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Dabarties motina
Šiandieniniame pasaulyje vis mažiau dėmesio krei

piama į šeimos gyvenimą — visuomenėje vyrauja kito
kios vertybės, būtent, malonaus gyvenimo. Stengiamasi 
susikrauti kuo daugiau medžiaginių vertybių, turėti pa
kankamai laiko bei “laisvės” kelionėms į egzotiškus 
kraštus, susidaryti plačias galimybes pramogoms teat
ruose, restoranuose, baliuose ir t. t. Taip žiūrint į gyve
nimą, pagrindinis dėmesys tenka sau pačiam. Išauga sa
vanaudiškumas, siekiantis asmeninio populiarumo, no
ras gauti augštesnes pozicijas, padaryti karjerą. Tokiam 
gyvenimo stiliui kliudo vaikai. Šeimą turintis asmuo ne
gali kada tik nori organizuoti atostoginės kelionės, pasi
kviesti vakarienei svečių, išeiti į teatrą ar restoraną. Jis 
turi atsižvelgti į mažiuką šeimos narį, kurio reikalavimai 
neleidžia laisvai elgtis bei daryti sprendimus. Be to, šei
mos žmogus, ką nors planuodamas, turi atsižvelgti į savo 
žmoną ar vyrą. Visa tai varžo vadinamąjį “laisvą” gy
venimą.

ŠEIMOS gyvenimą veikia ir visuomeninė aplinka. 

Ji nejučiomis daro spaudimą, skatinantį siekti vis 
didesnės materialinės gerovės. Dabartinėje visuo

menėje vyrauja asmeninės laisvės šūkiai, reikalaujan
tys netgi anarchinės laisvės. Atsiranda vis daugiau 
šeimą ardančių sąjūdžių, kaip rėksmingi homoseksua
lai, gyvulių teisių gynėjai, abortų šalininkai. Įsigali pa
žiūra, neigianti jungtuves: esą galima vyrui ir moteriai 
gyventi vedybiškai ir betkada išsiskirti. Darosi priimti
na pažiūra, sakanti, jog moteris gali susirasti sau patin
kamą vyrą, tapti nėščia ir jį užmiršti, auginti vaiką be 
tėvo, nes jis esąs nebereikalingas. Tai labai savanau
diška galvosena, paisanti tiktai savo gerovės bei naudos, 
mažai tekreipianti dėmesio į kūdikio gerovę. Deja, ši 
pažiūra plinta moderniojoje visuomenėje. Tai matyt ir 
iš to, kad stiprėja sąjūdis, reikalaujantis išlaisvinti mo
terį iš šeimos “vergijos”, įsteigti visoms prieinamą val
dinę vaikų priežiūrą dienos metu. Esą motina turi teisę 
į darbą, bet vaikas neleidžia ja pasinaudoti. O kad vai
kas turi teisę į abiejų tėvų turėjimą bei globą, neužsime
nama, nes pirmoje eilėje rūpinamasi egoistiniu savęs 
aprūpinimu. Dėlto vaikas dažnai nukenčia — fuū pave
dama rūpintis svetimiems žmonėms.

MOTINOS vaidmuo šeimoje nuvertinamas, nes vi
suomenės gyvenimo pagrindu laikomas doleris. 
Dėlto nukenčia ne tiktai šeima, bet ir pati visuo
menė, sukanti irimo linkme. Tai turėtume atsiminti Mo

tinos Dienos proga ir grąžinti motinai priklausančią 
aureolę. Motinos vaidmuo šeimoje yra svarbus ne tiktai 
kūdikiui, bet ir paaugliui bei jaunuoliui iki jo ar jos šei
mos sukūrimo. Be to, motinos buvimas šeimoje yra esmi
nis ne tiktai kaip gimdytojos, bet ir kaip auklėtojos, rū
pestingos globėjos, teikiančios šeimai globą bei pasto
vumą. Dėlto motinos vaidmens šeimoje tikra prasme pa
keisti niekas negali. Moteris gyvenime gali turėti daug 
ir įvairių vaidmenų, tarnybų, užsiėmimų, bet motinišku
mo vaidmens niekas pakeisti negali. Tai prigimties sa
vybė, duota Kūrėjo moteriai, savybė, kuri teikia kančią, 
bet kartu ir kilnumą. Reikia tikėtis, kad lietuvė moteris 
gerai supras savo vaidmenį šeimoje bei visuomenėje ir 
liks visuoment ištikima savo pašaukimui. G.J.P.

Pasaulio įvykiai
BRITANIJA SUSTIPRINO FALKLANDO SALŲ BLOKADĄ 200 
MYLIŲ spinduliu, jon įjungdama ir orinį susisiekimą. Visas 
tiekimas argentiniečiams tose salose buvo atliekamas lėktuvais. 
Karo veiksmus tarp Argentinos ir Britanijos pradėjo vieninte
lių dviejų aerodromų sunaikinimas. Port Stanley aerodromą 
puolė iš Ascension salos atskridęs didysis “Vulcan” bombone
šis, galintis atgabenti 21-ną 1.000 svarų bombą. Jam sėkmingai 
pavyko įveikti 3.500 mylių nuotolį su dviem kuro papildymais 
Ore. Po to prieš šį aerodromą ir naujai įrengiamą Goose Green 
vietovėje buvo panaudoti lėktuvnešių “Harrier” tipo lėktuvai, 
karo laivų patrankos. Argentina į šiuos veiksmus reagavo savo 
“Mirage” lėktuvų pasiuntimu prieš Britanijos laivus. Kautynių 
rezultatai tebėra neaiškūs. Remiantis Britanijos duomenimis.

KANADOS ĮVYKIAI

Pralaimėjo socialistai
Saskatčevano parlamento 

rinkimus netikėtai laimėjo 
konservatorių partija, užbai
gusi NDP socialistų premjero 
A. Blakeney 11 metų trukusį 
valdymą. Ši provincija buvo 
laikoma socialistų tvirtove, 
nes pirmoji visoje Kanadoje 
susilaukė socialistinės val
džios. Konservatoriai koali
cinės vyriausybės dėka Saskat- 
čevaną paskutinį kartą valdė 
tik vieną laikotarpį po 1929 
m. rinkimų. Dabartinis kon
servatorių vadas G. Devinas, 
žemės ūkio ekonomistas, net 
du kartus ankstesniuose rin
kimuose nebuvo išrinktas par
lamento nariu. Šį kartą konser
vatorius rėmė net 54% balsuo
tojų, kurių dėka parlamente 
jie turės 57 atstovus, o sociąlis- 
tai — tik 7. Nieko šiuose rin
kimuose nelaimėjo liberalų ir 
separatistų grupės atstovai. 
Rinkimus pralaimėjo ir visi 
buvusieji socialistų ministe
rial, išskyrus patį premjerą 
A. Blakeney ir socialinių rei
kalų min. D. Lingenfelterį. At
rodo, pergalę konservatoriams 
ir jų vadui G. Devinui atnešė 
trys pagrindiniai pažadai, ku
riuos jis dabar žada įgyven
dinti. Pirmiausia bus panai
kintas provincinis 29 centų 
mokestis galionui benzino. 
Po to morgičius turintys namų 

savininkai susilauks 13,5% 
palūkanų iki $50.000 sumos. 
Pirmą kartą ūkius perkantys 
asmenys už paskolas turės mo
kėti tik 8% palūkanų. Šių pla
nu įgyvendinimas per metus 
pareikalaus papildomų $600 
milijonų išlaidų, tačiau Sas- 
katčevanas turi subalansuo
tą biudžetą ir bilijoną dole
rių atsargos, kuri buvo suda
ryta iš provincinių naftos šal
tinių pajamų.

Konservatorių laimėjimą 
Saskatčevane džiaugsmingai 
sutiko Kanados parlamente 
opozicinė konservatorių par
tija su savo vadu J. Clarku, ko
vojanti už augštų palūkanų su
mažinimą paskoloms. Liūdnes
nė reakcija buvo socialistų 
bei jų vado E. Broadbento, 
nes iš valdžios dėl rekordinio 
pralaimėjimo toje provinci
joje buvo išstumti jo idėjos 
broliai. Tai gali reikšti ir fe
deracinių socialistų populia
rumo kritimą Saskatčevane. 
Didžiausia problema iškilo 
ministerio pirm. P. E. Trudeau 
liberalams. Ministerių kabi
netas, posėdžiavęs prieš pat 
Saskatčevano parlamento rin
kimus, nutarė ir toliau laiky
tis dabartinės ekonominės po
litikos kovoje su infliacija, 
remdamasis nepopuliariu fi-

Kad nepavargtų širdis Sibire...
Balio Gajausko trisdešimtmetis sovietiniuose kalėjimuose bei lageriuose

KĘSTUTIS JOKUBYNAS

Gyvenimas nelaisvėje taip 
pat turi įsimintinų dienų, su
kakčių, net švenčių. Žinoma, 
kalėjimo ar lagerio džiaugs
mai laisvėje gyvenantiems be
veik neįsivaizduojami, nesu
prantami, bet už spygliuotų 
vielų bei užraktų atsidūrusie- 
ji brangina valandas, net mi
nutes, kurios atneša trupinė
lį džiaugsmo, atgaivina viltį 
ir sustiprina jėgas kelyje, daž
nai atrodančiame lyg akligat- 
vis.

Neužmirštama lieka suėmi
mo diena, nes tada pasaulis 
skilo pusiau. Toji diena kas
met iškyla kalinio sąmonėje su 
šiurpiomis smulkmenomis. Ji 
primena sudužusius planus, 
nebaigtus darbus, galbūt pra
rastą meilę... Bet kartu ši die
na yra laukiama, nes tai naujo 
kelio žymė, primenanti, jog 
bausmė, kokia nesibaigianti ji 
atrodė pradžioje, vėl sutrum
pėjo metais. Ir štai, po keleto 
žiemų (vasarų kaliniai papras
tai neskaičiuoja, nes jos, at
rodo, pralekia nepastebimai) 
ateina svarbi data — pusė 
bausmės. Antroji pusė mažėja 
lyg ir sparčiau.

Šiemet balandžio 20-ą šios 
datos sulaukė vienas žinomiau
sių lietuvių politinių kalinių 
— Balys Gajauskas. Jam tai dar 
viena sukaktis — 30-metis ka- 

nansų ministerio A. Mac- 
Eacheno biudžetu, kuriame 
nėra rimtos pagalbos paskolų 
smaugiamiems namų bei ūkių 
savininkams. Finansinių prie
monių nepakeliamoms pasko
lų palūkanoms sumažinti ne
buvo numatyta, nors kaip tik 
dėl jų triuškinančios perga
lės Saskatčevane susilaukė 
lig šiol ten beveik visiškai 
ignoruoti konservatoriai.

Gallupo institutas kovo vi
duryje pravedė viešosios nuo
monės tyrimus, norėdamas 
nustatyti populiariausius ir 
nepopuliariausius Kanados 
ministerius pirmininkus. Po
puliariausiu ministerių pir
mininku 24% apklaustų asme
nų pasirinko J. Diefenbakerį, 
Kanadą valdžiusį 1957-63 m. 
Antroje vietoje su 16% liko 
P. E. Trudeau, trečioje su 14% 
— pirmasis ministeris pirmi
ninkas J. A. Macdonaldas, ket
virtoje su 9% — L. B. Pearso-

I Nukelta į 8-tą psl.)

Įėjimuose ir lageriuose. Kiek 
vargo, kančių, pa :eminimų bu
vo tame kelyje, težino jį praėju
sieji. Tokia sukaktis negali ne
sukelti spiečiaus minčių, daž
niausiai nelinksmų. Jas išblaš
kyti padeda tik įsitikinimas, 
kad perdaug nesuklysta, kad 
sąžinė neprarasta, idealai ne
išmainyti. Gajauskas mums, 
jį pažinojusiems ir prisime
nantiems, atrodo, šia prasme 
neturi pagrindo sau priekaiš
tauti. Nors dėl savo įsitikini
mų, dėl idealų jis paliko be at
ramos seną motiną, o šiandien 
ir žmoną su dukrele.

Balandžio 20-ji visdėlto — 
vilties diena Baliui Gajauskui. 
Jo mintys šiandieną tikriausiai 
pas šeimą ir draugus. Maža ži
nių prasiskverbia į jo kamerą 
ypatingo režimo lageryje prie 
Uralo. Vargu ar jis sužinojo, 
kad jo vardas nuskambėjo Ma
drido konferencijoje, kad jo 
byla nekartą buvo priminta so
vietiniams vadovams ir kitomis 
progomis, kad tarptautinės am
nestijos organizacijos grupės 
Prancūzijoje ir Olandijoje nuo
lat rūpinasi juo ir jo šeima, 
o nenuilstanti teta Kaliforni
joje nepraranda vilties sulauk
ti Gajausko į svečius. Iš šimtų 
laiškų bei atvirukų, deja, lage
rį pasiekia vos vienas kitas. 
Bet tikimės, kad ir jie atneša 
Baliui paguodos bei naujų vil
čių, kaip ir žinia apie pernai 
“Rotko koplyčios” jam paskir
tą premiją.

Balandžio 20-ą Gajauskui — 
pusė antrosios bausmės. Išlai

Lietuvos kovotojas už žmogaus teises BALYS GAJAUSKAS (dešinėje), jau 30 
metą kalinamas Sibiro lageriuose. Šalia jo — vienas iš jo buvusią draugą

kytas dar vienas išbandymo 
tarpsnis, dar kartą nepasiduo
ta apgaulingiems KGB pasiūly
mams, nepalūžta. Tik akys ge
rokai nusilpo, o skaityti juk 
norisi kaip kadais... Motina ir 
'žmona rūpestingomis ranko
mis dėlioja siuntinėlį. Mat at- 
kalėjusieji pusę bausmės ir 
ypatingam lageryje turi teisę 
gauti per metus vieną siuntinį 
iki 5-ių kilogramų. Jis, aišku, 
padeda tik simboliškai, nes 
nuo nuolatinio maisto nepri
tekliaus išgelbėti negali. Bet 
jis suruoštas mylimų rankų ir 
dėl to gavėjui akys nušvinta, 
širdį užlieja šiluma, net jėgų 
padaugėja... O jų reikės dar ne
maža. Penkeri metai prieš akis, 
po kurių dar 5-ri tremties... 
Reikia pasitempti.

Žinoma, geros valios žmonės 
stengiasi, kad ta bausmė su
trumpėtų, nes jie nesupranta, 
kaip galima uždaryti žmogų 
10-ai, 15-ai metų vien už tai, 
kad jis rinko senus dokumen
tus ir laikė senas knygas. Deja, 
Sovietų Sąjunga — naujas pa
saulis ir jame tokie dalykai 
— kasdienybė. Tad belieka pa
sikliauti savo jėgomis ir pra
šyti Visagalį stiprybės, kad 
nepavargtų rankos ir kojos, 
nesušlubuotų širdis, neaptem- 
tų protas. O artimųjų meilė ir 
geri draugų norai, kaip lietaus 
lašeliai sausroje, atgaivins 
nuo ilgo kelio dulkių. Paga
liau nuo balandžio 20-os Ba
liui Gajauskui lageryje lieka 
jau ne 10, ne penkeri metai, o 
ketveri ir 364 dienos. 

buvo numušti du Argentinos 
lėktuvai, keli sunaikinti Port 
Stanley aerodrome. Nežymaus 
pažeidimo susilaukė vienas 
britų laivas, toliau tęsiantis 
operacijas, ir vienas “Harrier” 
lėktuvas, galėjęs sugrįžti lėk- 
tuvnešin. Argentina kalba 
apie penkių britų lėktuvų ir 
dviejų malūnsparnių numuši- 
mą, keliem laivam padarytus 
rimtus nuostolius, tarp kurių 
esąs ir “Hermes” lėktuvnešis, 
nors tuos laimėjimus panei
gia Britanija. Atrodo, daugiau 
tiesos esama jos pusėje. Dik
tatūrinė Argentinos generolų 
valdžia ilgokai bandė nuslėp
ti ir Pietinės Georgijos salos 
praradimą, kurstydama argen
tiniečių patriotizmą. Jos skel
biami laimėjimai greičiausiai 
turi tą patį tikslą. Abiejų aero
dromų sunaikinimu Falklan- 
do salose siekiama visiškai 
sustabdyti maisto bei ginklų 
tiekimą argentiniečiams ka
riams, kurių teh yra apie 
10.000. Jiems didžiausią pro
blemą sudaro labai riboti gėlo 
vandens ištekliai, pakankami 
tik 2-3.000 asmenų. Jeigu Bri
tanijai pavyks išlaikyti orinio 
tiekimo nutraukimą, argenti
niečių laukia beveik neišven
giama kapituliacija. Karo 
veiksmai betgi yra pradėti ir 
jie gali pareikalauti daug au
kų abiejose pusėse.

JAV pozicija
Valstybės sekr. A. Haigas 

dar prieš karo veiksmų pra
džią pranešė, kad prez. R. Rea- 
gano vyriausybė agresoriais 
dėl Falklando salų užėmimo 
laiko argentiniečius. JAV rems 
Britaniją, kartu betgi siekda
mos taikos atstatymo diploma
tiniu būdu. Argentinai nutrau
kiamas ginklų pardavimas, su
stabdomas ekonominis kredi
tas, bet šiaip paliekami preky
biniai ryšiai. Britanijos lai
vynui bus parūpinta su tieki
mu susieta parama, greičiau
siai liesianti kuro pristatymą 
laivams bei lėktuvams. Vašing
tone viešėjęs Britanijos už
sienio raikalų ministeris F. 
Pymas prasitarė, kad labiau
siai reikės didžiųjų transpor
tinių JAV “C-5 Galaxy” lėktu
vų. Pasak jo, Britanija nenori 
karo veiksmų. Dar ir dabar ne
vėlu šį susikirtimą užbaigti 
argentiniečių pasitraukimu 
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iš Falklando .salų. Priversti
nis jų iškraustymas jėgos prin
cipu bus panaudotas tik ne
išvengiamu atveju.

Nesilaiko sutarties
Argentinos užsienio reika

lų ministeris C. Mendez ne
daug paramos tesusilaukė iš 
Amerikos Valstybių Organi
zacijos narių, pasirašiusių ka
rinės pagalbos sutartį 1947 m. 
Jie tik pripažino Argentinos 
teises į Falklando salas, parei
kalavo, kad Britanija nutrauk
tų karo veiksmus, o Argenti
nai patarė laikytis Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos rezo
liucijos. Pastaroji pasisako už 
argentiniečių pasitraukimą 
iš užimtų salų, jų ateities 
sprendimą derybomis. Pasi
traukimą, kurio reikalauja 
ir Britanija, yra atmetęs dik
tatūrinis Argentinos režimas, 
vadovaujamas prez. gen. L. 
Galtierio.

Generolo problema
Artėjant Gegužės 1, karinė 

gen. W. Jaruzelskio vyriausy
bė pradėjo kaikurių internuo
tų lenkų paleidimą, kuriuo 
pasinaudos 1.000 asmenų. Ka
lėjimuose ir stovyklose betgi 
liks apie 2.000 lenkų, jų tarpe 
ir “Solidarumo” unijos vadas 
L. Walensa bei kiti žymieji šios 
unijos veikėjai. Atšaukiamas 
ir karo stovio įvestas draudi
mas miestų gyventojams pasi
rodyti gatvėse nuo 11 v. v. iki 
5 v. r. Atrodo, ši nuolaida bu
vo sutarta gen. W. Jaruzelskio 
susitikime su arkiv. J. Glempu, 
reikalavusiu bent moterų iš
laisvinimo. Gegužės 1-ją Var
šuvoj įvykusiame komunisti
niame parade buvo ir gen. W. 
Jaruzelskis, susilaukęs neti
kėto smūgio. Tuo metu Varšu
vos senamiestyje prasidėjo 
spontaniška 50.000 lenkų de
monstracija su “Solidarumo” 
unijos plakatais, reikalavusi 
laisvės L. Walensai bei kitiems 
suimtiesiems. Tokio pat dydžio 
demonstracija įvyko ir Gdans
ke. Tai, žinoma, liudija, kad 
gen. W. Jaruzelskio įvestas ka
ro stovis neatnešė laimėjimo 
kompartijai. Abiejuose mies
tuose demonstrantų nebandė 
išsklaidyti nei milicija, nei 
kariuomenė.
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renginiais. Gubernatorius 
William G. Milliken 1982 m. 
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STASYS GARLIAUSKAS

Religiniam koncertui praėjus
AL. GIMANTAS

Sakysite, didelio čia daik
to, kad tavoji parapija suruošė 
religinį koncertą. Daug viso
kių koncertų girdime, matome, 
lankome. Tad kuo gi pagaliau 
tas ar kitas Skiriasi nuo kitų? 
Ar reikia parapijinės apimties 
koncertų minėti spaudbs pus
lapiuose? Taip, ir būtinai! Jei
gu jau ne dėl kitokių priežas
čių, tai dėl paties svarbiausio 
— koncerto lygio, kokybės!

Kai Detroito Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas ir li
turginė komisija pradėjo gar
sinti (gaila, neperdaug garsiai) 
Verbų sekmadienį šventovėje 
rengiamą religinį koncertą, vi
suomenės dėmesys buvo tik pa
kenčiamas. Vadinasi, ką ten, 
vargonai, deklamacija, du so
listai iš Čikagos... Bet dabar 
po koncerto gali drąsiai šauk
ti, kad tesigaili tie, kurie po 
sekmadienio pamaldų nepasi
liko, o išskubėjo namo, viso
kiausių žemiškų dorybių spau
džiami. Laimėjo pasilikę ir 
išklausę tikrai neeilinį ir ne- 
kasdien galimą girdėti koncer
tą. Specialiai atvykę Čikagos 
Lietuvių Operos solistai Mar
garita ir Vaclovas. Momkai, 
talkinami vietinių talentų — 
vargonininko Vido Neveraus- 
ko ir dailiojo žodžio interpre- 
tatorės Dalios Navasaitienės, 
davė pilną koncertą.

Buvo paruošta spausdinta ir 
skoningai apipavidalinta pro
grama. Tad nebuvo sunku sek
ti koncerto eigą. Nukrypimai 
nuo skelbtos programos tebu
vo labai nežymūs.

Vargonai pradėjo koncertą 
su Johann Pachelbel “Quinti 
toni”. Po dramatinės pradžios 
girdėjome Bernardo Brazdžio
nio “Atleisk man, Viešpatie”. 
Gavėnios nuotaikai ypač tiko 
Theodore Dubois “Septyni 
Kristaus žodžiai”. Soprano 
įvadas — M. Momkienės, ket

virtasis žodis — V. Momkaus. 
Mielas ir įdomus buvo abiejų 
solistų duetas “Skausmo kryž
kelėje” — vilniečio kompozi
toriaus Juliaus Siniaus. Pui
kiai skambėjo Česlovo Sas
nausko “Skubink prie kry
žiaus” V. Momkaus interpre
tacijoje. Vidas Neverauskas, 
matyt, pamėgęs Johanną Pa- 
chelbelį, vėl vargonais grojo 
“Ricercar”. P. Šopagos “Pakly
dėlį” giedojo sol. V. Momkus, 
A. Stradelos “Viešpatie, pasi
gailėk” — sol. M. Momkienė.

Giliai klausytojų širdis pa
lietė D. Navasaitienės dekla
muotas Bernardo Brazdžionio 
eilėraštis “Ramybė su jumis”, 
G. Verdi “Avė Maria”, giedota 
sol. M. Momkienė, o Stepo So
deikos “Šiaurės pašvaistė” — 
M. Momkienės ir V. Momkaus.

Baigus rimtosios muzikos 
koncertą, net ir šventovėje su
sirinkusi publika nepagailėjo 
audringų plojimų.

Ir pradedi žmogus galvoti, 
ar būtinai reikia laukti Gavė
nios, kad išgirstum rimto turi
nio koncertą? Ar kartkartėmis 
negalima būtų pasinaudoti 
šventovėse esančiais vargo
nais, surengti panašų koncer
tą? Pagaliau, be Gavėnios ar 
Advento rimties, ar negalėtų 
kitos lietuvių salos pasikvies
ti pas save abu čikagiėčius so
listus ir du detroitiečius me
nininkus tokiam pačiam ar pa
našiam koncertui? Išlaidos 
būtų tikrai minimalios, o ir 
atstumai palyginus (Londo
nas, Hamiltonas, St. Catha
rines, Torontas ar girdite!) 
netokie dideli autovežimiui.

Malonu girdėti lengvesnės 
muzikos kūrinius, operetes, iš
traukas iš operų ir pan., tačiau 
ugdant mūsų pačių muzikinį 
skonį ir kultūrinius nusiteiki
mus, reikia ir religinės muzi
kos. Minėtasis ketvertas tik
riausiai neatsisakytų pratur
tinti ir kitų vietovių tautiečių 
muzikinį gyvenimą.

Šventė pradėta balandžio 
16 vakarą vietinės dailinin
kės Birutės Rauckienės paro
dos atidarymu. Išstatyta 20 
tapybos ir 22 skulptūros dar
bai.

Įžanginiai klausiniai
JAV LB antrojo suvažiavimo

dalyviai per 5 valandas išklau
sė aštuonis referatus ir daly
vavo diskusijose. Atidarant 
suvažiavimą, juos pasveiki
no J. Urbonas, suvažiavimo 
šeimininkas, V. Kutkus — 
krašto valdybos ir V. Izbickas
LB tarybos prezidiumo vardu. 
Suvažiavimui pirmininkavo J. 
Urbonas ir A. Rugienius, sek
retoriavo D. Jurgutienė. Į re
zoliucijų komisiją buvo pa
kviesti dr. A. Damušis, M. Len
kauskienė ir K. Laukaitis. Vė^ 
liau ją papildė dr. J. Kriau
čiūnas, S. Baras ir A. Juodval
kis.

Apie Bendruomenės 30-rne- 
čio leidinį ir pasitaikiusius 
sunkumus renkant medžiagą 
papasakojo jo redaktorius B. 
Raugas. Leidinyje įdėta JAV 
LB 30-mečio apžvalga, apygar
dų ir joms priklausančių apy
linkių veiklos, švietimo, vi
suomeninių reikalų ir kultū-
ros tarybos darbų aprašymai. 
Yra gera informacija apie Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą, krašto 
valdybos lėšas, Lietuvių Fon
dą ir Lietuviškos Parapijos 
Metus. 374 puslapiai byloja 
apie atliktus Bendruomenės 
darbus.

PRANEŠIMAI
Lietuviškos Parapijos Metų 

programos vykdymą referavo 
I. Bublienė. Sudarytas centri
nis koordinacinis komitetas 
darbams planuoti, derinti ir 
skatinti. Parapijos metų sie
kiams įgyvendinti prašo kuni
gų ir pasauliečių paramos ir 
ragina parapijose sudaryti 
komitetus. Siūlo lietuviškų pa
rapijų metus užbaigti iškilmin
gomis pamaldomis Šv. Kazi
miero šventėje. Diskusijose 
konkrečių siūlymų nebuvo. 
Nusiskųsta lietuviškų parapi
jų ir parapijiečių mažėjimu, 
pamaldų anglų kalba įsigalė
jimu ir kaikurių klebonų pasy
via laikysena lietuvybės at
žvilgiu.

Jaunimas stato kryžius
Rašo “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” 50-ine numeryje

Valdiškiems bedieviams su
aktyvinus religijos niekinimo 
ir naikinimo metodus, tikin
tis Lietuvos jaunimas dar uo
liau reiškia savo ištikimybę 
ir meilę Kristaus Kryžiui. Lie
tuvos jaunimas gerai žino, kur 
tautos jėga, išlikimo garanti
ja ir su poetu BRAZDŽIONIU 
drąsiai taria:

Gyva tik pašvaistėj kitų 
dienų rytojaus

Gyvent išmokai pavergta Tėvyne, 
Nes Tu radai visų didžių herojų 
Tartum stebuklą — Viešpaties 

šaltinį.

1981 m. rugsėjo mėn. iš 25 į 
26 d. naktį jaunimas pastatė 
gražų kryžių prie kelio Višty- 
tis-Kybartai. 26 d. rytą apie 
10 vai. apylinkės pirmininkas 
ŠARSKAS ir Romas ŽUKAUS
KAS kryžių nugriovė, bet 27 
d. vakare tas pats kryžius vėl 
iškilo senoje vietoje, tačiau 
išbuvo vos 2 vai. — piktos ran
kos vėl jį išrovė. Išverstą kry
žių žmonės papuošė gėlėmis, 
bet tai nepatiko bedieviams 
ir spalio 18 d. jis buvo su
pjaustytas gabalais ir išvežtas.

1981 m. rugsėjo 27 d. atsira
do kryžius prie kelio Vilkaviš- 
kis-Žalioji. Rajono kulto įga
liotinio URBONO iniciatyva 
spalio 6 d. kryžius buvo nu
pjautas ir išvežtas. Išniekin
to kryžiaus vietoje ilgai nevy
to gėlės, kurias atnešdavo vie
tiniai gyventojai.

1981 m. rugsėjo 22 d. Prienų 
šile, prie kelio Alytus-Prie- 
nai, žmonės pastebėjo naujai

pastatytą apie 3 m augščio 
medinį kryžių. Neilgai Kris
tus žvelgė ir laimino nuo kry
žiaus — rugsėjo 23 d. popie
tę pravažiuojantys plentu at
kreipė dėmesį į uniformuotus 
milicininkus, “besidarbuojan
čius” prie kryžiaus. Sudaužy
tas kryžius, sulaužytas kruci
fiksas kurį laiką gulėjo pake
lėje, o vėliau dingo.

Tai jau antras to kryžiaus 
išniekinimas. Maždaug prieš 
metus laiko jis buvo pastaty
tas kelio Garliava-Kaunas kai
rėje pusėje ir tą pačią dieną 
nuverstas. Kažkas iš tikinčių
jų jį priglaudė ir po kiek lai
ko jis vėl iškilo prie kelio. 
Valdiškų bedievių fanatizmas 
antrąkart jį sudaužė ir išnie
kino, tačiau meilė Kristaus 
Kryžiui ^žmonių širdyse nesu
naikinama.

1981 m. birželio 3 d. Rainių 
miškelyje, Telšių raj., buvo 
pastatytas meniškas kryžius su 
užrašu “Tautos kankiniams”. 
Po savaitės, čekistams vado
vaujant, jis buvo nupjautas 
ir, supjausčius į gabalus, iš
mėtytas miškelyje. /

Nuo ankstyvo pavasario iki 
vėlyvo rudens visoje Lietuvo
je, keliami jaunų rankų ir my
linčių širdžių, augo kryžiai, 
iššaukdami beviltišką valdiš
kų bedievių pyktį ir su kiek
vienu jų nugriovimu liudijo 
antikultūrinį, anti nacionali
nį bedievybės charakterį. Ta
čiau bedieviškas vandalizmas 
bejėgis išplėšti Kryžių iš jau
nimo širdžių!

