
Doleris ar mokslas?
Mokslo metai palengva slenka Į pabaigą, ir daugelis 

šeimų bei jaunuolių planuoja ne tik būsimas atostogas, bet 
ir tolimesni mokslinimąsi. Vieni žvelgia Į augštesnes moks
lo pakopas, kiti dairosi pelningo darbo. Pastaraisiais me
tais mokslo frontas ėmė silpnėti, universitetai bei kolegijos 
mažėti. Pagrindinė priežastis-— perdaug akademinio išsi
lavinimo žmonių, permažai atitinkamų darbų, kur tokio 
pasiruošimo visai nereikia. Tokia būklė atbaidė daug jau
nimo nuo akademinių studijų, žymi jo dalis pasuko tiesiai 
Į pramonę, amatus ir verslus, kur užtenka pradinio ar vi
durinio išsilavinimo. Tai labai pajuto š. Amerikos univer
sitetai bei akademinio lygio mokyklos -— sumažėjo studen
tų skaičius, o su tuo ir lėšos. Tikimasi, kad tai laikinio po
būdžio reiškinys ir kad jis perdaug ilgai neužtruks, juoba, 
kad jis siejamas su svyruojančia ekonomine būkle. Be to, 
Š. Amerikos universitetai dar turi nemažai užsieniečių stu
dentų, kurių mokslapinigiai ateina iš jų gimtųjų šalių, kur 
mokslas tebelaikomas idealu. Jie dar nepajuto naujosios 
amerikinės tendencijos nusisukti nuo mokslo, kuris nelai
duoja pelningo gyvenimo, ir žvelgti Į dolerį, užtikrinanti 
sotų bei palyginti nesunkų gyvenimą.

TOKIOJE būklėje yra atsidūręs ir visas lietuvių jau
nimas, gyvenantis š. Amerikoje. Jis plūduriuoja toje 
pačioje srovėje, kaip ir visas kitas JAV ir Kanados 

jaunimas. Dėlto visai natūralu, kad ir jo eilėse pastebimas 
linkimas ne tiek į mokslą, kiek j doleri. Pagrindinis jo ar
gumentas, kaip ir visų kitų, esą mokslas pareikalauja daug 
darbo, studijų, laiko ir sveikatos, bet neužtikrina pelnin
gos ateities. Tai grynai pragmatinė linkmė, kuriai svarbiau
sias dalykas yra doleris. Tai mastas, kuris nutempia žmogų 
žemyn ir padaro savanaudišku šliužu, kuriam visa kita 
nesvarbu. Tiesa, materialinis pagrindas žmogui yra svar
bus dalykas, tačiau jis nepadaro asmens pilnaverčiu žmo
gumi. Jis negali būti žmogaus idealu, nes yra tiktai prie
monė augštesnei pakopai. O tokia pakopa yra mokslas, su
prantamas ne tiktai kaip žinijos aruodas, bet ir krip dva
sinė šviesa, brandinanti žmogų kilnesniam gyven'mui. Kai " 
jo atsisako, nėtenka ętciio į oviėsfesiii 
na gana primityviu lygiu, kad ir labai riebiu finansiniu po
žiūriu. Tai būdinga visai Š. Amerikai, bet nebūdinga Lietu
vai, atgavusiai nepriklausomybę 1918 m. Lietuvos žmogui 
mokslas buvo idealas, kuriam verta buvo aukoti ilgas stu
dijas, vedančias ne Į dolerio karalystę, o į šviesesnį, pil
nesnį, humaniškesni gyvenimą. Šią linkmę derėtų prisi
minti dabartinėje būklėje.

IŠEIVIJA, atsinešusi š. Amerikon mokslo siekimo tradi
ciją, neturėtų nuo jos nutolti bei pasiduoti dabarties 
linkmei, vedančiai priešinga kryptimi. Juk naujosios 

išeivijos atžalynas ir buvo aiškiai pasinešęs tuo keliu. Jis 
ilgokai netgi vyravo mokyklose. Tiktai pastaraisiais me
tais jaunoji karta palinko į dolerinę galvoseną, nes buvo 
paveikta ■ aplinkinės įtakos. Visdėlto vyresniosios mūsų 
kartos įtaka išeivijos gyvenime ir dabar nėra bereikšmė. 
Reikėtų šią įtaką stiprinti ta prasme, kad ji skatintų jau
nimą rinktis ne dolerinę linkmę, o mokslinę. Žinoma, rei
kia ir doleringų tautiečių, bet jeigu visi bus labai dolerin- 
gi ir menkai mokslingi, skurdus bus šios tautos dalies gy
venimas. Jei neturėsime humanitarų, istorikų, rašytojų, 
kalbininkų, mokytojų, mintytojų, poetų, publicistų, laik
raštininkų, — smuksime galbūt į riebų, bet tamsų ir pri
mityvų gyvenimą. Tai pavojus, kuris realiai gresia mūsų 
ateities gyvenimui. Be humanistinių mokslų jokios tautos 
gyvenimas negali būti šviesus. Kai nėra tos rūšies švie
suolių, sustoja kultūrinis bei dvasinis gyvenimas, sustings
ta tautinė sąmonė ir atsiveria vartai svetimai dinamiškes- 
nei įtakai, kuri ir pavergia silpnuolius iš vidaus. Taip jau 
yra buvę lietuvių tautos praeityje, taip gali ir vėl įvykti, 
jeigu nepasirūpinsime veiksniais, vedančiais į augštesnį ir 
šviesesnį gyvenimą. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
NEPRIKLAUSOMA RESPUBLIKA AFRIKOJE TAPO BUVUSI 
Britanijos kolonija Rodezija, pasivadinusi Zimbabve. Penkiolika 
metų ją valdė su Londonu ryšius nutraukęs baltųjų mažumos prem
jero I. Smitho režimas. Valdžią dabar perėmė premjeras R. Mu- 
gabė, buvęs partizanų vadas, 80 vietų negrų parlamente turintis 57 
atstovus. Kitą partizanų vadą J. Nkomą jis yra pasirinkęs vidaus 
reikalų ministeriu. Partizaniniame kare lig šiol žuvo 27.350 Ro- 
dezijos negrų ir baltųjų. Be kraujo nebuvo apsieita ir nepriklau
somybės dieną — nuo teroristų granatų žuvo du asmenys, buvo 
sužeista apie 30. Iš kalėjimo Salisburyje pabėgo 60 negrų kalinių, 
kurių eilėse yra pavojingų nusikaltėlių. Susirūpinimą dėl demo
kratinės Rodezijos ateities kelia faktas, kad jos premjeras R. Mu-

KANADOS ĮVYKIAI

Už ir prieš Kanada
Provinciniame Kvebeko par

lamente premjeras R. Levesque 
pagaliau paskelbė referendumo 
datą, būtent, gegužės 20 d. Suk
tas referendumo tekstas reika
lauja, kad Kvebeko gyventojai 
pasisakytų už ar prieš Kvebeko 
nepriklausomos sandraugos de
rybas su Kanada. Praktiškai to
kios derybos liestų Kvebeko ne
priklausomybę, kuri šiai provin
cijai paliktų ekonominius ry
šius su federacine’ Kanada. R. 
Levesque pranašauja, kad refe
rendume jam pritars 55$f kve- 
bekiečių. Derybas dėl nepri
klausomos sandraugos tuojau 
pat atmetė Kanados min. pir
mininkas P. E. Trudeau, nes jos 
iš tikrųjų reikštų pilną nepri
klausomybę Kvebekui. Tokiom 
derybom jokio kanadiečių įga
liojimo neturi min. pirmininkas 

* P. E. Trudeau, neturės jo ir 
pats premjeras R. Levesque. 
Prieš tokias derybas yra vien
balsiai pasisakę visi kitų Kana
dos provincijų premjerai. Min. 
pirmininkas P. E. Trudeau, fe
deracinio parlamento rinkimuo

se gavęs net 74 atstovus iš Kve
beko, esąs įpareigotas ginti Ka
nados federaciją. Jo nuomone, 
kvebekiečių pasisakymas už re
ferendumą teigiama prasme šią 
provinciją įstumtų į politinį ir 
teisinį akligatvį.

Derybas dėl nepriklausomos 
Kvebeko sandraugos su Kanada 
atmetė ir abu opozicinių parti
jų vadai: konservatorių — J. 
Clarkas ir NDP socialistų — E. 
Broadbentas. Jie betgi primena 
Kvebeko premjerui R. Leves
que, kad yra antras vaisnges- 
nis kelias, būtent, Kanados kon
stitucijos pakeitimas, duodantis 
didesnę savivaldą Kvebekui bei 
kitoms provincijoms. Už konsti
tucijos reformą pasisako ir kitų 

- provincijų premjerai, bet jie 
nepritaria pilnai Kvebeko ne
priklausomybei, kuri jam palik
tų ekonominę sandraugą su Ka
nada. Opozicinis Kvebeko libe
ralų vadas C. Rayanas pakvietė 
provincinius premjerus atvykti 
Kvebekan ir savo kalbomis gin-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Detroite š.m. kovo 22-23 d.d. Įvyko PLB, JAV Lietuvių Bendruomenės, KLB ir PLJS valdybų suvažiavimas. Pir
moje eilėje iš kairės: KLB pirm. J. R. Simanavičius, JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. R. Baltrušaitytė, PLB 
pirm. V. Kamantas, KLJS pirm. L. Beržinytė, JAV LB pirm. V< Kutkus, PLJS pirm. G. Aukštuolis. Suvažiavimas 
aptarė didžiuosius renginius — Pasaulio Lietuvių Dienas, jaunimo kongresą ir t.t. Nuotr. A. šeškaus

Jungtiniame Kanados, JAV Lietuvių Bendruomenių, PLB ir PLJS valdybų suvažiavime Detroite š.m. kovo 22-23 d.d. 
KLB atstovai — kultūrinės komisijos pirm. SI. CHAINAUSKAS, švietimo komisijos pirm. V. STANEVIČIENE, 
visuomeninių reikalų komisijos pirm. J. KURAITĖ Nuotr. A. šeškaus

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Itali- trijųUrbanijos vyskupijoje, 
joje, labai aktyviai veikia “Ty
los Bendrijos” komisija. Ji lei
džia laikraštį “Meilės Balsas” ir 
ypač rūpinasi persekiojamais 
broliais Rytuose. Didelio dėme
sio susilaukė kenčianti Lietuva. 
Apie ją nuolat rašoma “Meilės 
Balso” puslapiuose ir jai skiria
ma speciali knygų serija, kurią 
redaguoja ir vertimo darbus 
atlieka ELTA-PRESS redakto
rius mons. V. Mincevičius. Mi
nėtoji Urbanijos vyskupijos lei
dykla iki šiol jau yra išleidusi 
šias knygas apie Lietuvą italų 
kalba: “Lituania martire” — 
Lietuva kankinė, “Cronaca di 
una persecuzione” — Persekio
jimo kronika, “Siberia, cimite- 
ro del popolo lituano” I ir II 
dalis — Sibiras — lietuvių tau
tos kapinynas, “Lituania: la 
Chiesa nella tormenta — Lietu
va: K. Bendrija audroje, “I Can- 
ti del popolo lituano” — Lietu
vių tautos dainos (poezija, su
kurta Sibiro kalėjimuose ir 
mons. V. Mincevičiaus.išversta 
italų kalbon). Be to, yra išleis
ta Lietuvoje plačiai garbinamo 
kankinio Šv. Juozapo Kuncevi
čiaus biografija su kardinolo J. 
Slipyj įvadu.

Paskutiniais metais ši leidyk
la pradėjo leisti naują seriją 
knygų: “Luci nelle Tenebre” — 
Žiburiai tamsoje”, šių metų 
pradžioje jau pasirodė II šios 
serijos tomas, apimantis įvairių 
autorių parengtus svarstymus, 
liudijimus ir dokumentus apie 
krikščionybę Rytuose. Pirmame 
tome buvo paskelbti dokumen
tai, apimantys 1971-1976 m. lai
kotarpį, II tome — iki 1979 m. 
imtinai.

Kas rašoma?
Antras “žiburių tamsoje” to

mas apima 336 psl. Kun. E. 
Venturelli, MS, pateikia pra
džioje plačią apžvalgą apie šių 
dienų kenčiančios K. Bendrijos 
padėtį komunistų valdomuose 
kraštuose. Ji yra panaši i seno
vės Romos imperijos pirmųjų 

šimtmečiu persekiojimo 
laikotarpį. Tik dabar “komunis
tinė sistema, daug kur įsigalė
jusi ginklų ii’ smurto jėga, savo 
apgaulingais ir viliojančiais pa
žadais skelbiasi esanti naujoji 
humanistinė imperija, svajojan
ti išaugštinti žmogų technikos 
laimėjimais ir darbo jėga pada
ryti jį pasaulio valdovu. . .” Tai 
tikrai pavojingi viliojimai — 
pastebi kun. E. Venturelli. Apie 
tuos pavojus kalbėjo ir Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Vengrijos bei kitų kraštų vys
kupai, atvykę į pasaulio vysku
pų sinodą Vatikane. Knygoje 
pateikiami daugelio vyskupų 
pareiškimai.

“Žiburių tamsoje” redakto
rius Don Cristoforo Campana 
pateikia plačią apžvalgą tema: 
“Popiežius Paulius VI ir Tylos 
Bendrija” Tarp daugelio citatų 
Lietuvą tiesiogiai liečia 1965 m. 
rugsėjo 12 d. popiežiaus Pau
liaus VI Domitilės katakombose 
tarti žodžiai: “Mums skauda 
širdį, matant kaip daugelyje 
kraštų, kur tiek daug kalbama 
apie laisvę, tiesiogiai bandoma 
atimti religinę laisvę tautom ir 
atskiriem asmenim, siekiant vi
sai sunaikinti K. Bendriją.”

Daug aiškiau šia tema pasisa
ko dabartinis popiežius Jonas- 
Paulius II. 1979 m. sausio 20 d., 
priimdamas šios knygos redak
toriaus Don. C. Campana vado
vaujamą Urbanijos vyskupijos 
“Tylos Bendrijos” komisiją pri
vačioje audiencijoje, išsamiai 
domėjosi jos veikla, ypač jos 
teikiama informacija apie Lie
tuvos Katalikų Bendrijos kata- 
kombinį gyvenimą. Jis atkreipė 
dėmesį į mažutės patenos ir kie- 
liko nuotrauką. Ši patena ir kie- 
likas buvo lietuvių kunigų nau
dojamas Vorkutos kasyklų šach
tose, aukojant šv. Mišias. Visus 
stebino platus popiežiaus orien
tavimasis Lietuvos tikinčiųjų 
gyvenime. Redaktorius kun. 
Campana net pastebėjo: “Lietu
vių tikėjimo vienybė kovoje už

MONS. KL. RAZMINAS

Kristų yra tokia, kaip ir Lenki
joje!” — “Taip, — patvirtino 
popiežius Jonas-Paulius II, — 
Lenkijos istorija tiek amžių bu
vo glaudžiai surišta su Lietu
va!”

Knygoje “Žiburiai tamsoje” 
daug dėmesio teikiama popie
žiaus Jono-Pauliaus II vizitui 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijo
je Romoje, čia ištisai cituojama 
popiežiaus ta proga pasakyta 
kalba lietuviams, kuri buvo pa
skelbta Vatikano dienraštyje 
“L’Osservatore Romano” ir su
silaukė plataus atgarsio visoje 
lietuvių spaudoje.

Lietuviai ir kiti
Platus skyrius knygoje Tarp

tautiniams Vaiko Metams pa
minėti. čia daugiausia medžia
gos paimta iš ELTA-PRESS ir 
“LKB Kronikos” pranešimų 
apie ateistų siekimus sunaikin
ti tikėjimą mažųjų širdyse ir 
išugdyti juos kovingais ateis
tais. Tokio auklėjimo skaudžios 
pasekmės ryškiai pastebimos 
ypač palyginus savižudybių 
nuošimčio didėjimą. Jaudinantį 
pavyzdi knygoje pateikia EL
TA-PRESS pranešimas iš 1978 
m. gruodžio nr. 23-25 psl. Čia 
vaizdžiai atpasakota augšto ru
sų valdininko Gavrilenkos duk
ters Renatos, dirbusios kultūros 
ministerijoje Kaune, nusižudy
mas po įvykdyto aborto.

Kiti liudijimai ir dokumen
tai liečia šiuos kraštus: Bulgari
ją, Čekoslovakiją, Jugoslaviją, 
Lenkiją, Lietuvą, Rumuniją, 
Rusiją, Ukrainą ir Vengriją. 
Lietuvos skyrius apima apie 50 
psl. Pradžioje pateikiamas prof. 
E. Vagino liudijimas apie lietu
vius sąžinės kalinius Mordovi
jos lageryje. Ten jam teko ar
timai susipažinti su Liudu Si
mučiu, Vytautu Basčiu ir Justu 
Gimbutu. Jų tikėjimo meilė ir 
apaštalavimo dvasia visus žavė
jo bei stiprino.

(Nukelta j 3-čią psl.) 

gabė yra marksistas, linkęs į a 
komunizmą. Iš valdžios pasi
traukė ir iki balandžio 30 d. iš 
Rodezijos žada išvykti apie 200 
augštas pereigas ėjusių baltųjų. 
Jų pavyzdžiu žada pasekti ir 
apie 3591 baltųjų karininkų bei 
puskarininkių, kurie yra labai 
reikalingi šios naujos respubli
kos kariuomenei. Britanijai ne
priklausomybės paskelbimo 
šventėje atstovavo karalienės 
Elzbietos sūnus Karolis ir užsie
nio reikalų min. lordas Carring- 
tonas. Oficialias delegacijas į 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventę buvo atsiuntusios 89 
valstybės.

Pasaulinis karas?
Komunistinėje Kinijoje lan

kėsi Italijos komunistų vadas E. 
Berlingueris, nors tuo metu 
Kremlius organizavo V. Euro
pos kompartijų vadų konferen
ciją Paryžiuje, kurioje dalyva
vo tik P'rancyzįibr jr Portugali
jos komunistai. Kinijos vice
premjeras D. Ksiopingas pareiš
kė E. Berlinguerį lydėjusiems 
italų žurnalistams, kad III D. 
karas esąs neišvengiamas. Ge
riausiu atveju jį bus galima ati
dėti 20 metų. Tame kare komu
nistinė Kinija nori būti JAV 
sąjungininke. D! Ksiaopingas 
taipgi pabrėžė, kad tikrasis Ki
nijos valdytojas dabar yra Ž. 
Zij angas, buvęs Sichuano pro
vincijos gubernatorius, 1979 m. 
pabaigoje išrinktas į politinį 
kompartijos komitetą.

Skilimas Izraelyje
Iš Vašingtono grįžo Izraelio 

premjeras M. Beginąs, turėjęs 
pasitarimus su prez. J. Carteriu 
dėl savivaldos arabams okupuo
toje vakarinėje Jordano upės 
pakrantėje ir Gazos juostoje. 
Šis klausimas oficialiai turi bū
ti išspręstas iki š. m. gegužės 
26 d. Prez. J. Carteris norėjo, 
kad derybos tarp Egipto prez. 
A. Sadato ir premjero M. Begi- 
no vyktų Vašingtone, kur jis 
būtų galėjęs panaudoti savo įta
ką lemiamu momentu. M. Begi
nąs derybom pasirinko Izraelį 
ir Egiptą, matyt, sąmoningai 
vengdamas prez. J. Carterio 
spaudimo.'Premjero M. Begino 
koalicinėje Likudo partijos vy
riausybėje prasidėjo skilimas. 
Krašto apsaugos min. E. Weiz- 
manas viešai pasisakė už naujo 
parlamento rinkimus dar prieš 
1981 m. gegužės mėnesį. Jis 
taipgi pabrėžė, kad sutiktų įsi
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Leidinys apie kun. Ignonio-Ignatavičiaus nueitą kelią
Iškilus religinis koncertas 

Čiurlionio ansamblis,Klevelando lietuvių šventovėje

jungti į darbiečių vyriausybės 
ministeriu kabinetą. E. Weiz- 
manas yra laikomas taikos su 
Egiptu šalininku, pasisakančiu 
už pilną savivaldą arabams Iz
raelio okupuotose srityse. Prez. 
J. Carteris pasikvietė Vašingto- 
nan Izraelio opozicijos vadą Š. 
Peresą. šie įvykiai įtaigoja, kad 
nesukalbamo M. Begino dienos 
greičiausiai jau yra suskaitytos. 
Aštrios kritikos Izraelis susilau
kė Jungtinių Tautų saugumo ta
ryboje dėl dviejų airiu karių 
nužudymo pietiniame Libane, 
kur šeimininkauja Izraelio ap
ginkluoti mjr. S. Haddado mili
cijos daliniai. Nuo to laiko, kai 
į šią sritį buvo atsiųsti Jungti
nių Tautų taikos priežiūros da
liniai, ten jau žuvo net 41 šiai 
pasaulinei organizacijai atsto
vaujantis karys. Du airių kariai, 
kuriuos nušovė Izraelio rnarijo- 
netės mjr. S. Haddado milici
ninkai, ne',(gi nebuvo ginkluoti.

Vadų konferencija
Libijos sostinėje Tripolyje 

posėdžiavo Sirijos, Alžerijos, P. 
Jemeno, Libijos ir palestiniečių 
PLO organizacijos vadai, griež
tai smerkiantys Egipto ir Izrae
lio suartėjimą. Pasitarimuose 
buvo priimta rezoliucija sudary
ti bendrą kariuomenę Sirijoje 
karui su Izraeliu. Tokių planų 
ši penkiukė jau yra turėjusi ir 
anksčiau, bet lig šiol jie nebuvo 
įgyvendinti. Šį kartą paramos 
tai jungtinei kariuomenei žada
ma j ieškoti iš Sovietų Sąjungos 
ir jos satelitų. Konferencijoje 
buvo išlyginti nesutarimai tarp 
Libijos diktatoriaus pik. M. Ga- 
daffio ir PLO organizacijos va
do Y. Arafato. Pirmasis yra 
griežtos linijos šalininkas, rei
kalaujantis plėsti partizaninį 
arabų karą prieš Izraelį. Y. Ara
fatas pastaruoju metu yra už
ėmęs lankstesnę diplomatinę li
niją, tikėdamasis oficialaus V. 
Europos valstybių pripažinimo 
savo organizacijai. PLO atstovy
bė Tripolyje, uždaryta pik. M. 
Gadaffio įsakymu, dabar vėl bu
vo atidaryta.

Afganistano karas
Afganistano partizanai pa

skelbė pasauliui savo įsiverži
mą į Sovietų Sąjungos teritori
ją. Teigiama, kad netikėtose 
kautynėse žuvo 200 sovietų ka
rių. Pasitraukdami į Afganista
ną, partizanai per sieną atsiva
rė tris kaimenes avių.

t
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Q RHKMIAME GYYEMME
★ “AEROFLOT” LĖKTUVU IV.

10 iš Maskvos Į Romą atvyko Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos apaštalinis administratorius 
vysk. Liudas Povilonis. Kauno vys
kupą kelionėje lydi Kauno kunigų 
seminarijos profesorius ir Vilniaus 
Šv. Rapolo parapijos klebonas kun. 
dr. Pranas Vaiėekonis ir Lietuvos 
vyskupijų liturginės komisijos pirm, 
bei Vilniaus šv. Petro ir Pauliaus 
parapijos viceklebonas kun. Vaclovas 
Aliulis. Svečius iš Lietuvos Romos 
aerodrome sutiko Vatikano valstybės 
viešųjų reikalų tarybos pasekretoris 
prel. Audrys Bačkis, Vatikano vals
tybės sekretoriato atstovas prel. 
Dias, lietuvių kolegijos Romoje vi- 
cerektorius prel. P. Jatulis, mons. A. 
Jonušas, lietuvių marijonų atstovas 
kun. J. Vaišnora, MIC, ir kt. Vienas 
pagrindinių vysk. Povilonio lanky
mosi Romoje tikslų yra pateikti sak
ramentų ir apeigų kongregacijai mi
šiolo bei kitų liturginių tekstų ver
timą aprobatai gauti. Lietuvoje bu
vo parengtas pilnas mišiolo verti
mas ir gautas pažadas jį išleisti 
Lietuvoje. Vatikano kongregacijai 
patvirtinus tekstų vertimą ir Lietu
voje galės būti pilnai pravesta litur
ginė reforma pagal II Vatikano san- 
tarybos nurodymus. Svečiai iš Lie
tuvos Romoje pasiliks apie mėnesį 
laiko.

* MONS. STANLEY ZEKAS, lie
tuvių kilmės kunigas JAV-se, sielo
jasi Lietuvos likimu, ypač tikinčių
jų priespauda. Įvairiomis progomis 
jisai judina Lietuvis klausimą, š.m. 
Vasario 16 proga jis vieno asmens 
komiteto vardu išsiuntinėjo laiškus 
savo vyskupijos kunigams, primin
damas tikybinę priespaudą Lietuvo
je ir prašydamas Įjungti į sekmadie
nio pamaldas specialų maldavimą 
laisvės Lietuvai. Mons. S. Zekas taip 
pat pasirūpino, kad būtų įdėtas 
straipsnis apie Lietuvą Į vietinį laik
raštį “The Steubenville Register” 
vasario 15 d. laidoje. Tame straips
nyje “Prayers Asked For Church 
in Lithuania" trumpai atpasakota 
Lietuvos tikinčiųjų būklė, remiantis 
“LKB Kronika”. Prie straipsnio 
pridėta iliustracija — Lietuvos Vy
tis su paaiškinimu: Vytis su iškeltu 
kardu reiškia kovotoją prieš tautos 
ir žmonijos piktadarius. Pažymėtina, 
kad mons. S. Zekas nekartą lankėsi 
pavergtoje Lietuvoje ir pats matė 
esamą būklę.

Mons. S. J. ZEKO rūpesčiu šis Lietu
vos Vytis buvo atspausdintas “The 
Steubenville Register” laikraštyje 
prie straipsnio apie Lietuvą

★ KOMUNSTINĖJE KINIJOJE 
neseniai lankėsi Prancūzijos vysku
pų konferencijos pirm. kard. Roger 
Etchegaray. Jam dar nespėjus išvyk
ti, atvažiavo sekretoriato netikintie
siems pirm. kard. Franz Koenig. Tai 
pirmasis augštas Vatikano pareigū
nas, atsilankęs po 1945 m. komunis
tų revoliucijos. Abu kardinolai Ki
nijoje nesusitiko. Kard. Etchegaray, 
prieš išvykdamas, aplankė Kinijos 
katalikiškųjų misijų pirmūno kun. 
Matteo Ricci, SJ, kapą ir pareiškė, 
kad to misijoneriaus pavyzdys liu
dija, jog K. Bendrija turi ateitį Ki
nijoje. Kun. Ricci buvo nuvykęs Ki- 
nijon 1601 m. ir ten mirė 1619 m., 
sulaukęs 59 m. amžiaus. Kard. Koe
nig atvyko komunistinėn Kinijon 
kviečiamas Socialinių Mokslų Aka
demijos religinių tyrinėjimų institu
to ir skaitė paskaitą to instituto na
riams apie II Vatikano santarybą. 
Po kelionės kardinolas spaudai pa
reiškė, kad religinių grupių padėtis 
Kinijoje yra žymia pagerėjusi, ta
čiau šiuo metu jis nematąs greito 
susitaikymo galimybių tarp Vatika
no ir komunistinės Kinijos remia
mos Patriotinės Katalikų Sąjungos.
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* AFRIKOJE POPIEŽIUS JO- 
NAS-PAULIUS II LANKYSIS š.m. 
gegužės mėnesio pradžioje. Jis aplan
kys šias valstybes: Zairą, Kongą, Ke
niją, Ganą, Augštesniąją Voltą ir 
Ivory Coast. Ta proga Vatikano mi
sijų kongregacijos leidinys “Fides” 
išvardino 9 Afrikos kraštus, kuriuo
se krikščionys yra persekiojami. Nė 
vienas tų minimųjų kraštų nėra 
įtrauktas popiežiaus kelionės pla
nam Š.m. popiežius ruošiasi lankytis 
ir kitur: birželio mėnesį — Prancū
zijoje, liepos mėn. — Brazilijoje ir 
apie rugsėjo mėn. — Filipinuose. 
Iki šiol Jonas-Paulius II yra aplan
kęs: Domininkonų respubliką, Meksi
ką, Lenkiją, Airiją, JAV ir Turkiją.

* KOMUNISTINĖS KINUOS 
STEBĖTOJAMS ligšioliniai kardino
lo Koenigo pareiškimai kelia susirū
pinimo, nes kardinolas visai neužsi
minė apie tuos katalikus bei kuni
gus, kurie per visą komunistinio val
dymo laikotarpį liko ištikimi Šv. Sos
tui. Lankymosi metu kardinolas buvo 
susitikęs su eile Patriotinės Katali
kų Sąjungos atstovų. Pekinge susiti
ko su be Vatikano pritarimo naujai 
konsekruotu vysk. Michael Fu Tien- 
šan ir seniau panašiai konsekruotu 
vysk. Jang Gaodžian. Vienintelis tei
sėtai konsekruotas vyskupas, su ku
riuo kard. Koenigas susitiko, buvo 
vysk. Vang Ksvcming iš Mongolijos. 
Jis vyskupu konsekruotas 1951 m. 
dar prieš Patriotinės Katalikų Są
jungos įsteigimą. Jis dabar irgi yra 
įsijungęs ton sąjungon ir be Vatika
no sutikimo konsekravo Pekingo vys
kupą. Komunistinė Kinijos spauda 
aprašė, kaip kardinolas viskuo ne
paprastai žavėjosi ir džiaugėsi. Pa
sak stebėtojų', komunistinė spauda 
kitaip negalinti rašyti. Aiškiai visa 
tai iškreipta. Ištikimieji šv. Sostui 
Kinijos katalikai tai supras, tačiau, 
stebėtojų manymu, jie visdėlto jau
sis užmiršti, skaitydami apie Vatika
no atstovo susitikinėjimus su Patrio
tinės Sąjungos asmenimis. Vienas 
žinovas net nurodė, kad kardinolo 
apsilankymas ruošiamoje atidaryti 
Nankingo mieste katalikų šventovė
je jokio teigiamo įspūdžio ištiki
miems Šv. Sostui katalikams nepa- 
liksiąs, nes ta šventovė po atidarymo 
bus tvarkoma Patriotinės Sąjungos 
kunigų. Ištikimieji šv. Sostui kata
likai į tokias šventoves visai nesilan
ko ir Patriotinės Sąjungos kunigų 
patarnavimais nesinaudoja.

* ŠVEICARIJOJE GYVENTOJAI 
didele balsų persvara atmetė pasiū
lymą atskirti valstybę nuo tikinčių
jų Bendrijos. Tik 281,760 asmenų 
pasisakė prieš Bendrijų privilegijas 
valstybėje, o už privilegijas balsavo 
1,052,294. Tos valstybės privilegijos 
iki šiol teikiamos dviem gausiausiom 
krikščionių Bendrijom Šveicarijoje: 
evangelikams-reformatams ir katali
kams. Kiekvienas pilietis dabar mo
ka tikybinius mokesčius valdžiai, ku
ri juos išmoka abiem Bendrijom. 
Kiti religiniai vienetai jokių lėšų iš 
šių mokesčių negauna. K. Bendrijai 
Šveicarijoje tokiu būdu kasmet ten
ka 400,000,000 šveicariškų frankų 
(apie $232,000,000).

* POPIEŽIAUS SUTIKIMAS pa
skirti Lvivo metropolijai įpėdinį su 
teise po kard. Slipyj mirties būti 
oficialiuoju tos metropolijos arki
vyskupu, nors ir esant užsienyje, yra 
nepaprastai džiugi naujiena ukrai
niečiams. Šiuo paskyrimu Vatikanas 
aiškiai parodo, kad ukrainiečių Ka
talikų Bendrija yra gyva ne tik už
sienyje, bet ir Ukrainoje. Ištisus 
dešimtmečius ukrainiečiai vyskupai 
negalėjo sušaukti savojo sinodo, nes 
oficialiai Lvivo arkivyskupas turi 
teisę šaukti sinodą tik būdamas sa
vo arkivyskupijos teritorijoje. Tai
pogi jis gali šaukti tik savoje pro
vincijoje esančius vyskupus. Sov. Są
junga, prievarta įjungusi ukrainie
čius katalikus Ortodoksų Bendrijom 
o Lvivo arkivyskupą ištrėmus! Si
biran, užtikrino, kad tokių sinodų 
ateityje nebus. Todėl popiežius Jo
nas-Paulius II pats šį sinodą sušau
kė ir dabar davė Lvivo arkivysku
pui bei jo įpėdiniams teisinę privi
legiją ateityje sušaukti viso pasaulio 
ukrainiečių vyskupų sinodus, iš 
anksto tuo reikalu pasitarus su po
piežiumi. Ateityje tokiuose sinoduo
se, panašiai kaip patriachiniuose 
sinoduose, bus parenkami ir naujieji 
ukrainiečių vyskupai. - Iki šiol Vati
kanas pats skirdavo ukrainiečiams 
vyskupus, panašiai kaip lotynų apei
gų katalikams. Tuo, žinoma, ukrai
niečiai buvo nepatenkinti ir todėl 
net reikalavo savojo patriarchato.

KUN. J. STŠ.

