pro
gramos: A. Šetikas. 10. Bilietų j 
pardavinėjimo (šeštadienį per 
susipažinimo vakarą): J. Šarap
nickas. 11. Meno parodos: A. ; 
Zubrickas. 12. Sekmadienio : 
koncerto bilietų pardavinėjimo: : 
J. Tauteras.

Laukiame visų iš visur. Atvy- • 
kite į gražiausiąjį Kanados kam- • 
pelį. Pamatysite ir Niagaros j 
krioklį, kuris yra netoli nuo St.; 
Catharines. Iki pasimatymo! :

Koresp. ■

bus geriausia proga susitikti se
niems ir taip pat susipažinti su 
jaunais kolegomis.

Pagal turimus adresus steng
simės išsiųsti pakvietimus, pro
gramas ir viešbučio rezervaci
jas, bet jeigu kas negautų, se
kite spaudos informacijas.- 
Smulkesnių žinių teirautis pas- 
PLGS sekretorių dr. A. Bar
kauską, 64 Ellesmere Rd., Scar-“ 
borough, Ontario, MIR 4C2,- 
Canada. Tel. (416) 444-6117. ’ 

' J 

venimo valandos rūpinosi lietuf 
vių išeivių veikla. Buvo nuolatr 
nis lietuviškų pamaldų lankyto
jas Maracay mieste. Pastaruoju 
metu buvo VLB garbės teismo 
pirmininku ir VLIKo atstovu. 
Maracay mieste buvo įsteigęs 
“vargo mokyklą”.

Inž. VI. Venckaus trys broliai1 
partizanai žuvo kautynėse 1945- 
1955 m. laikotarpyje, siekdami" 
Lietuvai laisvės.

Iš Karako į Maracay miestą 
(110 km) į laidotuves atvažiavo:- 
žurnalistė Jūratė Statkutė de 
Rosales, mokytojas Petras Kriš
čiūnas, Julius ir Aleksandra 
Vaisiūnai, kun. Antanas Perka
mas. Iš Valencijos miesto (65 
km) atvažiavo VLB centro val
dybos pirm. Juozas Kukanauza 
ir tautinių šokių mokytoja Au
relija žalnieriūnaitė. Iš kitų vie
tovių mūsų tautiečiai atsiuntė 
tik gėlių vainikus.

Velionis palaidotas naujose 
kapinėse. Religines apeigas at
liko kun. A. Perkumas. Atsi
sveikinimo žodį tarė: Maracay 
Lietuvių Bendruomenės pirm.
H. Gavorskas, Jūratė Statkutė 
de Rosales Kultūros Fondo var
du, Karako apylinkės valdybos 
narys Petras Kriščiūnas atsis
veikino savo . vietovės lietuvių 
vardu. Spaudos bendradarbių 
vardu atsisveikino A. Vaisiūnie- 
nė. Sugiedojus Lietuvos himną, 
inž. VI. Venckus išnyko iš mūsų 
akių.

Pasibaigus laidotuvėms, vai
šingieji Maracay miesto tautie
čiai Henrikas Gavorskas ir Van
da Bieliūnienė visus pakvietė 
pietums.

Dalis tautiečių vainiko vieto
je nutarė įamžinti inž. VI. Venc
kaus atminimą, paaukodami pi
nigais vainiko vertę. Iš tų pini
gų tikimasi sudaryti vienkarti
nę inž. VI. Venckaus premiją, 
kuri bus skirta jaunuoliui ar 
jaunuolei lietuviui už geriausiai 
parašytą darbą, atsakant į klau
simą: “Kuo mano gyvenimas 
bus naudingas Lietuvai?” Pre
mijos gavimo sąlygos bus pa-^ 
skelbtos vėliau spaudoje.

• Niekas nežino kas yra mirus — 
galbūt ji yra didžiausia geradarybė 
žmogui. Tačiau visi jos bijo, tary
tum žinodami, kad ji yra didžiausia 
blogybė. Platonas

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
traukiami seni PIGIA KAINA 
P. LUBYS. Tel. 638-3171,
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@ PAVERGTOJE TĖVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
VILNIAUS ATEITIS

Apie Vilniaus ateitį “Tiesos” 53 
nr. prašneko neseniai paruošto ge
neralinio plano projekto vyr. archi
tektas Juozas Vaškevičius. Vilniaus 
plėtimąsi į rytus sustabdo trumpalai
kiam poilsiui numatyti Valakampių 
ir Nemenčinės miškai, j pietus — 
aerodromas. Lieka tik šiaurės ir 
šiaurės vakarų linkmė. Abipus Uk
mergės plento jau suprojektuotas gy
venamasis Justiniškių rajonas, pro
jektuojamas Pašilaičių rajonas. Tai 
bus du paskutiniai Vilniaus žings
niai šiaurės kryptimi. Vakarinėje da
lyje prie Vilniaus bus prijungtas 
Lentvaris su Grigiškėmis, šiaurės va
karuose — gyvenamasis Sudervės 
kompleksas. Numatoma visiškai per
tvarkyti Žalgirio ir Santoriškių rajo
nus, iš dalies rekonstruoti Nauja
miesčio, Naujininkų, žvėryno, Už
upio, Antakalnio rajonus, kur bus 
statomi namai likusiuose tuščiuose 
plotuose. Senamiesčiui apsaugoti bus 
griežtai reguliuojamas perstatomų 
bei naujų pastatų augštis ir tūris 
gretimuose rajonuose. Kairėje Neries 
pusėje bus stengiamasi sumažinti 
transporto eismą, išjungiant iš jo 
sunkvežimius, o dešinioji pakrantė 
bus rezervuota tik gyventojų poil
siui ir pramogoms.

MIRŠTANTIS LĖNAS
Siaurinėje Ukmergės rajono da

lyje, Panevėžio rajono pasienyje, yra 
vienintelis didesnis šioje srityje Lė
no ežeras, turintis daugiau kaip 200 
hektarų. Prieš 15 metų netoli Lėno 
esantis Užugirio sovchozas nusausi
no 100 hektarų pievų. Ežero vandens 
lygis tada nukrito iki vieno metro, o 
dugną užklojo storas dumblo sluogs- 
nis. Lėnas, paskelbtas vandens paukš
čių draustiniu, kiekvieną vasarą su
silaukia gulbių, įvairių rūšių ančių, 
paprastųjų ir rudagalvių kirų, spal
vingų gaidukų ir netgi praskrendan
čių erelių. Pagalba Lėnu! jau daug 
metų rūpinasi Gamtos Apsaugos 
Draugijos Ukmergės skyriaus taryba, 
kuriai tik šiemet pavyko gauti val
dinių lėšų. Dugno dumblui pašalinti 
šį pavasari buvo panaudotos galin
gos žemsiurbės. Tikimasi, kad Lėno 
ežeru vėl galės naudotis ne tik 
paukščiai, bet ir plačios apylinkės 
gyventojai savo poilsiui.

NETIKĖTA VIEŠNIA
A Bručas “Valstiečių Laikraščio” 

51 nr. pasakoja: “Praėjus) pirmadie
ni (balandžio 23 d. — V. Kst.) vil
niečiai matė neįprastą regin|. Neri
mt plaukė briedė. Startavusi nuo 
Valakampių, ji įveikė ilgą distanci
ją* Praplaukusi Valakampių, Dzer
žinskio ir Žvėryno tiltus, briedė fini
šavo prie Draugystės parko. Saulės 
atokaitoje pailsėjusi, nakvynei pasi
rinko vieną Iš čia statomo Respub
likos liaudies ūkio pasiekimų paro
dos pavljono salių. Į atvykusius Vil
niaus medžioklės ir žvejybos ūkio 
darbuotojus briedė nekreipė dėme
sio ir kitą rytą anksti iškeliavo ne
žinoma kryptimi.”

PROVOKACINIS LAIŠKAS
“Gimtasis Kraštas”, dviem atve

jais supažindinęs skaitytojus su 
Huettenfeldo gimnazijos (Vasario 
16) moksleivių ekskursija sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, ėmėsi provo
kacinės politikos. Redakcija 17 nr. 
{dėjo rašinėli “Veidmainiška jų po
litika”, kuris esąs gautas iš grupės 
gimnazijos mokinių. Ir šiuo atveju 
nutylimas tikrasis Vasario 16 gim
nazijos pavadinimas, kurio komu
nistai vengia. Teigiama, kad tą laiš
ką pasirašė NUSIVYLĘS JAUNI
MAS, nors tas jaunimas turi ir var
dus, ir pavardes. Remiantis to laiš
ko turiniu, stilium ir sintakse, rei
kėtų stebėtis, kad eilinių gimnazis
tų grupė V. Vokietijoje rašo nė kiek 
neprasčiau už kvalifikuotus sovieti

Pavergtos Lietuvos kunigų grupe, kovojanti už tikėjimo laisvę ir žmogaus 
teises. Iš kairės: kun. Karolis Garuckas (lovoje, jau miręs), kun. Vincas 
Vėlavičius, kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Juozas Zdebskis, neatpažintas

nio komunizmo propagandistus. At
rodo, šis provokacinis laiškas buvo 
parašytas ne Huettenfelde, o Vilniu
je — “Tėviškės” draugijoje ar pa
čioje “Gimtojo Krašto” redakcijoje.

Jame veidmainiška politika kalti
nami lietuviai kunigai V. Vokieti
joje, ypač laikinasis gimnazijos ka
pelionas: “Užuot rūpinęsi dvasiškais 
reikalais tarp savo ganomųjų, kuni
gėliai plačia burna šaukia apie ka
taliku religijos padėtį ten, kur jie 
nė būti nėra buvę. Vienas juokas 
jaunimui, kai dvasiški tėveliai nema
to ir nenori matyti, kas dedasi jų 
panosėje, o mėgina rimtais veidais 
aiškinti apie tikinčiųjų reikalus tėvų 
žemėje...” Šiose eilutėse ir Išlenda 
yla iš maišo visu sovietinės propa
gandos nusmailintu aštrumu, lyg už
sienio nepasiektų “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika”, verčiama 
net į svetimas kalbas, bei kiti po
grindiniai leidiniai. Susidaro įspū
dis, kad šis provokacinis laiškas tu
ri aiškų tikslą sukiršinti išeivijos 
lietuvius, nuteikti juos prieš Vasario 
16 gimnaziją, kad ji būtų priversta 
užsidaryti dėl paramos stokos. Tada 
vyriausias "Tėviškės” draugijos po- 
litrukas P. Petronis galbūt pasiūlytų 
grupei mūsiškių gimnazistų lankyti 
vidurines mokyklas sovietų okupuo
to] Lietuvoj. Tokiu šūviu būtų iš 
karto nušauti du zuikiai — dingtų 
vienintelė lietuvių gimnazija užsie
nyje, turinti komunistams nepriim
tiną Vasario 16 pavadinimą, o Vil
niun atsiųsti moksleiviai atsidurtų 
visiškoje kompartijos kontrolėje.

KEISTA KONFERENCIJA
Vacys Bagdonavičius “Literatūros 

ir Meno” balandžio 21 d. laidoje ra
šo apie mokslinę konferenciją “Jono 
Biliūno filosofinės pažiūros”, kurią 
šio rašytojo šimtojo gimtadienio pro
ga surengė Lietuvos Mokslų Akade
mijos filosofijos, sociologijos ir tei
sės Institutas. Konferencijai vadova
vo instituto direktorius J. Macevi
čius, taręs įvadini žodį. Estetinių J. 
Biliūno pažiūrų analizę atliko Vil
niaus inžinerinio statybos instituto 
docentas J. Mureika. Remdamasis V. 
Kapsuku, jis “parodė šių pažiūrų 
svarbą, formuojantis lietuvių mark
sistinei estetikai”. Į marksistinį ve
žimą J. Biliūną bandė įkinkyti ir 
minėto instituto aspirantė P. Velje- 
taga, j) vertinusi kaip žymiausią XX 
š. pradžios kritinio realizmo atstovą 
Lietuvoje, gyrusi “jo nuopelnus, 
(veikiant natūralizmo bei klerika
lizmo apraiškas aunometinėje litera
tūroje ir kritikoje”. Propagandinių 
dirvonų vengė R. Skeivys, nagrinė
jęs J. Biliūno idealo struktūrą bei 
dinamiką, pabrėžęs humanistini to 
idealo pobūdi. Diskusijose kalbėjo 
pedagogikos dr. M. Lukšienė, filoso
fijos dr. L Zaksas, kandidatai G. 
Valtkūnas, K. Stoškus ir J. Mureika.

DVIDEŠIMT METŲ
Kauno hidroelektrinei šį rudenį 

sukaks 20 metų. Direktoriaus Myko
lo Mankevičiaus pranešimu, jos ve
teranų eilėms dabar priklauso Sta
sys Valiušis, Donatas Muieravičius, 
Vytautas Juzakėnas ir Petras Dai
nys, darbą pradėję jaunais vyrais. 
Vidurnaktį, kai būna mažiausia 
elektros paklausa, tesisuka viena 
turbina, o rytą {jungiamos visos, kol 
pilną pajėgumą išvysto šiluminės 
elektrinės. Kauno mariose yra su
telkta pusė bilijono kubinių metrų 
vandens. Vadinamąjį darbini tūrį 
sudaro apie 220 milijonų kubinių 
metrų — t.y. keturi viršutiniai met
rai vandens sluogsnio. Marių van
dens atsargas kasmet papildo pava
sario atnešti vandenys. Jeigu jų kar
tais būtų perdaug, užtvanka turi spe
cialias pralaidas, tačiau jomis nete
ko pasinaudoti šešerius metus iš ei
lės dėl palyginti lėtos Nemuno tėk
mės.

V. Kst.

1979 m. pavasarį baigusieji Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus lituanistinę mokyklą (10 skyrių) su iškilmių garbės 
prezidiumu, kuriame dalyvavo ir vysk. V. Brizgys Nuotr. J. Miltenio

žodžio

dainos
1979 m. gegužės 27, sekmadienį, 7 vai. vakaro, 

Scott Park auditorijoje, 1055 King St. E., Hamiltone
PROGRAMOJE: rašytojas Jurgis Jankus, muzikė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, "Aukuro" 
moterų sekstetas; "2irgonė ir Gailė" — vaidinimėlis vaikams (atlieka jaunieji aktoriai); 
ištraukos iš V. (Krėvės "Šarūno" ir mūsų poezija (atlieka aukuriečiai), kanklininkės. 
Programos sutvarkymas — režisorės Elenos Dauguvietytės-Kudabienės.
Bilietai — $4, pensininkams ir studentams — $2 Rengia__"AUKURAS”

@ HAMILTON
VYSKUPO M. VALANČIAUS MO

KYKLA gegužės 12 d. iškilmingai 
baigė savo 30-tuosius mokslo metus. 
Iškilmės prasidėjo AV šventovėje šv. 
Mišiomis, kur X sk. abiturientai įtei
kė Mišių atnašas, tautiniais drabu
žiais pasipuošusios mergaitės ant al
toriaus padėjo po rožę, ir vienas iš 
mokyklą baigusių perskaitė lekciją. 
Mišių metu jaunimas giedojo lietu
viškas giesmes. Mokyklos globėjas 
prel. J. Tadarauskas pasakė gražų 
šiam įvykiui pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų mokiniai vėl rikiuo
tai sugrįžo į Jaunimo Centro salę 
iškilmingam pabaigtuvių aktui. Ati
daromąjį žodį tarė mokyklos ved. 
K. Mileris, pakviesdamas garbės 
prezidiumą ir 11 šiais metais mokyk
lą baigusių. Devintokės abiturien
tams ir garbės svečiams prisegė po 
rožę, o mokyklą baigusių atstovas 
perdavė busimiesiems dešimtokams, 
kurių skyrius kitais metais bus ga
na gausus — 13, simbolinį klasės 
raktą. Mokyklos šventėje dalyvavęs 
vysk. V. Brizgys įteikė mokyklą bai
gusiems pažymėjimus ir vario me
tale kiekvienam įrašytą sveikinimą. 
Mokyklą šiais metais baigė: Kristi
na Aušrotaitė, Raimundas Bilevičius, 
Edvardas Labuckas, Arūnas Liškaus- 
kas, Daiva Liškauskaitė, Almis Lu- 
kavičius, Rūta Morkūnaitė, Laima 
Raguckaitė, Andrius Stanaitis, Algis 
Venslovas ir Darius Verbickas.

Mokyklą baigusių vardu atsisvei
kinimo žodį tarė pirmąja mokine 
baigusi Kristina Aušrotaitė. Su sa
vo klase atsisveikino ir jų auklė
toja A. Mikšienė. Abiturientus svei
kino vysk. V. Brizgys, KLB Hamil
tono apyl. pirm. M. Gudinskas, ku
ris įteikė mokyklai ir $200 čekį. 
Taipgi sveikino “Talkos” bankelio 
v-bos pirm. J. Krištolaitis ir tėvų 
k-to pirm. B. Mačys. Visi džiaugė
si jaunųjų laimėjimais ir kvietė juos 
įsijungti į lietuviškąjį veiklos darbą.

Savo skyrius pirmaisiais baigu
siems prel. J. Tadarauskas įteikė 
marškinukus su lietuviškais įrašais, 
o KLB švietimo komisijos pirm. V. 
Stanevičienė tiems, kurie per moks
lo metus nepraleido nė vienos pa
mokos, įteikė po knygą su pagilian
čiu įrašu. Tokių iš viso buvo 21.

Į sceną buvo iškviestas tėvų k-to 
sekr. Alg. Aušrotas, kuris, dukre
lei baigus mokyklą, iš komiteto pa
sitraukia. Jam už nuoširdų 4 metų 
darbą tėvų komitete buvo įteiktas 
meniškas J. Januškevičiaus darbo 
medžio drožinys. Po iškilmių visi da
lyvavusieji darbščiųjų tėvų komite
to ponių — E. Ciparienės, J. Ka- 
maitienės ir D. Mačienės buvo gar
džiai pavaišinti.

JAUNIAUSIA VYTAUTO IR B. 
MORKŪNŲ dukra Rūta Kiwanio fes
tivalio talentų varžybose balandžio 
23-24 d.d. Mohawk kolegijoj laimė
jo pirmą vietą iš oratorijos (?), 4 
aukso medalius ir 2 sidabro meda
lius už vaidybą. Rūtelė šį pavasarį 
taip pat gerai baigė vysk. M. Valan
čiaus mokyklą. K. M.

METINIS ŽŪKLAUTOJŲ IR ME
DŽIOTOJŲ KLUBO “Giedraitis” na
rių susirinkimas šaukiamas birželio 
3, sekmadienį, 15.30 v., savos šau
dyklos patalpose (už Kaledonijos). 
Bus svarstomi įvairūs einamieji klu
bo reikalai. Prieš susirinkimą bus 
šaudymai, o po susirinkimo — kuk
lios vaišės. Valdyba

IN2. LAIMUTIS BAKSYS baigė 
Kanadoje reikalaujamus inžinerijos 
mokslus ir gavo šio krašto inžinie
riaus teises. Jis gavo daug darbo 
pasiūlymų Hamiltone ir kitur, bet 
pasirinko darbą Mississaugoj, vieno

Nuoširdžiai kviečiame visus į

je žinomoje elektronikos įmonėje. 
Laimuts jau Lietuvoj buvo baigęs 
inžinerijos mokslus ir ten dirbo 
mokslinėje srityje.

IS LIETUVOS, ten susitikęs su 
savo senu tėveliu, sugrįžo J. Sta
nius. Ten taip pat lankėsi K. Ja
nuškevičienė ir Alb. Giriūnas, ku
rį ištiko širdies priepuolis ir turėjo 
atsigulti j Vilniaus ligoninę. Da
bar ten yra išvykusios A. Vilimie
nė ir I. Zubienė su mama M. Stan
kevičiene. Pastaroji vyko ten jau 
trečia kartą. J Lietuvą rengiasi vykti 
ir P. Babinas, kuris yra senosios 
emigracijos tautietis ir okupuotą 
Lietuvą aplankys jau septintą kartą.

"AUKURO” TĘĄJRO GASTRO
LĖS balandžio 17-18 dienomis Eliza
beth, NY, su Balio Sruogos “Pava
sario giesme” ir Niujorke su “Po
nios Dulskienės morale” pavyko sėk
mingai. “Darbininko” laikraštyje re
cenzijos apie abu veikalus buvo ge
ros, esą aukuriečiai prašoko mėgė
jiško teatro lygį. Tai labai malonu. 
Deja, kelionė iš Niujorko buvo sun
ki: užklupus pūgai, teko net 16 va
landų keliauti. Slidžiais keliais he
rojiškai parvairavo autobusiuką ir 
priekabą su dekoracijomis Danutė 
Kudabaitė ir Marytė Kalvaitienė.

Gegužės 6 d. Toronto Lietuvių Na
muose “Aukuras” antrą kartą suvai
dino “Ponios Dulskienės moralę”, 3 
v. satyrinę dramą, žiūrovų susilau
kėme pasigėrėtinai daug ir buvome 
publikos labai šiltai priimti. Orga
nizatoriai — Lietuvių Namų Vyrų 
Būrelis mus rūpestingai globojo ir 
po vaidinimo “Lokyje” skaniai pa
vaišino. Visiems organizatoriams 
aukuriečiai nuoširdžiai dėkoja.

Sekantis “Aukuro" spektaklis 
įvyks Hamiltone gegužės 27 d., 7 v.v. 
(prisitaikėme prie kapų lankymo 
dienos, kad norintieji atsilankyti į 
koncertą galėtų suspėti), Scott Park 
auditorijoje, 1055 King St. E., Ha
miltone. Su aukuriečiais dalyvaus 
rašytojas Jurgis Jankus iš Ročeste- 
rio. Mes džiaugiamės, kad jis sutiko 
mums talkinti, paskalydamas 
savo kūrybos. “Aukuro” seksteto 
dainos vienetą pianinu palydės mu
zikė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė.

Dr. A. Saunoris,
bendrosios praktikos gydytojas,

nuo š.m. birželio 1 d. priima pacientus pirmadieniais, 
antradieniojs,ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 10 v.r. 
iki 17 v.; trečiadieniais — nuo 14 v. iki 19 v.; šeštadie

niais ir sekmadieniais kabinetas uždarytas.

KABINETO ADRESAS: 237 Locke Street South, 
Hamilton, Ontario. Telefonas 527-1494

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas IT Į7 4"
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 1

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

Kapitalas — viri $13,000,000.

Sekstetą sudaro: Elena Dauguviety- 
tė-Kudabienė, Aldona Laugalienė, 
Teresė Kaimantavičienė, Marija Kal
vaitienė, Aldona Matulienė, Liuda 
Stungevičienė.

Pirmoje dainos ir žodžio koncerto 
dalyje pasirodys vaikučiai su trum
pu vaidinimėliu “Žirgonė ir Gailė”. 
Tai naujos “Aukuro” liepsnelės: 
Onutė Stanevičiūtė, Onutė Žukaus
kaitė, Violeta Juodelytė, Loreta ir 
Ramona Mačytės, Rita Vaitiekūnai
tė, Edvardas Labuckas, Almis Luka- 
vičius, Tomas Kekys ir Matas Sta
nevičius. Vyresnieji “Aukuro” ak
toriai — Kazimieras Bungarda, Da
nutė Kudabaitė, Dalia Jonikaitė ir 
Kęstutis Kalvaitis atliks ištraukas iš 
V. Krėvės “Šarūno” ir mūsų poezi
jos. Si programos dalis bus paįvai
rinta liaudies dainomis. Liaudies dai
nas kanklėmis palydės: Dana Cipa- 
rytė, Violeta Juodelytė, Silvija Ston
kutė; solo dainas atliks Aldona Lau
galienė ir Ramona Ciparytė. Šio kon
certo programą sudarė “Aukuro” re- 
žisorė E. Dauguvietytė-Kudabienė. 
Scenos dekoracijas paruošė Kazimie
ras Mikšys. Grimuoti atvyks didelis 
mūsų teatro mylėtojas Stasys Ilgū
nas iš Ročesterio. žodžio ir dainos 
koncertas ruošiamas Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakčiai pami
nėti ir taip pat mūsų vaikučiams pa
gerbti Tarptautinių Vaiko Metų pro
ga. Kviečiame visus Hamiltono ir 
apylinkių lietuvius dalyvauti šioje 
neeilinėje šventėje. Nuo jūsų visų 
priklausys mūsų pasisekimas. Tad 
iki pasimatymo koncerte! “Aukuras”

London, Ontario
NAUJA VALDYBA. KLB Londo

no apylinkė išrinko naująją apylin
kės valdybą, kuri savo pirmajame 
posėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Vitolis Dragūnas, vicepirm. 
Edmundas Petrauskas, vicepirm. vi
suomeniniams reikalams Donatas 
Černius, vicepirm. planavimui ir iž
dininkas Rudis Vilenbrektas, vice
pirm. informacijai ir sekretorė Rita 
Miškinytė. Naujoji valdyba jau ap
tarė sibirinių trėmimų minėjimą, 
kuris numatytas š.m. birželio 17, 
sekmadienį, 1.30 v.p.p., prie Londo
no miesto Garbės Paminklo, Wel
lington ir Dufferin gatvių sankry
žoje. J. S.