Apie Bendruomenės santy
kius su kitais veiksniais kal
bėjo A. Zerr. Ji pažymėjo, kad 
Bendruomenės ir Diplomati
nės Tarnybos santykiai yra 
geri. Nuoširdžiai bendradar
biaujama su Kanados LB. San
tykiuose su ALTa pasiekti du 
susitarimai, kuriuos Bendruo
menės vadovybė patvirtinusi, 
o ALTa atmetusi. Bendruome
nė neignoruojanti ALTos, ta
čiau iš laisvinimo akcijos ne
pasitrauks. Santykiai su 
VLIKu, pirmininkaujant dr. 
K. Valiūnui, buvę geri, dr. K. 
Bobeliui atėjus į VLIKą, pasi
keitę į blogą pusę. Bendruo
menės svoris Valstybės De-‘ 
partmente yra pakilęs. Jos at
stovai yra kviečiąmi į Valsty
bės Departmento konferenci
jas. Diskusijose buvo priekaiš
tų kitiems veiksniams dėl jų 
neveiklumo informacijos sri-

Visuomenės veikėjai JAV Lietuvių Bendruomenės trisdešimtmečio iš
kilmėje Detroite. Iš kairės: JAV LB pirm. V. Kutkus, Mičigano guberna
toriaus pavaduotojas Brickley, JAV LB krašto valdybos vicepirm. ir 
Detroito apylinkės pirm. J. Urbonas Nuotr. J. V. Danio

tyje ir negynimo lietuvių, ku
riems Teisingumo D-to specia
lus tyrinėjimo komitetas, rem
damasis okupantų falsifikuo
tais dokumentais, sudarinėja 
bylas.

Lietuviškų sodybų seneliams 
steigimą dr. R. Kulienė laiko 
reikalinga pagalba vyresnio 
amžiaus žmonėms. Ji skirsto 

, senelius į tris grupes: kurie 
neturi kas jais rūpinasi, ku
rie neturės kas jais rūpintųsi 
ir kurie turi vaikus, bet neno
ri su jais kartu gyventi. Rei
kia steigti Lietuvių Senelių 
Namų Korporaciją. Diskusijo
se siūlyta pasimokyti iš Put- 
namo seselių. Još nepajėgiems 
turi Matulaičio namus, o 
stipresniems “Villa Maria”.

Lietuvos pasiuntinybės na- 
inų remonto klausimu V. Izi- 
bickas pranešė, kad yra suda-
rytas atnaujinimo komitetas 
ir iki šiol gauta $50.760. Vajaus 
komisijos pirmininkas dar ne
surastas ir todėl vajus einąs 
lėtai. į/

Spaudos mėnesio problemas 
dėstė V. Mariūnas. Pažymėjo 
išeivių spaudos reikšmę tau
tinei gyvybei. Konstatavęs 
skaitytojų nubyrėjimą, ska
tino Bendruomenės veikėjus 
pagelbėti spaudai. Pasiūlė 
tris sugestijas -kaip pagerinti 
padėtį, nes skelbiami spau
dos mėnesiai nėra davę regi
mų vaisių. Diskusijose nu
siskųsta žinomomis negerovė
mis ir, neradus konstrukty
vaus siūlymo, leidėjams pirš
teliu atsargiai parodytas Lie
tuvių Fondas ...

Jaunuolis T. Klimas švaria 
lietuvių kalba perskaitė J. Pla- 
čo pranešimą apie lituanisti
nio švietimo problemas: nepa
grįsti priekaištai atausti po
litiniais motyvais, tušti pata
rimai, visuomenės pasyvumas, 
lietuviškų kolonijų nykimas.

apie naujų narių telkimą ir 
palikimus.

Diskusijose sekė pasisakyt 
mai ir informacijos šiomis te
momis: jaunimo kongresas, 
sportas šeštadieninėse mokyk
lose, lietuviškos katedros stei
gimas ir išlaikymas, Vasario 
16 minėjimų rengimas ir ta 
proga aukos laisvo apsispren
dimo principu, solidarumo 
įnašai ir apylinkių pirminin
kų dalyvavimas LB tarybos 
sesijose. • _

Sukakties minėjimas
Šventinę dalį pradėjo kraš

to valdybos pirm. V. Kutkus. 
Savo kalboje išskaičiavo Bend
ruomenės atliktus ir atlieka
mus darbus, pažymėjo, kad lie
tuvybė bus gyva šiame krašte 
tiek, kiek sugebėsime įtrauk
ti jaunų žmonių į LB veiklą. /

Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti: vysk. V. Brizgys, 
prel. J. Balkūnas, PLB pirm. 
V. Kamantas, V. Aukštuolis, J. 
Kuraitė, V. Izibickas, Br. Nai
nys ir J. Gaila.

Įnešus vėliavas, sol. D. Petro
nienė sugiedojo JAV ir Lietu
vos himnus. Žodžiu sveikino: 
prel. J. Balkūnas, V. Kaman
tas, Br. Nainys, J. Kuraitė ir 
vėliau atvykęs vysk. V. Briz
gys. Raštu sveikino: JAV prezi
dentas Ronald Reagan, Diplo
matinės Tarnybos šefas S. Lo
zoraitis, Lietuvos atstovai Va
šingtone, Londone ir Romoje, 
generaliniai Lietuvos konsu
lai, abu Mičigano valstijos se
natoriai, 4 kongresmanai, VLI- 
Kas, BALFas ir visa eilė orga
nizacijų.

Bendruomenės trisdešimt
mečio tema kalbėjo V. Kaman
tas, sakydamas, kad mokomės 
mylėti vienas kitą. Turime iš
laikyti lietuvybę ir padėti oku
puotai Lietuvai atgauti laisvę. 
Prisiminė mirusius ir gyvus 
krašto valdybos pirmininkus 
bei kitus bendruomenininkus.

AfA 
AGNIETEI ARŠTIKAITIENEI

mirus,
skausmo valandose reiškiame nuoširdžią užuojautą 
vyrui JONUI, dukrai MARYTEI ir sūnui JONUI su šei
momis, giminėms ir artimiesiems —

Toronto skautininkų-kių ramovės 
ir Romuvos stovyklavietė

PADĖKA
AfA

JULIUS KVIECINSKAS
iškeliavo amžinybėn 1982 metais balandžio 1 dieną.

Gilią padėką reiškiu kun. klebonui Jonui Staškui 
už maldas, šv. Mišias ir velionies palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū solistui Vaciui Verikaičiui už gražų 
giedojimą per šv. Mišias. Ačiū karsto nešėjams, taip 
pat visiems užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems 
gėlių į laidotuvių namus ir visiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Lietuvoje liko velionies dukra, sūnus, vaikaičiai, 
provaikaičiai ir dvi seserys, Kanadoje — brolis, Aust
ralijoje — brolis.

Visiems dėkinga —
Ona Savickienė ir šeima

Kiek sovietai atsilygino Kanadai?
“Toronto Star” priedas “To

day” 1982 m. vasario 20 d. iš
spausdino windsoriškio Phill 
Goth paklausimą: “Kokie nuos
toliai padaryti Kanadai, Sovie
tų satelitui sudužus ir nukri
tus arktikoje 1978 m. ir ar at
lygino sovietai Kanadai padry- 
tus nuostolius?”

Atsakymas buvo toks:
Taip. Sovietų Sąjunga atly

gino Kanadai padarytus nuos
tolius, apmokėdama, deja, tik 
pusę reikalautos sumos.

Sovietų satelitas “Cosmos 
954” nukrito 1978 m. sausio 24 
d. 6.53 v.r., o jo gabalai ir radi- 
oaktyvinė medžiaga pabiro 
300 kv. kuinai o t e. Tai įvyko 
Šiaurės Vakarų teritorijose.

1981 m. balandyje sovietų 
valdžia Kanados vyriausybei 
prisiuntė 3 milijonų dolerių 
čekį, nors Kanada reikalavo 
6 milijonų.

Valymo darbas užtruko apie 
8 mėnesius ir taipogi, kaip vie
nas atspaustas dokumentas 
nurodo, tas valymo darbas Ka
nadai kainavo 14 milijonų do
lerių. Iš tos sumos buvo moka
mos algos darbą atliekantiems 
žmonėms, atlyginami paski
riems asmenims padaryti 
nuostoliai ir 1.1.

Kodėl Kanada sutiko priimti

tik pusę pareikalautos sumos? 
Į tai duoda paaiškinimą adv. 
Jason Reiskind, tarnaująs Ka
nados užsienio reikalų minis
terijoje. Esą tai rutininis klau
simas, ir atsakymas: finansi
niai nuostoliai tarp valstybių 
visuomet apmokami, bet visuo
met žymiai mažiau negu reika
laujama.

Reikalavimas, paremtas do
kumentais, pateikiamas ati
tinkamai vyriausybei ir tik ta
da prasideda “the horse tra
ding”. Atseit, pradedamos de
rybos, kurios visuomet baigia
mos su nuolaidomis . . .

Po tų derybų Kanada krei
pėsi į Jungtines Tautas, kad 
būtų sudaryta tarptautinė ko
misija, kuri prižiūrėtų, kad 
erdvės orbitoj dalyvaujančios 
valstybės imtųsi daug dides
nių atsargumo priemonių, 
ypač branduolinių erdvių sa
telitų atvejais.

Skaitytojai, kupė norėtų 
gauti daugiau žinių apie so
vietinį erdvių satelitą, tesi
kreipia: Cosmos 954 — The 
Occurence and Nature of Re
covered Debris, Catalogue No. 
CC 172-2 1980E, The Canadian 
Government Publishing Cent
re, Hui 1, Quebec KIA OS9 
($4,95). Pranys Alšėnas

mišrios šeimos ir jaunų šei
mų išsikėlimas yra dalis prie
žasčių, kodėl šeštadieninėse 
mokyklose mažėja mokinių 
skaičius. Mažėjimas priklau
so nuo tėvų. Siūlyta pasinau
doti žyęlų praktikuojamu me
todu, megzti kontaktus su tė
vais ir jų priešmokyklinio am
žiaus vaikais.

Dr. A. Razma plačiai infor
mavo apie Pasaulio Lietuvių 
Dienų rengimą Čikagoje 19Ę3 
m. birželio gale ir liepos pra
džioje. Lietuvių Dienų metu 
įvyks PLB seimas, jaunimo 
kongresas, dainų ir sporto 
šventės.

Apie Lietuvių Fondo veik
lą pranešė Fondo tarybos 
pirm. St. Baras. Išskaičiavo į 
L. Fondą sudėtą kapitalą, kul
tūriniams reikalams paskirsty
tas sumas ir įsigytą turtą. Mil
da Lenkauskienė painformavo

Už nuopelnus Lietuvių Bend
ruomenei diplomais pagerbta 
120 asmenų.

Meninė dajis
Prieš pradedant meninę da

lį, vėl išklausėme Vytauto Kut- 
kaus žodžio. Aušra Zerr prista
tė garbės svečią Eugene Pell. 
Jis yra keliavęs po Lietuvą. 
Keletą metų išbuvęs Maskvoje 
NBC korespondentu. Susirin
kusius pasveikino lietuviškai. 
Žinoviškai pavaizdavo Rusi
jos gyvenimą. Papasakojo apie 
“Amerikos Balso” transliaci
jas už Geležinės Uždangos 
39-mis kalbomis. Kalbėjo apie 
valandą.

Ingrida Bublienė publikai 
pristatė poetą Bernardą Braz- 
džionį. Jis labai įspūdingai 
paskaitė geroką pluoštą savo 
kūrybos. Prieš kiekvieną eilė
raštį papasakojo humoristi
nių nuotykių arba žmonių ko

Canaiiian &rt THcmorials Utt.
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 
ir meniškai. 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 I

Namų telefonas 278-4529
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JAV Lietuvių Bendruomenės veiklos trisdešimtmečio iškilmėje Detroite. 
Iš kairės: KLB tarybos narė Vida Stanevičienė, KLB pirm. J. Kuraitė, 
PLB pirm. V. Kamantas, KLB kultūros komisijos pirm. J. R. Simanavičius, 
KLB tarybos narė L. Skripkutė ’ Nuotr. J. V. Danio

mentarus apie kūrybą ir jį 
patį.

Solistė Gina Čapkauskienė 
padainavo penkias lietuvių 
kompozitorių dainas, keturias 
svetimtaučių kompozitorių 
ir pabaigai J. Strausso “Pava
sario balsus”. Akompanavo 
Alvydas Vasaitis.

Po to jau sekė vaišės ir šo
kiai, grojant Rimo Kaspučio 
“Romantikai”.

Bendruoinenininkams, 9 v. r. 
pradėjusiems darbo posėdį 
ir 12 v. vakarą pakilusiems nuo 
vaišių stalo, balandžio 17-toji 
buvo labai ilga diena.

Pamaldos
Antroji Bendruomenės šven-

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

<£urniture£td.
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

tės diena prasidėjo pamaldo
mis Dievo Apvaizdos parapi
jos šventovėje 10.30 v. r. Šv.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

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



Kun. dr. JONAS GUTAUSKAS, kuriam š. m. gegužės 21 dieną sueina 50 
metą kunigystės sukaktis. Iškilmės rengiamos Delhi, Ont., gegužės 23 
dieną Nuotr. St. Dabkaus

Jaunimas ir Motinos Diena

“Matau Lietuvą kiekvienoje 
motinos ašaroje . .

Kunigui daktarui Jonui Gutauskui švenčiant auksinę 
kunigystės sukaktį

A. RINKŪNAS

Antraštės žodžiai — kun. dr. 
J. Gutausko, pasakyti pamoks
le Lietuvių Dienos proga To
ronte, Šv. Pranciškaus švento
vėje 1950 m. Esu girdėjęs daug 
gražių ir prasmingų žodžių 
pamoksluose, bet nė vieni ne
išliko atmintyje trisdešimties 
metų laikotarpyje taip ryškiai, 
kaip čia minėtieji.

Taip, kun. dr. J. Gutauskas, 
š. m. gegužės 23 d. švenčiantis 
savo kunigystės 50 metų sukak
tį, anais audringais mūsų kūri
mosi Kanadoje laikais mokėjo 
skaityti žmogaus ašarą, ypač 
ašarą lietuvės moters ir moti
nos, kuri paliko. Lietuvoje 
daug brangių artimų asmenų, 
kuri glaudė prie širdies savo 
vaiką, bijodama svetimo kraš
to grėsmės, kuri žiūrėjo į savo 
vyrą, baigusį mokslus nepri
klausomoje Lietuvoje ir dabar 
priverstą imtis paprasčiausio 
fizinio darbo. Taip, yra dide
lė Dievo dovana mokėti skaity
ti žmogaus ašarą. Kun. dr. J. 
Gutauskas neabejotinai tą Die
vo dovaną turi.

Penkiasdešimt metų Dievo 
vynuogyne yra ilgas kelias, tad 
šia proga verta sustoti ir atgal 
į jį pažiūrėti.

Kun. dr. J. Gutauskas yra ute
niškis, gimęs 1906 m. Baigė 
Utenos gimnaziją ir Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune 
teologijos-filosofijos fakulte
tą pradžioje teologijos licen
ciato, vėliau — daktaro laips
niu (1940). Kunigu įšventintas 
1932 m. Akademinė jo prigim
tis daugiau traukė į kapeliona- 
vimą gimnazijoje, negu į vika
ravimą parapijoje, tad jį ir 
randame kapelionaujant Ku
piškio ir Biržų gimnazijose, 
kartu dėstant ir lotynų kalbą. 
Lietuvos nepriklausomybės 
pabaigoje jis buvo dėstytoju 
tame pačiame Kauno universi
tete, teologijos-filosofijos fą- 
kultete.

Vokietijoje kun. J. G. dirbo 
tremtinių reikalams Vatikano 
sudarytoje Apaštališkoje Dele- 
gatūroje, kur tvarkė religinio 
auklėjimo sritį ir kartais tvir
tino įvairių dokumentų nuora
šus. Kitoms mūsų įstaigoms 
tuo metu dar neįsitvirtinus, 
delegatūros autoriteto užte
ko, kad nuorašus pripažintų 
amerikiečių ar anglų karinės 
valdžios. Ir mano paties diplo
mo nuorašas tebeturi kun. dr. 
J. Gutausko parašą.

Iš Vokietijos likimas nunešė 
kun. J. Gutauską į Kolumbiją, 
kur jis buvo pradėjęs dėstyti 
vienoje kunigų seminarijoje. 
To krašto klimatas jam netiko, 
tad greitai jį jau randame To
ronte, einantį vikaro pareigas 
lietuvių Šv. Jono Kr. parapijo
je.

Anuo kūrimosi metu visi bu
vome .priversti viską užmiršti 
ir imtis darbo kasdienei duo
nai uždirbti, tad pagrindinė vi
suomeninio gyvenimo našta 
krito daugiausia ant poros tuo 
metu Toronte buvusių lietuvių 
kunigų — kun. P. Ažubalio ir 
kun. J. Gutausko. Ir taip čia 
mes matėme kun. J. Gutauską 
visur: jis buvo pirmasis Kana

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Artinantis gegužės mėne
siui, kuris yra skiriamas Dievo 
Motinos garbei ir žemiškų mo
tinų šventei, verta pagalvoti 
apie mūsų motinų pakitusį 
vaidmenį šeimos ir visuome
nės gyvenime bei jų santykį su 
jaunimu — mūsų ateities vilti
mi.

Poetai apdainuoja motiną. 
Jai deklamuojami eilėraščiai 
minėjimų metu. Perkamos do
vanos, vadovaujantis reklamo
mis vietinėje spaudoje. Uždir
ba gėlininkai ir šlepečių par
duotuvės. Vieši motinos die
nos minėjimai, į mūsų visuo
menę įaugę iš stovyklinių die
nų, kai kiekvienas minėjimas 
suteikdavo malonią progą iš
trūkti iš niūrios stovyklinio 
kambarėlio aplinkos, virto 
šablonu. Trumpa poilsio die
na, dažniausiai sekmadienis, 
verčia po pamaldų motinas sė
dėti salėje, klausytis prakal
bų, deklamacijų ir rūpintis 
namuose pusiau paruoštais 
pietumis, į kuriuos susirinks 
suaugę ir maži vaikai. Darbo 
pilna diena, nors kalbama 
apie užtarnautą poilsį ir pa
garbą. Intymiai pasikalbėjus, 
dauguma motinų svajoja apie 
tai, kad jų vaikai pagamintų 
pietus arba jas iškviestų į ge
rą restoraną.

Nė viena nenori, kad Moti
nos Diena tebūtų simboliškas 
visuomeninis mostas, dings
tantis su dienos pabaiga. Dau
guma motinų neša dvigubą mo
dernaus gyvenimo naštą, ne 
vien atlikdamos savo gyveni
mo užduotį, kaip motinos ir 
šeimininkės, bet ir besireikš- 
damos už namų ribų kaip pro- 
fesijonalės, tarnautojos, dar
bininkės, papildomo duonos 
kąsnio nešėjos ar savo talentų 
puoselėtojos. Ir motinos turi 
teisę į žmogiškosios būties 
plotmes, kuriose asmenybė 
trokšta pasireikšti pilname 
savo dvasios žydėjime. O ne

dos Lietuvių Kunigų Vienybės 
pirmininkas, Ateitininkų Fe
deracijos dvasios vadas, vie
nas iš “Tėviškės Žiburių” stei
gėjų, vienas iš Kanados Lietu
vių Bendruomenės steigėjų ir 
ilgametis krašto valdybos sek
retorius. Jis buvo pirmasis su
manytojas ir Kanados Lietu
vių Katalikų Veikimo Centro, 
parašęs įstatų projektą ir su
šaukęs tuo reikalu pirmąjį Ka
nados lietuvių katalikų veikė
jų suvažiavimą Šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje. Akademinio pa
linkimo skatinamas, kun. J. G. 
dar rado laiko ir pereiti į pe
dagogikos studijas bei jas ap- gailestingasis laikas bei ato- 
vainikuoti pedagogikos dakta- dairos riboja poilsį.
ro laipsniu Lavalio universite
te Kanadoje, Kvebeko mieste. 
Taigi gerb. sukaktuvininkas 
yra dvigubas daktaras.

Susidarius galimybei Toron
te turėti kitą vikarą, kun. J. G. 
persikėlė klebonu į Delhi 
miestelį, esantį tabako augin
tojų rajone. Čia jis suorganiza
vo lietuvišką Šv. Kazimiero 
parapiją, pasirūpinęs, kad bū
tų nupirkta šventovė ir klebo
nija. Miestelio gyvenimas tei
kė jam kiek daugiau laiko, tad 
jis buvo vienas iš kūrėjų ir di
rektorių knygų leidyklos 
“Krikščionis Gyvenime”. Šiuo 
metu jis ir tebegyvena Delhi 
kaip kunigas-pensininkas.

Šalia savo gausaus dalyvavi
mo mūsų periodinėje spaudo
je, ypač “Tėviškės Žiburiuose” 
pirmame dešimtmetyje, jis dar 
yra parašęs ir išleidęs religi- 
nių-pedagoginių veikalų:. 
“Dangaus tarnyboje” 1932, “Di
dysis svečias” 1947, “Vaikoį 
Dievas ir religija” 1953, “Reli
ginė pedagogika” (rankraš
tyje), “Dievo vaikas” 1965, “Die
vas šiandieną” 1973, “Krikš
čionybė Lietuvoje” 1973, “Di
džiųjų Bendrijos Tėvų mintys” 
1979, “Gyvenimo saulėlydis” 
(rankraštyje), “Žmogaus ir pa
saulio prisikėlimas” (rašoma).

Daug ką matome, pažvelgę 
atgal į kun. dr. J. Gutausko nu
eitą kelią, bet jo pagrindinė 
didybė bene bus visdėlto jo gi
lūs ir jautrūs pamokslai, iššau
kiantieji ašarą ne tik klausy
tojų, bet ir paties kalbėtojo 
akyse.

~Mes esame įpratę jaunimą 
garbinti, iškeldami jo pozity
vias puses ir betkokiam jauni
mo judėjimui suteikti nevisa
da proporcingą reikšmę. Gyve
nime jau taip yra, kad betko- 
kiaine amžiuje nuopelnai yra 
pripažįstami ne kaip tam tik
ro amžiaus privilegija, bet 
kaip užtarnautas pagyrimas 
už gerai atliktą darbą. Vyres
niems nesigailime kritikos, 
dažnokai ir spaudos puslapiuo
se, ir privačiai reikalaudami 
kažkokių idealistinių stebuk
lų, o kiekvienas jaunimo žings
nis tampa deimanto žėrėjimu. 
Visdėlto, kad ir nevisada at
virumu pasižyminti, mūsų 
spauda iškelia jaunimo nege
roves, nemandagų elgesį, ne
pateisinamo vandalizmo pasi
reiškimus. Neseniai Klevelan- 
de buvo jaunimo šokiai. Pa
talpos buvo paliktos tokiame 
baisiame stovyje, kad tenka 
rimtai susirūpinti, iš kur jie 
atsinešė tokį baisų netvarkos 
toleravimą.

Mūsų jaunimas nėra manda
gus. Jei vyresnioji karta dar 
pripažįsta pagrindines manda
gumo taisykles, sveikinasi vie
ni su kitais, kad ir neartimai 
pažįstamais, tai retai tepasitai
ko, kad buvęs lituanistinės mo
kyklos mokinys pasveikintų sa
vo buvusį mokytoją. Atsistoti, 
prisiartinus moteriai ar vyres
niam asmeniui, yra retai tesu
tinkama išimtis. Einant pro 
siauras duris, jaunas žmogus 
veržiasi, prasistumdamas pro 
vyresniuosius... Argi to nema
to mūsų motinos? Neteisinga 
būtų auklėjimo naštą numesti 
vien ant motinų pečių. Taigi ir 
tėvo vaidmuo, rodant džentel- 

\ meniškumo pavyzdį savo sū
nums, yra reikšmingas. Šiukš
lės, vandalizmas, nemandagus 

i elgesys turi savo šaknis namuo
se. Savaime suprantama, kad 
to šeima nemoko, tačiau, le
pindama savo vaikus, juose 
naikina atsakomybės jausmus.

Jei vaikas savo kambario ne
tvarko, išmėto knygas ir drabu
žius, netvarko savo sporto įran
kių ar aprangos, o viską palie
ka motinai, kuri, nepakęsdama 
netvarkos, paskui savo vaikus 
viską sutvarko, — tai tuo pa
čiu kenkiama jauno žmogaus 
charakterio ugdymui ir jo vie
šo elgesio normoms. Atsakomy
bės jausmas brandinamas tik 
šeimoje, kur visi vienodai turi 
pajusti tvarkos reikšmę. Dar
bų pasidalinimas ir privalo- 

inąs tvarkos palaikymas yra 
vienas svarbiausių jauno žmo
gaus charakterio tobulinimo 
metodų. Privalomas tvarkin
gas elgesys namie išlieka ir už 
namų ribų.

Romantiškoji motinos sąvo
ka nevisada atitinka gyvenimo 
tikrovę, nes “motulės sengal
vėlės”, prie lopšio dainuojan
čios liūdnas lopšines, dabar 
tėra liaudies kūrybos sukurtas 
praeities simbolis. Motina, 
kaip moteris ir pirmoje vieto
je, žmogus turi reikalauti sau 
pastovios pagarbos, kuri nebū
tų ribojama vien biologine mo
tinystės funkcija, kaip to ne
taikoma vyrams, kurie yra tė
vai. Pagerbkime motiną kaip 
gyvybės davėją, kaip mūsų in
telekto puoselėtoją, mūsų tra-

Lietuviai Tasmanijos saloje
Adelaidės choras “Lituania

B. STRAUKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Rotušės salėje
Koncertas įvyko miesto rotu

šės salėje. Žinodami, kad Ho- 
barto lietuvių bendruomenė 
nėra gausi, klausėm kas ją už
pildys koncerto metu. Bet kai 
išėjome į sceną dainuoti, salė 
buvo apypilnė. Beveik du treč
daliai žiūrovų tikriausiai buvo 
svetimtaučiai. Kaip koncerto 
rengėjai juos į šią salę atsivi
lioti sugebėjo, tai jau jų paslap
tis.

Koncerto programa buvo ga
na įvairi ir plati. Ją atliko ne 
tik keturiasdešimt choristų, 
bet ir solistas baritonas P. 
Račkauskas, pianistė M. Dum- 
čiuvienė ir meninio žodžio 
interpretatorius S. Kubilius, 
padeklamavęs keletą įspūdin
gų poezijos kūrinių anglų kal
ba.

Adelaidiškis choras, vado
vaujamas prityrusios dirigen
tės — solistės G. Vasiliauskie
nės, pasirodė kaip meniškai 
subrendęs ir drausmingas ko
lektyvas. Chorą pasveikino ir 
padėkojo už gražų koncertą 
Hobarto miesto burmistras. 
Rengėjų vardu kalbėjo A. Taš- 
kūnas, kuris taip pat išreiškė 
padėką choristams, nepabėgu
siems tolimos kelionės bei iš
laidų, ir atsilankiusiai publi
kai. Tolimesniame savo žodyje 
A. Taškūnas pabrėžė, kad šis 
koncertas yra surištas su Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktimi, kuri ne
seniai buvo švenčiama. Choro 
vadovė ir kiti menininkai buvo 
apdovanoti gėlėmis ir dovanė
lėmis.

Jaukus pobūvis
Po koncerto hobartiškiai lie

tuviai nusigabeno choristus į 
ukrainiečių salę, kur įvyko su
neštinės vaišės ir šeimyniškas 
pabendravimas. Kelias valan
das skambėjo dainos ir kalbos. 
Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, 
kad lietuviai Tasmanijoje turi 
gana gerą vardą, ir vietiniai su 
jais skaitosi kaip su įtakinga 
etnine bendruomene. Atsi- 
kviesdami pas save iš kitur 
kultūrinius vienetus, savo 
prestižą dar labiau pakelia. 
Anot australų, jei būtumėte ne
reikšminga grupė, tokios stam
bios grupės nevažiuotų ir stam
bių sumų kelionei nemėtytų.

Žinoma, vietiniai lietuviai 
nesigarsina, kad jie yra negau
sūs. Atsikviesdami svečius, tu
ri dvejopą naudą: pasidžiau
gia kultūrine pramoga ir pa
kelia savo moralinį svorį vieti
nių gyventojų akivaizdoje. Be 
kitko, atsilankymas iš žemyno 
savų tautiečių išjudina visą 
bendruomenę. Kaip pirm. J. 
Paškevičius išsireiškė: “Jau 
keli mėnesiai prieš jūsų atvy
kimą buvo išjudinti visi hobar
tiškiai. Yra mūsų prestižo rei
kalas svečius gražiai sutikti ir 
juos globoti. Koncertas buvo 
tikrai geras, ir jis ilgai išliks 
mūsų atmintyje. Kai jūs iške
liausite, dar kelis mėnesius da
linsimės šio susitikimo įspū
džiais.”

Nėra abejonės, kad nedide
lės lietuvių kolonijos per de
šimtmečius besimaišydamos 
nuolatos tik savo tarpe, su
stingsta, pasiduoda apatijai ir 
nuoboduliui, praranda kūrybi
nį polėkį, ir palengva visas tau
tinis gyvenimas ima blėsti. 
Gal ši “mainų” ar pasisvečia
vimo paprotį reikėtų išplėsti 
ir dažniau praktikuoti. Nauji 
veidai ir skirtingi parengi
mai įneštų gyvumo ir pašalin
tų monotoniją. 

dicijų tęsėją ir gyvenimo pa
vyzdį.

Motinos Diena tenelieka vi
suomeniška švente, blankia ir 
šabloniška, kaip daugelis mū
sų minėjimų. Sugrąžinkime 
motinai žmogiškosios asmeny
bės užtarnautą pagarbą, nerei
kalaudami išjos vien namų šėi- 
mininkystės darbų atlikimo. Ji 
turi likti kasdieninio gyveni
mo šviesa, kelrodis ir, kas svar
biausia, tas pavyzdys, kurio at
spindį reikia matyti viešumo
je. Jaunimas ir jaunystė nėra 
gyvenimo privilegija. Tai tik 
pavasario žydėjimas, vedantis 
į brandžią, vaisius auginančią 
vasarą. Gerbkime motinas, gy
vas ir mirusias, į gyvenimą ei
dami savo motinų nurodytais 
keliais.

pas vaišinguosius tautiečius

Vaičiulevičių šeimoje
Su pasigėrėjimu tenka pripa

žinti tautinį Tasmanijos lietu
vių susipratimą, natūralų sve
tingumą ir kaikurių nepalau
žiamus tautinius principus. 
Štai buvau keliom dienom pri
glaustas Vaičiulevičių šeimo
je. Tai reta išeivijoje lietuviš
ka salelė. Dar apyjauniai tė
vai išaugino tris dukras ir tris 
sūnus. Savo namuose turi ir tik
rą lietuvišką močiutę, peržen
gusią aštuntą dešimtį metų. 
Kai visi namai dar miega, ji 
apsigaubia visom močiutėm 
taip pritinkančia skarele ir 
smulkiais žingsniukais išsisku
bina į šventovę. Grįžta kažkaip 
atsigaivinusi, smagiu žvilgs
niu, išraudusiais veidais ir 
linksmai byrančia šnekta. Ro
dos, imtum ir išbučiuotum tar
tum močiutę, kuri, deja, jau se
niai iškeliavusi anapus.