“Lithuanian National Costume” veikalo sutiktuvėse Toronto Prisikėlimo par. salėje. Pirmos eilės dešinėje — to 
veikalo autoriai — dail. A. T/1MOŠAITIENĖ ir dail. A. TAMOŠAITIS Nuotr. Jono Urbono

Iš džiaugsmo net persižegnojau
Simono Daukanto laiškai, kurie atskleidžia slaptus jo rūpesčius, Lietuvos dokumentų 

rinkimų, jų slėpimų ir falsifikavimų

Padėka
Tragiškai žuvus brangiam vyrui ir tėveliui

AtA PETRUI LABUCKUI,
iš širdies gelmių išplaukiančią gilią padėką reiškiame: 
gerb. prel. dr. J. Tadarauskui ir kun. L. Januškai, OFM, 
už religinių apeigų atlikimą ir raminančius žodžius; 
mūsų artimiems draugams bei klevelandiškiams B. A. 
Gražuliams už pagalbą, tvarkant laidojimo reikalus; 
karsto nešėjams; užprašiusiems šv. Mišias už a. a. 
PETRO vėlę; atsiuntusiems gėles; pareiškusiems užuo
jautas mūsų skaudžioje liūdesio valandoje; solistams 
p.p. Paulioniams, giedojusiems per šv. Mišias.

Nuoširdi padėka visiems draugams, kaimynams ir 
pažįstamiems už tokį gausų atsilankymą koplyčioje, 
šventovėje per pamaldas ir palydėjimą į amžiną poilsio 
vietą Šv. Jono kapinėse Mississaugoje, Ontario.

Už jūsų visų mums parodytą nuoširdumą, lietuviško 
jausmo — meilės kibirkštėlę nelaimėje iš gilios širdies 
dar kartą visiems dėkojame.

Liūdinti žmona Stanislava ir sūnus Edvardas

BRONIUS ZUMERIS

Kaikas S. Daukantą vadina 
istoriku romantiku. Bet turint 
ano meto lietuvių tautos med
žiaginę, dvasinę ir politinę bū
seną prieš akis, vargu šitas tei
gimas turi pagrindo. Ano meto 
apystovose kažin ar ir šių dienų 
neromantikas būtų ką nors gud
resnio ištaisęs. Gyvenamo laiko
tarpio laiškuose S. Daukantas 
yra labai praktiškas realistas. Ir 
jo parašyti veikalai yra pritai
kyti to meto lietuvio mentalite
tui. S. Daukantas rašė knygas 
tautai budinti, o ne istorinio 
mokslo plėtotei rutulioti. Kas 
tinka šiandienai, netiko aniems 
laikams; kas vertinga dabar, bū
tų buvęs bevertis dalykas anuo 
metu. Dionyzas Poška, aprašy
damas tuometinių inteligentų 
būklę, skundžiasi: “Klebonai, 
prelatai, kanauninkai ir vienuo
liai, turtingi dėl mūsų monar
chų ir protėvių duosnumo, nors 
lietuvių-žemaičių žemėje gyve
na ir jų skanią duoną valgo, vi
sai nenori prakaituoti, plunks
ną graužti, senus autorius, kan
džių apgraužtus bibliotekose 
varyti”1.

S. Daukantas, pradėjęs savo 
gyvenimą sukrypusioje valstie
čio troboje, pėsčias perėjo visą 
Lietuvą, jieškodamas mokslo 
Vilniuje. Jis buvo taip neturtin-. 
gas, jog nepajėgė net už kelio
nę apsimokėti. Mokslo pradžiai 
teturėjo vieną rubli kišenėje. 
Vargais negalais pats pasidirbo 
bajoro dokumentus, nes be jų 
valstietis negalėjo patekti į 
augštesniąją mokyklą. S. Dau
kantas, kaip vargo pelė, trupi- 
n i a i s maitindamasis, baigė 
mokslus ir, visą gyvenimą raus
damasis archyvuose ar bibliote
kose, rinko medžiagą Lietuvos 
istorijai, kad nors kiek nušvies
tų tamsoje prasmegusią lietuvių 
tautos būklę, kad Įžiebtų nors 
menką žiburėlį niūrioje, sveti
mųjų užuitoje baudžiauninkų 
žemelėje.

Kiek tik pajėgdamas, kiek iš 
savo menkų išteklių beįstengda
mas, S. Daukantas spausdino 
knygeles, prisidengęs Įvairiais 
slapyvardžiais, kad rusų valdžia 
neprisikabintų ir kad jis pats 
neprarastų tos menkutės rašti
ninko tarnybėlės — vienintelio 
pragyvenimo šaltinio. Visą gy
venimą pašventęs lietuvių tau
tai, metų metus išsėdėjęs archy
vų palėpėse, įsivarė ligą ir mirė 
visų apleistas: “Jo grabą palydė
jus trims moterėlėms, vienam 
kaimiečiui ir dviem seniams, 
1884 m. kun. Vaišvila ant jo ka
po užguldė paminklinį akmenį 
su gražiu įrašu”2.

Išėjo ginti savųjų
Pasimokęs S. Daukantas pa

matė, kaip vokiečiai klastoja 
Lietuvos istoriją, kaip rusai 
stengiasi lietuvius paversti ru
sais. Jis pamatė ypač daug suk
tybių iš lenkų pusės, kaip jų 
istorikai falsifikavo ar slėpė lie
tuviškus dokumentus. Lenkai 
žinojo (ir dabar žino), kad be 
unijos su Didžiąja Lietuvos Ku
nigaikštija Lenkija būtų pražu
vusi arba likusi nežymia vals
tybėle Karpatų pašlaitėse.

S. Daukantas labai greit pa
stebėjo, jog lenkų istorikai ne- 
viską skelbia, išrenka tik sau 
naudingus šaltinius, Lietuvos 
dokumentus slepia ir visaip 
stengiasi, kad Lietuvos istorijos 
nebūtų”-'1.

Ir šių dienų lenkai tebeserga 
manija, kad jiems priklauso že
mės su Stetinu ir Vilniumi. Šių 
eilučių autoriui teko kelerius 
metus dirbti su pusėtinai apsi
švietusiu lenku, kurio niekaip 
nepavyko įtikinti, jog istorinės 

Lietuvos ribose buvo Kijevas ir 
dabartinis Odesos miestas. Kitas 
tvirtino, jog skaitydamas lenkų 
istoriją niekur neaptikęs tokio 
dalyko kaip Suvalkų sutartis. 
Pagaliau, esą, jeigu tokia sutar
tis kur nors ir egzistuoja, tai 
lietuvių falsifikatas, kurio tiks
las — atplėšti “lenkų miestą” 
Vilnių.

S. Daukanto laikais lietuvių 
padėtis buvo nepalyginamai 
liūdnesnė, nes lenkai stengėsi 
visokiais būdais lietuvius užgož
ti ir jų žemėje patys įsitaisyti, 
kaip tai šiais laikais daro Suval- 
kų-Seinų srityse.

S. Daukanto laiškai
Lietuvoje “Vaga” 1976 m. iš

leido du tomus S. Daukanto raš
tų. Antrojo tomo pabaigoje su
dėti išlikę S. Daukanto laiškai, 
kuriuose yra retos lituanistinės 
medžiagos. Ryškiai laiškuose at
sispindi S. Daukanto pažiūra 
apie lenkus. S. Daukatas yra 
pirmas ano meto lietuvis isto
rikas, kuris atvirai ir tiesiai ati
dengė lenkų klastas bei sukty
bes lietuvių tautos atžvilgiu. 
Laiškai rašyti lenkų, prancūzų, 
vokiečių kalbomis įvairiems as
menims. Iš ĮĮįį. mūsų reikalui 
įdomiausi yra S. Daukanto laiš
kai Teodorui Narbutui (1784- 
1864), ano meto žymiam istori
kui, išleidusiam lenkiškai devy
nių tomų “Lietuvių tautos isto
riją”. “Tamstos, Pone Geradari, 
tebeleidžiamą lietuvių tautos is
toriją gerbiu be galo ir esu pasi
ryžęs, kiek leis mano jėgos ir 
žinios, viskuo Tamstai padėti”4. 
Tačiau, norėdamas išvengti ca- 
ristinės rusų valdžios persekio
jimų, jis prašo Narbutą: “Nuo
lankiausiai prašau Tamstos, Po
ne Geradari, kad savo įgimtu 
malonumu nepaminėtum ma
nęs savo gerbtiname veikale, 
nes tai gali man daugiau pa
kenkti, kaip padėti”3.

Primindamas šio reikalo svar
bumą, kita proga S. Daukantas 
skundžiasi: “Kraševskis blogai 
padarė mane pagyręs Ateneu- 
me, dėl šios priežasties aš galiu 
netekti vietos”0.

Iš laiškų matyti, kad S. Dau
kantas labai daug Narbutui pa
dėjo rašyti tą istoriją apie Lie
tuvą: jis rinko medžiagą, doku
mentų nuorašus, nurodinėjo 
šaltinius, o iš savo menkų iš
teklių įsigijęs dokumentų siun
tinėjo Narbutui, kad ta istori
ja būtų pilnesnė ir vertingesnė.

Sielodamasis rašoma Lietu
vos istorija, S. Daukantas prie
kaištauja, kad kitiems rūpi ne 
mokslas, o pinigas: “Ponas Da- 
nilavičius, kuris turi daugiau 
kaip 2000 dokumentų, nenori 
Ponui duoti”7. Iš laiško matyti, 
kad S. Daukantas norėjo tuos 
dokumentus išgauti, tačiau Da- 
nilavičius reikalavo pinigų, o S. 
Daukantas jų neturėjo. Minima
sis Danilavičius (1787-1843) dir
bo Vilniaus, Maskvos ir Kijevo 
universitetuose. Būdamas Lie
tuvos teisės istoriku, jis, ma
tyt, turėjo apsčiai dokumentų.

Kita proga S. Daukantas ragi
na Narbutą: “Ukmergės (pavie
te) didelį rinkinį turi daugalis 
Žagelis, buvęs Ukmergės mar
šalka, kaip girdėjau, reikia kuo 
greičiausia į jį kreiptis, nes yra 
nesveikas ir bevaikis, kurią die
ną jo rinkinys gali būti išbars
tytas”s. Ir čia pat nurodo atsi
tikimą: “Radvilų nuorašas Vie
šojoje bibliotekoje dingo kaip į 
vandenį”1*. Kitoje vietoje sako: 
“Tikriausiai žinau, kad Julijo
nas Niemcevičius, garsusis ra
šytojas, prieš 30 su viršum me
tų išsivežė iš Radvilų bibliote
kos 27 tomus in folio rankraščių 
apie Lietuvą”10.

Kitame laiške S. Daukantas 

mini, jog pas Ukmergės ribų 
teisėją matęs labai gerą Kazi
miero Jogailaičio laikų Vilniaus 
planą, kur dabartinių bernardi
nų vienuolyno vietoje buvo ru
sų krautuvės. Gi pijorai Drago- 
čino bažnyčioje turį visą skry
nią su originaliais dokumen
tais. O kas su tokiais ilgų Lie
tuvos amžių istoriniais doku
mentais atsitinka, esą matyti “iš 
Danilavičiaus pavyzdžio, kuris, 
kaip man sakėsi, turėjo daugiau 
kaip 2000 rankraščių, daugiau
sia originalių . . ., laikė pas save 
giminaitį p. Korevickį, mokytą 
žmogų, o kai mirė ir Korevic- 
kis grįžo — dokumentų nebe
rado”1 L

Lietuvos sienos ir 
midaus buteliai

Viename laiške S. Daukantas 
prašo Narbutą peržiūrėti 1224 
m. sutartį su Erdvilu ir kitais 
kunigaikščiais. Ta sutartis pa
minėta Volynijos kronikoje ir 
būtų naudinga nustatymui se
nosios Lietuvos sienų. “Ponas 
Vilgockis, Vilniaus vyriausių 
teismų regentas, buvo didelis 
savo krašto mylėtojas, ir jis 
man pasakojo, kad ant senosios 
Lietuvos sienų ligi šiol tebėra 
senoviniai kapčiai, kurie išsi
dėstę tarp dabartinių Volynijos 
ir Kijevo gubernijų, o iš kitos 
pusės — tarp Minsko ir Polesės 
gubernijų .. . Kai po paskutinio 
krašto padalinimo, atmatuojant 
kunigaikščiui Potiomkinui, jei 
neklystu, prie Lucko užtiko la
bai didelį kapčių, kurį, nepa
menu dėl kurios priežasties nu- 
kasus, apačioje rado kelis vaš
ku užlipintus butelius, kuriuose 
buvo likęs vos ketvirtadalis 
skysčio. Kai jo įpylė į sidabrinį 
šaukštą ir pakaitino ant žvakės, 
visas kambarys pakvipo liepų 
žiedais, ir iš to suprato, kad čia 
liepų midus. Tad smalsuoliai 
po pirščiuką išgėrė ir tuojau 
visi, lyg opiumo paragavę, už
migo ir nepabusdami išmiegojo 
24 vai., kai atsikėlė, visi kaip 
naujai užgimę, jokio svaigulio 
nejautė. Paskui ėmus tyrinėti 
ir klausinėti kaimiečius, koks 
čia kapčius, jie atsakė, kad tai 
senosios Lietuvos sienos kap
čius. šitokių kapčių jie parodė 
ii- daugiau — juos taip pat nu
kasė ir taip pat rado nepilnus 
butelius liepų midaus”12.

S. Daukantas čia pat įrodinė
ja, esą nors dabar Minsko, Gar
dino ir Polesės gubernijose gy
vena rusai, bet čia jie buvo at
gabenti ir ilgainiui susiliejo su 
lietuviais. Tų apylinkių lietuviš
kumą rodo lietuviški vietovar
džiai, upių pavadinimai ir net 
valstiečių pavardės, išlikusios 
lietuviškos ligi XVI š. pirmosios 
pusės. Domininkonas Petkevi
čius 1834 m. S. Daukantui pasa
kojęs, kad gyvendamas Cernin- 
govo vienuolyne jis kartą suti
ko ten gyvenančius valstiečius, 
kalbančius lietuviškai. “Iš 
džiaugsmo ir nustebimo net 
persižegnojau. Paskui po ilgo 
pasikalbėjimo jie pasisakė: nors 
ir būdami graikų tikėjimo, bet 
visai gerai kalbėdami rusiškai 
mieste bei kelionėje, namie jie 
kalbasi lietuviškai, atsiminda- 
dami, kad jie yra lietuviai, o ne 
rusai”1'1. S. Daukantas dar mi
ni, kad Naugarduko paviete ru
sų valstiečiai pilkapius ir senka
pius vadina latvėmis. Jeigu tai 
tiesa, yra labai svarbus dalykas. 
Matyt, dar anais laikais ten kal
bėta lietuviškai. S. Daukantas 
klausia: “Kokios dainos yra tuo
se lietuviškuose Naugarduko ir 
Lydos pavietų Pogezanijos ir 
Pomezanijos kaimuose, kurie li
gi šiol tebekalba savo tautos 
kalba”?14

(Bus daugiau)
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Lietuvoje mirus,

jo brolį VYTAUTĄ ir šeimų nuoširdžiai 

užjaučiame —

J. S. Andruliai O. Skrebūnienė

V. G. Balčiūnai I. L. Juzukoniai

R. E. Draudvilai J. A. Vaškevičiai

Canabiati <h't J-H ('įnoriais itii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. 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 ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
■r meniSKai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimg pagamintų paminklų lie

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

c£urnitureJ2t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 '

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro, 
soeooooooooooooooocooooc:



Šokančiam jaunimui 30 metų
Hamiltoniškio "Gyvataro" sukaktis paminėta iškiliu koncertu

Balandžio 13, sekmadienį, 
“Gyvatarui” buvo didelė šventė
— trisdešimtmečio sukaktis. 
Šiam i momentui gyvatariečiai 
rūpestingai pasiruošė ir dargi 
talkon pasikvietė Toronto jau
nimo chorą “Volungė”. Plačioji 
visuomenė gausiai susirinko i 
Hamiltono Scott Park mokyklos 
salę, kurioje vyksta didieji Ha
miltono lietuvių renginiai. Sė
dinčių eilėse buvo matyti veidų 
iš Toronto, St. Catharines, Delhi 
ir kitų vietovių. Mat, “Gyvata- 
ras” visur yrą buvęs ir nekartą 
atlikęs meninę programą. Dėlto 
jis susilaukė plataus dėmesio.

Šios sukakties proga “Gyvata- 
ras” savo nuopelnais nesigyrė, 
o tik parodė ką per 30 metų su
brandino. Priescenyje ant spe
cialaus stalo buvo dailiai išri
kiuoti visi "Gyvataro” žymenys, 
liudijantys nueitą kelią. Jų tar
pe ryškiai matėsi pažymėjimas, 
primenantis “Gyvataro” dalyva
vimą tarptautiniame festivalyje 
Prancūzijoje. Be to, savo praei
tį “Gyvataras” pavaizdavo spe
cialiu leidiniu, kuriame iškal
bingiausiai prabyla nuotraukos.

Dabartinį “Gyvataro” veidą 
ryškiausiai atskleidė sukaktuvi
nis koncertas, kuriame jauni šo
kėjai parodė savo meną, kurį il
gai brandino. Koncertas buvo 
pradėtas pačių mažiausių pasi
rodymu scenoje, šokti jiems ne
sisekė, bet publika smagiai juo
kėsi ir džiaugėsi pirmaisiais ma
žųjų žingsniais. Po jų viena po 
kitos įriedėjo scenon augesnių
jų grupės. Jos pakaitomis atliko 
22 šokius. Žinoma, šauniausiai 
šoko vyresniųjų grupė — tiks
liai, žaismingai, nė kiek nepasi- 
mesdami sudėtingose figūrose, 
jausdami pagrindinę šokio min
tį, nestokodami dinamikos. Bet 
ir jaunesniųjų grupės yra gero
kai apdailintos, jaučia šokio rit
mą, organizacinę sąrangą, tin
kamai valdo judesius.

Visus šokius gyvatariečiai at
liko pasigėrėtinai, tačiau lietu
vio širdžiai kažkaip artimiausi 
atrodė lyrinio pobūdžio šokiai
— Sadutė ir Rezginėlė, kuriuos 
“Gyvataras” ypatingai gražiai ir 
subtiliai atlieka.

Iš koncerto buvo matyti, kad 
“Gyvataras” yra daug pasiekęs, 
per savo eiles perleidęs daugy
bę šokėjų. Jam linkėtina suda
ryti savo orkestrėlį. K. Deksnys 
yra labai geras akordeonistas, 
bet jis vienas negali atstoti or
kestro. Pastarojo buvimas pa

Metiniame “Tėviškės žiburių" spaudos baliuje: iš kairės — leidėjų draugijos 
pirm. dr. S. ČEPAS. F. URBONIENE, VYT. BALČIŪNAS ir V. SAKAS, 
laimėjęs stambiausią loterijos laimikį — televiziją Nuotr. St. Dabkaus

bus liepos 6 d., 2 vai. popiet,
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGO, ILL.
Bilietai gaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje, 
2501 VV. 71 St., Chicago, III. 60629. Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėje S20.00, mezzanine S14.00, §12.00, $9.00 ir $7.00. Balkonas 
— §15.00, §12.00, §9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus ta pačia dieną 7 v.vE 
CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero Ave., Alsip, ILL. 
Bilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių, (šventės programos 
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.

keltų “Gyvatarą” dar augščiau.
Sukaktuvinį “Gyvataro” kon

certą praturtino torontiškė “Vo
lungė” — jaunimo choras, vado
vaujamas muzikės D. Viskon- 
tienės. Pradžioje buvo tik mer
gaitės, bet pastaruoju metu pri
sidėjo ir vyrai. Dabar “Volun
gėje” dainuoja apie 20 choris
tų. Šis vienetas atliko visą eilę 
lietuvių kompozitorių harmoni
zuotų dainų. Jo dainavimas jau 
yra pasiekęs gana augštą lygį, 
juoba, kad choristai yra rinkti
niai, turį nemažos patirties. Im
ponuoja “Volungė” ir savo iš
ore, ypač mergaitės. Pirmoje 
dalyje jos pasirodė pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, o ant
roje — kitokia apranga. Be to, 
visą laiką “Volungė” keičia po
zicijas, vartoja atitinkamus ju
desius, tuo būdu įvairindama 
sceninį vaizdą.

Koncertas baigtas sutelktinė
mis jėgomis — šokėjų ir daini
ninkų. Landytinį ir Aušrelę at
liko vyresnieji šokėjai, palydi
mi akordeono ir “Volungės”, o 
Suk, suk ratelį — visi progra
mos dalyviai. Tai sudarė impo
nuojantį vaizdą, kuriame trykš
te tryško jaunystė dinamiškais 
šokių judesiais, dainos bei mu
zikos garsais.

“Gyvatarą” sveikino prel. J. 
Tadarauskas, kons. dr. J. Žmui- 
dzinas (vakarienės metu), o H. 
žmuidzinienė Įteikė savo kūry
bos paveikslą, KLB pirm. J. R. 
Simanavičius, kitų kolonijų tau
tinių šokių grupės, organizaci
jos, įvairūs vienetai.... Daug 
sveikinimų gauta raštu iš viso 
laisvojo pasaulio.

“Gyvataro” vadovė, apdova
nota gėlėmis, visų gyvatarįečių 
vardu išreiškė nuoširdžią padė
ką. Taip pat buvo apdovanotos 
ir visos kitos “Gyvataro” gru
pių vadovės. Programos prane
šėja buvo Lina Verbickaitė- 
Sawitz.

Iš kitataučių įdomią sveikini
mo kalbą pasakė Hamiltono 
burmistras MacDonald, dalyva
vęs iškilmėje su lietuvių tauti
nių spalvų kaklaraiščiu. Onta
rio etninio meno tarybos direk
torius Banting, kalbėdamas va
karonės metu Jaunimo Centre, 
pabrėžė. • kad “Gyvataras”' iš 
10.000 šokėjų yra savo kokybe 
pirmajame dešimtuke.

Taip “Gyvataras” visų nuo
širdžiai buvo įvertintas ir paly
dėtas į ketvirąjį dešimtmetį.

Bv.

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras” š.m. balandžio 13 d. paminėjo 30 metų veiklos sukaktį. Nuotrau
koje grupės vadovė G. BREICHMANIENĖ pjauna sukaktuvinį tortą. Jos kairėje — prel. J. TADARAUSKAS, p. 
JOKUBYNAS, jos dešinėje miesto burmistras MACDONALD, jo žmona, akord. K. DEKSNYS Nuotr. J. Miltenio

Suplauks du tūkstančiai šokėjų
Šeštoje tautinių šokių šventėje dalyvaus rekordinis skaičius šokėjų 

J. ŠLAJUS

S. m. liepos 6 d., 2 v. p. p., Į 
Čikagos amfiteatrą, maršo gar
sams sklindant ir daugiatūks
tantinei miniai džiaugsmingai 
sutinkant, spalvingose gretose 
entuziastingai Įžygiuos 2300 
mūsų rinktinio jaunimo — tau
tinių šokių atlikėjų, čia suvažia- 
vusių iš laisvųjų kraštų pade
monstruoti mūsų tautinės kul
tūros, parodyti, jog išeivijos lie
tuviai tebėra gyvastingi. Ir tai 
nėra tuščiažodžiavimas — šešta
jai tautinių šokių šventei užsire
gistravo rekordinis skaičius, bū
tent, 2300 šokėjų, t. y. daugiau 
nei betkurioje buvusioje šven
tėje.

Vl-sios tautinių šokių šventės 
komitetas kovo 28 d. Šarkos 
restorane Čikagoje spaudos ir 
radijo atstovams pateikė vaiz
džią informaciją apie ruošos 
darbus artėjančiai šokių šven
tei. Konferenciją pradėjo vado
vė-derintoją Dalia Gotceitie-

Siūlymai jaunimo veiklai
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai lietuvių jaunimo veiklos tikslai

G. JUOZAPAVIČIŪTĖ-
PETRAUSKIENĖ

Pirmasis ilgalaikis veiklos 
tiklsas: stiprinti lietuvišką išei
vijos bendruomeninį gyvenimą. 
Trumpalaikis veiklos tikslas: 
lietuvių kilmės jaunimą pri
traukti prie lietuviško bendruo
meninio gyvenimo. Priemonės 
ir būdai šiem dviem tikslam 
siekti: ruošti kasmetinius To
ronto jaunimo pavasario šokius, 
kurių tikslas būtų pagerbti vi
sus abiturientus — gimnazijos, 
universitetų ar betkokių kito
kių kursų. Reikėtų rengti jau
nųjų menininkų parodas daž
niau pačiame Toronte bei suda
ryti sąlygas siuntimui meninin
kų su parodomis ir į kitas kolo
nijas bei iš kitur atsikviesti į 
Torontą. Taip pat pasitarnautų 
kasmetinė Toronto jaunimo sto
vykla ilgąjį savaitgalį liepos 
mėnesio pradžioje Wasagoje 
(panašiai, kaip kasmet vyksta 
prie Čikagos Union Pier). Jeigu 
.Vakarų Kanados lietuvių jauni
mo stovyklos pasidarytų kasme
tinės, reikėtų suruošti ekskursi
ją iš Toronto bei kitų rytų jau
nimo. (Šių metų stovykla bus 
Winnipege rugpjūčio mėnesį).

Antrasis ilgalaikis veiklos 
tikslas: skatinti lietuvių kilmės 
prieauglį įaugti į lietuvišką 
bendruomeninį gyvenimą. 
Trumpalaikis tikslas: teikti lie
tuvių kilmės tėvams pagalbą 
prieauglį lietuviškai ugdyti. 
Priemonės bei būdai šiems tiks
lams siekti: Toronto vaikų sto
vykla anglų ir lietuvių kalbo
mis su stipria lituanistine pro
grama; vaikų. popietės, kad bū
tų proga nuo pat mažens lietu
viukams susidraugauti ir j ieš
koti tolimesnio ryšio; talentų 
vakarai ir didesnės pastangos 
tų talentų popiečių laimėtojus 
parodyti per angliškąją televi
ziją (pvz. “Tiny Talent Time” 
rodomą iš Hamiltono). Per vai
kų popietes ar šeštadieninės 
mokyklos pamokas mažesnie
siems vaidinti lietuviškas pasa
kas, dainas. Taip pat vertėtų 
paruošti daugiau lietuviškų pa
sakų “cassettes” juostelėse, kad 
vaikas, užuot klausęs angliškai 
rekorduotų pasakų per dieną ar
ba prieš einant gulti, galėtų 
klausytis jų lietuviškai.

Antrasis trumpalaikis tikslas: 
jungti mišrias šeimas prie lietu
viško bendruomeninio gyveni
mo. Siūlomos priemonės — 
ruošti reguliarius mišrių šeimų 
pobūvius, kurie sudarytų progą 
spręsti bendras problemas; ruoš- 

nė. Po įžanginio žodžio ji visiem 
padalino informacinį leidinį. 
Pranešimus padarė komiteto ir 
komisijų pirmininkai.

Komiteto pirm. Jonas Talan- 
dis pasidžiaugė rengėjų komite
to pareigingumu. Sakėsi praėju
sią savaitę dalyvavęs Lietuvių 
Bendruomenės ir Jaunimo Są
jungos 40 vadovų suvažiavime 
Detroite, kur įsitikinęs LB'-nės 
plačia darbo apimtimi. Dar ar
čiau ten pažinęs lietuviškos 
veiklos gyvastingumą. Yra ta
riamasi su augštaisiais JAV val
džios žmonėmis dėl dalyvavimo 
šventėje. Yra jau pažadėjusių; 
apie jų dalyvavimą bus paskelb
ta prieš šventės pradžią.

Loterijos komisijos pirm. Ed
vardas Lapas prašė skelbti, kad 
gavusieji platinti bilietėlius ne
laikytų jų stalčiuose, o platintų 
ir telktų lėšas būtinoms šventės 
išlaidoms apmokėti. Aukų la
pais lėšos nebus renkamos.

Tš šventės muzikos vadovas 
Faustas Strolia kalbėjo apie 

ti lietuvių kalbos, istorijos, tau
todailės pamokas, nelietuviui 
šeimos nariui: reęgti paskaitas, 
simpoziumus dviejų kultūrų bei 
kalbos auklėjimo problematikos 
klausimais.

Trečiasis ilgalaikis veiklos 
tikslas: ugdyti lietuvišką sąmo
ningumą jaunime, čia turime 
keletą trumpalaikių tikslų, kurių 
pirmasis būtų: sutelkti lietuvių 
kilmės jaunimą organizuotai 
jaunimo bendruomeninei veik
iai. Būdai skatinti: remiant Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pastangas įsteigti Toronte 
Jaunimo Sąjungos skyrių, pri
imti LJS vieneto atstovą į To
ronto apylinkės bendruomenės 
valdybą. Toronto apylinkės val
dybai siūloma dukart į metus su
šaukti visų jaunimo vienetų va
dovų koordinacinį posėdį, kur 
būtų proga pasidalinti veiklos 
problemomis bei skatinti tarpu
savio bendravimą. Taipgi reik
tų skatinti bei remti Toronto 
Universiteto Lietuvių Studentų 
Klubo (TULSK) veiklą.

Trečiasis trumpalaikis veik
los tikslas: ugdyti lietuvišką są
moningumą jaunime. Turėtų 
būti ruošiamos jaunimui skir
tos ir jo lygiui pritaikytos vie
šos paskaitos lietuviškais reika
lais. Tai būtų proga diskutuoti 
jo amžiaus dvikalbiškumo, 
draugų, socialinio gyvenimo ir 
1.1, problematiką, sovietų pilie
tybės klausimą. Įjungti jaunimą 
į bendradarbiavimą su Kanados 
Lietuvių Žmogaus Teisių Ko
mitetu. Skatinimas ir sudary
mas sąlygų dalyvauti PLJS Ry
šių Centro kasmetiniuose dviejų 
savaičių lituanistiniuose kursuo
se rugpjūčio mėnesį. Valdyba 
taip pat turėtų rūpintis paruoš
ti bent dukart į metus informaci
nius pokalbius apie Lietuvių 
Bendruomenę, Jaunimo Sąjun
gą ir visas jaunimo organizaci
jas per šeštadieninę mokyklą ir 
lituanistinį seminarą Toronte.

Ketvirtasis trumpalaikis veik
los tikslas: ugdyti bendrą są
moningumą ir jautrumą politi
niais klausimais. Tam siekti siū
loma jaunimui sudaryti sąlygas 
susipažinti su Lietuvos diploma
tinės tarnybos vaidmeniu ir 
funkcija bei ateitimi; skatinti 
susipažinti su Kanados politine 
struktūra bei partijomis ir jų 
ryšį su Lietuva rūpimais klausi
mais; rengti dažnesnes diskusi
jas per šeštadieninę mokyklą 
arba lituanistinį seminarą, sto
vyklas, jaunimo organizacijų su
sirinkimus apie Lietuvos valsty
bės ir valstybingumo klausimus. 

muzikinius šventės reikalus. 
Tariasi su “Lyrikos” operos ir 
dar kitu orkestru, šokiams gros 
32 pučiamųjų ir liaudies instru
mentų orkestrantai. Septynis 
šokius palydės chorų dainomis. 
Su šokių vadove Pupiene ir ki
tais aiškinosi dėl permažo grin
dų ploto, kuriame neįmanoma 
sutalpinti visų šokėjų ir tinka
mai atlikti šokių programos. Ta
čiau vadovai mano, jog būtų nu
sikaltimas dėl šios priežasties 
sumažinti atvykstančių šokėjų 
skaičių. Salė nesanti pritaikyta 
muzikiniams reikalams, nėra 
tinkamo rezonanso.

Nijolė Pupienė, vyriausia 
tautinių šokių vadovė, pranešė, 
kad šventės repertuaras yra su
skirstytas į 4 grupes: vaikų, jau
nių, studentų ir veteranų. Re
pertuaras iš viso apima 20 šo
kių. Didžiausia grupė yra stu
dentų. Tikisi, kad iš jų galės su
daryti 56 ratelius po 16 šokėjų. 
Vien tik iš Čikagos ir apylinkių 
dalyvaus 900 šokėjų. Kiti šokė
jai atvyks iš Australijos, Angli
jos, Vokietijos, Brazilijos, Ka
nados ii- JAV-bių. Keletas gru
pių šventėje dalyvaus pirmą 
kartą. Tikisi, kad visos šokių 
problemos bei sunkumai susi
tvarkys.

Kelionių komisijos vadovė 
Rima Rėklaitienė pranešė, kad 
šokių dalyviams yra rezervavusi 
320 kambarių trijuose viešbu
čiuose. Kaina bus apie $45 už 
naktį 4 asmenims. Į tuos tris 
viešbučius visos grupės nemo
kamai bus atvežamos iš aero
dromo, nuvežamos į repeticijas, 
šventę, vakaronę ir banketą.

Tš šventės leidinio red. Jo
nas Baris pranešė, kad leidinys 
su tekstu ir iliustracijomis turės 
160 psl. Tiražas — apie 5000; 
bus pardavinėjamas po $3. Pro
gramos dalyviai jį gaus nemo
kamai. Prašė skelbti, kad nedel
siant siųstų rašinius, nuotrau
kas ir sveikinimus.

Ižd. Dalia Dundzilienė paaiš
kino apie pagrindines šventės 
išlaidas, apimančias šokėjų ke
liones, salės nuomą, jos dekora
vimą, draudas, leidimus ir kt. 
Visoms išlaidoms numatyta su
telkti $177,000. Į aukų telkimo 
darbą ir garbės svečių pristaty
mą įsijungė ir inž. A. Rudis.

Sofija Džiugienė, didžiojo po
kylio ruošimo vadovė, paaiškino 
apie jo ruošą. Tikisi sutelkti 
$10,000 pelno.