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

MOKAME UŽ:
depoiitus (P.C.A.)........... 6%
santaupas .... 9’/i%
term, depoiitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9S4 % 
pensijų fondas

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

JA Valstybės
PO VLIKo VALDYBOS IR TARY

BOS POSĖDŽIŲ buvo surengta spau
dos konferencija Čikagos Jaunimo 
Centre balandžio 28 d. Pirm. dr. K. 
Bobelis perskaitė posėdžiuose priim
tą 1979 m. VLIKo deklaraciją, ža
dančią vieningą kovą už Lietuvos 
laisvę: “Tai yra vieninga visos tau
tos kova, remiama visų lietuviškų jė
gų. Padėkime vienas kitam, atjauski- 
me ir supraskime vienas kitą ir jo
kiu būdu nekenkime jokiam lietu
viui, nes juk mes visi esame tos 
pačios Motinos Lietuvos vaikai. Iš- 
vystykime didesni tautini sąmonin
gumą, pradėdami nuo savęs, tęsda
mi savo šeimoje ir mus supančioje 
aplinkoje, visur stiprindami tautini 
idealizmą ir tautinę kultūrą. Sveiki
name pasaulio lietuvių spaudą už pa
galbą Lietuvos laisvės byloje ir tuo 
pačiu prašome susilaikyti nuo bet- 
kokių negatyvių, asmeniškų ar ap
sunkinančių Lietuvos darbą pareiš
kimų. Lankydamiesi pavergtame 
krašte, mokėkime įžvelgti į mūsų ar
timųjų ir visos tautos sunkią mora
linę, materialinę, religinę ir politi
nę padėtį, mokėkime sąžiningai skir
ti, kas yra pavergtieji ir kur yra pa
vergėjai. Išlaikykime tautinę lietu
vio savigarbą ir atsakomybę.. 
Spaudos konferencijoje taipgi paaiš
kėjo, kad pirmiausia VLIKo valdy
bos būstinė iš Niujorko bus perkel
ta | Vašingtoną, kur pagrindinis dė
mesys teks pasiruošimams Madrido 
konferencijai. Bus stengiamasi su
stiprinti ir VLIKo atstovavimą kito
se šalyse. Iš atsakymų į klausimus 
patirta, kad prez. J. Carterio vyriau
sybė, vesdama derybas dėl sovieti
nių disidentų išlaisvinimo, apie jas 
nebuvo painformavusi nei VLIKo, 
nei kitų mūsų veiksnių.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZĖJUS Čikagoje labiausiai 
pasižymėjusiu 1979 m. lietuviu pa
skelbė Stas| Lozoraitį, jn., Lietuvos 
atstovą Vatikane, už jo įžvalgias pa
skaitas (vairių šalių lietuvių koloni
jose. Jis bus pagerbtas gegužės 26 
d., 7 v.v., Čikagos “Palmer House” 
viešbučio “Empire” salėje.

Urugvajus
PAULĖ IR JURGIS ŠIAUČIŪNAI 

auksini vedybinio gyvenimo jubilė- 
jų atšventė kovo 24 d. Montevideo 
mieste. Iškilmė buvo pradėta vaka
rinėmis padėkos Mišiomis lietuvių 
šventovėje. Pamaldų metu solo gie
dojo V. Dorelis. Vakarienė buvo su
rengta Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugijos rūmų salėje. Dalyvavo 
gausus būrys šeimos bičiulių.

Australija
PLB VALDYBOS VICEPIRM. 

VACLOVAS KLEIZA balandžio 27 
d. atskrido Australijon. Sydnėjaus 
aerodrome svečią iš JAV sutiko šios 
ALB apylinkės pirm. V. Gulbinas, 
“Mūsų Pastogės” red. V. Kazokas ir 
keli kiti tautiečiai. Sydnėjuje V. 
Kleiza viešėjo 4 dienas. Ilgesni po
kalbi Jis turėjo su ALB Spaudos Są
jungos komitetu. Pagrindinis dėme
sys teko bendruomeninės spaudos 
reikalams. ALB Spaudos Sąjunga 
sutiko perimti PLB oficiozo "Pasau
lio Lietuvis” platinimą Australijoje 
bei atsiskaitymą su leidėjais. Buvo 
paliestas keitimasis menininkais, jų 
grupėmis, visuomenės veikėjais. V. 
Kleiza taipgi susitiko su Australijos 
Baltiečių Tarybos ir Jungtinio Bal- 
tiečių komiteto atstovais. Iš JAV 
jis atvežė Mindaugo medalius “Mū
sų Pastogės” red. V. Kazokui ir 
sporto veikėjui bei žurnalistui A. 
Laukaičiui. Kadangi V. Kleiza yra ir 
generalinis Ateitininkų Federacijos 
sekretorius, buvo suorganizuoti spe
cialūs pasitarimai su Sydnėjaus atei
tininkų ir katalikų veikėjais. Iš Syd
nėjaus V. Kleiza išskrido į Adelaidę.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 
metu sukaktį Sydnėjaus lietuviai pa
minėjo balandžio 29 d. Minėjimą su
organizavo Sydnėjaus filisterių būre
lis, talkinamas vietinės ALB apylin
kės valdybos bei kitų grupių. Vil
niaus universiteto reikšmę Lietuvai 
ir mūsų tautai nušvietė V. Kazokas, 
jo istorinius bruožus — V. Pata
šius, įnašą lietuvių menui — dr. G. 
E. Kazokienė. Tarpus tarp šių tri
jų pranešimų užpildė E. žižytė-Su- 
chowerskij, G. Viliūnaitė, E. Kivery- 
tė, L. Barkutė, R. Maksvytytė-Gakie- 
nė, skaičiusios kūrinius tų autorių, 
kurie arba dirbo, arba studijavo Vil
niaus universitete. Minėjimas buvo 
pradėtas tarptautiniu studentų him
nu “Gaudeamus”, užbaigtas Lietuvos 
himnu. Po minėjimo platesnį prane
šimą apie PLB veiklą bei ryšius su 
Lietuvių Bendruomene kitose šaly
se padarė PLB valdybos vicepirm. 
V. Kleiza.

Britanija
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS DIENO

MIS rekolekcijas Londono bei apy
linkių lietuviams Sv. Kazimiero šven
tovėje vedė kun. A. Geryba, pasižy
mėjęs trumpais, bet gilaus turinio 
pamokslais. Prisikėlimo pamaldose 
buvo labai daug dalyvių, ypač jauni
mo, teikiančio gražių vilčių šiai lie
tuvių parapijai. Į 11 v. Mišias atvy
ko Lietuvos atstovas V. Balickas bei 
tolimesnių apylinkių lietuviai.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS naujojon Derby skyriaus 
valdybon išrinkti: pirm. V. Junakas, 
vicepirm. Julė Zuza, sekr A. Kuli
kauskas, ižd. K. Kubilius ir narys J. 
Valentinas. Kandidatu liko J. Sa- 
dūla.

SOCIALINIS LIETUVIŲ KLU
BAS Mančesteryje Velykų dieną su
rengė margučių konkursą. Vertinto
jų komisija — H. Vainys, V. Kupstys 
ir M. Blažienė I premiją paskyrė 
Kristinai Corbut, II — Onai Virbic- 
kaitei, III — Eammonai Duobaitei.

P. B. VARKALA, norėdamas pa
gerbti mirusį “Europos Lietuvio” 
red. J. Lūžą, parūpino 700 svarų Eu
ropos lietuvių jaunimo rašinių kon
kursui. Vėliau šią sumą 50 sv. papil
dė dr. J. Pečiulytė. Vertintojų komi
sija — R. Spalis, J. Vilčinskas ir P. 
B. Varkala nutarė 400 svarų pa
skirstyti šiemet, o likusią dalį — 
1980 m. Konkurse gali dalyvauti visi 
Europoje gimę ar joje gyvenantys 
18-28 metų amžiaus jaunuoliai. Iki š. 
m. birželio 15 d. jie turi atlikti bent 
vieną šių darbų: 1. atspausdinti be
letristinį ar žurnalistini rašinį lietu
vių kalba lietuviška tema; 2. atsiųs
ti tris korespondencijas kultūriniais 
ar visuomeniniais klausimais “Euro
pos Lietuviui”; 3. paskelbti svetima 
kalba parašytą straipsnį lietuviška 
tema Europos spaudoje. Straipsnių 
iškarpos turi būti atsiųstos vertin
tojų komisijai (c/o Lithuanian Hou
se, 2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT, Britain) Iki liepos 1 d. Iš 
konkurso sąlygų atrodo, kad jame 
gali dalyvauti ir kitur gyvenantys 
jaunuoliai, jeigu jie yra gimę Eu
ropoje. Bus paskirtos trys premijos: 
I — 200 svarų, II — 125 sv., III — 
75 sv. Ir (teiktos jaunimo kongreso 
metu.

Vokietija
V. EUROPOS LIETUVIŲ SIELO

VADOS kunigų ir pasauliečių suva
žiavimas balandžio 17-20 (Ld. (vyko 
Bad-Woerishofene, klebono kun. A. 
Bungos vadovaujamoje Sv. Ulricho 
vokiečių parapijoje, kurios centro 
patalpos yra Lietuvos aikštėje — Li- 
tauenplatz 3. Dalyvavo apie 40 as
menų — 10 dvasiškių ir 30 pasau
liečių. Kaikurie buvo atvykę iš Ita
lijos, Austrijos, Prancūzijos, Švedi
jos ir net Britanijos. Rengėjų var
du suvažiavimą balandžio 18 d. ati
darė preL dr. P. Celiešius, pirminin
kauti pakviesdamas dr. J. Grinių, 
sekretoriauti — J. Lukošių. Praneši
mus padarė: kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, — apie šventųjų skelbimą ir 
arkiv. J. Matulaičio, MIC, beatifika
cijos bylą, kun. K. Senkus — apie 
ekumenizmą tarp lietuvių krikščio
nių. Apie Dievą, Lietuvą ir lietu
vius kalbėjo Sv. Kazimiero kolegijos 
rektorius Romoje prel. dr. L. Tula- 
ba. žodi tarė ir kun. K. Pugevičius, 
grįžtantis į JAV iš Airijos, kur jam 
teko airius supažindinti su tikrąja 
krikščionių būkle Siaurės-vakarų Eu
ropoje. Prancūzijos LB valdybos 
pirm. kun. J. Petrošius kalbėjo apie 
lietuviškos religinės veiklos būtinu
mą išeivijoje, ypač apie didėjant) lie
tuvių kunigų trūkumą, stoką pašau
kimų. Suvažiavimo dalyviai pasveiki
no vysk. A. DeksnĮ 10 metų vysku
pavimo sukakties proga, pasiuntė 
sveikinimą popiežiui Jonui-Pauliui II 
ir Augsburgo vysk. J. Stipflei. Gra
žų religinės muzikos koncertą su
rengė sol Ričardas Daunoras Ir fi
zikos dr. Vytenis Vasyliūnas, kuris 
taipgi yra profesinio lygio vargoni
ninkas. Balandžio 19 d. buvo atlai
kytos Mišios už Lietuvoje mirusi 
žmogaus teisių gynėją a.a. kun. Ka
rolį Garucką.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS 

KULTŪROS DRAUGIJOS centro 
valdybos posėdyje Seinuose 1978 m. 
gruodžio 3 d. plačiai buvo svarsto
ma lietuvių tautos kultūros pamink
lų apsauga Lenkijos teritorijoje. 
Šiuo klausimu pirm. J. S. Paranse
vičius padarė pranešimą, kuris yra 
paskelbtas šiemetinės “Aušros” 1 
nr. J. S. Paransevičius priminė Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklą, joje 
kalinto Balio Sruogos įspūdžių kny
gą "Dievų miškas”, Lucke palaido
tus buvusius kalinius kun. A. Lip- 
niūną ir inž. A. Sapalą. Draugų rū
pesčiu jiems yra pastatyti antka
piai, kurie yra reikalingi nuolatinės 
priežiūros. Neužmirštinas ir Žalgirio 
mūšio laukas bei Malborko pilis, ku
rios rūsiuose teko kalėti Kęs
tučiui ir Vytautui. Šias dvi vietoves 
globoja Lenkijos valdžia. Didesnį 
dėmesį reikėtų skirti S. Dariaus ir S. 
Girėno paminklui jų žuvimo vietoje. 
Praverstų kelrodžiai į šią vietą, pa
pildoma informacija apie jų skrydį 
lenkų Ir lietuvių kalbomis. Zakopa
nės kapinėse buvo palaidotas rašyto
jas J. Biliūnas. Jo palaikai pervežti 
Lietuvon, bet kapinėse liko neprižiū
rimas paminklas. Negalima užmiršti 
ir Seinų katedroje palaidoto “Anykš
čių šilelio” autoriaus vysk. A. Bara
nausko. Punsko kapinėse ilsisi dr. J. 
Basanavičiaus "Aušrai” medžiagą 
ruošęs bei eilėraščius rašęs Simonas 
Norkus. Varšuvoje trumpiau ar il
giau gyveno M. K. Čiurlionis, P. 
Smulgevičius, A. Žmuidzinavičius, 
dr. V. Kudirka, K. Vanagėlis, bet 
atminimo lenta tėra paženklintas 
namas Pustelnyke, kur mirė M. K. 
Čiurlionis. Ja pasirūpino LVK Drau
gijos Varšuvos kuopelė. Būtų gera 
tokiomis lentomis papuošti ir kitus 
namus, susietus su tais žymiais tau
tiečiais. Seinuose tebėra istorinis pa
statas, kuriame buvo lietuviška Lau
kaičio spaustuvė, paskleidusi apie 
200 knygų, 1906 -15 m. spausdinusi 
labai populiarų Lietuvoj savaitraš
tį “Šaltinis”. Jo redakcijoje įvyko 
pirmasis lietuvių kalbininkų suva
žiavimas, kurio dalyvių eilėse buvo 
J. Jablonskis, K. Būga, J. Balčikonis.



“Vasaros garsų” trijulė koncertuoja
Jų tikslas — gaivinti tautiečius lietuviška daina, ypač mažose apylinkėse

Kanados lietuvių 
jaunimo atstovės 

kongrese

“Vasaros garsų” dainininkės: Vida Dovidaitytė, Aida Dovidaitytė, Aldona Biskytė

Q Redaguoja — LAIMA BERŽINYTĖ ir DANGUOLĖ JUOZAPAVIČIŪTĖ )

Laiškas mielajai mūsų motinai
Kai ateina diena, skirta Tavu 

pagerbimui, vėl įteikiame Tau 
gėlių, nueiname į valgyklą pie
tums. Gal dar nuvažiuojame į 
Į minėjimą, kur pasiklausome 
gražių žodžių apie pagarbą, mei
lę ir dėkingumą motinai. Tuo 
viskas užsibaigia iki kitų metų.

Argi mes, Tavo dukros ir sū
nūs, tik tiek įvertiname visas 
Tavo įdėtas pastangas į mūsų 
išugdymą gerais žmonėm ir ge
rais lietuviais? Ar mes tik vieną 
sykį metuose šiais ritualistiniais 
veiksmais prisiminame tuos da
lykus, kurie turėtų būti mūsų 
mintyse kasdieną?

Patys pirmieji mūsų prisimi
nimai yra surišti su Tavimi. Juk 
Tu tada buvai visas mūsų pa
saulis, nes prie Tavęs mes pra
leidome veik visą savo laiką. 
Net ir kai pradėjom bėgioti, vis 
pas Tave bėgome, nes žinojome, 
kad visus mūsų skausmus pagy- 
disi, visas nelaimes suprasi ir 
užjausi. Prisimename ir kaip 
mus sergančius slaugei, praleis
dama daugelį nemigo naktų, be
sirūpindama prie mūsų lovelės.

Gal vienas mieliausių prisimi
nimų yra šaltų žiemos vakarų, 
kai Tu mus mažus, apvilkus šil
tai ir apsupus vilnoniais šali
kais, rogutėmis po kaimynines 
gatves vežiojai, kad galėtumėm 
pamatyti kalėdinėm lemputėm 
papuoštus namus. O vasaros po
pietėmis mus vedeisi į parką, 
kur su mumis sviedinį mėtei, 
lakstei ir kavonę žaidei, kad ne- 
praleistumėm laiko gatvėje ir 
nuo padaužų vaikų neišmokfu- 
mėm blogų įpročių. Nesijuokei 
ir kai verkti pradėjom, nerasda
mi Tavo pasislėpimo vietos ka- 
vonėje ir manydami, kad mus 
palikai vienus ir išėjai namo. 
Niekad nesijuokei iš mūsų vai
kiško elgesio, sūprasdama, kad 
mums mažiems kaikurie įvykiai 
atrodė daug rimtesni, negu su
augusiems.

Mūsų pasaulio akiratis žymiai 
prasiplėtė, kai pradėjome lan
kyti pradinę mokyklą. Tuo lai
ku mes pirmą sykį turėjome at
siskirti nuo Tavęs ilgiau, negu 
įprastam žaidimo laikui. Ir 
mums, ir Tau šitas įvykis buvo 
graudus. Mums — nes turėjome 
palikti tą saugumą, kurį jautė
me arti Tavęs, o Tau — nes tai 
buvo pirmas mūsų žingsnis į 
platų pasaulį be Tavęs. Kai visi 
pripratome prie tos naujos si
tuacijos, Tu padėjai mums ir 
praplėsti akiratį, siųsdama mus 
į muzikos, baleto ar sporto pa
mokas, norėdamas išlavinti mus 
visapusiškai.

Tautinis mūsų susipratimas 
yra Tavo nuopelnas. Juk Tu 
mums įdiegei lietuvybės pagrin
dus nuo pat kūdikystės, kalbė
dama su mumis tik lietuviškai, 
žinodama, kad anglų kalbą leng
vai išmokti galėsime betkada, 
nes su ja susidursime kasdieni
niame gyvenime, pradedant su 
kaimynų vaikais ir mokykla. 
Lietuvių kalbą išmokti galėsime 
tik sudarę stiprų jos pagrindą 
šeimoje. Tikrai, atsimename, 
kai mes pradėjome lankyti ka
nadiečių mokyklą dar beveik vi
sai nemokėdami anglų kalbos, 
bematant ją išmokom. Pora va
landų per savaitę lituanistinėje 

mokykloje tikrai mažai būtų 
prisidėję prie mūsų lietuvių 
kalbos išmokimo, jei ne namuo
se nuolat girdimas Tavo “Kal
bėkit lietuviškai!”

Kai dar buvome visai mažiu
kai, Tu užsakei vaikų laikraštė
lį ir pradėjai pirkti lietuviškų 
pasakų knygeles, jas skaityda
ma mums vakarais. Kai patys 
skaityti pramokom, žinojom, 
kad Kalėdų arba gimtadienio 
proga be kitų dovanų bus ir ko
kia nors įdomi lietuviška knyga. 
Ir šiandien įvairiom progom 
galim tikėtis naujos knygos ar
ba jaunimo žurnalo prenumera
tos.

Tavo dėka pradėjome lanky
ti lituanistinę mokyklą jau bent 
truputį mokėdami skaityti. Ži
nojom. kad visada mums pagel
bės! atlikti namų darbus. Taip 
pat žinojom, kad vieną vakarą 
Į savaitę Tu mus pasisodinsi ir 
duosi diktantą, vėliau jį ištaisy
si ir išaiškinsi visas mūsų klai
das. Tu supratai mūsų džiaugs
mą, kai mokytoja paprašė mus 
deklamuoti ar vaidinti. Tu pa
dėjai išmokti mintinai eilėraštį 
ar rolę Kalėdų eglutės vaidini
me, pasiūdama ir reikalingą ap
rangą. Kokia buvo mūsų laimė, 
kai išrėžę savo išmoktas eilutes 
(beveik be klaidų) buvome Tavo 
pagirti, kad savo roles atlikom 
kaip profesijonalai!

Kai truputį paaugom, įrašei 
mus į įvairias lietuviškas orga
nizacijas bei ansamblius, kad 
susipažintumėm su kitais lietu
viukais ir lietuviška veikla. Mus 
guodei, kai verkėme, nenorėda
mi dalyvauti tuose susibūrimuo
se, nes draugų ten dar neturė
jome. Tu žinojai, kad su laiku 
įsidrąsinsime ir susidraugausi
me su kitais vaikais. Atsimena
me ir tuos pirmuosius tautinius 
drabužius, kuriuos Tu mums pa
siuvai Vasario 16 minėjimui, 
kai pirmą kartą šokome tauti
nius šokius scenoje. Jais apsi
rengusius mus išdidžius foto
grafavai. Tomis dienomis tikrai 
reikėjo turėti nemažai pasiau
kojimo, ypatingai pusningais 
žiemos vakarais, kai tėtė dirbo 
popietinėje pamainoje, o Tu 
mus vežei į susirinkimą ar į re
peticiją kitoje miesto pusėje au
tobusu.

Tu supratai naudą lietuviškų 

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošos komiteto pirmininkas AND
RIUS SMITAS V. Vokietijoje Nuotr. V. Damijonaičio

stovyklų, atėjus vasaros atos
togų metui, paruošei mūsų la
gaminus ir gal nelabai laimin
gus pirmą kartą išleidai vienus 
ilgesniam laikui iš namų. Nors 
žinojai, kad stovyklavimas 
mums duos progą išmokti sava
rankiškumo ir tuo paruoš mus 
ateičiai, tu vistiek rūpinaisi. Ar 
nepasiilgsim perdaug namų? Ar 
nesusirgsim? Ar gausim’ užtek
tinai pavalgyti? Apsidžiaugei 
mumis namo grįžusiais sveikais, 
saule įdegusiais ir linksmais. 
Gal truputį buvo ir liūdesio, pa
galvojus, kad už kelerių metų 
mes visai paliksim namus, išei
sim savarankiškai gyventi.

Nors mes vaikystėje dažnai 
baiminomės pirmųjų žingsnių į 
platų pasauli, Tu, ruošdama 
mus gyvenimui, tuos žingsnius 
padarei lengvesnius savo supra
timu ir rūpesčiu. Mes žinome, 
kad ir šiandien Tu mumis rūpi
niesi. Kartais randame ant lo
vos paliktą laikraštį ar žurnalą 
su žvaigždute pažymėtu straips
niu, kurį Tu laikai naudingu 
mūsų fiziniam arba dvasiniam 
išsilavinimui. Egzaminų metu 
Tu meldiesi, kad gerai mums 
pasisektų. Kartais atrodo, kad 
mūsų namas yra tapęs užeiga, 
kurion ateinam tik pavalgyti ir 
pernakvoti, Tau laiko labai ma
žai skirdami. Tu vistiek supran
ti, kad mes užsiėmę mokslais, 
darbais, draugais. Net stengiesi 
prie mūsų prisitaikyti. Kartais 
mes moksle, darbe arba vedybo
se pasielgiant nevisai taip, kaip 
Tu tikėjaisi iš mūsų. Bet, jeigu 
mes jaučiamės laimingi, Tu ne
pastoji mums kelio, nors širdyje 
gali būti skaudu.

Nors kasdieniniai rūpesčiai 
dažnai išblaško mūsų mintis, 
mes širdyje žinome, kodėl lietu
vių dainose ir legendose tiek 
daug vietos Tau paskirta. Juk 
visa, ką ligi šiol esame pasiekę, 
turi savo pradžią Tavyje. Tie 
minėjimuose girdimi žodžiai 
apie pagarbą, meilę ir dėkingu
mą motinai tikrai yra mums, 
Tavo dukroms ir sūnums, be ga
lo reikšmingi. Jie išreiškia ne 
tik mūsų jausmus Tau, bet ir 
tuos jausmus, kuriuos mes ka
da nors tikimės, elgdamiesi Ta
vo pavyzdžiu, įdiegti savo vaikų 
širdyse.

Dalia Pajarskaitė

Visos Kanados lietuvių apy
linkės ruošia parengimus, kurių 
koncertinėse programose daž
nai dalyvauja kviesti jaunimo 
vienetai. Programų atlikėjai pa
sirodo pagal savo gabumus. 
Renginiai ruošiami tiek publi
kai palinksminti, tiek sudaryti 
lėšų lietuviškai veiklai.

Jaunimui, gyvenančiam ma
žesnėse Kanados lietuvių apy
linkėse, trūksta noro dalyvauti 
renginiuose. Kartais šiom apy
linkėm būna beveik neįmanoma 
pakviesti kokį nors jaunimo vie
netą programai atlikti. Kaip ir 
visur, nevisi “kolonijų” gyven
tojai ryžtasi bei gali dalyvauti 
kiekviename parengime. Tik 
dalis gyventojų atsilanko į ren
ginius. Ypač mažosios apylin
kės jaučia stoką gyventojų pa
ramos — tiek dvasinės, tiek fi
nansinės. Pavyzdžiui, kartais at
sitinka, kad surinktos lėšos net 
nepadengia išlaidų, šios apylin
kės, žinodamos, kad gyvento
jams būtų labai įdomu išgirsti 
ar pamatyti tam tikro jaunimo 
vieneto repertuarą, deja, dėl vi
sokių priežasčių nepajėgia jo 
pakviesti. Arba kviestas viene
tas randa, kad jam neapsimoka 
nuvykti į tą apylinkę ir t. t.