Šeimoj visi gražiai kalba lie
tuviškai ir neatrodo, kad tai 
būtų daroma iš pareigos. Vie
nas sūnus linkęs į meną. Jis iš 
sunkokų plieno plokščių “suvi
rino” visą Gedimino sapną — 
miegantį kunigaikštį ir ant jo 
pasistojusį staugiantį geležinį 
vilką. Daug kantrybės, darbo ir 
išlaidų teko įdėti, kad šis sap
nas taptų kūnu. Jam pastatyti 
ant specialios cementinės 
plokštumos reikėjo būrio vyrų. 
Tai iškarpa Lietuvos istorijos 
tolimoje Tasmanijoje ir išlie
kantis paminklas darbščiai 
Vaičiulevičių šeimai, savo 
kantriu darbu gražiai įsikūru
siai šiame tolimame krašte.

Tikrovė ir svajonės
Pokalbiuose nevienas Tas

manijos lietuvis grįžta į praėju
sius laikus ir apgailestauja, 
kad emigracijos pradžioje ne
sugužėjome visi lietuviai į šią 
puikią salą. Galėjome sukurti 
stambią lietuvių bendruome
nę, įkopti į parlamentą ir ki
tas augštas vietinės valdžios 
vietas. Kitas savo svajonėmis 
nusikelia dar toliau: kad taip 
lietuvių tauta turėtų tokią sa
lą. Nebūtumėm kaip akmenė
lis prie kelio, kiekvieno pra
eivio užminamas ar paspiria- 
mas. Svajonės lieka svajonė
mis. Kur rasi gražesnį kraštą 
už savo tikrąją tėvynę?

Palikome mieluosius Tasma
nijos lietuvius su jų džiaugs
mais, vargais ir nusivylimais, 
bet visuomet prisiminsime jų 
nuoširdų svetingumą. Plieno 
paukštis mus iškėlė į padanges 
ir tik pro debesų properšas 
dar kartą žvelgėme į šią tolimą 
salą, apie kurią jaunystėje net 
nesapnavome. Kartais gyveni
mas pralenkia net sapnus.

I '

Kaip gražu žydinčioje pavasario gamtoje! Visą žiemą aš to laukiau

B * .. . '' ' > i
v 1

* - S' š.:“:- : ■> • ;:Si-.:•*.&# >-•«.

Nuotr. St. Dabkaus
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Geležinis vilkas Tasmanijos saloje, Australijoje, kur yra įsikūrusi ir lie
tuviu kolonija. Šio kūrinio autorius yra LINAS VAIČIULEVIČIUS. Jis 
vaizduoja staugiantį vilką ant miegančio kunigaikščio Gedimino

Pranešimas iš Britanijos

Lietuviškasis gyvenimas
STASYS KASPARAS

Vienas DB Lietuvių Sąjun
gos Bendrovės skyrių yra Lon
dono centrinis skyrius, kurio 
nariai yra išsimėtę po visą Bri
taniją, o vadovybė renkama iš 
tų narių, kurie gyvena Londo
ne. Skyrius tvarko stambią bib
lioteką, kurią per ilgus metus 
steigė bei tvarkė a.a. pik. To
mas Vidugiris ir kurią 1981 m. 
skyrius pavadino jo vardu. Ra
šytojo K. Barėno ir dailininkės 
Marijos Baronienės iniciatyva 
centrinis skyrius rengdavo li
teratūros vakarus, kuriuose 
pasirodydavo pro Londoną 
pravažiuojantieji lietuviai 
rašytojai iš laisvojo pasaulio.

1981 m. išrinktoji valdyba — 
M. Barėnienė, Stasys Boskįs ir 
Stasys Kasparas ryžosi pagy
vinti skyriaus veiklą, labiau 
susipažinti su išsimėčiusiais 
nariais, pritraukti daugiau 
tautiečių. Tam tikslui buvo pa
rengti du informaciniai biule
teniai nariams ir skyriui pri
jaučiantiems žmonėms.

Šio skyriaus rinkimai valdy- 
bon atliekami korespondenci- 
niu būdu. Šiais metais, be ki
tų kandidatų, į naują valdybą 
ir į DB Lietuvių Sąjungos 
Bendrovės metinio suvažiavi
mo atstovus buvo pasiūlytas 
vienas iš DB Lietuvių Sąjungos 
Bendrovės centro valdybos na
rių ir Lietuvių Namų Bendro
vės direktorių. Skyriaus val
dyba jo kandidatūrą atmetė, 
motyvuodama, kad būtų nede
mokratiška, jeigu atstovų iš
rinktas centro valdybos narys 
suvažiavime naudotųsi sky
riaus balsais.

Įpusėjus skyriaus rinki
mams, DB Lietuvių Sąjungos 
Bendrovės centro valdyba su
spendavo skyriaus rinkimus ir 
per “Europos Lietuvį” liepė 
centrinio skyriaus nariams 
sunaikinti valdybos išsiunti
nėtus balsavimo lapus. Pati 
DB Lietuvių Sąjungos Bendro
vės centro valdyba sudarė iš 
savo valdybos narių rinkimų 
komisiją, kuri įrašė į balsa
vimo lapus savo centro valdy
bos narį. Žodžiu, perėmė sky
riaus valdymą, kol į skyriaus 
valdybą bus išrinkti centro 
valdybai patinkami žmonės.

Centrinio skyriaus valdyba 
tik iš “Europos Lietuvio” su
žinojo apie tą perversmą.

Protestuodama dėl to per
versmo skyriuje ir dėl prieš ją 
nuolat skleidžiamų nepalan
kių informacijų, M. Barėnienė 
pasitraukė iš DB Lietuvių Są
jungos Bendrovės narių.

Buvau ir aš kartu su M. Baro
niene to skyriaus valdyboje ir 
įpusėjus rinkimams, to “per
versmo” metu gavau DB Lietu
vių Sąjungos Bendrovės valdy
bos nutarimą, kad esu centro 
valdybos nutarimu pašalintas 
iš DB Lietuvių Sąjungos Bend
rovės narių. Esu kaltinamas, 

kad rašiau Kanados ir JAV lie
tuviškiems laikraščiams ir 
tuo “šmeižiau” DB Lietuvių 
Sąjungos Bendrovę, jos cent
ro valdybą ir tarnautojus, pla
tinau paškvilį “Destroy the 
Worm”.

Tiesa, rašiau “Tėviškės Ži
buriams” ir kitiems laikraš
čiams apie DB Lietuvių Sąjun
gos Bendrovės ir Lietuvių Na
mų Bendrovės suvažiavimus, 
rašiau tiesą, kurią nuo savo 
skaitytojų slėpė “Europos Lie
tuvis”. Gavęs minėtą paskvilį, 
kaikam daviau pasiskaityti ir 
kaikuriems savę draugams pa
siunčiau paštu. Tame paskvi
lyje daugiausia vietos užima 
tarybos suvažiavime Mančes
teryje svarstyta Vlado Kups
čio rezoliucija, kad DB Sąjun
gos Bendrovė privalo būti po
litiškai stipri, kad jos centro 
valdybos žmonės turi susilai
kyti nuo važinėjimų į okupuo
tą Lietuvą.

Kaip dabar matau iš “Euro
pos Lietuvyje” išspausdinto 
Lietuvių Namų Bendrovės pir
mininko J. Alkio pranešimo, 
suvažiavime buvo pasirūpinta 
pasmerkti ne tik tą pamfletą, 
bet ir Kanados ir JAV lietuvių 
spaudą, kuri, pagal J. Alkį “tą 
melą skleidžia”.

Gaila man DB Lietuvių Są
jungos Bendrovės, kuri jau 
nuo pat jos įsteigimo mėto ir 
stumia veiklesnius, pajėgius 
lietuvius iš savo eilių.

Išstumta iš visuomeninės 
veiklos Marija Barėnienė tur
būt vėl atsidės menui. Jau ke
linti metai, kai Lietuvių So
dyba didžiuojasi jos tapytais 
dideliais kunigaikščių pa
veikslais: Kęstučio, Gedimino, 
karalienės Mortos. Bradfordo 
lietuvių klubas turi jos pieš
tus portretus — Basanavičiaus, 
Vaižganto, Maironio, Žemaitės. 
Mančesterio lietuvių klubas 
puošiasi jos Trakų pilies pa
veikslu. Ji atnaujino Londono 
lietuvių šventovėje Kazio Dar- 
gio Lietuvos kaimo kyžkelės 
paveikslą. Paskutiniuoju metu 
ji tapo paveikslus, kuriais sa
vo namų sienas puošia lietu
vių šeimos. Be to daug pa
veikslų ji yra dovanojusi V. 
Jurienės tautinių šokių gru
pės ir Jaunimo Sąjungos lote
rijoms.

O dabar atviras žodis DB 
Lietuvių Sąjungos Bendrovės 
ir Lietuvių Namų Bendrovės 
valdybos nariams. Jeigu ra
šiau “melą ir šmeižtus” Kana
dos ir JAV lietuviškiems laik
raščiams, Tamstos turėjote 
reaguoti, rašydami tiems laik
raščiams, kurie naudojosi ma
no aprašymais, pasisakydami 
kur yra melas ir kur šmeižtas. 
Bet negalėjote atsiliepti, nes 
tai buvo teisybė! Tad šiandien 
nekaltinkite tų laikraščių, nes 
neįrodyta kur yra netiesa ir 
šmeižtas.
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PAVERGTOJE TEVTffiJE
SKAUDI EISMO NELAIMĖ

Respublikinės automobilių 
inspekcijos darbuotojas A. Ma- 
tuliauskas “Valstiečių Laikraš
čio” 24 nr. skaitytojus supažin
dina su skaudžia eismo nelaime 
Plungės rajone, 167-tame kelio 
Kaunas — Klaipėda kilometre: 
“Vasario 14 dienos vakarą iš 
Klaipėdos važiavo sunkvežimis, 
vairuojamas S. Girčio, o jam 
priešais riedėjo ‘Žiguliai’ su B. 
Atu už vairo. Prieš prasilenkiant 
automobiliams, tarp jų atsira
do du pėstieji — V. Marcinkevi
čius ir M. Simonavičienė. Jie 
ėjo važiuojamąja kelio dalimi, 
dešine puse. Sunkvežimis juos 
partrenkė ir mirtinai sužalojo. 
Be to, susimėčiusi mašina atsi
trenkė į ‘Žigulius’. Žuvo lengvo
jo automobilio vairuotojas, ke
leivė ir jos mažametis sūnus. 
Sužeisti ir kiti ‘Žiguliuose’ va
žiavę žmonės. Šios eismo nelai
mės galėjo nebūti, jei pėstieji 
būtų ėję kairiuoju kelkraščiu...”

“KAROSŲ" GAUDYTOJAI
Tardymo valdybos viršinin

kas Justinas Vasiliauskas ir 
Augustinas Mačiulis praneši
me iš teismo salės “Komjauni
mo Tiesos” balandžio 10 d. lai
doje skaitytojus supažindina 
su keturiais “karosų” gaudyto
jais Jonavoje — Algimantu Leš
činsku, Remigijum Zviega, Ro
mualdu Ratautu ir Valerijum 
Jegorovu. Vieną praėjusių me
tų šeštadienį tie 17 metų am
žiaus vaikinai, išskyrus jau 24 
metų sulaukusį A. Leščinską, 
ištuštino du butelius degtinės. 
Kadangi nė vienas jų neturėjo 
pinigų trečiam buteliui, kilo 
sumanymas gaudyti “karosus” 
Jonavos gatvėse. Taip tie vai
kinai suprato išgėrusio žmogaus 
kišenių ištuštinimą. Pirmąja 
auka tapo J. Pajaujis, kurį ko
jos smūgiu į krūtinę ant žemės 
partrenkė R. Ratautas. Pinigų 
vaikinai pas J. Pajaujį nerado, 
bet spardė jį. į galvą iki sąmo
nės praradimo. Anatolijų Ščio- 
lokovą “karosų” gaudytojai už
klupo prie jo namų. Jis bandė 
gintis iš savo balkono išsitrauk
tu metaliniu strypu, kurį iš au
kos rankų kuolu išmušė R. Zvie
ga. Visi keturi šoko A. Ščiolo- 
kovą mušti ir spardyti. Pabėgo 
jie tik tada, kai balkone pasiro
dė moteris. Gydytojai vėliau nu
statė, kad užpultasis mirė nuo 
stripraus galvos sumušimo: 
“Ekspertai suskaičiavo 17 smū
gių. Jau po pirmųjų smūgių į 
galvą A. Ščiolokovas neteko są
monės, o netrukus mirė. Pinigų 
užmuštojo kišenėje chuliganai 
nerado. R. Zviega pasiėmė lenk
tinį peiliuką, o R. Ratautas — 
seną nuolatinį autobuso bilie
tą ...” Baudžiamųjų bylų kole
gija, vadovaujama A. Jankaus
ko, visus keturis pripažino kal
tais ir nuteisė: R. Zviegą ir R. 
Ratautą po 10 metų laisvės atė
mimo, A. Leščinską — 12, V. Je- 
gorovą — 7 metams.

SKLANDYTOJŲ SUKAKTIS
Š. m. rugpjūčio 15 d. sukaks 

50 metų Lietuvos sklandymo is
torijai. Augštesniosios techni
kos mokyklos aviacijos būrelis 
pirmą sklandymo mokyklą įstei
gė 1932 m. prie Kauno, Pažais

lio smėlynuose. Buvo skraido
ma savo rankomis pagamintu 
sklandytuvu “T-l”. Vėliau ši 
entuziastų grupė, vadovauja
ma konstruktoriaus Broniaus 
Oškinio, persikėlė į Neringos 
kopas ir ten įsteigė Nidos sklan
dymo mokyklą. Artėjančios su
kakties proga Kaune buvo su
rengtas moksleivių susitikimas 
su tais Pažaislio ir Nidos laikų 
sklandytojais veteranais — Bro
nium Oškiniu, rašytoju Jonu 
Dovydėnu, Lietuvos aviacijos 
sporto federacijos atsakinguo
ju sekr. Viktoru Ašmensku. Jie 
kalbėjo apie savo jaunystės skry
džius, džiaugėsi labai populia
riu aviacijos sportu. B. Oškinis 
jau yra suprojektavęs 23 sklan
dytuvus. Prienuose iš platma- 
sės gaminami lietuviški sklan
dytuvai. Ypač populiarus yra B. 
Karvelio sklandytuvas “Lietu
va”, gaminamas serijomis, tu
rintis net kelis patobulintus va
riantus.

SPECIALISTAI VIETNAMUI
Lino Medelio pranešimu “Tie

sos” balandžio 7 d. laidoje, sta
tybininkų specialybę Vilniuje 
įsigijo grupė vietnamiečių, va
dovaujama Maskvos naftos che
mijos diplomanto L. Ngueno. 
Jam teko eiti ir vertėjo parei
gas, nes atsivežti žodynėliai ne
buvo pakankami. Pasak centri
nio mokymo kombinato direk
toriaus pavaduotojos G. Rudie
nės, Vilniun atsiųsti svečiai iš 
Vietnamo yra buvę kariai, ku
rie dabar įsijungs į statybos dar
bus. Jie buvo paruošti automo
bilių, strėlinių savaeigių kranų, 
buldozerių, žemkasių mašinis
tais. Beveik visi vietnamiečiai 
pirmą kartą savo gyvenime Lie
tuvoje pamatė sniegą.

DEGINA ŽOLŲ
Miško apsaugos vyr. inž. V. 

Červokas kovo 30 d. “Valstiečių 
Laikraštyje” paliečia vis dar 
įsigalėjusį pavasarinį žolės de
ginimą. Trakų rajone jam per
nai teko matyti nuo ugnies pa
juodavusius kalvų bei kalvelių 
šlaitus, išdegusius žolės lopus 
pamiškėse, paežerėse. Juodos 
dėmės juosė Kariotiškių kai
me gyvenančios D. Lazauskie
nės sodybą. Moteriškė teisino
si, kad tai yra įprasta, kad žo
lės deginimo niekas nedrau
džia. Inž. V. Červokas šia pro
ga primena: “Žolės deginimas
— blogybė. Apie tai daug kar
tų kalbėta, bet verta dar sykį 
priminti. Pažeme šliaužianti 
ugnis sunaikina visa, kas gyva
— nuo smulkiausio vabzdžio iki 
ankstyvojo kiškučio. Tai gru
bus gamtos niokojimas. Asme
nys, kalti dėl žolės deginimo, 
baudžiami administracine tvar
ka. Jeigu toks jų elgesys atne
šė didesnių nuostolių, pavyz
džiui, sukėlė miško gaisrą, ga
li būti traukiami ir baudžiamo
jon atsakomybėn.” Laikraščio 
redakcija pridėjo savo pasta
bą apie šiemetinį žolės degini
mą. Važiuojant plentu iš Kau
no į Jurbarką, buvo pastebėta 
deganti kalva prie Veliuonos. 
Ką tik išdeginti plotai matėsi 
66-me to plento kilometre, taip 
pat Jurbarko rajone.

g HAMILTON
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

V/1LDYBA gegužės 9, sekmadienį, 
tuoj po Sumos, Jaunimo Centre 
rengia Motinos Dienos minėjimą.
Bus trumpa paskaitėlė, po kurios 
mūsų lituanistinės mokyklos vai
kai ir “Gyvataro” jaunieji šokėjai 
atliks meninę programą. Savo da
lyvavimu pagerbsime lietuvę moti
ną.

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS ME
TŲ proga Hamiltone gegužės 8, 
šeštadienį, rengiamas Kanados 
KLK Centro suvažiavimas, remia
mas KLB krašto valdybos. Bus 
aptariami lietuviškų parapijų 
reikalai. Paskaitininkais bus ži
nomi lietuvių katalikiškosios veik
los darbuotojai. Suvažiavime kvie
čiami dalyvauti parapijų tarybų 
bei komitetų nariai, KLB krašto 
valdybos ir tarybos atstovai, taip 
pat ir kitų organizacijų atstovai 
ir plačioji visuomenė. Registraci
ja — nuo 9 v.r., posėdžių pradžia 
—10 v.r.

Simon’s
TRAVEL

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LA gegužės 15. šeštadienį, baigia 
savo mokslo metus. 9.30 v.r. moki
niai dalyvaus iškilmingose šv. Mi
šiose. Po jų visi eis į Jaunimo Cent
ro salę, kurioj įvyks mokslo metų 
užbaigimo aktas, įteikimas mokyk
lą baigusiems pažymėjimų. J iškil
mes iš Toronto atvyksta KLB švie
timo komisijos pirm. D. Viskontie- 
nė. Po iškilmių tėvų komiteto po
nios žada visus pavaišinti. Visi 
yra nuoširdžiai kviečiami į šias 
mokyklos iškilmes.

ATEINANTIEMS MOKSLO ME
TAMS Vysk. Valančiaus mokykla 
jieško vedėjo. Suinteresuotieji ši
tos lituanistinės institucijos vado
vavimo darbu prašomi skambinti 
B. Mačiui tel. 632-4558 arba K. Mi
leriui tel. 545-4058.

“AIDAS” NETEKO SAVO CHOR
VEDŽIO muz. J. Govėdo, penke
rius metus sėkmingai vadovavusio 
mūsų mergaičių chorui. Dėl nau
jos tarnybos įsipareigojimų nebe
gali jis važinėti į Hamiltoną. Cho
ras nežada iširti, ir dabar tėvų ko
mitetas su pirm. J. Pleiniu jieško 
kito chorvedžio.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
POS VALDYBA savo paskutiniame 
posėdyje nutarė šią vasarą birže
lio 27, sekmadienį, Kaledonijos 
medžiotojų-žūklautojų stovykla
vietėje rengti tradicinį Joninių 
vakarą. Lietuvos kariuomenės at- 
steigimo minėjimą rengs lapkričio 
20 d. Jaunimo Centro salėje.

SOLIDARUMO ĮNAŠĄ — Kana 
dos Liet. Bendruomenės nario mo
kestį galima susimokėti kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų Jaunimo 
Centre. Įnašas yra tik $5 metams. 
Kiekvieno garbingo tautiečio pa
reiga yra šią minimalią duoklę ati
duoti.

PENSININKO DIENAS netrukus 
pradės lietuvių organizacijų dar
buotojas Povilas Kanopa. Trisde
šimt vienerius metus išdirbęs “Do- 
fasco” plieno įmonėje, pasitraukia 
į užtarnautą poilsį. Naujasis pen
sininkas dabar dar daugiau savo 
laiko galės pašvęsti tautiniam 
darbui. Šiuo metu P. Kanopa yra 
sekretorium KLB apyl. valdyboje, 
pirmininkauja DLK Algirdo šau
lių būriui ir dirba Tautos Fondo 
skyriaus valdyboje. Šitose kroni
kos žiniose aprašomi pensininkai 
yra tie žmonės, kurie palieka dar
bovietes ir pasitraukia į poilsį. 
Čia pridedami pensininko vardai 
nieko bendro neturi su žmonių 
amžiumi. K.M.

SLA 72-ROS KUOPOS GEGU
ŽINĖ. Loterijai leidimas gautas, 
bilietai jau atspausdinti ir pla
tinami. Šios gegužinės tikslas — 
įamžinti prof. Vytauto Skuodžio 
vardą Kanados Lietuvių Fonde.

Vytautas Skuodis be jokios kal-

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU 1982

ir K' 10 DĮENų LIETUVOJE
gegužės 10-gegužės 24

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
gegužės 20 - birželio 3 liepos 15-29
gegužės 27 - birželio 10 rugpjūčio 12-26
liepos 8-22 rugsėjo 2-16
Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1

SAVAITEI Į LIETUVĄ
rugsėjo 9-16 rugsėjo 30-spalio 7

Visas grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai.
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automobilius ' 
bei kitus pageidaujamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje.

Smulkesnių žinių teiraukitės:
Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius 
Čikaga — (312) 496-8406 — V. Ramonis 
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis 

— (213) 664-0791 namų
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR
Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ Ir VYTAS SIMINKEVIČIAI 

(Kelionių biuro registracijos numeris— 1835961)

tės sovietinio Lietuvos okupan
to buvo nubaustas ir ištremtas 
į Mordoviją prievartos darbams. 
Jis yra gimęs Čikagoje 1929 m. 
kovo 21 d. ir pakrikštytas Aušros 
Vartų katalikų šventovėje, 2327 
West 23rd Place. 1930 m. tėvai jau-
ną Skuodį parsivežė į nepriklau
somą Lietuvą, kur jis baigė moks
lus ir tapo Vilniaus universite
to hidrologijos ir geologijos pro
fesoriaus pavaduotoju. Jis būtų 
ir toliau ten profesoriavęs, jei
gu rusai, nekreipdami dėmesio 
į pagrindines žmogaus teises, ne
būtų jo ištrėmę.

Prof. V. Skuodis yra užsitarna
vęs patrioto lietuvio vardo, todėl 
SLA 72-ra kuopa ir pasirinko šiais 
metais jo vardą įamžinti bei jo 
vardu įneš į KLF-dą $100.

Prof. V. Skuodžio vardo įamžini
mo aktas įvyks š.m. liepos 18 d. 
savanorio-kūrėjo Antano Padols- 
kio sodyboje (158 Willow St., Pa
ris, Ont.). Šiose iškilmėse žada 
dalyvauti ir SLA 72-ros kuopos na
rys Hamiltono miesto burmistras 
William Powell. Z. Pulianauskas
yra su juo pažįstamas ir šį reika
lą tvarko.

Prof. V. Skuodžiui gelbėti JAV- 
se susidarė komitetai. Lietuvių 
respublikonų federacija tęsia 
aktyvią gelbėjimo akciją. 1981 
m. spalio 14 d. Ilinojaus atstovų 
rūmai, vadovaujant Judy Topin- 
ka, priėmė rezoliuciją 492 nr., 
lietuviams respublikonams pra
šant. Rezoliucijoje atpasakoja
ma prof. V. Skuodžio gyvenimo 
istorija, jo apkaltinimai ir da
bartinė padėtis. Rezoliucija pa
siųsta JAV valstybės sekretoriui, 
abiem kongreso rūmų vadovams 
ir visai Ilinojaus valstijos dele
gacijai JAV kongrese. Joje prašo
ma, kad būtų imtasi žygių grei
tam V. Skuodžio išlaisvinimui.

SLA 72-ros kuopos vardu krei
piuosi į geros valios lietuvius- 
ves, kviesdamas paremti šį kilnų 
darbą.

J. Šarapnickas, 
SLA 72-ros kuopos pirm.

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJOS 

metinė vakarienė praėjo labai 
sėkmingai. Atidarymo žodį tarė 
parapijos komiteto pirm. V. Gude
lis, pakviesdamas “Pašvaistės” 
chorą atlikti meninę programą. 
Vadovaujant muz. R. Vilienei, 
choras šauniai sudainavo keletą 
gražių dainų.

Buvo pagerbti šios parapijos kle
bonai: kun. Jonui Staškevičiui, bu
vusiam klebonui, įtektos dvi gra-

žios dovanos, ir kun. Ignui Mika
lauskui, dabartiniam klebonui, 
įteikta dovana ir stambi auka.

Sveikinimo žodį tarė “Pašvais
tės” choro seniūnas A. Švilpa ir 
Lietuvių Bendruomenės vardu R. 
Vilembrektas.

Vakarienę paruošė Irena Dani- 
liūnienė, padedant Olgai ir Mag
dalenai Švilpienėms. Pilnutėlė 
salė dalyvių vaišinosi skaniai pa
gamintu maistu.

LIETUVOS KANKINIŲ PARA 
PIJOS CHORO VIEŠNAGĖ. Balan
džio 25, sekmadienį, esant šiltam 
pavasario orui, mūsų Šiluvos Ma
rijos šventovėje per 11 v. Mišias 
giedojo Lietuvos Kankinių parapi
jos choras, vadovaujamas muziko 
Stasio Gailevičiaus. Buvo tikrai 
miela pasiklausyti gražių giesmių.

Po pamaldų parapijos salėje 
Olga Švilpienė su padėjėjomis 
vaišino choristus, kurie džiau
gėsi gražia ekskursija iš Mississau- 
gos į Londoną. Tas pats choras dar 
ir salėje sudainavo keletą puikių 
dainų.

Labai pakeltoje nuotaikoje susi-
darė jungtinis choras su Londono 
lietuviais, dainuojant lietuviš
kas dainas. Tikrai buvo nuoširdus 
ir linksmas pabendravimas iki vė
lyvo vakaro. Kor.

Welland, Ontario
KLB WELLANDO APYLINKĖS 

tautiečių aukos 1982 m. Vasario 
16-tos proga Lietuvos laisvinimui 
ir lietuvybės išlaikymui: $105 — J. 
Baliukas; $40 — P. Šidlauskas; $30 
— Br. Luomanas, J. Z. Radvilai, 
Alf. Pivoriūnas, J. Kutka; $20 — 
A. Smolskis, P. Paužuolis, M. Ku- 
zavas, V. Karalius, Br. Simonaitis, 
J. Čepaitis, V. Jasiulionis; $16 — 
A. L. Stankevičiai; $10 — Wellan- 
do Lietuvių Medžiotojų Meškerio
tojų Klubas “Lituanika”, A. Zinai- 
tis, K. Bieliūnas, K. S. Stankevi
čiai, R. Slavickas, M. Šalčiūnas, 
M. Urbšis, J. Staigys, J. O. Staške
vičiai, Br. Jackevičius; $8 — Alb. 
Pamataitis; $5 — A. Čepukas, K. 
Blužienė, V. Bieliūnas, J. Mašaus- 
kas, M. Izokaitienė, J. Bieliūnas, 
Alb. Ramanauskas, Vk. Pivoriū
nas, J. Rankauskas, J. Grinius, E. 
Gudaitis; $3 — Pr. Berzėnas, VI. 
Ivanauskas.

Čia įrašytos suvestinės aukoto
jų sumos Tautos Fondui, KLB-nei 
ir aukojusių tik vienai kuriai iš 
minėtų organizacijų. Iš viso su
aukota $590; Tautos Fondui — 
$411.50, KLB-nės reikalams — 
$178.50.

Reiškiame gilią padėką auko
jusiems.

Apylinkės valdyba

70 mylių su vienu galionu Namų 547-8810

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

TALKA
= MOKAME UŽ:
= depozitus (P.C.A.) 6%
= santaupas 12%
= term, depoz. 1 m. 14%% 
E term, depoz. 3 m. 13% 
= reg. pensijų fondo 14%
= 90 dienų depozitus 14%% 
= IMAME UŽ:
E nekiln. turto pask. 18% 
E asmeninės paskolas 20%
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LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės Australija

Lietuvių Moterų Federacijos Kun. P. Martūzas buvo sužeis-
Čikagos klubas balandžio 18 d. 
prisiminė ir pagerbė amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio sulau
kusį kun. Alfonsą Grauslį, žy
mų pamokslininką, rašytoją ir 
žurnalistą. Kunigu j i s buvo 
įšventintas 1925 m. birželio 14 
d. Kaune, ilgus metus dirbo ka
pelionu įvairiose Kauno gimna
zijose. Pokaryje jam teko gyven
ti Romoje ir Argentinoje. Dėl 
karšto klimato persikėlė Čika
gon. Yra parašęs knygas “Jieš- 
kau Tavo veido”, “Šviesa tam
soje”. Turi ir daugiau veikalų. 
Bendradarbiavo “Laiškuose Lie
tuviams”, “Drauge”, “Tėviškės 
Žiburiuose” bei kituose laikraš
čiuose, su spauda ryšį pradė
jęs dar nepriklausomoje Lie
tuvoje.

tas automobilio nelaimėje prie 
Moss Vale vietovės. Iš priekio 
atvažiuojantis sunkvežimis jo 
automobilį nustūmė pakelėn, 
kur jis atsidaužė į medį. Kun. 
P. Martūzui lūžo kairė ranka, 
buvo sulaužytas krūtinės kau
las. Pirmoji pagalba jam suteik
ta Bowral ligoninėje. Kun. P. 
Martūzas yra Einfieldo para
pijos vikaras. Jos klebonas jį 
dabar perkėlė į artimesnę ligo
ninę Burwoode.