Bilietų platinimo k-jos pirm. 
Genė Rimkienė pranešė, kad 
bilietų platinimas vyksta sėk
mingai, geresnės vietos jau bai
giamos išparduoti. Numato iš 
parduotų bilietų turėti apie 
$97,000 pajamų. ‘

A. Juodvalkis paklausė, kas 
yra faktinasis šokių šventės 
rengėjas? Pasisakyta, jog šokių 
šventės atsakingasis rengėjas 
yra Lietuvių Bendruomenė, nes 
ji skiria Tš šventės komiteto 
pirmininką. Po to A. Juodvalkis 
pasigedo informaciniame leidi
nyje LB emblemos arba bent 
apie ją minėjimo.

Niujorko lietuvių tautinių šokių grupė “Tryptinis” su vadove Jadvyga Matulaitiene. Visi uoliai ruošiasi tauti
nių šokių šventei Čikagoje • Nuotr. P. Bivainio

Tėviškės Žiburiai• 1980. IV. 24 — Nr. 17 (1576) • psl. 3

Žiburiai tamsoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Apie lietuvius ir jų dvasios 
vadus Vorkutos lageryje doku
mentai paimti iš Josef Schol- 
mer knygos “Die Toten kehren 
zurueck”. Plačiai aprašomos jų 
kančios ir nepalaužiamas tikėji
mas Dievo teisingumu.

Toliau pateikiamas kun. Juo
zo Janulio kalėdinio pamokslo, 
pasakyto Anykščiuose, vertimas 
italų kalbon, aiškiai ir atvirai 
iškeliantis ateistinę veiklą bei 
tikinčiųjų persekiojimą.

Mons. V. Mincevičius supa
žindina italų visuomenę su vie
nos tremtinės įspūdžiais “Sibi
ro Kalėdose”, . pateikia slaptai 
Vakarus pasiekusį laišką apie 
Nijolės Sadūnaitės kryžiaus ke
lią, jos laiškų citatas. Pateikia
mos ir kitų lietuvių tremtinių 
bei sąžinės belaisvių laiškų iš
traukos. čia minimas V. Lapie- 
nio laiškas ir Onos Pranckūnai- 
tės persekiojimas.

Skyrius apie Rusiją
“Luci nelle Tenebre” patei

kia nemažą dokumentų apie lie
tuvius ir Lietuvą taip pat ir sky
riuje apie Rusiją. Čia nurodo
ma, kad Ortodoksų Bendrija 
yra pilnai paklusni sovietų reži
mui, kaip tai buvo ir carų lai
kais. Tik Katalikų Bendrija Lie
tuvoje drąsiai gina savo teises 
ir tikėjimo laisvę.

Latvijoje katalikų esą vos 
penktadalis gyventojų. Jie yra 
labiau paveikti baimės. Lietu
va gi, priešingai, pagal savo 
geografinę padėtį ir istorines 
aplinkybes yra ir pasilieka Ka
talikų Bendrijos avangardas 
Rytuose, čia katalikai sudaro 
daugumą, veikia viešai ir kata
kombose. Tikėjimas čia tebėra 
labai gyvas, netrūksta naujų

Tyli su
AL. GIMANTAS

Neskambėjo gitaros ir niekas 
nemušė būgnų, kai pernai “Li- 
tuanus” žurnalas pernelyg kuk
liai minėjo savo 25 metų gyva
vimo sukaktį. Net ir mūšų aka
deminiuose sluogsniuose ta 
prasminga sukaktis buvo labai 
neryškiai prisiminta. O visdėl- 
to gaila (ir truputį pikta), kad 
viskas praėjo pusiau tylomis, 
lyg ir nuvertinant sunkias pas
tangas bei darbą, kurį atlieka 
nedidelis būrys pasišventėlių, 
susitelkusių aplink kietąjį “Li- 
tuanus” branduolį. Redagavi
mas, medžiagos rinkimas, ko- 
respondenciniai ryšiai, spausdi
nimas, lėšos, išsiuntinėjimas, 
kartotekos vedimas, atskaito
mybė ir visi kiti administraci
niai reikalai sudaro didelio dar
bo visumą. Pajusti viso to dar
bo plotį ir gylį pašaliečiui nė
ra lengva, bet saujai įsijungu
sių ir įsipareigojusių asmenų 
tai reiškia nelengvą savanoriš
kai užsikrauto darbo naštą.

Paimkime kad ir ligšiolinį 
“Lituanus” reikalų vedėją — 
administratorių Joną Kučėną. 
Jo namų adresu ateina (ir išei
na) beveik visa žurnalo leidimą 
liečianti medžiaga. Jis, kaip ir 
dauguma mūsų, turi šeimą 
ir visus kitus savosios pastogės 
išlaikymo rūpesčius. Tačiau, 
kaip ji sugeba balansuoti savąjį 
laiką, tarnybą ir įsipareigojimą 
“Lituanus” žurnalui, neskriau
džiant savo šeimos, tai nebent 
jis pats ir dangus težino. Gal 
tas pavyzdys geriausiai parodo 
tą padėtį ir atskirus individus, 
kuriais ir tegali remtis “Litua
nus”. Visas “Lituanus” Fondo 
stiprumas ir remiasi tais iški
liais, tarkime, kietais ir nepaju
dinamais stulpais. Tai daugiau 
negu idealizmas. Tai turbūt lie
tuviškasis užsispyrimas (pačia 
geriausia prasme), kuris atneša 

kankinių nei pasauliečių, nei 
kunigų, nei vyskupų eilėse.

Apaštalavimo dvasia Lietuvo
je taip pat aktyviai reiškiasi 
įvairiausiuose frontuose, nežiū
rint visų ateistų pastangų sunai
kinti Katalikų Bendriją Lietu
voje. To ypač siekiama ban
dant: a. paveikti Vatikaną, kad 
būtų paskirti sovietų režimui 
palankūs vyskupai, b. informuo
jant pasauli apie tariamą religi
nę laisvę Lietuvoje, c. visais bū
dais varžant sielovados ir evan
gelizacijos veiklą, d. proteguo
jant režimui palankius kunigus 
ir baudžiant uoliuosius, e. kon
troliuojant kandidatų priėmimą 
į Kauno kunigų seminarija bei 
siekiant juos pajungti KGB 
veiklai, f. sistemingu priversti
niu ateistiniu auklėjimu visose 
mokyklose ir įvairiausiomis ki
tomis priemonėmis, kaip spau
da, radijas, televizija.

Visa ši informacinė medžiaga 
paimta iš V. Mincevičiaus EL- 
TA-PRESS 1978 m. sausio mėn. 
numerio. Atskirai pateikiamas 
Gennadijaus Tarasevičiaus liu
dijimas apie jo santykius su są
žinės kaliniais — kun. Algirdu 
Mocium, kun. A. Svarinsku ir 
kanauninku Rauda. Jų paveik
tas jis pats perėjo į katalikų ti
kėjimą.

Lygiai nepaprastą įspūdį Ita
lijos skaitytojam šioje knygoje 
palieka ir E. Juciūtės dokumen
tinės knygos “Pėdos mirties 
zonoje” ištraukos apie sugrįži
mą iš Sibiro. Taip visa knyga 
“Žiburiai tamsoje” yra jaudi
nantis dokumentų ir liudijimų 
rinkinys, ryškiausiai nušvie
čiantis italų visuomenei šių lai
kų tikinčiųjų krikščionių, ypač 
lietuvių tautos, kryžiaus kelius 
ir tragišką padėtį.

kaktis
matomus rezultatus net ir tada, 
kai iš šalies nesulaukiama pa
kankamo dėmesio ir talkos.

Kaip leidėjai suveda galą su 
galu, kaip jie įstengia beveik 
reguliariai paruošti kiekvieną 
numerį, tai, daugelio nuomone, 
esąs jų reikalas. Sėdint patogio
je stebėtojo kėdėje, nėra sun
ku įžvelgti įvairius šešėlius, pa
berti tokią ar kitokią kritiką. 
Deja, tie kritikai net ir kviečia
mi neateina nei su moraline, 
nei su materialine parama. Tie
sa, veikiant su atvira burna, pa- 

,čiam neįsipareigojant ir neužsi- 
angažuojant, yra kur kas leng
viau peikti negu prisidėti kon
struktyvia kritika bei konkrečiu 
darbu, talka, pinigu.

Baigiant tokio pobūdžio raši
nį derėtų prasitarti apie “Litu
anus” uždavinį, reikšmę, svar
bą, reikalą ir dar pažerti eilę 
skambių superlatyvų. Visa tai 
jau buvo pasakyta šimtą ir vie
ną kartą, ir vargiai naujų, tegu 
ir rinktinių žodžių bei frazių 
srautas bent kiek sujaudintų. 
Tačiau jei atsirastų vienas ki
tas, kuris sau, savo jaunimui, 
kaimynui ar darbovietės bend
radarbiui norėtų dovanoti iš
skirtiną (lietuviškųjų reikalų 
baruose) dovaną, terašo “Litua
nus” adresu: 6621 S. Troy, Chi
cago, IL. 60629, USA. Žurnalo 
puslapiai prakalbės į lietuviškai 
nekalbančius gerai parinktu, 
jiems suprantamu ir priimtinu 
bei įtikinamu žodžiu be pigios 
retorikos, be propagandos; pra
kalbės veiksmingais faktais, 
moksline metodika ir rinktine 
medžiaga, nušviečiančia Lietu
vą ir lietuvius deramoje švieso
je bei atitinkamoje perspekty
voje.

© Norintiems susipažinti su “Tė
viškės Žiburiai” jie siunčiami nemo
kamai. Metinė prenumerata naujam 
skaityojui---- $10, reguliari — $14.
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Kovo 28 d. Vilniuje mirė gen. 
mjr. Vladas Karvelis, sulaukęs 77 me
tų amžiaus. Velionis buvo šiaulietis, 
savanoris-kūrėjas, nepriklausomybės 
kovų dalyvis, baigęs pirmąją Lietu
vos karo mokyklos laidą. Karines stu
dijas gilino Prahos generalinio štabo 
akademijoje. Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo Vytauto D. karininkų 
kursų dėstytoju, inspektorium ir va
dovu. Brigados generolo laipsnis jam 
buvo suteiktas 1939 m. pabaigoje. Į 
teritorini Raudonosios Armijos kor
pusą Įsijungė jau kaip Lietuvos ka
riuomenės generolas ir buvo pakel
tas Į generolus majorus. Čia jis buvo 
paskirtas 184-tosios šaulių divizijos 
vadu. Prasidėjus sovietų-vokiečių ka
rui, organizavo lietuviška vadinama 
16-tąją diviziją, vadovavo jai mūšiuo
se prie Oriolo ir Kursko. Taip šio 
savanorio-kūrėjo gyvenimas tapo su
sietas su Raudonąja Armija. Nekro
loge teigiama, kad jau 1943 m. V. 
Karvelis įsijungė j sovietų kompar
tijos eiles. Pokaryje vadovavo kari
nei Vilniaus universiteto katedrai, 
kultūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komitetui. Yra parašęs knygą 
“Tarybų Lietuvos išvadavimas”, pri
sidėjęs prie kitų karo istorijos leidi
nių. Už karinę tarnybą Maskvai bu
vo gavęs du Raudonosios vėliavos 
ordinus, Aleksandro Nevskio ir Rau
donosios darbo vėliavos medalius. 
Prie šių dovani! dar buvo pridėtas 
ir nusipelniusio kultūros veikėjo var
das. Buvo pašarvotas Vilniaus kari
ninkų namuose ir iš jų kovo 31 d. pa
lydėtas į Antakalnio kapines. Atsi
sveikinimo žodį tarė atsargos gen. 
mjr. J. Macijauskas, Šiaulių miesto 
vykdomojo komiteto pirm. K. Zalec- 
kas, Vilniaus įgulos karininkas L. Ti
minas, atsargos gen. mjr. P. Petro
nis, dabartinės “Tėviškės” draugijos 
pirmininkas, ryšiuose su užsienio lie
tuviais pakeitęs V. Karvelį.

NAUJAS SKLANDYTUVAS
Eksperimentinėje sportinės avia

cijos gamykloje Prienuose baigiamas 
statyti naujas sklandytuvas “Straz
das”, suprojektuotas sklandymo ve
terano Antano Paknio, kuriam šie
met sukaks 70 metų amžiaus. “Straz
das” bus skirtas pradedantiems 
sklandyti sklandytojams. Jis svers 
tik apie 60 kg. Anksčiau tokio tipo 
sklandytuvai būdavo gaminami iš 
medžio, o “Strazdas” medienos tu
rės tik dešimtą dalį, nes ją pakeis 
plastmasė. Prieš II D. karą A. Pak- 
nys buvo sukūręs keturis sklandytu-
vus — “Uodą”, “Neriją”, “PAGY”, 
ir “Termiką”.

KARO PABAIGOS SUKAKTIS
Kompartijos centro komitetas pri

ėmė nutarimą “Dėl tarybinės liau
dies pergalės Didžiajame Tėvynės ka
re 1941-1945 m. 35-ųjų metinių”. 
Juo įsakoma visą propagandinį ir po
litinį darbą skirti komjaunuolių ir 
jaunimo auklėjimui, stiprinant jų 
ištikimybę kompartijai, ginkluoto
sioms Sovietų Sąjungos pajėgoms. Į 
komjaunimo ir jaunimo kolektyvi
nių brigadų sąrašus reikalaujama 
garbės darbininkais įtraukti II D. 
kare žuvusius sovietų didvyrius, rem
ti karo veteranus, rūpintis žuvusiųjų 
šeimomis. Centro komitetas taipgi 
nori, kad būtų sustiprintas raudonų
jų pėdsekių sąjūdis, padedantis žu
vusių sovietų karių giminėms surasti 
Lietuvos teritorijoje esančius kapus. 
Komjaunimo ir pijonierių draugo
vėms įsakoma suorganizuoti operaci
jas “Jieškojimai-35”, “Pijonierių ir 
komjaunuolių postas”. Sukakties iš
vakarėse visos komjaunimo organiza

“Talkos” bankelio pirmininkas J. Krištolaitis Kaziuko mugėje Hamiltone su
Kantenyte, pasipuošusia velykine apranga Nuotr. J. Miltenio

cijos turės iškilmingus susirinkimus, 
susitikimus su karo dalyviais, vetera
nų pagerbimus, šia proga taipgi pri
menama, kad tomis dienomis dar 
plačiau turi būti išvystytas socialisti
nis lenktyniavimas.

KOLCHOZO MUZĖJUS
Atnaujintuose buvusio dvaro rū

muos Biržų rajono “Laisvosios že
mės” kolchozas įsirengė savo muzė- 
jų. šimtai rodinių yra skirti to kol
chozo kūrėjams, pirmiesiems vado
vams, darbo veteranams. Etnografi
nės medžiagos galima rasti krašto
tyrininkų paruoštuose albumuose 
“Biržiečių liaudies papročiai” ir “Že
mės ūkio padargai”. Šis kolchozas 
yra pasirašęs bendradarbiavimo su
tartį su Lietuvos Dailininkų Sąjun
ga. Muzėjaus atidarymo proga buvo 
surengta dailės paroda, kuriai savo 
kūrinius atsiuntė dailininkai — K. 
Bogdanas, J. Kuzminskis, J. Macko
nis, B. Mingėlaitė-Uogintienė, P. 
Rauduvė.

KRATOS IR TEISMAI
Naujų duomenų apie kratas ir su

ėmimus sovietų okupuotoje Lietuvo
je pateikia “ELTos Informacijos”, 
remdamosios Briuselyje leidžiamu 
biuleteniu “USSR News Briefs”. 
Sausio 4 d. Kaune buvo teisiamas 
Arvydas čechanavičiups, pasirašęs 
baltiečių memorandumą, smerkiantį 
gėdingąjį Hitlerio ir Stalino sandėrį. 
Jis buvo suimtas pernai vėlyvą rude
nį, tiriamas psichiatrinėje Naujosios 
Vilnios ligoninėje. Po teismo buvo 
išsiųstas į specialią psichiatrinę ligo
ninę černiachovske. Pas sausio 14 d. 
suimtą geologą Vytautą Skuodį pir
moji krata buvo padaryta 1979 m. 
lapkričio 24 d. Iš jo atimta rašomoji 
mašinėlė, magnetofonas, spaudai pa
ruoštas rankraštis “Dvasinis genoci
das Lietuvoje”. Tą pačią dieną buvo 
krečiamas ir mokytojas Petras Pe- 
čiulionis. Jo bute konfiskuoti savilai- 
dos leidiniai, užrašų knygelė, archy
vas. P. Pečiulionis taip pat yra su
imtas. Atrodo, tą dieną buvo ištisa 
serija kratų, nes kratos susilaukė ir 
kultūros ministerijos tarnautoja Da
nutė Keršiūtė. Jai buvo daromas 
spaudimas pasitraukti iš darbo. Ne
sutikusi tai padaryti savo noru, buvo 
atleista dėl “amoralaus elgesio”. D. 
Keršiūtė dabar kreipėsi į teismą, 
protestuodama prieš nelegalų atleidi
mą. Sausio pradžioje pakartotinai 
buvo kratytas gydytojas Algirdas 
Statkevičius, Helsinkio grupės narys.

OLIMPINIAI UŽSAKYMAI
Mėnesiu pirma laiko olimpinius už

sakymus įvykdė “Kauno baldų” su
sivienijimas. Maskvos Izmailo vieš
bučių kompleksui buvo pasiųstos 
minkštų baldų siuntos. Tų Kaune pa
gamintų baldų užteks net 8.500 kam
barių apstatyti, šiuose viešbučiuose 
bus apgyvendinti olimpiados svečiai. 
Kiti Kaune pagaminti minkšti baldai 
iškeliavo į Maskvos “Lokomotyvo” ir 
“Universiteto” viešbučius, medžioto
jų ir žvejų namus.

LANKĖSI VENGRIJOJE
Balandžio 4 d. komunistinė Veng

rija minėjo perėjimo sovietinėn or- 
biton 35 metų sukaktį, šia proga par
tinis Haidu Biharo komitetas pasi
kvietė ir sovietinamos Lietuvos par
tiečių delegaciją, kurios eilėse buvo 
I kompartijos sekr. P. Griškevičius, 
retokai bcišvykstantis užsienin, ir 
kompartijos centro komiteto užsie
nio ryšių skyriaus vedėjas F. Strumi
las. Budapešte juos priėmė ypatin
gasis Sovietų Sąjungos ambasadorius 
Vengrijai V. Pavlovas. Debrecene 
įvykusiame minėjime P. Griškevičius
ir F. Strumilas dalyvavo su kitomis 
komunistų delegacijomis. Teigiama, 
kad jos padėjo vainikus ant žuvusių 
sovietų karių ir Vengrijos patriotų 
kapų. Patriotais vadinami ne 1956. m. 
sukilėliai, kritę nelygioje kovoje su 
N, Chruščiovo atsiųstais tankais, o 
Maskvai ištikimai tarnavę Vengrijos

AIDAS" LAUKIA VISŲ — RENGĖJAI

Maloniai kviečiame visus tautiečius dalyvauti Hamiltono

mergaičių choro "AIDAS" fĮpS jTTlf 
ir solisto Rimo Strimaičio UvOllllblllvl/iU

Chorui vadovauja 
muzikas
JONAS GOVĖDAS

BILIETAI — $4, studentams — $3. Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po 
visų pamaldų Jaunimo Centre. Po koncerto Jaunimo Centre — VAIŠĖS.

Registruotis pas tėvų rėmėjų komiteto narius.

Kviečiame visus balandžio 26; Šeštadienį, dalyvauti

rengiamame

EURI 1*111 at.stovųJw M U.U suvažiavimo

Hamiltono Jaunimo Centre, 48 Dundum St. N.

Meninę programą atliks Montrealio Aušros Vartų parapijos choro vyrų oktetas. 
Šokiams gros Vaičiaus orkestras. Bus laimės staliukai ir /vairių gėrimų bufetas.

Vakarienės pradžia — 7 v.v. punktuliai. 
Koncertas — 8 valandą vakaro

Bilietai—vakarienei ir koncertui $10, 
tik koncertui ir šokiams $4

Rengia DLK Algirdo šaulių kuopa
,!— .-c.r.N.-'.jT-—-i-i i1, ------ - ' a'uiJisiss

Hamiltono Lietuvių Jaunimo Centre
PROGRAMOJE: solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, klarnetistas ALEKSAS DUDONIS, 
"Aukuro" aktoriai (poezija ir scenos veikalų ištraukos), moterų sekstetas "DAINA". 
Akompaniatoriai — LINDA MARCINKUTĖ ir Programos vedėja —

ARŪNAS JUODELĖ. ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ
BILIETAI  $8.00 (iškaitant vakarienę); kreiptis į K. Mikšį telefonu 529-8593 "Aukuro" Valdyba

® HAMILTON’"
“AIDO” DEŠIMTMEČIO KON

CERTAS — balandžio 27, sekmadie
nį, 4 v.p.p., Sir John A. MacDonald 
gimnazijos salėje, 130 York Blvd. 
(York Blvd. — Bay St.). Šiai dešim
ties metų veiklos sukakčiai paminėti 
choro vadovas muzikas J. GoVėdas 
daug dirbo, norėdamas susirinkusiai 
publikai parodyti, kad jaunimas myli 
lietuvišką dainą. Kartu su “Aidu” 
dainuos sol. R. Strimaitis. Koncertai 
Los Angeles, San Francisco ir Mon- 
trealyje praėjo su labai dideliu pasi
sekimu. Publika šiltai priėmė chorą 
ir solistą, net sustoję plojo, kol cho
ras sutiko padainuoti virš programos 
porą dainų. Spaudos atsiliepimai 
taip pat labai puikūs. “Aidas” tikisi, 
kad hamiltoniečiai ir apylinkių lie
tuviai, įvertindami jų darbą bei pa
siaukojimą lietuviškai dainai, gausiai 
dalyvaus šiame dešimtmečio koncer
te.

Po koncerto Jaunimo Centre vai
šės. Tad visi dalyvaukime! J. P.A

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
rinkimų komisija galutinai sudarė 
kandidatų sąrašą į krašto tarybą. 
Vyr. rinkimų komisija kandidatus 
patvirtino. Kandidatuoti sutiko 15 
asmenų (išrinkti bus 8 asmenys).

Kandidatai: Bersėnas Juozas, 
Breichmanas Petras, Chrolavičius 
Juozas, Deksnys Kazimieras, Juaza- 
Juozas, Deksnys Kazimieras, Juoza- 
zas. Kudabienė Elena, Kuraitė Joa
na, Mileris Kazys, Patamsis Alfon
sas, Pleinys Jeronimas, Sakas Vin
cas, Skripkutė Liucija, Stanevičienė 
Vida, Stungevičius Edvardas.

Rinkimų komisijai sunkiai sekasi 
gauti 'kandidatų į apylinkės valdybą. 
Savanorių mažai atsiranda, o prašo
mieji visaip atsisako — laiko neturi, 
gal kas kitas galėtų, nenoriu niekur 
dalyvauti. Labai jau abejingi pasi
darėme organizacijos darbui. Matyt, 
jau pripratome žiūrėti, kad kiti dirb
tų.

Iki šiol į apylinkės valdybą yra 
tik 8 kandidatai. Kadangi valdyba 
sudaroma iš 7 asmenų, vienas laiko
mas kandidatu. Teks aklamacijos bū
du sudaryti valdybą, jei neatsiras 
žmonių, kurie sutiktų būti renkami.

P, Lukošius
KLB Hamiltono apylinkės 

rinkiminės komisijos sekretorius
MOTERŲ SUSIRINKIMAS. KLK 

Moterų Dr-jos, Hamiltono skyrius 
prieš vasaros atostogas ruošia dar 
vieną moterų' suėjimą gegužės 4, 
sekmadienį, po 11 v. pamaldų. Ir tai 
svarbiausia dėlto, kad ilgai laukta 
seselė Paulė iš Toronto sutiko tą die

Sir John A. MacDonald gimnazijos salėje,
130 York Blvd. (York Blvd.ir Bay St. N. kampas)

ną aplankyti mūsų skyrių bei skai
tyti paskaitą. Jos mintys labai gra
žios ir daugeliui gali būti naudingos. 
Taip pat bus gera pasitarti dėl veik
los ateinantiems inetams. Kiekviena 
savo apsilankymu padės tai padaryti. 
Kartu pasivaišinsime kava ir pyra
gais. Maloniai kviečiamos dalyvauti 
visos narės ir viešnios. Valdyba

SLA 72-ROS KUOPOS gegužinė 
įvyks liepos 20 d. A. Padolskio sody
boje Paris, Ont.

Šiais metais gegužinės tikslas — 
įamžinti a.a. Antano Kalinausko var
dą Kanados Lietuvių Fonde. Jo var
du bus įnešta $100. Lėšoms sutelkti 
bus platinama loterija. A.a. A. Kali
nauskas susidegino Latvijoje 1976 
m. rugpjūčio 10 d. Buvo- didelis pa
triotas lietuvis, susižavėjęs Romo Ka
lantos auka. Mobilizuotas į sovietinę 
kariuomenę, tarnavo Gulbino mies
te, Latvijoje. Nepakęsdamas okupa
cijos, pabėgo iš karinio dalinio. Kitų 
įkalbėtas su motina grįžo į karinį da
linį, bet čia apsipylė benzinu ir su
šuko (rusiškai): “žiūrėkite, kaip de- 
ga lietuvis patriotas! Už Lietuvą, už 
laisvę, už Dievą! O jums netarnau
siu!” Nuvežtą į ligoninę aplankė mo
tina, kuriai tarė: “Mama, dovanok 
už viską — aš mirsiu ...” Mirė rug
pjūčio 11 d. Palaidotas Gulbino mies
te. Po mėnesio buvo iškastas ir pa
laidotas Vilkaviškyje.

SLA 72-ros kuopos vardu prašau 
pagal išgales geros valios lietuvius 
įsigyti loterijos bilietų ir būt velionio 
vardo įamžinimo dalyviais.

J. šarapnickas, 
SLA 72 kuopos pirm.

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LOS mokiniams skelbtas velykinių 
margučių dažymo konkursas susi
laukė didelio visų dėmesio. Konkur
se dalyvavo visos klasės. Vertintojų 
komisija, kurią sudarė ved. K. Mi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

Š. m. 
balandžio 27 
sekmadienį, 
4 v. p. p.,

leris, tėvų k-to atstovai — V. Bak- 
šienė, E. Ciparienė, mokinių atsto
vai R. Sadauskaitė ir R. Bartninkas, 
turėjo nelengvą užduotį išrinkti iš 
kiekvieno skyriaus laimėtoją. Darže
lio I premiją laimėjo Vincas Mačys, 
I sk. — Tomas Kekys, III — Romas 
Alderdice, IV — Algis Rudaitis, V — 
Ramunė Mačytė, VI — Gvina Jasevi- 
čiūtė, VII Sandra Ciparytė, VIII — 
Loreta Mačytė, IX — Danielus Ruk
šėnas ir X sk. pirmą premiją — Ri
mas siūlys, antrą — Ramunė Cipary
tė.

Gegužės 17 d. mokykla užbaigs sa
vo mokslo metus. Ta proga išeis 
bendras Kanados lituanistinių mo
kyklą metraštis, kuriame pasirodys 
ir Hamiltono mokykla. Jau baigia
mas galutinai sutvarkyti su miesto 
katalikų mokyklų taryba kitiems 
mokslo metams IX ir X skyriui kre
ditų davimo reikalas.

JONAS KAMAITIS, švęsdamas 
Velykas, atšventė ir savo amžiaus 
60 metų sukaktį. Ta proga J. J. Ka- 
maičiai į savo puošnią rezidenciją 
buvo sukvietę didelį būrį savo gimi
nių ir bičiuliu, kurię sukaktuvininką 
ta proga apdovanojo ir palinkėjo dar 
daug laimingų, sveikų amžiaus metų.

A.a. VLADAS KUNKULIS savo 
amžiaus 67 metuose mirė balandžio 
1 d. General ligoninėje. Hamiltono 
kariai-veteranai su atitinkamom ap
eigom iš A V par. šventovės palaidojo 
jį bal. 8 d. Mississaugoje lietuvių Šv. 
Jono kapinėse. Jis buvo viengungis, 
pensininkas, anksčiau dirbęs staty
bos įmonėje. Lietuvoje yra likę jo 
giminių. 1934 m. išėjo į Lietuvos ka
riuomenę, tapo liktiniu puskarinin
kiu ir iš kariuomenės pasitraukė tik 
1945 m. Velionis buvo tautiškai susi
pratęs žmogus, dalyvaudavo lietuvių 
renginiuose, buvo visų mėgstamas ir 
turėjo daug draugų.

A.a. BERNARDAS ŠTURMAITIS 
balandžio 2 d. buvo palaidotas Mis
sissauga Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Velionis paskutiniais metais labai

(Nukelta į 9-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 Vz %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 1 1 Yz % 
reg. pensijų fondo 11 Vi %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.
asmenines paskolas 15%

JA Valstybės
PASAULIO LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS VALDYBA, vadovau-
jama pirm. V. Kamanto, š. m. birže
lio 15 d. paskelbė pasaulio lietuvių 
susikaupimo ir. maldos diena, tuo 
būdu išryškindama prieš 40. metų 
įvykusią sovietinę Lietuvos okupa
ciją. PLB valdyba nori, kad visam 
pasauliui būtų priminta Lietuvai pa
daryta skriauda, tebevykstanti lietu
vių tautos kova už žmogaus teises 
ir valstybinę nepriklausomybę. Kraš
tų valdybos prašomos iš anksto 
kreiptis į savo valstybių religinių 
bendrijų vadovybes, raginant jas 
birželio 
Lietuvą 
valdyba 
ją ir ją

LIETUVIŲ VEIKSNIŲ KONFE
RENCIJĄ Niujorke, Kultūros židi- 

' nyje, birželio 21 d. rengia VLIKas, 
susitaręs su diplomatine Lietuvos 
tarnyba. Jos tikslas — pasiruošti ko
ordinuotai veiklai Madrido konfe
rencijoje, jeigu ji nebus atšaukta ar 
atidėta.

15 d. paskelbti maldos už 
diena, šiuo klausimu PLB 
paruoš specialią deklaraci- 
atsiųs kraštų valdyboms.

ŠIŲ METŲ PRADŽIOJE PLB val
dyba telegramomis painformavo 
tarptautines ir JAV geologų organi
zacijas apie Vytauto Skuodžio suėmi
mą Vilniuje. Jos buvo prašomos ko
voti už geologo V. Skuodžio išlaisvi-
nimą. Neseniai buvo gautas praneši
mas iš Profesinių JAV Geologų Ins-
tituto pirm. S. P. Hughes, kad jis 
yra pasiuntęs laišką Sovietų Sąjun
gos ambasadoriui A. F. Dobryninui, 
griežtai smerkiantį V. Skuodžio su
ėmimą ir žmogaus teisių pažeidimus 
Sovietu Sąjungoje. Laiške reikalau
jama,. kad V. Skuodis būtų paleistas 
iš kalėjimo.

DETROITO DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS kultūros centre kovo 
22-23 d.d. posėdžiavo PLB, JAV LB, 
Kanados LB, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos bei Kanados ir JAV 
.Jaunimo Sąjungų valdybos. Pirmiau
sia buvo aptartas II-jų Pasaulio Lie
tuvių Dienų rengimas Čikagoje pir
mąjį 1983 m. liepos savaitgalį. Die
nos bus susietos su PLB seimu, V-ju 
PL Jaunimo Kongresu, sporto žaidy
nėmis bei kitais renginiais. Pagei
dauta, kad PL Dienų proga įvyktų 
ir dainų šventė. Pranešimą apie li
tuanistikos katedros įsteigimą kuria
me nors JAV ar Kanados universi
tete padarė L. Raslavičius. Šiai min
čiai pritarė visi dalyviai, išskyrus 
vieną, ir ragino katedros reikalą gar
sinti lietuvių išeivių visuomenėje. 
Apie Vl-ją tautinių šokių šventę Či
kagoje kalbėjo jos rengėjų komite
to pirm. J, .Talandis, Registracija 
liudija, kad šventėje dalyvaus apie 
2.300 šokėjų. Pajamų numatoma tu
rėti $92.000, išlaidų — $120.000. De
ficitą teks padengti visuomenės au
komis ir specialiais renginiais. Šokė
jams numatyta paskirti $60.000 ke
lionpinigių, S20.000 daugiau negu 
paskutinėje šventėje, bet dėl tų ke
lionpinigių vis dar esama nepasiten
kinimo.

Venecuela
A. a. SOFIJA GUŠČAITĖ-KAMA- 

RAUSKIENĖ, A. Vaisiūnienės pra
nešimu, balandžio 4 d. mirė Karake. 
Velionė, gimusi 1905 m., buvo Kau
no miesto savivaldybės gydytojo 
Guščos dukra. Dirbo finansų minis
terijos statistikos skyriuje. Buvo iš
tekėjusi už teisėjo Kamarausko, ku
ris dingo be žinios, prasidėjus II D. 
karui. S. Kamarauskienė su seserimi 
Vanda ir svainiu Šneideraičiu pasi
traukė Austrijon; Venecuelon atvy
ko 1950 m. Svainis dirbo buhalteriu, 
o ji su seserimi turėjo pensionatą. 
Jaunesniame amžiuje dalyvavo Ve- 
necuelos lietuvių veikloje, bet senat
vėje iš jos pasitraukė. Nors laidotu
vės buvo Velykų švenčių laikotarpy
je, kai daug lietuvių išvažinėjo, jose 
dalyvavo gražus būrelis artimųjų ir 
pažįstamų. Religines apeigas atliko 
Venecuelos lietuvių kapelionas kun. 
A. Perkumas, SDB. Palaidota naujo
se La Guairitos kapinėse.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS susirinkime buvo ap
tarti lituanistinio švietimo reikalai 
Sao Paulo mieste. Posėdžiui vadova
vo BLB valdybos pirm. J. Tatarū- 
nas. Surasti penki mokytojai, bet jų 
galbūt reikės daugiau, nes vakari
niais lietuvių kalbos kursais yra su
sidomėję ir suaugusieji tautiečiai. 
Kursai vyks dviejose Sao Paulo vie
tovėse: V. Zelinos jaunimo namuose 
ir V. Anastazijos Dr. J. Basanavi
čiaus vardo mokykloje. Suaugusiems 
kursai prasidėjo balandžio 10 d., 
jaunimui ir vaikams — balandžio 12 
d.