Iškyla ir kita dilema. Toli gy
vendamas nuo didžių lietuvių 
centrų, tų apylinkių jaunimas 
kartais neranda progų įvertinti

LietuviŲ studentu veikla
Studentas yra jaunas žmogus. 

Todėl jis pilnas energijos ir 
įvairių sumanymų. Tų sumany
mų tarpe turėtų būti ir lietuviš
ka veikla. Bet ar taip yra? Tie
sa, studentai nesėdi visą laiką 
prie knygų. Jie suranda ir kitų 
dalykų laikui praleisti. Ypač 
mėgsta kartais tą laika ir links
mai praleisti, čia nie<o blogo. 
Reikia išsiblaškyti ir kartais ge
rai padūkti. Tačiau ir jaunam 
žmogui to neužtenka. Reikia ir 
rimtesnių dalykų.

Lietuvių studentai savo uni
versitetuose galėtų susiburti į 
savo klubus ir išvystyti lietu
višką veiklą. Jau pats susibūri
mas į lietuvišką vienetą yra

Visus kviečiame i talka
Spauda, kaip minčių reiški

mo priemonė, jau seniai prasi
veržė į pirmas visuomeninio gy
venimo eiles. Europoje aštuo
nioliktame šimtmetyje įvairios 
valdžios bandė suvaržyti spau
dą: neleido žmonėms su skirtin
gom nuomonėm išsireikšti. Pa- 
sipriešindamos šitokiai ideologi
nei srovei, jaunos Siaurės Ame
rikos valstybės paskelbė laisvę 
spaudai.

Perėję į dabartį, galime ma
tyti, kad mes visi Kanadoje 
šiandieną džiaugiamės anų lai
kų pasiektu nuopelnu. Iš kitos 
pusės, didžiuojamės dabartinio 
laikotarpio pažanga, neatkreip
dami dėmesio į tai, kad net ir 
dabar įvairiuose kraštuose spau
da tebėra suvaržyta. Pavyzdžiui, 
lietuviai komunistiniuose kraš
tuose ir Lietuvoj trokšta gali
mybės laisvai rašyti bei kalbėti.

Jaunimo kongreso žinios
IV PLJK ruošos komiteto 

pirm. Andrius Smitas ir infor
macijos komisijos pirm. Marytė 
Šmitienė Velykų atostogų proga 
lankėsi Londone ir tarėsi su 
Anglijos lietuviais. Balandžio 
17 d. susitiko su DBLS pirm. 
Jaru Alkiu ir vyriausiu kongre
so rengėju Anglijoje ' Aleksu 
Vilčinsku. Pasiinformuota apie 
kongreso ruošą Vokietijoje ir 
Anglijoje, apie visuomenės nuo
taikas, kurios abiejuose kraš
tuose labai palankios. Jaras pa
brėžė, kad DBLS visais atžvil
giais remia kongresą, pasiruo
šusi mokėti reikalingus užsta
tus, kol dalyvių įmokos su
plauks ir t. t.

Ruoša Anglijoje
Balandžio 19 d. vakarą lietu

vių parapijos salėje susirinko 
pagalbinis komitetas, vadovau
jamas M. Bajorino. Posėdyje 
dalyvavo: A. Vilčinskas, A. Iva
nauskas, M. Vilkanienė, J. še- 
meta, P. Bulaitis, M. Bajorinas, 
A. Dambriūnas, R. Kinka, P. 
Mašalaitis ir St. Kasparas. Kon
greso darbais Anglijoje rūpina
si Aleksas Vilčinskas, komite
tas jam talkina. Salia to, komite

jaunimo vienetų pastangų, o 
dar svarbiau — neranda progų 
palaikyti asmeninius ryšius, 
kam jaunimui ateiti į renginį, 
kurio programa jam nieko ne
duoda? Jei įsisteigtų daugiau 
tokių jaunimo vienetų, kurie 
palengvintų šiom apylinkėm su
daryti sąlygas pakvietimui, gal 
atbudintų jaunimo bei senimo 
“norus” prasmingiau dalyvauti 
parengimuose.

Prieš dvejus metus Toronte 
atsirado dainininkių vienetas 
“Vasaros garsai”, kuriame dai
nuoja A. ir V. Dovidaitytės, 
ir Aldona Biskytė (ji kartu dai
nuoja ir akordeonu akompanuo
ja). Kai kas klausia, kodėl jos 
nutarė sudaryti “Vasaros gar
sų” trijulę, atsako, kad jų pa
grindinis tikslas — sudaryti 
lengvesnes sąlygas mažesnėm 
apylinkėm priimti iš toliau at
vykusį jaunimo vienetą.

Pasirinkusios pavadinimą 
“Vasaros garsai”, Aldona, Vida 
ir Aida aiškina, kad vasaros lai
kas joms suteikia jaunystės žy
dėjimą, Publika, atsilankiusi į 
parengimą, kur ši trijulė kon
certuoja, turi gražią progą pasi
klausyti naujoviškų lietuviškų 
dainų. Jos yra grynai estradinio 
stiliaus iš neseniai atvežtų gai
dų, juostelių, plokštelių ir t. t.

Si trijulė jau daug kur kon
certavo per praėjusius dvejus 

veiksmingas. Čia galėtų vieni 
kitus geriau pažinti, užsimegztų 
asmeniniai ryšiai. Galėtų vieni 
kitiems ir konkrečiai pagelbėti. 
Universitetai yra gera vieta kel
ti lietuvių reikalus kitų kana
diečių studentų tarpe. Kokia ge
ra proga būti lietuvių tautos at
stovais! Bet gaila, kad Kanados 
universitetuose tokių lietuviškų 
klubų šiuo metu nėra, išskyrus 
Guelpho universitetą. Kaip tik 
ir norėčiau trumpai apie šį klu
bą parašyti.

Guelpho klubą įsteigė 1974 
m. studentai — Laima Beržiny
tė, Paulius Kuras ir Antanas 
Pacevičius. Guelphe yra tik 
apie 15 lietuvių studentų. Bet 
klubas išsilaikė ir žada veikti

Kanados spauda, palyginus su 
minėtų kraštų suvaržyta spau
da, yra skirtinga — mes galime 
ir esame skatinami reikšti savo 
nuomones viešai. Etninė spauda 
sudaro svarbią dalį Kanados 
spaudos. Per ją galime infor
muoti, sukelti domesį, pasida
linti nuomonėmis, skleisti kūry
bą. Rašantysis stiprina lietuvių 
kalbos vartojimą, giliau pagal
voja apie įvairius neišspręstus 
klausimus, liečiančius lietuvius, 
ir išreiškia savo kūrybingumą. 
Tačiau šie tikslai bus pasiekti 
“Jaunimo Žiburiuose” tiktai ta
da, jeigu jaunimas rašys bei 
skaitys straipsnius. Norėtumėm 
paskatinti jaunus rašytojus, kad 
jie prisidėtų prie spaudos — 
rašiniais, nuotraukomis, menu. 
Jeigu būtų pasiūlymų bei pagei
davimų, prašome kreiptis į 
“Jaunimo Žiburių” redakciją 

tas rūpinasi kongreso dalyvių 
pasitikimu, turistų apnakvydi- 
nimu ir programa, Pietų Ame
rikos jaunimo globa ir iškilmin
gomis pamaldomis liepos 15 d.

Iškilmingos atidarymo pa
maldos turėjo būti Westmins- 
terio katedroje. Kadangi tuo 
metu įvyks paroda, iškilmingos 
pamaldos bus laikomos tuo pa
čiu laiku (liepos 15 d., 2 v. p. p.) 
Brompton Oratory.

Anglijos kongreso ruošos ko
mitetas taip pat stengiasi su
telkti lėšų ir paremti pačius da
lyvius jaunuolius iš Anglijos. 
Pagal D. Britanijos ekonominę 
būklę dalyvavimas kongrese, 
ypač dar nedirbantiems jaunuo
liams, perbrangus. Lėšų telki
mui vadovauja P. Mašalaitis. 
Jau surinkta 3000 angliškų sva
rų.

Atvykusiųjų globos ir paren
gimų komisijai vadovauja 
DBLB pirm. St. Kasparas. Visi 
ligi šiol gauti prašymai iš Pietų 
Amerikos dėl apsistojimo lietu
viškose šeimose patenkinti.

Informacija rūpinasi Romas 
Kinka, M. Bajorinas ir A. Vil
činskas. Bus išleistas trumpas 
informacinis leidinys apie Bri

metus. Norėdamos padėti ma
žesnėm apylinkėm, jos jau yra 
koncertavusios, ir tai nekartą, 
Winnipege ir Kalgaryje, Delhi, 
Londone. Jos yra dainavusios 
net St. Petersburge ir Miami, 
Floridoje, Buffalo ir visai nese
niai Bostone. Aišku, jos yra 
kviečiamos ir į didesnes apylin
kes, kaip Torontas ar Hamilto
nas, kur jau keletą kartų kon
certavo. Taigi, “Vasaros garsai” 
dainuoja visur, o už tai neprašo 
jokio atlyginimo, tik šiltos pro
gos savo tautiečius lietuviška 
daina atgaivinti.

Pranas Dovidaitis joms daug 
padeda kaipo šios trijulės glo
bėjas, o V. Verikaitis pagelbsti 
kaip muzikinis patarėjas.

Kai nerepetuoja ar nekoncer
tuoja, visos trys dainininkės 
mokosi savo srityse: Vida Dovi
daitytė (20 m.) studijuoja kalbas 
Toronto universitete, o jos se
suo Aida (17 m.), dar gimnazis
tė, mokosi komercinių mokslų. 
Rudenį Aldona Biskytė (19 m.) 
pradėjo mokytis komercinių da
lykų Ryersono institute.

Visos trys priklauso “Atžaly
no” tautinių šokių ansambliui. 
Aldona Biskytė yra ne vien tik 
“Vasaros garsų” akordeonistė 
—- savo muzikines jėgas rūpes
tingai atiduoda ir “Atžalynui”.

Laima Beržinytė

ZITA BERSENAITE, 19 m. amžiau, 
baigusi Londono lituanistinę mokyk
la, “Baltijos” ansamblio narė, 1971 
m. pirmininkavusi Toronto Univer
siteto Lietuvių Studentų Klubui, hu
manitarinių mokslų studentė, To
ronto “Gintaro” narė, KLJS tarybų 
narė, KLJS valdybos buvusi ryši
ninke

LAIMA BERŽINYTE, 24 m. am
žiaus, skautė, baigusi Delhi litua
nistinę mokyklą, buvusi Delhi jau
nimo ansamblio narė, viena ii stei
gėjų lietuvių studentų klubo Guelph 
universitete, baigusi kalbas tame an
te ir pedagoginį skyrių Toronto an
te, KLJS tarybos narė.

toliau. Kiekvienais metais yra 
minima Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Ta proga suruo- 
šiama lietuviškų rodinių paro
dėlė. Ją lanko kiti studentai ir 
yra priversti klausti, kas yra 
lietuviai, ko jie siekia; kas yra 
Lietuva, kur ji yra, kokios jos 
šiandieninės kančios. Klubas 
šaukia susirinkimus, kuriuose 
diskutuojami įvairūs klausimai. 
Turime ir “kugelio” vakarus, 
kurie praeina tikrai linksmai. 
Kas tam klubui priklausė, tik
rai pajuto vieni kitų artumą ir 
lietuvišką šilumą. Kitiems me
tams klubui vadovaus studentės 
Irena Sližytė, Laima Lukavičiū- 
tė ir Sharon Radauskas.

Gytis Andrulis

DANGUOLE JUOZAPAVIČIŪTE, 
23 m. amžiaus, baigusi Vyskupo M. 
Valančiaus lituanistinę mokyklą Ha
miltone, ateitininkė, “Aido” choris
tė, KLJS informacijos sekretorė, so
ciologijos studentė Toronto un-te

per “Tėviškės Žiburius”. Mielai 
priimsim visas nuomones.

Galėdami laisvai naudotis lie
tuviška spauda Kanadoje, ne- 
praleiskim progos prisidėti prie 
spaudos darbo, nes yra perdaug 
artimų žmonių, kurie nebeturi 
jos. “Jaunimo Žiburių” 

redakcija

DĖKOJAME IR SVEIKINA
ME! Dėkojame Rasai Lukoševi- 
čiūtei, daugiau kaip metus reda
gavusiai skyrių “Jaunimo Žibu
riai”, ir kartu sveikiname naują
sias šio skyriaus redaktores — 
Laimą Beržinytę ir Danguolę 
Juozapavičiūtę, kurios nuo šio 
numerio pradėjo redaguoti 
“Jaunimo Žiburius”. Linkime 
sėkmės ir dar daugiau ištver
mės.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
REDAKCIJA

DANA LUKAV1CIŪTE, 22 m. am
žiaus, baigusi Vyskupo M. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą ir Peda
goginį Lituanistikos Institutą Čika
goje neakivaizdiniu būdu, ateitinin
kė, “Aido” choristė. Vysk. M. Valan
čiaus mokyklos mokytoja, KLB Ha
miltono apylinkės valdybos sekreto
rė, biologijos studentė McMasterio 
un-te Hamiltone

tanijos lietuvius bei jų organi
zacijas. Brošiūra bus nemoka
mai dalinama atvykusiems. Sun
kumų yra užmegzti ryšį su di
džiąja anglų spauda. Britanijos 
paštas prižadėjo specialų ant
spaudą kongreso proga.

Turistų nakvynėmis ir eks
kursijomis rūpinasi kelionių 
biurą turintis Petras Bulaitis. 
Ligi šiol pas jį užsiregistravo 48 
turistai, kurie bus apgyvendinti 
viename viešbutyje. Petras taip 
pat organizuos autobusus iš 
Londono į Doverį ir užsakys lai
vą į Ostendę. Lig šiol buvo* 
įmanoma suorganizuoti turis
tams tris keliones Londone pa
gal užsiregistravusiųjų skaičių. 
Planuojama parodyti Lietuvių 
Namus ir Sodybą. Didelį rūpes
tį Anglijoje ir Vokietijoje kon
greso organizatoriams sudaro 
turistų delsimas registruotis. 
Palyginti mažam darbininkų 
štabui bus neįmanoma per nak
tį atvykusiųjų pageidavimus iš
pildyti. __

Pokalbio metu St. Kasparas 
perdavė IV PLJK komitetui 
Anglijos lietuvių idėją, kad po 
koncerto būtų eisena į “Ceno-

(Nukelta i 6 psl.)

RASA RATAVICICTE, 21 m. am
žiaus, baigusi Delhi lituanistinę mo
kyklą, skautė, Delhi “Palangos” an
samblio narė, 1973-76 m. tautinių 
šokių vadovė, geografijos studentė 
Waterloo universitete

• NORITE supažindinti savo blčloll 
su “Tėviškės žiburiais”? Atsiųskite 
jo adresą. Keletą numerių jis gaus 
nemokamai.
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GintariečiŲ veiklos dešimtmetis
Jaunimo kongreso žinios

Montrealio Lietuvių Jaunimo 
Ansamblis “Gintaras” 1979 m. 
gegužės 5 d. gražioje ii; erdvio
je Segep Andre Laurendau au
ditorijoje paminėjo savo veik
los dešimtmetį. Šimtai susirin
kusių lietuvių ir kitataučių ga
lėjo džiaugtis lietuvių liaudies 
instrumentų muzika, dainomis, 
šokiais ir poezija.

Gintarinė idėja
Baltijos jūros gintaras yra 

Lietuvos miškų — pušų ir eglių 
sakų padaras. Montrealio jauni
mo ansamblis ir gimė miške. 
Tai įvyko prieš keliolika metų 
tarp kvepiančių pušų ir eglių 
Dainavoje prie Montrealio, kur 
visa Lapinų šeima turėjo vasar
vietes. Čia su savo jaunimu pra
leisdavo atostogas. Aplinkui va
sarojo ir daugiau lietuviško jau
nimo. Inž. ir muzikas Zigmas 
Lapinas jaunimą pamokė groti 
skudučiais ir birbynėmis. Vaka
rais prie laužo pasirodydavo su 
savo muzika. Si pramoga jau
nuoliams labai patiko, ir rudenį, 
grįžę į Montrealį, grojo toliau. 
Buvo pagaminta daugiau liau
dies instrumentų: kanklių, lumz
delių, birbynių, beržinių trimi
tų ir kitų. Liaudies intrumentų 
orkestras, susidedąs iš 18 jau
nuolių, pirmą kartą pasirodė 
1968 m. Vasario 16 minėjime. 
Jų pasirodymas montrealiečius 
sužavėjo ir nustebino, o jaunuo
lius tiesiog užbūrė. Daug kas 
stengėsi patekti į šį muzikinį 
vienetą, bet dėl instrumentų 
stokos nevisiems laimė nusišyp
sojo. Laikui bėgant pasigamin
ta daugiau instrumentų, ir visi 
entuziastai buvo priimti an- 
samblin. Tų pačių metų vasarą 
orkestras pasirodė Montrealio 
parodos programoje, o žiemą — 
Meno muzėjuje kalėdinės eglu
tės programoje.

Išaugo į didelį sambūrį
Z. Lapinas, jaunuolių entu

ziazmo paskatintas, tėvų pade
damas, ryžosi organizuoti liau
dies instrumentų ansamblį, pa
pildant jį tautiniais šokiais ir 
dainomis. Jam į talką atėjo Hil
da Lapinienė su šokiais ir Ina 
Kličienė su dainomis.

1969 m. balandžio 26 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje buvo 
surengtas pirmas koncertas ir 
ansamblio krikštynos. Ansamb
lis buvo pakrikštytas “Gintaro” 

’ vardu. Tą vardą pasirinko an
samblio dalyviai. Krikšto tėvais 
buvo E. Kardelienė, M. Jonynie- 
nė, Pr. Rudinskas (miręs), J. 
šablauskas ir torontiškiai — 
D. Viskontienė ir Stp. Kairys 
(miręs).

Per dešimtį veiklos metų per 
. “Gintarą” perėjo daug montre- 

aliečių jaunuolių, kurie koncer
tuodami aplankė didesnes Ka
nados ir JAV lietuvių gyvenvie
tes. 1971 m. vasarą, gavęs fede
racinės valdžios paramą, “Ginta
ras” aplankė tolimuosius Kana
dos vakarus: Edmontoną, Van
kuverį ir VVinnipegą. Taip pat 

į koncertavo Toronte, Londone, 
s Ont., Hamiltone, Otavoje ir ki

tose vietovėse net po keletą 
«• kartų. Vėliau "Gintaras” su di

deliu pasisekimu koncertavo 
Vašingtone, Bostone, Hartforde, 
Filadelfijoje, Platsburge, Ro- 
Česteryje ir net keletą kartų Či
kagoje.

Apie “Gintaro” koncertus 
Montrealyje visiems yra žino
ma. “Gintarą” matėme ir girdė- 

; jome Lietuvių Dienose, Expo 67 
t parodoje, ligoninėse, net ir AV 
■ šventovėje. Ne tik lietuvių, bet 

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošos komiteto nariai. Iš kairės: VINGAUDAS DAMIJONAITIS — 
technikinės komisijos pirm, ir ALGIS STANKUS-SAULAITIS — kultūrinės komisijos pirmininkas Nuotr. A. Luco

A+A
ADELEI JAKELAITIENEI 

mirus,
jos vyrę JERONIMĄ, brolį K. MASIULIONĮ ir kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

A. Artičkonis A. Urbonavičius

P. Dambrauskas B. Mackevičius

V. Astrauskas J. Stradomskis

V. Mikuckis

ir anglų spaudoje “Gintaro” 
koncertai buvo labai gerai verti
nami.

“Gintaras” dabar
Dabar “Gintarui” vadovauja 

naujoji karta, jau Montrealyje 
gimę jaunuoliai: Rasa Lukoše- 
vičiūtė — ansamblio vadovė ir 
tautinių šokių mokytoja, Ina 
Kličienė — dainų mokytoja. Al
gis Lapinas — orkestro vado
vas, Andrius Lapinas — “Ginta
rėlio” vadovas. “Gintaro” įstei
gėjas Zigmas Lapinas ir toliau 
harmonizuoja orkestrui muziką 
bei padeda savo patarimais. Ad
ministracinius ir techniškus rei
kalus tvarko tėvų komitetas. 
Nuo pat įsteigimo “Gintaras” 
dirba ir repetuoja AV parapijos 
salėje ir N. Pr. Marijos seselių 
namuose.

šiuo metu “Gintarą” sudaro 
80 dalyvių, kurių amžius — nuo 
9 iki 25 metų. Tai pradžios mo
kyklos mokiniai, gimnazistai, 
studentai ir jau mokslus baigę 
tarnautojai. Dalis iš jų jau yra 
sukūrę lietuviškas šeimas, au
gina “gintarėlius”, bet neuž
miršta ir “Gintaro” — dešimt
mečio proga puikiai pasirodė su 
savo šokiais.

Ansamblis ypač pasižymi vie
ninteliu* Š. Amerikoje liaudies 
instrumentų orkestru. Jis susi
deda iš retai girdimų, labai ilgų 
beržinių trimitų, ragelių, lumz
delių, skudučių, skrabalų, taba
lų, birbynių ir įvairių rūšių 
kanklių.

Orkestras meistriškai perduo
da lietuvių liaudies muziką, pri
taria dainininkėms ir deklama
toriams bei linksmai palydi tau
tinius šokius.

Sklandi programa
Dviejų valandų programa pra

ėjo labai greitai. Sklandžiai kei
tėsi instrumentalistai, šokėjai, 
dainininkės, deklamatoriai be 
jokių sutrikimų — kaip filme. 
Orkestras atliko septynis daly
kus. Jis ne tik puikiai grojo, bet 
ir gerai vaidino, įnešdamas ge
rą dozę humoro. Šokėjai atliko 
20 šokių. Kaikurie jų Montrea
lyje matyti pirmą kartą. Vetera
nų “Našlinis Jonkelis” sukėlė 
audrą plojimų. Mergaičių cho
relis padainavo 4 dainas. Buvo 
įterpta ir poeziją— Kr. Done
laičio “Metų” ištraukos — ru
duo, žiema, pavasaris ir vasara, 
nes mūsų “Gintaras” koncertuo
ja visais metų laikais. Kristinos 
Makauskienės paruoštos scenos 
dekoracijos metų laikams labai 
derinosi su visuma.

Po koncerto tėvų komiteto 
pirm. Juozas Piečaitis padėkojo 
“Gintarui” už tokią gražią šven
tę, buvusiems bei esamiems va
dovams ir gausiai atsilankiu
siems svečiams. Į sceną pakvie
tė vadovus, krikšto tėvus ir 
“Gintaro” tėvą Zigmą Lapiną. 
Jį sutiko ilgi ir triukšmingi plo
jimai. Krikšto tėvų vardu kal
bėjo operos solistė E. Kardelie
nė. Krikšto motinos apdovano
jo gintariečius dideliais tortais, 
o krikšto tėvai — saldainiais.

Visiems buvo prisegta po rau
doną gvazdiką, o ansamblio va
dovei Rasai įteikta didžiulė 
puokštė raudonų gvazdikų.

Šokėjai savo mokytojai Rasai 
įteikė adresą: “Čia Tau, Rasa. 
Mes Tave labai mylime”.

Pirmoji tėvų komiteto pirm. 
Irena Lukoševičienė, kurios 
pastangomis buvo gauta “Gin
tarui” didelė Kanados valdžios 
finansinė parama, pristatė Ka- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Dabartinis Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, atšventęs savo veiklos dešimtmetį Tony’s Photo

Vėl matėm Aistį Vašingtone
VLADAS RAMOJUS

Jei poetas Jonas Aistis, lietu
vių lyrikos milžinas, būtų gyvas, 
š. m. liepos 7 d. švęstų 75 m. 
amžiaus sukaktį. Jis mirė prieš 
šešerius metus — 1973 m. bir
želio 13 d. Jo palaikai ilsisi Re
surrection kapinėse prie Va
šingtono. Nors J. Aisčio nebėra 
gyvųjų tarpe, bet jo vardą tebe
mini ir ilgai minės jo paliktos 
poezijos knygos, publicistiniai 
veikalai, jo redaguotos antolo
gijos ir neseniai Lietuvių Foto 
Archyvo paruoštas filmas.

J. Aistis su šeima ilgesnį lai
ką gyveno JAV sostinėje Va
šingtone ir dirbo kongreso bib
liotekoje. Todėl Vašingtono bei 
apylinkių lietuviams jis gal bu
vo artimiausias ir geriausiai pa
žįstamas, nors jo raštus skaito 
ir jo poeziją deklamuoja lietu
viai ne tik šiapus, bet, tikėkime, 
ir anapus Atlanto, Lietuvoje. 
Todėl nenuostabu, kad artėjan
čią mirusio poeto 75 m. gimimo 
sukaktį, kol dar karščiai neuž
ėjo, paminėti iniciatyvos ėmėsi 
Vašingtono ir apylinkių lietu
viai, tiksliau Vašingtono ateiti
ninkai, vadovaujami J. Vait
kaus, pasitardami su velionies 
žmona Aldona Aistiene.