“Mūsų Pastogės” pranešimu, 
Australijos lietuviai laukia me
nininkų iš Š. Amerikos. Birže
lio 20 — liepos 4 d. d. Sydnėju- 
je, Adelaidėje ir Melburne bus 
surengti torontiškės sol. S. Žie- 
melytės koncertai. Ją yra pakvie
tusi ALB krašto valdyba. Rug-

Amerikos Baltiečių Laisvės 
Lyga balandžio 16 d. gavo raštą 
iš JAV valstybės departamen
to, kad šis pritaria ir seka pa
teiktų rezoliucijų eigą senate 
bei kongrese, kuriomis prašo
ma birželio 14 d. paskelbti Bal
tiečių Laisvės Diena. Lietuviai 
skatinami rašyti savo senato
riams ir kongresmanams pra
šant paremti tas rezoliucijas.

S. Dariaus ir S. Girėno didvy
riško skrydžio per Atlantą bei 
jų tragiškos mirties penkias
dešimtmečio sukaktį minėsime 
sekančiais metais. Ta proga 
grupė iniciatorių Čikagoje no
ri, kad JAV paštas jų atmini
mui išleistų specialų savo 
ženklą, kuris angliškai vadi
nasi “Commemorative Postage 
Stamp”. Reikia priminti, kad 
jiedu gyveno Amerikoje ir sa
vo skrydį pradėjo iš Niujorko. 
Prašymus tokiam ženklui išleis
ti reikia siųsti: Citizens Stamps’ 
Advisory Committee, c/o U. S. 
Postal Service, Washington, 
D. C. 20260, ir The Hon, William 
F. Bolger, Post master General 
of the United States, Washing
ton, D. C. 20260. Tokiais atve
jais daugiau sveria asmeniniai 
laiškai, bet juos taip pat gali 
siųsti ir JAV lietuvių organiza
cijos. Prašymams taipgi galima 
rinkti parašus, prašyti savo 
valstijų gubernatorių, senato
rių, atstovų rūmų bei kitų įta
kingų amerikiečių paramos.

Prel. Jonas Kučingis, Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, kunigu buvo įšven
tintas 1937 m. birželio 6 d. Tel
šiuose. Kunigystės 45 metų su
kaktis bus paminėta specialio
mis Mišiomis birželio 6, sek
madienį, 10.30 v. r. Susitikimą 
su parapijiečiais ir pabendra
vimą klebonas prel. J. Kučin
gis turės viršutinėje parapi
jos salėje po pamaldų.

Čikagos Jaunimo Centro ka
vinėje balandžio 4 d. buvo pri
simintas “Grandies” ansamblio, 
trisdešimtmetis, pagerbta jų 
steigėja bei pirmoji vadovė Ipp- 
na Šilingienė. Pobūvį įvadiniu 
žodžiu pradėjo jo iniciatorė 
bei ilgametė dabartinės “Gran
dies” vadovė Irena Smieliaus- 
kienė. Apie I. Šilingienės veik
lą su “Grandimi”, jos darbą Tau
tinių Šokių Institute, vadovavi
mą pirmajai tautinių šokių šven
tei kalbėjo dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, apie pirmuosius “Gran
dies” žingsnius — Nijolė 
Pupienė. V. Frankaitė-Meilu- 
vienė pirmųjų grandiečių var
du L Šilingienei įteikė jų visų

pjūčio mėnesį koncertuos Kana
dos lietuvaičių “Aido” choras 
su savo vadovu muz. J. Govėdu, 
Australijon atvykstantis savo 
iniciatyva. Jaunimo ansamblis 
“Spindulys” iš Los Angeles įsi
jungs į bendrus Lietuvių Dienų 
renginius Melburne 1982 m. pa
baigoje. Tikimasi, kad bus ga
lima surengti ir atskirus kon
certus. “Spindulio” gastrolėmis 
rūpinasi ALB krašto valdyba.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija su kitomis 
organizacijomis balandžio 18 
d. pagerbė kun. P. Butkų, nese
niai pakeltą į monsinjorus ir 
gavusį medalį iš karalienės Elz
bietos. Iškilmė buvo pradėta 
Mišiomis, kurias mons. P. But
kus koncelebravo su kitais ku
nigais. Kartu buvo atšvęsta ir 
44 metų kunigystės sukaktis. 
Pietūs su oficialiąja dalimi bu
vo suruošti parapijos salėje. 
Mons. P. Butkų sveikino rengė
jai ir organizacijų atstovai. Pa
rapijos ir savaitgalio mokyklos 
vardu jam buvo įteikta monsin
joro apranga.

Britanija
Mančesterio Lietuvių Kata

likų Bendrija kovo 6 d. suren
gė šv. Kazimiero minėjimą lie
tuvių klube. Jį pradėjo ir jam 
vadovavo A. Podvoiskis. Paskai
tą apie šv. Kazimierą skaitė A. 
Jaloveckas. Organizacinis ko
mitetas Mančesteryje kovo 13 d. 
aptarė lietuvių įsijungimą į po
piežiaus Jono-Pauliaus II suti
kimą Heatono Parke gegužės 31 
d., kur jis laikys Mišias. Komi
teto pirm. kan. V. Kamaitis su
pažindino su popiežiaus vieš
nagės Mančesteryje detalėmis. 
Pasitarime dalyvavo 16 organi
zacijų atstovų iš Mančesterio 
bei artimesnių jo apylinkių. 
Kadangi Heatono Parkas yra ne
toli Lietuvių Klubo, jie visi Ta
me pradės rinktis 6 v. ryto\ \

pasirašytą knygą. Sveikino ir 
kiti kalbėtojai, buvo perskai
tyti raštu gauti sveikinimai. L 
Šilingienė džiaugėsi “Grandies” 
pasiektais laimėjimais, ypač 
“Grandyje” išaugusiais tauti
nių šokių mokytojais, kitų gru
pių vadovais, ilgamete “Gran
dies” vadove I. Smieliauskiene.

Venecuela
A. a. Aleksandros Vaisiūnie- 

nės atminimas buvo įamžintas 
JAV Lietuvių Fonde. Elena Gu- 
tauskienė šiam tikslui surinko 
2.310 bolivarų (JAV $537,21). 
Bolivarais aukojo: 200 — Vene- 
cuelos lietuvių fondas religi
nei ir tautinei veiklai, po 200 — 
dr. A. Jaloveckas, dr. I. Šepu- 
tienė, inž. A. Šulcas, dr. VI. Gu
tauskas, mok. Petras Kriščiūnas 
ir dr. V. Dambrava, po 100 — 
Ignatavičių šeima, Vanda Bie- 
liūnienė, inž. Br. Deveikis ir 
Surošienė, po 50 — A. Bielskis, 
V. Juodžbalis, Ana de Ravena, 
po 20 — Petra Guodoboni, S. 
Juodžbalienė ir O. Bieliauskie
nė. Gėlių vainikus atsiuntė: muz. 
Irene Eberstein, Hugo ir Danu
tė Rosales, G. Orentas, Lietuvių 
Mirties Kasa, Klovų šeima, Van
da Bieliūnienė, Br. Domeikie
nė, Funeria Metropolis C. A. 
ir Deveikių šeima. Julius Vai- 
siūnas dėkoja visiems, kurie 
pagerbė velionės atminimą, 
pareiškė jam užuojautas asme
niškai, laiškais arba spaudoje.

Užsienio reikalų ministeris 
Claude Cheysson, paklaustas 
senatoriaus Jacques Mossion 
(Somme) apie Prancūzijos nusi
statymą Baltijos valstybių klau
simu, parlamente pareiškė: 
“Prancūzija nėra pripažinusi 
1940 m. Sovietų Sąjungos įvyk
dytos Latvijos, Estijos ir Lietu
vos valstybių aneksijos. Nuo 
to laiko ji nėra suteikusi jokio 
pripažinimo — nei formalaus, 
nei tylaus. Ši laikysena patvir
tinta 1975 m„ kai Helsin
kio aktą pasirašė respublikos 
prezidentas, tada taręs: ‘Pran
cūzija mano, kad pasirašyti teks
tai neimplikuoja tų situacijų, 
kurių ji nebuvo pripažinusi’. 
Vyriausybė ir dabar neketina 
keisti šio nusistatymo.”

A. a. Stefanija Giriotaitė-Wein- 
gart, sulaukusi beveik 96 metų 
amžiaus, mirė kovo 26 d. Berne. 
Velionė buvo našlė Šveicarijos 
garbės konsulo G. Weingarto 
Kaune. Jos vyras buvo pirmasis 
Šveicarijos konsulas nepriklau
somoje Lietuvoje, šias parei
gas ėjęs apie 15 metų. Tada jas 
perėmė pilnas diplomato teises 
turėjęs konsulas. Stefanija bu
vo gimusi Lietuvoje, o jos vyras 
priėmė Lietuvos pilietybę. Jie
du Lietuvoje pasiliko iki pirmo
sios sovietinės okupacijos.

Vokietija
Baltiečių savaitė Muenchene 

buvo surengta kovo 19-28 d. d. 
Lietuvių vardą tautiniais šo
kiais garsino “Ratuko” mergai
tės. J. Aisčio, B. Brazdžionio, 
Maironio ir B. Sruogos eilėraš
čių vertimus į vokiečių kalbą 
skaitė Bavarijos radiofono muzi
kos skyriaus red. A. von Schlip- 
pe. J. Žilevičiaus “Fugą giesmės 
‘Pulkima ant kelių’ motyvais” 
Šv. Stepono šventovėje atliko 
vargonininkas W. von zur Mueh- 
len, svečias iš Bochumo. Savai
tės dalyvius lietuviškais patie
kalais vaišino moterų klubo 
narės.
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Penktojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso rengėjų komitetas, posėdžiavęs Detroite š. m. kovo 13-14 die
nomis. Pirmoje eilėje iš kairės: Arvydas Šepetys, Kristina Veselkaitė, Saulius Čyvas, pirmininkė Violeta Aba- 
riūtė. Gintaras Aukštuolis; antroje eilėje: Rūta Neverauskaitė, Aldona Petrauskaitė, Paulius Kuras, Laima 
Beržinylė, Gabija Petrauskienė, Danguolė Juozapavičiūtė Nuotr. P. Kuro

Buriasi jaunieji inžinieriai
Pokalbis su PLIAS Toronto skyriaus pirmininku Algiu Jurėnu

Jau rengiamės penktajam kongresui
Apžvalginis vakaras, kuriame matėme ir praeitį, ir ateitį

1982 m. balandžio 3 d. Toron
to Lietuvių Namuose susirinko 
apie 30 jaunuolių išgirsti žinių 
apie ateinantį jaunimo kongre
są. Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos rengtą vakarą pradė
jo KJJS pirm. Zita Bersėnai- 
tė, paaiškindama kongresų 
pradžią ir jų tikslą, būtent, su
jungti visą lietuvišką jauni
mą, išsisklaidžiusi laisvajame 
pasaulyje.

Tai, kas buvo
1966 m. Čikagoje vasaros 

metu įvyko pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. 
Programa buvo įvairi ir pasise
kė gerai, tad buvo nutarta reng
ti antrąjį kongresą. Antrame 
kongrese taip pat viskas vyko 
gerai, todėl nutarta įsteigti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungą. Pirmininku buvo išrink
tas kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Kongreso programa susidėjo 
iš keturių dalių. Atidarymas 
įvyko Čikagoje, studijų dienos 
— Kent State universitete (da
lyvavo net 225 atstovai), sto
vykla — Romuvoje (Kanadoje) 
ir uždarymas Toropte.

Šiame kongrese nutarta se
kantį kongresą rengti Pietų 
Amerikoje. Kalėdų metu 1972 
m. Argentinoje susirinko ma
sė jaunimo į kongresą. Jaunuo
liams teko nuvažiuoti ir į Mon
tevideo. Studijų dienos įvyko 
netoli Sao Paulo. Per antrąjį 
kongresą buvo nutarta, kad šis 
kongresas turi sujungti visą 
lietuviškos išeivijos jaunimą. 
P. Amerikos lietuvių jaunimas 
net iki trečios kartos turi bū
ti įtrauktas į lietuvišką veiklą.

Ketvirtas kongresas įvyko 
Europoje 1979 m. vasaros me
tu. Anglijoje jaunimas stovyk
lavo, o Vokietijoje — studija
vo. Per šį kongresą buvo nutar
ta, kad sekahtis kongresas 
įvyks šiaurės Amerikoje.

Tai, kas bus
Baigusi šią apžvalgą, Zita 

Bersėnaitė pakvietė buvusią 
KLJS pirmininkę ir dabartinę 
kongreso technikinės komisi
jos pirmininkę Laimą Beržiny- 
tę pakalbėti apie ateinantį 
kongresą.

Laima aiškino, kodėl penk
tas Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas įvyks Šiaurės Ame
rikoje. Ji yra pastebėjusi, kad 
dabar Š. Amerikos lietuviams 
reikia vėl stiprinti lietuviš
ką dvasią. Ilgą laiką kongreso 
Š. Amerikoje nebuvo. Reikia 
įjungti jaunimą į lietuvišką 
gyvenimą. Kongresas esąs ge
riausias būdas tai padaryti.

Sekantis kongresas įvyks 
1983 m. vasaros metu sykiu su 
Pasaulio Lietuvių Dienomis 
Čikagoje. Atidarymas įvyks 
šeštadienį, baigiantis PL Die
noms, o stovykla prasidės pir
madienį. Dar nėra tiksliai nu
spręsta, bet atrodo, kad sto
vykla bus Dainavoje. Atstovai 
važiuos į Kanadą — į Peterbo
rough Trent universitetą stu
dijų dienoms.

Redaguoja RITA RUDAITYTĖ

Tuo pačiu laiku dalyviai ir 
turistai turės progos su ekskur
sijomis lankyti Š. Ameriką. Ma
noma, kad apie 800 jaunimo at
vyks į kongresą. Studijų dienų 
viduryje Toronte įvyks koncer
tas (dar nenuspręsta). Po to 
ketvirtadienį atstovui keliaus 
į Otavą aplankyti savo ambasa
dų, o Otavos lietuviai atsto
vams suruoš priėmimą. Ketvir
tadienio vakarą Montrealyje 
susitikimas įvyks su anglų ir 
prancūzų spaudos atstovais,, 
korespondentais. Jiems bus 
paaiškinta apie kongreso tiks
lą. Kongreso užbaiga įvyks 
Montrealyje. ":r>

Atstovai ir stebėtojai
Baigdama kalbėti, Laima pri

statė Gabiją Juozapavičiūtę- 
Petrauskienę, buvusią PL.JS 
pirmininkę, kuri šiuo metu 
ruošia kongreso programą.

“Kas yra kongreso atstovas 
ir koks jo darbas?” — klausė 
Gabija. Kongreso atstovai iš
renka naują Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdy
bą ir nusprendžia kur įvyks 
sekantis kongresas. Per studi
jų dienas atstovai turi paruoš
ti kongreso nutarimus ir pa
geidavimus būsimai valdybai.

Gabija paaiškino, kad pa
gal statutą skaičius kiekvieno 
krašto atstovų yra toks: Kana
dos — 20 atstovų, JAV — 40, 
Australijos — 10, Brazilijos — 
9, Vokietijos — 9, Anglijos — 

"5, Prancūzijos — 4, Italijos — 1, 

šaulyje didelių neramumų ir 
nepasitenkinimų. Jie pasireiš
kia įvairiose vietose ir įvai-
riais būdais, kaip pvz. mokyk
lose, darbovietėse ir net šeimo
se. Tai pradeda pasireikšti ir 
mūsų lietuviškoje visuomenė
je. Jaunimas visada manė, kad 
senimas, arba vyresnieji, pjau
nasi dėl menkniekių, bet jie 
irgi nekitaip daro. Todėl skir
tumas čia tarp senimo ir jauni
mo labai mažas.

Neramumai ir nepastovumai 
plečiasi po visą pasaulį. Tai 
ir mus paliečia.

Tai ką reikia daryti? Mes 
visi tikim į ateitį ir savo gyve
nimą patys tvarkome. Iš dalies 
tai teisybė, bet giliausias min
tis ir jausmus iš tikrųjų tvar
ko aplinka. Čia žmonės iš gero 
gyvenimo neturi ką veikti ir 
pradeda nuobodžiauti, o nuo- 
bodžiavimas pradeda stipriai 
žmogų veikti. Moralė, tvarka ir 
atsakomybė dingsta, lieka tik
tai malonumų jieškojimas.

Kaip mes galime jausti pa
reigą Lietuvai, jeigu mums vi
sai nesvarbu gyvenamo krašto 
gerovė?

Valią ugdyti savyje yra la
bai sunku. Aš žinau, nes man 
tai ypatingai buvo sunku. Šiuo 
metu man lengviau rašyti ne
gu dirbti. Mes visi daugiau ar 
mažiau tapome tinginiais. Ši- 

Švedijos — 2, Urugvajaus — 4, 
Kolumbijos — 3, Venecuelos — 
4 ir Argentinos — 6.

Jei nori dalyvauti studijų 
dienose, bet nesi atstovas, ga
li būti kaip stebėtojas. Stebė
tojas skiriasi nuo atstovo tik 
tuo, kad neturi teisės balsuoti 
nutarimų. Atstovams kongreso 
pasiruošimas yra labai svar
bus. Studijų dienos truks dvi 
savaites. Atstovams tikrai yra 
daug darbo tomis dienomis.

Rengėjai jau dirba
Jau daug asmenų dirba, kad 

sekantis kongresas gerai pasi
sektų. Violeta Abariūtė iš Det
roito yra kongreso rengėjų ko
miteto pirmininkė, Laima Ber- 
žinytė — technikinės komisi
jos pirmininkė, Paulius Ku
ras rūpinasi kongreso stovyk
los programa ir vadovais, o 
Gabija Petrauskienė studijų 
dienų programa. Taip pat jau 
dirba KLB Otavos ir Montrea- 
lio apylinkių valdybos.

Po kalbų buvo rodomos 
skaidrės iš praėjusio kongre
so ir filmas, paruoštas austra
liečių.

Diskusijose svarstėme, kaip 
surinkti lėšų ir ką mes dabar 
turime daryti. Buvo pageidau
ta vėl surengti panašų pobūvį. 
Jei kas domisi, galės lankyti 
kongreso rengėjų posėdžius, 
kurie įvyks kas antrą mėnesį 
Toronte. Apie tai bus paskelb
ta “TŽ” kronikoje.

Rita Rudaitytė

tie socialiniai ir politiniai 
pasikeitimai visus mus liečia. 
Lengviausia užsidaryti ir sau
gotis, kad mašinos nesugadin
tum, kad būtų užtenkamai pini
gų linksmai pagyventi ir t.t. 
Mokslas silpnėja, respektas 
kitiems arba noras su jais su
gyventi smunka.

y? Šeimos griūna, vyrai ir mote
rys iškrypsta, viskas pateisina
ma ir autoriteto nėra.

y Trūksta drausmės, moralės 
ir tikro noro dirbti. Jei taip 
bus einama ir toliau, tai tas ke
lias tikrai mus nuves į anarchi
ją ir karą.

Gailius Senkus

“JAUNIMO ŽIBURIŲ" redakcija 
kviečia jaunuosius bendradarbius 
siųsti jai savo straipsnius, eilė
raščius, korespondencijas, nuo
traukas “TŽ” adresu: 2185 Stave- 
bank Rd.. Mississauga, Ontario 
L5C 1T3, Canada.

Optical Studio 
OPTIKAS 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).

1981 m. gegužės mėnesį Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Toronto 
skyrius išrinko naują valdybą. 
Keturi iš penkių valdybos na
rių yra gimę Kanadoj po II D. 
karo. Tai rodo atėjimą naujos 
kartos. Čia pateikiame pasikal
bėjimą su naujuoju skyriaus 
pirmininku Algiu Jurėnu. Red.

Rita: Pirmiausia, ar galėtu
mėte pasakyti, kada Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga įsisteigė?

Algis: PLIAS Toronto sky
rius įsteigtas 1949 m. liepos 16 
d. Vienas pirmųjų organizaci
jos uždavinių buvo gavimas 
vietinės profesinės inžinierių 
sąjungos pripažinimo tiems, 
kurie baigė inžinerijos moks
lą Vytauto Didžiojo universite
te Kaune.

Rita: Kokie yra šios organi
zacijos tikslai? Jei turėtumėte 
pasirinkti vieną iš jų, koks bū
tų svarbiausias?

Algis: Sunku atsakyti į šį 
klausimą. Yra svarbu pasikeis
ti darbo galimybių informacija 
tarp narių ir palengvinti pasi
keitimą techniška informacija 
bei tuo būdu pagelbėti vieni 
kitiems. Vienas'iš labiausiai 
žinomų pramoginių renginių 
buvo metinis inžinierių ir ar
chitektų balius.

Tie visi dalykai buvo labai 
svarbūs, bet vienas iš svarbiau
sių ir net sakyčiau svarbiau
sias šios valdybos tikslas yra 
įtraukimas daugiau jaunesnės 
kartos narių ir aktyvus daly
vavimas susirinkimuose, pa
rengimuose ir kitoj veikloj.

Norėčiau pasakyti ir tai, kad 
per pastaruosius 15-20 metų 
daugelis tikslų buvo arba ne
tinkami arba turėjo būti iš 
naujo specifikuoti bei išaiš
kinti. Tokiu būdu Toronto sky
rius pradėjo mažėti lietuviško
je bendruomenėje, buvo paste
bimas trūkumas įsijungimo 
jaunesnių inžinierių ir archi
tektų.

Rita: Kaip manote visa tai 
pakeisti?

Algis: Siekiant šio tikslo, 
naujas statutas yra beveik už
baigtas. Jis nustatys labiau pri
taikytus dabarčiai planus ir 
tikslus organizacijos bei jos ry
šį su lietuviška bendruomene.

Rita: Kokie yra dabartiniai 
planai?

Algis: Įvairios naujos funkci
jos organizacijoj yra svarsto
mos valdybos. Jų tarpe(— sti
pendijos lietuviams inžineri
jos ir architektūros studen
tams, pagalba šventovėms ir 
lietuviškoms organizacijoms,

Jaunimo kongresai praeityje
Nuo pat pradžios PLB (Pa

saulio Lietuvių Bendruomenė) 
pirmininkas Juozas Bachunas 
iškėlė mintį, kad jaunimo kon
gresas turėtų būti pasaulinio 
masto lietuvių jaunimo susibū
rimas. 1963 m. Niujorke susita
rė rengti tokį I-mąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą.

Taigi pirmasis kongresas įvy
ko 1966 m. birželio 30 — liepos 
3 d.d. Į Čikagą suvažiavo septy
niolikos kraštų lietuvių jauni- 
mas.Tai buvo jaunimo mani
festacija, kurioje netrūko įvai
rių pažiūrų ir grupių paskaiti
ninkų, diskusijų, seminarų. Va
karinės programos susidėjo iš 
“Miss Lithuania” rinkimų, tau
tinių šokių, pasirodymų, kon
certų ir operos.

II kongresas įvyko 1972 m. 
birželio 30 — liepos 4 d.d. Jo 
paskirtis — susipažinti su jau
no lietuvio kultūriniais, aka
deminiais ir visuomeniniais 
gyvenimo bruožais. Buvo gvil
denamos temos: “Jaunimo vie
ta Lietuvių Bendruomenėje”, 
“Tėvų kalbos mokymas šeimo
je” ir pan.

Jaunimo kongreso studijų 
dienos įvyko liepos 5-8 d.d. 
valstybiniame Kento universi
tete Ohio valstijoje su įvairiais 
pokalbiais ir diskusijomis. 
Liepos 9-15 d.d. įvyko jaunimo 
kongreso stovykla Romuvos 
stovyklavietėje, Kanadoje. 
Liepos 15-16 d.d. įvyko jauni
mo kongreso uždarymas Toron
te, Kanadoje.

III PLJK vyko trijose kraš
tuose. Jaunimo stovykla buvo 
surengta 1975 m. gruodžio 20-26 
d.d. Argentinoje. Čia buvo įvai
rių pratybų būrelių, įskaitant 
ir tokius praktiškus darbus, 
kaip kalėdiniai rankdarbiai, 
audiniai bei dvasinės kultū
ros reikalai. 

ryšių palaikymas su kitomis pa
našiomis organizacijomis iš R. 
Europos kraštų, įvedimas tech
nologų ir studentų kategorijų. 
Taip pat buvo pasiūlyta atgai
vinti kaikurias buvusios or
ganizacijos funkcijas, nefor
malų pasikeitimą informacija 
apie darbo galimybes įvairio
se srityse, ypač naudingose 
naujiems ar neseniai baigu
siems aspirantams ir t.t. Dar 
visi planai nesudaryti. Yra 
baigiamas rengti naujas statu
tas, kuriame, tikimės, bus daug 
naujų dalykų. Kai visa tai bus 
pabaigta, bus įdėtas skelbimas 
“TŽ”.

Rita: Ačiū labai už žinias 
apie organizaciją.

Algis: Ačiū jums, bet norė
čiau pasakyti: jei kils klausi
mų, kreiptis pas mane telefo
nu 762-1858 Toronte.

Naują Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjun
gos Toronto skyriaus valdybą 
sudaro: Algis Jurėnas — pirmi
ninkas, Martynas Yčas — vice
pirmininkas, Arvydas Smailys 
— iždininkas, Linas Saplys — 
narys, Juozas Stankus — sekre
torius.

Algis Jurėnas yra Professio
nal Engineer, specialybė — 
Electrical Engineering, B.A. 
Sc., University of Toronto, M. 
Eng., McMaster University; 
dirba Imagineering Limited, 
Broadcast Consultants; buvęs 
skautas, domisi filmavimu lie
tuviškų renginių.

Martynas Yčas — Professio
nal Engineer, specialybė — Ci
vil Engineering, B.A.Sc. Uni
versity of Toronto; dirba Onta
rio Hydro; skautas, dalyvavo 
Lietuvių Namų valdyboje, va
dovavo Lietuvių Namų jauni
mo būreliui.

Arvydas Smailys — Profes
sional Engineer B.A.Sc., M.Sc., 
University of Toronto; baigė 
MBA University of Toronto, 
dirba Pratt and Whitney Air
craft of Canada Ltd., buvęs 
Toronto Universiteto Lietuvių 
Studentų Klubo iždininkas.

Linas Saplys — architektas, 
B.Arch., University of Toronto; 
dirba Klein and Sears Archi
tects; Toronto skautų tuntinin- 
kas, dalyvavo “Gintaro” an
samblyje ir “Aušros” klube.

Juozas Stankus — Professio
nal Engineer, specialybė — 
Mechanical Engineering, S.A. 
Sc., University of Toronto; dir
ba Aeres Davy McKee Ltd., En
gineers and Consultants; 
PLIAS Toronto skyriaus valdy
bos narys nuo 1973 m. iki šiol, 
buvęs Toronto skyriaus pirmi
ninku penkerius metus.

Po stovyklos kongresininkai 
laivu išplaukė į Montevideo, 
Urugvajuje. Kun. A. Saulaitis 
“Sk. Aide” rašė, kad “buvo 469 
lietuviai —gal didžiausias lie
tuvių transportas laivu nuo 
imigracijos į Šiaurės Ameriką 
po antrojo karo”.

Urugvajuje įvyko talentų va
karas ir pasilinksminimas.

Tada visi važiavo į Braziliją 
(gruodžio 29 d.). Sao Paulyje jų 
laukė Naujųjų Metų sutikimas. 
Visokie parengimai laukė atvy
kusių svečių.

Sausio 9 d. Sao Paulyje įvyko 
kongreso uždarymas ir tauti
nių šokių šventė.

IV kongresą nutarta rengti 
liepos 11-29 d.d. Anglijoj ir Va
karų Vokietijoj. Kongreso sto
vykla įvyko liepos 11-18 d.d. 
Anglijoje. Be to, buvo surengti 
koncertai, baliai, šokiai, posė
džiai, diskusijos. Studijų die
nos įvyko liepos 19-26 d.d. Va
karų Vokietijoje, o studijų sa
vaitė — liepos 20-27 d.d. Belgi
joje. Tuo pačiu laiku vyko eks
kursijos.

Pažvelgę į buvusius jaunimo 
kongresus, turime pagalvoti 
rimtai apie savo dalyvavimą V 
PLJ Kongrese Amerikoje ir Ka
nadoje. Ar gali būti geresnis 
būdas susipažinti su kitais lie
tuviais, jų gyvenimu ir jų idėjo
mis? Ne!

Jaunime, keliaujame į kon
gresą!!!

Rebeka Rauth, KLJS

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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RASA ZUBRICKAITĖ — iškilioji 1982 metų St. Catharines, Ont., lietu- > 
vaite, jauniausia Stasės ir Sigito Zubrickų dukra. Ji yra baigusi šeštadie
ninę mokyklą, dalyvavusi tautinių šokių grupėje, dabar mokosi Grantham 
mokykloje. Atstovaus lietuviams tautybių festivalyje Niagara Falls ir kitur

Baltiečiai parlamento rūmuose
Kai susitinkame su kitatau

čiais ar su valdžios pareigū
nais, nežinome ką sakyti ir kaip 
elgtis. Tai ypač jaučiame per 
baltiečių vakarą Otavoje.

“Baltic Evening on Parlia
ment Hill” įvyksta kiekvienais 
metais. Šiemet buvo surengtas 
dešimtas vakaras. Tai proga 
lietuviams, latviams ir estams 
susitikti su valdžios pareigū
nais, pasidalinti mintimis ir 
paaiškinti, kas mums yra svar
bu. Bet tam reikia pasiruošti.

1. Pirmiausia reikia žinoti 
pavardes parlamento narių ir 
senatorių. Padarai labai gerą 
įspūdį, jei gali pasveikinti su
tiktąjį ir paminėti jo ar jos pa
vardę.

2. Reikia turėti žinių apie lie
tuvių kultūrą, tautosaką, istori
ją. Žinoma, nereikia ginčytis 
apie istorinius faktus, bet daug 
kas klausia kuo lietuviai skiria
si nuo kitų? Kokius papročius 
turi, kiek laiko Lietuva buvo 
nepriklausoma ir t.t. Taip pat 
labai svarbu žinoti apie dabar
tinę Lietuvos padėtį.

3. Reikia neužmiršti, kad esi 
Lietuvos ambasadorius, ku
riam teks daug kam aiškinti 
apje Lietuvą, sudaryti ryšius 
su įvairiais pareigūnais. Tai 
labai svarbu Kanados lietu
viams.