SAVO DANGIŠKOJO GLOBĖJO 
šventę Šv. Kazimiero parapija Sao 
Paule atšventė kovo 9 d. Pamaldas 
pusvalandžiui sukliudė užėjęs lietus. 
Mišias koncclebravo trys šios para
pijos kunigai saleziečiai. Klebonui 
kun. Pr. Gavėnui nespėjus grįžti iš 
kelionės Europon, šventei vadovavo 
jo pavaduotojas kun. St. Šileika. Me
ninę prgramą salėje atliko E. Bace
vičienės paruoštas jaunųjų skaučių 
ir skautų oktetas, gitara palydėtas
K. Bacevičiūtės. Dailaus lietuviško 
skaitymo konkurso premija buvo 
įteikta Onutei ir Audriui Tatarū- 
nams. Šventė užbaigta vaišėmis, ku
rių dalyviai sugiedojo “Ilgiausių 
metų” trims Kazimierams — Bacevi
čiui, Rimkevičiui ir Važgauskui.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ SENE 

LIŲ ŽIDINIO sodyboje Adrogue va
saros sezonas kovo 9 d. buvo užbaig
tas Mišiomis kaimyninėje koplyčioje 
Jas atnašavo kun. A. Lubinskas. Po 
pamaldų visi buvo pakviesti į bend
rus pietus ALS Židinio . pirm. V. 
Grigaičio. Suaukotų laimikių loteri
ją pravedė J. Mičiūdas. Iš pirm. V. 
Grigaičio pranešimo paaiškėjo, kad 
pramonininkas St. Metrikis senelių 
sodybai yra paaukojęs 500.000 pezų.

Australija
STUDIJŲ DIENAS JAUNIMUI 

per Velykų savaitgalį Adelaidėje su
rengė ALB krašto valdyba ir jos 
narė kultūriniams reikalams G. Va
siliauskienė. Paskaitos bei praneši
mai buvo paties jaunimo atstovų. 
Vienintele išimtimi tenka laikyti 
ALB Melburno apylinkės pirm. A. 
Pocių, kurio pranešimas buvo skir
tas ALB trisdešimtmečiui. J. Meiliū
nas, svečias iš Melburno, kalbėjo 
apie tautinės bendruomenės uždavi
nius ir ateities perspektyvas. Visi 
gėrėjosi gražia šio jaunuolio lietu
vių kalba. Velykų dieną buvo pra
vestos svarstybos apie mišrias šei
mas lietuvių bendruomenėje. Pra
nešimus šia aktualia tema padarė 
australe J. Verbylienė, australas T.
Strout ir dr. D. Vilimaitė. Diskusijo
se dalyvavo vien jaunimo atstovai, 
nes svarstybose buvo vartojama tik 
anglų kalba. Studijų dienos užbaig
tos pašnekesiais apie IV jaunimo 
kongresą. Pagrindiniais kalbėtojais 
buvo trys adelaidiškiai — E. ir R. 
Pociai ir J. Morkūnas, dalyvavę mi
nėtame kongrese Europoje. Tą patį 
savaitgalį įvyko ir ALB apylinkių 
pirmininkų, jų atstovų ir seniūnų pa
sitarimas. Jame susipažinta su ALB 
krašto valdybos ir apylinkių veikla. 
ALB krašto valdybos pirm. V. Neve- 
rausko pranešimu, pagrindinis dė
mesys dabar tenka Simui Kudirkai, 
kuris birželio 13 d. atvyks Sydnėjun. 
Pranešimus jis padarys: birželio 17 
d. — Perthe, birželio 19 d. — Mel
burne, birželio 23 d. — Hobarte, 
birželio 26 d. — Kanberoje ir bir
želio 28 d. — Sydnėjuje. ALB kraš
to valdyba taipgi siūlo apylinkėms 
paminėti šios organizacijos trisde
šimtmetį, minėjimus jungiant su 
Tautos švente rugsėjo 8 d. Serijai 
koncertų iš Čikagos atvyks sol. Prau- 
rimė Ragienė. Jie numayti: liepos 
19 d. — Adelaidėje, liepos 20 d. — 
Melburne, liepos 27 d. — Sydnėjuje. 
Pasitarime nutarta, kad kiekviena 
ALB apylinkė savo globon pasiims 
vieną lietuvį politinį kalinį. N. Sa- 
dūnaitės globa sutiko rūpintis Ade
laidė, V. Petkaus — Melburnas, A. 
Terlecko — Sydnėjus.

Belgija
VASARIO 16 ŠVENTĘ Belgijos 

lietuviai paminėjo Lieže kovo 1 d. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo Zigmas 
Juras, svečias iš Londono. Jis visus 
ragino ryžtingai kovoti už Lietuvos 
laisvę. Minėjimo proga su dėkingu
mu buvo prisimintas kun. J. Petro
šius, gyvenantis Paryžiuje, kelis kar
tus per metus aplankantis Belgijos 
lietuvius. Vaišes minėjimo daly
viams surengė A. Slavinskienė su 
dukromis. Gražių laimikių loteriją 
tvarkė jaunosios kartos veikėjas V. 
Slavinskas. Jos pelnas paskirtas BLB 
valdybos veiklai.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIU KATA

LIKŲ suvažiavimas įvyks balandžio 
30 — gegužės 4 d. d. Dieburge. Pa
skaitininkais pakviesti — dr. A. Ma
ceina, dr. K. J. Čeginskas, prel. dr.
L. Tulaba ir kun. A. Rubikas. Nu
matomos ir jaunimo svarstybos, ku
riom vadovaus A. Šmitas, o pranešė
jais bus E. Dresleris, R. Zavackaitė, 
K. Ivinskis ir D. Kamantaitė.

Šveicarija
SOVIETŲ SĄJUNGOS AMBASA

DOJE Berne penkerius metus sekre
toriumi dirbo neseniai mirusio Jus
to Paleckio sūnus Vincas-Justas Pa
leckis. “Vagos” leidykla Vilniuje iš
leido jo 235 psl. knygą “Šveicarų 
piramidės”, kurioje Šveicarijos gy
venimas atsispindi iškreiptame veid
rodyje. V. J. Paleckį žavėjo tokie 
komunizmo garbintojai, kaip filmų 
aktorius Charlie Chaplin, prancūzų 
rašytojas Georges Simenon, dail. 
Hans Erni. Susikrovę turtus kapita
listinėje sistemoje, savo gyvenimo 
dienas jie leido ištaigingose Šveica
rijos vilose. V. J. Paleckis negalėjo 
atsidžiaugti Kientalio kurorto “Ba
ren” viešbučio svečių knygoje rastu 
Lenino parašu. Į Šveicarijos gyve
nimo faktų iškraipymus reagavo bal
tiečių bičiulis H. Rychneris, vasario 
19 d. žymiajame dienraštyje “Neue 
Zuercher Zeitung” paskelbęs 
straipsnį apie šią knygą. Jis primi
nė skaitytojams ir autoriaus tėvą 
Justą, tiek daug žalos padariusį Lie
tuvai. Sensacijas mėgstantis dienraš
tis “Blick” tuojau pat atpasakojo H. 
Rychnerio straipsnio turinį su įdo
mia antrašte “Taip rusas mato Švei-, 
cariją”. Maskvai tarnaujantį V. J. 
Paleckį jis tiesiog pavadino rusu. 
Kalbėdamas apie Stalino “saulę” 
Lietuvai atnešusį Justą Paleckį, 
dienraštis pridėjo reikšmingą pas
tabą: “Atrodo, kad ir jo sūnus da
bar nori pasireikšti kaip sovietų 
padlaižys. . .” Šiuo metu V. J. Pa
leckis dirba Sovietų Sąjungos amba
sadoje R. Berlyne.
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Pokalbiai ir pamokslai
Kun. M. Burbai aplankius Kolumbijos ir Venecuelos lietuvius

Reti Lietuvos pašto ženklai
Pašto ženklų paroda LITHPEX III Toronte

Lietuvoje 1930 m. buvo pavadinti 
Vytauto Didžiojo metais, nes mes 
šventėme 500 m. sukaktį nuo jo mir
ties. Šiais (1980 m.) sueina 550 m. 
Toronto Lietuvių Filatelistų Draugi
ja ta proga surengė filatelijos paro
dą.

Paroda Įvyko 1980 m. kovo 29-30 
d.d. Toronto Lietuvių Namuose. Vy
ravo Lietuvos pašto ženklai. Jaunas 
ir veiklus draugijos narys Algis Stuo- 
pis užpildė 4 rėmus su Lietuvos oro 
pašto ženklais ir vokais (rėme telpa 
6 albumo lapai). Tarp kitų įdomių 
vokų buvo Dariaus ir Girėno “Li- 
thuanica” gabentas vokas. Šis rodi- 
nys laimėjo III premiją.

A. Ruzgas, svečias iš JAV, parodė 
retą Lietuvos atvirukų ir propagandi
nių vokų rinkinį, šie atvirukai įdo
mūs tuo, kad pašto ženklas atitinka 
vaizduojamą objektą. Tokie atviru
kai dar vadinami filateliniais. šis 
retas rinkinys buvo sudarytas per 40 
metų. Jis buvo įvertintas I premija.

Tarp Lietuvos p. ženklų reikia pa
minėti pirmuosius (baltuosius), ku
rie buvo spausdinti ant laikraštinio 
popieriaus ir be klijų. Vertintojai už 
šį rinkinį paskyrė II premiją.

P. Barbatavičius 11-koje rėmų iš
statė pabėgėlių pašto ženklus ir vo
kus. Tai istorija lietuvių pabėgėlių, 
gyvenusių stovyklose 1945-1947 m. 
Įvairūs pašto ženklai, antspaudai, 
vokai kalba apie tremtinių gyventas 
vietas ir jų paštą.

Ąugščiausią parodos premiją gavo 
P. Barbatavičius už Klaipėdos pašto 
istoriją, pradedant 1820 m. ir bai
giant 1941. Nepaprastai gausiame 
(10 rėmų) rinkinyje buvo labai retų 
voku — be pašto ženklų vokiečiams 
valdant ir prancūzų okupacinio lai
kotarpio p. ženklų. Galiausiai matė
me vokus Lietuvai atgavus Klaipė
dos kraštą. Rinkinys baigiasi antrą
ja vokiečių okupacija.

Kitas draugijos narys R. Zemla 
trijuose rėmuose parodė rinktinius 
nepriklausomos Lietuvos pašto ženk
lus.

Kituose rinkiniuose buvo matyti 
viso pasaulio pašto ženklai. R. Zem
la parodė Vokietijos vokus ir atviru
kus, S. Vaivada — reta rinkinį JAV 
ir Kanados suvenyrinių kortelių bei 
Capex parodos proga išleistas muzė- 
jaus korteles.

V. Stabačinskas 6 rėmuose parodė 
Vatikano rinktinės laidos vokus, šis 
rinkinys buvo įvertintas III premija. 
A. Laurinaitis (6 rėmai) už gražiai 
sutvarkytus ir retus Australijos paš
to ženklus buvo įvertintas I premija.

JAV erdvės tyrinėjimų rinkinys 
turėjo daug vokų iš viso pasaulio 
erdvės sekimo stočių ir JAV laivų, 
kurie turėjo erdvės sekimo įrengi
mus. Tie erdvės sekimo laivai turėjo 
savo pašto įstaigas ir vokus antspau
davo su antspaudu, kuris turėjo lai
vo vardą. Šis rinkinys įvertintas II 
premija.

SUDBURY,
MŪSŲ APYLINKĖS LIETUVIAI 

Velykas daugiausia švęsdavo švento
vėje, o vėliau šeimų būreliuose, šį 
kartą LŠST Maironio kuopos šaulių 
moterų pastangomis tuoj po pamal
dų beveik visi lietuviai susirinko į 
Šv. Kazimiero parapijos (lenkų) sa
lę valgyti bendrų Velykų pietų, riti
nėti margučių, dalyvauti margučių 
dažymo konkurse, pasiklausyti lie
tuviškos muzikos, sutrepsėti polkutę. 
Nors saulė buvo pavydi karštesnių 
spindulių, o šiaurys vėjas erzino į 
pobūvį vykstančių skruostus, bet 60 
suaugusių ir daug jaunimo, vaikų 
ir svečių susirinko pirmajam Sudbu- 
rio lietuvių gyvenime bendram ve
lykiniam pobūviui.

Kun. Antanui Sabui sukalbėjus 
maldą, ant stalų atsirado “devynios 
galybės” lietuviškų kepinių, gražiai 
dažytų margučių, įvairaus lietuviško 
maisto. Pietų metu visus šaulius ir 
svečius pasveikino Maironio kuopos 
pirm. A. Juozapavičius ir moterų 
šaulių pirm. J. Labuckienė. Kuopos 
pirmininkas perskaitė Kanados Lie
tuvių Šaulių Rinktinės pirm. J. šiau- 
čiulio gražų velykinį sveikinimą vi
siems šauliams ir dalyviams. Margu
čių ritinėti rikiavosi jaunimas, bet 
neatsiliko ir suaugusieji. Komisija 
gražiausiems margučiams premijuoti 
buvo sudaryta iš Marijos Venskienės 
ir V. Griniuvienės. Premijas už gra-

J. Jagėla, vienas iš pirmųjų TLF 
Draugijos narių, parodė (4 rėmai) 
Jungtinių Tautų pašto ženklų rinki
nį.

E. Abromaitis (6 rėmai) parodė 
Kalėdų pašto ženklus. Tai pašto ženk
lu rinkinys įvairių valstybių. Walt 
Disney tematika buvo atstovaujama 
A. štuopio.

Jaunųjų skyriuje matėme (2 rė
mai) įvairius Lietuvos pašto ženklus. 
Edvardas Macijauskas už savo rin
kinį laimėjo II premiją. Kanalo zo
nos p. ženklus E. Macijauskas pa
teikė gražiai sutvarkytuose albumo 
lapuose.

Neseniai įstojęs į jaunių filatelistų 
eiles Linas Daukša parodė įdomų rin
kinį Kanados vokų ir vartotų p. 
ženklų (4 rėmai). Šis rinkinys gavo 
III premiją.

J. Balaišis (2 rėmai) parodė Lietu
vos pašto ženklus. Įdomus albumo 
lapų apipavidalinimas atkreipė ver
tintojų dėmesį. Jo rinkinys jaunųjų 
skyriuje buvo pažymėtas I premija.

Matėme pašto ženklus ir vokus (9 
rėmai) svečio iš JAV — W. E. Nor
tono. Rinkinys nebuvo premijuoja
mas, nes W. E. Nortonas buvo vie
nas iš vertintojų. Jo rinkinys buvo 
vienas geriausių. Čia matėme vokų 
dar prieš pirmo pašto ženklo išlei- 
su ankstyvų caristinių ir lenkiškų 
dimą (1820-1860m.). Jame buvo gau- 
antspaudų etnografinėje Lietuvoje. 
Šis rinkinys 17 rėmai) apėmė trans
atlantinį paštą, kuris buvo vežamas 
per Atlantą iš Portugalijos, Vokie
tijos, Lietuvos ir kitų kraštų.

A. Dilkus išstatė 15 Kanados mi- 
nisterių pirmininkų su Capex (tarp
tautinės filatelijos parodos Toron
te) antspaudais.

B. Poška dviejose specialiose dė
žėse ant medalių parodė garsiausias 
pasaulio moteris, astronautus; taip 
pat ant medalių matėme žymiausius 
Rembrandto kūrinius ir garsiausius 
Michelangelo darbus.

L. Mačikūnas pateikė neeilinį se
novės Lietuvos metalinių pinigų — 
monetų rinkinį. Buvo tokių pinigų, 
kuriems surinkti reikėjo labai daug 
metų. Numizmatikos skyriuje šis 
puikus rinkinys buvo pažymėtas I 
premija.

Draugijai labai daug nusipelnęs A. 
Dilkus parodė okupuotos ir nepri
klausomos Lietuvos banknotus. Šis 
rinkinys buvo įvertintas II premija.

Toronto lietuvių filatelijos paro
da buvo aprašyta Toronto dienraštyje 
“The Globe and Mail” 1980.III.29. 
Ten rašoma apie dvi filatelijos paro
das: šiaurės Toronto ir Toronto Lie
tuvių Filatelistų Draugijos. Trumpai 
paminima, kad šiaurės Toronto klu
bas rengia jau 37-tą parodą, kai tuo 
tarpu Toronto . Lietuvių Filatelistų 
Draugija dar tik trečią — pavadintą 
LITHPEX III. Toliau beveik visas

ONTARIO
žius margučius gavo: 1. Liucija Al- 
brechtaitė, 2. V. J. D. Stankutės, 3. 
Markus Albrechtas, 4. Tamara La- 
buckaitė iš St. Catharines, Ont.

Maisto ir kepinius pobūviui dova
nojo: M. Venskienė, O. Stepšienė, L. 
Griškonienė, S. Poderienė. šaulių ir 
šaulių moterų vardu joms priklauso 
nuoširdi padėka. Dalyvavo svečiai: 
Jonas, Dana Labuckai iš St. Cathari
nes, Ont., jų duktė Tamara (atvežė 
labai gražių margučių), Zita Griško- 
nytė iš Toronto, Ont., Barbora Gri
niūtė su vyru iš Toronto, Ont.

Velykinis pobūvis baigėsi draugiš
kais pokalbiais, muzikos garsais ir, 
kas norėjo, šokiais. Tai pirmos, bend
rai visų vietos lietuvių švęstos Ve
lykos. J. Kr.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

A+A
VANDAI LEKAVIČIŪTEI

mirus, jos gimines— IZABELĘ DAINIENĘ, EDMUN
DĄ EIDUKĄ ir LIUDVIKĄ EIDUKĄ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiu —

 A. Poteris

Mielam krikšto tėveliui

A+A DR. POVILUI GUDJURGIUI 
mirus, krikšto mamytę MARIJĄ GUDJURG1ENĘ bei 
visus šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Krikšto sūnus Andrius Dudonis, 
tėveliai ir broliai

Hamilton, Ontario

A+A

dr. ANTANUI RUKLAI
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai, giminėms bei arti

miesiems reiškiu giliausių užuojautų —
straipsnis paskirtas aprašymui lietu
vių filatelistų parodos — jos suveny
rinio voko, kuris buvo išleistas pa
minėti Vytauto Didžiojo 550 m. mir
ties sukakčiai. Plačiau aprašomi Vy
tauto Didžiojo sugebėjimai valdyti 
tokią didelę valstybę, kuri buvo iš
siplėtus nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros.

Tame pačiame straipsny aprašoma, 
kad minint 500 m. Vytauto Didžiojo 
mirties sukaktį nepriklausomoje Lie
tuvoje 1930 m. buvo išleista graži 
ir ilga serija pašto ženklų (Scott 
242-255), kuriuose matome Vytautą 
kaip karalių su karūna ant galvos; 
gi kituose p. ženkluose Vytautas yra 
pavaizduotas ant žirgo su iškeltu kar
du prisiekiantis kerštą vokiečių ordi
nui už sudeginimą Kauno pilies.

Teisėjai, kurie įvertino rodinius, 
pastebėjo, kad ši paroda buvo augš- 
tesnio lygio, negu anksčiau buvusios. 
Tarp kitko, ir ši paroda mūsų Toron
to Filatelistų Draugijai davė keletą 
naujų narių.

Dar yra likę suvenyrinių parodos 
vokų su specialiu pirmos ir antros 
dienos Kanados pašto antspaudu. 
Kas pageidaus, tų vokai bus ant
spauduojami dar ir su specialiu gu
miniu antspaudu, kurio centre yra 
Vytis. Jų kaina (su pašto ženklu) — 
50 et. Kas norėtų įsigyti, prašome 
kreiptis šiuo adresu: K. Kaminskas, 
25 Norma Cres., Toronto, Ont., Ca
nada M6P 3G9. Be to, dar turime li
kusių Vilniaus universiteto 400 m. 
paminėjimui išleistų vokų. Jų kaina 
su pašto ženklu 50 et.

Vaclovas Menauskas
Lund, Švedija

A+A 
ELENAI PAKARNIENEI 

Lietuvoje mirus,
jos sūnums IGNUI ir LEONUI bei jų šeimoms reiš
kiame nuoširdžiausių užuojautų —

Staynerio-V/asagos lietuviai

BRANGIAM VAIKYSTĖS DRAUGUI

A+A
LIPOLIUI STRIPINIUI 

mirus,
žmonai, sūnui, dukteriai, seseriai ALDONAI 
VALADKIENEI, broliui PRANUI, jų šeimoms ir 
kitiems artimiesiems giliausių užuojautų reiškia 
ir kartu liūdi —

Dalia ir Jonas
Maurukai

Elyria, Ohio, JAV

Jei galite parūpinti naujus darbus 
Ontario jaunimui, Ontario 

provincija padės mokėti atlyginimų
Jei turite verslą Ontario provincijoje 
ir įvedate naujus darbus tarp 1980 
metų gegužės 5-tos ir spalio 26-tos 
dienos, gali kreiptis į Ontario jau
nimo įdarbinimo įstaiga (Ontario 
Youth Employment Program) ir pra
šyti paramos, būtent, $1.25 už va
landą (daugiausia iki $50.00 už sa
vaitę) atlyginimui kiekvieno tinka
mo jaunuolio, samdomo minėtiem 
darbam.

Štai kaip OYEP gali padėti
OYEP sudaryta jums ir jaunimui, 
norinčiam dirbti. Jinai įgalina jus 
samdyti jaunus žmones nuo 15 iki 
24 metų amžiaus, kad atliktų papil
domus darbus, atlyginamus su mū
sų pagalba.

Maksimalinė parama leidžia jums 
pasitelkti pagalba iki 6000 vyro dar
bo valandų kiekvienoje vietoje, ku
rios vardu buvo prašyta pagalbos 
įdarbinimui. Pavyzdžiui, galite sam
dyti 10 jaunuolių 15-kai savaičių 
arba 15 jaunuolių 10-čiai savaičių. 
Jūs privalote samdyti jaunuolį bent 
25-kiom valandom į savaitę prižiū
rimo darbo mažiausiai šešiom sa
vaitėm.

Tinkami darbdaviai
Galite būti tinkamu darbdaviu, jei
gu aktyviai dirbote versle Ontario 

provincijoje bent vienerius metus 
prieš 1980 metų gegužės 1 dieną. 
Sis reikalavimas taikomas kiekvie
nai darbovietei, kuriai norite sam
dyti darbininkus.

Tinkami darbininkai
Jaunuoliai, kuriuos norite samdyti, 
turi būti 15-24 metų amžiaus. Jie 
privalo gyventi Ontario provincijoje 
ir būti tinkamais darbininkais. Jie 
negali būti darbdavio giminaičiai, 
kaip aiškiai pasakyta Ontario jau
nimo įdarbinimo įstatyme.

OYEP skirta mums visiems

William Davis
Premier

Province of Ontario

A. VAISIŪNIENĖ
Kun. Mečys Burba, salezietis, 

gyvenantis savo vienuolijos 
centre Romoje, aplankė Vene
cuelos ir Kolumbijos lietuvius,, 
kviečiamas kun. A. Perkumo ir 
kun. M. Tamošiūno.

Kovo 25 d. Karako saleziečių 
centras parūpino svečiui kuni
gui M. Burbai susisiekimo prie
monę Į Valencijos miestą. Pa
lydovu buvo vikaras Julian Hol- 
gado, kuris, palydėjęs kun. Bur
bą Į Valencijos miestą, paliko 
saleziečių globoje. Ten kovo 26 
ir 27 d. d. kun. M. Burba vedė 
lietuviams rekolekcijas. Valen
cijos mieste yra apie 130 lietu
vių. Pirmą dieną dalyvavo 9 
tautiečiai, antrą — 12. Sekan
čią dieną kun. M. Burba išvažia
vo į Maracay miestą, kur yra 
apie 65 tautiečiai. Rekolekcijo
se ■ dalyvavo 35. Karako mieste 
yra apie 300 lietuvių. Pirmą 
dieną rekolekcijose dalyvavo 8
tautiečiai (nedalyvavo nė val
dyba, o jaunimas tą dieną turė
jo tautinių šokių repeticiją, nes 
balandžio 19 d. įvyks tarptauti
nis festivalis universiteto salė
je). Sekančią dieną dalyvavo 27 
asmenys, Verbų sekmadieni, už
baigimo dieną, dalyvavo 41.

Savo pamoksluose rekolekcijų 
vedėjas gvildeno senosios ir 
jaunosios kartos sugyvenimą, 
skatino jaunąją kartą gerbti sa
vo tėvų tradicijas, branginti sa
vo lietuvišką kilmę, išlaikyti 
lietuviškumą ir tikėjimą.

Svečias kun. M. Burba turėjo 
progos susitikti su lietuviais Ko
lumbijoje ir Venecueloje bei 
pasikalbėti rūpimais klausi
mais. Atvykusį iš Kolumbijos 
paklausėm:

— Koki įspūdi paliko Kolum
bijos lietuviai?

— Medellino miesto lietuvių 
kolonija man paliko neigiamą 
prisiminimą — trūksta organi
zuotumo ir vienybės lietuviš
kuose reikaluose. Bogotoje ra
dau geresnę padėtį: stipriai vei
kia katalikių moterų draugija, 
kuri labai gražiai suorganizavo 
rekolekcijas. Per tris dienas da- 
Ivvavo didesnė pusė Begotos 
lietuvių, gražiai giedojo lietuviš
kas giesmes. Po pamaldų turė
jau pasikalbėjimą su jaunimu.

Darbai turi būti nauji
Norint gauti paramą, sudarytoji 
darbo pozicija turi būti nauja, t.y. 
pridėta prie normalių bei sezoninių 
darbų, normaliai trunkanti 25 dar
bo savaites. Tai gali būti nauji pro
jektai raštinėje, remontai, tyrimai 
ir t.t.

Kreipkitės nedelsdami 
Paramos ištekliai yra riboti

Paskutinė diena prašymams paduoti 
yra 1980 metų liepos 2 diena arba 
ir ankstesnė, jei visi ištekliai jau 
bus išsemti. Paduokite prašymą 
kaip galint anksčiau. Prieš samdy
dami turite gauti patvirtinimą 
raštu.

Reikia daugiau informacijų?
Norintieji gauti visus programos 
nuostatus arba daugiau informaci
jų tesikreipia telefonu arba laišku. 
Mielai atsakysime.

Ministry of Intergovernmental 
Affairs, Subsidies Branch, 
Queen's Park, Toronto M7A 2R8 
1-800-268-7592 (nemokamai) 
Metropoliniame Toronte 
telefonas 965-0570

Šiaurinėje Ontario dalyje 
(807 telefono kodo sritis) 
telefonas (416) 965-0570 collect.

— Ar atvežėt mums kokių 
nors džiuginančių naujienų?

— Viena tokių džiugių nau
jienų yra lietuviškų Mišių trans
liacija iš Vatikano radijo sto
ties Į Lietuvą — mūsų laiku 
10.20, o Lietuvos laiku — 12.20 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sek
madieni. Gauname gražius atsi
liepimus iš Lietuvos. Be to, šv. 
Tėvas nuoširdžiai rūpinasi Lie
tuvos reikalais ir meldžiasi už 
ją. Neseniai jis aplankė lietu
vių Šv. Kazimiero kolegiją ir 
lietuvių skyrių Vatikano radijo 
stotyje. Čia jam, rodant Lietu
vos žemėlapi, buvo užsiminta ir 
apie lietuviams daromą skriau
dą Seinų katedroje.

— Buvo pageidavimų, kad 
Venecuelos lietuviai gautų ant
rą jaunesnį kunigą kaip pagal
bininką kun. A. Perkumui. Ko
kia Jūsų nuomonė tuo klausi
mu?

— Man, kaip svečiui, aplan
kiusiam tris didesnes Venecue
los lietuvių kolonijas, susidarė 
įspūdis, kad ir vieno kunigo 
perdaug.

— Kodėl čia mūsų tautiečiai 
taip nutolę nuo religinio gyve
nimo, nelanko net pamaldų?

— Taip, vaizdas liūdnas. Ko
dėl taip yra, sunku pasakyti. 
Man rodos, kad neigiamai vei
kia mūsų žmones pasiekta gero
vė ir indiferentiškumas.

Religinėms apeigoms pasibai
gus Karake, kun. A. Perkumas 
padėkojo svečiui kunigui Me
čiui Burbai, atvažiavusiam iš 
taip toli vesti mums velykinių 
rekolekcijų, sustiprinti dvasioje 
ir lietuviškume. Jis taip pat pa
reiškė padėką mūsų jaunimui 
už paskutinių dviejų dienų gau
sesnį dalyvavimą rekolekcijose 
ir už nuvežimą svečio į vokie
čių koloniją Tovar; išreiškė vil
tį, kad mūsų jaunimas bursis į 
vieną vienetą ir jieškos sugy
venimo būdų su senąja karta.

Rekolekcijos pasibaigė vi
siems sugiedant “Marija, Mari
ja” ir Lietuvos himną. Vaišių 
organizatorė Janina Klovienė 
pakvietė visus svečius pasistip
rinti tautiečių suneštomis vaišė
mis.

Kun. M. Burba palinkėjo vi
siems geriausios sėkmės, o mes 
jam — laimingos kelionės atgal 
į tikėjimo ir vilties žemę.

Kun. MEČYS BURBA, salezietis, ap-- 
lankęs Kolumbijos ir Venecuelos lie
tuvius Nuotr. Zavadskienės

Pajieškojimai
Jieškomi a. a. Petro-Jono Vrub- 

liausko (Vee) giminės.
Anglijoje, Londone, 1980 m. vasa

rio 23 d. staiga mirė Petras Jonas 
VRUBLIAUSKAS (VEE), 77 metų 
amžiaus, miškininkas, kilęs iš Že
maitijos. Velionis Anglijoje neturė
jo jokių giminių. Nepaliko testamen
to. Gyvas būdamas prasitarė esą tu
ri tolimą giminaitį Kanadoje. Kas 
apie tokį žinotų, jis pats arba kiti 
mirusiojo giminės, prašome rašyti 
šiuo adresu: B. Daunoras, 14 Priory 
Rd. KEW, SURREY TW9 3 DF Eng
land.

Albinas Ramanauskas Įieško sesers 
Janinos Ramanauskaitės-Jocienės, ki
lusios iš Moliniškių kaimo, Lankeliš
kių valsčiaus. Prašome ją atsiliepti 
arba žinančius apie ją pranešti: A. 
Ramanauskas, 320 „Caroline St. S., 
Hamilton, Ont., L8P 3M1, Canada. 
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Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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P. Šeirys Hamiltono lietuvių pensininkų parodoje su savo rankdarbiais pen- 
kerių metų veiklos sukakties proga Nuotr. J. Miltenio

Lietuva kanadiečių spaudoje

Vaikas pasauliniame kare
Kanados lietuvio knyga itališkoje ''Reader's Digest" laidoje

MONS. KL. RAZMINAS

Milijoniniu tiražu, Įvairio
mis pasaulio kalbomis leidžia
mas “Reader’s Digest” žurna
las kas mėnuo pateikia rinkti
nius straipsnius ir supažindina 
su rinktinėmis knygomis, š. m. 
kovo mėnesio itališkoji laida 
“Selezione dal Rider’s Digest” 
supažindina savo skaitytojus su 
lietuvio Alain Stankė (Stanke
vičiaus) knyga “Infanzia di 
guerra” — Vaikystė kare. Tai 
jau seniau Kvebeke “Les Edi
tions de L’homme” prancūzų 
kalba išleistos knygos vertimas 
i italų kalbą. “Selezione” patei
kia Lietuvos vaikučio pergyve
nimus II D. karo metais.

Kada raudonoji armija be pa
sipriešinimo 1940 m. birželio 
mėnesi peržengė neginamą Lie
tuvos sieną, jis tebuvo šešerių 
metų amžiaus. Jau pirmomis 
dienomis jam teko pergyventi 
siaubingus susitikimus su rau
donosios armijos kariais. Gy
vendamas Kaune su savo tėvais 
ir broliu Liudu, matė mongolų 
karių siausmą ir nekaltų žmo
nių žudynes. Tėvų pasiųstas Į 
kaimą pas tetą Valę, kartu su 
jos vyru Petru pasislėpę medy
je, buvo priversti iš arti stebėti 
kapuose enkavedistų vykdomą 
vieno lietuvio egzekuciją. Lietu
vos vaiko širdyje tai paliko vi
sam amžiui neišdildomą Įspūdi.

Autorius jautriai ir vaizdžiai 
aprašo savo pergyvenimus, pa
tirtus žiauriųjų Lietuvos gyven
tojų deportacijų dienomis. Tie 
klaikūs vaizdai nuolat stovi aky
se vaiko, kuris negali suprasti 
žvėriško žiaurumo ir nekaltų 
žmonių kančių. . .