J. Aisčio 75 m. gimimo minė
jimas įvyko gegužės 6 d. juoza- 
piečių seminarijoje, Vašingto
ne. Nors diena pasitaikė labai 
graži ir daugelį į gam^ą gal vi
liojo žydintys Sodai, bėt'į'iškil
mes susirinko, galima sakyti, 
didžioji dauguma Vašingtone ir 
apylinkėse gyvenančių lietuvių. 
Jų tarpe buvo daug jaunimo, to
kio pat gražaus, koks Lietuvoje 
anais laikais su dideliu pakili
mu deklamuodavo Jono Kossu- 
Aleksandravičiaus, kiek vėliau 
— Aleksandriškio, o po to ir Jo
no Aisčio eiles.

Juozapiečių seminarijos kop
lyčioje, skambant lietuviškoms 
giesmėms, Mišias už velionį at
našavo iš Čikagos specialiai at
vykęs foto menininkas kun. Al. 
Kezys ir vašingtoniškis kun. dr. 
T. Žiūraitis. Pirmoje pamokslo 
dalyje kun. A. Kezys iš filmo 
parinktais žodžiais gražiai pri
siminė ir pagerbė mirusį poetą.

Po Mišių tos pačios seminari
jos salėje įvyko akademija. Vi
sos salėje buvusios kėdės, kaip 
ir koplyčioje suolai, buvo užim
tos. Atėjusių velionį pagerbti 
tarpe matėsi žmona Aldona Ais- 
tienė, kiti šeimos nariai ir gimi
nės, jų tarpe dr. O. ir J. Gustai- 
niai, atvykę iš Toronto, Lietu
vos atstovas Vašingtone dr. S. 
Bačkis su žmona, rašytojai A. 
Vaičiulaitis, K. Almenas, JAV 
LB kultūros tarybos pirm. A. 
Radžius ir daug kitų.

Akademiją pradėjo rengėjų 
pirmininkas J. Vaitkus, pacita
vęs vieną iš J. Aisčio eilėraščių 
ir priminęs, kad miręs poetas 
buvo artimas visiems lietu
viams, ypač vašingtoniškiams, 
jų tarpe ir ateitininkams, kurie 
ir ėmėsi iniciatyvos poetą pami
nėti.

Programą pranešinėjo buvusi 
J. Aisčio bendraklasė “Aušros” 
gimnazijoje Kaune Gražina Kri- 
vickienė. Abu į “Aušros” gim
naziją įstojo tais laikais, kai 
Lietuva kėlėsi nepriklausomam 
gyvenimui ir nevienas mokinių, 
palikę suolą, išėjo į nepriklau
somybės kovų laukus. Papasa
kojo, kaip toje pačioje gimnazi
joje brendo busimieji rašytojai, 
aktoriai, mokslininkai, kariai, 
jų tarpe J. Aistis, A. Miškinis, 
G. Tulauskaitė, K. Grigaitytė, 
akt. M. Mironaitė, istorikas K. 
Avižonis, jūrų kpt. P. Labanaus
kas ir eilė kitų.

Vieną kitą J. Aisčio bruožą 
labai įdomiai atvėrė poeto naš
lė Aldona Aistienė. Ji papasa
kojo apie Aisčio jautrumą, ne- 
pakentimą būti kitų stebimam. 
Net į sceną poetas išeidavo ne
drąsiai, nors savo eiles skaityti 
mėgo. Buvo didelis gamtos my
lėtojas ir jos stebėtojas. Aistie- 
nės žodžiais, buvo poetas ir gy
venime, tik reikėjo kartu su juo 
atsiverti, jį suprasti.

Ilgesnį žodį apie mirusį poe
tą.tarė ;r Prahčūžijpje studija
vęs rašytojas A ’Vaičiulaitis. Jis 
J. Aisčio asmenyje šalia poeto 
matė ir mokslininką, viduram
žinių mokslų daktarą, valstybės 
teoretiką, visuomenės darbuoto
ją, publicistą, kuris neslėpė, ką 
galvojo, literatūros kritiką, bib
liotekininką, slidinėtoją ir įdo
mių laiškų autorių. Likiminiais 
Lietuvos klausimais buvo pasi
ruošęs parašyti ilgą studiją. Kai 
tam laiko nebuvo, tas pats mo
tyvas pasigirdo jo lyrikoje.

Sustojęs prie J. Aisčio lyri
kos, A. Vaičiulaitis teigė, kad 
Aistis savo lyrikoje į skaitytoją 
kalba be jokių mįslių, tad jo ly
rikai komentarai nereikalingi. 
A. Vaičiulaičio žodžiais, J. Ais
tis buvo meisteris perkeltinių 

A+A
JURGIS RAČKAUSKAS

(Račkus),
77 metų amžiaus, mirė š.m. gegužės 17 d. Šv. Juo
zapo ligoninėje Hamiltone. Palaidotas gegužės 19 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Paliko liūdinčius: dukrų 
Alytę Milliken, sūnų Jurgį ir keturis anūkus.

A+A
JADVYGAI EIMANTIENEI 

mirus,
vyr. sktn. L. EIMANTĄ, sūnų ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

LSS Kanados ra jono 
vadija

vaizdų, metaforų, kaip pvz. 
“saulė teka jūroj išsitrinkusi”, 
“žaibas skliautą skelia”, “upe
liai juokias po ledu”, “žiogeliai 
šoka minuetą”. Jis buvęs meis
teris subtilių detalių, ilgesingų 
niuansų, mokėjo prasiveržti iki 
visuotinio kosminio mosto. J. 
Aistis buvo pradininkas ir šiau
rės temos, kurią vėliau taip kū
rybingai išvystė poetas H. Na- 
gys.

Išnagrinėjęs pagrindines J. 
Aisčio poezijos versmes, savojo 
žodžio pabaigoje A. Vaičiulaitis 
atsakė, kodėl J. Aisčio lyrika to
kia graži.

Pasibaigus žodinei, tik valan
dą trukusiai akademijos daliai, 
į salę atėjo ir velionis Jonas 
Aistis spalvotame filme, pa
rengtame Lietuvių Foto Archy
vo Čikagoje. Poeto Kazio Bra-, 
dūno komentarų lydimas, Jonas 
Aistis vaikščiojo Vašingtono* 
gatvėmis, žydinčiame pavasary 
lankydamas sostinės paminklus, 
muzėjus, meno galerijas. Jį ma
tėm savo namuose, kur dailinin
kų paveikslai, knygų lentynos 
ir linksmi šeimos narių veidai. 
Po to J. Aistis, nuvažiavęs į lais
vojo pasaulio lietuvių sostinę 
Čikagą, vaikšto po Jaunimo 
Centrą, nueina prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
pasirašinėja knygas literatūros 
vakare. Filme taip pat įrašyta 
nemažai eilėraščių, deklamuoja
mų paties poeto.

Per pusvalandį prabėgo tur
tingas spalvotas filmas, į salę 
atvedęs vėl gyvą poetą.

Pasibaigus minėjimui, buvo 
galima apžiūrėti mirusio poeto 
raštų parodą ir visiems pabend
rauti prie kavos bei užkandžių, 
o JAV LB kultūros tarybos 
pirm. A. Radžius filmo išlai
doms bent iš dalies sumažinti 
Lietuvių Foto Archyvo vedėjui 
kun. A. Keziui įteikė $1,000 če
ki. Kitas filmo išlaidas padengs 
velionies našlė.

Taip poetas J. Aistis porai va
landų vėl buvo sugrįžęs į Va
šingtoną. Jis turėtų sugrįžti ir į 
kitas lietuvių kolonijas, nes tai 
toks vardas, kurio retas lietuvis 
nežino.

(Atkelta iš 5-to psl.) 
taph” ir tenai būtų padėtas vai
nikas prie nežinomojo kareivio 
kapo.

Lėšų klausimas
Mėginant sutelkti IV PLJK 

lėšas, kartu su PLJK Finansų 
Komitetu veikia ir laimėjimų 
paskirstymo komisija. Jai va
dovauja Jonas Bagdonas su tal
kininkais — Giedre Cepaityte, 
Linu Kuču, Danute Saliklyte, 
Vida Mačiukevičiūte, Virginija 
Markevičiūte, Vytautu Markevi
čium, Vita Musonyte, Asta Paš
kevičiūte, Birute šontaite, Dalia 
Musonyte, Aru Lintaku ir Lore
ta Stončiūte. Šios komisijos pa
reigos — tvarkyti loteriją, šiuo 
laiku visose lietuviškose koloni
jose galima įsigyti loterijos bi
lietų. Vieno bilieto kaina — $1. 
Premijos piniginės: pirma — 
$1,000, antra — $400, trečia — 
$200, ketvirta — $100 ir penkta 
iki dešimtos — po $50. Premijų 
paskirstymas įvyks sekmadienį, 
birželio 24, per Lietuvių Dienas 
Čikagoje.

Jeigu nerandate kur įsigyti 
bilietus, malonėkite susisiekti 
su komisijos pirm. Jonu Bag
donu, 6449 South Troy Avenue, 
Chicago, Illinois, 60629, USA. 
Tel. (312) 778-8370. Galima 
kreiptis į PLB būstinę Čikago
je.

IV PLJK Finansų Komiteto 
nariai kviečia visus išmėginti 
savo laimę ir nusipirkti bent po 
keletą bilietų. Tai vienas iš 
lengviausių būdų paremti jau
nimo kongresą!

JAV Lietuvių Fondas remia 
lietuvių švietimą, kultūrą ir ska
tina jaunimo veiklą. Paskutinio 
pelno paskirstymo komisijos po
sėdyje buvo paskirta $3000 kon
gresui. Illinois Lietuvių Gydyto
jų Sąjunga, sveikindama PLJK, 
atsiuntė $1000 auką.

Tautinės Lietuvių Sąjungos, 
East Chicago skyriaus aukų pa
skirstymo komisija, susidedanti 
iš R. Nemicko, I. Rimkūnienės 
ir V. Aukštuolio, — IV PLJK 
paskyrė $100 auką. LB Water
bury apylinkė balandžio 21 d. 
surengė pavasario balių IV 
PLJK paremti.

Vincas Lukas, IV PLJK Fi
nansų Komiteto narys, paruošė 
gražius jaunimo kongreso rėmė

Kanados Lietuvių Fondo 
šūkis -

kapitalas Lietuvai, nuošimčiai 
lietuvybei.

Stokite nariais j K. L. Fondę - 
didės kapitalas ir nuošimčiai.

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kur 1944 m. pavasarį vokiečiai 
buvo sustabdę Vakarų sąjungi
ninkų žygį į Romą, šio kalno dė
ka nutraukdami betkokį susisie
kimą plentu. Kautynėse abi pu
sės turėjo 120.000 aukų žuvu
siais ir sužeistais. Cassino kapi
nėse yra palaidoti ir 924 lenkai 
kariai. Prie jų kapų popiežius 
Jonas Paulius II atnašavo Mi
šias, pamoksle prisimindamas 
II D. karo žiaurumus, Cassino 
kapinėse palaidotus karius — 
lenkus, britus, vokiečius ir ita
lus. Kalno viršūnėje esantį vie
nuolyną sunaikino sąjunginin
kų bombonešiai, bet jis dabar 
vėl yra atstatytas. Po karo pa
aiškėjo, kad tas bombardavimas 
buvo beprasmis — vokiečiai ne
sinaudojo vienuolyno pastatais 
savo pozicijoms sustiprinti, tik 
vėliau įsitvirtino jo griuvėsiuo
se. Lemtingose kautynėse pir
mieji kalno viršūnę pasiekė len
kų kariai. Popiežiaus laikomose 
Mišiose dalyvavo apie 6.000 
lenkų, kurių eilėse buvo ir ofi
ciali komunistinės Lenkijos de
legacija, vadovaujama krašto 
apsaugos viceministerio gen. J. 
Urbanovičiaus.

Pasmerktas mirti
Mirties nuosprendį Irano ša

chui R. Pahlaviui paskelbė aja- 
tola S. Chalchalis, kuriam slap
tų mahometoniškų teismų prie
žiūrą yra patikėjęs revoliucijos 
vadas ajatola R. Chomeinis. Pa
sak jo, šacho R. Pahlavio nužu
dymas tebūtų liaudies valios 
įvykdymas. Mirtimi jis taipgi 
grasino šacho žmonai Farah, jo 
broliui Rėzai ir buvusiam prem
jerui Š. Bachtiarui. S. Chalcha
lis kerštu persunktus mahome- 
toniškus teismus netgi bandė 
palyginti su Nuerenberge vyku

jų diplomus, kuriuos Finansų 
Komitetas Įteiks rėmėjams ir 
organizacijoms, paaukojusiems 
didesnes sumas jaunimui pa
remti. Finansų Komitetui vado
vauja dr. Algis Paulius.

Stovykla
Iš Londono aerodromo visos 

grupės važiuos specialiais auto
busais tiesiai į kongreso stovyk
lą. Paskirai atvykusioms gali 
tekti palaukti, kol susidarys 
grupė. Šis transportas įskaito
mas į stovyklos kainą. Stovykla 
bus maždaug 5 mylios nuo 
Heathrow aerodromo.

Stovyklon nereikia atsivežti 
patalynės, bet reikia turėti 
rankšluosčių, šiltą megztinį ir 
lietpaltį. Jeigu kas turi alergiją 
augalinėms dulkėms, turi jau 
dabar pasirūpinti, nes tuo metu 
Anglijoje yra tų dulkių sezonas.

Rūta-Ona Šiūlytė 

šokiai jaunimui 
laive

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, paskatinta didelio pa
sisekimo praėjusiais metais, šią 
vasarą vėl ruošia laivo kelionę
— šokius “Jūratė ir Kastytis”. 
Šokiai ir kelionė po uostą įvyks 
penktadienį, birželio 22 d., nuo 
8 v. iki maždaug vidurnakčio. 
Visas jaunimas kviečiamas į ši 
prieškongresinį susibūrimą. Bi
lietų kaina, įskaitant Įėjimą ir 
maistą, yra $7.50 asmeniui. Ba
ras veiks atskirai. Laivas iš
plauks punktualiai nuo Queen’s 
Quay, pietiniame gale Bay gat
vės, prie “Harbour Castle” vieš
bučio (kur laivai išplaukia į To
ronto salą). Patartina visiems 
būti prie laivo 7.30 v. v. Bilietai 
bus pardavinėjami birželio 3, 10 
ir 17 d. d. abiejose parapijose 
ir Lietuvių Namuose. Skatina
me visus įsigyti bilietus iš anks
to, nes į laivą priimamas tik nu
statytas skaičius žmonių.

Šiltas vasaros vakaras, ramiai 
banguojantis ežeras, svajinga 
muzika po žvaigždėtu dangumi
— visa tai jūsų laukia birželio 
22 d. “Jūratės ir Kastyčio” lai
vo šokiuose. Iki smagaus pasi
matymo!

K. Parėštytė, PLJS

siomis karo nusikaltėlių bylo
mis. Vienas Irano laikraštis pa
žadėjo nemokamą kelionę į 
šventąjį mahometonų miestą 
Meką asmeniui, kuris nužudys 
šachą R. Pahlavį. Šiuo metu jis 
gyvena Bahamų salose, bet atei
tyje persikels į centrinę Ameri
ką, kur jam prieglobstį žada pa
rūpinti JAV. Busimoji šacho 
gyvenvietė tebėra nepaskelbta.

Žudo vaikus
Buvusį Ugandos diktatorių

I. Aminą savuoju žiaurumu pra
lenkė kitas negras — Centrinės 
Afrikos imperijos imperatorius 
Bokassa I. Tarptautinės Amnes
tijos Paryžiaus skyrius painfor
mavo pasaulį ir Jungtines Tau
tas, kad šio diktatoriuko įsaky
mu imperijos sostinėje buvo nu
žudyta apie 100 vaikų. Impera
torius Bokassa I visiems moks
leiviams buvo įsakęs dėvėti spe
cialias uniformas. Šį įsaką jie 
sutiko demonstracijomis, akme
nimis apmėtydami policininkus 
ir netgi paties Bokassos auto
mobilį. Policija tada suėmė di
delį būrį 8-16 amžiaus vaikų. 
Apie šimtą jų užmušė akmeni
mis, lazdomis, nudūrė durtuvais 
ir palaidojo masiniame kape. 
Bokassa I šio savo “žygdarbio” 
išsigynė, bet jį dar kartą oficia
liai patvirtino Amnesty Inter
national Paryžiaus skyrius kaip 
įvykusį faktą. Seniau Centrinės 
Afrikos imperija buvo Prancū
zijos kolonija. Nepriklausomy
bę ji pradėjo su demokratine 
santvarka, kurią nušlavė kari
nis pik. Bokassos sukilimas. 
1977 m. šis diktatorius užsidėjo 
imperatoriaus vainiką, iškilmei 
išleisdamas net $22 milijonus, 
kai tuo tarpu vidutinės metinės 
gyventojo pajamos toje šalyje 
tesiekia $167.
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Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras” savo krikštynų koncerto metu dainuoja Lietuvių Namų salės scenoje prie 
laužo, kurio fone matyti tėviškės sodyba. Diriguoja V. VERIKAITIS, akompanuoja L. Marcinkutė

Nauja lietuvių istorija

Dabartinė musų poezija
Viešas laiškas profesoriui Antanui Maceinai

DIDŽIAI GERBIAMASIS 
PROFESORIAU,

Jūsų straipsnis, išspausdintas 
kultūriniame “Draugo” priede 
1979. IV. 7 ir pavadintas “Poe
zijai apginti”, mane gerokai nu
stebino. Mano premijos proga 
pasakytoji kalba 1978. IV. 23 
yra “Draugo” skaitytojams ne
žinoma — ten ji nebuvo ats
pausta. Ji pasirodė “Lietuvių 
Dienose” ir “Tėviškės Žiburiuo
se”, todėl, mano nuomone, Jū
sų komentarai turėjo būti įdėti 
viename iš tų leidinių. Dėl šito 
fakto aš ir pasirinkau atsaky
mui “TŽ”.

Perskaitęs Jūsų “Poezijai ap
ginti”, pasijutau lyg pelė po 
dramblio koja. Aišku, tokiame 
pavojuje atsiradusi pelė sucy
pia, todėl leiskite ir man cyp- 
telti prieš galutinai nurimstant.

Analizuodami mano lygiai 
prieš metus pasakytą kalbą Jūs, 
Pone Profesoriau, pabrėžiat jos 
būdingumą keliais atžvilgiais, 
būtent: “meilinimusi dvasiš
kiams, Maironio augštinimu, 
amerikoniškosios aplinkos kri
tika, pasitikėjimu savimi, o 
svarbiausia — tremties poezijos 
panieka.” (Jūsų pabraukta). Šie 
mano kalbos komponentai nu
sakyti maždaug teisingai, išsky
rus patį pirmąjį “meilinimusi 
dvasiškiams”. Lygindamas kla
sikinės ir naujoviškos poezijos 
santykius, Jūs cituojate Eglės 
Juodvalkytės eilėraštį kaip pa
vyzdinį, nors galėjote duoti jau 
mirusio poeto kūrybos ištrauką. 
Dėlto aš galiu drąsiai teigti, kad 
“Maceina meilinasi Eglei Juod
valkytei.” Jūs užmiršote, Pone 
Profesoriau, kad romano kon
kursas rengiamas ir pravedamas 
Tėvų marijonų, taigi — dvasiš
kių. Jie suranda mecenatus, jie 
autoriui duoda žymiai daugiau 
— moraliai ir materialiai, negu 
laureatas pajėgtų išreikšti ke
liais padėkos žodžiais. Už tai aš 
jiems ir dėkojau. Jie to verti. Ir 
visi romano konkursų laimėto
jai per daugelį metų elgėsi pa
našiai. Tai yra Tėvų marijonų 
nuopelnas, ne premiją laimėju
siojo meilė. Priešingai, būtų ne
mandagu ir storžieviška prasi
lenkti su tiesa tokios šventės 
proga. Antra vertus, nei Jūs, 
nei kas kitas nepaneigtų, jog 
Maironio laikais mūsų kultūrai 
vadovavo dvasiškiai. Arba kad 
ir šiandien: “Tėviškės Žibu
riai”, “Draugas”, “Darbinin
kas”, “Ateitis”, “Laiškai Lietu
viams” ir visa eilė kitų laikraš
čių redaguojami dvasiškių. Ar 
ne tiesa? Tad gi priekaištas, kad 
Kairys “meilinasi dvasiškiams”, 
nors man asmeniškai ir mielas, 
gali būti nemielas dvasiškiams, 
lyg jie nebūtų nusipelnę viešos 
padėkos žodžio už visa tai, ką 
dvasiškiai lietuvių kultūrai yra 
davę.

“Tremties poezijos panieka”, 
sakyčiau, pergriežtai pasakyta. 
Poezijos neniekinu ir tokios in
tencijos neturiu. Kartais pasi
juokiu iš poetų, bet niekad iš 
poezijos. Savos nuomonės pa
reiškimas jokiu būdu nėra nie
kinimas. Esu įsitikinęs, kad iš- 
eiviškoji mūsų poezija “idėjiš
kai bejėgė”. Taip ir pasakiau — 
tiesiai ir atvirai, ne po slapyvar
džiu. Nenorėjau juoktis nei iš 
kitų, nei iš savęs — klausimas 
perdaug rimtas. Jūs pakartoti
nai primenat, kad į mano iššūkį 
"atoveikos nebuvo”, kad į trem
ties poezijos apkaltinimą “idėji
ne impotencija” niekas neatsi

liepė, niekas nesvarstė “nei tie
sos, nei slaptos jo prasmės”, tad 
šis “tingumas” ir paskatinęs Jus 
atsiliepti. Nuoširdžiai dėkoju. 
Iš tikro, jaučiuos Jūsų atsiliepi
mu pagerbtas.

Kas liečia “atoveikį”, nesis
tebėkite, nes tai šiandien mada, 
jei ne epidemija. Apatija yra 
visus užvaldžiusi. Kas ką užsto
jo ar gynė? Koks svarbesnis li
teratūrinis ar kultūrinis iššūkis 
buvo pastebėtas ir susilaukė at
garsio? Pvz. Z. V. Rekašius 
(“Metmenys” 11 nr.) aprašė 
kun. St. Ylos knygą “Dievas su
temose”, pavadindamas ją “pre
kyba mirusiųjų sielomis”, mo
raliniu nuosmukiu ir t. t. Ar 
kas Ylą užstojo ir gynė? Niekas. 
Arba, štai, dr. R. Šilbajoris sa
vo knygoje “Perfection of 
Exile” pristatė B. Brazdžionį 
silpniausiai ir šališkiausiai. Ar 
buvo koks atoveikis? Jokio. Dr.
J. Grinius davė išsamų kritikos 
straipsnį apie I. Mero striptizą, 
palietė visą eilę įdomių morali
nių, idėjinių ir.stilistinių..prob
lemų. Ar kas reagavo? Niekas. 
Nei draugai, nei priešai. Van
duo, nuo žąsies plunksnų nusi
risdamas, padaro daugiau 
triukšmo! Arba vėl, paimkite 
“Metmenų” 35 nr. Ten, 78 psl., 
Delija J. Valiukėnaitė, žvelgda
ma į išeivijos lietuvių literatū
ros kritiką iš anglo-amerikiečių 
perspektyvos, dr. J. Griniaus 
pažiūras visai nuvertina, net su
šunka įsikarščiavusi mergaitė, 
esą “literatūra ne spjaudyklė”. 
Tačiau kai dr. R. Šilbajoris gina 
savo draugų kūrybą, apsisiau
tęs savo pasaulėžiūros toga, ta
da literatūra gali būti ir spjau
dyklė. Ar kas atsiliepė? Reaga
vo? Teisino? Gynė? Niekas, vi
siškai niekas.