4. Kalbėti su visais. Kartais 
sutiktas asmuo nėra parlamen
taras, bet dirba svarbioje įstai
goje pvz. užsienio reikalų mi
nisterijoje. Jei ne, tai kartais 
tas asmuo gali tave supažin
dinti su kitais įtakingais as
menimis.

5. Jei pamatai savo apylinkės 
parlamento narį, prieik ir pri- 

Torontiškio “Atžalyno” šokėjai, pernai dalyvavę foklorinianie festivalyje 
Cap Chat. Kvebeko provincijoje. Šią vasarą atžalyniečiai vyks Portugalijon 
dalyvauti tautinių šokių festivalyje Nuotr. R. Rudaitytės

sistatyki jam kaip jo “constitu
ent”. Jei yra laiko, galima pa
aiškinti savo nusistatymą. Poli
tikams yra labai svarbu turėti 
gerus ryšius su savo balsuoto
jais.

6. Kuo mažiausiai kalbėti su 
savo tautiečiais, nes tai nėra 
lietuvių susirinkimas ar posė
dis.

Pastebėjau, kad parlamenta
rams jaunimo nuomonės yra 
svarbios. Jų nuomone, jauni
mas yra jų ateitis. Šiemet bu
vo permažai jaunimo, bet tai 
nebūtinai bloga. Jei yra jau
nimo, kuris tinkamas dalyvau
ti, turėtų būtinai dalyvauti. 
Pastebėjau, kad parlamenta
rams Joana Kuraitė paliko ge
rą įspūdį. Teko kalbėtis su ke
liais parlamentarais po bal
tiečių vakaro. Visi stebėjosi 
jos gabumais, gera jos kalba. 
Joana paliko įspūdį, kad Bal
tic Federation in Canada yra 
organizacija, kuria jaunimas 
domisi. Parlamentarai stebi 
jaunimo darbus.

Programos turėtų būti suriš
tos su menu, parodyti mūsų 
kultūrą. Visą tautinių šokių 
ansamblį nusiųsti į baltiečių 
vakarą parlamento rūmuose 
nebūtų praktiška, bet būtų įdo
mu išgirsti kankles ar birby
nes. Reikia parodyti parlamen
tarams, kad mūsų kultūra 
mums yra svarbi, kad mes ją 
puoselėjame.

Kanados Baltiečių Federaci
ja yra vienintelė organizacija, 
kuri tokia proga gali susitikti 
su valdžios atstovais ir pasitar
nauti Lietuvai ir jos išeivijai. 
Mums reikia gerai išnaudoti 
šią progą. R. R.



A. a. dali. GENOVAITĖ GRIGORAVIČIŪTĖ-JOHNSTONIENĖ su savo 
vyru Britanijoje, kur ji pokario metais gyveno

Baigė savo kelionę
Mirė dailininkė Genovaitė Grigoravičiūtė-Johnstonienė

Čia mūsų tėvynė, čia mūs Lietuva...
Palydėjus rašytojų a. a. Stasį Tainulaitį į Toronto-Mississaugos lietuvių kapines

Po sunkios ligos Coventry, 
D. Britanijoje, kovo 25 d. mirė 
dailininkė Genovaitė Grigora
vičiūtė-Johnstonienė.

Ji buvo gimusi 1909 m. rug
sėjo 28 d. neturtingo ūkininko 
šeimoje Parankavos kaime, 
Aukštadvario vis., Trakų aps., 
ir augo, jos žodžiais tariant, 
“miškų, ežerų ir upių nužymė
tais tankiais alksnynų rėmais 
— gražiausiame Lietuvos kam
pelyje”. Nuo pat mažens jautė 
grožį ir savo gyvenimų pasky
rė jam išsakyti, parodyti ki
tiems per savo supratimo priz
mę.

Jos brolis Stasys buvo daili
ninkas, Kaune turėjo įsitaisęs 
mažų studijų, kurioje tapė port
retus ir religinius paveikslus. 
O kai Genovaitė apsilankydavo 
pas jį, stengdavosi padėti jam, 
nes jau iš mažens, matyt, jau
tė, potraukį į menų.

1928 m. įstojo į Kauno meno 
mokyklų, tačiau netrukus per
ėjo į prof. J. Vienožinskio pri
vačių meno studijų, kurioje 
anuomet mokėsi visa eilė bu
simųjų dailininkų: Jonynas, 
skulptorius Pundzius, Bagdo
nas, Kiaulėnas, Pulgis Andriu
šis, Stepas Zobarskas. Pasta
rieji du, kaip žinome, vėliau 
pasirinko žodinio meno šakų.

Dar studentaudama piešda
vo karikatūras žurnalui “Vaps
va” ir savaitraščiui “Diena”. 
1932 m. baigė studijas, buvo 
priimta į Lietuvos Dailininkų 
Sąjungą ir dalyvaudavo jos 
ruošiamose parodose.

Lietuvoje ji buvo sukūrusi 
apie 400 paveikslų. Jos “Ru
dens lapus” įsigijo Ukmergės 
muzėjus. Išeivijoje ji sukūrė 
dar daugiau.

Gyvendama Vokietijoje,

Soviet Genocide 
in Lithuania,
by Joseph Pajaujis-Javis, Ph.D., 
Manyland Books. Inc., New York, 
1980. 246 p. $12.00.

Lenkijos situacija atkreipė 
pasaulio akis į Sovietų Są
jungos agresiją Rytų Euro
poje. Tinkamas momentas 
dabar plačiau priminti ir lie
tuvių tautos tragediją. Ši kny
ga tam ir skirta.

Kun. dr. J. Prunskis savo 
recenzijoj (The Chicago Ca
tholic, 1981 m. birželio 5 d.) 
rašo, jog ji sumaniai parašyta 
ir labai įtaigiai parodo, kas 
atsitinka, kai Sovietų Sąjun
ga okupuoja katalikišką kraš
tą, smurtu ir prievarta paversdama jį viena iš sovietinių res
publikų.

Kitas recenzentas amerikiečių spaudoj (Best Sellers. The 
monthly book review, 1981 m. rugsėjo mėn.) rašo, jog šią kny
gą paskaičius "užverda kraujasJi pateikia svarbių įrodymų 
ateičiai, inkriminuojančių sovietinę imperiją.

Dovanokim šią knygą savo jaunimui, bibliotekoms, uni
versitetams. Nepraleiskim progos įteikti ją įtakingiems svetim
taučiams. ypač baisiojo birželio minėjimų proga. Knygą galima 
įsigyti per Tautos Fondą:

Lithuanian National Foundation, Ine.
P.O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421, USA

Prašau man atsiųsti knygą SOVIET GENOCIDE IN 
LITHUANIA ($12.00)

Vardas ir pavardė..................................................... ..................

Adresas ............,..........................................................................

Knygų skaičius........... .*.. Siunčiu $........................................ .

iliustravo didžiulę A. Vaitkaus 
redaguotų knygų “Dienos be tė
vynės” ir P. Būtėno leistus 
“Žingsnius”.

Atidirbusi Anglijoje privalo
mų laikų ir ištekėjusi už dide
lio lietuvių bičiulio Joe Johns- 
tono, visiškai atsidėjo savo pa- 
mėgtajai šakai — tapybai. Ta
po jos gyvenamo rajono daili
ninkų sųjungos nare, uoliai da
lyvaudavo su savo darbais jų 
ruošiamose parodose, susi
laukdama labai gerų įvertini
mų. Ypač jų išgarsino savo me
tu jos pamėgtasis vandenų mo
tyvas — jūros vaizdai. Išgarsė
jo jos paveikslas “Jūra”.

Reiškėsi ji ir kaip pedagogė: 
turėjo privačių mokomųjų stu
dijų Coventryje, o gretimame 
Leamingtono mieste buvo su
organizavusi meno klasę.

Neatitrūko ir nuo lietuvių. 
Parodas rengė Londono Lietu
vių Namuose, Sodyboje ir ki
tur. Lietuvių Namams ir Sody
bai sukūrė ir padovanojo Vy
tauto Didžiojo paveikslus. Da
lyvavo su savo darbais Čikago
je, Prancūzijoje ir kitur ruo
šiamose parodose.

Tapė viskų, nes viskas jų vei
kė. Gražiai piešė gamtovaiz
džius, natiurmortus ir jūrų. 
Kad įsigytų stiprių įspūdžių ir 
galėtų susidaryti tinkamų 
įvaizdžių, specialiai keliau
davo Ispanijon, norėdama pa
būti arčiau tos jų viliojančios 
jūros. Ten ji rasdavo daugiau 
saulės ir stipresnių spalvų.

Taip praėjo kūrybiškai tur
tingas ir turiningas dailinin
kės gyvenimo kelias, o jos li
kę darbai — meno paveikslai 
ilgai kalbės apie talentingų lie
tuvę Genovaitę Grigoravičiūtęr- 
Johnstonienę. M. B-nė

A. KALNIUS
Šešupės ir mažo upeliūkščio, 

vingiuojančio per Marijampo
lės miestų, santakoje dar ir da
bar tebestovi raudonas tri- 
augštis mūras. Tai buvusioji 
marijonų gimnazija, dar kitaip 
Juvenatu vadinama. Tenai 
anuomet Šešupė plukdė dar la
bai tyrą vandenėlį, nuskaidrin
dama senelio Nemuno dulkėtą 
veidą, ten pavasariais žydėjo 
obelys ir vyšnios, o vasaromis 
sirpo raudonos uogos, noko 
obuoliai ir kriaušės, ogi patvo
riuose kerojos įvairiaspalvės 
gėlės. Tenai, tarp ano mūro 
sienų, sklido mokslo šviesa, 
pro duris veržėsi jaunystė, 
pro langų kiaurymę sklido dai
na, o svajų svajonės su baltais 
debesėliais draikėsi po padan
gių platybę. Tenai nekartą 
skambėjo pasveikinimas di
džiajam arkivyskupui Matulai
čiui: “Sveikas, Tėve mylimiau
sias, mums įkūręs Juvenatą, 
mokslo srovės plaukia gausios, 
čia mes bręstam mets į metą...”

Tai ten aš pirmą kartą paži
nau velionį Stasį Tamulaitį. 
Mačiau jį giliai pasinėrusį 
anose mokslo srovėse, bręs
tantį kultūrinių lobių paunks- 
mėje.

Dabar po ilgo laiko mudu ir 
vėl susitikome čia... mirusiųjų 
karalystėje, tarytum sakydami: 
“Čia mūsų tėvynė, čia mūs Lie
tuva...”

Tiesa, gimnazijoje mudu vie
nas kitą pažinome tik iš pripuo
lamų pasimatymų. Nors mes 
buvome beveik bendraamžiai, 
bet Stasys buvo laimingesnis 
ir į gimnaziją įstojo trejais me
tais anksčiau. Taigi anuomet 
tarp mudviejų gilesnė pažintis 
užsimegzti ir negalėjo, juoba, 
kad ir pašalinių darbų plotmė
je mudu buvome skirtingi: jis 
linko į kūrybą, o aš, aplinky
bių verčiamas, nukrypau į vi
suomeniškumą. Aš nekartą jį 
išvysdavau besisukinėjantį 
apie marijonų spaustuvę, nusi
tverusį už kun. VI. Mažono ran
kos bevaikštinėjantį gimnazi
jos takais, o kartais besėdintį 
už “Šaltinio” redaktoriaus po
pieriais apkrauto stalo.

— Kokiem galam kunigui Ma- 
žonui šito Tamulaituko prirei
kė, — dažnai pagalvodavau. 
Betgi greit patyriau, kad kun. 
Mažonas buvo ne tik puikus ir 
draugiškas mokytojas, suma
nus redaktorius, organizacijų 
ir aplamai jaunimo globėjas, 
bet ir jieškotojas bei globė
jas visokių taleptų jaunimo ei
lėse. O Stasys plunksną po bal
tus popierius lengvai vedžioda
vo. Taigi budri redaktoriaus 
akis jį lengvai nužiūrėjo ir 
griebė už skverno:

— Rašyk, Staseli, rašyk. — 
Šitaip Staselis ir tapo “Šalti
nio” bendradarbiu. O netrukus 
jisai net ir pats į redaktorius 
išėjo.

Tiktai dabar, sutikęs Stasį, 
aš nukeldavau kepurę. Nesu 
tikras, ar jis atsakydavo į mano 
pasveikinimus, nes niekad ne
vaikščiodavo su kepure. Išėjus 
iš gimnazijos, Stasio sutikti 
neteko.

* * *
Tik po gana ilgo laiko liki

mas mus ir vėl suvedė, bet jau 
Vokietijoje, lietuvių stovyklo
je. Anuo metu šioje stovykloje 
vyko nuomonių susiskaldymas, 
nesutarimai ir pagaliau ne
santaika. Stasys buvo santai
kos puoselėtojas ir jos gynė
jas. Nesantaika jam buvo blo
gis, su kuriuo reikia kovoti. 
Kadangi nesantaika dažniau
siai kyla iš asmeninių ambici
jų, tai, žinoma, Stasys griež
tai pasisakė už tą pusę, kurio
je jis įžiūrėjo tiesą. Vadinasi, 
Stasys buvo tiesos, gėrio ir gro
žio išpažinėjas.

Netoli šio idealo stovėjau ir 
aš. Dėlto ši pažiūra mus suarti
no ir mes tapome draugais. Aš 
ėmiau vis geriau ir geriau jį 
pažinti, suprasti ir įvertinti 
kaip neeilinį, gilų ir geros 
širdies žmogų, nors šiek tiek 
kitonišką, už kitus trafaretiš
ko nusiteikimo asmenis. Sta
sys buvo ne iš milijonų. Už gė
rio idealus stovykloje jis buvo 
narsus kovotojas.

Man neteko susipažinti su jo 
grožinės kūrybos raštais, bet
gi uoliai sekiau jo meno kriti
kos straipsnius ir knygų recen
zijas. Jos buvo įžvalgios ir tie
sios. Ir iš kūrėjo jis reikala
vo tokios meninės įtampos, ku
rioje tiesa ir gėris privalo do
minuoti. Tuo atžvilgiu jis buvo

A. a. STASYS TAMULAITIS

griežtokas. Antai, nevienam 
ano meto jaunam rašytojui jis 
yra pataręs palūkėti ir apsi
spręsti, o paskui pradėti rašy
ti.

Nors Stasys buvo labai jaut
rus gamtos reiškiniams ir jau
tėsi esąs jų vaikas, betgi, kaip 
aš supratau iš mudviejų pokal
bių, jis, kaip rašytojas, savo 
kūrybos objektu visados imda
vo žmogų, kuris yra gamtos vir
šūnė, karalius, kuriam gamta 
turi nusilenkti. Jam žmogus bu
vo virš klonių, virš vandenų, 
virš girių. Žmogui šiame gyve
nime taip pat buvo tiesos, gė
rio ir grožio šaknys. Jei šak
nys sveikos, tai šios vertybės 
klesti.

Šią mano pažiūrą, kartą pa
tvirtino jo viena novelė, ku
rią aš jį prašiau parašyti,suma- 
nytam Anglijoje išleisti laik
raštėliui. Novelę iš karo meto 
lietuvių gyvenimo jis parašė ir 
man atsiuntė, bet laikraštėlis 
neišėjo. Vyriausias veikėjas 
buvo kunigas. Ją skaitydamas, 
tuojau pat supratau apie kurį 
kunigą čia eina kalba. Mudu 
abu jį gerai pažinome ir jo ne- 
mėgome dėlei jo nepakantumo 
kaikuriem parapijiečiam. Mu
du buvome jų tarpe. Pabijojau, 
kad jis tą kunigėlį gali labai 
“sudirbti”, nes pradžioje buvo 
jį gerokai suėmęs už atlapų. 
Bet štai netikėtumas: pas jį 
nuėjo viena mergytė su aukų 
lapu ir paprašė ką nors paau
koti jos draugams, labai ne
turtingos našlės vaikams. Ku
nigas pravėrė maisto spinte
lę — ji tuščia, išsitraukė iš ki
šenės piniginę — tik keli cen
tai pabiro ant grindų... Mer
gaitė pamatė, kad kunigėlis 
yra toks pat turčius, kaip ir 
jos draugų motina, ir tyliai 

KELIONĖ (KINIJĄ —
21 diena, spalio 9-29 d.d. Kaina iš San
3 naktys Tokijo, 3 Pekinge, 2 Wuxi, 1 Soochow, Francisco
3 Šanchajuje, 2 Kweiline, 1 Kantone, 4 Hong Konge ...$2960.00 

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese 
kambaryje. NEDELSKITE REGISTRUOTIS! PRAŠOME KREIPTIS 
DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES-TUOJ ATSIŲSIME!!!

1982 METŲ KELIONĖS
KELIONĖS (LIETUVĄ:
Maskva-VILNIUS-Maskva

Iš Niujorko- 
Bostono Iš Čikagos

birželio 13 d - liepos 4 d...................... ..$1130.00 $1285.00

liepos 25 d.- rugpjūčio 22 d.

16-kos dienų kelionės:
Birželio 20 — liepos 5 d.d.
Maskva-VILNIUS-Ryga-
Leningradas-Helsinkls ................. ....... ..$1395.00 $1550.00

Liepos 18 — rugpjūčio 1 d.d.
Maskva-VILNIUS-Maskva-
Zuerichas-Muenchenas-Zuerichas .... ..$1580.00 $1735.00

Rugpjūčio 8 — rugpjūčio 23 d.d.
Maskva-VILNIUS-Maskva-Roma ..... ..$1495,00 $1650.00

Rugsėjo 19 — spalio 4 d.d.
Maskva-VILNIUS-Ryga-
Leningradas-Helsinkis ......................... $1295.00 $1450.00

KELIONĖ (EUROPĄ—
15 dienų, rupgjūčio 16-29 d.d.
Vokietija, Šveicarija, Italija, Austrija .... ..$1405.00 $1475.00
Registracija iki š. m. birželio 10 dienos

KELIONĖ LAIVU—
7 dienos, gruodžio 4 d.
St. Maarten, Martinique, Barbados, St. Lucia, 
Antigua, St. Thomas; “World Renaissance" laivas;

Kainos nuo
$1060.00 iki

registracija iki spalio 1 dienos .............. $1265.00

AMERICAN TRA VĖL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643, USA

Tel. (312)238-9787.
Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo

atatupstomis traukėsi atgal.
— Palauk, — jis ją sulaikė. 

Atsiklaupė ant grindų ir iš pa
lovės su ranka išgrebojo mažą 
dulkiną dėželę. Ją atidarė... ir 
į mergaitės rankutę įspaudė 
kietą daiktą. Mergaitė atlen
kė pirštelius:

— Kunigėli, laikrodis... auk
sinis... blizgantis... ir retežė
lis!

— Atiduok, vaikeli, savo 
draugų motinėlei ir pasakyk, 
kad tai iš Lietuvos, tik nesa
kyk kas davė.

— Bėgu, kunigėli, bėgu, — ir 
iš nustebimo ir džiaugsmo, net 
nesuspėjusi atsisveikinti ir 
padėkoti, mergaitė išdūmė pro 
duris.

Šitaip rašyt. Stasys Tamulai- 
tis vaizdavo žmogų, kiek pabu
vojusį pakalnėje, bet vėliau iš
kopusį į kalną, į pačią viršūnę.

* ♦ ♦
Kaip ankstėliau užsiminiau, 

velionies Stasio gymis šiek 
tiek skyrėsi nuo daugelio. Jis 
buvo savotiškesnis. Dėlei šio 
reiškinio jis buvo daug kam 
nesuprantamas. Jisai tai jautė, 
pergyveno ir ėmė nuo žmonių 
pamažu tolintis. O tai jį nu
gramzdino į vienišumą ir dėl
to jautėsi nelaimingas. Jis ne- 
sitolino nuo tų žmonių, kurie 
jį suprato. Dar daugiau jis juos 
gerbė, stengėsi būti paslaugus 
ir pagalbus. Žinau atvejų, ka
da jis, net neprašytas, yra iš
tiesęs pagalbos rankų tiems, 
kurie jo nevengė.

* * *

Kelios jo gyvenimo eigos 
užuominos: gimė 1909 m. sau
sio 23 d. Sutkiškių km., Paeže- 
rėlių vis., Šakių aps. Baigė ma
rijonų gimnaziją, karo mokyk
los XI karininkų aspirantų lai
dą, Vilniaus un-te studijavo 
graikų ir lotynų kalbas bei li
teratūras, filosofiją ir pedago
giką. Mokytojavo keliose gim
nazijose. ,

Periodinėje spaudoje yra pa
skelbęs gana daug novelių ir 
straipsnių įvairiom temom. Be 
to, yra išleisdinęs novelių rin
kinį “Rudens melodijos” 1938 
m. ir parašęs draminį veikalą 
“Trimitai iš vakarų”, kuris bu
vo vaidintas per Lietuvos radi
ją 1944 m.

Reiškėsi velionis ir poezijo
je, kuri buvo spausdinama žur
naluose bei laikraščiuose. Štai 
vienas jo poezijos posmas iš 
1929 m. “Ateities” žurnalo:

Po šimto metų nutilus amžiams, 
Nurims jaunystė mano krūtinėj, 
Ir mano dienos, lyg pelkių liepsnos, 
Išnyks su vėjais po šimto metų... 
Po šimto metų bedalė siela 
Nesieks gyvybės į ryto saulę, 
Širdyje gimę platūs troškimai 
Sukniubs prie kapo po šimto metų...

6 psl. « Tėviškės Žiburiai « 1982. V. 6 — Nr, 19 (1682)

Toronto lietuvių studentų ateitininkų surengtose rekolekcijose, ku
rioms vadovavo kun. A. SAULAITIS, SJ, ir sesuo IGNE MARIJOŠIŪTĖ. 
Iš kairės: Giedrė Čepaitytė, Laimis Andrulis, Morkus Sungaila

Nuotr. D. Petkevičiūtės

Iškilios dienos Detroite
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Mišias koncelebravo vysk. V. 
Brizgys, prel. J. Balkūnas, kun. 
J. Borevičius, SJ, kun. K. Buč
inys, OFM, kun. K. Kuzmiskas 
ir kun. V. Kriščiūnevičius. Mi
šių aukas ir kitas simbolines 
dovanas atnešė Bendruome
nės vadovai ir jaunimas. Įspū
dingiausios aukos buvo — var
go mokykla, drobės rankšluos
tis su įaustu Tautos himnu ir 
derliaus vainikas. Pamokslą 
pasakė prel. J. Balkūnas. Pri
minė Bendruomenės steigi
mą. Jis anuomet siūlęs kiek
vieną parapiją padaryti LB 
apylinke, bet neradęs prita
rimo. Kandangi parapija yra 
religinis, tautinis, kultūrinis, 
visuomeninins židinys, jos 
reikšmė lietuvybės išlaikymui 
yra labai didelė. Tai rodo ir 
Bendruomenės paskelbti lietu
viškos parapijos metai.

Premijų įteikimas *
Vadovavo J. Stempužis. Ati

daromąjį žodį tarė L Bublie
nė. Kultūrinės veiklos tema 
kalbėjo V. Mariūnas.

LB literatūros premija $3000 
buvo įteikta Jurgiui Jankui 
už knygą “Paparčio žiedas”. 
Krašto v-bos pirmininkas pa
sveikino laureatą. Taip pat 
sveikino ir kitus šių metų lau
reatus. Pažadėjo, kad Bend
ruomenė rėmė ir rems kūrėjų 
pastangas.

Dailės premija įteikta dail. 
Adolfui Valeškai, kultūros 
darbuotojo premija — dr. Vy
tautui Kavoliui, lituanistinės 
publicistikos anglų kalba pre
mija — dr. Rimvydui Šilbajo- 
riui, muzikos premija kompoz. 
Juozui Žilevičiui, radijo pre
mija Petrui Petruičiui, teat
ro premija — kolektyvui “Ant
ras kaimas”.

Laureatai ar juos atstovavę 
tarė padėkos žodį, kuris buvo 
trumpas ir kaikurių humoru 
ataustas. “Antras kaimas” pa
dėkojo savo stiliumi. . . Lau
reatams 6 premijas paskyrė 
Lietuvių Fondas. Šia proga

Laiškas iš V. Vokietijos

Užsieniečiai darbininkai
K. BARONAS

Vokietijoje gyvena beveik 
penki milijonai svetimšalių, 
kurių didžiausių dalį sudaro 
turkai. Ekonominio žydėjimo 
laikotarpyje jie buvo mielai 
matomi visuose fabrikuose ar 
kasyklose. Tačiau šiandieną, 
kai bedarbių skaičius pasie
kė beveik du milijonus, svetim
šaliai tapo neapkenčiamu ir 
nepageidaujamu elementu, 
kurį pašalinus, atsirastų dar
bovietėse laisvų vietų vokie
čiams. Tokia jų galvosena ve
da į nacišką laikyseną: dvi 
didžiausios Vokietijos drau- 
dos b-vės nedraudžia turkų 
autovežimių, svetimšaliai ne
pageidaujami “disco” salėse 
ar smuklėse, nes jie ten tik 
“priteršia” pelenines. Pasi
taikė, kad mokytojai atsisakė 
mokyti turkų grupes vokiečių 
kalbos. Girdi, žeminantis dar
bas. Ir teismo jie buvo ištei
sinti.

Beveik 80% gatvių švaros 
prižiūrėtojai yra svetimšaliai, 
anglies kasyklose pusę dar
bininkų ir tris ketvirtadalius 
restoranų ir valgyklų darbinin
kų sudaro turkai. Tad bereika
lingai jie yra vokiečių puola
mi, nes visi tie darbai (išsky
rus kasyklas) yra menkai atly
ginami. Tuo tarpu partijų at
stovai į šią problemą žiūri vi
sai kitom akim. Jie apskaičia
vo, kad šio šimtmečio pabai

Stasys Baras, LF tarybos p-kas, 
tarė žodį.

Trumpu ir sąmojingu žodžiu 
laureatas pasveikino V. Klei
za, J. R. Simanavičius (KLB 
kultūros komisijos pirm.) ir 
poetas B. Brazdžionis. Paga
liau “Antras kaimas”, savo jau- 
natiška energija pavedžiojęs 
mus pro kreivųjų gyvenimo 
veidrodžių užkampius, giedra 
nuotaika užbaigė premijų 
šventę.

Darbų užbaiga
Bendruomenės suvažiavimo 

darbai buvo baigti 14-kos re
zoliucijų priėmimu, kurias 
perskaitė M. Lenkauskienė. 
V. Kutkus, krašto v-bos pirm., 
baigiamajame žodyje prašė 
bendruomenininkus, nusta
čius gaires ateičiai, neužmigti 
ant laurų vainiko. Rengti to
kius minėjimus kiekvienoje 
kolonijoje ir daugiau asme
nų įjungti į Lietuvių Bendruo
menės rinkimus.

Po to jaukioje Kultūros Cent
ro svetainėje įvyko laureatų 
pietūs.

Kelios pastabos
Po pirmojo posėdžio buvo 

užsiregistravę 72 suvažiavi
mo dalyviai. Atsilankė nema
žai svečių. Pokylyje dalyvavo 
apie 350, o premijų šventėje 
— 250 asmenų.

Ko amerikiečiai tikisi iš mū
sų lietuviškosios veiklos, ge
riausiai pavaizduoja guberna
toriaus rašto pirmasis punkte- 
lis: “Assimilate into the main
stream of the American socie
ty”. Nuo priešų ginamės o nuo 
drdugų reikia saugotis!

Garbės svečias Eugene Pell 
savo labai geroje kalboje pa
vergtųjų paguodai linksnia
vo “self determination”. Gai
la, kad nenurodė, kaip gali 
apsispręsti pelytė būdama ka
tino dantyse...

Pagaliau geru žodžiu reikia 
paminėti apylinkės ir krašto 
v-bos bendruomenininkus, pa
vyzdingai suorganizavusius 
ir tvarkingai pravedusius 
Bendruomenės Dienas De
troite.

goje užsieniečių skaičius Vo
kietijoje pasieks septynis mi
lijonus. Jie kaip lava veržiasi 
į šį kraštą. Tuomet ir dides
niuose miestuose, kaip Frank
furtas, Berlynas, svetimšaliai 
sudarys gyventojų daugumą, 
nes jau dabar kas penktas gi
męs kūdikis Vokietijoje yra 
užsienietis.

Įvairiais nelegaliais keliais 
jie pasiekia Vokietiją. Nese
niai spaudoje teko skaityti to
kį įvykį: policininkas tikrino 
pasus Berlyno-Hamburgo trau
kinyje. Paprašytas paso juo- 
daveidis vyras padavė Ganos 
valstybės dokumentą. Polici
ninkui kilo įtarimas. Prašė 
atsistoti. Pase ūgis 1,85 m, o 
vyrukas apie 1,60 m. Pasiro
do, kad į Ganą pasą jam atsiun
tė brolis iš Vokietijos, turin
tis apsistojimo ir darbo vizą. 
Su tuo dokumentu jis atsirado 
Rytų Berlyne. Jis tuoj pat pa
prašė politinės globos ir vė
liau gavo iš socialinės įstai
gos 344 DM pašalpą. Vokiečiai 
bijo, kad ši išdaiga nebūtų pa
vartota platesniu mastu.

Taip pat teko spaudoje skai
tyti, kad svetimšaliai Berly
ne atsisakė valyti sniegą ir 
atlikti kitus švaros darbus. 
Girdi, vienas jų esąs mecha
nikas, kitas braižytojas, tad 
valymo darbas ne jų profesi
jai. Esą jie mielai dirbtų sa
voje specialybėje. Numatoma 

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Čikagiškės "Vaivos” aktoriai vaidina muzikinę pjesę "Kilnioji mano dama" 
"Tėviškės Žiburiu" spaudos vakare Anapilio salėje. Kairėje — prof. 
Vainys (Viktoras Kelmelis), dešinėje — jo studentė Elzė Mažadarė (Regina 
Turnevičiūtė-Ruesch) Nuotr. St. Dabkaus

Dviejų jaunų dailininkų kūryba
Sauliaus Jaškaus ir Birutės Dilkutės-Batraks dailės paroda Anapilyje, 1982 m. balandžio 17-18 d.d.

Bernardas Brazdžionis Toronte
Literatūros vakaras, sulaukęs labai gausios auditorijos

Balandžio 25-toji Toronto 
lietuviams buvo šventiška die
na — įvyko literatūros vaka
ras, kuriame savo kūrinius 
skaitė poetas Bernardas Braz
džionis, atvykęs iš Kaliforni
jos. Jo kūrybai lyrinį foną su
darė kanklių muzika, virtuozės 
Mirgos Bankaitytės atvežta iš 
Klevelando.