Su džiaugsmu tad visi lietu
viai sutiko vokiečių Įžygiavimą 
Į Lietuvą 1941 m. Tačiau šis 
džiaugsmas užtruko vos tris die
nas. Greitai pasirodė rudmarš- 
kiniai naciai ir juodieji SS! Pir
mas žodis, kurį vaikutis išmoko 
mokykloje, buvo “verboten” — 
draudžiama. Viskas buvo drau
džiama. Lietuvio vaiko sąmonė
je tai kėlė siaubą. Ypač skau
džiai Alenas išgyveno, kai pra
sidėjo žydų suėmimai ir žudy
nės. Mokykloje jis turėjo savo 
geriausią draugą Lazarių, kuris 
su visais pateko į Kauno geto. 
Čia jis žuvo kilus gaisrui. . .

“Selezione” dėl vietos stokos 
nepateikia visų mažojo Aleno 
pergyvenimų vokiečių okupaci
jos metais ir tik plačiau atvaiz
duoja paskutinių okupacijos 
metų Įvykius. Artėjant rusų 
frontui, visa šeima priversta pa
likti Kauną; vargais negalais 
pasitraukia į Kybartus pas arti
mą draugę Popiekaitę. Bet ir 
čia negali ilgiau pasilikti. Vo
kiečiai juos visus išveža dar
bams Į Vokietiją. Tėvai verčia
mi dirbti Rytprūsiuose. Vaikai 
galėjo lankyti mokyklą, bet ne
ilgai. 1945 m. sausio mėn. visą 
jų lageri su Įvairių tautų karo 

AUTOMOTIVE FIBERS 
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas 
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kainos. 

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, 
Islington, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

belaisviais per sudaužytą Ber
lyną išvežė į anglių kasyklų ra
joną Bitterfelde. Po Įvairiausių 
vargų, pabuvus čia vos keletą 
savaičių, jie perkeliami vėl į 
naują lagerį prie Wuerzburgo. 
Pakeliui juos apšaudo amerikie
čių lėktuvai, ir jiem tenka per
gyventi visus Wuerzburgo mies
to bombardavimus. Mažasis 
Alenas tikrai pajunta visą karo 
siaubą. Dieną ir naktį tenka 
viską palikus skubėti į slėptu
ves ir laukti paskutinės valan
dos. . .

Pagaliau 1945 m. balandžio 
3 d. nauji šarvuočiai rieda 
Wuerzburgo gatvėmis. . . Tai 
žygiuoja amerikiečiai! Čia ir 
prasideda naujasis lietuviuko 
gyvenimas. Greitai iš vokiečių 
lagerio juos visus perkelia i di
džiulę tremtinių stovyklą, čia 
vaiko akys prašvinta džiaugs
mu. Jį ir jo šeimą aplanko ame
rikietis lietuvis vyresnysis ser
žantas Jonas Pusčius. Jo globo
je mažasis Alenas atsigauna dva
siškai ir fiziškai . . . Netrukus iš
kyla ir deportacijų pavojus į 
sovietų užimtąją tėvynę Lietu
vą. Tėvai, to vengdami ir pran
cūzų draugų padedami, patenka 
į prancūzų transportą ir laimin
gai pasiekia Paryžių gegužės 3 
d. Ir čia gegužės 5 d. garsiakal
biai praneša: “La guerre ėst fi- 
nie!” — Karas baigtas! Tai pir
mi žodžiai išmokti prancūziš
kai. . .

Alenas ir jo brolis Liudas ne
trukus pradeda studijas, vis 
laukdami to momento, kada ga
lės grįžti atgal į savo tėvynę 
Lietuvą. Bet rusai 1944 m. “iš
vaduodami” Lietuvą, jėga įve
dė komunistinį režimą. Nieko 
nepadėjo drąsių lietuvių parti
zanų kovos ir aukos. Daugybė 
jų žuvo kovose, kiti pateko į 
kalėjimus ir buvo deportuoti į 
tolimojo Sibiro platybes. . .

Nebegalėdama grįžti į tėvy
nę, visa jų šeima 1951 m. emi
gravo į Kanadą ir apsigyveno 
Montrealyje. Čia tėvas, vos me
tam praslinkus, vargų palaužtas 
paliko juos našlaičiais. Vyres
nysis sūnus baigė augštuosius 
mokslus ir dabar vadovauja in
žinerijos laboratorijai Concor
dia universitete Montrealyje. 
Gabusis Alenas savo vaikystės 
atsiminimais susilaukė tikrai 
didelio pasisekimo. Jis talentin
gai atkreipė visų dėmesį ir la
bai vaizdžiai atvaizdavo nekal
tų Lietuvos vaikų likimą.

Okulistas
S, Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

STP. ŠETKUS

Kovo 28 d. laidoje “The St. 
Catharines Standard” dienraš
tis išspausdino žymiausioje vie
toje platų straipsnį apie dabar
tinę Lietuvą, kuri iš Vilniaus 
parašė Alan Philips, pavadin
damas jį “Lithuania cherishes 
20 years of freedom”.

Nurodoma, kad 3,5 milijono 
lietuvių tauta yra Sov. Sąjungos 
aneksuota, tačiau atkreipianti 
kiekvieno užsieniečio dėmesį. 
Vasario 16 daugeliui reiškianti 
skaudų prisiminimą trumpo 
laisvės laikotarpio, pasibaigusio 
1940 m. sovietų okupacija. Oku
pantas niekinąs laisvės laikotar
pį, laikydamas jį nepažangiu, 
bet dauguma lietuvių palaiką 
gyvą kitokį to laikotarpio įverti
nimą.

Nors Vasario 16 praėjusi ra
miai pusmilijonio gyventojų, 
mieste Vilniuje, bet “Recent 
years have seen plenty activity 
by small groups of nationalists, 
human rights activists and dis
senters from state-sanctioned 
religious institutions”. Nurodo
ma, kad Antanas Terleckas bu
vo suimtas, kaip vienas 47 pa
sirašiusių reikalavimą sovietų 
valdžiai suteikti Baltijos tau
toms laisvo apsisprendimo tei
sę.

Lietuvoje vykstanti kova dėl 
lietuvių kalbos pirmavimo. 
Nors Vilniaus universitete reiš
kiami dažni protestai prieš ru
sų kalbos įsigalėjimą, bet augš- 
tojo mokslinio laipsnio egzami
nai vyksta rusų kalba. Tai esą 
sudaro pavojų tautinei kalbai 
švietimo reikaluose. Statistika 
rodanti, kad 75% sovietų Rusi
jos gyventojų kalba rusiškai, 
bet Lietuvoje tik 52% žmonių 
laikosi antrinės rusų kalbos. 
Nors sprendimai daromi Mask
voje, bet lietuviai atrodo labiau
siai vakarietiški iš visų kitų so
vietų Rusijos tautų. Šalia tradi
cinių kultūrinių ryšių su Vaka
rais du milijonai lietuvių gyve
na už Lietuvos ribų, kurių pusė 
milijono — Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Jie turį' didelę 
įtaką savo broliams Lietuvoje.

Katalikų religija esanti stip
riausia jėga tautiniam išsilaiky
mui. Praktikuojančių katalikų 
Lietuvoje esą tarp 40 ir 75%.

Kovo 22 d. laidoje “The St. 
Catharines Standard” išspaus

“Amerika pirtyje”
Tiesos jieškojimas su tendencija j vieną pusę

V. SONDA

Rašydamas šį straipsnelį, tu
riu galvoje Pr. Naujokaičio ir 
Vyt. Sirvydo š. m. “TŽ” 10 nr. 
išspausdintus straipsnius “Ame
rikos pirtyje” autorystės tema. 
Abudu kritikai duoda dar vieną 
atsakymą St. Barzdukui ir Biru
tei Vilkutaitytei-Gedvilienei dėl 
neseniai pasirodžiusios “Tikra
sis Keturakis” knygos. Skaitant 
ir vieno, ir kito samprotavimus, 
peršasi mintis, kad abiem auto
riam netelpa galvoje, kaip kai
mietis Juozas Vilkutaitis, neraš
ius,. galėjo sukurti tokį puikų 
veikalą. Esą tikriausiai parašė 
ne jis, o jo brolis inž. Antanas 
Vilkutaitis., Tiesa, Pr. Naujo
kaitis kiek nusileidžia, sutikda
mas su versija, kad Juozas V. 
parašė netobulai ir davė broliui 
Antanui pataisyti, todėl autorys
tės teisė priklausanti abiem.

Vyt. Sirvydas stačiai apkalti
na Juozą V. pasisavinus autorys
tę iš brolio Antano po jo mir
ties. Kokiais faktais remiasi Vyt. 
Sirvydas, kad taip buvo? Spėlio
jimais. Spėliojimas nėra įrody
mas.

Pr. Naujokaitis daro klaidą, 
atimdamas dalį autorystės iš 
Juozo Vilkutaičio ir ją priskir
damas broliui Antanui. Ar taip 
leistina literatūros pasaulyje?. 
Žinome, kad Žemaitė silpnai ra-- 
šė, jos kalbą pagrindinai taisė 
Jablonskis, Žiugžda, Salys ir 
dėlto Žemaitei autorystės teisių 
niekas nekvestijonavo. Kodėl 
Juozas Vilkutaitis negalėjo pa
rašyti “Amerika pirtyje”? Tvir
tinama, kad jis buvo kaimietis 
ir nerašius. O visdėlto tas kai
mietis yra parašęs ir daugiau, 
pvz. “100 margų” 3-jų veiksmų 
komediją ir eilę kitų, knygoje 
įdėtų ilgesnių ir trumpesnių, 
baigtų ir nebaigtų beletristikos 
kūrinėlių. Ar tie kūriniai irgi 
pasisavinti iš ko nors, kaip 
“Amerikos pirtyje” kritikai su
ponuoja? Jeigu Juozas Vilkutai
tis sugebėjo parašyti scenos vei
kalą “100 margų”, kodėl abejo
ti jo sugebėjimu sukurti “Ame
riką pirtyje”? Sakoma, kad An

dino išsamų laišką — atsišauki
mą į kanadiečius boikotuoti 
maskvinę olimpiadą. Jame nu
rodoma, kad Baltijos kraštai 
buvo sovietų okupuoti tokiu pat 
būdu, kaip ir Afganistanas. Pa
laikymas olimpiados ir regatos 
Talino uoste prieštarautų tarp
tautinei teisei, nes Baltijos vals
tybės žymiausių pasaulio tautų 
tebėra pripažįstamos nepriklau
somomis.

Šis atsišaukimas sulaukė stip
rių pasisakymų iš kanadiečių. 
Žinomas vietos stalininės lini
jos komunistas Paul Seguin pa
reikalavo, kad ateiviai tokius 
dalykus keltų ne Kanadoje, bet 
savo kraštuose. Dar stipresniu 
tonu atsiliepė žymiausias Nia
garos srities komunistas, ilga
metis darbo unijų vadas John 
Clout, jau nuo seniau stalini
nius komunistus vadinąs fašis
tais, o sovietinę Rusiją laikąs 
hitlerinio imperializmo valsty
be. Jis Paul Seguiną pavadino 
sovietų imperializmo įrankiu, 
pabrėžė ateiviu teisę pasakyti 
tiesą apie sovietų grobuonišku
mą bei jų priespaudą. Visdėlto 
šis komunistas dar vis nepalai
ko pavergtų tautu laisvės sieki
mo. Reikia manyti, kad ypač 
dažnu lietuvių laiškų ‘Standar- 
de” dėka galų gale atsivers ir jo 
akys, nes juk tautų pavergimas 
neturi nieko bendro su socialis
tinės santvarkos siekiais.

Apie maskvinės olimpiados 
boikotavimą parašė laišką 
“Standardui” ir vienas St. Ca
tharines lietuvis. Jo laiškas bu
vo įdėtas pirmoje vietoje šalia 
kitų gausių laiškų. To laiško 
pabaigoje rašoma: “Moscow 
Olympics for sure are nothing 
else than a means to whitewash 
Soviet bloody hands in the pre
sence of world athletes and 
masses of spectators bringing in 
hard currency for Soviet arma
ment. Similar whitewash was 
seen at Hitler’s Olympics in 
1936. Those that supported it 
remained with a heavy con
science for the rest of their 
lives”.

“The St. Catharines Stan
dard” yra išspausdinęs dešimtis 
rašinių apie pavergtą Lietuvą. 
Be to, jis nepraleidžia progų 
atskirais straipsniais kelti sun
kią mūsų tautos būklę sovieti
nės Rusijos vergijoje. Šiuo at
žvilgiu šis dienraštis yra bene 
vienintelis visoje Kanadoje.

tanas Vilkutaitis daug rašęs, 
bet nė vienas konkrečiai nepa
sako, ką jis yra parašęs. Yra 
vertęs Tolstojaus dramatinį kū
rinį į lietuvių kalbą, bet ar jis 
pats yra sukūręs kokį scenos 
veikalą, nežinome. Rimtai ke
liant didelius jo nuopelnus, ne
užtenka pagyrimo žodžių, rei
kia, kad suinteresuotieji surink
tų jo beletristiką į vieną vietą 
šiuo metu plačiai išmėtytą se
nuose laikraščiuose bei žurna
luose ir ją visuomenei padarytų 
prieinamą. O gal tai jau padary
ta? Kitaip, paties Pr. Naujokai
čio pavartotu terminu, liks tuš
čia dialektika.

Vyt. Sirvydas šaukiasi prof. 
E. Volterio liudijimo. Esą jis 
anais laikais rašęs Petrapilio 
vokiečių laikraštyje apie “Ame
riką pirtyje” ir jos autorių Vil- 
kutaitį. Bet čia vėl painiava — 
neparašė autoriaus vardo inicia
lo. Jei prof. E. Volteris žinojo, 
kas tikrasis autorius “Amerikos 
pirtyje”, kodėl jis to fakto ne
kėlė į viešumą, gyvendamas ir 
profesoriaudamas Kaune? Pro
gų juk buvo. Pvz. 1928 m. Juo
zui Vilkutaičiui buvo įteiktas 
DLK Gedimino ordinas. Toks 
įvykis negalėjo praeiti nepaste
bėtas. Galėjo ta proga prof. E. 
Volteris ar kiti universiteto lie
tuvių literatūros istorijos žino
vai paneigti Juozui Vilkutaičiui 
autorystės teisę į “Ameriką pir
tyje”, bet nė vienas to nepada
rė.

Ginčą sukėlė okupuotos Lie
tuvos žmonės. Kokie jų buvo 
motyvai, galima maždaug nu
jausti, bet tikros teisybės neži
nome. Tuo tarpu jie savo teori
jai neginčijamų įrodymų netu
ri; sako darys mokslinius tyri
mus, tai gal tada paaiškėsianti 
tikroji autorystė. Bet vargu ar 
taip bus; čia juk ne matematika 
— formulėms neįrodysi. Mums 
atrodo tiesa pakankamai aiški 
jau dabar. Kodėl mūsų kritikai, 
taip greitai pasigavę iš okupuo
tos Lietuvos abejotinos vertės 
naujovę, ja taip susižavėjo ir 
bando per jėgą savo nuomonę 
įpiršti kitiems?

Metinėje Toronto Prisikėlimo parapijos šventėje gausūs dalyviai klauso vyro choro “Aras” dainavimo. Kairėje 
matyti pianistas A. Kuprevičius, dail. H. Žmuidzinienė, gen. konsulas dr. J. žmuidzinas, kun. dr. F. Jucevičius 
ir kiti svečiai bei šventės pareigūnai Nuotr. St. Dabkaus

"Aukuro” teatrui 30 metu
Pas šio mėgėjų teatro režisorę Eleną Dauguvietytę-Kudabienę

Hamiltoniškis “Aukuras” yra 
vaidinęs daugelyje lietuvių gy
venviečių. Nekartą džiaugiausi 
jo darbais. Dėlto dabar, besi
rengiant “Aukuro” trisdešimt
mečio iškilmei, parūpo man pla
čiau atskleisti šio ištvermingo 
vieneto nueitą kelią pokalbiu 
su režisore ir administratoriumi 
K. Mikšiu. Pirmiausia užkalbi
nau režisorę E. Kudabienę.

— Ar galėtumėte trumpai pri
siminti pirmąsias “Aukuro” die
nas?

— Pirmas dramas su “Auku
ru” prisimenu skaidriai (tuo 
metu jis nesivadino “Aukuru”; 
tik vėliau gavo “Aukuro” var
dą). Prisiminimai malonūs gal 
todėl, kad buvau jauna, tik 27 
m. Pirmieji aktoriai buvo taip 
pat jauni, viengungiai, darbštūs 
ir energingi. Visi troško po 
sunkaus darbo kur nors priklau
syti, užmiršti kasdienybę. Prisi
menu, kad į teatro repeticijas 
su noru ir malonumu visi akto
riai ateidavo. Repeticijoms pa
sibaigus, dar ilgai šnekučiavosi 
apie veikalą ir ateities planus. 
Džiaugiausi, kad teatras didėjo, 
stiprėjo ir tobulėjo.

— Kiek veikalų pastatėte?
— Arti 40. Visus prisiminti 

sunku — kartais turiu pasiimti 
seną leidinėlį. Kiekvienam jų 
atidaviau dalį savęs ir savo die
nų. Davė jie pasididžiavimą, bet 
netrūko daug ir nusivylimų. 
Kartais pagalvoju, kas man iš 
to liko? Liko gražus pluoštas 
programų, pavardžių, liko iškar
pyti laikraščio straipsniai, dau
gybė nuotraukų.

Prisimindama visa tai, noriu 
tikėti, kad mes atnešėm žiūro
vams juoko, ašarų, svarstymo ir 
praskaidrinom jų pilkąsias die
nas.

— Koks veikalas paliko Jums 
giliausią Įspūdį?

— Gaila, kad neklausiate, ku
ris veikalas paliko blogiausią 
prisiminimą. Pasakyčiau jums 
ne vieną. Apie tai geriau nekal
bėti. šį klausimą man labai sun
ku atsakyti.

Aš juk nebesu žiūrovė, kad 
galėčiau objektyviai atsakyti. 
Būdama režisorė ir kartais ak
torė, kiekvieną veikalą savaip 
pamėgstu. Esu patenkinta kai- 
kuriuo savo darbu, pvz. “Inspek
torius atvyksta”, “Pavojingas 
posūkis”, “Žmogus, kuri užmu
šiau”, “Pavasario giesmė”. Šiuo
se veikaluose buvo prieita prie 
tiesos, bet ar tai pasiekė žiūrovą, 
sunku pasakyti.

Į tokius veikalus, kaip “Gul
bės giesmė”, “Mindaugo mirtis”, 
“Atžalynas”, buvo įtraukta daug 
artistų. Kiekvienas veiksmas tu
rėjo kitas dekoracijas, spalvin
gus drabužius. Aš jutau, kad ve
žu sunkų vežimą. Tiktai techni
kinių pagalbininkų dėka mes tą 
vežimą išvežėm. Todėl, atgal pa
žiūrėjusi, šiais veikalais didžiuo
juos, kad nepabijojau.

Labai mėgstu komedijas: “Bu- 
bulis ir Dundulis”, “Šiapus už
dangos”, “Ponios Dulskienės 
moralė” ir kt.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie savo aktorius?

— Man malonu pripažinti, kad 
aktorių tarpe turėjom daug ga
bių mėgėjų. Visų jų, deja, iš
vardinti negaliu. Jų pavardes ir 
nuotraukas pamatysime specia
liame leidinėlyje. Jie visi paliko 
savo įnašą, ir jiems visiems ta
riu ačiū. Didžioji mano padėka 
priklauso Antanui šalčiūnui, ku

ris pirmasis pradėjo organizuo
ti šį dramos vienetą. Taip pat 
esu labai dėkinga Linai Verbic- 
kaitei, Vladui Panavui, Alinai 
Žilvitienei, Algiui Ulbinui, Apo
lonijai Raęevičienei, Albinui 
Stasevičiui. Šie žmonės puikiai 
atliko pagrindinius vaidmenis. 
Negaliu pamiršti ir dailininko 
Algio Trumpicko, kuris daugiau
sia yra padaręs dekoracijų.

Dabartinė grupė, kuri dirba 
drauge su manimi ir žada atlikti 
sunkų šių metų uždavinį, yra ši: 
Kazys Bungarda, Balys Juodelė, 
Violeta Juodelytė, Dalia Joni- 
kaitė, Marytė Kalvaitienė, Kęs
tutis Kalvaitis, Ina Kudabaitė, 
Dana Kudabaitė, Alfonsas Sta
nevičius, Stepas Ramanauskas, 
Antanas Mingėla, Edis Labuc- 
kas, Algis Lukavičius, Antanas 
Laugalys, Rita Vaitiekūnaitė ir 
dainos vienetas “Daina” (Aldo
na Matulienė, Aldona Laugalie- 
nė, Teresė Kalmatavičienė, Liu
da Stungevičienė ir jaunas 
akompanatorius Arūnas Juode
lė). Jiems visiems kartu ir “Au
kuro” valdybai priklauso nuo
širdi mano padėka. Labai pra
šau — nepaliktite manęs vienos!

— Kas Jums davė dvasinės 
jėgos ir medžiaginės paramos, 
kad galėjote taip ilgai ištverti?

— Buvome visi jauni, entu
ziastai, energingi, vieni kitus 
skatinom. Tai buvo dvasinė pa
rama. Pradžioje žmonės labai 
gausiai lankė repeticijas, ir ne
vienas aktorius prisidėdavo lė
šomis. Mes patys pirkom me
džiagas ir siuvom.

Dabar jau ne tas —■ pasikeitė 
laikai. Manęs niekas neberagina. 
Dažnai turiu maldauti, kad tik 
ateitų. Dvasinės paramos jau 
nebegaunu, bet už tai medžiagi
nės turime. Nors žiūrovų skai
čius sumažėjo, bet aukotojų — 
padidėjo: “Talka”, Lietuvių Na
mai, daugiakultūrė valdžios pa
rama. Tik jų dėka egzistuojame. 
Visdėlto po 30 metų patirties 
manau, kad dvasinė parama yra 
svarbiau už viską. Tikiu, kad 
teatras išeivijoje atlieka didelį 
uždavinį, ir jo tolimesnė veikla 
yra be galo svarbi.

Nenusimenu, nors kartais, 
kaip tas plakamas arklys, trau
kiu vežimą, kuris vos, vos rieda.

— Kaip buvo dirbama su ak
toriais?

— Pirmame dešimtmetyje 
stengiausi prieš repeticijas su
pažindinti aktorius su veikalu. 
Daug skaitėme, nagrinėjome 
veikalą, jieškojome spalvų vaid
menyse. Stengiausi kreipti dė
mesį į tarseną, kalbą, judesius. 
Likusias porą valandų atiduo
davau naujam veikalui. Laiko 

Režisorė ir aktorė ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENE, vadovaujanti 
“Aukuro” kolektyvui 30 metu. Jos dėka sceną išvydo daug veikalų

buvo daug. Repeticijos buvo 
dažnos. Galėjom suspėti repe
tuoti visą veikalą.

Dabar visai kas kita — ne no
ras, bet daugiau pareiga atveda 
aktorius. Juo daugiau pradedi 
aiškinti, kalbėti, juo dažniau ak
toriai pradeda žiūrėti į laikrodį, 
nes rūpi šeima, namai, darbai ir 
t.t. Be to, nevisi pareigingai lan
ko repeticijas.

— Kaip atrodo nueitas kelias?
— Joks meninis vienetas ne

gali eiti lygiu keliu, ypač dra
mos srityje. Čia pasisekimas 
priklauso nuo režisoriaus, akto
riaus, pasirinkto veikalo, žiūro
vo reikalavimų, techniškų gali
mybių ir daugybės kitų mažų 
priežasčių, kurių čia neįmanoma 
išvardinti.

— Girdėjau, kad 1980 m. per 
Padėkos dieną Čikagoje rengia
mas penktasis dramos festivalis. 
Ar važiuosite?

— Taip, važiuosime. Su pasi
didžiavimu ir džiaugsmu galiu 
pranešti, kad į Čikagą vešime 
visai naują Birutės Pūkelevičiū- 
tės spalvingą 3 v. komediją 
“Antroji Salomėja painiavose”. 
Autorė, rašydama ŠĮ veikalą, tai
kėsi prie mano kolektyvo. Jai aš 
jaučiu didelį padėką ir nepa
prastą kolegišką šilumą.

— Kasmet yra rengiama Ka
nados Lietuvių Diena su įvairia 
programa, bet teatras nekviečia
mas. Ar pakviestas “Aukuras” 
dalyvauti?

— Ačiū, kad pasigedote lie
tuviško dailaus žodžio. Deja, 
“Aukuras” ir šiemet nėra įtrauk
tas į didįjį koncertą. Atrodo, 
kad rengėjai per 25 metus pasi
tenkina dainų ir šokių koncer
tais. Gal todėl; kad švenčiame 
30 metų sukaktį, buvome pa
kviesti šiais metais literatūros 
vakarui, kuriame pasirodys “Au
kuras” ir “Aitvaras”.

— Kokie “Aukuro” planai ir 
pageidavimai?

— Po mūsų skelbiamos su
kaktuvinės vakarienės gegužės 4 
d. baigsime repetuoti italų ra
šytojo Eduardo Skarpeto 3 v. 
tragikomediją “Beprotnamis”, 
kurios premjera įvyks Hamil
tono McDonald mokyklos salėje 
birželio 6 d. Tada prasidės dau- 
giakultūris dramos festivalis. 
Mano pageidavimas, kad žmo
nės nenutoltų ir remtų visus iš
eivijos dramos teatrus.

“Aukuro” 30-čio prdga kalbė
jau ir su jo ilgamečiu adminis
tratoriumi Kaziu Mikšiu. Jo pa
stabos pasirodys kitame “TŽ” 
numeryje.

Gertrūda Repčienė



Klevelando lietuvaičių dainos vienetas “Nerija”, atlikęs meninę programą “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje, 
kuris buvo suruoštas Anapilio salėje Nuotr. St. Dabkaus

"Nerijos” koncertas Toronte

J. KUZMICKIS

Kun. Werenfried van Straa- 
ten, veiklus pagalbos organiza
torius persekiojamai Kat. Bend
rijai, teisingai pažymėjo, jog 
sunku Įsivaizduoti betkokį Bend
rijos istorijos laikotarpį, kada 
jos išpažinėjai ir kankiniai bū
tų taip grubiai ir sistemingai 
apeinami ir nutylimi kaip mūsų 
laikais: “Mūsų vienašališko pa
cifizmo amžiuje, kai dekadentiš
ki Vakarai veikiau gyventų tai
koje su pagonimis ir žmogžu
džiais nei su pačiu Dievu, per
sekiojamųjų ašaros ir kraujas 
biznierių susitarimams ir diplo
matų deryboms sudaro nepato
gumą ir stabdi”.

Nors persekiojamųjų despe
ratiškos apeliacijos, pasak W. 
van Straaten, yra metamos į 
Jungt. Tautų ir pasaulio Bend
rijų Tarybų popierdėžes, mūsų 
tauta nestokoja nei plieninės 
valios išpažinėjų, nei kilnios 
dvasios kankinių. Jų tarpe esa
ma ne tik vyskupų, monsinjorų, 
kunigų, bet ir profesorių, gydy
tojų, tarnautojų, slaugių, eilinių 
darbininkų. Deja, nei savie
siems neprimename jų aukos 
dvasios, nei svetimiesiems ne
parodome, kokių kilnių išpaži
nėjų,ir kankinių turime.

Asmuo ir laiko tėkmė
Kai mons. Zen. Ignatavičių 

(Ignonį), buvusi Kauno kun. se
minarijos prafesorių ir prefek
tą, šv. Kazimiero kolegijos Ro
moje organizatorių ir vicerekto- 
rių, lietuvių dalinių kapelioną 
Gudijoje, pradėjo šmeižti ir pik
tai juodinti komunistinė spauda, 
— jis pats mėgino gintis, paro
dydamas raudonųjų dviveidiš
kumą italų ir ispanų kalbomis 
parašytomis knygomis. Rašyto
jui ir poetui Klemensui Jūrai 
pasiryžus “rašyti jo nuotykingo, 
įvairaus ir turiningo gyvenimo 
monografiją”, pritarė ir pasiūlė 
“kuo mažiau išskirti jo asmenį, 
rūpestingiau nusakant laiko ir 
vietos įvykius”.

Be abejonės, jei komunistų 
“puolimai suteikė jam neuž
mirštamų, neišdildomų kentėji
mų ir sutrumpino jo gyvenimą” 
(mons. L .Tulaba), mons. Zeno
nui rūpėjo, kad monografijoje 
būtų iškelti “laiko ir vietos įvy
kių” faktai, jo sielovadinis dar
bo laukas ir uždaviniai. Visai 
natūraliai betkokio veikėjo bio
grafija įglaudžiama į jo gyvento 
laiko dvasią, nes atskiro laiko
tarpio politinės, socialinės bei 
kultūrinės apraiškos padeda su
vokti, ar jo būta principingo 
žmogaus, ar bevališkai plaukta 
su nešančia srove: šiaip ar taip 
monografijos spiritus movens 
(judinamoji dvasia) yra joje ap
rašomas asmuo ir jo veikla.

“Monsinjoro” autorius jau pa
čiame pirmajame “Pirmuoju 
keliu” skyriuje plačiais vaizdais 
aprašo Nemuną, Jaučiakių pilia
kalnį, siuvėją tėvą, jo legendi
nius pasakojimus, bet nepažymi 
nei Zenono gimimo vietos, nei 
datos, pristatęs jį kaip kuklų 14 
metų berniuką. Ir “Į stepes” 
skyriuje to berniuko gal ir tu
riningą dvasinį pasaulį tepalie
tę vos dviem sakiniais: “Maža
sis persirgo ilgą ir sunkią ligą, 
buvęs jau arti mirties slenksčio. 
Pagijęs, tapo dar daugiau rim
tesnis ir vyriškesnis”.

Sekančiame “Lietuva keliasi” 
skyriuje vėl plačiai rašoma apie 
sudrumstą ir audringą laiko 
dvasią, apie “ateizmo propaguo
tojus” mokytojus ir Zenono per
silaužimą po lemtingos stud. J. 
Pacevičiaus paskaitos, kai “iš
tirpo varginančių abejonių mig
la”. Nukeliavo pas saleziečius į 
Italiją, tačiau neprigijo ir grįžo 
namo. Mokėsi Kaune, 1928 m. 

įstojo į Kauno kunigų seminari
ją ir ją baigė 1934 m., būdamas 
25 metų amžiaus (taigi, gimė 
1909 m.). Deja, apie šį moksli
nio ir vidinio brendimo laikotar
pį autorius neužsimena nė vie
nu žodeliu, pasiteisindamas, kad 
jo tikslas velionies pageidavimu 
“jį nežymiu rateliu įpinti gau
sioje dienų ir įvykių grandinė
je”. Galbūt autoriui stigo betar
piškų žinių apie Zenono vaikys
tę ir jaunystę, betgi dar yra mū
sų tarpe jo bendraamžių ir 
inokslo draugų, kurie būtų pa
dėję tą spragą užkišti, kad tas 
“nežymus ratelis” suspindėtų 
monsinjoro vardo vertos asme
nybės aureole.

Monsinjoro asmuo
Jau žymiai išsamiau autorius 

išryškina monsinjorą sovietų ir 
nacių okupacijos metu, kai šis 
darbavosi vaistininku Kaišiado
ryse, o nuo 1941 m. gruodžio 21 
d. iki 1944 m. pavasario — lietu
vių karių kapelionu Gudijoje.

Mons. Zenono kartos lietuviai, 
kurie pirmoje eilėje domėsis šia 
monografija, skaitydami stebė
sis jo pareigingumu, religingu
mu, idealizmu, pasiaukojimu, 
gyvenimo patogumų atsižadėji
mu. Pakantus, ryžtingas, šventa 
dvasia spinduliuojąs ir ištiesiąs 
pagalbos ranką buvo ne tik Kai
šiadoryse, ne tik Gudijoje, bet 
ir Romos Šv. Kazimiero kolegi
joje bei Brazilijos kun. semina
rijose, ir visuomeninėje lietuvių 
veikloje. Buvo geras organiza
torius, mokėjęs įtraukti į bend
rą darbą ir prašalaičius, sura
dęs kelius Į Kat. Bendrijos ir 
valstybės vadovaujančių vyrų 
kabinetus bei laimėjęs jų pa
lankumą lietuvių tautai, šalia 
to visą laiką jieškojo istorinių 
žinių apie Lietuvą ir lietuvius 
Vatikano, Brazilijos, Portugali
jos archyvuose. Gaila, kad persi- 
dirbimas, vidinė Įtampa, o gal
būt ir šioks toks blaškymasis ne
leido įpusėti užsibrėžti} uždavi
nių, neprisėdant prie projektuo
tų istorinių knygų.

Santūrumas ir polemika
Autorius labai vaizdingai ir 

patraukliai Įgaubė monsinjorą 
i tragiškų įvykių kunkuliuojan
čią tėkmę. Tačiau monografija 
nėra poleminės literatūros sri
tis: objektyvūs laiko ir įvykių 
faktai turėtų teigti tiesą, riedan
čią logiškomis prielaidomis ir 
subėgančią i nesugriaunamą iš
vadą.