Pavyzdžių marios marelės. 
Suprantama, kalbėdami apie 
šiandieninį poezijos beidėjišku- 
mą, privalome — nolens volens 
— kalbėti ir apie tautiškai nu- 
siangažavusį poetą. Jei yra her
metiška poezija, reiškia yra her
metiškų poetų. Jei yra raizgaly
nė, snobinė ar kitokia poezija, 
tai yra tokių ir poetų. Jei yra 
tautiškai neinteresuota poezija, 
tai yra tautiškai neinteresuotų 
poetų. Sąmoningai ar atsitikti
nai, Pone Profesoriau, Jūs pa
taikėte į “audros akį”, nes “tin
gumas”, “nenoras pešiotis”, 
“stoka interpretacijos” ir t. t., 
mano nuomone, yra “idėjinė 
imopetencija”: ne nenoras pasi
sakyti, o neturėjimas ką pasaky
ti! Nesidomėjimas visuomenine 
situacija, tautinio intereso kū
ryboje išblėsimas, radauskiškai 
tariant, sėdėjimas po akacijos 
šakom ir dainavimas, nėra nei 
kūrybinė vertybė, nei juo labiau 
tautinė dorybė. Kas privaloma 
vienam, lygiai privaloma ir ki
tam — asmeninis kūrėjo nusi
teikimas nėra didesnis ar svar
besnis už betkurio kito asmeni
nį nusiteikimą, kai stovima nu- 
tautimo galimybėje, šiandien 
prasmė yra dainuoti ne savo lai
mę ar nelaimę, o savo tautos 
laimę ar nelaimę. Pasitrauki
mas ar užsidarymas savyje yra 
ne “kančia”, kaip Jūs manote, 
o baimė. Baimė, deja, ne “pras
mės”, baimė “beprasmybės”! Ši 
“beprasmybės baimė” ir iššau
kia visuotinę tylą, nesidomėji- 
mą, hermetiškumą: kaip yra, 
taip — man vistiek! Ar šis susi
žavėjimas uždarumu yra užsi
krėtimas poetinio narcisizmo li
ga, kuria dabar serga beidėji- 

nė amerikiečių poezija, ar tai 
panieka sizifinei išeivijos išliki
mo pastangai, ar dėl kokių nors 
kitų priežasčių, — būtų plates
nių diskusijų dalykas. Faktas 
tačiau yra, kad kūrybinis mūsų 
gyvenimas, daugelį metų ėjęs 
šunkeliais, dabar pateko į akli- 
gatvį ir čia visai sustojo.

Rašydamas apie poezijos be- 
idėjiškumą, turėjau galvoje tik 
paskutinių dviejų dekadų poezi
ją, bet ne poeziją, subrendusią 
dar tėvynėje ir tremtyje išleistą 
prieš trečdalį šimtmečio. Jūs, 
Pone Profesoriau, imate “že
mės” antologiją ir statote ten 
sutelktų poetų kūrybos pavyz
džius šiam mano atvejui, o jų 
idėjines kryptis priskiriat išei
vijos laikotarpiui. Tai praeitis, 
jau istorija. Aš gi kalbu apie 
dabartį, “žemės” antologijoje 
sutelkta poezija, sutikite, yra 
atsineštinė, ąakytum kraitis dar 
iš gimtosios žemės, ten išnešio
ta ir subrandinta, tik vėliau, jau 
tremtyje, parašyta ir išleista, 
todėl ji nepriklauso “išeivijos 
poezijai” kaip dabar mes ją 
sveriame. Poetas nėra lyg koks 
medis audroje, nuo kurio smar
kiam vėjui užėjus staiga nukre- 
čiami visi lapai. Ir patekęs į 
tremties audrą kūrėjas dar ilgai 
gyvena tuo savo atsineštiniu kū
rybiniu turtu. Praeina dešimt
metis iki kūrėjai iš tikro prare
gi, kur jie yra atsiradę ir kas jų 
laukia. Orientacija pasiima savo 
dalį. Išeivijos sąlygota poezija 
prasidėjo, mano nuomone, tik 
apie 1954 metus, šią mintį pa
laikytų ir tasai faktas, kad kai- 
kurių antologijos dalyvių kūry
ba parašyta Lietuvoje, o kaiku- 
rie atsivežė rinkinius kišenėse, 
laukdami progos juos išleisti.

(Bus daugiau)

Gintariečių 
veiklos...

(Atkelta iš 6-to psL) 
nados vyriausybės svečius: imi
gracijos ministerio padėjėją La
riviere ir imigracijos ministeri
jos atstovą Bissonette. Vicemin. 
Lariviere savo kalboje pasakė, 
kad lietuvius labai gerai pažįs
ta, nes gimė ir augo netoli šv. 
Kazimiero šventovės. Jis džiau
gėsi tokiu gražiu jaunimo pasi
rodymu.

Dešimtmečio proga “Gintarą” 
sveikino raštu ir telegramomis: 
D. Viskontienė, J. R. Karasie- 
jai, “Gintaras” ir “Atžalynas” 
iš Toronto, “Gyvataras” ir 
“Aidas” iš Hamiltono. Iš Van
kuverio sveikino buvusi ginta- 
rietė J. Andriuškevičiūtė-Ross.

“Gintaras” nuoširdžiai dėko
ja už finansinę paramą Kvebe
ko imigracijos ministerijai ir 
Montrealio “Litui”. Kvebeko 
imigracijos ministerija paden
gia visas reklamas ir transporto 
išlaidas. Ji pakvietė “Gintarą” 
koncertams po Kvebeko provin
ciją.

Antroji dešimtmečio šventės 
dalis — balius vyko Aušros 
Vartų parapijos salėje. Čia vy
ravo jaunimas, kurio buvo per 
200. Prie mamų paruoštų vai
šių ir “Pegasus” smarkios mu
zikos buvo linksma ir smagu.

“Gintaras” š.m. liepos pra
džioje skrenda koncertuoti į 
Britanijos Londoną, kur prasi
dės IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas. Bravo mūsų 
“Gintaras”, bravo mūsų jauni
mas ir jo vadovai! A. A.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kanados vyriausybė, realiai 
reagavusi į stambų ir veiklų 
naujų ateivių antplūdį, jau ku
ris laikas turi specialų ministe
rs tautybių reikalams, kuris la
bai efektingai prisideda prie 
kultūrinės mažumų veiklos. Tai 
įrodė piniginė parama grandio
zinėms Pasaulio Lietuvių Die
noms Toronte. JAV-bėse už ma
žumas kovojo patys mažumų at
stovai ar jų grupės, kad paga
li a u atsispirtų atgyvenusiai 
“tirpdomo katilo” filosofijai. 
Patys naujausi imigrantai, čia 
atsidūrę po II D. karo, atsivežė 
didoką žinių, patyrimo ir specia
lybių bagažą, sustiprintą jau 
laisvėje išugdytu pasididžiavi
mu savo tauta ir kilme.

Lietuviai pasižymėjo tuo, kad 
priauganti jaunoji karta veržėsi 
į augštojo mokslo institucijas, 
tačiau neprarado savosios tau
tinės tapatybės. Pasiekę augštų 
vietų visose Amerikos gyvenimo 
srityse, nejučiomis naudojo sa
vo įtaką mažumų prestižui kelti 
ir jų bendram pozityviam įna
šui propaguoti.

1971 m. sausio mėnesį kon
greso atstovas Schweikartas pa
siūlė “Etninių Studijų Centro” 
įstatymą, kuris, 1972 m. pasira
šytas JAV prezidento, įsigalio
jo. Tai pirmas kartas istorijoje, 
kad JAV kongresas viešai ir ofi
cialiai pripažino tautines mažu
mas kaip “pozityvią, konstruk
tyvią jėgą” visuomenėje. Ku
riam laikui praslinkus nuo įsta
tymo patvirtinimo, sudarius de
talų jo įgyvendinimo planą, fe
deracinė valdžia gavo per 1000 
prašymų lėšoms gauti. Tų pra
šymų per 90'/ buvo atmesti. 
Klevelandas, žinomas kaip “et- 
nikų sostinė”, Valstybiniam 
Klevelando Universitetui pa
ruošus išsamų prašymą, gavo lė
šas. Vienas pagrindinių projek
tų buvo išleidimas knygų — va
dovėlių apie tautines mažumas, 
jų istoriją ir įnašą į bendrąjį 
JAV gerovės lobyną.

Prie patariamosios universi
teto tarybos lietuvių atstovu bu
vo pakviestas populiarus i r 
amerikiečių tarpe gerai pažįsta
mas “Tėvynės garsų” radijo va
landėlės vedėjas Juozas Stem- 
pužis, pasižymėjęs visuomeninė
je veikloje už savosios tautybės 
ribų. Į talką pasikvietęs Stasį 
Barzduką, Praną Karalių, Algį 
Rukšėną ir prof. Juozą Jakštą, 
pradėjo organizuoti leidinio ra
šymą. Pirmąją dalį apie Lietu
vos istoriją parašė prof. J. Jakš
tas. Radus, kad pagal nustaty
tas taisykles ir planą pirmoji 
dalis perilga, ją sutrumpino Sta
sys Barzdukas, o į anglų kalbą 
išvertė dr. Danguolė Tamulio- 
nytė. Pagrindiniu knygos auto
riumi galutinai tapo Kento pro- 
f ius dr. John F. Cadzow, et-

Atsiųsta paminėti
Petru Gudelis, JONIŠKĖLIO AP

SKRITIES PARTIZANAI, II dalis. 
Viešosios veiklos laikotarpis (1919. 
III. 22 — XI. 20). Brooklyn, 1979 m. 
Tiražas 600 egz. Išleista autoriaus 
lėšomis. Spaudė Tėvų pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N.Y. 220 psl. 
minkštais viršeliais, kaina $10. Ka
dangi autorius gyvena V. Vokietijo
je, kur dolerių siuntimas būtų nuo
stolingas, finansinė atskaitomybė 
yra patikėta J. Šepečiui, 242 W. 
Savannah, Detroit, Mich. 48203, 
USA. Jo vardu turi būti siunčiami 
knygos užsakymai su čekiais ar per
laidomis. Jei kam $10 kaina būtų 
peraugšta, laukiama mažesnės aukos. 
Autoriaus adresas: P. Gudelis, Huet- 
telbrett 14, 6786 Lember, W. Ger
many.

Cikagiškės dainavietėa Toronte ruošiasi “Emilijos Platerytės” spektakliui 
Toronte Nuotr. St. Dabkaus

ninių studijų direktorius ir tur
tingo lietuviško archyvo organi
zatorius. Lietuviškosios imigra
cijos istorijos rašymui dr. John 
Cadzow ruošėsi ilgą eilę metų, 
ir jo surinktoji medžiaga stebi
na skaitytoją žinių gausumu, 
įdomumu i r bibliografiniais 
duomenimis. Daug vertingos, 
autentiškos medžiagos rado ir 
autoriui talkino dr. Viktoras 
Stankus. Apie naujausią poka
rinės imigracijos bangą medžia
gą rinkti padėjo žurnalistas Al
gis Rukšėnas, “Day of Shame” 
autorius. Knyga gausiai ilius
truota, išmarginta žemėlapiais, 
senų lietuviškų monetų pieši
niais ir skoningomis archyvinės 
vertės nuotraukomis.

Gaila, kad pirmame Europos 
žemėlapyje, psl. V, apvesti tik 
Lietuvos kontūrai, paliekant 
mūsų kaimynus latvius ir estus 
Sovietų Sąjungos dalimi. Kaiku- 
rių nuotraukų pasirinkimas, 

ir pasiteisinant skubotumu 
ir techniškais sunkumais, nėra 
girtinas. Ties dr. Basanavi
čiaus ir J. Šliūpo nuotraukomis 
sukeistos pavardės. . . Nuotrau
kų eilėje neišlaikomas balansas: 
praleistos tikrai įtakingų asme
nų nuotraukos, jų tarpe ir An
tano Smetonos, kuris ne tik bu
vo pirmasis ir paskutinysis Lie
tuvos prezidentas, bet ir gyve
no bei mirė Klevelande. Pasi
gendama ir visuomenei vado
vaujančių asmenų, kaikurių 
grupinių nuotraukų (nėra Čiur
lionio ansamblio). . . Ir tekste 
yra taisytinų vietų.

Tačiau esmėje reikia pripa
žinti, kad ši knyga yra pirmoji 
anglų kalba, kuri teikia pilną ir 
gan tikslų vaizdą apie lietuvius 
ir Lietuvą. Tai konkrečios in
formacijos enciklopedinių žinių 
rinkinys, be nereikalingos reto
rikos.

Visos mūsų kolonijos visuose 
pasaulio kraštuose turėtų šia 
knyga susidomėti, ją imdami 
pavyzdžiu ir pritaikydami savo
sios gyvenvietės reikalavimams. 
Savaime suprantama, betkoks 
kopijavimas yra apsaugotas, ir 
jos tekstui naudoti reikia leidė
jų sutikimo. Knyga kainuoja 
$8.00 ir yra gaunama užsisakant 
paštu pas leidėjus: Ethnic Heri
tage Studies, Dr. Karl Bonutti, 
Cleveland State University, Cle
veland, Ohio 44115, USA. Kny
ga vadinasi “Lithuanian Ameri
cans and Their Communities of 
Cleveland”. Ji yra didoko for
mato ir turi 187 puslapius. Rei
kia pastebėti, kad ir didžioji vie
tinė spauda teigiamai įvertino 
šį leidinį. S. m. sausio 11d. lai
doje “The Cleveland Press” iš
spausdino palankų straipsnį 
“Nauja etniška knyga sveikina 
Klevelando lietuvius”, šalia 
straipsnio yra autoriaus dr. 
John F. Cadzow nuotrauka su 
knyga rankose.

AIDAI, 1979 m. 3 nr. K. Skrups- 
kelis rašo apie prancūzų filosofą 
Etienne Gilsoną, R. Krasauskas — 
apie N. Pr. Marijos seserų vienuoli
jos pradžią, Br. Povilaitis — apie ge
netinę inižneriją, M. Matulevičiūtė 
— apie savo pokalbi su rumunų ra
šytoju Goma, J. Vaišnora, MIC, apie 
katalikybę Lenkijoje. Poezijos pa
teikia J. Zdanys, beletristikos — M. 
Katiliškis. D. Sadūnaitės “Baltą ie
vos medį” recenzuoja I. Gražytė-Ma- 
ziliauskicnė, P. Melniko “Debesis ir 
properšas” — V. Mariūnas.

METMENYS, 1979 m. 37 nr., kū
ryba ir analizė. Redaguoja Vytautas 
Kavolis, Dickinson College, Carlisle, 
Pennsylvania. Administruoja Marytė 
Paškevičienė, 3308 W. 62nd Pl., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

□ KULTOKIIUEJE VEIKLOJE
BALTIEČIŲ INSTITUTAS Švedi

jos sostinėje Stockholme birželio 14- 
17 d.d. rengia V-ją baltietiškų studi
jų konferenciją, bendradarbiauda
mas su Stockholmo universitetu. Fi
nansiniu požiūriu konferenciją glo
boja Švedijos švietimo ministerija ir 
Stockholmo miestas. Jungiančioji te
ma — “Baltiečių mažumos: metodų 
ir dokumentacijos problemos”. Ji 
bus padalinta į keturias dalis: 1. 
“Tautinės mažumos Baltijos šalyse 
prieš I D. karą”, 2. "Tos tautinės 
mažumos po I D. karo”, 3. "Pačių 
baltiečių tautinės mažumos kituose 
pasaulio kraštuose prieš ir po II D. 
karo”, 4 "žvilgsnis į ateitį”. Daly
vių paruošti pranešimai nebūtinai 
turi ribotis šiomis temomis. Tikima
si, kad jie palies istoriją, kalbotyrą, 
ekonomiką, politinius mokslus, lite
ratūrą, tautosaką, tautinius šokius, 
muziką, dailę, bibliografiją, baltie
čių archyvus. Kiekvienam pranešė
jui numatyta po 20 minučių. Konfe
rencijoje bus vartojamos anglų ir 
vokiečių kalbos. 1977 m. konferenci
joje buvo atstovaujama 15-kai vals
tybių ir 50-čiai universitetų, šieme
tinė konferencija bus pradėta bir
želio 14 d. Karališkoje Švedijos Aka
demijoje. Oficialus dalyvių bei jų 
pranešimų temų sąrašas tebėra ne
paskelbtas. Klevelande leidžiamo 
Ohio lietuvių žinių biuletenio “Mū
sų žngsniai” pranešimu, valstybinio 
Kent universiteto dėstytojas dr. Au
gustinas Idzelis konferencijoje skai
tys pranešimą "Baltijos pajūrio tar
ša bei jos įtaka Lietuvai ir Pabaltijo 
sričiai”.

NIUJORKO LIETUVIUS APLAN
KĖ vokalinis Toronto lietuvaičių an
samblis “Volungė”, vadovaujamas 
muz. Dalios Viskontienės, su akom- 
paniatore Silvija Freimaniene. To
rontiškes volunges pavasariniam 
koncertui į Brooklyno Kultūros ži
dinį pakvietė “Laisvės žiburio” ra
dijo valandėlės vadovas Romas Ke- 
zys. Koncertą viešnios iš Kanados 
pradėjo Z. Venckaus, J. Govėdo, K. 
Kavecko, J. švedo harmonizuotom 
dainom bei sutartinėm, porą dainų 
atlikdamos skudučiais. Antrojoje 
koncerto dalyje skambėjo estradinės 
lietuvių kompozitorių dainos: A. 
Raudonikio — “Rid rito”, “Lauksiu 
tavęs ateinant”, St. Gailevičiaus — 
“Vasaros naktys”, V. Kairūkščio — 
"Vakarinė daina", A. Bražinsko — 
“Kai ateis pavasaris”, M. Vaitke
vičiaus — "Pienė", G. Gudauskienės
— "Metų laikų" ciklas ir M. Noviko
— “Devynbalsė". Niujorkiečiams pa
tiko į koncertą B. Vaitkūnaitės-Na- 
gienės įvesti persigrupavimai, rankų 
judesiai.

DIPLOMINI REČITALI Niujorke, 
Manhattan© muzikos mokyklos salė
je, balandžio 2 d. turėjo magistrės 
laipsnį gaunanti pianistė Dalia Sa
kaitė. Prof. R. Lewenthalis jos reči
taliui buvo parinkęs ilgą ir sunkią 
F. J. Haydno, J. Brahmso, F. Cho- 
pino, F. Poulenco, F. Liszto kūrinių 
programą. Koncerto klausėsi ir ne
mažas būrys lietuvių. Pianistė D. 
Sakaitė pragyvenimą užsidirba mu
zikos pamokomis, akompanavimu ba
leto bei šokių studijose. Ji taipgi tal
kina ir lietuviams muzikiniuose ren
giniuose.

BEVERLY ART CENTER galeri
ja balandžio 4-30 d.d. surengė rink
tinių dailės darbų parodą, pasikvie
tusi 73 Čikagoje bei jos apylinkėse 
gyvenančius dailininkus. Iš atsiųstų 
skaidrių buvo pasirinktas vienas 
kiekvieno dalyvaujančio dailininko 
darbas. Lietuviams šioje parodoje 
atstovavo trys dailininkai — V. A. 
Eivaitė, A. Skupas-Cooper ir J. Šid
lauskas. Parodą globojo žymusis dai
lės kūrinių rinkėjas Arthur Rubloff, 
gyvenantis Čikagoje.

ČIKAGIETIS KUN. DR. JUOZAS 
PRUNSKIS ruošia spaudai knygą 
“Kodėl ir kaip mes bėgome”, kurio
je atsiminimų forma bus paliestas 
masinis lietuvių pasitraukimas Vo
kietijon 1944 m. vasarą, kai Lietu
von vėl grįžo Raudonoji Armija. Sa
vo atsiminimus tai kun. dr. J. Pruns- 
kio redaguojamai knygai pateiks ke
liasdešimt autorių. Taigi, ji bus do
kumentinio pobūdžio liudijimų rin
kinys ateities kartoms ir istorijai. 
Knygą išleis Vytauto D. šaulių rink
tinė, vadovaujama V. Išganaičio. Jei
gu kas turėtų nuotraukų, kuriose už
fiksuotas pasitraukimas nuo sovieti
nio komunizmo, jas norėtų pasisko
linti kun. dr. J. Prunskis, 4545 W. 
63rd St., Chicago, Ill. 60629, USA.

DAIL. HENRIKAS ŠALKAUSKAS, 
gyvenantis ir kuriantis Australijoje, 
laimėjo 1979 m. Portland© premi
ją. Premijuotasis kūrinys tapo Lith
gow miesto nuosavybe.

TAUTINIUOSE LOS ANGELES 
LIETUVIŲ NAMUOSE savo kūri
nių parodą surengė čikagietė dail. 
Magdalena Stankūnienė, atsivežusi 
beveik 40 tapybos ir grafikos darbų. 
Pastarieji buvo spalvoti ir nespalvo
ti, turintys folklorinį atspindį. Lan
kytojams ypač patiko lietuvės dar
bus vaizduojantys kūriniai — “Pie
menėlė”, "Linarovė”, "Brukimas”, 
“Rugiapjūtė”, “Bulviakasis”, "Mel
žėjos”. įdomūs savuoju spalvingu
mu buvo ir egzotiškų gėlių paveiks
lai. Dail. M. Stankūnienė buvo atsi
vežusi parodos katalogą su fotogra
fo V. Noreikos darytomis nuotrauko
mis, poeto K. Bradūno parašytu įva
du “žydinčiu nostalgijos keliu".

PAVASARINI KONCERTĄ balan- 
džio 14 d. surengė akademinis Vil
niaus pedagoginio instituto choras, 
vadovaujamas M. Gedvilaitės, kuriai 
talkino ir jaunasis dirigentas A. Si- 
maška. Koncertas buvo pradėtas J. 
S. Bacho choralais, 1. Picečio "Agnus 
Dei". J jo rėmus buvo įjungti keli 
fragmentai iš L. Bccthoveno muzi
kinės dramos “Atėnų griuvėsiai”, 
atlikti su vargonininku G. Kvikliu. 
Koncerte taipgi dalyvavo du Vilniaus 
operos solistai — bosas V. Prudni
kovas ir sopranas R. Tumaliauskaitė. 
Pastaroji pagiedojo populiariąją A. 
Stradellos giesmę “Pieta, Signore”.

LIETUVOS KINO STUDIJA su
kūrė naują vaidybinį dviejų dalių 
filmą “Veidas taikinyje”, kuriam 
panaudotos britų rašytojo G. K. 
Chestcrtono detektyvinės novelės. 
Scenarijų jų motyvais parašė R. Sa
velis. Filmo režisorius — A. Grike- 
vičius, operatorius — R Juodvalkis, 
dailininkas — G. Kličius. Užsaky
mas buvo gautas iš centrinės televi
zijos Maskvoje.

LIETUVOS DAILĖS MUZĖJUS 
Vilniuje lankytojus pakvietė į Bri
tanijos scenografijos parodą, kuri 
buvo atvežta iš Maskvos. Parodos rū
diniai atskleidė Britanijos teatrų 
scenografijos kryptis pastarajame 
penkiasdešimtmetyje. Vilniun buvo 
atvežta daugiau kaip 150 scenovaiz
džių piešinių, maketų, drabužių eski
zų, spektaklių nuotraukų, ši paroda 
jau keletą metų keliauja po Ameri
kos ir Europos valstybes.

KOMPOZ. JURGIS GAIŽAUSKAS 
su savo kūriniais aplankė XXII-ją 
vidurinę mokyklą Vilniuje. Mokslei
viams jis papasakojo apie savo ope
rą “Buratinas”, pasakų motyvais su
kurtas dainas vaikams. Jų programą 
atliko Vilniaus operos sopranas Dan
guolė Juodikaitytė su pianiste G. 
Klimiene. Smuikui parašytais kūri
niais koncertan įsijungė ir pats J. 
Gaižauskas.

LIETUVOS MENO DARBUOTO 
JŲ RŪMUOSE Sigito Gedos poezi
jos vakarą surengė aktorė Agnė Gre
gorauskaitė. Pirmoje dalyje ji skai
tė ištraukas iš S. Gedos poemos, 
skirtos kun. A. Strazdui, eilėraščius 
iš naujausios jo knygos “Mėnulio 
žiedai". Antrojoje dalyje buvo at
likta kompoz. A. šenderovo S. Gedos 
tekstu sukurta kamerinė kantata 
balsui, skaitovei ir instrumentiniam 
ansambliui "Baltojo Nieko daine
lės". Jos atlikime dalyvavo A. Gre
gorauskaitė, sopranas R. Maciūtė ir 
Vilniaus filharmonijos kamerinė 
simfoninio orkestro grupė su diri
gentu J. Domarku.

KAUNO DRAMOS TEATRE su 
Eugenijaus Ignatavičiaus pjese “šuo 
danguje" režisūroje debiutavo A. 
Lunačiarskio instituto IV kurso stu
dentas R. Vikšraitis. E. Ignatavičius 
šiai pjesei panaudojo P. Cvirkos 
"Cukrinių avinėlių”, "Vaikų karo”, 
"Paslapties” bei kitų apsakymų mo
tyvus, žiūrovus nukeliančius į vai
kiškos fantazijos šalį. Scenografiją 
sukūrė dail. Andrius žibikas, muziką 
— kompoz. A. Martinaitis. Vaidina 
nemažas būrys aktorių — V. Ma
salskis, V. Žilėnas, R. Vaidotas, S. 
Ivanauskaitė, R.' Bagdzevičius, A. 
Pociūnas, R. Sabulis, V. Vaičekaus
kas. Premjera buvo skirta septynias
dešimtajam P. Cvirkos gimtadieniui.