J pilną klausovų Prisikėlimo 
parapijos salę pirmiausia pra
bilo M. Bankaitytės kanklės 
kompoz. A. Mikulskio melodi
ja. | tą nuotaiką įžengė vaidilų 
ainis Brazdžionis, nešinas 
pluoštu savo kūrybos. Jisai 
ją skaitė, perteikdamas klau- 
sovams ne tiktai žodį, ritmą 
bei rimą, bet ir jausmą — vie
tomis lyrišką, vietomis drama
tišką, stipriai aidintį salėje. 
Kad skaitymas nebūtų nuobo
dus, monotoniškas, Brazdžio
nis intarpuose barstė humoro 
trupinių.

Baigęs pirmąją dalį, poetas 
sceną užleido kanklininkei M. 
Bankaitytei, muzikės O. Mi
kulskienės mokinei, puikiai 
valdančiai kanklių stygas. Ji 
atliko tris Alfonso Mikulskio 
kompozicijas: “Siuntė mane 
motinėlė”, ištrauką iš “Mer
gaitės svajonė” (tautinių dai
nų fantazija). “Girios idilija” 
(liaudies dainų poema). Tuose 
kūriniuose skambėjo lietuviški 
motyvai įvairiose kombinacijo
se. M. Bankaitytė pasirodė kaip 
puiki kanklininkė, sugebanti 
atlikti ir sudėtingus dalykus. 
Pasipuošusi tautiniais drabu
žiais, ji atrodė kaip mūsų lai
kų vaidilutė, kanklių garsais 
kalbanti į lietuvio širdį.

Antroje dalyje vėl pasirodė 
Bernardas Brazdžionis su visa 
eile parinktų kūrinių, kuriuo
se atsispindėjo įvairūs moty
vai — religiniai, patriotiniai, 
istoriniai, visuomeniniai, as
meniniai. Tai rodė plačią poe
to skalę, apimančiu visą žmo
gaus gyvenimą. Baigdamas pro
gramą, poetas paskaitė garsų
jį savo eilėraštį “Per pasaulį 
keliauja žmogus”. Jį skaitė su 
giliu įsijautimu, žinodamas, 
kad tas pasaulio keleivis yra 
ne tik pats poetas, bet ir kiek
vienas tautietis bei aplamai 
žmogus.

Klausovai, reikšdami savo 
dėkingumą 75-rių metų sulau
kusiam ir stipriai besireiškian
čiam poetui, sustoję ilgai ir 
stipriai plojo. Tuo momentu 
scenon atkeliavo gėlės abiem 
programos atlikėjam. Iš savo 
pusės B. Brazdžionis apdova
nojo savo gėlėmis rengėjas — 
KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus va
doves — pirm. B. Čepaitienę, J. 
Čuplinskienę ir kitus asmenis,

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
skaito savo kūrybą literatūros 
vakare Toronte

susijusius su to vakaro rengi
niu. Rengėjų vardu poetui ir 
kanklininkei padėkojo pirm. 
B. Čepaitienė ir įteikė padė
kos juostą, išaustą Toronte su 
įaustais poeto žodžiais — “dai
na, viltis ir paguoda”.

Prieš palikdamas sceną, B. 
Brazdžionis dar kartą priėjo 
prie pulpito ir paskaitė jo pa
ties išverstą poeto Longfellow 
eilėraštį “Daina ir strėlė”. 
Kodėl? Pasirodo, tas eilėraštis 
išreiškė poetinio žodžio liki
mą, panašų į strėlės. Kūrėjo 
žodžiai sklinda kaip strėlės. 
Fizinės strėlės atsiduria ąžuo
le, o dvasinės — žmonių širdy
se.

Dvi valandas užtrukęs vaka
ras buvo tikra šventiška puo
ta, greitai ir turiningai nu
riedėjusi praeitin, bet gyvai 
priminusi, kad turime žodžio 
meistrų, kurių pasiklausyti 
renkasi minios.

Po programos vakaro daly
viai, pakviesti rengėjų, kavi
nėje vaišinosi darbščiųjų vei
kėjų skanėstais ir kava, kal
bino poetą ir jautėsi kartu su 
juo pakilę į šviesesnę pakopą.

Už tą turiningą vakarą padė
ka priklauso KLK Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo skyriui, ne tik 
surengusiam šį vakarą, bet ir 
sutelkusiam apsčiai lėšų kali
namiems tautiečiams Lietuvo
je ir Sibire bei jų šeimoms. Kl.

ANTANAS TAMOŠAITIS
Dailės sritis nepaprastai tur

tinga savo šakomis, stiliais, iš
pildymo technikomis, temati
kos įvairumu, spalvų deriniais 
bei kitais labai įvairiais po
žiūriais. Dailės mokyklose iš- 
mokstama-išstudijuojama vi
sokeriopos dailės sritys prak
tiškai ir teoriškai. Dailės ko
legijų — mokyklų studentams 
suteikiama proga pažinti me
no istoriją, dailės filosofiją, o 
taip pat išmokoma gerai piešti 
gamtą, tapyti, akvarelę lieti ir 
grafiškai piešinius atlikti ar
ba raižyti medžio lentoje, gra
viruoti vario plokštėse, pieš
ti litografiniuose akmenyse. 
Jaunuolis parengiamas būti 
dailininku.

Tikrasis dailininko kelias 
prasideda tik su jo kūrybos 
pradžia. Siekiant dailininko 
kūrėjo vardo, neužtenka mokė
ti gerai taisyklingai piešti 
gamtos vaizdus ar žmogaus fi
gūrą bei portretą su anatomi
niu ar veido panašumo tikslu
mu. Jauno menininko pagrin
dinis tikslas — susirasti savo 
individualų kūrybinį pasaulį, 
artimą savo būdui, savo pomė
giams ir, žinoma, savo sugebė
jimui jį išreikšti piešiniu, 
grafika, tapyba ar ir kita tech
nika.

Saulius Jaškus
Tai jaunas dailininkas-kū- 

rėjas. Jisai savo meno darbuo
se atidengia žiūrovui savąjį 
dailės pasaulį. Iš parodoje iš
statyto 21 paveikslo jau pakan
kamai gerai galima įžvelgti dai
lininko kūrinių tematiką, pa
mėgtą išpildymo techniką, ko
loritą, estetinį lygį ir jo filoso
finį požiūrį į dailę. S. Jaškus 
ateina dailės pasaulin su visai 
savita, individualia dailės kū
rinio samprata. Jam yra sveti
mas natūralus realios gamtos 
vaizdavimas arba jos paviršuti
niškas kopijavimas.

Bandydami išsamiau aptarti 
Jaškaus kūrybą, pradėsime 
nuo pačių mažiausių kūrinė
lių — keleto linijinių, piešti- 
nių žmonių portretėlių. Juose 
matome spalvotų linijų tarpu
savį žaismą, kurios tik užuomi
nomis primena žmogaus port
retus. Linijų žaismas teikia 
žiūrovui meninę bei estetinę 
nuotaiką.

S. Jaškaus parodos kūriniai 
gan įvairūs tematika bei atliki
mo technika. Čia vėl rikiuojasi 
keletas mitologinių portretė
lių, atliktų klasikinės dailės 
stiliaus bruožais. Tamsiuose 
fonuose prasišviečia lyg ir kla
sikinių graikų vazų piešinių 
nuotaikos.

Jaškus yra tikras meisteris 
piešėjas. Vienas iš stambiau
sių parodoje išstatytų paveik
slų yra Fauno galva, atlikta 
pieštuku su nepaprastu 
kruopštumu, o dalis fono nu
spalvinta. Šis portretas perša
si pervesti į litografiją su dau
geliu atspaudų.

Be pieštinės technikos pa
veikslų, buvo keletas akvareli- 
nių kūrinių. Vandeninių dažų 
technika visada reikalinga di
delio meistriškumo. Paveiks
las, pavadintas “Ugnis, vanduo, 
žemė ir oras”, taip sklandžiai 
nulietas, kuriame lyg ir savai
me pro rūkus išryškėja mistinis 
kosmoso vaizdas. Šį paveikslą 
tematikos ir technikos atžvil
giu būtų galima lyginti su M. K. 
Čiurlionio pasaulio sutvėrimo 
ciklu.

Dailininko Jaškaus kūrybi
nis pasaulis yra filosofinis. 
Jo kūriniai atlikti su giliu 
estetiniu pajautimu. Tai nau
jai kylantis menininkas 
intelektualas, tvirtai žengian
tis į lietuvių dailininkų šeimą.

S. Jaškus yra gimęs V. Vokie
tijoje, Hanau, 1945 m. Kanado
je — nuo 1948 m. Čia baigė stu
dijas Toronto un-te meno ma
gistro ir pedagogikos bakalau
ro laipsniais. Priklauso Kana
dos meno draugijoms, dirba 
mokytoju gimnazijoje (Etobi
coke Collegiate Institute). Yra 
dalyvavęs įvairiose parodose.

Birutės Dilkutės-Batraks 
keramika

Pasaulinėje meno istorijoje 
keramika yra laikoma seniau
sia dailės šaka. Meniško dar
bo degintinės molinės vazos, 
puodai, dubenys, o taip pat ir 
žmonių bei gyvulių figūrėlės 
arba jų dalys archeologų yra 
iškasamos iš žemės iki 8000 
metų senumo.

Lietuvoje tokių keramikos 
liekanų surasta per 4000 metų 

amžiaus. Lietuviams yra labai 
svarbus, reikšmingas ir įdo
mus sodiečių keramikos me
nas. Šių dienų dailininkų ke
ramika tęsia senąsias lietu
vių liaudies meno tradicijas 
ir dažniausiai ima pavyzdžius 
iš sodiečių keramikos dailės. 
Sodiečių keramika buvo gan 
paprasta, tarnaujanti kasdie
niniam gyvenimui. Ten buvo 
įvairiausių formų ąsočių, va- 
zauninkų, lėkščių, molinių 
žaislų ir kitų įvairių molio 
dirbinių.

Tarptautinė modernioji įvai
rių dailininkų keramika išau
go į nepaprasto grožio formas 
ir raštus. Bet daugelio tautų 
menininkai gilinasi į savo 
krašto keramikos dirbinių sti
lių, juos tobulindami, įvairin
dami formomis ir dekoravimu.

Birutė Dilkutė-Batraks su 
atsidėjimu studijuoja lietu
vių liaudiškos keramikos for
mas bei dekoratyvumą, kad ga
lėtų savo molio dirbiniams su
teikti lietuviškų bruožų jų for
mose ir raštuose. Liaudies ke
ramika tuo įdomi, kad jos deko
ravimas turi savitus būdingus 
raštus tik keramikos dirbi
niams. Taigi daugelis meninin

Dail. BIRUTĖ DILKUTĖ-BATRAKS prie savo radinių — gintarinių pa
puošalų ir keramikos darbų, kuriuose panaudoja lietuviškus motyvus

Mokytojų suvažiavimas

Dail A. TAMOŠAITIS su dail. S. JAŠKUMI pastarojo paveikslų parodoje 
Anapilio Parodų salėje, Toronte-Mississaugoje • Nuotr. St. Dabkaus

Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų suvažiavimas 
— gegužės 29-30 d. d. Toronte, 
“Sheraton Centre" viešbuty
je. Programoje: dr. Danguolė 
Tamulionytė iš Klevelando, 
pedagogė Danutė Bindokienė 
iš Čikagos, naujų mokslo prie
monių parodėlė, diskusijos ir 
vakarienė.

Suvažiavimą rengia ir visus 
mokytojus dalyvauti kviečia 
KLB švietimo komisija.

* * *
Skelbtame Lietuvių Tauto

dailės Instituto konkurse 1981- 
82 m. iš visų Kanados lituanis
tinių mokyklų su savo darbais 
dalyvavo 25 mokiniai.

Atsiųsti darbai buvo suskirs
tyti į 4 grupes ir atrinkti:

Pirmoji grupė
I — Linutė Mockutė, Toron

tas, II — Liana Šipelytė, To
rontas, III — Rima Radžiūnai
tė, Otava. 

kų ir stengiasi tą patį stilių 
tęsti vis turtindami, įvairinda
mi dekoravimo raštus. Dilkutė- 
Batraks jau pradėjo įsisavinti 
liaudies keramikos stilių. Dai
lininkė ankstyvesniais metais 
gausiai dekoravo savo kerami
ką lietuvių audinių raštais. 
Tai atrodė lyg ir svetima lie
tuvių keramikos tradicijoms.

Birutės Dilkutės-Batraks pa
rodoje Anapilyje buvo labai 
įvairių formų vazų, ąsočių, 
lėkščių ir kitų suvenyrinio 
pobūdžio dirbinių. Aplamai, 
dailininkė pasinešusi ne į 
praktinę, bet į dekoratyvinę ke
ramiką, kuri puoštų žmonių gy
venamus butus. Teko pastebė
ti, kad parodoje išstatyta ke
ramika turėjo nemažą pasise
kimą.

B. Dilkutė-Batraks yra gi
musi Britanijoje, nuo 1951 m. 
gyvena Kanadoje. Keramiką 
studijavo pas latvių dailinin
kę Jurševskienę (Jurševskis), 
lankė įvairius vakarinius kur
sus. Šalia keramikos, ji, kaip 
ir jos vyras, gamina aukso- 
gintaro papuošalus. Jos darbų 
parodos buvo surengtos Mont- 
realyje, Toronte, Niujorke.

Antroji grupė
I — Rasa Jurkutė, Otava, II — 

Jonas Balsevičius, Otava.
Trečioji grupė

I — Sabina Prakaitė, Toron
tas, II — Lilija Liaukutė. Ha
miltonas, III — Edvardas Pe
čiulis, Torontas, ir Daiva Jur
kutė, Otava.

Ketvirtoji grupė
Vytautas Čuplinskas ir Li

nas Daukšas, abu iš Toronto.
KLB švietimo komisija

Atsiųsta paminėti
ATEITIS, katalikiškos-lietuviš- 

kos orientacijos žurnalas, 1982 m. 
9 ir 10 nr., skirtas X ateitininkų 
kongresui 1981 m. rugsėjo 3-7 d.d. 
Čikagoje. Šį numerį redagavo A. 
Zailskaitė, išdėstė Jonas Kuprys. 
Vyr. red. — kun. dr. K. Trimakas, 
850 Des Plaines Ave, Apt. 409, 
Forest Park, IL 60130, USA.
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□ hiniiihin/fitdOJi
Lietuviškoji Čikagos “Galerija” 

kovo 9-28 d.d. surengė dail. Zi
tos Sodeikienės tapybos darbų 
ir piešinių parodą, kurią šiltai 
įvertino “Chicago Sun-Times” 
meno kritikas Harold Daydon 
kovo 16 d. laidoje. Z. Sodeikienę 
jis įrikiuoja į svarbiausių 
dailininkų gretas. Atrodo, jį 
labiausiai sudomino modernų 
gyvenimą liečiantys satyriniai 
piešiniai, atlikti tušu ir spal
votais pieštukais. Prie jų de
rinosi neseniai dailininkės iš
leistas poezijos rinkinys “Poems 
by Zita Sodeika”, kurio ištraukas 
skaitė aktorė Laima Rastenytė- 
Lapinskienė. Pasak H. Haydono, 
tuose eilėraščiuose paliečiamas 
modernaus gyvenimo džiaugs
mas bei liūdesys.

Stepono ir Valentinos Minkų 
radijo valandėlės pobūvyje Bos
tone programą atliko keturi sve
čiai iš Niujorko — estradinės 
muzikos ir dainos grupė “Jinai 
ir trys gintarai”, kurią sudaro 
vadovas Vytautas Daugirdas, 
Danutė Striugaitė, Juozas Na- 
kas-Nakutavičius ir Zenonas 
Jurys. Jų programa primena 
nepriklausomos Lietuvos lai
kus. Pirmoji dalis buvo pava
dinta “Pupų Dėdės pastogė”, 
toliau skambėjo dainos iš dvie
jų anuometinių Kauno kavinių 
— Konrado ir “Metropolio”. 
Šiuo pobūviu S. ir V. Minkų ra
dijo valandėlė paminėjo 48-rių 
metų veiklos sukaktį.

Dail. Genovaitė Grigoravičiūtė- 
Johnstonienė, gyvenusi Brita
nijoje, mirė š. m. kovo 25 d. Lea- 
mingtono ligoninėje. Velionė 
buvo gimusi 1909 m. Trakų aps
krities Parankavos kaime. Pri
vačią dail. J. Vienožinskio ta
pybos studiją baigė Kaune 1932 
m. Lietuvos dailininkų parodo
se dalyvavo nuo 1939 m. Atvy
kusi Britanijon pokario metais, 
įsijungė Anglų Dailininkų Drau
gijom dalyvaudavo Koventrio 
ir Warwicko dailės parodose. 
Jos kūriniuose pagrindinis 
dėmesys teko gėlėms bei ki
tiems gamtos motyvams. Paro
das lietuviams buvo surengu
si Čikagoje, Londono Lietuvių 
Namuose, Lietuvių Sodyboje, 
Mančesteryje ir kitose vieto
vėse. Lietuvių Namams pado
vanojo savo sukurtą Vytauto 
Didžiojo paveikslą. Velionė 
plačiai reiškėsi DB Lietuvių 
Sąjungos Koventrio skyriaus 
veikloje, kurion įjungė ir savo 
vyrą anglą inž. J. Johnstoną. 
Pramokęs lietuvių kalbos, jis 
lietuviškai prabildavo minė
jimuose, padėdavo lietuviams, 
kai jiems tekdavo tvarkyti sa
vo reikalus angliškose įstaigo
se. DB Lietuvių Sąjungos Man
česterio skyrius jį yra paskel
bęs savo garbės nariu. Kūrybi
nį velionės palikimą sudaro 
keli šimtai tapybos darbų, dau
giausia gamtovaizdžių, sukur
tų kelionėse po Angliją ir Pra
ncūziją. Palaidota kovo 31 d. 
Leamingtono kapinėse.

Tarptautinio rašytojų PEN klu
bo suvažiavimas kovo 19-21 d.d. 
įvyko Britanijos sostinėje Lon
done, “Afrikos centro” salėje. 
Jame dalyvavo rašytojas bei 
dramaturgas Algirdas Lands
bergis, atvykęs iš JAV. Pagrin
dinis dėmesys teko dabarti
niams Lenkijos įvykiams bei 
ten suimtiems lenkų rašytojams. 
Tik dviem delegacijom susilai
kius, buvo priimta rezoliucija, 
reikalaujanti laisvės suimtie
siems, teisės vėl veikti lenkų 
PEN centrui. Pernai Prancū
zijos Lijone įvykusiame PEN 
suvažiavime buvo priimta pa
naši rezoliucija, smerkianti ra
šytojų bei žurnalistų persekioji
mą, tautinės kultūros varžymą 
Baltijos šalyse. Šiemetiniame 
suvažiavime Londone vėl iškilo 
lietuvių pavardės, kai buvo 
svarstomas komiteto paruoštas 
pranešimas apie suimtus rašy
tojus ir žurnalistus. Jin buvo 
įtraukti savilaidos veikėjai — 
Gintautas Iešmantas, Petras Pe
čeliūnas, Viktoras Petkus, Vy
tautas Skuodis, Antanas Ter
leckas ir Julius Sasnauskas. 
Skotų PEN centras V. Petkų yra 
paskelbęs savo garbės nariu. 
Esą jo reikalu buvo parašyta 
daug laiškų į Vilnių ir Maskvą, 
bet negauta jokio atsakymo. A. 
Landsbergio pranešimu, JAV 
PEN centras buvo parašęs du 
laiškus vilniečiui rašytojui Ro
mualdui Lankauskui ir ameri
kiečių autorius verčiančiai jo 
žmonai, kviesdamas juos apsi
lankyti JAV. Nė vienas tų laiš
kų nepasiekė adresatų. PEN 
klubo surinktais duomenimis, 
Sovietų Sąjungoje kalinami ar 
ištremti 47 rašytojai bei žurna
listai: 22 ukrainiečiai, 15 rusų, 
septyni lietuviai, vienas latvis, 
vienas estas ir vienas armėnas.

Vilniaus dramos teatre prem
jerinį amerikiečių dramaturgo 
Edwardo Albee pjesės “Viskas 
baigta” spektaklį paruošė te
levizijos rež. Bronius Morke- 
vičius. Tai buvo sceninis jauno 
režisoriaus debiutas. Sceno
vaizdžius sukūrė dail. R. Petru
lienė. Vaidmenis atlieka akto
riai — L. Kupstaitė, M. Mironai- 
tė, J. Kavaliauskas, I. Garasi- 
mavičiūtė, M. Rateikaitė, A. 
Rosenas, A. Bružas.

Armėnijos leidykla “Sovieti
nis rašytojas” Jerevane išlei
do Juozo Nekrošiaus eilėraščių 
knygą “Gintaro sauja”. Pasi
naudodamas J. Nekrošiaus rin
kiniais “Kaštonai ir kaktusai”, 
“T a s akmenų švelnumas” ir 
“Čiulbantis beržas”, knygą su
darė eilėraščius armėnų kal- 
bon išvertęs S. Muradianas. 
Įvadą parašė vilnietis Justinas 
Marcinkevičius. Leidinį api
pavidalino dail. A. Tumasianas.

E. Ignatavičiaus pjesę vaikams 
“Šyvio dalia”, sukurtą P. Cvir
kos novelės motyvais, į savo re
pertuarą įtraukė Talino lėlių 
teatras. Spektaklį paruošė vyr. 
rež. R. Aguras. Muziką sukūrė 
kompoz. R. Kangras, scenogra
fiją — dail. B. Cvirkienė. Pjesę 
į estų kalbą išvertė V. Strikai- 
tienė.

Šimtąsias A. Vienuolio-Žukaus- 
ko gimimo metines vilniečiai 
paminėjo balandžio 7 d. dramos 
teatre. Minėjimą įvadiniu žo
džiu pradėjo Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos valdybos pirm. A. Mal
donis. Apie velionies gyveni
mą ir kūrybą kalbėjo filologi
jos kandidatas A. Bučys, apie 
A. Vienuolio ryšius su Anykš
čiais — jo memorialinio muzė- 
jaus vadovė T. Mikeliūnaitė. 
Kalbėtojų eilėse taipgi buvo ra
šytojas J. Baltušis, Vilniaus A. 
Vienuolio vidurinės mokyklos 
moksleivė A. Arasimavičiūtė, 
nagrinėjusi jo kūrybos reikšmę 
jaunajai skaitytojų kartai. Mi
nėjimas buvo užbaigtas “Pasken
duolės” spektakliu. Balandžio 
6 d. Anykščiuose, ant Švento
sios upės kranto, buvo atideng
tas A. Vienuolio paminklas, su
kurtas skulptoriaus P. Aleksan
dravičiaus ir architekto V. Ga- 
briūno. Prie A. Vienuolio namo, 
kuriame yra įsteigtas muzėjus, 
buvo pasodintas ąžuoliukas. 
Anykštiečiai ir svečiai gėlėmis 
papuošė A. Vienuolio kapą. 
Antrajai vidurinei mokyklai bu
vo duotas A. Vienuolio vardas.

Sukakties proga Lietuvos ki
no studija sukūrė du filmus: do
kumentinį — “A. Vienuolis — 
pėdsakai kalnuose”, vaidybinį 
— “Arkliavagio duktė”. Pasta
rajam buvo panaudoti A. Vie
nuolio apsakymų “Arkliavagio 
duktė”, “Astronomas Šmukšta- 
ras” ir “Pavainikė” motyvai. Sce
narijų parašė Petras Dirgėla 
ir Rimantas Šavelis. Režisavo 
Algimantas Puipa, filmavo A. 
Jančoras. Scenovaizdžius sukū
rė dail. F. Linčiūtė-Vaitiekū- 
nienė, muziką kompoz. A. Marti
naitis. Pagrindinius vaidme
nis atliko: Kazimiero — Klai
pėdos dramos teatro aktorius 
L. Laucevičius, Kamilės — anks
čiau filmuose vaidinusi N. Ože
lytė, Augustino — Vilniaus jau
nimo teatro aktorius J. Jaruše
vičius, motinos — aktorė O. 
Knapkytė, Benedoko — dramą 
Vilniaus konservatorijoje stu
dijuojantis M. Capas.

Birštono kultūros rūmuose 
kovo 26-28 d.d. buvo surengtas 
antrasis džiazo festivalis, ku
riame buvo susilaukta ir sve
čių — saksofonisto R. Raubiš- 
kos'iš Rygos, dainininko A. Ryž- 
kos iš Simferopolio. Daugiau
sia festivalio prizų laimėjo 
jaunas vilnietis saksofonistas 
Petras Vyšniauskas. Vertinto
jų komisija, vadovaujama muzi
kologo L. Šaltenio, didįjį pri
zą paskyrė P. Vyšniausko vado
vaujamam kvartetui, kuriam 
taipgi teko ir kitas prizas už ge
riausias kompozicijas. P. Vyš
niauskas bei kitas jo kvarteto 
saksofonistas V. Labutis buvo 
pripažinti geriausiais muzikan
tais, grojančiais pučiamaisiais 
instrumentais. Geriausios dai
nininkės vardas teko kaunietei 
Marinai Granovskajai, pasiro
džiusiai su K. Lušo vadovau
jamu ansambliu. Geriausiais 
instrumentalistais vertintojai 
pripažino: K. Lušą (pianinas), 
klaipėdiečius — A. Jofę (muša
mieji), A. Dunį (solo gitara), R. 
Malinauską (bosinė gitara). Pas
taruoju metu džiazas Lietuvo
je ėmė smarkiai populiarėti. Jo 
vakarai vėl rengiami Vilniaus 
“Neringos” kavinėje, popietės — 
Kauno “Tulpėje”. Miestuose 
steigiami džiazo skyriai bei 
klubai. V. Kst.
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CH0LKRI1 R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 767-7932 namų 769-9356

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

AKTYVAI -
KASOS VALANDOS: E

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

- virš 19 milijonų 
MOKA UŽ:
90 dienu termin. indėlius 13’/2%
180-185 d. term. ind. 14 0/n /O

term, indėlius 1 metų 141/2 %
term, indėlius 3 metų 13 %

pensijų s-tą 14 %

spec. taup. s-tą 13 %

taupomąją s-tą 11 %

depozitų-čekių s-tą 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 19 %
mortgičius nuo 18 1/4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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.

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 patarnaus1 A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, r--»«
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) 
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(Mechanical fitness Certification)

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ava., _ . _
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažg.
• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Žaidynės Klevelande
Sportinės žaidynės rengiamos 

Klevelande š. tn. gegužės 7-9 d.d. 
Pirmąją dieną — registracija ir su
sipažinimo vakaras Lietuvių Na
muose (877 East 185 St.). Gegužės 
9, šeštadienį — krepšinio, tinkli
nio, šachmatų varžybos ir pokylis 
su šokiais (nuo 7.30 v.v. slovėnų 
salėje, 6409 St. Clair Ave.). Gegu
žės 9, sekmadienį, nuo 9 iki 12.30 
varžybų tęsinys, nuo 12.30 iki 3.30 
— baigminiai žaidimai ir užbaiga.

Krepšinio ir tinklinio varžybos 
bus Cleveland State universiteto 
salėse (East 22 St., tarp Euclid 
ir Chester).

Žaidynėms rengti sudarytas or
ganizacinis komitetas: pirm. V. 
Jokūbaitis, vicepirmininkai — R. 
Kudukis, VI. Plečkaitis, V. Čyvas, 
sekr. V. Čiurlionis, ižd. R. Apana
vičius, varžybinio komiteto pirm. 
A. Bielskus, informacija — V. Ro- 
ciūnas, V. Gedgaudas, LSK Žaibo 
pirm. J. Kijauskas, kun. J. Bace
vičius, kun. G. Kijauskas, teisi
nis patarėjas A. Širvaitis, paren
gimų vadovė N. Motiejūnienė, 
sportininkų sutikimui — V. Snieč
kus, skelbimų telkimui J. Malskis, 
nariai: D. Čapaitė, J. Garla, V. Ja- 
nuškis. L. Jokūbaitis, A. Jonaitis, 
L. Kedys, P. Mašiotienė. V. Nasvy- 
tis. Komiteto adresas: Vytautas Jo
kūbaitis. 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117, USA. Tel. (216) 481- 
7161. V.R.

SPORTAS LIETUVOJE
Maskvoje pasibaigusias 49-tą- 

sias augščiausios lygos vyrų krep
šinio pirmenybes jau dvidešimtą 
kartą (septintą iš eilės) laimėjo ka
riškių CASK komanda, kurioje šj 
kartą žaidė ir Lietuvoje išugdytas 
R. Kurtinaitis. Sidabro medalis te
ko Kijevo “Strojitelio” komandai, 
bronzos — Maskvos “Dinamo” ko
mandai. Kauno žalgiriečiai vėl už
ėmė IV vietą, kaip ir pernykštėse 
pirmenybėse. Iki bronzos medalio 
kauniečiams šįkart nedaug betrū

“Tėviškės Žiburių” spaudos vakare prie jaunųjų bendradarbių stalo. Iš kairės: E. Stungevičius, R. Rudaitytė —
“Jaunimo Žiburių” redaktorė, Algis Jurėnas Nuotr. St. Dabkaus

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nas. Nepopuliariausiu minis- 
teriu pirmininku 34% apklaus
tųjų pripažino P. E. Trudeau, 
20% — J. Clarkų, 6% — pasau
linės krizės laikais Kanadą 
valdžiusį R. B. Bennettą, 3%
— J. Diefenbakerį. Tad visos 
Kanados mastu populiariau
sias ministeris pirmininkas 
kovo viduryje buvo J. Diefen- 
bakeris, nepopuliariausias
— P. E. Trudeau. Juos pasirin
kusieji asmenys tiki, kad šie 
du politikai užims tokią vie
tą Kanados istorijoje.

Kanadoje lankėsi Prancūzi
jos premjeras P. Mauroy, ofi
cialiai siekiantis gerų ryšių 
ne tik su Kvebeku, bet ir visa 
Kanada. Visdėlto jam daugiau 
rūpėjo prancūzų kilmės kana
diečiai. New Brunswicke jis 
pasirašė sutartį su premjeru 
R. Hatfieldu, kurios dėka Pran
cūzija kasmet parūpins 2.500 
valandų prancūziškų savo tele
vizijos programų kabelio bend
rovėms. Antroji sutartis bu
vo pasirašyta Kvebeko Trois 
Rivieres vietovėje, kur valdi
nė Prancūzijos bendrovė sta
to aliuminio liejyklą, duosian
čią darbo 800 kvebekiečių. Ta 
$1,2 bilijono vertės sutartimi 
užtikrinama, kad minėtoji lie
jykla savo reikalams už šią 
sumą pirks Kvebeko elektros 
energiją 25 metus. Pasak prem
jero P. Mauroy, jo viešnagė 
sustiprins Prancūzijos ryšius 
su Kanada ir Kvebeku. San
tykiai su Kvebeku yra pirmoje 
vietoje, nes kvebekiečius Pran
cūzija laiko savo šeimos me
džio šaka. Esą jis čia tikėjosi 
rasti savo pusbrolius, o rado 
brolius. P. Mauroy žadėjo rem
ti Kvebeko siekius, kad ši pro
vincija susilauktų pilno pri
pažinimo tarptautinėje Pran
cūzų Bendruomenėje.