Monografijos autorius, rašęs 
su dideliu pietizmu apie iškilų 
monsinjorą, betgi nevienoje 
vietoje pasidavė įkvėpimo šišui, 
nemonografiškai polemizuoda
mas ir su sovietais, ir su naciais, 
ir su amerikiečiais, ir su žydais, 
ir su lenkais, ir su latviais, ir 
net su pačiu lietuvių charakte
riu: “Tada mes aiškiai pajutom, 
koks nenaudingas, netikęs, ne
praktiškas lietuvio būdas”. Dėl- 
ko toks ironiškas teigimas? Ogi 
dėlto, kad “niekada lietuvis ne
linki nelaimės net ir didžiau
siam savo priešui”, nors auto
rius gerai žino, jog “stovėdamas 
tarpe dviejų besigtumiančių vi
sada būsi jų sutryptas, sunaikin
tas.” Tas pats sentimentalumas 
ir patosas trykšta iš šitokio pub
licistinio prasiveržimo: “O kiek 
pridejuojame, kad sunku išlai
kyti lietuvybę ., . Mes reiškia
mės, kaip tikri minkštakūniai 
gyviai, kuriuos nesuvirškina tik 
tie, kurie nenori”.

Visai ne pagal tauraus mon
sinjoro moralės principus 
šiurkščiai nuskamba ir toks Įnir
šus sakinys: “Jeigu nacis lietu
viui tapo rudo šuns sinonimu, 
tai likimo ironija skyrė, kad jo 
būdoje laikinai prisiglaustų dau
gelis tūkstančių lietuvių, bė

gant nuo artėjančio Rytų vanda
lo”. Juk kai mes prisiglaudėme 
D. P. “būdose”, naciai jau nefi
gūravo.

Šie ir visi kiti išpuoliai prieš 
saviškius ir visus tuos, su ku
riais susidūrėme, galėjo būti iš
reikšti labiau apmąstytais ii- san
tūresniais žodžiais.

Viešpats jį mėgino
Mons. Zenonas, ištikimas ku

nigas ir gilus patriotas, iškyla 
kaip bekompromisinis išpažinė
jas ir kankinys, be atvangos čai
žytas Lietuvos pavergėjų.

Kai 1931 m. įstojau į Kauno 
kunigų seminariją, ištisus metus 
gyvenau viename kambaryje su 
prepozitu Zenonu. Stebino ne 
tik mane, bet ir kitus draugus iš 
širdies plaukiančiu pamaldumu, 
draugiškumu, ramiu taktišku
mu. Kai vakaro varpelis ragino 
nakties poilsiui, atsiklaupęs prie 
lovos ir giliai susitelkęs, kalbė
jo Rožinį. Veikė savo pavyz
džiu, įsijautimu, bet ne tuščiais 
žodžiais. Tokį patį sutikau jį ir 
šv. Kazimiero kolegijoje: kuklų, 
neišpuikusi, pamaldų, besisielo
jantį plačiame pasaulyje išskli
dusių lietuvių sielovada.

Parafrazuojant W. van Straa
ten žodžius apie monsinjoro 
bendraamžį išpažinėją ir kan
kinį kard. J. Mindszenty (abu 
mirė 1975 m.: kardinolas gegu
žės 6 d., monsinjoras — gegu
žės 21 d.), galima tvirtinti, kad 
mons. Zenono gyvenimas prime
na mums, jog visos mūsų pa
stangos išgelbėti persekiojamą 
Kat. Bendriją bus bergždžios be 
malonių srauto, kuris išmeldžia
mas nežinomų šventųjų slapto
mis maldomis ir tyliomis kalva- 
rijomis: Viešpats jį mėgino ir 
rado vertą būti su Juo. •

Autoriaus žodyne pasitaiko 
nevienodumo (vienur vartoja 
statulas, kitur stovylą), svetimy
bių (idolai, alasas, reguliamen- 
tas, prietelis) bei taisytinų žo
džių (prileidimas — prielaida, 
viršgamtinė — antgamtinė, 
tremtinis — tremtinys, mokin
tis — mokytis). Daug kur nevar
toja neiginio kilmininko (ne
smeigia peilį; nenugali tautos 
sielą). Daug kur linkęs naudoti 
brūkšnelį, kai jo visai nereikia 
(bijąs vargo žmogus — netinka 
Viešpaties kario misijai) ar kai 
jį tiktų pakeisti kableliu (Kris
taus karys — ginkluotas meile 
ir Evangelija, turės apkeliauti 
plačiausius svetimo krašto plo
tus — nešdamas krikščionišką 
meilę. . .).

Nepaisant to, Kl. Jūros “Mon
sinjoro” monografija labai ver
tinga: joje išryškintas taurus 
mons. Zenono asmuo ir plačiai 
aprašyti mūsų tautos tragiški 
laikotarpiai. Monografija yra in
triguojanti, pririšanti skaitytojo 
dėmesį ir praturtinanti žiniją.

Knygą išleido monsinjoro bro
lis — Bronius Ignatavičius, ku
ris visą pelną skiria Brazilijos 
lietuvių jaunimui.

Klemensas Jūra, MONSINJORAS. 
Spaudė Pranciškonų spaustuvė. 
Brooklyn, 1979 m., 382 psl. Tira
žas — 1.000 egz. Kaina nepažy
mėta.

“Merkelis 
Giedraitis"

nauja knyga apie šį didvyrį ir 
jo nuostabius laikus; gaunama 
pas platintojus ir tiesiai iš 

leidyklos:
Am bėrio nd Publishing Co., 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.

Kaina: $7.00 minkštais virše
liais, $11.00 — kietais. •

K L. GUREVIČIUS

Balandžio 12 vakare, “Tėviš
kės žiburių” metinių proga, 
man buvo malonu išklausyti 
Klevelando studenčių vokalinio 
vieneto “Nerija” koncertą 
Programa buvo padalinta į dvi 
dalis, kurių kiekvienoj buvo su
dainuota po šešias dainas. Mer
ginos, pasirodžiusios scenoje, 
žavėjo publiką savo gražiom 
sukniom, nuotaikinga laikysena 
ir šaunia išvaizda. Nekantriai 
laukiančiai publikai aprimus, 
suskambėjo pirmoji daina 
“Pūsk trimitą”, parašyta XVII 
š. anglų kompozitoriaus H. Pur- 
cellio.

Tarp visų neblogai pasiseku
sių dainų ypač verta paminėti 
pirmoje dalyje sudainuotą Laso 
perliuką “Tik-tak”. Čia daini
ninkės pasižymėjo gera savo iš
pildymo technika. Takto ir di
namikos reikalavimai buvo tin
kamai atlikti. Taip pat pabrėžti
nas geras žodžių akcentavimas, 
kuris prisidėjo laikrodžio takšė
jimo ritmu. Įdomumo dėlei ne- 
rijietėms patartina pasiklausyti 
plokštelės, kaip šią dainą inter
pretuoja “Liepaičių” choras 
Lietuvoje.

Pagirtina ir antroje progra
mos dalyje atliktas Simučio “Pa
vasario rytas”,, kuriame kleve- 
landiškėms pasisekė perprasti

Iškilus religinis koncertas
Naujai sukurti "Septyni Kristaus žodžiai"— maldos ir giesmės

Rūpestingai paruoštas religi
nis koncertas įvyko š. m. kovo 
30 d. Klevelando lietuvių Dievo 
Motinos parapijos šventovėje, 
kurioje yra 500 sėdimų vietų, 
šventovė buvo pilnutėlė tautie
čių. Ir koncerto atlikėjai čiur- 
lioniečiai, ir klausytojai buvo 
nusiteikę šventiškai. Tokioje 
nuotaikoje nebuvo sunku su
megzti giesmės ir maldos ry
šius. Tam daug padėjo visiems 
išdalinta smulki programa su 
maldų tekstais, parašytais Balio 
Gaidžiūno ir dailiai atspausdin
tais specialiame leidinyje “Sep
tyni Kristaus žodžiai”.

Čiurlionio ansamblis, diriguo
jamas muz. Alfonso Mikulskio, 
buvo gražiai pasiruošęs.... VįsĮ, 
turbūt toje šventovėje pirmą 
kartą sustoję ir susėdę didžiojo 
altoriaus aplinkumoje. Iš toliau 
žiūrintieji matė didingą vaizdą, 
prožektorių šviesų apšviestą, 
tautinių drabužių spalvingą mir
gėjimą. Ypač buvo didinga už
baigiamoji giesmė, kurią muz. 
A. Mikulskis pavadino Himnu 
Pasaulio Valdovui. Ir pats muz. 
A. Mikulskis, ir klausiusieji gie
dojimo pripažįsta, kad tai vie
nas geriausių jo kūriniu. Ypač 
tai vertintina dar ir todėl, kad 
tą himną jis parašė labai greit, 
ir labai greit Čiurlionio ansamb
lis jį išmoko giedoti, nors kūri
nys nėra lengvai išmokstamas. 
Tos visos geros žinios sako, kad 
ir ansamblio vadovas, ir visas 
ansamblis, nuėjęs 40 metų ke
lią, yra labai pajėgus vienetas.

Kad ateičiai išliktų to himno 
atsiradimo aplinkybės, čia pa
teikiame keletą prisiminimų. 
Kun. G. Kijauskas supažindino 
muz. A. Mikulskį su parašyto
mis lietuvio maldomis. Tos mal
dos sudomino muziką, ir jis pa
skambino B. Gaidžiūnui, kad 
parašytų poros ketureilių teks
tą, nes norįs rašyti savo Mišių 
už kenčiančią Lietuvą įspūdingą 
pabaigą. B. Gaidžiūnas per po
rą dienų paruošė projektą. 
Teksto projektas buvo parašy
tas 1980. I 16 ir pasiųstas muz. 
A. Mikulskiui. Už kelių dienų 
A. Mikulskis pranešė, kad teks
tas jam patinka ir tuoj rašysiąs 
muziką. Dar po kelių pasikalbė
jimų telefonu, po kompozici
niam sumanymui pataisų jau 

Prof. ROMAS VAŠTOKAS kalba dailininkų Tamošaičių veikalo “Lithuanian 
National Costume” sutiktuvėse, kurias surengė Lietuvių Tautodailės Institu
tas Toronto Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. Jono Urbono

pavasario rytmečio nuotaiką, ši 
daina pasižymi harmonizacijos 
ir melodijos grožiu. “Nerija” 
taip pat nesunkiai įveikė šitos 
dainos intonacijos reikalavi
mus. Tik galbūt reikėtų labiau 
įsijausti į kaikurių žodžių pras
mę, pvz. “. . . dangų ir žemę 
mes trokštam mylėti karštai”.

Šia proga dar norėtųsi pri
minti, kad rankų naudojimas 
vaidybos ar žodžių prasmės pa
brėžimui dainoje “Valio, valio, 
lankele” yra nepatartinas. Abe
jotina ar tokia praktika bent 
kiek prisideda prie dainos min
ties išryškinimo. Vietoje to ar 
negeriau būtų kreipti daugiau 
dėmesio į muzikinę žodžių in
terpretaciją.

Dėl programos sudarymo rei
kia pasakyti, kad ji buvo įdomi 
savo įvairumu.

Aplamai dirigentės Ritos Čy- 
vaitės - Kliorienės ištvermingo
mis pastangomis ir dainininkių 
drausmingumu “Nerija” pasiro
dė gerokai pažengusi ir daug ža
danti grupė. Be to, dainavimo 
efektas būtų buvęs geresnis, jeti 
salės akustika būtų palankesnė 
ir publika koncerto metu būtų 
sukoncentruota salės viduryje, 
o me pasieniuose.

“Nerijai” linkėtina sėkmin
gai dirbti ir toliau, o torontie- 
čiams pasikviesti ją dažniau.

to mėnesio pabaigoje to himno 
muzika buvo parašyta. Ir anot 
A. Mikulskio žodžių, pirmo kri
tiko, jo žmonos, Čiurlionio an
samblio kanklių muzikos vado
vės .0. Mikulskienės, pripažin
ta tikrai geru kūriniu. Reikia 
tikėti, kad muz. A. Mikulskis, 
kai turės laiko po dabartinės 
įtemptos ruošos, rengiantis 
Čiurlionio ansamblio ir savo pa
ties muzikinio darbo sukakčiai, 
apie tai plačiau papasakos. Ge
ro kūrinio istorija turėtų domin
ti ir muzikus, ir klausytojus. To 
naujo kūrinio žodžiai taip skam
ba:
O Dieve, o Sūnau. O kančios ir 

garbė!
Per nukryžiavimą išaugusi didybė, 
Iš kapo prikelta tikėjimo versmė, 
Dangaus ir mūsų žemės amžinas

Valdove.

Mes norim grįžt, kur protėvių namai, 
Kur motinos ir seserų išvaikščioti

takeliai,
Kur laisvės brolių po žaliom eglėm 

kapai,
Kur mūsų laukia kryžiai nukirsti 

prie kelio.

O Dieve, o Sūnau. O kančios ir 
garbė!

Per nukryžiavimą išaugusi didybė, 
Parveski mus namo, kur protėvių 

kapai,
Parvesk namo į Lietuvą, 
Parveski.

Religinį koncertą praturtino 
solistė Bronė Kazėnienė, pagie
dodama dvi giesmes. Vargonais 
palydėjo muz. Rita čyvaitė- 
Kliorienė. Pusę viso koncerto 
laiko užėmė naujų maldų skai
tymas. Jos slinko kilimo kreive 
lygiai augštyn, kaip ir giesmės, 
ir labai darniai susiliejo į paki
laus koncerto visumą. Maldas 
skaitė: B. Gaidžiūnas, M. Ban- 
kaitytė, K. Civinskas, A. Miški
nienė, R. Urbaitis, D. Staniškie-’ 
nė ir kun. G. Kijauskas.

Tai buvo pakilios maldos ir 
giesmės, susikaupimo ir pagar
bos šventinė akimirka, skirta 
Dievo ir Tėvynės garbei. Prašy
kime jėgų, kad ir kitose didžio
siose šventėse, tokiam susikau
pimo kelyje susitiktume ir giliai 
išgyventume. O jei taip išgyven
dami nubrauksime ir vieną ki
tą meilės ašarą, tai bus nepra- 
puolantieji perlai, žibą mūsų 
gyvenimo kelionėje. B. G.
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KULTŪRIM VEIKLOJE
DAILININKĖ EVA KUBUOS me

tinėje Archibaldo dailės parodoje 
Sydnėjuje vėl laimėjo Pringo premi
ją, kuri skiriama geriausiai dailinin
kei Australijoje. Ši premija Evai 
Kubbos Įteikta jau šeštą kartą. Ji 
yra viena iškiliausių lietuvių daili
ninkų Australijoje.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje rengia supa
žindinimą su prez. Aleksandro Stul
ginskio išleista atsiminimų knyga. 
Kartu bus paminėta ir jo mirties 10 
metų sukaktis. Iškilmė pradedama 
gegužės 4, sekmadienį, 10.30 v. r., 
Šv. M. Marijos Gimimo šventovėje, 
kur Mišias vysk. V. Brizgys koncele- 
bruos su 10 kunigų. Giedos parapijos 
choras, solistai J. Vaznelis ir S. Ba
ras. Akademija bus 3 v. p. p. Jauni
mo Centre. Pagrindiniu paskaitinin
ku supažindinti su prez. A. Stulgins
kio atsiminimais pakviestas V. Vai
tiekūnas iš South ' Orange, N. J. 
Trumpą žodi tars ir prof. B. Vitkus. 
Meninę programą atliks B. Pakštas. 
Bus rodomas prez. A. Stulginskio 
laidotuvių filmas, paruoštas M. Smil- 
gaitės. ,

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS Niujorko židinys ge
gužės 11 d. norėjo surengti kalbinin
ko K. Būgos šimtojo gimtadienio mi
nėjimą Kultūros Židinyje, Brookly- 
ne. Paskaitininku buvo pakviestas 
prof. dr. A. Klimas. Kadangi tą die
ną jis negali atvykti Niujorkan, mi
nėjimas nukeliamas į rudenį.

BALTIEČIŲ MENO DRAUGIJA 
“BALTIJA” kovo 1-2 d. d. surengė 
baltiečių dailininkų tapybos darbų 
parodą Niujorke, latvių “Daugavas 
vanagi” namuose. Su 39 kūriniais 
dalyvavo Niujorke ar jo apylinkėse 
gyvenantys 26 dailininkai: 7 estai, 
12 latvių ir 7 lietuviai. Pastarųjų 
eilėse buvo J. Bagdonas, V. Dobu- 
žinskis, E. Kepalaitė, V. Krištolai- 
tytė, V. Žilius, V. Sakalauskas ir ne
seniai iš Lietuvos atvažiavęs N. AI- 
pertas, ten pasireiškęs kaip akvare- 
listas. Parodą atidarė Amerikos 
Latvių Draugijos pirm. J. Riekstinš. 
Buvo susilaukta apie 200 lankytojų, 
nes tą savaitgalį įvyko ir Latvių Die
nos su paskaitomis bei diskusijomis. 
Pokalbyje apie dabartines dailės 
problemas Latvijoje ir Lietuvoje da
lyvavo dail. VI. Žilius ir viena nese
niai iš Latvijos atvykusi dailininkė. 
Į diskusijas įsijungė ir dail. N. Al- 
pertas su sūnumi.

JANINA NARŪNĖ-PAUKŠTIENĖ 
yra paruošusi spaudai knygą “Pir
mūnės akademikės”, kurion sutelkė 
pirmąsias akademinius mokslus bai
gusias lietuves. Knygą buvo užsibrė
žusi išleisti Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija Niujorke, bet šio užmojo 
negalėjo ištesėti dėl lėšų stokos. 
Spaudai paruošto rankraščio nuora
šas su iliustracijomis yra perduotas 
JAV kongreso bibliotekai Vašingto
ne. Vilties teikia paskutinis autorės 
pranešimas spaudai: finansinę para
mą šiai knygai pažadėjo iš aktyvios 
praktikos jau pasitraukusi advokatė 
dr. Zuzana Šalnienė-Shallna.

VINCO NEKĖS eilėraščių rinkinys 
“Klajūno dalia” jau pasiekė knygų 
platintojus. Jį sudaro 95 elėraščiai 
dviejuose skyriuose — “Po tėviškės 
dangum” ir “Svetimos šalies lau
kuos”. Spalvotas viršelis ir aplankas
— dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvie- 
nės. Kainuoja $3. Išleido pats auto
rius.

DAIL. PRANO LAPĖS kūrinių 
parodą Niujorko Kultūros židinyje 
gegužės 3-4 d. d. rengia Lietuvių 
Moterų Federacijos Niujorko klu
bas. Dail. P. Lapė, gyvenantis Cham- 
berlein vietovėje, Maine valstijoje, 
apie 80 mylių nuo Kennebunkporto, 
buvo atvykęs Niujorkan susipažinti 
su parodos sale. Tas pats klubas 
spalio 4-5 d. d. surengs dail. E. Zo- 
tovienės darbų parodą, kurion ji 
atvažiuos iš Juno Beach, Floridos.

KOLEKTYVINU LIETUVIŲ DAI
LININKŲ darbų parodą vasario 22
— kovo 2 d. d. Čikagos Jaunimo 
Centre, M. K. Čiurlionio galerijoje, 
surengė Lietuvių Dailės Institutas, 
vadovaujamas pirm. Adolfo Valeš- 
kos. Jon buvo sutelkti net 27-nių 
dailininkų tapybos, grafikos, vitra
žų, gobelenų, keramikos ir skulptū
ros kūriniai. Kiekvienam dailinin
kui daugiausia atstovavo po du dar
bus. Vienintelė išimtis su penkiais 
kūriniais padaryta tik 1965 m. P. 
Afrikos respublikoje mirusiam Pra
nui Domšaičiui. Šia proga prisimin
tina, kad š. m. rugsėjo 15 d. sukaks 
100 metų nuo P. Domšaičio gimimo 
Kropynuose, Mažojoje Lietuvoje. 
Cikagiškėje parodoje dalyvavo ketu
rios lietuvių dailininkų kartos. Pir
majai, kūrusiai dar prieš Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą, atstova
vo P. Domšaitis. Antrajai karai, 
stipriau pasireiškusiai nepriklauso
moje Lietuvoje, priklausė — A. Dar- 
gis, E. Marčiulionienė, A. Marčiulio
nis, R. Matuzonytė-Ingelevičienė, B. 
Murinas, J. Paukštienė, V. Petravi
čius, A. Valeška, V. Vizgirda. Tre
čią parodos dalyvių kartą sudarė jau 
V. Europoje išaugę dailininkai — V. 
Balukienė, I. Gražutis, J. Daugvila, 
V. Ignas, B. Jameikienė, E. Kubos, 
J. Mieliulis, R. Mozoliauskas, H. Šal
kauskas ir K. Žvironas. Ketvirtojon 
karton jungtini studijas baigusieji 
JAV-se — M. Ambrozaitienė, A. 
Ambrozaitytė, J. Kelečius, J. Mon- 
kutė-Marks, Z. Sodeikienė, G. Žum- 
bakienė.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMAI vil
niečius pakvietė į originalų vakarą 
“Lietuvių liaudies instrumentinė mu
zika folkloriniuose ansambliuose”. 
Neištobulintais liaudies muzikos ins
trumentais buvo atliekami raliavi
mai, sutartinės, maršai, polkos, 
paukščių ir vabzdžių balsų pamėg
džiojimai. Vakarą suorganizavo mu
zikologas A. Karaška, atlikėjais pa
kvietęs liaudies muzikantus iš įvai
rių rajonų, A. Lapinsko vadovaujamą 
vilniečiu ansamblį “Sadauja” ir fol
klorinį Vilniaus universiteto ansamb
lį, kurio vadovai yra Z. Kelmickaitė 
ir A. Karaška.

EDVARDAS PRANCKŪNAS, vie
nas aktyviausių dailės kritikų, mirė 
Vilniuje kovo 23 d., sulaukęs 54 me
tų amžiaus. Velionis buvo biržietis, 
P. Galaunės mokinys, dailės istoriją 
studijavęs 1946-51 m. Vilniaus uni
versitete. 1957-76 m. dirbo savaitraš
čio “Literatūra ir Menas” redakcijo
je, nuo 1976 m. rudens — “Kultūros 
Barų” žurnalo dailės skyriaus redak
torium. Kasmet parašydavo daug 
straipsnių vaizdinės dailės klausi
mais, apie parodas bei dailės knygas. 
Yra paskelbęs išsamius straipsnius 
apie dailininkų. — J. Mikėno, G. Jo- 
kūbonio, N. Petrulio, K. Bogdano, B. 
Vyšniausko, A. Ambraziūno, K. Pa
tamsio kūrybą.

MASKVOS P. ČAIKOVSKIO KON
SERVATORIJOS salėje kovo 24 ir 
25 d.d. buvo atliktos L. Beethoveno 
Mišios “Missa solemnis”. šiuose kon
certuose dalyvavo: P. Bingelio va
dovaujamas Kauno choras, J. Do
marko diriguojamas simfoninis Mask
vos filharmonijos orkestras, tos fil
harmonijos solistė T. Sterling, Vil
niaus operos solistai — A. Stasiū
naitė, A. Ciplys ir V. Prudnikovas.

KOMPOZ. ALGIMANTO KUBI
LIŪNO kūrinių koncertas Kaune, 
Kipro Petrausko muzėjaus patalpo
se, buvo pradėtas dviem vaikams 
skirtom dainelėm — “Kodėl išskri
do gandras” ir “Dėdė Miegas”. Jų 
teksto autoriai — J. Marcinkevičius 
ir V. Palčinskaitė. Daineles atliko 
XX-jo vaikų lopšelio-darželio auklė
tiniai, vadovaujami V. Mozūraitienės. 
Pianistas R. Jagminas koncertan įsi
jungė sonata fortepijonui ir fortepi
joniniu ciklu “Mintys”. Sol. T. 
Chmieliauskaitė padainavo tris A. 
Kubiliūno harmonizuotas liaudies 
dainas, vokalinį ciklą “Lašai”, kurio 
tekstas yra V. Juchnevičiūtės. Pirmą 
kartą sol. G. Šmitas atliko naująjį 
ciklą “Linksmos ir liūdnos daine
lės”, parašytą V. Petkevičiaus teks
tu. Dainininkams akompanavo pia
nistė M. Paulaitienė. Koncertą A. 
Kubiliūno nauju kūriniu “Nuotaika” 
ir koncertine pjese užbaigė ViĮniaus 
filharmonijos pučiamųjų kvintetas: 
fleitistas V. Višinskas, obojistas R. 
Staškus, klarnetistas J. Černius, fa
gotistas A. Ančeravičius ir valtori- 
nistas S. Kižys.

TARPTAUTINĖJE FOTOGRAFI
JOS PARODOJE Vašingtone dalyva
vo ir keturi Lietuvos atstovai — M. 
Baranauskas, V. Koreškovas, V. Bu
tyrinas, R. Linionis. Šiai parodai bu
vo gautos 1.089 nuotraukos, o rengė
jai pasirinko tik 314. Parodos gar
bės prizus laimėjo V. Butyrino “Nak
ties miško pasaka I” ir V. Koreško- 
vo “Statinės”. Už kitas jų nuotrau
kas jiems buvo paskirti parodos di
plomai. šion grupėn įsirikiavo ir M. 
Baranauskas.

LIETUVOS TELEVIZIJA pradėjo 
transliuoti seriją į vaizdo juostas įra
šytų koncertų, kurių programą at
lieka estrados dainininkai. Pirmoji 
juosta, skirta J. Miščiukaitei, per
žengė ir Lietuvos ribas — ją trans
liavo Latvijos ir Gudijos televizija. 
Antrojon juoston buvo įrašytas Vik
toras Malinauskas, estradoje pasiro
dęs jau prieš 12 metų. Nors dainavi
mo studijų nėra baigęs, bet gerai 
valdo balsą, sugeba paimti augštas 
gaidas, išbaigti atliekamų kūrinių 
frazes. Jo koncerto juostą paruošė 
Lietuvos televizijos rež. V. Pauliu- 
kaitis su red. D. Varžgaliene. Kon
certe skambėjo poetų tekstais su
kurtos estradinės kompozitorių dai
nos: V. Voronovo — “Įsikūnijimas”, 
“Pasaulis toks”, V. Ganelino “Elegi
ja”, “Koks tylus pasaulis”, “Kelias”. 
Koncertą papildė filmo ištrauka iš 
pernykščio sąjunginio dainininkų 
konkurso Taline, kur V. Malinauskas 
laimėjo I vietą už kompoz. V. Gane
lino ir poetės R. Girkontaitės dainos 
“Praeitis” atlikimą. Pirmą vietą 
šiame konkurse V. Malinauskas tada 
dalijosi su estų dainininku J. Joala.

DRAMATURGAS KAZYS SAJA 
į Vilniaus dramos teatrą grįžo su 
savo naujausia tragikomedija “Uba
gų sala”, pastatyta rež. I. Bučienės. 
Scenovaizdžius sukūrė “Lėlės” tea
tro vyr. dail. V. Mazūras, muziką — 
kompoz. G. Kuprevičius, pagrindi
nius vaidmenis — aktoriai M. Miro- 
naitė, R. Adomaitis, J. Berūkštytė, T. 
Vaisieta. Pagrindinis veikėjas “Uba
gų saloje” yra Gustavas, norintis su
kurti idealų žmogų iš būrio beran
kių, bekojų, aklųjų. Net ir labiausiai 
puolusio žmogaus dvasioje jis jieško 
derlingo žemės lopinėlio, kuriame 
galėtų prigyti stebuklinga vyšnių ša
kelė, išaugusi iš kitos turtingesnės 
dvasios. Veiksmas vyksta Platelių 
ežero saloje, kur kadaise telkdavosi 
į žemaičių Kalvarijos atlaidus suva
žiavę elgetos. Vilniaus dramos tea
rė jau buvo pastatyti du ankstyves
nieji K. Sajos veikalai — “Pranašas 
Joną” ir “Maniakas”. V. Kst.
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ISLINGTON ■ EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vienaaugštis; vi
sai nauji kilimai, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu 
įvažiavimu; tuojau galima užimti. Turim dar keliolika namų tame 
pačiame rajone.
PRINCE EDWARD DR. - BLOOR, dviejų augštų 6 kambarių atskiras 
namas, kvadratinio plano, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu.
BABY POINT rajone, 6 kambarių atviras namas, moderni virtuvė, už
baigtas rūsys, kvadratinis planas, 2 prausyklos, dvigubas garažas, pra
šoma kaina $89,900.
JANE - ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas; alyva šildomas; gara
žas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina tik $59,900; skubus parda
vimas.
INDIAN ROAD ■ HIGH PARK, palikimas, 7 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 prausyklos, vandeniu-alyva šildomas; dvigubas 
garažas.
SCARLETT ROAD - LAMBTON SQUARE, 6 kambarių bendranamis 
(condominium) — “penthouse”; 2 prausyklos, centrinis vėsinimas-šil- 
dymas; didžiulis balkonas; vaizdas į golfo aikštyno pusę, puikus vaizdas.
SOUTH KINGSWAY, 6 kambariai bendranamyje (condominium), 2 
prausyklos, plaukiojimo baseinas, pirtis ir t.t.; arti susisiekimo bei 
krautuvių.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS 

namų 239-5923
ANTANAS GINIOTIS 

namų 769-9356

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų

KASOS VALANDOS: = 

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

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. .. 131/2% 
term, indėlius 1 'metų 13 %
term, indėlius 2-3 metų 12 % 
pensijų s-tq ................. 12 %
taupomąją s-tą *> ........ 10%%
spec. taup. s-tą *) 121/2%
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ: 
asmenines 15 %
mortgičius 141/2%
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. 
°) Nuo gegužės 1 d.

Nemokama visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidos. 
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 Į NAMUS

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus Ao BIŠŪdŽĖUS

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, ,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1332

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ 4
(Tarp Dundas ir College) « ©SeTOnaS
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai

■ taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

e TELE VISION
LjP S' S S S'Lfi' S S'^ Savininkas — V. SIMINKEV1ČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam “ADMIRAL” ir kitų firmų televizijas 
bei “stereo” aparatus. Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4’X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT’ f

Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis,

GALLERY
Specialistas portretų, 
vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. Įrėminimai

ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place) 

Tel. 249-3177, pa 6 valandos vakaro 248-9564

Hamiltono Vyskupo Valančiaus mokyklos velykinių margučių dažymo kon
kurso laimėtojai: Romas Aiderdice, Vincas Mačys, Algis Rudaitis, Tomas 
Kekys, Danielius Rukšėnas, Gvina Jasevičiūtė, Ramona Ciparytė, Ramunė 
Mačytė, Sandra Ciparytė, Loreta Mačytė ir Rimas Siūlys Nuotr. K. M.

Kanados įvykiai
.(Atkelta iš 1-mo psl.)

ti Kanados federaciją. Paramą 
šią kryptimi jau yra pažadėjęs 
Ontario premjeras W. Davis. 
Rene Levesque teigia, kad aiš
kus kvebekiečių pasisakymas 
už nepriklausomą sandraugą 
privers Kanados min. pirminin
ką P. E. Trudeau pakeisti nuo
monę ir dėl jos pradėti dery
bas. P. E. Trudeau, atmesdamas 
šią minti, pradėjo kalbėti apie 
visos Kanados referendumą. Ka
dangi Kvebekas yra jos federa
cijos dalis, dėl jo nepriklauso
mybės turi teisę pasisakyti visa 
Kanada.

Kvebeko televizijos transliuo
tame pasikalbėjime premjeras 
R. Levesque prašneko apie ne
didelę, bet veiksmingą nepri
klausomo Kvebeko kariuomenę, 
kurios dėka šioje provincijoje 
būtų užtikrinta ir apsaugota ka
rinė pramonė. Karines Kanados 
pajėgas jis pavadino komiška 
opera, turinčia net 1.600 gene
rolų, kuriu po vieną tenka kiek
vienai žemesnio rango 500 vy
rų grupei. I ši pareiškimą atsi
liepė gėn. Itn. J. -Paradis, Mont- 
realio distrikto viršininkas. Jis 
sutiko su premjeru R. Leves
que, kad dabartinė Kanados ka
riuomenė nėra didelė, bet gerai 
paruošta. Savos kariuomenės 
išlaidos Kvebekui būtų nepake
liamos. Neseniai su McDonnell 
Douglas pasirašyta sutartis dėl 
naujų naikintuvų Įsigijimo Ka
nadai kainuos apie $4 bilijonus. 
Milijonus dabar taip pat reikia 
mokėti už karo laivus, tankus 
bei kitus modernius ginklus. 
Pasak gen. Itn. J. Paradiso, 
premjeras R. Levesque neturi 
jokio supratimo apie karines iš
laidas, kurių nepriklausomas 
Kvebekas niekada negalėtų pa
kelti.

Federacinės liberalų vyriau
sybės gaires naujojo parlamen
to atidaryme perskaitė Kanados 
gubernatorius E. Schreyeris. 
Jose nėra didesnių užmojų. Nu
matoma tik finansinė pagalba 
labiausiai nepakeliamų mortgi- 
čių prislėgtiems namų savinin
kams, mėnesinis $35 papildas 
neturtingiems pensininkams. 
Kartojamas ir senas įsipareigo
jimas, kad naftos gaminių kai
nos Kanadoje nebus sulygintos 
su pasaulinėmis. Kalbama apie 
Kanados naftos naftotiekio li
nijos nuvedimą iki Atlanto pro
vincijų. šį klausimą liberalai 
ignoravo jau ilgus metus, nes 
seniau Atlanto provincijas buvo 
pigiau aprūpinti užsienio nafta. 
Jos netikėtas kainų kilimas Ka
nadą užklupo nepasiruošusią. 
,Naftotiekio pratęsimui' reikia 
Įdidelių išlaidų ir, žinoma, daug 
laiko. Bus skatinamas užsienio 
firmų perėmimas Į kanadiečių 
Irankas. Tačiau ir šiuo klausimu 
Jieka neatsakyta problema — 
iš kur tam reikalui bus gauta 
pinigų? Prasitariama apie di
desnę užsieno firmų kontro
lę, nors visi žino, kad Kanada 
šiuo metu daugiau nei betkada 
yra reikalinga užsienio investa- 
cijų. Pigokas pataikavimas jau
čiamas ir marijuanos rūkyto
jams. ŠĮ nusikaltimą norima iš
braukti iš kriminalinio kodekso, 
jeigu pas kurį nors kanadietį 
bus rastas nedidelis kiekis ma
rijuanos savo reikalams. Val
džios gaires turbūt labiau išryš
kins naujasis biudžetas, dėl 
dviejų federacinio parlamento 
rinkimų ir dėl konservatorių 
vyriausybės nuvertimo labai pa
vėluotas. Savo deficitinėms iš
laidoms padengti naujoji P. E. 
Trudeau vyriausybė vėl paskel
bė $1,1 bilijono vertės paskolų 
lakštų pardavimą.