RESPUBLIKINĖMS 1979 M. PRE
MIJOMS pasiūlytas ilgokas autorių 
sąrašas. Lietuvos Rašytojų Sąjunga 
savo kandidatais pasirinko: Raimon
dą Kašauską — už romanus “Mažos 
mūsų nuodėmės”, "Gerumo kaina", 
Alfonsą Maldonį — už knygą "Rytas 
vakaras", Joną Strielkūną — už ei
lėraščių rinkinį "Varpo kėlimas", 
Vytautę Žilinskaitę — už vaikams 
skirtą knygą "Robotas ir peteliškė", 
Kazį Ambrasą — už knygas “Kriti
kos etiudai" ir “Pažangioji lietuvių 
kritika”. Lietuvos Kompozitorių Są
junga premijuoti pasiūlė Osvaldą 
Balakauską už simfoniją-koncertą 
fortepijonui su orkestru “Kalnų so
nata", muzikinę dramą “Komunarų 
gatvė" ir styginį Vilniaus kvarte
tą, kurį sudaro Audronė Vainiūnai- 
tė, Petras Kunca, Donatas Katkus 
ir Augustinas Vasiliauskas, už kon
certines 1976-78 m. programas. Lie
tuvos Teatro Draugija į sąrašą 
įtraukė du savo kandidatus — Klai
pėdos dramos teatro rež. Povilą 
Gaidį ir Vilniaus operos bosą Vin
centą Kuprį- Pirmajam premija siū
loma už Justino Marcinkevičiaus 
"Mindaugo", "Mažvydo”, V. Viš- 
nevskio “Optimistinės tragedijos”, 
V. Majakovskio "Pirties", M. Gorkio 
pjesės "Dugne” pastatymus, antra
jam — už pagrindinius boso vaid
menis A. Borodino operoje “Kuni
gaikštis Igoris", V. Klovos “Pilėnuo
se” ir G. Rossinio operoje “Sevili
jos kirpėjas". Lietuvos kinematogra
fijos komiteto kandidatai: Linas La- 
zėnas — už dokumentinius filmus 
“Kelias", “Susitikimai", “Aš — Put- 
na", "Gyvenimo verpetuose", “A. 
Sniečkus. Gyvenimo ir veiklos bruo
žai", meninio filmo "Nesėtų rugių 
žydėjimas" kūrėjai — rež. Marijonas 
Giedrys, operatorius Vitoldas Tama- 
ševičius, pagrindinių vaidmenų atli
kėjai Donatas Banionis ir Ingrida 
Klišauskaitė. Lietuvos Dailininkų Są
jungai atstovauja portretų kūrėjas 
Vytautas Ciplijauskas ir Vitolis T rū
šys, savo mozaikomis bei freskomis 
papuošęs daugelį pastatų. v. KsL
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HOLKRYl R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

RUNNYMEDE-BLOOR. Prašoma kaina tik $47,900. Atskiras mūri
nis namas. Vandeniu-alyva šildomas. Garažas su šoniniu įvažiavimu. 
ROYAL YORK-BLOOR, 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaigtas 
rūsys. Garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $25,000 įmokėti. Viena 
atvira skola.
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.
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 įmokėjimu.

Skubiai reikalingi namai pardavimui. 
Nemokamas įkainojimas.

18 įstaigų jūsų patarnavimui Toronte ir Ontario provincijoj.

P. KERBERIS,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 239-5923

Klevelando ‘‘Pilėnų" skautų tunto vadovai buvo apdovanoti žymenimis šv. 
Jurgio šventės proga. Iš kairės: ps. R. Minkūnas, ps. G. Taoras, gavę Tėvy
nės sūnaus žymenis, prityręs skautas A. Miškinis — Vėliavos žymenį, ps. E. 
Jakulis — Tėvynės sūnaus žymenį Nuotr. V. Bacevičiaus

^SPORTAS

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS:

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

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

Skyrius ANAPILYJE

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų ....»%%
pensijų ir namų s-tas 9V4%
taupomqsias s-tas 9%
depoxitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines 10’/2%
nekiln. turto 10’/4%
investacines 10’/2%
veikia sekmadieniais

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS 

----------------------- o----------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

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

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, , .
Toronto, Ontario M6K 2M4 I elefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _ 4,..
(Tarp Dundas ir College) ■elCTOnaS 531-13U5 

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

TELEVISION
H f f r O Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT& 
DELICATESSEN

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Avę., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio ) mylių, sukti koirėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Woy, važiuoti Whorton Glen 

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

Savininkai; A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Baltiečių varžybų
Baltiečių sporto federacija S. 

Amerikoje skelbia papildytą 1979 
m. varžybų tvarkaraštį:

1. Lengv. atletikos pirmenybės — 
birželio 30 — liepos 1 d. d. latvių 
stadijone Sidrabene prie Hamiltono, 
Ont.

2. Individualinės stalo teniso pir
menybės — liepos 28 - 29 d. d. Či
kagoje.

3. Plaukimo pirmenybės — rugsė
jo 2 d. Klevelande. Rengia LSK žai
bas.

4. Šaudymo pirmenybės — rugsė
jo 15 - 16 d. d. Toronto apylinkėje.

5. Klubinis krepšinio turnyras, 
stalo teniso pirmenybės ir pirmas 
šachmatų turnyras — lapkričio 10 ir 
11 d. d. Niujorke. Rengia Niujorko 
Atletų Klubas.

6. Tinklinio pirmenybės — gruo
džio 1 - 2 d. d. Klevelande. Rengia 
LSK žaibas.

7. Golfo turnyrai numatomi Kana
doje ir JAV-se. Kanados turnyras 
įvyks rugsėjo mėn.

Sis tvarkaraštis apima tik metines 
S. Amerikos baltiečių varžybas.

Baltiečių atletikos 
pirmenybės

Birželio 30 ir liepos 1 d. d. latvių 
stadijone Sidrabene prie Hamiltono 
rengiamos baltiečių lengvosios at
letikos pirmenybės. Pirmenybės bus 
vykdomos vyrų, moterų, jaunių ir 
mergaičių klasėse. Jaunių klasė su
skirstyta į 5 ir mergaičių į 4 am
žiaus grupes. Smulki varžybų prog
rama išsiuntinėta klubams.

Šias pirmenybes rengia latviai. 
Registruotis iki birželio 20 d. pas 
Mr. A. Dzilna, 4101 Shepard Ave 
East, Apt. 703, Scarborough, Ont. 
MIS 3H3. Tel. 293-7482

VYČIO ŽINIOS
Glorija Nešukaitytė dalyvavo pa

saulio stalo teniso pirmenybėse S. 
Korėjoje, Pyogyange. Šiose pirme
nybėse Kanados moterų rinktinės 
sudėtyje žaidė ir jauniausioji Nešu
kaitytė. Individualinėse varžybose 
šešiolikametė laimėjo visus pirmuo
sius susitikimus, tačiau pralaimėjo 
tolimesnes varžybas. Komandinėse 
varžybose Kanados moterys laimėjo 
24 vietą. Pirmenybėse iš viso daly
vavo 78 valstybės. Iš kelionės, kuri 
apsuko beveik visą pasaulį, Glorija 
parsivežė daug ir įvairių įspūdžių. Iš 
Korėjos teko grįžti propeleriniu lėk
tuvu per Sibirą. Kelionė iki Maskvos 
užtruko daugiau kaip 20 valandų.

Kanados vyrų ir moterų stalo te
niso rinktinės, prieš vykdamos S. 
Korėjon, žaidė B. Bendruomenės 
stalo teniso varžybose. Kanados mo
terys komandinėse varžybose laimė
jo trečią vietą ir kartu bronzos me
dalį. Komandos rinktinėje žaidė ir 
G. Nešukaitytė. Individualinėse var
žybose Glorija geriausią laimėjimą 
pasiekė mišriame dvejete. Poroje su 
torontiečiu Joe Eug jie pasiekė 
ketvirtbaigmį. Pirmenybės vyko 
Anglijoje.

Jauniai C (14) CYO lygos baigmi
niame žaidime pralaimėjo Holy Ro
sary komandai 28:38. žaidė: R. Kar
pis 10, A. Dunderas 4, J. Aukštaitis 
2, P. Karpis 4, J. Namikas 4, L. Ažu
balis 2, R. Marcinkevičius 2, R. Sta- 
nulis. Tai buvo antras pralaimėji
mas, ir vytiečiams atiteko antroji 
vieta.

Jauniai A (18) taip pat CYO lygos 
baigminiame žaidime pralaimėjo St. 
Brigid krepšininkams. Abi koman
dos dabar turi po vieną laimėjimą. 
Lemiamos rungtynės įvyks artimiau
siu laiku.

Mūsų rėmėjams — Jonui Nacevi- 
čiui ir Toronto Lietuvių Namams 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

HAMILTONO KOVAS
Lengvosios baltiečių atletikos pir

menybės įvyks birželio 30 d. prie 
Hamiltono, latvių stadijone. Kurie 
nori dalyvauti ir prieš tai pasiprak
tikuoti, tepraneša Pauliui ar Algiui 
Grajauskui tel. 522-2698.

Ontario “Team Benefit” atvirose 
stalo teniso pirmenybėse dalyvavo 
Kovo mergaitės 13 m. grupėje. I v. 
laimėjo D. Kuperskytė, o II v. V. 
Bernotaitė. Moterų B grupėje R. 
Raguckaitė iškovojo I v. Moterų 
dvejete R. Raguckaitė su C. John
son laimėjo I v.

Sekančios uždaros Kanados jaunių 
stalo teniso pirmenybės Įvyks bir
želio 2, 3, 4 d. Etobicoke. Jose taip 
pat numatoma dalyvauti. A. G.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilma Bardauskienė, pasaulio šuo

lių į tolį rekordininkė, su grupe so
vietų lengvaatlečių lankėsi Japoni
joje. Tris kartus ten įvykusiose var
žybose laimėjo pirmąsias vietas. Hi- 
rošimoje ji nušoko 6 m 36 cm, Ko
bėje — 6 m 27 cm, Tokijo mieste — 
6 m 27 cm. Rezultatai menkoki, nes 
pasaulinis jos rekordas yra 7 m 9 
cm. Kadangi V. Bardauskienė šie
met dar nebuvo rungtyniavusi, ge
resnių rezultatų tikimasi vasarą ar 
rudenį.

Pirmosios lygos futbolo pirmeny
bėse kovoja Vilniaus “Žalgirio” ko
manda. Devintajame pirmenybių ra
te žalgiriečiai sužaidė lygiomis 0:0 
su Permės "Zvezdos” komanda. Tai 
buvo jau penktosios “Žalgirio” rung
tynės, užbaigtos lygiomis. Ilgame 24 
komandų sąraše “Žalgiris”, surinkęs 
11 taškų, šiuo metu yra VH-je vieto
je. Su 15 taškų pirmauja Jaroslalio 
“Sinikas”, nepatyręs nė vieno pra
laimėjimo.

Augščiausios lygos moterų ranki
nio pirmenybės užbaigtos Zaporožė
je. Šioje 12-kos komandų lygoje žai
dė Kauno “Žalgiris” ir Vilniaus "Eg
lė”. Pernai žalgirietės buvo laimėju
sios sidabro medalį, o šiemet teko 
grumtis tik dėl bronzos. Vienuoliktą 
kartą aukso medalį laimėjo Kijevo 
“Spartako” komanda, surinkusi 43 
taškus. Pirmą kartą sidabro medalį 
išsikovojo Rostovo “Rostselmašas” 
su 37 taškais, o bronzos medalį su 
30 taškų parsivežė “Žalgiris”. Pras
čiau sekėsi šį kartą Vilniaus “Eglei”, 
kuriai netgi grėsė patekimas į vie
ną iš paskutinių dviejų vietų ir tuo 
pačiu iškritimas į žemesnę pirmąją 
lygą. Zaporožėje “Eglės” komandai 
pavyko sustiprinti savo pozicijas 
Pirmenybes jos užbaigė IX vietoje 
su 12 taškų. Pirmojon lygon teko 
pereiti Kišiniovo “Dinamo" ir Ta
lino “Joudas” komandoms. Jų vietas 
augščiausioje lygoje užėmė Krasno- 
daro “Urožajus” ir Beregovo “Ko
losas”.

Naują Europos šaudymo rekordą 
tarptautinėse varžybose Budapešte 
pasiekė Vilniaus pedagoginio insti
tuto II kurso studentas Almantas 
Paulionis. šaudydamas mažo kalibro 
šautuvu po 20 šūvių iš trijų padė
čių, jis surinko taškų: gulom — 197, 
stačiom — 189, klūpom — 195. Bend
ras taškų skaičius — 581 ir yra 
naujasis Europos rekordas. Bronzos 
medalį laimėjo Vilniaus universiteto 
studentas A. Smailys. Mažo kalibro 
pistoleto greitošaudoje serijomis į 
siluetinius taikinius jam pavyko su
rinkti 588 taškus.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kitomis privilegijomis būtų pa
didinęs $3.50. Už ši projektą iš 
derybose dalyvavusių 16-kos 
unijų atstovų pasisakė 14 su pa
čiu pirm. D. Petersonu, teigu
siu, kad unijai pavyko iškovoti 
neeilinį laimėjimą. Sutarties pa
tvirtinimo balsavime ją betgi 
atmetė 57,3% narių. Ligi to lai
ko kiekvienas INCO darbinin
kas dėl streiko jau buvo prara
dęs maždaug po $10.000. Sį 
nuostolį dabar dar daugiau pa
didins streiko tęsimas. Dauge
lis streikuojančių darbininkų 
prarado savo santaupas, įklim
po į skolas, dėl morgičių nemo
kėjimo gali netekti namų. Ken
čia visas Sudburio miestas, ypač 
įvairūs verslininkai, kurių pa
slaugos rėmėsi pajamomis iš 
INCO darbininkų gaunamo pa
lyginti jau ne taip mažo atlygi
nimo. Sis streikas taipgi pa
lietė ir kitas įmones, susijusias 
su nikelio pramone. Jom teko 
mažinti darbą, atleidinėti savo 
darbininkus.

Ontario Gydytojų Draugija 
reikalauja, kad OHIP draudos 
išmokas jiems būtų leista pasi
didinti 30'/ papildoma sąskaita 
pacientui. Dabartinis įstatymas 
tokio papildo leidžia siekti tik 
tiems gydytojams, kurie išstoja 
iš provincinės OHIP draudos. 
Tokie gydytojai pacientui užpil
do reikiamus blankus OHIP 
draudai jo vardu, iš jo pasiima 
gautus draudos pinigus ir 30% 
priedą, kurį turi padengti pats 
pacientas. Ontario Gydytojų

Ateitininkų žinios
Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 

liepos 15 — 28 d. d. Ji suskirstyta į 
dvi grupes: nuo 7 iki 12 m. ir nuo 
13 iki 18 m. Registruotis galima jau 
dabar. Registracijos blankai gauna
mi Prisikėlimo par. raštinėje arba 
pas dr. O. Gustainienę (tel. 
445-4521). Ypatingai raginame iš 
anksto registruotis kitų kolonijų 
jaunimą: Hamiltono, Londono, Del
hi, St. Catharines ir kitų vietovių.

Stovyklai trūksta šeimininkių. 
Kas galėtų dvi savaites (nuo liepos 
15 iki 28 d.) Wasagoje stovyklos me
tu dirbti, prašomos kreiptis į dr. O. 
Gustainienę. Toms, kurios neturi 
stovyklaujančių vaikų, darbas yra 
apmokamas.

Ateitininkų tėvų komitetas dėkoja 
visiems taip nuoširdžiai ir duosniai 
prisidėjusiems prie gėlių ir pyragų 
išpardavimo per Motinos Dieną. 
Ypatingai nuoširdus ačiū K. Dalin- 
dai ir M. J. Gudeliams už savikaina 
mums parduotas gėles.

Skautų veikla
• XVII Romuvos stovyklos sto

vyklautojus registruoja ps. Sandra 
Kazilevičiūtė, POB 120, Concord, 
Ont. L4K 1B2; tel. (416 ) 669 1838. 
Laikas — iki liepos 1 d. Registraci
jos mokestis $20 įteikiamas su re
gistracijos lapu ir įskaitomas į sto
vyklos mokestį, čekius rašyti — S. 
Kazilevičiūtė. Mokestis: 1 asm. 1 
sav. $50, 2 sav. $95, 2 asm. 1 sav. 
$90, 2 sav. $165, 3 asm. 1 sav. $140, 
2 sav. $215. Mokestis padalytas į dvi 
kategorijas — stovyklautojo maiti
nimąsi ir stovyklavietės išlaikymą. 
Stovyklos pareigūnams gali būti mo
kestis sumažinamas, atskaitant iš 
stovyklos išlaikymo kasos, bet nie
kas neatleidžiamas nuo maistpini
gių. Pavėlavę registruotis prie sto
vyklos vartų turės mokėti $10 dau
giau. Kadangi programa taip suda
roma, kad vyks kasdien vienetų var
žybos, tai pavieniai stovyklautojai 
nebus priimami. Mažesnieji vienetai 
jau iš anksto turi jungtis į draugo
vę, išsirinkti atsakingą draugininką 
ir i stovyklą atvykti organizuotai.

• DLK Gedimino prityrusių skau
tų dr-vė iškylavo Romuvoj gegužės 
11 - 12 - 13 d. d. Buvo atliktas 10 
mylių žygis, gamintas maistas ir 
nakvota palapinėse. Iškylautojai dė
koja ps. M. Rusinui ųž transporto 
priemonių paskolinimą. Sekanti 
draugovės iškyla — gegužės 26 d. 
Bruce Trail. Kadangi iškylavimas ir 
gyvenimas gamtoje yra pagrindinis 
prityrusių skautų bruožas, nedaly
vaujantieji tokiuose užsiėmimuose 
bus išskirti iš draugovės.

• Į jaun. skaučių “Rūtos" dr-vę 
įstojo L. Kuncaitytė ir A. Paulio- 
nytė; vilkiukų dr-vėn atėjo G. Ka- 
rasiejus ir E. Pečiulis.

• “Labdara Ine.” paskyrė sktn. 
Stepo Kairio muzikiniam vienetui 
$200. Ačiū.

• Užjaučiame v. s. Leonardą 
Eimantą, jo sūnų ps. Algį Eimantą, 
šeimą ir visus artimuosius, gegužės 
15 d. mirus mylimai žmonai ir ma
mytei. C. S.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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Draugijos pirm. dr. V. Vailas 
primena Ontario vyriausybei, 
kad toks papildymas yra leidžia
mas Saskačevane, Naujajame 
Brunswicke, Naujojoj Škotijoj 
ir Princo Edvardo saloje be gy
dytojų pasitraukimo iš provin
cinių sveikatos draudų. Ontario 
sveikatos min. D. Timbrell, li
beralų vadas S. Smith, NDP so
cialistų kritikas sveikatos rei
kalams M. Breaugh atmetė On
tario Gydytojų Draugijos reika
lavimą. Jų nuomone, dėl to ofb 
cialiai leidžiamo 30% papildo 
tada galėtų nukentėti neturtin
gi pacientai, kuriem dabar vi
sas išlaidas padengia OHIP 
drauda. Gydytojai betgi teigia, 
kad iš neturtingų pacientų jie 
nereikalautų minėto papildo. Iš 
Ontario OHIP draudos jau yra 
pasitraukę apie 18% gydytojų, 
kuriems dabartinės draudos iš
mokos atrodo permažos.

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

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Sovininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITE, 
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.

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.

DVIBUTIS (DUPLEX). Trečias butas, pusė, Lakeshore rajone; iš 
viso 13 kambarių; platus ir gilus sklypas; įmokėti apie $20.000; vie
na skola.

MARGARETTA G-VE. 9 kambariai, arti Bloor gatvės, atskiras na
mas su privačiu įvažiavimu, sumodernintas; atvira skola; įmokėti 
apie $15.000.

ROYAL YORK-WESTWAY. — Beveik naujas 3 miegamųjų viena
augštis; pilnai užbaigtas rūsys, lygus išėjimas į daržą; daug vais
medžių; 2 židiniai, modernios prausyklos ir virtuvė; gražus vaizdas, 
už sklypo — upelis (neužstatytas namais), graži, rami gatvelė, 
visi augštesnės kainos namai. Prašoma kaina — $125.000. Viena 
skola.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. 
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

už 1 m. term, indėlius =
už 3 m. term, indėlius = 10/2 % uz osm- paskolos
už pensijų ir namų planų =
speciali taup. sqsk. = 10V4% už mortgičius
už taupymo s-tas E
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 sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

10% 
9»/2% 
9’/4% 
9'/4% 
8%% 
6%

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELA E. KARNIENt

Broker • Realtor 
Notary Public REALTOR* Nuomojimo patarnavimas

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

Daugiabučiai (kondominiumai)

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AMD SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • so». p. utbaiis

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE as«
335 Roncesvalles Avė., —
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas •

ANKA & PETER; photographers

769 4488
ir kitų

2.374 Bloor Street^est,Toronto. m6s ipę

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų 
fotografinių darbų

-

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

Telefonai 533-8451, 533-8452
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Lietuviai Čikagoje

K. A. S A U LAI T IS

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS balandžio 28 d. šven
tėje išleido 13 absolventų, kurie po 
augštesniosios lituanistinės mokyk
los dar trejus metus ruošėsi tapti 
mokytojais. Pirmą kartą PLI absol
ventų vakare diplomus įteikė buvęs 
to paties instituto studentas, dabar
tinis rektorius — prof. dr. Jonas 
Račkauskas. Meninė programa teko 
pianistei Ramintai Pemkutei (Erne- 
riko Gailevičiaus “Lituanica”) ir vo
kaliniam studentų vienetui “Vaiva” 
(“South Pacific” ištraukos lietuviš
kai) su vadovu Faustu Strolia. Be 
pavienių mecenatų, PLI remia ir iš
laiko Lietuvių Fondas, JAV LB Vi
durio Vakarų apygarda, Algio Stan
kaus fondas, Brighton Parko LB 
apylinkė, Tautinis Akademinis Lie
tuvių Sambūris. Akivaizdinio kurso 
direktorius yra mokyt Antanas Dun
dulis. Pradinės mokyklos cenzu bai
gė: Rėdą Ardytė, Lionė Bradūnaltė, 
Šalme Drungaltė, Irena Pranckevi- 
čiūtė, Vita Reinytė, Dovilė Užubaly- 
tė; augštesniosios lit mokyklos mo
kytojo cenzu: Audra Aleknaitė, Dai
va Barškėtytė, Dalia Garūnaltė, Ra- 
dutis Orentas, Arūnas Pemkus, Bi
rutė Tamulynaitė ir Dalia Bilaišytė. 
Augštesnių mokyklų mokytojai turi 
parašyti diplomini darbą. Iš septy
nių (teiktųjų keturi buvo įvertinti 
“labai gerai".

"NERIJA” — Klevelando studen
čių dainos vienetas gegužės 6 d. 
PLJS Ryšių Centro iškviestas kon
certavo Čikagoje. Išvakarėse mieste 
ir apylinkėse buvo penki stambūs 
“baliai”, užimta ir sekmadienio po
pietė, bet prisirinko palyginti gausi 
publika. Pačios dainininkės (jų 13), 
vadovė Rita Čyvaltė-Kllorienė ste
bėjosi publikos šiltumu, kuris tikrai 
buvo išskirtinis tokio pobūdžio kon
certuose. Šešių savaičių tarpe ma
čiusi Dainavos ansamblio “Emiliją 
Platerytę” ir Čikagos Lietuvių Ope
ros “Lucia di Lamermoor” publika 
buvo jautri ir čia tiksliai, grakščiai 
atliktam menui.

Pirmoje dalyje tautiniais drabu
žiais vilkėdamos nerietės padainavo 
10 harmonizuotų liaudies dainų ir 
vieną itališką. Jau čia publika kelis
kart prašė pakartoti nors posmeli. 
Antroje dalyje — 10 estradinio po
būdžio dainų, kurias dainininkės at
liko pasipuošusios modernia apran
ga su tautine juosta. Ona Kllorytė 
perskaitė dainom (vadelius, nekar
todama dainos žodžių, o sumaniai ir 
mikliai paruošdama klausytojus (jų 
tarpe buvo daugiau jaunimo, negu 
paprastai). Dauguma dainų — trum
putės, kaip muzikiniai saldainiai. 
Ypač daug plota po “Ūžia girelė", 
'•žiema bėga”, “El Grillo”, “Du gar
niai”, “Kregždutė”. Tokią grupę tik
rai vertėtų pasiųsti į tolimesnes nuo 
didelių centrų vietoves ir pu kitų 
kraštų lietuvius.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS pavasario balius Jaunimo Cent
re gegužės 5 d. sutraukė kone 250 
svečių, kurie atėjo ne tik pasidžiaug
ti ir pavalgyti, bet ir paremti šalpos 
ir artimo meilės draugijos darbą. 
Pirmininkė Emilija Klelienė įžangi
niame žodyje pasidžiaugė, kad drau
gija su skyriais JAV rytuose, vaka
ruose bei Čikagos apylinkėse per 20 
metų išaugo į tūkstančio moterų or
ganizaciją. Draugijos valdyba per 
šalpos skyrių metų laikotarpyje Iš
leido 114,000 tokiai šalpai ir globai, 
kuria mažai kas tesirūpina (senelių 
maistui ar nuomai, namų (rangai, 
ligonių globai, vaistams, medicininei 
priežiūrai). Ta suma sudaryta iš 
dviejų metinių vakarų, loterijų, ge
gužinių ir aukų. Draugijos veiklos 
dėsnis: “Ku skubiai padeda, dvigu
bai padeda”. Meninė programa — 
soliste Vanda Stanklenė su akompa
niatorium Ąžuolu Stelmoku.