Ontario gyventojai praėju
sią savaitę susilaukė dvi die
nas trukusio gydytojų streiko. 
Iš 14.500 gydytojų jin įsijun
gė apie 85%, raginami Onta
rio Gydytojų Draugijos. Pasta
roji atmeta sveikatos ministe- 
rio L. Grossmano sveikatos 
draudos OHIP įvestą gydytojų 
atlyginimo padidinimą 34% 
trejų metų laikotarpyje. 
Streikuojantieji gydytojai 
buvo uždarę savo kabinetus, 
sustabdę atidėti galimas ope
racijas ligoninėse. Jose bu
vo teikiama tik būtina pagal
ba pacientams. Pvz. Toronto 
ligoninėse normaliai kasdien 
padaroma apie 700 operaci
jų, o streiko metu jų skaičius 
buvo sumažintas daugiau kaip 
500. Sveikatos min. L. Grossma- 
nas pradėjo pasitarimus su 
Ontario Gydytojų Draugijos 
atstovais, jiems pasiūlydamas 
atlyginimų padidinimą 84% 
penkerių metų laikotarpyje. 
Vėliau betgi paaiškėjo, kad 
buvo padaryta klaida — pasiū
lytas padidinimas siekė tik 
67%. Tačiau ir su ta klaida vi
dutinis metinis gydytojo at
lyginimas penktųjų metų gale 
būtų pasiekęs $148.000, atskai
čius turėtas pagalbinio per
sonalo išlaidas. Draugija šį 
pasiūlymą atmetė. Dabar ji 
grasina trijų dienų streiku 
šią savaitę, jeigu nesusilauks 
priimtino pasiūlymo. Proble
mą sudaro lėšų stoka. Iš Onta
rio gyventojų OHIP drauda 
jau dabar ima augščiausias 
Kanadoje įmokas, prie kurių 
dar reikia pridėti ir valdinių 
lėšų. Gydytojų reikalavimų 
patenkinimas sukeltų dar di
desnį draudos įmokų pakėli
mą, kuris nebūtų lengvas in
fliacijos bei ekonominių ne
gerovių slegiamiems Ontario 
gyventojams.

®bSPORTAS

Ateitininkų žinios
Paskutinis jaunučių susirin

kimas prieš ateitininką šventę — 
gegužės 5, trečiadienį. Lietuvių 
Vaikų Namuose (pas seseles) 
6 v.v.

Metinė Toronto ateitininkų šven
tė — geguž.ės 15-16 d.d. Visi daly
vaukime atskiruose susirinkimuo
se, o sekmadienio rytą įžodžio 
iškilmėse, šv. Mišiose ir agapėje. 
Šeštadienį moksleiviams rengia
mame simpoziume “Kaip pasi
rinkti gyvenimo stilių” sutiko 
dalyvauti adv. A. Puteris, dr. R. 
•Petrauskas ir sesuo Igne.

Sendraugiai ir studentai kvie
čiami dalyvauti dr. K. Skrupske- 
lio paskaitoje, šeštadienį, 7 v.v., 
Lietuvių Vaikų Namuose (pas se
seles).

Sendraugiai ir studentai ragi
nami dalyvauti svarstybose lietu
viškų parapijų tema gegužės 8. 
šeštadienį, nuo 10 v.r. Hamilto
ne, Jaunimo Centre. Jaunų šeimų 
ir jaunimo klausimais pasisakys 
G. Petrauskienė ir sesuo Igne.

Šiais metais ateitininkų stovyk
la Wasagoje bus vieną savaitę, bū
tent, liepos 18-24 d.d. L. U.

Skautų veikla
• Išvykoje į Romuvą balandžio 

24-25 d.d. dalyvavo 10 vadovų-vių 
ir 4 sk.-vyčiai kandidatai. Pri
jungtas vanduo, paruoštos dvi 
aikštės naujoms pastovyklėms, 
suplanuoti darbai sekančiom iš
vykom, pertvarkyta pagrindinė 
virtuvė.
• Balandžio 20 d. kun. Birutės 

vyr. skaučių dr-vė, vad. ps. A. Škė
mienės, turėjo sueigą pas ps.. V. 
Grybienę, kuri parodė juodos duo
nos kepimo būdus. Sekanti sueiga 
— gegužės 18 d, 7.30 v. v., pas E. 
Jankutę, 22 Hewitt Ave.

• Gegužės 11 d., 7.30 v. v., šaukia
mas “Šatrijos” tunto vadovių pa
sitarimas skautų būkle stovyk
los reikalu.
• XX-tosios Romuvos stovyklos 

rengėjų k-tas skelbia skautų-čių 
vienetams sukaktuvinio šūkio 
konkursą. Geriausias bus atrink
tas birželio 26 d. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų iškyloje Romu
voje. Numatoma vykti autobusu. 
Platesnių informacijų teikia tun- 
tininkai. Č. S.

ko, nes ir “Žalgiris”, ir Maskvos 
“Dinamo” komanda pirmenybes 
užbaigė su 24 taškais. Pernykščia
me turnyre maskviečiai turėjo V 
vietą.

Sąjunginėse parašiutininkų var
žybose Taškente pasaulio rekordi
ninku tapo vilnietis R. Kaščiukevi- 
čius, iš 1000 m augščio net 19 kar
tų nusileidęs į paženklintą apskri
timo centrą. Šis rekordas su 11 to
kių tikslių nusileidimų priklausė 
Gudijos parašiutininkui A. Milova- 
nui.

Trečiųjų jaunimo žaidynių krep
šinio čempijonais Minske tapo 
Lietuvos atstovai, nesusilaukę nė 
vieno pralaimėjimo. Lietuvos jau
nųjų krepšininkų rinktinei vado
vauja krepšinio veteranas Modes
tas Paulauskas ir treneris Raimun
das Sargūnas. Sunkiausia kova vy
ko su Kazachijos krepšininkais, tu
rinčiais šiemetinių jaunimo čem- 
pijonų vardą Sovietų Sąjungoje. 
Pirmą kėlinį laimėjo Kazachijos 
rinktinė 41:39. Ji pirmavo ir prieš 
pat rungtynių užbaigą 76:75. Lie
tuvos atstovams pergalę atnešė 
paskutinis A. Sabonio metimas. 
Rungtynės baigėsi jaunųjų lietu
vių laimėjimu — 77:76. Blogiau se
kėsi Lietuvos merginų rinktinei, 
užėmusiai tik VII vietą šiose žaidy
nėse.

Tarptautinės meninės gimnasti
kos varžybose Maskvoje dėl žurna
lo “Sovetskaja Ženščina” prizų, 
be vietinių gimnasčių, kovojo Bul
garijos, Italijos, Prancūzijos ir 
Kubos atstovės. Nugalėtojos var
dą parsivežė jaunoji vilnietė Da
lia Kutkaitė. neseniai tapusi Sovie
tų Sąjungos čempijone. Ji taip pat 
laimėjo aukso medalius pratimuo
se su lanku ir šokdyne.

Vilniaus vandens sporto rūmų ba
seine buvo surengtos Sovietų Są
jungos ir V. Vokietijos jaunių (13- 
14 metų) plaukimo rinktinių varžy
bos. Laimėjo Sovietų Sąjungos at
stovai 210:158 rezultatu. Sovietinė
je rinktinėje buvo dvi lietuvaitės

— vilnietė Aida Tučiūtė ir kaunie
tė Dita Babrauskaitė, septintos 
klasės moksleivės. A. Tučiūtė, 
plaukianti krūtine, užėmė I vietą 
50 m nuotolyje, pasiekdama naują 
Lietuvos mergaičių rekordą — 
35,20 sek. Ji taip pat prisidėjo prie 
rinktinės laimėjimų keliose esta
fetėse. D. Babrauskaitė išsikovojo 
dvi III vietas 50 m plaukimuose 
laisvu stiliumi ir delfinu. Pastaro
joj rungty pasiektu 30,65 sek. re
zultatu ji pagerino Lietuvos mer
gaičių rekordą, kuris priklausė 
R. Šupilaitei (30.8 sek.). D. Bab
rauskaitė taipgi buvosėkminga lai
mėjimus pasiekusiose estafetėse.

Užsieniečiai 
darbininkai

(Atkelta iš 6-to psl.) 
atsisakiusiems taikyti sankci
jas — atimti socialinę globą.

Skirtingai elgiasi turkai. 
Jie džiaugiasi kiekvienu gau
namu darbu. Atrodo, kad taik
liausiai darbo klausimą iš
sprendė garsi “Wiener Wald” 
valgyklų grandinė. Ateinantį 
prašyti darbo vokietį papras
tai klausia, “kada nori dirbti” 
(vokiečiai nori laisvų savait
galių), tuo tarpu turkai ir ju
goslavai dirba ištisą savaitę.

Mielai priimami turkai ang
lies kasyklose. Jie nusileidžia 
į žemiausias šachtas, tačiau 
ten jiems reikia įrengti mal
dai vietą, bei purkšlių vienu
tes, nes mahometonas negali 
prieš kitus pasirodyti nuogas.

Negalima užmiršti graikių 
moterų, siuvančių Frankfur
te — Vokietijos kailių centre, 
gražiausius kailinius apsiaus
tus. Čia veikiančiose šios sri
ties įmonėse (jų yra 380) išimti
nai brangius kailius siuva 

, Atėnų atstovės.

IA.E.LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A.

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431Te .
Namu 494-0605

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus 
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant 
namus ir t.t. LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb JR A JR 
TORONTO LIETUVIŲ HaIK/I/YI/I 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------

MOKA: = IMA:
13^2 % už 90 dienų term, indėl. E
14 % už 6 mėn. term, indėlius = u* asm' paskolas
141/2 % už 1 m. term, indėlius E nuo19 %
13 % už 3 m. term, indėlius =
14 % už pensijų planą
14 % už namų planą E už mortgičius nuo 18 1/4%
13 % už specialią taup. sąsk. =
11 % už taupymo s-tas =

6 % už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 29 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------------------------------------------------
Etobicoke, Ont. Maw 3R3 Telefonas 252-8863

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

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntiniui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W„ Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

European 
Ca tering

Europietiškas patarnavimas 
įvairiems parengimams Toronte 
ir už Toronto ribų.

* Parūpinami salę, muziką, gėles, gėrimus.
* Namuose kepti pyragai ir t. t.

Skambinti: A. Gataveckienė arba Al. Baris 
tel. 535-0164 arba 535-1258 Toronte.



® SKAITYTOJAI PASISAKO
“KLAIDINGAS FAKTŲ 

AIŠKINIMAS”
Tokia antrašte parašytas straips

nis J. Domeikos priekaištauja B. 
Kemežaitei dėl jos vartojamų 
terminų — “padovanojimo” ir 
“pardavimo”. Atseit, ji aiškina, 
jog Amerika Baltijos kraštus pa
dovanojo Sovietų Sąjungai. J. 
Domeika nurodė, jog Sovietų 
Sąjunga Baltijos valstybes pati 
pasiėmusi sukta savo politika.

Kad šis klausimas būtų ryškes
nis, pasinaudosiu valstybės de
partamento istorinio skyriaus 
paruošta medžiaga, kurią parū
pino paslaugus senatorius Carl 
Levin. Po to, kai Baltijos valsty
bės buvo sovietų okupuotos, vy
riausias Europos reikalams asis
tentas Loy Henderson valstybės 
departamento sekretoriaus asis
tentui Adolf A. Berle 1940 m. lie
pos 15 d. kėlė klausimą sovietams 
okupavus Baltijos valstybes, ar 
JAV turi laikytis pastovaus stan
dartinio vertinimo ir elgesio, 
kaip Vokietijos ir Japonijos atve
ju, t. y. ar ir Sovietų Sąjunga turi 
būti vadinama agresoriumi. Jis 
pasiūlė dvi išeitis. Jei JAV vy
riausybė šiuo metu nesiims jokio 
žygio, kuris būtų nemalonus so
vietams, tai reikėtų praleisti šiuo 
metu sovietų agresyvų veiksmą 
Baltijos valstybėse, kaip ir Suomi
joje. Iš kitos pusės, JAV nepripa
žinimas sovietų okupacijos, nors 
nemalonus sovietams, tačiau mū
sų rankose liks kita korta, jei ka
da bus konferencija Europos klau
simu.

1943 m. Teherane prezidehtas 
Rooseveltas pripažino (acknow
ledged) maršalui Stalinui isto
rinį precedentą, kad trys Balti
jos valstybės esančios Rusijos 
dalis.

Šis prezidento pareiškimas yra 
istorijos nežinojimas arba grei
čiausiai Baltijos valstybių pado
vanojimas, žinant JAV pataika
vimą sovietams. Dėl šventos ra
mybės prezidentas priminė esą 
būtų gerai, jei būtų pravestas 
plebiscitas, kad viešoji opinija 
būtų palanki tam sprendimui. 
Prezidentas norėjo viešosios opi
nijos balso, t. y. Baltijos valsty
bių balso.

Jei Amerika ir nepadovanojo 
Baltijos valstybių sovietams,' tai 
ir nė kiek nekliudė sovietams pa
grobti jas, nes jie žinojo, jog JAV' 
nieko nedarys. A. M. /

RAŠO DRAUGAS IŠ \ !
LIETUVOS \

Mano amžius jau 76 metai. Tai 
skaičius, kurio gali dažnas pavy
dėti. Jau daugelis mano mokinių 
pražilę, nuplikę ar pasitraukę iš 
gyvenimo. Reikia rūpintis testa
mentu, susirasti atitinkamą lite
ratūrą. Tai baisiai neįdomi lite
ratūra. Reikėtų daugiau dėmesio 
atkreipti į religinę literatūrą, 
nors man visa žinoma nuo mokyk
los suolo.

Būtų gera žinoti apie naujoves, 
kurias mūsų ateistai nuo visuome
nės slepia arba skelbia savo švie
soje. Pas mus nepripažįstama “au- 
diatur et altera pars”. Kas ne su 
mumis, tas prieš mus! Taip ir Kris
tus yra pasakęs. Labai panašios 
analogijos, tik priešingi poliai.

Dar įdomu ir šitai: ligi paskuti
nio laiko buvo nepripažįstamas 
Kristaus istoriškumas. Mokyklos 
vadovėliuose dar ir dabar sako
ma, kad tai legendinis asmuo. Bet 
paskutiniu metu vietinėje spau
doje (rajoninėje) buvo įdėtas il
gokas straipsnis, kad buvo ne vie
nas, bet du Kristūs. Tai jau šis tas. 
Mano manymu, kaip tai mergai: 
kad ir nežmoniška, bile kitoniška.

Ar skaitei amerikono R. Moody 
knygą “Gyvenimas po gyvenimo?” 
Pas mus kaikas turi išsirašęs at
skiras įdomesnes vietas lietu
viškai.

Man atsiuntė iš Vokietijos šią 
knygą vokiškai. Jos pavadinimas 
— “Leben nach dem Tod.” Žiemą 
atsidėjęs ją studijavau; abstrakci
jos svetima kalba sunkiai įkanda
mos arba ir visai neįkandamos. 
Bet buvo įdomu skaityti. Dabar 
ją skaito klebonas. Atrodo, kad

daug kas įtikima. Vyskupas Briz- 
gys patarė ją skaityti. Matyt, “nihil 
obstat.”

Kadangi Velykos ne už kalnų, 
tai iš anksto linkiu linksmų šven
čių, malonaus pavasario. X. Y.

PASKAITA ŠAULIAMS
Prof. dr. V. A. Mantauto, LŠST 

garbės p-ko. iškvietimo ir globos 
komiteto vardu dėkojame “TŽ" už - 
įdėtus pranešimus apie jo atvy
kimą į Čikagą ir jo paskaitą šau- 
liams-ėtns. Jo susitikimas su šau- 
liais-ėmis praėjo labai sėkmin
gai ir sklandžiai, o taip pat ramio
je ir kultūringoje nuotaikoje. Da
lyvavo per 160 asmenų, o ypač ne
mažai iš vakaro suvažiavusių šau
lių dalinių atstovų, kurie iš pa
ties gerb. VI. Pūtvio vaikaičio ir 
dabartinio Šaulių S-gos garbės 
p-ko norėjo kaip tik patirti, kas 
darosi šioje organizacijoje.

Po paskaitos atsirado visa eilė 
klausimų, į kuriuos S-gos p-kas 
išsamiai atsakinėjo ir aiškino. 
Visa eiga buvo įrašyta juostelė
se gausių spaudos ir pačių šau
lių atstovų. Po visa ko sekė užkan
džiai ir ilgi tarpusavio pasikal- 
bėjimai-pabendravimai.

Šis susitikimas kaip tik žymiai 
prisidėjo prie to, kad iš LŠST sta
tuto nebuvo pašalinta S-gos gar
bės teismo instancija, kaip kaiku- 
rie šios organizacijos vadovai sa
vo statuto pakeitimo projekte bu
vo iškėlę ir pasiūlę. Tuo būdu ir 
“Tėviškės Žiburiai” yra prie to 
prisidėję, padėdami išlaikyti Š. 
S-gos garbę ir gerą vardą visuo
menėje. M. Maksvytis

PATRIOTINĖ ŠALPA
“TŽ” 1981 m. lapkričio 19 laido

je rašoma: “Padėkime kovojan
tiems Lietuvoje ekonomiškai per 
Religinę LK Šalpą, nesididžiuo- 
kime, kad daug siuntinių išsiuntė
me į pavergtąją Lietuvą savo ar
timiesiems. Menkas patriotizmas 
būtų, jei vyras savo žmonai nu
pirktų apsiaustą už keletą tūks
tančių dolerių, o nieko neduotų 
savo pavergtos tautos reikalams”. 
Vadinasi, tie, kuriems siuntiniai 
siunčiami, nėra pavergtos tautos 
dalis, ir siuntinių siuntėjai tu
rėtų po šluota tūnoti už tokią ne- 
patriotinę šalpą. Kyla klausimas, 
kodėl J. V. mano, kad artimųjų 
šelpimas siuntiniais, nors nėra 
visai nešvari, bet ir negirtina 
šalpa? Kodėl jis mano, kad žmo
gus, siųsdamas siuntinį, tiesio
giai) o ne per siūlomą organiza
ciją ten likusiems tėvams, bro
liams, seserims, paliktiems vai
kams ar J. V. minimai žmonai, 
kad ir už keletą tūkstančių dole
rių apsiaustą, elgiasi nepatrio
tiškai? Kuo remiantis tvirtina
ma, kad ten minima “žmona” ar 
kiti artimieji nėra laisvės kovo
tojų eilėse? Gal ir klystu, bet man 
atrodo, kad J. V. skatina siunti
niams skirtus pinigus atiduoti 
RLKŠ organizacijai, nes tik ji ži
nanti kaip juos paskirstyti. O kaip 
su Bendru Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondu? Ar ir jo patarnavi
mas.(jei kam reikia) taip pat ne
patriotiškas?

Kasperas Radvila

MAŽĖJA MŪSŲ EILĖS
1982 m. kovo 6 d. gavau kalėdi

nį “TŽ” numerį. Įdomus. Net vieti
niam kaimynui parodžiau, kokią 
spaudą turi lietuviai Kanadoje. 
Nuoširdus lietuviškas ačiū už 
“TŽ” siuntinėjimą.

Mažėja mūsų eilės — senųjų Lie
tuvos išeivių. Dažnai pagalvoju, 
kiek dar metų išsilaikys užsie
niuose lietuviškas spausdintas 
žodis. Ar nesustos lietuviški 
laikraščiai, išmirštant lietuviams, 
kurie dar kalbame lietuviškai?

Petras Čiabis,
Buenos Aires

• Bogotoje, Kolumbijoj, kaip 
praneša “Chicago Tribune”, mi
rė Abril Reino. Jį širdies smū
gis ištiko, kai išgirdo žinią, kad 
pabrango alus.

ALi THE_____
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I FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1 K8
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• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
Antanas Genys 231-2839
Bronius Ščepanavičius 274-4313
Vacys Žižys 232-1990

: a i g o s (4 16) 233-3323

DDADDA
MASKELL INSURANCE

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

“Tėviškės Žiburių" spaudos vakare Anapilio salėje skelbiami laimingieji 
loterijos bilietai. Dešinėje administratorės — S. ANDRULIENĖ ir F. 
URBONIENĖ, kairėje — KLK Kultūros Draugijos “Žiburiai" pirm. dr. 
S. ČEPAS Nuotr. St. Dabkaus

SUDBURY, ONTARIO
MOTINOS DIENOS MINĖJI

MAS, surengtas KLB Sudburio 
apylinkės valdybos iniciatyva 
ukrainiečių salėje, praėjo labai 
gražiai. Minėjimą pradėjo pirm. 
J. Bataitis. Sugiedojus “O Cana
da”, gražią paskaitą skaitė J. Tol- 
vaišaitė. Meninę dalį pasigėrėti
nai atliko Irena Černienė iš Lon
dono (augusi Sudburyje). Padai
navo šešetą lietuviškų dainų ir 
vieną ariją iš operos. Akompa
navo J. Wilandsen. Ji taip pat 
pagrojo minuetą. Gausiai plojant, 
dar padainavo vieną dainą. Me
ninė dalis baigta Lietuvos himnu.

Po to sekė šokiai, loterija ir 
lietuviškas bufetas. Pranešinėjo 
ir gėles įteikė R. Čebatoriūtė. 
Prie minėjimo, be valdybos, pri
sidėjo A. Braškys ir V. Stepšys. 
Loterijai laimikius padovanojo 
A. Braškys, J. Bataitis ir St. 
Tolvaišą. Ta proga buvo sureng
ta ir nuotraukų paroda iš Sud
burio lietuvių darbininkų gyve
nimo. Sekančią dieną buvo atlai
kytos Mišios už gyvas ir miru

sias motinas (užprašė valdyba). 
Buvo svečių iš Toronto ir Londono.

KANADOS KONSTITUCIJOS pa
skelbimo iškilmėje miesto rotu
šėje balandžio 17 d. lietuviams 
atstovavo tautiniais drabužiais 
pasipuošusios R. Čebatoriūtė ir 
Tolvaišaitė.

VYSK. A. CARTERIO vyskupa
vimo 25-rių metų iškilmėje gegu
žės 2 d. lietuviams atstovavo 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusi R. Čebatoriūtė. Ji perskai
tė maldą lietuviškai.

MŪSŲ JAUNOSIOS MUZIKAN
TĖS — Teresė, Diana, Joana ir 
Vida Stankutės gegužės 1 d. kon
certavo Hamiltone, gegužės 15 d. 
koncertuos Sault Ste. Marie, bir
želio 27 d. — Montrealyje.

JAUKUS POBŪVIS. E. Švieži- 
kienės iniciatyva jų patalpose bu
vo suruoštas jaukus pobūvis Al
donai Kručaitei-Gardner, laukian
čiai pirmojo gandro apsilankymo. 
Dalyvavo daug moterų. K. A. S.

Spaudos vajus
P. Amerikoje
1. Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės valdyba skelbia lie
tuviškiems patriotiniams lai
kraščiams bei žurnalams nau
ju prenumeratų rinkimo kon
kursą — vajų Pietų Amerikoje. 
Konkurso mecenatas yra kun. 
dr. Juozas Prunskis, tam tinks- 
lui paskyręs 1000 dol.

2. Konkursas prasideda 1982 
m. gegužės 1 d. ir baigiasi rug
sėjo 1 d.

3. Konkurse gali dalyvauti 
visi Pietų Amerikoje gyvenan
tys lietuviai.

4. Terminui pasibaigus, kon
kurso dalyvis’gauna iš laikraš
čių ir žurnalų leidėjų liudiji
mą apie jo surinktas naujas 
prenumeratas. Šiuos liudiji
mus jis persiunčia savo krašto 
Lietuvių Bendruomenės arba 
jai atstovaujančios organiza
cijos valdybai nevėliau spalio 
1 d.

5. Kraštų valdybos visus gau
tus duomenis pasiunčia PLB 
valdybai iki lapkričio 1 d. PLB 
valdyba paskelbia konkurso 
laimėtojus ne vėliau gruodžio 
1 d.

6. Konkurse yra skiriamos 
trys premijos: pirmoji premija 
— 350 dol., antroji — 250 dol. ir 
trečioji —150 dol.

7. Laikraštis ar žurnalas, ku
riam konkurso metu buvo su
rinkta daugiausia naujų pre
numeratų, gauna 250 dol.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba

• Senais laikais vaikai eidavo 
uždarbiauti, kad išlaikytų seną 
motiną, o dabar — motina eina 
uždarbiauti, kad išlaikytų ir 
išmokslintus savo vaikus.

«
Ontario 
žuvų priežiūros 
programa
Ontario provincija garsėja savo žvejyba. Ontario vyriausybė nuolatos tikrina 
šiuos vertingus išteklius, vykdydama pastovią tyrimų bei bandymų programą. 
Dabar tikrinimas vykdomas 1,102 ežeruose bei upėse.
Rezultatai yra paskelbti vadove-leidinyje

“GUIDETO EATING “GUIDE TO EATING 
ONTARIO SPORT FISH ” ONTARIO SPORT FISH” 
Northern Ontario, Lake Superior, Southern Ontario and 
Lake Huron the Great Lakes.

JAU GAUNAMA 1982 METŲ LAIDA
Ją nemokamai galite gauti artimiausioje įstaigoje šių ministerijų:

THE ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
THE ONTARIO MINISTRY OF NATURAL RESOURCES 

THE ONTARIO MINISTRY OF NORTHERN AFFAIRS
Knygelė taip pat gaunama vasarvietėse birželio mėnesį Brewers Retail Stores 

ir LCBO parduotuvėse. (

Ministry of the Ministry of 
Environment I ) Natural Resources 

Hon Keith C Norton Q C Minister . S Hon Alan W Pope, Minister

Ontario

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

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA 

(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Lietuviškų parapijų likimas
Lietuviškos Parapijos Metų 

proga KLK Centras, remiamas 
KLB krašto valdybos, š. m. ge
gužės 8, šeštadienį, Hamilto
no Jaunimo Centro salėje (58 
Dundurn St. N.) rengia suva
žiavimą, kuriame simpoziumo 
forma bus svarstoma tema 
“Lietuviškoji parapija dabar 
ir ateityje.” Registracija pra
sidės 9 v. r., posėdžiai — 10 v. r. 
Invpkacijai pakviestas prel.

TORONTO
Ryersono politechnikos insti

tutas. Etninės spaudos ir radijo 
atstovai š. m. balandžio 22 d. 
aplankė Ryersono politechni
kos institutą Toronte. Institu
to koordinatorius prof. S. Perl
mutter aprodė televizijos sky
riaus klases su įvairiais tech
niškais įrengimais. Dick Lunn, 
žurnalistinio skyriaus pirmi
ninkas, aprodė žurnalistų pa
ruošimo klases. Joan Donald
son supažindino su radijo ir te
levizijos skyriais. Instituto 
prezidentas dr. B. Segei pasvei
kino susirinkusius ir pakvietė 
pietų.

RP Institutas turi apie 10.000 
reguliarių studentų ir per 
22.000 studentų vakariniuose 
kursuose. Į institutą priimami 
baigę 13 skyrių su 70% pažy
miu. Institutą baigę gauna ba
kalauro laipsnį. Ten jie gauna 
profesinį paruošimą — teori
nį ir praktinį. Baigę i'nstitutą, 
gali atitinkamą darbą ir prak
tiškai atlikti. Instituto vadovy
bė pritaiko naujus metodus ir 
naują techniką, kuri yra nuo
lat progresuojanti.

Trumpi kursai duodami irva- 
saros metu. Pensininkai nuo 
mokesčio už mokslą atleidžia
mi. Galėtų ir lietuviai tuo pasi
naudoti. Vasaros kursai prade
dami gegužės mėn. pabaigoje.

Instituto valdytojų tarybos 
narių sąraše yra Harold M. Po
vilaitis. Šioje ekskursijoje iš 
lietuvių dalyvavo J. R. Simana
vičius ir V. Matulaitis.

Šypsenos
Pas humoristą

Literatas kreipėsi į humoris
tą M. G. Saphir, prašydamas 
paklausyti jo parašytos komedi
jos:

— Jūs žinote, kad kai Molje
ras parašydavo pjesę, perskai
tydavo ją savo tarnaitei. Molje
ras manė, kad tos vietos, kurios 
prajuokins tarnaitę, bus juo
kingos ir žiūrovams. Todėl aš 
noriu perskaityti jums savo 
pjesę; neabejoju, kad tai, kas 
jums patiks, patiks ir visiem 
skaitytojam.

— Labai dėkoju tamstai už 
malonų komplimentą, — atsakė

J. Tadarauskas, įvadiniam žo
džiui — inž. J. V. Danys, KLB 
krašto valdybos vicepirmi
ninkas.

Priešpietiniame posėdyje 
svarstybų tema kalbės kun. 
dr. F. Jucevičius, kun. Pr. Gai
da, dr. O. Gustainienė. 12 v. 
numatytos Mišios Hamiltono 
AV šventovėje, Iv. — pietūs, 
2 v. — popietinis posėdis, ku
riame kalbės kun. J. Staškus, 
sesuo Igne Marijbšiūtė ir G. 
Petrauskienė. Diskusijose ga
lės dalyvauti visi suvažiavi
mo dalyviai. Išvadų referen
tu pakviestas dr. J. Sungaila. 
Tikimasi gausaus dalyvavimo 
visų, kuriems rūpi lietuviškų 
parapijų likimas, ypač kuni
gų, parapijų tarybų bei komi
tetų narių, Bendruomenės vei
kėjų. Inf.

Chicago, Illinois
MAIRONIO, tautos žadintojo, 

50 metų mirties minėjimas rengia
mas š. m. gegužės 16, sekmadienį, 
3 v.p.p., Čikagoje, Jaunimo Centro 
didžiojoje slėje. Kalbės poetas 
Stasys Santvaras iš Bostono ir kun. 
dr. Pranas Gaida iš Toronto, “Tė
viškės Žiburių” redaktorius. Me
ninę dalų atliks solistai Roma 
Mastienė ir Algirdas Brazis, akom
panuojant muzikui Aloyzui Jurgu- 
čiui.