Ontario liberalų vadas S. 
Smithas, išklausęs premjero W. 
Davis vyriausybės gaires naujo
sios parlamento sesijos atidary

me, iškėlė nepasitikėjimo vy
riausybe klausimą. Premjero 
W. Davis konservatorių mažu
mos vyriausybę nuo nuvertimo 
išgelbėjo socialistai su savo va
du M. Cassidy, parlamente tu
rintys 33 atstovus. Nepasitikė
jimo klausimas buvo atmestas 
87:33 balsų santykiu. Socialis
tai ir jų vadas M. Cassidy gali 
pakeisti savo nuomonę, kai bus 
pateiktas naujasis biudžetas, jei
gu jin nebus įtraukta finansinė 
pagalba augštų palūkanų už pa
skolas smaugiamiems namų sa
vininkams, ūkininkams ir smul
kiems verslininkams.

Apie Maskvos olimpiados boi
kotą prašneko ir I. Guzenka, bu
vęs Sovietų Sąjungos ambasa
dos pareigūnas Otavoje, 1945 m. 
išsineštais dokumentais atsklei
dęs sovietų špionažo tinklą. Da
bar ji yra pakeitęs savo tapaty
bę, su žmona ir vaikais gyvena 
nepaskelbtoje Ontario vietovė
je, globojamas RCMP saugu
miečių. L Guzenka ragina kana
diečius boikotuoti šią olimpia
dą. Sovietų Sąjungos gyvento
jus kompartija maitina mela
gingomis pasakėlėmis apie Af
ganistano įvykius, nuslėpdama 
tikruosius faktus. Kanados ir 
kitų laisvojo pasaulio šalių pa
skelbtas olimpiados boikotas su
griautų tą sovietinį komparti
jos mitą gyventojų akyse. Tada 
jiems paaiškėtų, kad sovietų 
kompartijos vadai Afganistane 
tikrai yra padarę didelį nusikal
timą, jeigu dėl jo laisvojo pa
saulio valstybės atsisako daly
vauti olimpiadoje.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai organizuoja ekskursi

ją į Marineland (Niagara Falls). 
Bus vykstama autobusu gegužės 4, 
sekmadienį, tuoj po 9 v. Mišių Pri
sikėlimo šventovėje. Kviečiami visi 
jaunučiai, moksleiviai ir studentai. 
Jeigu atsirastų tėvų, kurie taip pat 
norėtų vykti autobusu, vietų užteks. 
Jie yra mielai kviečiami.

Motinos Dienos proga ateitininkai 
ir šiais metais pardavinės kepinius 
ir gėles Prisikėlimo par. salėje. Mo
tinos Diena šiais metais bus gegužės 
11. Kas sutiktų iškepti pyragų, pra
šomi skambinti G. Kaknevičienei tel. 
532-6760.

Moksleivių kursai Wasagoje įvyks 
gegužės 30 d. savaitgalyje. Progra
ma bus paskelbta vėliau.

Skautų veikla
• A.a. Stepo Kairio mirties de

šimtmetį prisimenant, balandžio 13 
d., 7 v.v., Prisikėlimo šventovėje at
našautos specialios skautininkų ra
movės užprašytos šv. Mišios. Stepo 
Kairio muzikiniam vienetui grojant, 
jauni skautininkai D. Barzdžiūtė ir 
L. Saplys prie altoriaus padėjo rau
donų rožių puokštą. “Sutelk mus, 
Viešpatie” — jautriai skambėjo 
kanklių garsai, įeinant dvasios va
dovams kun. St. Kulbiui, SJ, ir kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM. Kun. 
St. Kulbis pasakė įspūdingą pamoks
lą, paryškino velionies nuopelnus 
skautybei ir prašė pasimelsti. Skaiti
nius atliko s. V. Sendžikas. Komuni
ją priėmė beveik visi pamaldų daly
viai, kurių buvo netoli šimto. Gal 
kiek perdaug apkrauta įvairiais ki
tais užsiėmimais ši diena neleido 
kaikam tose įspūdingose pamaldose 
dalyvauti.

Po ilgesnės tylos muzikinio viene
to nariai R. Bubelytė, M. šaltmiraitė, 
G. Šaltmiraitė, J. Melnykaitė, A. 
Sendžikaitė, A. Kalinauskas, T. Sen
kevičius, G. Sendžikas ir A. Gvildys 
vėl gražiai pasirodė šių pamaldų me
tu. Po šv. Mišių muzikinio vieneto, 
skautininkų-kių ir tėvų atstovai nu
vyko į kapines, prie mirusiojo ant
kapio padėjo gėlių ir uždegė žvaku
tes. Mirusio brolio Stepo prisimini
mo vakaras dvelkė jautria rimtimi.

• Skautininkų-kių ramovės rengi
nių komitetas balandžio 15 d. posė
dyje nutarė rengti Vytauto Didžio
jo 550 m. mirties minėjimą—kon
certą Lietuvių Namuose spalio 5 d.

• Sesė Kristina Dambaraitė baigė 
“Gintaro” vadovių mokyklą. Sveiki
name.

• “Gintaro-Ąžuolo” jaun. vado- 
vų-vių kursai-stovykla šią vasarą bus 
Romuvoje liepos 26 — rugpjūčio 2 d.

• Paskutiniai rankraščiai knygai 
“Mūsų skautybė” laukiami iki bir
želio 15 d. Siųsti C. Senkevičiui, 40 
Burrows Ave., Islington, Ont. M9B 
4W7.

• Romuvos stovyklavietę'parėmė: 
Lietuvių Fondas $400, “Parama” 
$300, Prisikėlimo kredito kooperaty
vas $200. Nuoširdus ačiū. C. S.

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Sovietų Sąjungos jaunių stalo te
niso pirmenybėse Oriole du bronzos 
medalius laimėjo Vilniaus žalgirietis 
Z. Rusakevičius. Trečią vietą jis už
ėmė individualiose varžybose, pra
lenktas kijeviečio V. Dvorako ir ode- 
siečio B. Rozenbergo. Antras bron
zos medalis Z. Rusakevičiui įteiktas 
už mišraus dvejeto rungtį, kurioje 
jis dalyvavo su karagandiete J. Bal- 
ko.

Vilniaus “Žalgirio” komanda pir
mosios lygos futbolo pirmenybes ko
vo 31 d. pradėjo Nalčike susitikimu 
su vietiniu “Spartaku”. Pradžia buvo 
nesėkmingai — žalgiariečiai pralaimė
jo spartakiečiams 0:1. šį sezoną “Žal
girio” komanda turi 17 žaidėjų — V. 
Jurgų, E. Kasputį, K. Gražulį, A. Ja
nonį, V. Kapsarvičių, K. Latožą, G. 
Paberžį, S. Imenicką, J. Jurgelevičių, 
V. Kromaną, E. Malkevičių, R. But
kevičių, V. Dirmeikį, S. Jakubauską, 
V. Rasiuką, E. Riabovą ir R. Rudze
vičių. Visi dalyvavo išvykoje į NalČi- 
ką.

“Dinamo” draugijos meninės gim
nastikos pirmenybėse Rygoje pirmą 
kartą dalyvavo ir Lietuvos atstovės. 
Cempijonės vardą išsikovojo Dalia 
Kutkaitė, surinkusi 45,95 taško. Ji 
laimėjo šešis medalius — tris auk
so ir tris sidabro.

Gruzijoje kasmet rengiamos aka
deminio irklavimo “Juodosios jūros” 
maratono varžybos. Pirmąsias vietas 
jose šiemet laimėjo: vienviete valti
mi — V. Stočkutė, dviviete be vairi
ninko — A. Gedvilas ir S. Narušaitis.

Tradicinį jėgų išbandymą Vilniu
je turėjo Lietuvos ir Estijos tenisi
ninkai. Pirmą dieną kovos buvo už
baigtos 9:1 svečiu naudai. Vieninteli 
tašką Lietuvai iškovojo vilnietis G. 
Bražėnas, rezultatu 7:5, 7:5 nugalėjęs 
A. Surtchalą. Antroji diena buvo sėk
mingesnė Lietuvos tenisininkams, 
pasiekusiems pergalių santykį 3:2. 
žaidynės užbaigtos didoka estų per
gale — 11:4.

Lietuvos jaunųjų šuolininkų į van
denį varžybos įvyko Panevėžyje. 
Čempijonais tapo: jaunimo grupėje 
— vilnietė A. Pipinytė ir panevėžie
tis R. Pūras (3 m tramplinas), J. 
Vaičiulionytė ir R. Pavilonis (bokš
tas); jaunių grupėje — panevėžietė 
E. Namickaitė (tramplinas), vilnietė 
A. Matukaitė (bokštas), vilnietis R. 
šermukšnis (tramplinas ir bokštas);

jaunučių grupėje — kaunietė G. 
Plančiūnaitė (1 m tramplinas), pa
nevėžietė M. Šniurevičiūtė (3 m 
tramplinas), o vilnietis E. Janavičius 
tapo abiejų rungčių laimėtoju.

Septynioliktą kartą dėl Lietuvos 
televizijos taurės kovojo Kauno ir 
Vilniaus plaukikai. Vienuoliktą kar
tą taurę laimėjo kauniečiai, surin
kę 70 taškų. Vilniečiams teko II 
vieta su 63 taškais. Varžybose taip
gi dalyvavo ir kitų trijų miestų atsto
vai: III vietą laimėję klaipėdiečiai 
(20 taškų), IV — šiauliečiai (10,5 
taško), V — panevėžiečiai (9,5 taš
ko). šiose pirmenybėse svarų laimė
jimą pasiekė Vilniaus S. Nėries vidu
rinės mokyklos aštuntokė Aiškutė 
Buzelytė, 100 metrų krūtine nuplau
kusi per 1 min. 13,6 sek. šiuo rezul
tatu ji pagerino Lietuvos jaunių re
kordą, priklausiusį Linai Kačiušytei. 
Po šio laimėjimo A. Buzelytė su tre
neriu A. Štaru buvo pakviesta į 
Maskvą ruoštis Sovietų Sąjungos, 
Olandijos ir Italijos plaukikų pirme
nybėms.

Panevėžio lengvosios atletikos ma
nieže buvo surengtos Lietuvos moks
leivių lengvosios atletikos žiemos 
daugiakovės pirmenybės. Atskirose 
amžiaus grupėse laimėtojais tapo: 
trikovės — klaipėdietė N. Grušaitė 
su 1756 taškais, penkiakovės — vil
nietė V. Zablonskaja su 3478 ir ša- 
kietė V. Ulinskaitė su 3289. Vaiki
nų penkiakovę laimėjo panevėžietis 
D. Sveikata, surinkęs 2768 taškus, 
septintkovę — panevėžiečiai G. Gai- 
liūnas (4780 taškų) ir A. Vaišnys 
(4375 taškai). G. Gailiūnas pageri
no Lietuvos jaunių rekordą, su kar
timi peršokęs 4 m 50 cm.

AUŠROS ŽINIOS
NUGALĖJO LATVIUS. Balandžio 

13 d. Prisikėlimo salėje įvyko krep
šinio rungtynes tarp Aušros ir latvių 
vyrų komandų. Rungtynes laimėjo 
Aušra 126:100 (59:49). Aušros vyrai 
išvystė greitą žaidimą, bet latviai ne
atsiliko. S. Žulys perėmė lentų kon
troliavimą ir pirmą puslaikį baigė 
59:49 rezultatu. Antrą puslaikį lat
viai pradėjo lyginti rezultatą, bet 
Aušra neatleido vyravimo aikštėje ir 
rungtynes baigė rezultatu 126:100. 
Aušros komandoje žaidė: S. Arlaus
kas 27, A. Abromavičius 10, S. Žulys 
20, R. Underys 9, R. Kaknevičius 24, 
K. Bartusevičius 2, E. Norkus 4, C. 
Džiubas 24, S. Ignatavičius 2. K. š.

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island

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

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

■GARBENS

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.

Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, jkainojant namus ir t.t.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir s k o H n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame j®
TORONTO LIETUVIŲ į*
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

13’/2% 
13 
12 
12 
12
1 1 1/4 % 
6 %

% 
% 
% 
,%

MOKA:
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planą 
speciali taup. sąsk. 
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.)

IMA:

% už asm. paskolas

141/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių___________
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALAND.OS: 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

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

FLORIDA 
REAL S

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomosimas 

Angelė E. Kamiene
REALTOR ... BROKER ... NOTARY

T? A HPT? i’cnJ\evara-’K- Petersburg >5706 
JLO A n. JL AJ Telefonai (81?) >60-2448 . Vakare (8l})>45-2?>8

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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.

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

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

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Lietuviai Čikagoje >
A. SAULAITIS,J

JAUNIMO CENTRE administraci
jos perdavimas pasauliečių vienetui 
pažengė dar vieną svarbų žingsnį 
pirmyn balandžio 13 d. steigiamaja
me visuotiniame Jaunimo Centro na
rių susirinkime. Lapkričio 16 d. Illi
nois valstijoje inkorporuota Jauni
mo Centro bendrovė (Lithuanian 
Youth Center Fund, Inc.), turinti 
jau 194 narius su 706 balsais, išrin
ko naują 12-kos asmenų tarybą. Si 
taryba perims veiklos planavimą iš 
Tėvų jėzuitų 1978 m. vidury asmeni
niu pagrindu sukviestosios laikino
sios tarybos, kuriai ilgą laiką vado
vavo Antanas Dundzila, o šiais me
tais — Juozas Rimkevičius. Pamažu 
susipažindama su Jaunimo Centro 
reikalais ir palaipsniui rūpindamasi 
finansavimo, administracijos, ūkio 
bei kultūrinės veiklos reikalais, nau
joji taryba ir jos pakviestoji val
dyba š.m. liepos 1 d. visai perima 
šios įstaigos vadovavimą iš Tėvų jė
zuitų, kurie naujam vienetui nemo
kamai nuomoja patalpas.

Steigiamasis susirinkimas iš 16 
kandidatų tarybon išrinko Ireną 
Kriaučeliūnienę, dr. Joną Račkaus
ką, Mariją Ambrozaitienę, Sofiją 
Džiugienę, Vytautą Kasniūną, Anta
ną Vaičaitį, dr. Arūną Liulevičių, 
Joną Jasaiti, Henriką Laucių, Matil
dą Marcinkienę, Vytautą Jasinevičių 
ir Gailutę Valiulienę, o revizijos ko- 
misijon — Danguolę Bartkuvienę, 
Vytautą Mikūną ir Juozą Masilionį. 
Aštuoni išrinktieji jau buvo JC ta
rybos ar valdybos nariais paruošia
majame laikotarpyje. Pagal adv. Al
girdo Ostrausko paruoštą statutą, 
trečdalis tarybos narių perrenkamas 
kasmet.

Pirmojoje susirinkimo dalyje kal
bėjo Tėvų jėzuitų vadovybė. Provin
cijolas kun. Leonas Zarmeba paaiš
kino, kad JC perleidimo priežastis 
nėra ekonominė, nes JC visada iš 
nuomų bei aukų su mažu likučiu iš
siversdavo. Pagrindinis motyvas yra 
noras užtikrinti Jaunimo Centro 
ateitį, kai kandidatų skaičius į jė
zuitus labai mažas. Čikagos lietuvių 
jėzuitų vyresnysis kun. Juozas Vaiš- 
nys sakė, kad jėzuitai šios darbo dir
vos neapleis, o naujoj santvarkoj ga
lės turėti laisvesnes rankas grynai 
religinei veiklai. Kvietė visuomeni
nės organizacijos narius aukotis nuo

širdžiam darbui. Septintasis ir pas
kutinysis Jaunimo Centro direkto
rius kun. Antanas Saulaitis priminė, 
kad Jaunimo Centras nėra tik vieta, 
bet ir idėja bei žmonės, nes jame 
dalyvaujama visuotinai pagal amžių, 
pažiūras. Galimybių įstaigą išugdyti 
labai daug, jei tikėsime, kad nesa
me tik likimo aukos, bet savo atei
ties planuotojai ir vykdytojai.

LAIKINOSIOS JANIMO CENTRO 
TARYBOS pirm. J. Rimkevičius sa
kė, kad praėjo dveji metai nuo va
karonės 1978.IV. 14, kai buvo viešai 
iškeltas sumanymas tokią tarybą 
steigti. S50.000 apyvartos ir 100.000 
lankytojų apimties įstaigai jautriau
si reikalai esą visuomenės santykiai 
su savininkais Tėvais jėzuitais ir bū
sima administracinė forma, kur duo
tų pakankamai laisvės bei erdvės 
veikti. Valdybos pirm. I. Kriaučeliū- 
nienė apibūdino tris jau esamos 
veiklos sritis: raštinės bei finansų, 
ūkio, kultūrinės veiklos. Adv. A. Os
trauskas iškėlė svarbesnius metam, 
o vėliaus trejiem metam, veikiančios 
sutarties pagrindus, pagal kuriuos 
JC organizacija patalpas nuomoja ir 
veiklą tvarko. JC nariais tapti gali
ma sumokant $20 ir gaunant vieną 
balsą, arba dar po S20 iki S100 ir 
penkių balsų. Amžinais nariais tam
pa įnešę SI.000 ir turį 20 balsų. Kul
tūrinės srities pranešimas teko dr. 
A. Liulevičiui, kuris surinko suma
nymus, kaip patalpas panaudoti die
nos metu vyresnio amžiaus žmo
nėms, vasarą vaikams bei jaunimui, 
praplėsti pokalbių, kursų, vakarų 
ciklą.

Prieš 23 m. pastatytą Jaunimo 
Centrą nuo liepos 1 d. pilnai admi
nistruos išrinktoji taryba ir jos pa
kviesta valdyba. Tėvai jėzuitai, gy
vendami šalia ir turėdami 150 asme
nų talpos koplyčią, toliau dirbs reli
ginėje, kultūrinėje, socialinėje sri
tyje. Netaip ryškiai susirinkime mi
nėtas ryšys su organizacijomis, ku
rių 121 pasinaudoja Jaunimo Cent
ru. Nariais tapti gali ir jos. J. Rim
kevičius ragino draugijas rūpintis 
ne tk savais, bet ir bendrais reika
lais. Yptingu akstinu šiems žygiams 
buvo Tėvų pranciškonų pasaulie
čiams perleistas Kultūros Židinys 
Niujorke, nors šis buvo statytas na
rystės pagrindu.

Argentinos ir Urugvajaus jaunimas džiaugiasi radęs sniego Toronte Nuotr. A. šeškaus

TORONT®«t

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:

864. Supro.no, Andriaus atm.
Toronte $ 275

865. Deksnys, Jonas ir Aniceta
Hamiltone 100

866. Patamsis, Alfonsas St. Ctr. 100
867. Lesevičiaus, Prano atm.

Hamiltone 500
868. Kuras, Joana, Hmlt. 100
869. Toronto Teatras “Aitvaras” 100
870. Šiaurys, Henrikas, Tor. 100
871. Šapokos, Adolfo atm., Tor. 100
872. Dasys, Albertas, Mont. Q. 100
873. Kibirkštienės, Juozės atm.

Mont. Q. 529
874. Kuzmarskis, Aleksas, Tor. 100

Rcnkauskas, Donatas 20
> Weir, Elena 25

ĮNAŠŲ PAPILDYMAI:
9. Miceikos, Vladas ir

Marija iki $600
23. KLB Otavos apylinkė 4900 
48. “Parama”, Toronto Liet.

Kredito Koop. 2650
73. Kojelaičiai, Aleksas ir

Teodora 25100
142. Bersėnas, A. J. 200
149. Paužos, Broniaus test.

palik. 20477
198. Karbūno, Leono atm. 800
201. Moklickaitės, Veronikos

test, palik. 1500
245. Skrcbūno, Alfonso atm. 575
334. KLK Moterų Dr-jos

Montrealio skyrius 200
430. Jokubilius, Silvestras 1500
431. Jokubilius, Elena 1500
483. Kubilius, Vincas ir

Veronika Dr. 200
531. Stankūnas, V. kun. 1350
701. Mažeika, Juozas 200
797. Zaldokas, Stepas 200
863. Matulionio, Jono atm. 200

Jaunam torontiškiui ANDRIUI 
SUPRONUI staiga mirus, šeimos 
draugai sudarė įnašą KLF; aukojo 
$25: E. Jasiūnienė; po S20: J. Gustai
nis, J. Nacevičius; po $10: A. Ankus, 
J. ir O. Balsiai, Alg. Banelis, P. Ber- 
ncckas, L. Garbačiauskas, S. Ignata
vičius, S. Krasauskas, J. Nešukaitis, 
V. Mickevičius, P. Stauskas, H. šiau
rys, K. Lukošius; po $5: V. Akelaitis, 
A. Balnis, A. Banelis, P. Bičiūnas, P. 
Bičiūnas, J. Budrys, M. Duliūnas, A. 
Grigonis, M. Ignatavičius, S. Jonai
tis, K. Liutkus, E. Nacevičius, V. 
Skukauskas, A. Šelmys, M. Vaitkevi
čius, R. Vaitkevičius, A. Duliūnas, V. 
J. Uogintas; po $2: E. Zabiela ir vie
nas neišskaitomas.

A.a. PRANO LESEVIČIAUS at
minimui draugai bei artimieji kartu 
su mirusio žmona suaukojo $500. 
Aukojo po $30: P. A. Mažaitis, Gra

žina VVade-Mazaitis; po $20: A. Ber
sėnas, J. Bersėnas, B. Grajauskas, 
V. Kėžinaitis, V. Narkevičius; po 
S10: S. Dalius, J. Dervaitis, A. Gar- 
kūnas, J. Gimžauskas, H. Juodis, H. 
Kairienė, P. Kanopa, O. Kudžma, V. 
Leparskas, V. Melnikas, K. Mileris, 
A. Mingėla, A. Muliuolis, J. Pleinys, 
P. Sakalas, L. Skripkutė, V. Stabin- 
gis, O. Stasiulis, A. Patamsis, J. Tar
vydas, I. Varnas, J. Žiurinskas, M. 
Žaliauskas. Mirusio Prano žmona 
papildė iki $500.

Fondas atsiprašo už Įvykusią klai
dą, praleidžiant aukojusių pavardes 
Edvardo Dambrausko mirties atve
ju. Aukojo $100: Lietuvių Klubas 
(West Elgin); $20: Jociai, Marta ir 
Pranas; po S10: J. Ciparis, Gapučiai, 
Kostas ir Gen., P. Gaidauskas, H. Ja- 
sinskas, M. Kierasevičius, Mockai, 
L. ir Z., Paketūrai, S. ir J., A. Šarap- 
nickas, J. Rastapkevičius; po $5: S. 
Pakalnis, A. Starkus.

Fondas dėkoja: A. Sudikienei, įra
šiusiai Įnašą a. a. A. Šapokos vardu, 
p. Urbonienei, kasmet papildančiai 
Įnašą L. Karbūno atminimui, L. 
Skripkutei, papildžiusiai įnašą J. 
Matulionio vardu.

P. p. Kojelaičiai iš West Lome, 
Ont., vykdydami savo pasižadėjimą, 
testamento numatytą sumą papildė 
iki $25.000. Tuo būdu jų vardo sti
pendijų fondas pasidarys patrauk
lesnis lietuviams studentams.

Montrealyje mirusios a. a. JUO
ZĖS KIBIRKŠTIENĖS atminimui 
vietoje gėlių suaukota Fondui 
$528.98. Aukojo $70: J. V. Rugie- 
niai; po $25: J. J. Adomoniai, O. J. 
Balsiai, J. Dabkus, V. Daugėlavičie- 
nė, J. C. Tanner, I. Maziliauskienė; 
po S20: J. Aneliūnienė, V. Balsienė, 
A. Kudžma, J. E. Pažemėnai, Ada 
Rudytė, J. Rugienius, L. A. Rugie
niai, B. D. Rupšiai; po $10: M. J. 
Adomaičiai, J. K. Andriuškevičiai, 
R. A. Bulotos, O. L. čekauskai, A. 
Gaurys, A. Kudžmaitė, G. Kudžmie- 
nė, J. Kęsgailienė, R. Navikėnas, R. 
J. Piečaičiai, S. V. Piečaičiai, D. P. 
Sodo; $5: J. Jurėnas.

Sveikiname visus naujus ir įnašus 
papildžiusius narius. Kviečiame vi
sus narius surasti bent po vieną 
naują narį. Tai yra visų mūsų pa
reiga prisidėti prie bendro tikslo — 
Tėvynės atstatymo. Fondo susiraši
nėjimo adresas: 28 The Palisades, 
Toronto, Ont. M6S 2W8.

KLF VALDYBA

Aldona Sendžikaitė, 11 klasės 
mokinė, laimėjo pirmą vietą ra
šinių konkurse, kuri organiza
vo Toronto District Canadian 
Mental Health Association. Pre
mija bus Įteikta Kingsway Rota
ry Klubo vakarienėje. Rašinys 
dabar yra patekęs į Ontario var
žybas. A. Sendžikaitė kartu su 
broliu Gintu, Toronto skautų 
veikėjų Sendžikų vaikai, labai 
sėkmingai lanko ir Augštes- 
niuosius Lituanistinius Kursus 
(Aldona XI-je, o Gintas XHI-je 
klasėje).

“Dirva” 1980. IV. 10 išspaus
dino korespondenciją apie to
rontiškio teatro “Aitvaras” gast
roles Detroite, kur jis suvaidi
no Vyt. Alanto 3 v. komediją 
“Saulėgrąžų sala”. Detroite ji 
buvo vaidinama antrą kartą, 
bet žiūrovų buvo gausu. Dalyva
vo ir pats komedijos autorius 
Vyt. Alantas. Po vaidinimo ak
toriams buvo suruoštos jaukios 
vaišės. Spektaklį rengė Detroi
to Lietuvių Namai, SLA 352 
kuopa ir šauliai.

Naujasis federacinės vyriau
sybės daugiakultūrių reikalų 
min. Jim Fleming 1980. IV. 12 
Harbour Castle-Hilton viešbu
tyje . suruošė priėmimą, kuria
me dalyvavo min. R. Caplan, 
kaikurie etninės spaudos dar
buotojai, keletas parlamento 
narių ir visuomenės veikėjų. Iš 
lietuvių dalyvavo J. Karka. Mi- 
nisteris J. Fleming pasakė kal
bą, kurioje žadėjo finansinę vy
riausybės paramą kultūrinei et
ninių grupių veiklai. Pažymėti
na, kad ministerio žmona yra 
latvių kilmės.

g HAMILTON^
(Atkelta iš 4-to psl.) 

nesveikavo ir turėjo pakelti daug 
sunkių operacijų. Atvykęs j Kanadą 
su savo šeima, visą laiką gyveno Ha
miltone. Iš profesijos buvo muzikas- 
vargonininkas, bet savo profesija čia 
nesivertė. Pensiją buvo išsitarnavęs 
dirbdamas ligoninėje. Trumpą laiką 
ėjo vargonininko pareigas AV para
pijoj ir talkino kitiems chorve
džiams. Paliko sergančią žmoną, dvi 
dukras — D. Balsienę ir L. Bildušie- 
nę, dabar gyvenančias JAV, ir 5 vai
kaičius.

čia rašančiam pirmą kartą teko 
sutikti velionį dar karo metu, kai jis, 
pasiskaitęs iš Berlyne išeinančio lie
tuvių laikraščio apie lietuvius gyve
nančius Oldenburgc, prie jų prisijun
gė su savo šeima. Teko gyventi su 
juo kartu ir stovyklinį gyvenimą Vo
kietijoj, kur jis buvo suorganizavęs 
didelį stovyklos chorą, pasireikšda- 
mas kaip gabus chorvedys ir talen
tingas muzikas, žmogus buvo augš- 
tos inteligencijos ir didelio takto. 
Hamiltono lietuvių visuomenė štur- 
maiti ilgai dar prisimins. K. M.

Spaudos rėmėjai. Mažosios 
Lietuvos Moterų Draugija iš sa
vo metinio šiupinio gauto pelno 
“T. žiburiams” paskyrė $30. 
KLB Kalgario apylinkės valdy
ba “Tž" paskyrė $25. Valdybos 
vardu čekį atsiuntė ižd. S. Zal
dokas. Po $50 aukojo: Justinas 
Žakas, Adolfas Kuliešius, Pet
ras P. Spėtyla.

“TŽ” loterijai Margio vaisti
nė atsiuntė masažų ir manikiū- 
ros reikmenų rinkinį.

“Tž” spaudos baliui ir šiais 
metais gauta stambi parama gė
lėmis iš J. ir A. Arštikaičių. 
Jiems ir visiems kitiems spau
dos rėmėjams reiškiame nuo
širdžią padėką.

Toronto tautinių šokių gru
pės “Atžalynas” metinis pava
sario koncertas — balius įvyko 
balandžio 18 d., Lietuvių Na
muose. Programa buvo pradėta 
Kepurine, kurią šoko visų gru
pių mergaitės. V. Javaitė, pro
gramos pranešėja, pasveikino 
vakaro dalyvius, kurių buvo 
pilna salė.

Programoje pasirodė visos 
keturios šokių grupės. Vyres
nieji džiugino žiūrovus savo pa
siektais darbo rezultatais, o pa-’ 
tys mažieji gerai nuteikė visus 
jau vien savo pasirodymu.

Tautinių šokių programa bu
vo paįvairinta deklamacijom ir 
“Vasaros garsų” mergaičių tri
julės dainomis. Tėvų komiteto 
atstovas Pr. Dovydaitis išreiškė 
padėką programos atlikėjams, 
“Atžalyno” rėmėjams ir visiems 
svečiams. Taip pat buvo prista
tyti “Atžalyno” mokytojai: V. 
Javaitė, S. Underytė, R. Dreše- 
ris ir vyriausia mokytoja A. 
Zenderienė. Mokytojams, muzi
kantams ir “Vasaros garsų” 
mergaitėms buvo Įteiktos dova
nėlės. V. Javaitė perskaitė ilga
metės “Atžalyno” mokytojos S. 
Martinkutės laišką iš Australi
jos. Vakarienės ir šokių metu 
V. Dauginis pravedė laimikiais 
gausią loteriją. D.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Toronto skyriaus visuotinis me
tinis susirinkimas 1980 m. ko
vo 29 d. Toronto Lietuvių Na
muose, dalyvaujant vietininki- 
jos pirm. Stepui Jakubickui, 
svarstė organizacinės veiklos ak
tyvinimo būdus, spaudos plati
nimą ir išrinko naują skyriaus 
valdybą: pirm. Paulius Adomai
tis, sekr. Bronius Žolpys, ižd. 
Petras Polgrimas. Kontrolės ko- 
inisijon išrinkti: dr. Klemensas 
Liutkus, Stasys Paciūnas ir Ka
zys Ginčius. Naujai valdybai yra 
pavesta suruošti platesnei visuo
menei paskaitą su skaidrėmis iš 
bolševikų siaubo Lietuvoje. S. J.

“The Globe a. Mail” 1980. 
IV. 16 išspausdino Allen Abel 
straipsnį apie Kanados krepši
nio rinktinę, kurioje geriausiu 
žaidėju laikomas Leonas Rau- 
tinšas. Rinktinė esą ruošiasi 
olimpinėm žaidynėm, bet nėra 
palanki kelionei į Maskvą. L. 
Rautinšas pareiškęs: “Žinoma, 
aš noriu dalyvauti olimpinėse 
žaidynėse (tam gi mes ir ruo
šiamės), bet manau, kad mes tu
rėtume sekti JAV-is. Mano šei
mos praeitis yra su tuo susiju
si. Mano tėvai papasakojo, kas 
įvyko Lietuvoje. Visi sako, kad 
sportininkai yra panaudojami, 
bet šiuo atveju galime tam pa
sipriešinti ir nebūti žaisliukais.” 
Straipsnyje minima ir L. Rau- 
tinšo motina Danutė, kuri pa
reiškusi: “Mes praradome per
daug žmonių Lietuvoje, per
daug šeimų, perdaug draugų. 
Leonas yra gana įžvalgus. Krep
šinis jam yra svarbus dalykas, 
tačiau bendras reikalas jam yra 
daugiau nei žaidimas. Kai Leo
nas buvo mažas, girdėjo savo 
draugus kalbant apie savo sene
lius, bet jau žinojo, kad jo se
neliai buvo rusų nužudyti. Keis
ta, bet jau 1944 m. rusai skelbė, 
kad jie taip pat buvo pakviesti 
į mūsų šalį”.

Šypsenos
Jablonskis ir žemaitis

Kalbininkas Jablonskis norė
jo sužinoti, ar žemaičiai tam tik
rų veiksmažodžių, numetę esa
mojo laiko trečiojo asmens ga
lūnę a (pvz. važiuoja) dar palie
ka j, ar ne.