NAUJA KOMPOZ. DARIAUS LA
PINSKO opera buvo gegužės 4 d. va
karonės tema. Solistas Stasys Baras 
vadovavo programai, kurioje Alek
sandras Kučiūnai kalbėjo apie ope
rą šiandien, naujosios operos libre
to autorius poetas Kazys Bradūnas 
— apie kūrinio tekstą (su ištrauko
mis). Su Lietuvių Fondo parama pa
ruoštas veikalas pagal Oskaro Mila
šiaus “Miguel Manara”.

Respublikonų Lyga, (teikdamas žy
menį, kalbėjo lygos pirm. Anatoli
jus Milūnas, taip pat prie Simo Ku
dirkos išlaisvinimo prisidėjęs buvęs 
kongreso narys R. Hanrahan, Lietu
vos konsule Juzė Daužvardlenė ir ki
ti. Simas Kudirka lietuvių ir anglų 
kalbomis ragino kovoti už žmogaus 
ir tautų teises, atskleisdamas sovietų 
sąmokslo ypatybes ir Vakarų laiky
seną jų atžvilgiu. Tautinių Namų 
valdyba kiek anksčiau iš metų pelno 
paskyrė po $500 Lietuvos atstovybei 
Vašingtone, konsulatams Los Ange
les, Čikagoje ir Niujorke, taip pat 
20 metų mininčiai Kristijono Done
laičio lituanistinei mokyklai ir 
ALKOS archyvui.

KAZYS LAUKAITIS pirmininką- 
vo JAV LB Vidurio Vakarų apygar
dos atstovų suvažiavimui balandžio 
29 <L, ateinančios kadencijos rinki
muose gavęs iš 90 balsų (atstovau
jančių 16 apylinkių) net 88 balsus. 
Kartu su juo buvo išrinkti: Agnė 
Katiliškytė, Juozas Ivanauskas, Dan
guolė Valentinaltė, Stasys Jokūbaus- 
kas, Vilija Kerelytė ir J. Valeika. 
Suvažiavimas užtruko visą dieną, nes 
buvo finansinė apyskaita ($7,000 
apyvarta su $2,000 likučiu), jauni
mo kongreso reikalai, švietimo rei
kalų apžvalga (su premijomis už 
rašinių konkursą mokiniams), kul
tūrinės ir visuomeninės veiklos apy
skaitos.

JAUNIMO CENTRO dabarties rū
pesčiai ir ateities planai buvo visuo
menei surengtos vakaronės tema ba
landžio 27 d. Vakaronės vedėjas Ro
mas Kasparas kvietė laikinosios Jau
nimo Centro tarybos narius pranešti 
apie veiklą, lėšas ir planus. Prieš 
metus panašioje vakaronėje buvo iš
keltas reikalas į šių patalpų admi
nistravimo uždavinius (traukti dau
giau visuomenės paramos, talkos ir 
sprendimų. Tėvai jėzuitai pernai pa
kvietė 22 asmenis j laikinąją tarybą, 
kuri planuoja, kaip šį tikslą įvykdyti. 
Per penkis posėdžius ir eilę mažes
nių pasitarimų taryba priėjo išvadą, 
kad reikia kurti visuomeninę orga
nizaciją su mokesti mokančiais na
riais. Sis vienetas sutartų su Tėvais 
jėzuitais dėl Jaunimo Centro valdy
mo, priežiūros ir veiklos. Teisinę to
kio žygio pusę perskaitė adv. Algir
das Ostrauskas, narių planą — dr. 
Antanas Razma, finansinę padėt) — 
dr. Gediminas Batukas, svarbesniuo
sius rūmų reikalavimus — Kazys 
Laukaitis, (domiu pavyzdžiu yra Tė
vų pranciškonų ir Niujorko lietuvių 
pastangomis (steigtas Kultūros židi
nys, lietuvių namai bei klubai kitose 
vietovėse. Jaunimo Centro vedėjas 
pabrėžė, kad pagrindinė priežastis,- 
kodėl po 21 metų Tėvai Jėzuitai nori 
| pat| valdymą (traukti ir adminis
traciją perleisti visuomeniniam vie
netui, yra Vatikano santarybos dva
sia, kuri skatina visus dirbti kartu, 
ypač tose srityse, kurios dvasininkų 
profesijai bei pašaukimui nėra es
minės.

Vakaronės dalyvių dauguma pasi
sakė už tok| Jaunimo Centro vadžių 
perdavimą ir už Įsirašymą nariais ( 
Jaunimo Centro fondą (ar kaip or
ganizacija būtų vadinama). Vedėjas 
skaidrėse parodė (vairios statistikos: 
per metus patalpomis pasinaudoja 
per 100,000 lietuvių, labiausiai va
sario, spalio Ir gruodžio mėnesiais, 
kai po beveik 10,000 asmenų patal
pas pereina repeticijoms, moky
kloms, vakarams, koncertams (1978- 
79 mokslo metais buvo 176 didesni 
renginiai). Sekmadieni būna iki 
3,500 valandų, kurias žmonės pra
leidžia Jaunimo Centre, o mažiausiai 
ketvirtadieni, kai tebūna naudoja
mas 70 žmonių-valandų. Sausio mė
nesi dėl šalčių kuro išlaidos pakilo 
iki 12,300, o elektros — per $600. 
Spėjama, kad apie 80% Čikagos lie
tuvių renginių vyksta šiose 1956-57 
m. statytose, 1972-73 ir 1977 m. pra
plėstose patalpose.

Teisme
— Kodėl sumušėte savo kai

myną? — klausia teisėjas.
— Buvau girtas ir maniau, 

jog tai mano žmona ...

SIMĄ KUDIRKĄ kaip iškiliausią 
metų asmenį balandžio 28 d. Tauti
niuose Namuose pagerbė Lietuvių

• Yra trys ištikimiausi drau
gai: sena žmona, senas šuo ir pi
nigai (Franklin).

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

NAMAI 
VASARNAMIAI
ŪKIAI -

233-3323

Stoyner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819 1
atstovu MARIO TURCO

BALIO MASKELIŪNO ____
INSURANCE AGENCY LTD?_______
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Nomi|: 277-0814 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS j ;
!• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

ALDONA JANČIUKAITĖ aiškina Manitobos universitete Wlnnlpege lietu
viškų juostų audimo meną. Tautiniai lietuvių drabužiai buvo (jungti į Ma
nitobos muzėjaus parodą, kuri buvo surengta Manitobos un-te, ukrainiečių 
kultūros centre ir N. Škotijoje

ST. CATHARINES, ONTARIO
GRAŽUS MOTINOS DIENOS mi

nėjimas jvyko gegužės 13 d. Pamal
dos, gilus, reikšmingas pamokslas, 
darnus visų dalyvių giedojimas ge
gužinių pamaldų metu, o po to — 
oficialioji minėjimo dalis. Bendruo
menės pirmininkui išvykus, minėji
mą pradėjo jaunimo atstovė valdy
boje Daiva Setikaitė. Ji pati paskaitė 
ir turiningą paskaitą, primindama 
lietuves motinas, nešančias didelę 
atsakomybę šiais laikais tiek paverg
toje Lietuvoje, tiek išeivijoje už 
auklėjimą savo vaikų. Pasiūlė tylos 
minute pagerbti lietuves motinas, 
žuvusias kovoje už mūsų tautdš lais
vę. Šių metų St. Catharines "Miss 
Lithuania" Barbora Skrebutėnaltė 
apdalino motinas gėlėmis. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Pamaldose 
bei minėjime dalyvavo palyginti 
daug žmonių; matėsi jų ir iš kaimy
ninių vietovių.

GRAŽIAI PAGERBTA senosios 
kartos lietuvė Rozalija Karvelienė,

sulaukusi 80 metų amžiaus. Pagerbi
mas |vyko žento dr. I. Hrabovsky 
erdvioje, puikiai (rengtoje reziden
cijoje, esančioje pačiame miesto 
centre gegužės 6 d. Dalyvavo daug 
svečių — lietuvių ir ukrainiečių, nes 
dr. I. Hrabovsky yra ukrainietis. 
Sukaktuvininkė Rozalija yra išmo
kusi kalbėti ukrainietiškai. Vaišių 
metu įžangini žodį ir uošvės sveiki
nimą atliko šeimininkas. Stalus pa
laimino kun. Juvenalis Liauba, OFM. 
Lietuvių vardu sukaktuvininkę svei
kino S. Setkus, svečiams padėkojo 
duktė Vladislava Karvelytė-Hrabovs- 
kicnė. Po to sukaktuvininkė atvynio
jo gausias dovanas labai nuoširdžiai 
visiems dėkodama. V. I. Hrabovskiai 
yra išauginę du sūnus — Mykolą ir 
Morkų, kurie, kaip ir tėvai, pasi
žymi dideliu draugiškumu ir nuo
širdumu. Abu sūnūs prižiūrėjo 
aparatą, kuris televizijoje rodė kas 
vyksta salone. Tuo būdu visi svečiai 
turėjo progos save pamatyti spalvo
tame ekrane. Kor.

Sudbury, Ontario
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

KLUBO “GELEŽINIS VILKAS" val
dyba birželio 17, sekmadienį, 12.30 
v.p.p., prie melsvų French River 
vandenų, P. E. Jutelių vasarvietė
je, rengia įdomią gegužinę. Kviečia
mi klubo nariai, visi lietuviai ir 
svečiai. Valdyba

STREIKAS. INCO ir Steelwor
ker’s 6500 unijos skyriaus darbinin
kų streikas š.m. gegužės 15 d., pa
siekė 8 mėnesius. Gegužės mėn. pra
džioje darbdaviu ir unijos atstovų 
buvo pasiektas laikinis susitarimas, 
bet darbininkai slaptu balsavimu 
57% balsų atmetė. INCO kol kas 
toliau tartis atsisako. Tuo būdu 
12.000 darbininkų streikas dar gali 
trukti visą vasarą. Vienos nikelio 
pramonės miestui, kaip Sudburis, 
yra sunkiai pakeliamas. Šioje dar
bovietėje dirba daug lietuvių. Per 
8 streiko mėnesius kiekvienas darbi
ninkas prarado daugiau kaip $10.000 
uždarbio ir daug santaupų. Kiekvie
nas darbininkas streiko laiku per 
savaitę iš unijos šalpos fondo gau
na $25, žmonos $5 ir kiekvienas šei
mos valkas po $3. Į streiko reika
lus kišasi Kanados komunistų par
tija (Marxist-Leninist) su savo meš
kiškais patarimais ir “raudonąja-re- 
voliucine" spauda — “The Forge” ir 
kt.

NORTH BAY LIETUVIAI. Siau- 
rinėje Ontario provincijos dalyje, 
netoli nikelio sostinės Sudburio yra 
labai rami, miškais ir ežerais apsup
ta vietovė North Bay. Anksčiau čia 
gyveno keliolika lietuvių ir apsilan
kydavo Sudburio Lietuvių Bendruo
menės apyl. ruošiamuose tautiniuo
se parengimuose, bet ilgainiui mū
sų ryšiai su kaimynais nutrūko. Gal 
lietuvių nebėra? Kiek žinoma, ten 
dar gyvena veiklus lietuvis, lietu
viškų knygų ir laikraščių prenume
ratorius ir skaitytojas, Augštaitijos 
sūnus iš Kupiškio gražiųjų apylin
kių — Povilas VYŠNIA. Didelis 
gamtos mėgėjas, pensininkas. Kiek 
ten tikrai gyvena lietuvių, nežinoma, 

J. Kručas

Didžioji Britanija
MOTINOS DIENA D. Britanijos 

Lietuvių Katalikų B-ja š.m. gegu
žės 5 d. Derby mieste suruošė šau
nų Motinos Dienos minėjimą. Jo me
ninei programai atlikti centro valdy
ba pakvietė žymesnes lietuvių meno 
pajėgas. Kadangi minėjimo pelnas 
buvo skiriamas jaunimo kongresui, 
daug jaunimo buvo įtraukta. Ten 
pat suruošta meno, spaudos ir skau
tų jungtinė paroda dar labiau pa
kėlė minėjimo vertę. Minėjime da
lyvavo ir parodą atidarė Derby mies
to burmistras, kuris baigminiame 
žodyje pagyrė parodą ir gražiai su
organizuotą Motinos Dienos minė
jimą. Centro valdybos pirm, yra 
Petras Popika, kuris ir buvo svar
biausias minėjimo organizatorius. 
Parodą organizavo Rūta Poplkienė.

DBLKB yra viena didžiausių sa
vo narių skaičiumi britų salose. Ji 
turi savo centrą Lietuvių židinį Not- 
tinghame; savišalpos fondas organi
zuoja Lenkijoj gyvenantiems lietu
viams šelpimą siuntiniais; remia 
“LKB Kronikos” platinimą; organi-

3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos 
naktis. Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13- 
14 dienomis.

4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės 
kovotojų pasipriešinimas 1940-1952.

5. Jungtinių Tautų žmogaus teisių deklaracija 
skirta visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai 
taip pat turi teisę | savo kraštą, kalbą ir ne
priklausomybę.

8. Latvių dainų šventė — 100 metų. Laisvė ir 
nepriklausomybė.

1. Nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
herbai.

2. Nelemtoji Hitlerio-Stalino sutartis, nuvedusi į 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją bei su
naikinimą 1940. Jų nepriklausomybė ir laisvė 
turi būti atstatyta. 1944—1974

Winstonas ChurchllUs 1950.

BALTICOIN
kainos pakils po š.m. birželio 15 dienos
DABAR gero$ kokybės 99% SIDABRO medalis kainuoja $28.50, po birželio 15 dienos 

— $38.50, AUKSO medalis 22 karatų DABAR — $338, po birželio 15 dienos — $438. 

PLATINOS medalis DABAR — $395, po birželio 15 dienos — $495.

Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio (Ontario Sales Tax).

6. "Mirties šukos nekartą perėjo per Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. Visdėlto nebuvo abejonės ku
rioje pusėje teisė. Baltijos valstybės turėtų 
būti suverenios, nepriklausomos.

7.30 metų išeivijoje
Jau 30 metų dešimtadalis estų, latvių ir lietu
vių tebėra tremtyje, jų tėvynės tebėra okupuo
tos ir valdomos žiaurios, imperialistinės kolo
nijinės galybės.

9. Eglė, beržas, ąžuolas.

10. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymusis Lie
tuvos dailininkas ir kompozitorius.

Visi tie suvenyriniai medaliai yra 40 mm dydžio ir kiekvienas sveria po 30 gramų.

Rašykite čekius arba pašto perlaidas:

BALTICOIN, 148 Duke Street, Hamilton, Ontario
Canada L8P 1X7. Telefonas (416) 527-5679

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO

IU E N AS
unisons

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Tėviškės Žiburiai • 1979. V. 24 — Nr. 21 (1528) e 9 psL

SKAITYTOJAI PASISAKO
“IŠSKĖTĖ AKIS”

“Tž” 15 nr. išspausdintame laiš
kutyje Audronė, išgyrusi mano 
recenzijėlę apie D. Sadūnaitės “Bal
tą ievos medį”, užkliuvo už išskėstų 
akių. Girdi, neįprasta lietuvių kal
bai — akys tai ne rankos ar kojos 
ar dar kas nors.

Sutinku, kad akys nėra rankos nei 
kojos, bet nekartą naudojuos žo
džiais išskėsti ir iškėsti, kai rašau 
apie akis. Vienas mano pa
siteisinimas būtų: mano tėvai taip 
sakydavo. Pr. Skardžiaus “Lietuvių 
kalbos vadovas” ir Lietuvoje išleis
tasis “Dabartinės lietuvių kalbos žo
dynas” (pažįstu tik 1954 m. leidi
mą), aišku, yra persiauri, kad ap
rėptų visus tų žodžių vartojimo at
vejus. Tačiau ir iš tų žodynų nesun
ku susigaudyti, kad tie abu žodžiai 
yra vienareikšmiai.

Aiškesnės teisybės, be abejonės, 
reikia jieškoti didžiajame “Lietuvių 
kalbos žodyne”. Jeigu jame nėra to
kios vartosenos pavyzdžių, vadinas, 
kelk, vaikine, augštyn rankas ir pri
sipažink, kad netaisyklingumais nuo- 
dėmiauji. Teisinimasis, kad iš tėvų 
išmokai, ne kažin kaip stiprus. Deja, 
to žodyno kol kas dar neišleistas to
mas, kuriame surastume žodį skėsti. 
O kai skėsti ir kėsti yra tapatūs, tai 
man iš bėdos gražiai išsisukti pade-\ 
da to didžiojo žodyno V tomas. Pa
iliustruoti žodžiui kėsti jame, be ki
ta ko, pateikiamas šitoks iš Vaižgan
to raštų paimtas sakinys: “Pradėjo 
akelės iš baimės kėstls”. žodžio iš
kėsti pavyzdžiuose užtinkame tokj J. 
Biliūno sakinį: “Kas, kur? — klau
siu aš, pašokęs ir iškėtęs akis”. 
Taigi norėčiau sakyti, kad nebūsiu 
nusidėjęs. Jei jie tą žodį drąsiai var
tojo, tai gal ir aš už jį nebartinas.

Gal čia būtų dėmesio vertas tas 
dalykas, kad apie iškėstas akis ra
šiusieji Vaižgantas ir J. Biliūnas yra 
augštaičiai. Doras ar nedoras liki
mas lėmė ir man gimti ir augti 
augštaičiu ir išmokti išskėsti ar iš
kėsti akis. Gal iš tikro tik augštaičiai 
ir težino tokį veiksmą, užtat Audro
nė, jei ne tuose kraštuose augusi, ir 
pabarė mane, kad būsiu užmiršęs 
“tokius paprastus Išsireiškimus lie
tuviškai”.

Jeigu būčiau jau patenkinamai pa
siteisinęs dėl tų išskėstų akių, tai 
baigdamas dar norėčiau padėkoti 
Audronei, kad ji taip išgyrė mano 
rašytąją recenzijėlę, net tobula pa
vadino! Kai mano gyvenamajame 
krašte dar ir gegužės mėn. pirmosio
mis dienomis naktį būna 1-2 laips
niai šalčio, nuo tokių pagyrimų turi 
šilčiau pasidaryti...

K. Barėnas
Red pastaba. “Dabartinės lietuvių 

kalbos žodyno” II (1972 m.) laidos 
708 psl. pažymėta: “Akis skėsti (ste
bėtis)”.
M*»#*»«*»*»»*»**»***********'**'.

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet Jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy
venimo — tai padaro tik ignoranci- 
Ja. — CHARLES LILLARD

zuoja ir remia lietuvių sąžinės kali
nių gelbėjimą; palaiko religinį — 
tautinį žurnalą “Šaltinis” Ir kitą lie
tuvišką spaudą, dalyvauja kitų lie
tuviškų organizacijų parengimuose.

Kazys Leonas

TORONTO
PADĖKA

Nuoširdi mūsų padėka p. Poškie
nei už išaudimą juostų ir už dvi iš 
jų mums padovanotas. Taip pat nuo
širdi padėka A. Viskontui, “Stouff- 
ville Creamery” savininkui, už liku
sių juostų nupirkimą ir padovanoji
mą “Volungei”.

Toronto dainos vienetas “Volungė”

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už surengtą man 
tokį gražų mergvakarį ir taip pat 
už gražias bei vertingas dovanas. 
Jūsų visų paaukotas laikas ir rūpes
tingumas liks visada man ir Romui 
atmintinas.

Dar kartą nuoširdus ačiū
Regina Zubrickaitė 

PADĖKA
Ačiū ponioms rengėjoms už su

ruoštą mums priešvestuvinį pobūvį, 
labai gražiai paruoštą stalą ir ska
nų maistą. Nuoširdi padėka ponioms 
— S. Revienei ir p. P. Sostakienei 
už suorganizavimą mums taip bran
gaus vakaro. Dėkojame viešnioms 
už prisidėjimą ir dalyvavimą mūsų 
pagerbime. Ačiū visoms už taip 
brangįas dovanas. Jos visada primins 
mums Jūsų nuoširdumą. Esame la
bai dėkingi visiems,'-(curie kuo nors 
prisidėjo prie mūsų pagerbimo.

Liekame Jums dėkingi —
Joana Nitsch ir 
Algirdas Tamošiūnas

PADĖKA
Ačiū visiems, kurie mane lankė 

Sv. Mykolo ligoninėje per 3 savai
tes, atsiuntė gėlių, sveikinimų ir lie
tuviškų knygų. Ačiū pažįstamiems, 
draugams, bičiuliams vilniečiams, gi
minėms, žmonai Irenai, dukteriai 
Audrytei, kurios nepraleido nė vie
nos dienos po darbo atvykti į ligoni
nę. Ačiū greitajai pagalbai, gaisri
ninkams ir policijai, kurie atvyko 
žaibo greitumu. Ačiū greitosios pa
galbos personalui, dr. Wilsonui, dr. 
Gibsonui, kardiologui specialistui dr. 
H. Fields, jo asistentams dr. M. Pol- 
lockui ir dr. G. Buchcko už rūpes
tingą priežiūrą. Ačiū visoms to sky
riaus seselėms, jų tarpe lietuvaitei 
Elenai, už patarnavimus su malonia 
šypsena. Didelis ačiū dr. Antanui Pa- 
cevičiui už vizitus ir malonius pasi
kalbėjimus. Ačiū visiems.

Stepas Varanka

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju lankiusiems ma

ne ligoninėje: p.p. J. Stanaičiui, J. 
Kasakaičiul, A. Stonkui, V. Jegela- 
vičiui, V. Šukiui, Iz. Antanaičiui, P. 
čiurliui už lankymą Ir gėles, V. 
Jocui, J. Cicėnui, V. Urbonui, Jonui 
žiurinskui, St. Kalyčiui, St. Pociū
nui, V. M. Vaitkams už lankymą ir 
gėles, KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriui už Velykų 
sveikinimą Ir dovaną, Prisikėlimo 
par. klebonui kun. A. Simanavičiui 
Ir kun. E. Jurgučiui už lankymą bei 
spaudą. Ypatinga padėka Juozui 2iu- 
rinskui ir Mikui Žaliauskui, kurie 
mane lankydavo kiekvieną dieną ir 
viskuo aprūpindavo. Nuoširdus ačiū 
dr. A. Pacevičiui, dr. J. Wait, dr. 
Rodriguez ir dr. Spratt už padarytą 
operaciją.

Dar kartą visiems nuoširdžiai dė
koju.

A. Kvedaras

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

• 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 J°naY*čiai

13 dienų su giminėm! j

— - • ■■ ■ - " — “ " - _ ”1*

Organizuojamos dvi puikios ekskursijos:
VILNIUS-Ryga liepos 16 — liepos 30 d. 
VILNIUS-Minskas rugpjūčio20—rugsėjo 3 d. Į 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač ( 

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 53T-3060 _• 532-8772 i 
2385 Dundas St. W., Toronto Telefonas 537-2165 

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

ĮĄRESHER-DARAUSKAS INSURANCE 
AGENCY 
LTD. ir

A Visais kelionių 
\ rs>iknlai« hf^tkll 
. \\ reikalais betkur 

pasaulyje skambinti

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

W. G. DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir A. MIKŠIENE
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd. 1

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Lietuviu demonstracija Otavoje O MONTREAL
Ryšium su sibirinių trėmimų 

metinėmis Kanados Lietuvių 
Komitetas žmogaus Teisėms 
Ginti rengia plačią demonstra
ciją Otavoje prie Sov. Sąjungos 
atstovybės š.m. birželio 10, sek
madienį, 2 v.p.p. Demonstraci
joje dalyvauti kviečiamos ir ki
tos tautybės. Tikimasi, kad ga
lės dalyvauti ir ukrainiečių disi
dentas Valentinas Moroz. De
monstracijos proga numatoma 
ir spaudos konferencija.

Demonstracijos tikslas — pa
minėti sibirinių deportacijų me
tines ir reikalauti laisvės kali
namiems kovotojams už žmo
gaus teises bei laisves sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, būtent, 
Viktorui Petkui, Baliui Gajaus
kui, Vladui Lapieniui, Nijolei 
Sadūnaitei, Onai Pranskūnaitei 
ir kitiems.

Demonstracijos reikalu To
ronto L. Namuose gegužės 15 d. 
įvyko pasitarimas, kuriame da
lyvavo ir gausus būrys jaunimo.

TORO NT O
Anapilio žinios

— Sj sekmadienį — lietuvių kapi
nių lankymas: 3 v. p. p. pamaldos, 
po to šventinami naujai pastatyti pa
minklai. Automobilius prašoma pa
likti Anapilio autoaikštėje. Kapinių 
tvarkymui bus daroma rinkliava. Po 
pamaldų Anapilio salėje bus gauna
ma kava ir užkandžiai, kuriais rūpi
nasi kat. moterų draugijos narės.