Į minėjimą įėjimas laisvas. Visi 
kviečiami dalyvauti. Po minėji
mo Jaunimo Čentro kavinėje — 
dalyvių pabendravimas.

Rengia LST Korp! Neo-Lįthu- 
ania (Čikagos padalinys).

Vancouver, B. C.
Vankuverio apylinkės aukoto

jai Tautos Fondui. $30: K. A. Smil
giai; $25: St. Kenstavičius, J. Sa
kalauskas; $20: K. 'Domento, A. 
Goronsonienė, J. Macijauskas, 
V. Miškinis, A. Stalionis, K. Vana
gas, B. Vileita, P. Yukna; $10: A. 
Anderson. T. J. Anderson, E. Gum- 
belis, M. Kokoi, V. Skabeikis, P. 
Skučas, H. Tumaitis; $5: M. Artis, 
P. Dainius, R. Gumbelis, O. Maci
jauskas, V. Malerienė, J. Paliu
lytė, A. Sidaravičius, A. Šmitie
nė, J. Venskus.

Tautos Fondo įgaliotiniui Van
kuveryje Albinui Smilgių! ir vi
siems aukotojams reiškiame nuo
širdžiausią padėką!

A. Firavičius,
Tautos Fondo Atstovybės 

Kanadoje, pirmininkas

Saphiras, — bet kol tamsta dar 
nesate Moljeras, leiskite’ man 
nebūti jūsų tarnaite. . .

• Jei būtų tiesa tai, ką žmo
nės patys apie save galvoja čia, 
žemėje, tai danguje būtų daug 
daugiau angelų. . .

• Juo daugiau klausysi kan
didatų pažadų, juo labiau supra
si, kodėl Ameriką vadinama pa
žadėtąja žeme. . .

Parinko Pr. Alš.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario įstaigos (416) 762-7393
M6S 4W3 namų 233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

1982 METAIS NUMATYTOS

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI

pavieniui. Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 
ir telefonu

Birželio 16 Rugpjūčio 11
Liepos 8 Rugsėjo 1
Liepos 22 Rugsėjo 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje arba

PACEN AS
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

All Seasons Travel, B.D
Visais kelionių 
reikalais kreiptis 

V. BAČĖNAS

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

B.A.M.L.S. LL.B

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai-
prie Royal York įstaigos (416) 231-4138
Toronto, Ontario
M8X 1C5 namų 249-2637

DRESHER INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

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.-1.2 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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TO RON T
H MONTREAL

Anapilio žinios
— Gegužės 2, sekmadienį, buvo 

Lietuvos Kankinių šventė — atlai
dai. Dalyvavo pilnutėlė šventovė 
tautiečių. Mišias atnašavo kun. kle
bonas J. Staškus, pamokslų sakė 
kun. Pr. Gaida. Simbolines aukoji
mo atnašas — kryžių, žemės saujų 
iš Lietuvos, Sibiro maldaknygę, 
Lietuvos vėliavų, ostijų irvynų įtei
kė parapijiečių atstovai. Giedojo 
choras, vad. muz. St. Gailevičiaus, 
ir sol. S. Žiemelytė, talkino P. Gul- 
binskas. Ties altoriumi stovėjo iš
sirikiavusios vėliavos — Lietuvos, 
kat. moterų, ateitininkų, skautų, 
šaulių. Mišių skaitymus atliko V. 
Valiulienė ir Vyt. Balčiūnas. Po 
Mišių įvyko procesija į kapines 
pagal lietuviškus papročius — su 
giesmėmis, gėlių barstymu, vėlia
vomis, gėlėmis. Procesija baigta 
Švenčiausiojo palaiminimu kapi
nių koplyčioje. Parapijos salėje 
buvo suruoštos vaišės (kava ir py
ragaičiai).

— Pirmosios Komunijos iškilmės
— gegužės 9, sekmadienį, 11 v.r. 
Giedos Maironio mokyklos choras, 
vad. D. Viskontienės.

— Motinos Dienos minėjimas — 
pietūs gegužės 9, sekmadienį, 
12.30, Anapilio salėje su menine 
dalimi. Dėl bilietų kreiptis į V. 
Narušį tel. 277-1128.

— Religinei Lietuvos šalpai pa
aukojo $1000 kun. dr. J. Gutaus
kas savo 50 metų kunigystės proga.

— Pakrikštyta Kristina-Julija 
Linkūnaitytė.

— Gegužės 1 d. susituokė Vaida 
Riekutė su Steven F. Hick.

— Pavasarinis lietuviškų kapi
nių lankymas — gegužės 30, sekma
dienį, 3 v.p.p.

— Mišios gegužės 9, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Julijonų Labanaus
kų, 11 v.r. — už Valiušių šeimos 
mirusius.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Gegužės 8, šeštadienį, 7 v.r.
— 12.00 v. bazaras “Yard Sale” 
priešais šventovę. Turintieji lai
mikių prašomi skambinti E. Štur- 
mienei 769-6431 arba M. Dam- 
barienei 536-1433.

— Gegužės 9, sekmadienį, pamal
dos 9.30 v.r.; laikys kun. P. Dilys, 
giedos choras.

— Pavasarinis nuosavybės tvar
kymas, remontai ir gėlių sodini
mas — gegužės 15, šeštadienį. Kvie
čiami visi galintieji parapijiečiai 
dalyvauti ir atsinešti savo įran
kius.

— Pradedant gegužės mėnesiu, 
bus leidžiamas mėnesinis para
pijos biuletenis.

— Klebono pareigas einančio 
kun. Povilo Dilio adresas: 18 Lynd 
Avė., Toronto, M6R 1T7, tel. 588- 
1130. Pageidaujantieji pastoraci
nių patarnavimų prašomi skam
binti jam.

— Konfirmacijos pamokos prasi
dės po susitarimo su tėvais šį mė
nesį.

— Metinė iškyla į gamtų — pikni
kas įvyks liepos 11, sekmadienį, 
11.00 v.r., Glen Haffy parke.

PADĖKA

Mūsų 65 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga buvo suruoš
tas paminėjimas balandžio 18 d. 
su šv. Mišiomis Prisikėlimo šven
tovėje ir vaišėmis salėje. Daly
vavo netoli 100 žmonių. Ypatin
ga padėka Tėvams pranciškonams 
už šv. Mišias ir dalyvavimų vai
šėse. Taip pat dėkojame J. Bubu- 
lienei už puikiai paruoštus ska
nius valgius. Dėkojame sūnui ir 
dukterims bei jų šeimoms už rū
pestį ruošiant šių iškilmę. Nuo
širdi padėka bičiuliams ir drau
gams už tokias gausias dovanas 
bei dalyvavimų nepaprastoje mū
sų šventėje.

Alfonsas ir Marija Gačioniai

Anapilio knygyne jau gautas 
Birutės Pūkelevičiūtės premi
juotas romanas “Devintas la
pas” ir Jurgio Jankaus premi
juotos novelės “Paparčio žie
das”.

A.a. Agnietės Arštikaitienės 
atminimui “T. Žiburiams” au
kojo po $10 V.K. Stankai ir S.\T 
Verbickai.

Ateitininkų rengiama stovyk
la Wasagoje šią vasarą truks 
tik vieną savaitę: nuo liepos 18 
iki 24 d. Priimami lietuviškai 
kalbantys vaikai 7-18 metų.

Auka “T. Žiburiams”. Rod
ney ir West Lome, Ont., lietu
viai š. m. balandžio 24 d. susi
rinko pas p.p. Paketurus pa
sveikinti Stasio 70 metų am
žiaus sukakties proga. Dalyva
vo per 50 asmenų. Stasys Pake- 
turas, būdamas vienas iš pir
mųjų “TŽ” steigėjų, pageidavo 
nepirkti jam jokios dovanos ir 
vietoj jos paaukoti lietuviškai 
spaudai. Dalyviai surinko $170 
ir atsiuntė “TŽ” administraci
jai. Šio savaitraščio leidėjai 
už tokį prasmingą mostą reiš
kia nuoširdžią padėką.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės 2, sekmadienį, pir

mosios Komunijos iškilmės'įvyko 
per 10 v. Mišias, giedant “Volun
gės” ir Maironio mokyklos cho
rams, kuriems vadovavo muz. D. 
Viskontienė. Pirmųjų Komunijų 
priėmė 12 vaikų, kuriuos paruo
šė seselė Loreta ir studentė I. Nor- 
mantaitė.

— Ryšium su šv. Pranciškaus 
800 metų nuo jo gimimo sukak
ties minėjimu šį sekmadienį Mi
šios, vietoj 7 v. vakaro, bus 4 v.p.p. 
Per šias Mišias giedos parapijos 
choras specialiai paruoštas gies
mes ir po Mišių vienuoliai ir cho
ras atliks “Transitus” apeigas. 
Tuoj po to salėje įvyks iškilmin
gas aktas su T. Viktoro paskaita ir 
koncertu.

— Mūsų šventovėje gegužinės pa
maldos laikomos šiokiadieniais 7 
v.v.; šeštadieniais litanija skai
toma po 9 v. Mišių, o sekmadie
niais litanijų gieda choras po 11.30 
v. Mišių. Per gegužines pamaldas 
visų mėnesį pamokslus sakys 
iš Čikagos atvykęs kun. Alfonsas 
Grauslys.

— Mišios už gyvas ir mirusias 
mūsų motinas laikomos kasdien 
mūsų šventovėje per visų gegužės 
mėnesį šiokiadieniais 8 v. ryto, 
o šeštadieniais ir sekmadieniais 
— 9 v.r.

— Ruošiasi tuoktis: Vida Adomo
nytė su Ronald Antonio ir Gunda 
Urbonaitė su Lou Cottreau.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai lan
komi namuose su sakramentais.

— “Sharę Life” vyskupijos vajui 
surinkta $1,048.

— Parapijai aukojo: I. A. Jur- 
cevičiai brolio a.a. kun. Vytauto 
atminimui $100, A. A. Šmigelskiai 
savo dukters a.a. Reginos Hillen- 
brand 5-tų metinių proga $100, V. 
P. Gudaičiai $50.

— Mišios gegužės 9, sekmadienį, 
8 v.r., už Elzbietų Savickienę, 9 v. 
už Motinos Dienos novenai paves
tas sielas, 10 v. už Antanų Šlekį, 
11.30 v. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius, 7 v.v. už Kotrynų Pet
kevičienę ir Agnietę Kėžinaitienę.

. n
Kanados Lietuvių Fondo ta

ryba posėdžiavo gegužės 2 d. 
Toronto Lietuvių Namuose. 
Pagrindinis rūpestis buvo — 
naujo tarybos pirmininko iš
rinkimas, nes V. Ignaitis dėl 
ligos iš pirmininko pareigų 
ir tarybos yra pasitraukęs. Jo 
pareigas kurį laiką ėjo tary
bos sekr. p. Januška iš Windso- 
ro. Šiame posėdyje nauju ta
rybos pirmininku išrinktas 
inž. H. Lapas, nauju nariu — 
Stp. Jakubickas.

Visuotinis Kanados Lietu
vių Fondo narių susirinkimas 
įvyko gegužės 2 d. Lietuvių Na
muose, Gedimino Pilies menė
je. Dalyvavo 48 nariai, atsto
vavę 174 balsams. Pirmininka
vo naujosios Fondo tarybos 
pirmininkas inž. H. Lapas, 
priminęs atidarymo kalbo
je mirusius, kurie buvo pa
gerbti atsistojimu. Pagrin
dinius pranešimus apie Fon
do 1981 m. veiklą p a d a rė 
valdybos pirm. inž. E. Čuplins- 
kas, tarybos pirm. inž. H. La
pas ir iždininko vardu buhal
teris V. Bačėnas. 1981 m. gruo
džio 31 d. KL Fondas turėjo 
$529,015.77. Toronto, Montrea- 
lio ir Hamiltono lietuviškuo
se bankeliuose deponuota 
$245,740.81. Kanadiečių finan
sinėse įstaigose investuota 
$283,274.96. Pagrindinį kapi
talą sudaro narių įnašai 
$435,127.27 ir Kojelaičio fon
das stipendijoms $33,248.75. 
Liko dar nepaskirstytų palū
kanų ir stipendijų $60,639.75. 
Palūkanų ir kitų pajamų gau
ta $73,406.40. Organizacijoms 
paremti išmokėta $20,600.00.

Diskusijose buvo paliesti 
investavimo reikalai. Kaiku- 
rie nariai reiškė nuomonę, 
kad Fondo pinigai turi būti 
investuojami lietuviškuose 
bankeliuose. Investavimų ko
misija aiškino, kad investavi
mas kanadiečių finansinėse 
įstaigose davė apie $10,000 
pelno daugiau, nes jos mokėjo 
didesnes palūkanas. Buvo pa
siūlymų pakeisti susirinkimų 
tvarką ir atitinkamai pertvar
kyti statutą. Iš diskusijų išryš
kėjo, kad Fondo valdyba ir ta
ryba rūpestingai tvarko finan
sinius reikalus, siekdamos 
gauti daugiau pajamų ir pa
remti lietuvišką veiklą. Susi
rinkimas, užtrukęs pusantros 
valandos, buvo baigtas Lietu
vos himnu.

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesųžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

Toronto Lietuvių Namai rengia tradicinius 

jU MOTINOS DIENOS M 
1 M M _|į

B gegužės 9, sekmadienį, nuo 12 iki 4 valandos po pietų
Karaliaus Mindaugo menėje

Motinos bus specialiai pagerbtos ir pavaišintos. Pakankamai bus vietų prie stalų 
o visiems svečiams. Mandagus ir greitas patarnavimas. Veiks gėrimų bufetas.

Kviečiame mamytes, jų šeimas ir visuomenę atsilankyti. TORONTO LIETUVIŲ NAMAI <<§

Maloniai kviečiame visus dalyvauti

Laukiame atsilankant ir paremiant dainuojantį jaunimą!

Prof. K. Skrupskelis atvyks
ta į Torontą ir gegužės 15. šeš
tadienį, 7 v.v., Lietuvių Vaikų 
Namuose (pas seseles) kalbės 
tema “Tautinė kultūra ir mes”. 
Po paskaitos — vaišės. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
riaus visuotinis susirinkimas, 
paskutinis prieš vasaros atos
togas, įvyko didžiojoje Anapi
lio salėje balandžio 25 d. Susi
rinkimą pradėjo skyr. pirm. Ge
novaitė Trinkienė įvadiniu žo
džiu ir atidarymo malda. Pir
mininkauti pakvietė ižd. A. Au- 
gaitienę. (

Dr. Gailius Skrinskas skaitė 
įdomią paskaitą apie širdies 
ligas, kurią iliustravo spalvo
tomis skaidrėmis. Kiekvieną 
rodomą skaidrę plačiai paaiš
kino ir po paskaitos atsakinė
jo gausius klausimus pasigėrė
tinai gražia lietuvių kalba, 
nors yra užaugęs ir studijas 
baigęs Kanadoje. Padėkos 
ženklan pirmininkė daktarui 
įteikė gėlių, o klausytojai pa
dėkojo ilgu plojimu.

Einamuosiuose reikaluose 
svarstyta tolimesnė skyriaus 
veikla. Dvasios vadas kun. kle
bonas J. Staškus kalbėjo apie 
artėjančią parapijos šventę — 
atlaidus. Skyriaus narių vardu 
V. Otienė ir S. Petraitienė val
dybos narėms įteikė po knygą, 
komisijų narėms — po gėlių 
puokštę kaip padėką už ilga
metį darbą. Sekantis susirin
kimas įvyks spalio 3 d.

Susirinkime dalyvavo nema
žas skaičius viešnių bei sve
čių, besidominčių paskaita. 
Susirinkimas baigtas dienos 
pirmininkės padėkos žodžiu ir 
tradicija tapusiomis vaišėmis.

, Kr.
Naujai išrinktoji Toronto Lie

tuvių Pensininkų Klubo valdy
ba praneša pensininkams ir 
visuomenei, kad ji (valdyba) 
atitinkamų valdžios įstaigų 
yra pripažinta bei patvirtinta. 
Pagal visuotinio susirinkimo 
nutarimą ji jau rūpinasi sta
tyba pensininkų namų su maža 
sale, skirta vien tų namų gy
ventojų poreikiams. Valdyba 
apgailestauja, kad buvęs klu
bo valdybos pirmininkas J. 
Karpis kliudo naujosios val
dybos darbą, kietai laikyda
masis ankstyvesnio plano sta
tyti pensininkų namus su di
dele komercinio pobūdžio 
sale.

Pensininkų klubo kultūros 
komisija planuoja šias pensi
ninkų išvykas: birželio 20 d. — 
į Clairville Park drauge su To
ronto Lietuvių Namų rengiama 
gegužine, birželio mėnesį — į 
Wonderland, rugpjūčio mėne
sį — į Mariųeland. Valdyba

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

gegužės 16, sekmadienį, 
6 valandą vakaro 
Toronto Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo menėje.
PROGRAMĄ atliks: 
dainos vienetas “Volungė”irsol. 
Irena Černienė, mezosopranas. 
Po koncerto — kavutė ir pyragai

(ėjimas: $5.00 suaugusiems, 
$3.00 studentams ir pensininkams

“Volungė”

Gintarinio jaunimo popietė
Metinis Toronto “Gintaro” koncertas Anapilio salėje

Gegužės 2, sekmadienį, di
džioji Anapilio salė buvo pilna 
jaunimo ir senimo. Gausūs žiū
rovai laukė, ką šiemet parodys 
išradingasis “Gintaras”. Punk
tualiai 3 v.p.p. tėvų komiteto; 
pirm. Algis Malinauskas pra
nešė, kad jaunimas jau pasi
ruošęs išeiti scenon.

Visų pirma pasirodė muzi
kantai, kurie įvadui pagrojo 
gintariečio Č. Goudie paruoštą 
melodiją. Prie jų prisijungė 
dešimtinė dainininkių. Jos jau 
daug kur yra koncertavusios, 
bet dabar pasirodė nauju vei
du, stiliumi ir apranga. Drau
ge su Rimu Paulioniu ir Vid
mantu Šilininku dialoginiu 
būdu padainavo Alekso Pau- 
lionio kompoziciją “Oi, mer
gužėle”, B. Gorbulskio “Jūros 
šauksmas” ir “Laimingo vėjo”. 
Skambėjo naujai ir įdomiai.

Kituose išėjimuose į sceną 
“Gintaro” dainininkės pasiro
dė tradiciniu veidų — tauti
nių drabužių apranga ir dau
giausia įprastinėmis dainomis. 
Iš visko buvo matyti, kad šis 
dainos vienetas yra padaręs 
didelę pažangą ir nesitenkina 
vien seniau paruoštu reper
tuaru.
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Kitą programos dalį atliko 
visos tautinių šokių grupės. 
Vienos jų šoko scenoje, kitos 
— salėje. Anapilio salėje gin- 
tariečiai galėjo laisvai išsi
tiesti — nevaržė vietos trūku
mas. O vietos “Gintarui” reikia 
daug, ypač metiniam koncer
tui, kurio programoje dalyvau
ja apie 150 asmenų. Malonu bu
vo stebėti sklandžiai bei išly
gintai atliekamus gintariečių 
šokius. Ritos ir Juozo Karasie- 
jų rankose gintariečiai pajėgia 
išlaikyti augštą šokio lygį. Tau
tinių šokių dalis buvo baigta 
visų grupių atliekamais rečiau 
matomais šokiais — Patrepsė- 
liu ir Pliauškučiu.

Atskirą dalį sudarė “Pieme
nuko sapnas” — sceninis vaiz
das, kuriame įjungta ir vaidy
ba. Scenon įeina kerdžius (R. 
Paulionis) su piemenuku. Pas
tarasis užsnūsta ir sapnuoja 
besilinksminantį jaunimą gra
žioje gamtoje (dekoracijos — 
R. Paulionio). Čia vyksta įvai
rūs šokiai, grojant muzikan
tams. Malonu stebėti jaunimą 
tokioje aplinkoje, tiktai gaila, 
kad vaidybinė pusė nebuvo pa
kankamai išvystyta (matyt, toks 
buvo tekstas).

Visą spektaklį lydėjo ketu
rių akordeonų, vargonėlių, gi
tarų, smuiko ir saksofono or
kestras. Jame grojo Ž. Šilinin- 
kaitė, J. Krikščiūnienė, G. Pau- 
lionienė, R. Punkrys, V. Šili
ninkas, J. Balaišis, A. Kamins
kas, C. Goudie. Režisavo L. 
Nakrošienė.

Programą gražiai pranešinė
jo Birutė Nakrošiūtė. Mokyto
jai bei vadovai spektaklio me
tu nesirodė scenoje, užtat jie 
buvo iškviesti po programos ir 
apdovanoti gėlėmis bei kito
mis dovanomis. Šalia vyriau
sių vadovų R. J. Karasiejų su
stojo: dainos grupės vadovė G. 
Paulionienė, šokių mokytojai 

— L. Kaminskienė, R. Kamins
kaitė, R. Yčienė. Atskirai bu
vo pagerbta Ž. Šilininkaitė, 
13 metų dirbanti “Gintare”.

Padėka buvo išreikšta sce
nos dekoratoriui R. Paulio- 
niui, talkininkams — M. Slap- 
šiui, L. Radzevičiui, V. Paliu
liui ir vaikų aprangos paruošė- 
jai Adelei Abromaitienei.

“Gintaro” tėvų komiteto 
pirm. A. Malinauskas, visiems 
padėkojęs, rengėsi loterijai, o 
gintariečiai vaišino svečius 
kava, arbata ir pyragaičiais.

Iš vadovų teko patirti, kad 
gintariečiai šią vasarą rengia
si dalyvauti tarptautiniame 
festivalyje, bet to dar neskel
bia visuomenei. Bv.

Metinis Toronto Lietuvių Na
mų Moterų Būrelio narių su
sirinkimas įvyko gegužės 2 d. 
LN Mortos salėje. Dalyvavo 
apie 30 aktyviausių narių, ku
rios daugelį metų rūpinosi ir 
rūpinasi LN ekonomine gerove 
ir visuomenine-kultūrine veik
la. Susirinkimui vadovavo A. 
Jankaitienė, sekretoriavo A. 
Jucienė. Susirinkusios narės, 
pasivaišindamos kavute ir sa
vo suneštais pyragaičiais, šei
myniškoje nuotaikoje išklau
sė būrelio buvusių pirminin
kių L. Novogrodskienės ir B. 
Abromaitienės 1981 m. veik
los pranešimus. Pagrindinė 
veikla reiškėsi LN tradicinių 
renginių paruošimu: Užgavė
nių karnavalas, Velykų stalas. 
Vaikų diena, Kūčių vakarie
nė. Buvo surengta meno paro
da, virimo kursai, specialus 
pobūvis-pietūs šalpos reika
lams. Valdyba kiekvieną mėne
sį turėdavo du posėdžius, ku
riuose rūpestingai buvo pla
nuojami renginiai. Nepamir
šo ir ligonių, kuriuos uoliai 
lankė. Išrinkta nauja valdyba 
11 narių: B. Abromaitienė, G. 
Butkienė, S. Ciplijauskienė, 
A. Jucienė, P. Jankaitienė, B. 
Romeikienė, B. Norkienė, L. 
Pocienė, B. Romeikienė, T. Za- 
leskienė, L Žemaitienė. Re
vizijos komisija: K. Butkienė, 
A. Jankaitienė, L. Matulevi
čienė. Dvi valandas užtrukusį 
jaukų susirinkimą užbaigė L. 
Mačionienė ir A. Jucienė, pa
deklamavusios keletą eilė
raščių.

IŠNUOMOJAMAS vienam vyrui 
kambarys ir virtuvė. Skambinti 
iki 3 v.p.p. tel. 531-6610 Toronte.

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

ATLIEKU visokius namų remon
to darbus — lauko ir vidaus dažy
mus, medžio ir t. t. Skambinti tel. 
532-3410 Toronte, Ont.

TRIJŲ MIEGAMŲJŲ vienaaugš- 
tis Etobicoke, arti požeminio sto
ties. Geras kiemas. Daug priedų. 
Mortgičius tik 11 1/4%, iki 1984 me
tų. Prašoma $139,000. Skambinti 
Antanui Geniui, į namus: 231-2839 
arba raštinėm 233-3323 Prano Ba
rausko Realty.

Auksinio Amžiaus Klubas “Rūta” 
rengia savo metinę vasaros išvyką 
j Kennebunkportą pas Tėvus pran
ciškonus birželio 25-28 d.d. Kai
na vienam asmeniui su kelione, 
maistu ir nakvyne — $150. Regis
truotis, įmokant pilną mokestį, iki 
birželio 1 d. “Rūtos” klube. Šioje 
išvykoje yra kviečiami dalyvauti 
ir svečiai. Beveik kiekvienais me
tais vasarą buvo organizuojama 
ekskursija į Putnamo seselių vie
nuolyną. Šiemet buvo nutarta ap
lankyti Kennebunkportą.

KLB Montrealio apylinkės valdy
ba sušaukė organizacijų atstovų 
susirinkimą, kurin buvo kviečiama 
ir lietuvių visuomenė. Buvo svars
tomi įvairūs einamieji klausimai 
ir, svarbiausia, Lietuvių Dienų su
rengimas Montrealyje bei Baltijos 
stovyklavietės reikalai. Išklausyti 
pranešimai apiešalpą.apieTautos 
Fondo ir Kanados L. Fondo reikš
mę bei paskirtį, Kanados Lietuvių 
Fondo paskirstytą pelną kultūri
nei veiklai remti, šeštadieninės 
mokyklos Montrealyje veiklą ir kt. 
Pirm. Vincas Piečaitis supažindi
no su paruošiamaisiais Kanados 
Lietuvių Dienų darbais Montrea
lyje. Iškilmingos pamaldos bus Šv. 
Kazimiero šventovėje prisime
nant šios parapijos 75 metų gy
vavimo sukaktį. Pakviestas ir su
tiko dalyvauti vysk. V. Brizgys.

Bus poezijos vakaras, kuriame 
jau sutiko dalyvauti rašyt. K. Bra- 
dūnas ir H. Nagys. Su kitais poe
tais dar vyksta susirašinėjimas. 
Taip pat bus surengta didžioji 
loterija, kuriai visus laimikius 
suaukojo Montrealio “Vaivorykš
tės” audėjos.

Lietuvių Dienų dalyviai galės 
susipažinti su išeivijoje mirusių 
dailininkų paveikslais. Dailės pa
rodoje bus išstatyti dailininkų T. 
Valiaus, J. Akstino ir V. Remeikio 
kūriniai. Diskusijų metu buvo išį 
kilęs klausimas, ar reikia per kiek
vienais metais rengiamas Lietu
vių Dienas spausdinti leidinius, 
kurie pareikalauja daug finansi
nių išteklių. Ar negeriau būtų tik 
sukaktuviniais L. Dienų metais iš
leisti leidinius? Po diskusijų nu
tarta šiais metais Montrealyje iš
leisti tokį leidinį, nes viena iš 
seniausių lietuvių parapijų Kana
doje (Šv. Kazimiero) šiemet šven
čia 75 m. sukaktį.

JONAS BANYLIS atlieka visus 
namų remonto darbus: staliaus, 
grindų dėjimo, keramikos plyte
lių, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 690-4473 Toronte.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius....
Terminuotus vienerių 
metų indėlius ....................
Uždarus terminuotus

....... 14-15%

........ 15.0%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto 
Asmenines Ir 
prekybines

vienerių metų indėlius.....
Specialias taupomąsias

........ 15.5% Paskolas mirties 
atveju apdraustos

sąskaitas ...........................
Taupomąsias sąskaitas ....

........ 13.0%

........  11.0%
iki $10,000

su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas................. ..........  6.0%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS
1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9—3
Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8
Penktadieniais 12 — 6 12 —6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

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

ORKESTRAS, grojantis lietuvišką 
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI 
822-3791 po 6 v. v. Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist" tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas 
blokas j rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
1.1. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

“Baltijos” stovyklavietės klausi
mu nutarta sudaryti specialų komi
tetą, kuris rūpintųsi jos likimu.

Motinos Diena rengiama gegu
žės 9 d. Minėjime dalyvaus Aušra 
Jurašienė, literatė ir žurnalistė, 
kuri su savo vyru prieš kelerius 
metus pasitraukė iš okupuotos Lie
tuvos. Programoje dar dalyvaus 
Toronto “Gintaro” ansamblis su R. 
Paulioniu. Nepraleiskime puikios 
progos pabendrauti su mūsų kul
tūrininkais.

Linksniai praėjo “NL” spaudos 
balius. Meninę dalį atliko labai 
entuziastingai publikos sutiktas 
Montrealio AV parapijos vyrų ok
tetas. Vakarą pradėjo P. Paukštai- 
tis o visai programai vadovavo B. 
Nagienė. Šokėjuslinksmino“Pega- 
sus” orkestras. Baliaus metu buvo 
premijuojami valso bei disco šo
kiai. Šio baliaus metu buvo sureng
tas iškiliojo jaunimo konkursas. 
Buvo skiriamos trys premijos: pir
mąją laimėjo Irena Adamonytė 
(mecenatas L. Girinis-Norvaiša), 
antrą — Paulius Mališka (mece
natas Adamonio draudos įstaiga), 
trečią — Romas Staškevičius (me
cenatas — “NL”). Juos visus pub
likai pristatė poetas dr. H. Nagys. 
Publikos galėjo atsilankyti daug 
daugiau, ypač jaunimo.

AV šventovėje laikomos gegu
žinės pamaldos, kiekvieną dieną, 
išskyrus savaitgalius. Seselė Te
resė vadovauja giedojimui. Kuo 
daugiau lietuvių turėtų įsijungti 
j šias Marijos iškilmes.

Joana Adamonytė šiemet baigė 
McGill universitete rusų ir vokie
čių kalbos studijas bakalaurės 
laipsniu. Tame pačiame universi
tete ji toliau tęs studijas. N. B.

Šv. Kazimiero parapijoje. Ba
landžio 22 d. palaidota Rožė Liepi- 
naitienė, 102-jų metų amžiaus. — 
“NL" spaudos vakaras su Montrea
lio vyrų okteto gerai atlikta pro
grama, jaunimo spaudos ir šokių 
premijom praėjo įdomiai, tačiau 
nepasižymėjo dalyvių gausumu. — 
Onai Lukauskienei padaryta 
komplikuota kojos operacija La 
Salle ligoninėje. — Už prieš pen
kerius metus mirusį inž. a.a. Vla
dą Giriūną atlaikytos Mišios, da
lyvaujant šeimai bei artimie
siems. Sk.

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.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 
arba parduodant. Skambinti 

255-9924


