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“Kronikos” penkmetis
Kai laisvos išeivijos laikraštis sulaukia 50 metų, gėrimės iš

tverme, bet kai slapto pogrindžio laikraštis Lietuvoje sulaukia pen- 
kerių metų, stebėte stebimės. Laisvam laikraščiui lengviau yra 
ištverti 50 metų nei pavergtam — penkerius. S.m. kovo 19 d. su
eina penkeri metai “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai”. Tai 
iš tikrųjų nepaprasta sukaktis. Žinant, kokiomis sąlygomis tasai 
slaptas laikraštis leidžiamas okupuotoje Lietuvoje, tenka svei
kinti jo leidėjus, redaktorius, platintojus, nes jie su kiekvienu 
numeriu rizikuoja savo laisve. O tų numerių iki šiol pasirodė jau 
24. Daug kas nukentėjo, pateko Į kalėjimus ir Sibiro lagerius, bet 
pati “Kronika” nenukentėjo. Tuo stebisi ne tik saugumiečiai, bet 
ir visas laisvasis pasaulis. Ak, to laikraščio turinys labai paprastas 
— daugiausia religijos persekiojimo faktų rinkinys. Bet tai ir yra 
deginanti žarija, kurios negali pakelti persekiotojai. Kaip karšta 
žarija, taip ir nuoga tiesa degina. Čia ir glūdi “Kronikos” paveiku
mas. Apologetiniai argumentai, nors ir labai Įmantrūs, mažiau 
veikia nei konkretūs faktai. Tuo būdu “Kronika” pataiko į pačias 
jautriausias sistemos vietas, išvelka dienos švieson religijos nie
kintojų darbus ir parodo jų niekšingumą.

★ ★ ★
“Kronikos” prestižą palaiko trys dalykai — jos slaptumas, 

faktų tikrumas ir pasklidimas laisvajame pasaulyje. Jei “Kronika” 
būtų oficialus laikraštis, netektų savo patikimumo ir būtų toks 
pat sovietinis laikraštis kaip “Gimtasis Kraštas”, “Pergalė” ir kiti. 
Tada jo žodis nebebūtų laisvas ir tiek pat tereikštų, kiek ir sovietų 
atsiųstų propagandinių agentų. Dabargi “Kronikos” informacijos 
yra gaudyte gaudomos ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tokiu laikraščiu 
“Kronika” turėtų išlikti ir toliau. — Antra, jos prestižą iškėlė fak
tų tikrumas. Sovietai bandė ir tebebando per porą sau palankių 
kunigų paneigti visą “Kronikos” pateikiamą informaciją ir įtikinti 
pasaulį, kad Lietuvoje klesti religijos laisvė, kad nėra jokio per
sekiojimo. Kitaip tariant, sovietai nori suversti melą “Kronikai”, 
bet jis neišvengiamai grįžta į sovietinės propagandos įstaigas. — 
Trečia, “Kronikos” prestižą iškėlė jos paskleidimas ne tik lietuvių 
išeivijos spaudoje, bet ir tarptautinėje plotmėje. Paskiri jos nu
meriai perspausdinami lietuvių išeivijos laikraščiuose, paskui išlei
džiami atskira knyga. Iki šiol jau išėjo trys tomai. Be to, jie ver
čiami ir į kitas kalbas. Šiomis dienomis išėjo iš spaudos pirmasis 
“Kronikų” tomas italų kalba, kurį paruošė mons. V. Mincevičius. 
Taip pat jau išversta ir atspausdinta keliolika nume*Ju anglų kal
ba. Girdėti, kad išeis vertimai ir kitomis kalbomis. “Kroni
kas” panaudoja ir radijo programos.

★ ★ ★
Toks “Kronikų” paskleidimas pasaulyje yra stiprus smūgis 

persekiotojams, reikšminga pagalba tikintiesiems. Jei “Kronika” 
ištesės dar ilgą laiką, ji pasklis pasaulyje dar labiau. Išeivijos 
veiksniai, matydami gyvą reikalą pagelbėti šioje srityje, stiprina 
savo užmojus. Pradžioje “Kronika”, galima sakyti, užklupo išeiviją 
nepasiruošusią tokiam žygiui. Dabar toje srityje jau gana daug 
padaryta, nors ir nėra pajėgaus, visą veiklą koordinuojančio cent
ro. Darbas vyksta iš dalies partizaniškai, bet entuziastingai. Pvz. 
net ir lietuvių išeivijos spauda galėtų “Kronikas” žymiai plačiau 
panaudoti, jeigu būtų aprūpinama greitu būdu naujais “Kronikos” 
numeriais. Dabar gi jas perspausdina vienas dienraštis ir vienas 
savaitraštis. Kita spauda nėra atitinkamai aprūpinama. Dėlto ne- 
visa lietuviškoji visuomenė perskaito “Kronikas”. O jos vertos kuo 
plačiausio paskleidimo. Su vertimais j kitas kalbas labai vėluoja
mas!. Tai apsunkina kelią į vietinę periodinę spaudą, kuriai daly
kai turi būti nauji. Kai “Kronikos” tampa archyvine medžiaga, 
būna įdomios istorikams, bet neaktualios periodikai. Šiame fron
te trūksta ir koordinacijos, ir organizacijos. Kaip ir visame lietu
vių katalikų išeivių gyvenime, taip ir čia jaučiama stoka veiks
mingo centro, pajėgiančio ne tik posėdžiauti, bet ir dirbti. Su tu- 
rimom jėgom šiame fronte būtų galima daug daugiau padaryti, 
nors negalima nematyti ir tai, kas padaryta.