Kartą važiuodamas su žemai
čiu sako:

— Aš važiųjų. — Žemaitis 
atsakė: — Tap, tap, puonali! — 
Jablonskis sako: — Tu važiūji. 
Žemaitis vėl: —Tap, tap, puona
li! — Jablonskis klausia: — Va 
ons kon dara? — laukdamas at
sakymo “važiu” ar “važiuj”. O 
žemaitis, pamatęs netoliese ei
nanti žmogų, tarė:

— Ons tuoks soskis, ons piest 
ėt!

Blakės
— Kas atsitiktų, — klausia 

Maskvos gatve eidamas estas 
lietuvį, — jei blakės taip žibė
tų naktį kaip šv. Jono vabalė
liai?

— Tada Maskva atrodytų 
kaip Amerikos Las Vegas, — 
atsakė lietuvis.

Parinko Pr. Alš.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
Tel. 533-7954

• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

• Apartamentai • Prekybos pastatai
• Raštinių pastatai • Ūkiai • Žemė

namų telefonas >
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-3305
Įstaigos (4 16) 233-332 3,

SKAITYTOJAI PASISAKO
NETURĖJAU KO VEIKTI

Perskaičiau “TŽ” 12 nr. Al. Gi- 
manto straipsnį “Nesibaigianti pro
blema”. Kaip paprastai, paminėta 
problema, bet nieko, kaip ją spręsti. 
Iš tikrųjų yra labai paprastas recep
tas — neduok vaikui be reikalo pi
nigų, duok darbo. Narkotikai yra 
labai brangūs. Jei ir gaus kartą ne
mokamai pamėginti, tai daugiau ne
galės kartoti dėl pinigų trūkumo.

Prieš kelerius metus mačiau mer
giną televizijoje, kuri buvo 19 metų 
ir ką tik nustojusi vartoti narkoti
kus. Komentatorius ją klausė, kada 
pradėjo vartoti. Ji atsakė — 14 me
tų amžiaus. Dar klausė, kodėl iš viso 
pradėjo vartoti narkotikus. Ji atsa
kė: “Turėjau atliekamų pinigų ir 
neturėjau ko veikti.”

Vaclovas Pniauskas
TIKRAI GIRDĖJAU

Su dideliu nustebimu perskaičiau 
“Amerikos Balso” klausytojo laišką 
“TŽ” 1980 m. 8 nr. Atrodo, kad šis 
“AB” klausytojas geriau žino ir gir
di už mus Venecucloje. Dar kartą 
tvirtinu, kad puikiai girdėjau, kai 
“AB” pasveikino žymųjį dailininką 
Juozą Penčylą 71 metų sukakties pro
ga, ir nustebau netrukus po to suži
nojusi apie jo mirtį per tą pačią ra
dijo stotį. Velionis buvo vienas pa
čių žymiųjų karikatūristų Lietuvoje. 
Jį “AB” paminėjo, nes buvo neeilinis 
asmuo. Apie jį patarčiau “AB” klau
sytojui pasiskaityti “Lietuvių Enci
klopedijoje”. Pamatysite, kad jis ne
buvo mažai žinomas fantastas.

A. Vaisiūnienė
DAILININKĄ PRISIMENANT

Perskaičius “TŽ” 4 nr. straipsnį 
“Gyvenimas sunkesnis už dailę”, no
riu paklausti jos autorę A. Vaisiūnie- 
nę: jeigu a.a. Juozas Penčyla sirgda
mas savo laiške patikėjo Tamstai 
savo jausmus, tai ar reikėjo juos kel
ti viešumon?

Tuo paliečiama jo vaikų motina. 
Ji garbinga — užaugino gerus, dorus 
vaikus, kurie negeria ir nerūko.

Duktė Laima studijuoja universite
te, sūnus Rimtas mokosi gimnazijoj 
ir tikrai vertas savo vardo. Abu 
bendrauja su lietuvišku jaunimu ir 
tuo būdu daugiau susipažins su a.a. 
tėvo kalba.

K. Didžiulienė
Bogota, Colombia, S. A.

Troškimas
Savo šeimos aplinkoje Brež

nevas prisipažįsta, kad jo gyve
nimas baigiasi, ir sako:

— Vienintelis mano troški
mas prieš mirtį — pamatyti so
vietinės gamybos skalbimo ma
šinas, televizijos priimtuvus ir 
šaldytuvus, kurie veiktų kaip 
amerikietiški.

Duktė, kuri yra mokslinio 
žurnalo bendradarbė, atsiliepia:

— Tėte, manau, kad tau dar 
reikės labai ilgai gyventi . . . !

REIKALAUTI AR VEIKTI?
I mano straipsnį “Laimėti galima 

ir taikiu būdu” atsiliepė Br. Zume
ris “TŽ” 12 nr. gana rūstokai. Ko
dėl? Reiktų tik džiaugtis, jei mūsų 
veikloje atsiranda naujų minčių bei 
naujų sumanymų iš visų lietuvių 
pusės, o ne vien tik iš vieno kito. 
Visų troškimas yra kuo galint padėti 
mūsų kenčiančiai tautai pagal savo 
išmanymą, ne kieno nors iš anksto 
nustatytą.

Br. Zumeris rašo: “Lietuviai iš 
lenkų neturi ko maldauti užsimovę 
baltas pirštinaites. Lietuviai tik rei
kalauja savo teisių . . .” Deja, rei
kalauti dar neužtenka. Reikia ir 
veikti, pasidarbuoti. Galime mes ir 
Lietuvai laisvės “reikalauti”, bet jei 
nieko konkretaus nedarysime, tai 
vargu kas į mūsų “reikalavimus” 
kreips dėmesį. Čia irgi veiklos for
mos nėra kieno nors nustatytos. Rei
kalui esant, galima vdikti ir su bal
tom pirštinaitėm bei nemažiau pa
siekti, kaip ir su juodom.

Taip pat savo rašiniuose niekad 
nesu siūlęs ko nors iš lenkų “mal
dauti”. Kultūringas išsiaiškinimas 
nėra maldavimas. Nors Seinų len
kai yra geresnėje padėtyje negu lie
tuviai, bet ir jie yra pavergti to pa
ties pavergėjo. Pavergėjui maskoliui 
nerūpi lietuvių, lenkų tautiniai bei 
religiniai interesai. Okupantui svar
bu sunaikinti pavergtųjų tikėjimą, 
kiršinant vienus prieš kitus. Yra len
kų, kurie per savo šovinizmą to ne
mato, bet juk yra ir nešovinistų. 
Sovietų tikslas yra sunaikinti paverg
tųjų tautiškumą ir jo vieton įdiegti 
rusiškumą. Tą jie ir padarys, jei pa
vergtos tautos neras bendros kalbos, 
nesi jungs į bendrą kovą prieš šią di
džiausią laisvo žmogaus grėsmę.

S. šetkus

ŽAIDIKAS AR ŽAIDĖJAS?
Kazys Baronas prisimindamas 

sportinius įvykius, aprašytus Jono 
Narbuto knygoje “Sportas nepri- 
klausmoje Lieutvoje”, įterpia patai
są: “I. žiūrovai apšvilpę latvių žai- 
dikus (turėtu būti “žaidėjus” ■— K. 
B.) . . ."

Iš tikrųjų ar ši pataisa buvo reika
linga ir kuris žodis yra taisyklingas?

Nepriklausomoje Lietuvoje kalbi
ninkai sportinį žodyną pataisydavo ar 
papildydavo lietuviškais naujadarais. 
Dauguma tų naujadarų greitai įsipi- 
lietino, tik maža dalis jų liko nepo
puliarūs. Vienas iš siūlymų buvo vie
toje žaidėjas, gynėjas ir pan. vartoti 
žaidikasė gynikas — taip kaip bėgi
kas, metikas ir pan. Knygos autorius 
ir pasinaudojo šiuo siūlymu.

Šia proga norėtųsi prisiminti, kad 
sporto varžyboms išsiplėtus į naujas 
šakas, ypač pasigendama lietuviškų 
pavadinimų. Beveik visas golfo žai
dimas reikalingas lietuviškų pavadi
nimų. Taip pat pakaito reikalingas 
šiame žemyne dažnai minimas 
“coach” ir daugelis kitų. Tikėkimės, 
kad mūsų kalbininkai pateiks keletą 
naujadarų ir šiuo atveju. A. S.

TORONTO MIESTAS

Dienos šviesos 
taupymo laikas -

nuo 1980 m. balandžio 27 iki spalio 26.
Burmistras paskelbė, kad Toronto mieste dienos 
šviesos taupymo laikas prasideda 1980 metų balan
džio 27, sekmadienį, 2 v. r., ir baigiasi spalio 26, 

sekmadienį, 2 v. r.

Visi gyventojai prašomi pasukti laikrodžių rodykles 
VIENĄ VALANDĄ PIRMYN.

Roy V. Henderson,
CITY CLERK

c*’ ’

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

rut CHAFtL 2180 Hurontirio 51.. 278-7A4J

RACENAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239
1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ

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

W. G. DRESHER
D -r-l INSURANCE

reSher-Barauskas agency
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

FIVE STAR TRAVEL
3830 B BLOOR STREET WEST • ISLINGTON, ONT.

Telefonas 233-5871
Kelionės grupėms ir paskiriems asmenims į visus pasaulio 
kraštus (ir Lietuvą). Teirautis nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

E. CEELEN — I. DREŠERIENĖ

INSURANCE ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Supro.no
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IS TORONTO" DAILININKO KAZIMIERO ŽOROMSKIO H MONTREAL
Anapilio žinios

— ŠĮ sekmadienį, 11 v. pamaldų 
metu, pirmosios Komunijos iškil
mės. Po jų vaikams ir jų artimie
siems pusryčiai. Vaikų išpažintis — 
šį penktadienį, 7 v.v.

-— Balandžio 19 d. mirė a.a. Sta
sys Jackus, 80 m. amžiaus. Velionis 
palaidotas balandžio 22 d. iš Lietu
vos Kankinių šventovės liet, kapi
nėse.

— Praėjusią savaitę Šv. Jono liet, 
kapinėse palaidoti: a.a. Augustas Ju
zeliūnas ir William Cilcius.

— Kapinių lankymas — birželio 1, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Numatytas pa
vasarinis kapinių valymas. Nuo ge
gužės 1 d. nuo kapų nuimami vaini
kai ir dirbtinės gėlės. Kas nori ver
tingesnius dirbtinių gėlių vainikus 
pasilaikyti sekančiai žiemai, prašo
ma pasiimti.

— Ruošiasi tuoktis: Vytautas J. 
Valaitis ir Rūta Cerškutė; Steven G. 
Lloyd ir Ramunė Z. Bražukaitė.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 4 ir 5 
v.p.p., sutuoktuvės; sekmadienį, 10 
v.r., už a.a. Fiorentina Prechtienę, 
11 v. už a.a. Liudą Bilkštį ir a.a. 
Adelę Grumbienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį sekmadienį, balandžio 27, 

vienintelės pamaldos 10.30 v. r., po 
kurių įvyks visuotinis parapijos su
sirinkimas ryšium su klebono iškvie
timu anglams. Visų balsuojančių 
narių dalyvavimas labai svarbus.

— Pamaldos visais kitais sekma
dieniais — įprastu laiku: 9.45 v. r.

— Iš “Paramos” bankelio gauta 
auka parapijai $300, už kurią nuo
širdžiai dėkojame.

Lietuvių Namų žinios
— Balandžio 12 ir 13 d.d. LN 

Gedimino pilies menėje įvyko dail. 
J. Juodžio meno darbų paroda, ku
rią aplankė per 400 asmenų. Paro
doje buvo išstatyti 27 paveikslai, ku
rių nemažai įsigijo šios parodos lan
kytojai. Parodos suruošimu rūpinosi 
LN Motreų Būrelis. Dail. J. Juodis 
parodos rengėjoms padovanojo pa
veikslą “Margio pėdomis”.

— Atvykstantieji į LN renginius 
prašomi automobilius statyti LN 
autoaikštėje, kuri yra Dorval gat
vėje.

— LN valdybos posėdis įvyks ge
gužės 1 d.

— Atvelykio sekmadienio pietuo
se dalyvavo 400 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: dail. J. Juodis su po
nia iš Floridos, V. ir I. Alantai iš 
Detroito, J. Cižauskienė ir S. Šaka
lys iš JAV, V. Cižauskas iš Australi
jos, J. Vinslovas-iš Wawos, Ont., M. 
A. Glen iš North Bay, J. Povilaitis 
iš Sudburio, Agurkis iš Hamiltono.

Anapilio spaudos kioske jau 
gautas premijuotas Juozo Kra- 
likausko romanas “Po ultima
tumo”

SPRINGHURSTE 52-roje gatvėje 
parduodama nuosavybė — didokas, 
gerai prižiūrėtas sklypas su 6 kam
barių elektra šildomu namu ir pora 
pastatų. Informacijai kreiptis tel. 
488-7607 arba 532-3473 Toronte.

HIGH PARK RAJONE nuo gegužės 
mėnesio išnuomojami du kambariai 
ir virtuvė. Skambinti tel. 532-8224 
Toronte.

NAŠLE norėtų susipažinti su lietu
viu vedybų tikslu. Laiškus rašyti 
“T. žiburių” adresu, pažymint “Naš
lei”.
JAUNA DIRBANTI LIETUVAITĖ 
jieško buto (vieno miegamojo) I-me 
augšte nuo gegužės 1 dienos High 
Park rajone. Skambinti vakarais Da
rijai tel. 535-2015 Toronte.

M IK O L AINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves betkokio dydžio ir rūšies. Tel. 
787-9021 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Toronto ateitininkai, minėdami 

savo metinę šventę balandžio 20 d., 
turėjo mūsų šventovėje iškilmingas 
Mišias, o skautai 3 v.p.p.

— Gegužinės pamaldos bus kiek
vieną vakarą, 7 v., šeštadieniais — 
po 9 v.r. Mišių, sekmadieniais — po 
11.30 v. Mišių.

— Motinos Dienos Mišių novena 
per visą gegužės mėnesį: šokiadie- 
niais 8 v.r., sekmadieniais ir šešta
dieniais 9 v.r.

— A.a. Augustas Juzeliūnas, 66 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės lietu
vių kapinėse.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
gegužės 4 d., per 10 v. Mišias.

— Dail. K. Žoromskio meno pa
roda — šį šeštadienį, 4 v.p.p., Paro
dų salėje. Kalbės kun. L. Andriekus, 
OFM. Parodą globoja mūsų parapi
jos moterų dr-jos skyrius.

— Liturginiams drabužiams pirk
ti aukojo: E. Švėgždienė $400, J. A. 
Žakai $200, D. Keršienė $13. Parapi
jos reikalams aukojo: F. Milys savo 
a.a. žmonos Onos atminimui $400, 
M. P. Skučai $100, J. B. Greičiūnai 
$75.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Jur
gį ir Veroniką Ramanauskus, užpr. 
S. Kučinskienė, 8.30 už Bronių Raš
kauską, užpr. M. Raškauskienė, 9 v. 
už Jurgį Smolskį, užpr. J. Smolskie- 
nė, 9.20 už Stasį Černiauską, užpr. 
J. Černiauskienė, 10 v. už Emiliją 
Karečkaitę, užpr. J. M. Vaseriai; sek
madienį 8 v. už Karoliną Priščepion- 
kienę, užpr. H. B. Stankaičiai, 9 v. 
už Vaclovą Sinkevičių, užpr. J. V. 
Vingeliai, 10 v. už Aldoną Michele- 
vičienę, užpr. E. K. šlekiai ir drau
gai, 11.30 už parapiją, 7 v.v. už Paže- 
rūnų šeimos mirusius, užpr. C. A. 
Pažerūnai.

A. a. Stasys Jackus-Jackevi
čius, 80 m. amžiaus, mirė balan
džio 19 d. Western ligoninėje 
po ilgos ir sunkios ligos. Velio
nis buvo kilęs nuo Suvalkų Kal
varijos iš labai didelės šeimos. 
Velionies motina yra arkivysku
po Jurgio Matulaičio giminaitė. 
Velionis pasižymėjo dideliu 
darbštumu ir nuoširdumu. Li
gos metu nepaprastai daug pa
slaugumo parodė brolis Bene
diktas ir visi velionies artimieji.

“The Toronto Sun” 1980. IV.
15 išspausdino A. V. Bajorino 
laišką, kuriame jis pabrėžia P. 
Worthingtono minti, esą Krem
liui olimpinės žaidynės yra gar
bės reikalas, svarbesnis už grū
dus, technologiją ir buitinius 
reikmenis. Kad tai tiesa, rodo 
sovietinis režimas, Įvestas oku
puotoje Lietuvoje. Laiško auto
rius sako pasiuntęs minėto 
straipsnio kopiją min. pirm. P. 
E. Trudeau.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už man suruoštą 
tokį puikų mergvakarį. Tas gražus 
kovo 16-tosios vakaras liks mano at
mintyje, o dovanotas kraitis man vi
sados primins Jūsų nuoširdumą.

Kristina M. Strimaitytė

DĖKOJAME
abiejų parapijų klebonams — kun. 
P. Ažubaliui ir kun. A. Simanavičiui, 
OFM, kad galėjome rinkti aukas pa
rapijų rekolekcijų metu. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū! Pajutome 
parapijiečių duosnumą bei nuoširdu
mą. Tai skatina mus toliau stengtis 
skleisti Viešpaties meilę Jo duotoje 
aplinkoje. Meldžiame Viešpaties pa
laimos visiems.

Nek. Pr. Marijos seserų Toronte 
vardu — Sesuo M. Loreta

DĖKOJAME!
Reiškiame gilią padėką “T. Žibu

riams” už gražų įvertinimą “žibučių” 
ir “Ąžuolyno” koncertų JAV-se ir 
Kanadoje. Manome, kad šis kultūri
nis žygis buvo mums nepamainoma 
paskata tolimesniam darbui ir kad 
jis prisidėjo prie lietuvybės išlaiky
mo, siekiančio šviesesnės ateities pa
vergtai tėvynei Lietuvai.

Nuoširdžiai dėkojame visoms šei
moms, kurios globojo žibutes kaip 
savo dukreles; Čikagoje — Gradins- 
kams, D. Valentinaitei, A. Deveiky
tei; Detroite — Ražauskams, Majaus
kams, Vėlavičiams, Asminams, Nau- 
mams; Toronte — Viskontams, Sta- 
lioraičiams, Dargiams, Vaitkams, Ka
linauskams; Klevelande — Lenkaus
kams, Kuprevičiams, Baliams, Kudu- 
kiams, O. Kliorytei; St. Petersburge 
— Taorams, Kraujaliams, Rinkams, 
A. Cibavičiui.

Nuoširdžią padėką reiškiame PLB 
valdybai bei jos pirmininkui inž. V. 
Kamantai, kultūrinės talkos komisi
jos pirmininkui dr. L. Kriaučeliū- 
nui, brangiai ir nepamainomai visų 
reikalų tvarkytojai R. Kučienei, vi
soms PLB apylinkėms, visiems an
sambliams, organizacijoms, chorams 
ir pavieniams asmenims, kurie mus 
taip šiltai ir su didele meile priėmė. 
Taip pat dėkojame už dovanas bei 
pinigines aukas. Pagaliau visiems, 
visiems nuoširdžiausia lietuviška pa
dėka.

„ “žibutės”
Dr. J. Simanauskas 
Inž. G. Kliauga

Buenos Aires, Argentina
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balandžio 26-27 d. d. 
Prisikėlimo Parodų salėje,

Parodų globoja ir visus kviečia atsilankyti

ATIDARYMAS — balandžio 26, šeštadienį, 
4 valandų po pietų. Sekmadienį paroda bus 
atidaryta nuo 10 valandos ryto iki 2 v.p.p.

KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo par. skyrius

Toronto Lietuviu Teatras "AITVARAS" v
pakartotinai vaidins VYTAUTO ALANTO 3 veiksmų komedijų

„ © ... . _ _
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1980 metų balandžio 27, sekmadienį, 4 vai. po pietų, 
Toronto Lietuvių Namuose bilietų kaina — $4,

pensininkams ir studentams — S3.

Kviečiame atsilankyti tuos, kurie dar nematė, ir tuos, kurie 
nori pamatyti antrą kartą — AITV ARIEČIAI

v

Marius Rusinąs Raimundas Valadka
Tvarkome individualias ir 

grupines keliones į visus 
pasaulio kraštus, 

parūpinam traukinių ir 
laivų bilietus

232-1813
Mūsų raštinė veikia 
kasdien nuo 9 v.r. - 5.30 v.v., 
šeštadieniais — nuo 
10 v.r. - 3 v.p.p.,

HETHERINGTON TRAVEL

Neužmirškime ateinantį šeš
tadienį, t.y. balandžio 26 vaka
re, einant gulti, pasukti laik
rodžio rodyklę vieną valandą 
pirmyn. Mat, balandžio 27, sek
madienį, 2 v.r., oficialiai pra
dedamas šviesos taupymo lai
kas.

Dail. Irenos Mickūnienės pa
veikslų paroda rengiama balan
džio 23-26 d.d. Merton galerijo
je (68 Merton St., Toronto, 
Ont). Tel. 481-1986. Lankymo 
valandos: kasdien nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p. Dailininkė jau yra 
turėjusi visą eilę parodų kana
diečių publikai. Ji yra moder
niojo meno puoselėtoja bei kū
rėja. Gyvena ir kuria Sarnijo- 
je, Ont.

Hamiltono jaunimo choras 
“Aidas” švenčia savo 10 metų 
veiklos sukaktį. Koncertas įvyks 
balandžio 27, sekmadienį, 4 v. 
p.p., Sir John A. MacDonald 
gimnazijos gimnazijos salėje, 
130 York Blvd., Hamiltone. 
Rengėjai kviečia visus lietuviš
ką dainą mylinčius šiame kon
certe dalyvauti. Važiuojantieji 
iš Toronto 403 keliu sukite į 
York Blvd. įvažiavimą, kuris at
ves tiesiai į salę.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus 
paskutinis šio sezono susirinki
mas bus gegužės 4, sekmadienį, 
po 11 v. r. pamaldų, šalia svar
bių einamų reikalų svarstymo, 
bus ir naujos valdybos rinki
mai. Praėjusiais metais į šį sky
rių įsijungė 11 naujų narių. 
Mielai yra kviečiamos parapijie
tės tapti šios garbingos draugi
jos narėmis ir bendromis jėgo
mis dirbti parapijos ir visuo
menės labui. Po susirinkimo, 
kaip ir visuomet, vaišės. Daly
vauti kviečiamos narės ir nena- 
rės. 1

Profesijonalų ir Verslininkų 
Sąjunga rengia viešą paskaitą 
gegužės 4, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Lietuvių Namuose apie teisines 
šeimų problemas, kaip pavel
dėjimai, palikimai ir testamen
tai. Paskaitą skaitys adv. J. Ku- 
raitė.

Kanados opera, minėdama 
savo veiklos trisdešimtmetį, 
1980-81 m. sezone numato 6 
operas. Pensininkams ir studen
tams duodama 50% nuolaida. 
Kreiptis: Canadian Opera Com
pany, 417 Queen’s Quay West; 
Toronto, Ont. M5V 1A2. Tel. 
(416) 363-6671.

3327 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M8X 1E7
Du blokai į rytus nuo Islington Avenue 
(Ontario registracijos numeris 1206988)

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUSZ b

ATIDARĖ SAVO TEISINIŲ PATARNAVIMŲ ĮSTAIGĄ 
kartu su firma

KENNEDY, SHERMAN, TSUBOUCHI & MARIN

Valhalla Executive Centre 
300 The East Mall, suite 102 
Islington, Ontario M9B 6B7

Telefonas: 
(416) 239-7717

Toronto Lietuviu Namams
REIKALINGAS 

vienas nuolatinis ir vienas nepilnam 

laikui (part-time) 
TARNAUTOJAS.

Kreiptis: St KUZMAS,

tel. 832-1576 arba tel. 532-3311.

A.a. Vlado Kunkulio atmini
mui vietoj gėlių paaukojo $10 
“T. žiburiams” Antanas Masiu
lis, Simcoe, Ont.

A.a. Romo Jonaičio atmini
mui bei pagerbimui vietoje gė
lių A. J. Lajukai paaukojo “T. 
žiburiams” $30.00.

Per “Tž” spaudos balių IV. 
12 Anapilio salėje dingo Kris
tinos Kuprevičiūtės rankinukas 
su dokumentais. Jei kas būtų 
paėmęs per apsirikimą, prašo
ma perduoti “TŽ” administra
cijai.

Hamiltoniškio “Aido” choro 
koncertą Los Angeles mieste 
kovo 15-16 d.d. aprašė J. Kup- 
rionis “Drauge”'kovo 31 d. lai
doje. Pasak jo, išvykoje dalyva
vo 26 mergaitės ir sol. R. Stri
maitis, kuris su choru padaina
vo 5 dalykus, atskirai — 3, o 
choras — 20. Publika šį chorą 
labai šiltai sutiko, gėrėjosi jo 
dainavimu, net trejopa jo ap
ranga ir muzikiniu vadovu J. 
Govėdu. Klebonas prel. J. Ku
čingis nupirko choristėms bi
lietus į Disneyland ir kitas Los 
Angeles įžymybes.

Kaikurie “TŽ” skaitytojai 
prašo atsiųsti lietuvišką kalen
dorių. Deja, “TŽ” savo kalen
dorių nespausdina, nes gražius 
sieninius kalendorius kasmet iš
leidžia visi lietuvių bankeliai, 
o knygos formato kalendorių — 
Prisikėlimo parapija.

Neurologas Algimantas Jalo- 
veckas, universiteto profesorius 
iš Venecuelos, apie savaitę lai
ko lankėsi Toronte, domėdama
sis naujais gydymo metodais. 
Toronte esąs pradėtas revoliu
cinio pobūdžio gydymas nugar
kaulio slankstelių vaistais. Lig
šiolinė patirtis rodanti, kad ga
na didelis nuošimtis tos rūšies 
ligų pagydoma vaistais. Svečias, 
lydimas p. Tamulionio ir A. 
Rinkūno, lankėsi “TŽ” redakci
joje ir painformavo apie savo 
darbus bei studijas. Kąrako 
mieste, šalia dėstymo un-te, jis 
vadovauja vienai klinikai. Gi
męs Alytuje; išvežtas iš Lietu
vos 1 metų. Venecuelon atvyko 
16 metų. Studijavo Venecuelo- 
je ir Britanijoje. Akademinės 
studijos truko 12 metų. Dr. A. 
Jaloveckas lankymosi proga už
sisakė “T. Žiburius”.

Kun. Stasys Kulbis, SJ, lankėsi 
Toronte ir Hamiltone. Du savaitga
lius talkino Lietuvos Kankinių pa
rapijoje, o Prisikėlimo šventovėje 
laikė pamaldas skautams du sekma
dienius — skautininko a.a. Stepo 
Kairio metinėse ir šv. Jurgio minė
jime.

“Nepriklausomos Lietuvos” akci
nė bendrovė, leidžianti to vardo sa
vaitraštį, š.m. gegužės 4 d. AV par. 
salėje šaukia metinį savo narių susi
rinkimą. Bendrovės pirm. Jonas Pet
rulis “NL” 13 nr. parašė informacinį 
straipsnį, kuriame išdėstė finansinę 
laikraščio padėtį. Kadangi ji nebuvo 
stipri, jis perėmęs lėšų kontrolę. Su

rėmėjų pagalba pavykę sutvarkyti 
lėšų klausimą, ir 1979 m. buvę baig
ti su geru pelnu. Toliau J. Petrulis 
sako: “Iš patirties galiu užtikrinti, 
kad b-vė pilnai gali dar daugelį me
tų leisti laikraštį iš gaunamų paja
mų, kad ir skaitytojų skaičius dėl 
Įnirčių sumažėtų. Kaip praeitis pa
rodė, vis atsiranda naujų prenume
ratorių. Visa tai priklausys nuo val
dybos, kokie žmonės ateis ir kaip 
jiems rūpės bendrovės reikalai ir jų 
administravimas.”

Laikraščio paramai buvo suruoštas 
spaudos balius balandžio 19 d. šv. 
Kazimiero par. salėje. Meninę pro
gramą atliko “Aido” choras iš Ha
miltono.

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
IL'. J Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6%
Taupomąsiąs s-tas 12%
Pensijų planas 12.25%
Term. ind. 1 m. 14.5%
Trumpai, term. ind. iki ..........14.75%

Asmenines nuo .........................16.75%
Nekilo, turto nuo ....................16.25%
Čekių kredito ..............................18.5%
Investacines nuo ....................17.75%

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

Nemokoma gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos
Metinė Toronto ateitininkų šventė

Balandžio 19 d. vakare į Pri
sikėlimo salę susirinko Toronto 
ateitininkija — nuo jauniausių 
iki seniausių. Susėdę prie apva
lių stalų, paruoštų ir papuoštų 
vakarienei, visi laukė progra
mos pradžios, kuri pusvalandžiu 
vėlavo. Prabilo moksleivių atei
tininkų veiklos koordinatorė dr. 
O. Gustainienė, pasveikindama 
susirinkusius ir Federacijos va
dą J. B. Laučką iš Vašingtono. 
Adv. A. Puteris supažindino su 
naujuoju vadu, perskaitydamas 
pagrindinius jo biografijos 
bruožus.

J. B. Laučka, buvęs “Ameri
kos Balso” ir “Laisvės Radijo” 
vedėjas, lietuviškų laikraščių 
redaktorius, visuomenės veikė
jas savo paskaitoje priminė pir
muosius ateitininkų žingsnius 
Rusijos tremtyje, gilius pėdsa
kus Lietuvoje ir dabartinėje iš
eivijoje. Jisai skatino dabarties 
ateitininkus į konkretų darbą — 
kovą už Lietuvos laisvę, į talką 
Lietuvos pogrindžio kovoto
jams, platinant “Kroniką” ir ki
tus pogrindžio leidinius, primi
nė religinio gyvenimo puoselė
jimą bei reikalą duoti daugiau 
pašaukimų į kunigus ir vie
nuolius, -es.

Po paskaitos programos pra
nešėja Dainora Juozapavičiūtė 
pakvietė visus pasistiprinti va
kariene, kuri šeimininkių buvo 
puikiai paruošta.

Meninėje dalyje pasirodė 
vien jaunimas. Visiems labai 
patiko gitarų trijulė — Unde- 
rys, Vaičiūnas ir Kuliavas (Ro
mo brolis). Lyriniu balsu Un- 
derys, lydimas gitarų ir prita
riamas Vaičiūno, padainavo lie
tuviškos savo, ir kitų kūrybos. 
Kuprevičiūtė-Jay, “Aitvaro” 
teatro aktorė, paskaitė ištraukų 
iš Donelaičio “Metų” gražia, 
aiškia tarsena, nors ir ne heg- 
zametriškai. Moksleivių būrelis 
suvaidino savo kūrybos komedi

ją, rodos, “Grietinėlė”. Jos au
torės — Soliūnaitė, Girdauskai- 
tė, * Gustainytė-Underienė. Ko
medija sustatyta pagal moder
niojo teatro reikalavimus, re
miantis greitai besikeičiančio
mis judriomis scenomis. Teks
tas buvo eiliuotas, tad kaiku- 
riem nelabai sekėsi kalbėjimas. 
Tik labai gražiai savo uždavinį 
atliko pasakotoja Vilija Slivins- 
kaitė.

Po vakarienės jaunimas sma
giai šoko, . grojant plokštelių 
muzikai (“disco”), o 'vyresnieji 
džiaugėsi savo atžalynu.

Sekmadienio rytą Prisikėlimo 
šventovėje prieš 10 v. pamaldas 
20 ateitininkų atliko įžodį (6 
jaunučiai, 11 moksleivių, 3 stu
dentai). Dalyvaujant ateitinin
kų vėliavoms ir pilnutėlei šven
tovei tautiečių pamaldas laikė 
Toronto ateitininkų dvasios va
das kun. L. Januška ir kun. Pr. 
Gaida, kuris pasakė ir pamoks
lą.

Po pamaldų šventės dalyviai 
susirinko į Parodų salę, kuri 
buvo sausakimša. Sugiedojus 
ateitininkų himną, pirmininkau
janti Danguolė Kuolienė pakvie
tė Federacijos vadą J. B. Lauč
ką pasveikinti naujuosius įžodi- 
ninkus. Taikliu ir populiariu 
savo žodžiu jis susilaukė gyvo 
jaunųjų dėmesio. Sveikinimo 
žodį taipgi tarė Ateitininkų 
Studentų Sąjungos pirm. E. 
Razma ir Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos pirm. A. Žygas. 
Jaukus šventės pobūvis baigtas 
kava ir užkandžiais. Po salę 
vaikščiojo moksleivės, platinda- 
mos savo metinį leidinį “Pir
myn, Jaunime”, kuris gražiai 
suredaguotas Onos Jurėnaitės 
su talkininkėmis.

Taip baigėsi šventė, kurioje 
drąsiai skambėjo ateitininkų 
himno žodžiai: “Dirbkim, kovo
kime dėl Lietuvos?’ Bv.

A+A

VANDA LEKAVIČIŪTĖ,

69 metų amžiaus, po sunkios, ilgos ligos mirė šių 
metų balandžio 14 dieną Our Lady of Mercy ligo
ninėje. Ją pagarbiai prisimena giliame liūdesyje likę 
draugai lenkai Toronte —

Tadeusz Paschal ski, 
Julia ir George Lucki