— Praėjusį sekmadienį tautiečiai 
gausiai dalyvavo pamaldose Wasago- 
je. A. P. Augaičiai rūpestingai pa
ruošė patalpas. Apgailestaujama, 
kad aplink pastatą nupjauta daug 
medelių, kurie talkininkų buvo pa
sodinti.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono liet 
kapinėse palaidoti: a. a. Ona Stri
maitienė, a. a. Jurgis Račkauskas ir 
a. a. Gediminas Kazlauskas.

— Šią savaitę reikalingi talkinin
kai kapinių tvarkymui. Pamatai nau- 
jems paminklams išlieti praėjusią 
savaitę.

— Dėkojame S. Juknevičiui ir J. 
Ažubaliui už sutvarkymą kapinėse 
vandens laistymo vamzdžių.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Veroniką Senkevičienę, 
11 v. už a. a. Oną Alimienę ir a. a. 
Oną Ališauskienę; 3 v. prisimenama 
a. a. Marijona Gudienė, a. a. Romas 
Lenkaitis ir a. a. Petras Traškevi- 
čius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Būrelių susirinkimai ryšium su 

lėšų vajumi šią savaitę bus: pirma
dienį — I. ir P. Šturmų namuose
7.30 v. v.; antradienį — pas A. Lo- 
rencienę; trečiadienį — pas G. ir J. 
Didžpetrius; ketvirtadienį — pas E. 
ir P. Girdvainius; penktadienį — pas 
M. ir M. Jankus. Padėka visiems, ku
rie atidarė savo butus, ir parapijos 
vadovams, su klebonu lankantiems 
susirinkimus, bei visiems atsilankan
tiems. Sį sekmadienį susirinkimas 
numatomas Wasagoje.

— šį šeštadienį numatomas pava
sarinis Išganytojo par. patalpų valy
mas nuo 9 v. r.

— Pamaldos — kas sekmadienį
9.30 v. r.

— Padėka E. Senkuvienei, kuri 
savo vyro a. a. Felikso Senkaus pa
vedimu, paaukojo parapijai $500.

Lietuvių Namų žinios
— LN priežiūrai reikalingas tar

nautojas. Suinteresuoti asmenys pra
šomi kreiptis į vedėjo raštinę.

— Organizuojamas lietuviškas or
kestras. Tuo reikalu yra kviečiamas 
pasitarimas, kuris įvyks LN gegu
žės 23, trečiadienį, 8 v. v. Asmenys, 
turintieji muzikos instrumentus ir 
norintieji groti kviečiami dalyvauti. 
Orkestrui vadovaus muz. instr. A. 
Pralgus-Pralgauskas.

— Nauji LN nariai: A. Langas, 
įmokėjęs $100, M. Andriulevičienė 
— $100, O. Mitalas — $100, D. Pran- 
kevičius — $100, F. P. Dovydaitis — 
$100, V. Gražulis — $100, R. Mu
rauskaitė — $100; L. R. papildė iki 
$100, L. Keršytė — iki $100.

— Toronto LN šachmatininkų klu
bo turnyras jau pasibaigė. A klasė
je I v. laimėjo J. Chrolavičius, II — 
R. Vaičaitis. B klasėje I v. teko B. 
Brakui, II — C. Gauriui.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 160 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė: F. Katauskienė iš Aus
tralijos, dr. ir ponia Adamoniai, 
Smailiai, Bartaškos iš Montrealio, S. 
Jonynienė iš Los Angeles, A. Bud- 
rick ir A. Saladka iš Mičigano.

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

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 3 3-2904 

Nutarta kviesti į protesto de
monstraciją visas lietuvių kolo
nijas, ypač jaunimą, organizuo
ti ekskursijas autobusais. Iš To
ronto važiuos autobusai nuo L. 
Namų birželio 10 d., 8 v. ryto. 
Studijuojančiam jaunimui ke
lionė bus nemokama, o suaugu
siems kainuos $15. Visi vyks
tantieji į demonstraciją, prašo
mi tuojau registruotis Toronto 
Lietuvių Namuose telefonu 
532-3311 arba Prisikėlimo par. 
raštinėje tel. 533-0621. Kadangi 
ši demonstracija yra ne tik Ota
vos ir Toronto lietuvių reikalas, 
o visos Kanados tautiečių, ren
gėjai kviečia organizuoti eks
kursijas ir Montrealio, Hamilto
no ir kitų vietovių. Ypač lau
kiama jaunimo, kurio atstovai 
demonstracijoje pasirodys su 
įspūdingomis dramatinėmis 
staigmenomis. Galimas dalykas, 
kad ryšium su šia demonstraci
ja iškils ir sovietinės pilietybės 
klausimas, kuris jaudina ypač 
jaunimą. Inf.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Susituokė Nijolė Genautytė su 

Dariumi Marijošiumi, Beverly Už- 
balytė su Fredrick Noble, Laima Ja- 
gėlaitė su Tadu Macu gegužės 19 d.

— Kapų lankymo diena su Mišio- 
mis ir paminklų šventinimu šį sek
madienį, gegužės 27, 3 v. p. p. Dide
lių žvakių kapams galima gauti mū
sų šventovėje. Norintieji, kad pa
minklai būtų pašventinti, prašom 
susisiekti su ten esančiais kunigais.

— A. a. Jonas Kazlauskas, 47 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Šv. Jo
no kapinėse.

— Jau laikas registruoti vaikus 
“Aušros” stovyklai, kuri bus liepos 
1-14 d. d. Labai reikalingos virėjos. 
Vaikus registruoti parapijos rašti
nėje tel. 533-0621.

— Salės remontui ir inventoriui 
pirkti aukojo: A. Žilėnas $50, L. J. 
Pužai $50, P. Sutkaitis $25. Naujam 
pianinui pirkti aukojo: S. A. Viskon- 
tai $500, E. Senkuvienė $500, a. a. 
Felikso Senkaus palikimas parapi
jai, mūsų parapijos pensininkų būre
lis $150, Algis Simanavičius $50.

— Prel. V. Balčiūnas vadovaus 
pasiruošimui Sekminėms penktadie
nį, 7 v. v., ir šeštadienį, 3.30 v. p. p., 
birželio 1-2 d. d. Atskirų šeimų pa
laiminimas bus duodamas Sekminių 
dieną po 10 ir 11.30 v. Mišių.

— Wasagos stovyklavietėje po ke
letą dienų darbavosi: P. Skrupskas, 
A. Raslanas, A. Arlauskas, A. Mar
tišius, K. Abromaitis, V. Taseckas. 
Sekcijos pirm. B. Genčius dirba visą 
laiką. Kviečiama į pagalbą daugiau 
vyrų. Praeitą sekmadienį buvo Mi
šios, kurias atnašavo kun. E. Jurgu
tis, OFM.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Stasį 
Černiauską, užpr. V. Pranckevičius,
8.30 už Antaną Balnį, užpr. T. Dai
nienė, 9 v. novena, 9.30 už Marcelę 
Jonušienę, užpr. P. Jonušas ir vai
kai, 10 v. už Eleonorą, Andrių ir Al
gimantą Tarailas, užpr. S. Kučinskie- 
nė; sekmadienį 8 v. prašant pašauki
mų, 9 v. povena, 10 v. už Marcelę Jo
nušienę, užpr. P. Jonušas ir vaikai,
11.30 už parapiją, 7 v. v. už Karoliną 
Priščepionkienę, užpr. J. Priščepion- 
ka.

Bilietai į “Fabijolės” spektak
lį, kuris įvyks birželio 10 d., 4 v. 
p. p., Prisikėlimo parapijos sa
lėje, gaunami Prisikėlimo para
pijos raštinėje.

A. a. Adelės Jakelaitienės at
minimui vietoje gėlių L. Pevce- 
vičienė “TŽ” paaukojo $20.

Toronto Lietuvių Namų Mo
terų Būrelis, įvertindamas “TŽ” 
paslaugas informacijos srityje, 
paaukojo $35.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė. Skambinti telefonu 762-9564 
Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT
CATERERS

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

g PRITAIKOMOJO MENO MENININKAI:
g> V. VESELKA — medžio drožiniai, J. JASIŪNAS — audiniai
S' ATIDARYMAS — gegužės 26, šeštadienį, 4 vai. po pietų

Maloniai kviečiame atsilankyti. Parodų globoja Anapilio Moterų Būrelis

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui paremti KLB Toronto 
apylinkės valdyba rengia plačios apimties

birželio 3, sekmadienį, 4 v.p.p., Toronto Lietuvių Namų 
Mindaugo menėje (1573 Bloor Street West)

PROGRAMOJE: "Atžalynas”, "Gintaras”, Daiva Stadytė (išraiškos šokis) ir kt.
Sūrio ir vyno vaišės. Įėjimas — $5.00 (už viską).

■ —— — TOTREflLlū LJETLIIUH 
U IŽAS hREOJTŪ UMJfl
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:

VI. Pūtvio kuopos šauliai ir 
šaulės gegužės 27, sekmadienį, 
2 v.p.p., renkasi į lietuvių Sv. 
Jono kapines prie paminklo. Vi
si organizuotai eisime lankyti 
šiose kapinėse palaidotų šios 
kuopos narių. Valdyba

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo par. skyriaus paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros atos
togas įvyks gegužės 27, sekma
dienį, Parodų salėje po 10 v. 
Mišių (ne po 11.30 v. kaip įpras
ta). Programoje dr. J. Ulecko 
paskaita apie nugarkaulio' ligas 
ir priežiūrą. Bus aptarti eina
mieji reikalai. Narės ir viešnios 
kviečiamos dalyvauti.

Lietuviškasis jaunimas imasi 
iniciatyvos organizuoti įvairaus 
pobūdžio protestus prieš naują
jį Sov. Sąjungos pilietybės įsta
tymą, liečiantį ne tik jo tėvus, 
bet ir jį patį. Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybos ini
ciatyva numatoma sudaryti spe
cialų komitetą. Tuo reikalu šau
kiamas informacinis susirinki
mas š.m. gegužės 30, trečiadie
nį, 7 v.v. Prisikėlimo Parodų 
salėje. Dalyvauti kviečiami vi
si suinteresuoti lietuviai, ypač 
jaunimas.

Baigiamasis Pasaulio Lietu
vių Dienų Komiteto posėdis — 
birželio 2, šeštadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo par. patalpose. Da
lyvaus PLB ir JAV LB valdybų 
atstovai.

Dail. A. Tamošaitis, kviečia
mas Anapilio Moterų Būrelio, 
birželio 6, trečiadieni, 7.30 v.v., 
Anapilio Parodų salėje kalbės 
apie kilimų bei gobelenų audi
mą. Paskaita bus iliustruojama 
skaidrėmis. Ji bus įdomi ne tik 
audėjoms, bet ir visoms bei vi
siems, kurie domisi pritaiko
muoju menu.

“Vilniaus” paviljonas
Gegužės 10 d. Lietuvių Na

muose įvyko KLB Toronto apy
linkės valdybos sušauktas susi
rinkimas organizuoti “Vilniaus” 
paviljonui 1979 m. Karavane. 
Dalyvavo 30 asmenų — meninių 
vienetų, parapijų, įvairių būre
lių bei organizacijų atstovai ir 
kiti. Paviljono iždininku sutiko 
būti Ramūnas Underys. Pavil
jono ruoša pavesta komitetams: 
parodos, salės puošimo, lauko 
dekoravimo, baro, maisto, pyra
gų, salės ir stalų tvarkymo, rek
lamos, pasų platinimo ir progra
mos.

Toronto tautybių savaitė — 
birželio mėn. 22 - 30 d. d. “Vil
niaus” paviljonas bus vienas iš 
58, sudarančių šių metų Kara
vaną. Jis bus įrengtas Prisikė
limo patalpose, 1011 College 
Street, ir veiks šiokiadieniais 
nuo 6 iki 11 v. vakaro, sekma
dienį — nuo 3 v.p.p. iki 11 v.v., 
šeštadieniais — nuo 12 v.p.p. 
iki 11 v. vakaro. Mūsų paviljo
no programoj pasirodys: “Gin
taras” — penktadienį, birželio 
22 d., antradienį, birželio 26 d., 
ketvirtadienį, birželio 28 d., ir 
šeštadienį, birželio 30 d.; “Atža
lynas” — šeštadienį, birželio 23 
d., pirmadienį, birželio 25 d., 
trečiadienį, birželio 27 d., ir 
penktadienį, birželio 29 d. “Vo
lungė” dainuos pirmadienį, bir
želio 25 d.

Visi lietuviai skatinami lan
kyti Vilniaus paviljoną ir atsi
vesti draugus — lietuvius ir ki
tataučius. Inf.

Visus kviečiame į

filmų vakarą
Bus rodomi du JONO MEKO filmai — 

“The Brig” ir “Circus Notebook” 
birželio 5, antradienį, 8 v. v., 

LIETUVIŲ NAMUOSE, Karaliaus Mindaugo menėje 
Kaina — $ 1.00. Rengėjai —
Būsite pavaišinti kava. LN Jaunimo Būrelis

DĖMESIO, VYRAI!
TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS" 
kviečia vyrus su gerais balsais ir klausa įsijungti j 

naujai pakrikštyto choro "ARAS" eiles.
Dėl smulkesnių informacijų prašome skambinti:

Juozui Karasiejui............... 279-9079
Teodorui Stanuliui............. 533-6074

arba
ateiti į repeticijas, kurios vyksta ketvirtadieniais
7.30 v.v. Prisikėlimo parapijos muzikos studijoje.

CHORO VALDYBA

r
(3h>

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

ir geros sveikatos bei ilgiausių metų linki 
MYKOLUI REGINAI, 70 metų amžiaus sukakties 
proga š.m. gegužės 25 dienq —

Krikšto sūnus Tomas Regina

Tradicinė vakarienė su Onta
rio ministeriais, ruošiama Onta
rio Etninės Spaudos Sąjungos, 
įvyko gegužės 16 d. ukrainiečių 
kultūros centre Christie gatvė
je. Dalyvavo beveik visų etninių 
laikraščių redaktoriai, leidėjai, 
atstovai ir veikėjai. Buvo apie 
30 ministerių. įžanginę kalbą 
pasakė Sąjungos pirm. VI. Mau
ko, o Ontario premjerą W. Da
vis pristatė dr. J. Kirschbaum. 
Premjeras pasakė išsamią kal
bą, kurioje pareiškė, kad jo vy
riausybė teikia u-pilną finansinę 
paramą daugiakultūrei provin
cijos programai, pasisako už 
tautinį įvairumą. Valstybiniuose 
Kanados rėmuose ryžtasi kreip
tis į Kanados min. pirmininką, 
kad šis pateiktų parlamentui re
zoliuciją, smerkiančią naująjį 
Sov. Sąjungos pilietybės įstaty
mą. Už tai premjeras susilaukė 
gausių plojimų. Ontario Etninės 
Spaudos Sąjungos valdyba pa
kėlė į garbės narius kultūros 
min. Baetz ir įteikė diplomą. 
Trumpą meninę programą atli
ko ukrainiečių mergaičių kvar
tetas. Iš “TŽ” dalyvavo jų re
daktorius, V. Matulaitis ir A. 
Juzukonis.

Apie torontiškės “Volungės” 
koncertą Niujorke balandžio 21 
d. ilgoką aprašymą išspausdino 
ir nuotrauką įdėjo savaitraštis 
“Vienybė” 1979. IV. 27. Jame 
rašoma: “Volungė” — tai jaunų 
ir gražių merginų vienetas, mu

gegužės 26-27 
dienomis 
ANAPILIO 
Parodų 
salėje

zikalus ir originalus . . . Jos la
biau tiktų koncertuoti TV ar ra
dijo programoje, nes jos dau
giau kamerinis, bet ne koncerti
nis ansamblis. Jų dainavimas 
buvo švarus ir publikai pakan
kamai girdimas, nots jos ir ne
šaukė taip, kaip šaukia koncer
tiniai chorai, o jų pasirinktas 
repertuaras šviežias. Daug ori
ginalumo pridėjo savotiškas jų 
persigrupavimas dainavimo me
tu, drabužių pakeitimas, gesti
kuliacija, išeinanti iš dainos 
nuotaikos, ar panaudojimas 
skudučių . . .”

IV Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso aukų vajus buvo 
pravestas visose Toronto lietu
vių parapijose ir Lietuvių Na
muose, taip pat ir kitose vieto
vėse. Surinkta: Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Išganytojo pa
rapijoj — $150, Toronto Lietu
vių Namuose — $154.00; Lietu
vos Kankinių parapijoj — $100, 
Prisikėlimo parapijoj — $461. 
Sekančios institucijos bei orga
nizacijos aukojo: Kanados Lie
tuvių Fondas — $3000, Toronto 
Lietuvių Namai (“Labdara”) — 
$1500, Prisikėlimo parapija — 
$500, trijų Toronto parapijų 
moterų draugijos — $400, KLB 
Otavos apylinkė — $200, Rod
ney Lietuvių Klubas — $200, 
KLB Sudburio apylinkė — 
$150, KLB Wellando apylinkė 
— $110, Sudburio šaulių kuopa, 
Sudburio Žvejų ir Medžiotojų

Sekmadienį, gegužės 27 d., Mont
realio ateitininkai švenčia metinę 
šventę. Ateitininkų įžodis ir šv. Mi
šios — 11 v. Aušros Vartų šventovė
je. Po Mišių parapijos salėje moks
leivių ateitininkų centro valdybos 
vicepirmininko Arvydo Žygo žodis. 
Bus pertrauka ir šalti pietūs, kad 
pasistiprinę galėtume sekti progra
mą toliau.

Rečesterio jaunimo vaidintojų 
grupė daug repetavo, daug dirbo, 
kad galėtų parodyti, koks linksmas 
kasdieninis mūsų gyvenimas. Pažvel
kime į gyvenimą iš linksmos pusės. 
Ateikite visi į Aušros Vartų parapi
jos salę pasižiūrėti linksmo vaidini
mo “KU-KŪ”. Tikrai į namus grįši
te su šypsena ir gera nuotaika. Ne
sigailėsite atėję. įėjimas suaugu
siems — $4.00, moksleiviams — $2.

šeštadienį gegužės 26 d., 2.30 v. 
p. p., pas seseles Arvydas Žygas, ku
ris atvyksta pas mus iš Čikagos, 
visam Montrealio jaunimui rodys 
skaidres apie Punsko lietuvius. Jis 
kelis kartus lankėsi Punsko apylin
kėse, rinkdamas istorinę medžiagą 
apie tenykščių lietuvių gyvenimą.

Einamosios s-tas 6.0 %
Taupomosios s-tas 9.25 %
Pensijų planas 9 %
Term. ind. 1 m. 10.25%

Duoda nemokamų gyvybės opdraudų Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000 
iki $2,000 už taup. s-tos sumos. už paskolos sumų.

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 nedirbamo vasarą nuo 
gegužes 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.

LIGOS IR NELAIMĖS ATVEJU 

APDRAUDŽIAME SVEČIUS, 
ATVYKSTANČIUS Į KANADĄ IŠ BETKURIŲ KRAŠTŲ.

APDRAUDŽIAME KELIAUJANČIUS ATOSTOGŲ Į 

VISAS PASAULIO ŠALIS (nes neviskq ir nevisur

MEDICARE apdraudžia).

MES ATSTOVAUJAME IR "BLUE CROSS".

GYVYBĖS DRAUDA KIEKVIENAM REIKALUI — 

PASKOLOMS, TAUPYMUI, MIRTIES ATVEJU.

V. PTAŠINSKAS 

Adamonis Insurance Agency Inc.
Tel. 722-3545

Klubas — po $50, KLB Londo
no apylinkės valdyba — $42, 
KLB Rodney apylinkė — $23. 
Finansų komitetas dėkoja vi
siems kongreso rėmėjams už 
nuoširdų duosnumą.

Kun. J. Stankūnas, gyvenąs 
Montrealyje ir dirbąs angliško
je parapijoje, lankėsi Anapilyje 
bei lietuvių kapinėse, kur palai
dotas jo brolis. Ant pastarojo 
kapo pastatytas paminklas. Sve
čias pasirūpino kapo bei jo ap
linkos tvarkymu. Lankydamasis 
“TŽ” redakcijoje, jis paaukojo 
laikraščiui $100. Už tai jam pri
klauso nuoširdi padėka.

“Atžalynas” gegužės 12 -13 
d.d. dalyvavo tautybių festiva
lyje Thunder Bay, Ont., ir at
liko lietuvišką programą. Kartu 
dalyvavo ir “Vasaros garsų” tri
julė. Dr. E. Jasevičiūtė telefonu 
iš Thunder Bay pranešė “TŽ” 
redakcijai, kad lietuvių pasiro
dymas ten buvo labai sėkmin
gas, susilaukė didelio dėmesio 
vietos spaudoje (pirmuose pus
lapiuose) ir plačiai pagarsino 
lietuvių vardą. Vietos lietuviai 
“Atžalynui” ir “Vasaros gar
sams” esą nepaprastai dėkingi. 
Visas ansamblis ten buvo nu
skridęs lėktuvu.

Metropolinio Toronto telefo
no knygoje žodžiu “Lithuanian” 
pažymėtos tiktai 6 institucijos: 
svetainė “Lokys”, Lietuvių Na
mai, “Parama”, komunistų sa
lė (Lithuanian Hall, 160 Claire- 
mont), Lietuvos Kankinių para
pija ir “T. žiburiai”. Tai jau pa
žanga —-seniau jų buvo dar ma
žiau. Reikėtų ir kitom lietuvių 
institucijom bei organizacijom 
rikiuotis telefonų knygoje “Li

Yra padaręs daug skaidrių ir už
registravęs lietuviškų dainų. Savo 
darbo rezultatais nori pasidalinti ir 
su Montrealio jaunimu. Kviečiame 
ateiti. Įėjimas nemokamas.

Montrealio ateitininkai

Aušros Vartų parapijoje gegužės 
13 d. vysk. V. Brizgys teikė Sutvirti
nimo sakramentą Pirmąją Komuni
ją priėmė 4 vaikai. — Motinos Die
na paminėta gegužės 13 d. Paskaitą 
skaitė M. Lenkauskienė iš Klevelan- 
do. Pažymėjimus mokiniams įteikė 
vysk. V. Brizgys. — Parapijos išvy
ka — liepos 8 d. Palangos vasarvie
tėje. Dalyvaus parapijos choras, Sv. 
Onos Dr-ja, šauliai, “Rūtos” klubas. 
Bus keliaujama autobusais. — Kat. 
moterų dr-ja rengia ekskursiją j šv. 
Onos šventovę birželio 2 d. Regist
ruotis pas B. Rupšienę tel. (768) 
968-9768. — A.a. Balys Puodžiūnas, 
L. Palubinskienės brolis, mirė gegu
žės 9 d. Palaidotas gegužės 14 d. — 
Lankėsi lietuvių jėzuitų provincijo
las kun. L. Zaremba. — Ligoniai: J. 
Adomėnas — General ligoninėje, S. 
Balsienė — Verduno ligoninėje, Z. 
Urbonienė — Royal Victoria.

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

thuanian” grupėje. Atvyku
sioms iš kitur tautiečiams ir 
įvairiems kitataučiams būtų 
daug lengviau surasti lietuvių 
centrus. Latviai telefonų kny
goje turi 10 institucijų, estai — 
12.

Lietuviškos vestuvės. Gegu
žės 19 d. Lietuvos Kankinių 
šventovėje susituokė Tadas Ma
cas su Laima Jagėlaite. Apeigas 
atliko kun. A. Simanavičius, 
OFM, solo giedojo R. Strimaitis, 
vargonavo J. Govėdas. Vestuvi
nis pokylis įvyko Anapilio salė
je, kuriame dalyvavo apie 350 
asmenų. Tadas Macas yra che
mijos magistras; ruošiasi dakta
ratui Toronto un-te ir dirba 
kaip profesoriaus asistentas. 
Yra mokęsis ir lituanistinėje 
Maironio mokykloje. Laima Ja- 
gėlaitė yra baigusi Maironio mo
kyklą (10 sk.) ir studijavusi kal
bas Toronto un-te; dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. — Prisi
kėlimo šventovėje gegužės 19 
d. susituokė Darius Marijošius 
su Nijole Genautyte. Apeigas 
atliko kun. P. Ažubalis. Konce- 
lebracinėm Mišiom vadovavo 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
Giedojo jaunojo tėvas sol. Br. 
Marijošius ir sol. V. Verikaitis, 
smuiku grojo J. Geringas, var
gonavo J. Govėdas. Po įspūdin
gų religinių apeigų vestuvinis 
pokylis įvyko L. Namuose. D. 
Marijošius yra baigęs Toronto 
un-tą (public relations), daly
vauja lietuviškoje veikloje, ypač 
skautuose ir choruose. Dirba 
pramonėje. N. Genautytė yra 
studijavusi Toronto un-te ir dir
ba sekretore vienoje įstaigoje.

• Juo mažiau žmogus galvoja, juo 
daugiau kalba (Montesquieu).