| Pasaulio įvykiai |
JAV I’REZ. J. CARTERIS DVI VALANDAS ATSAKINĖJO I TELEFONI
NIUS amerikiečių klausimus CBS radijo programoje “Klausk 
prezidentą”, transliuotoje iš Baltųjų Rūmų. Moderatoriumi buvo 
žymusis televizijos žurnalistas Walter Cronkite. Spėjama, kad 
skambinti bandė apie 9 milijonus amerikiečių, o su prez. J. Car- 
teriu buvo sujungti tik 42. Klausimai lietė Įvairias gyvenimo sritis, 
pradedant socialinės gerovės pašalpomis ir baigiant pagalba už
sienio šalims. Pirmiausia jie buvo įrašomi juostelėn ir tik po to 
transliuojami, kad CBS cenzoriai turėtų laiko sustabdyti galimus 
išsišokimus bei provokacijas. Tokias klausimų bei atsakymų radijo 
programas J. Carteris jau yra turėjęs tais laikais, kai buvo Geor
gia valstijos gubernatorium, šį kartą bene aštriausią klausimą 
prez. J. Carteriui pateikė karo •----------------------------------------

į ĮVYKIAI Kvebeko parlamentas
Atidarydamas naująją Kve

beko parlamento sesiją, numa
tytus planus atskeidė pats prem
jeras R. Levesque, provincijos 
gubernatoriui H. Lapointe duo
damas tik tris minutes sveikini
mo žodžiui. R. Levesque kal
bėjo prancūziškai, nė vieno sa
kinio neįterpdamas angliškai. 
Iš jo pranešimo paaiškėjo, kad 
jau yra sudaryta speciali gru
pė paruošti nepriklausomo Kve
beko santykiams su likusia Ka
nada. šioje sesijoje bus patvir
tinta “Kvebeko prancūzų char- 
ta”, priimtas referendumo įsta
tymas, pertvarkyta švietimo sis
tema, paskelbtas naujasis oficia
lios kalbos įstatymas. Detalių, 
išskyrus pažadėtą atsižvelgimą 
į angliškai kalbančios mažumos 
reikalus, jis nepaskelbė. Spau
da, remdamasi kitais šaltiniais, 
betgi teigia, kad provinciniame 
parlamente, valdžios įstaigose ir 
teismuose bus leidžiama vartoti 
tik prancūzų kalbą. Parlamento 
darbotvarkėn yra įtrauktas val
dinės automobilių draudos pla
nas, darbo kodekso pakeitimai, 
nemokami vaistai pensininkam, 
vartotojų apsauga, “Baltoji kny
ga” energijos šaltinių taupymo 
reikalu. Opozicinė liberalų par
tija vetavo numatytą premjero 
R. Levesque kalbos transliaci
ją iš parlamento salės, siekda
ma sumažinti jos efektingumą.

Televizijai ir radijui premjeras 
R. Levesque ją perskaitė antrą 
kartą iš parlamentinio komite
to kambario, papildydamas at
sakymais į žurnalistų klausi
mus.

Viešųjų Kanados Reikalų Ins
titutas savo konferencijoje To
ronte svarstė valstybinės vie
nybės problemas. Kalbėtojų 
tarpe buvo ir separatistinės 
Kvebeko partijos parlamento 
narys G. Godinas, kurio pasta
bas šaltokai sutiko daugiausia 
anglų kilmės politikai bei inte
lektualai. Kiti kalbėtojai reiš
kė abejonių dėl premjero P. E. 
Trudeau ligšiolinės laikysenos 
Kvebeko atžvilgiu, ypač dėl jo 
pernai padaryto užtikrinimo, 
kad separatizmas jau yra miręs. 
Originaliausią mintį iškėlė To
ronto York universiteto rekto
rius I. Macdonaldas, pasiūlyda
mas Ontario premjerui W. Da
vis sušaukti Kanados vienybės 
konferenciją, kurion būtų pa
kviesti ne tik vyriausybių va
dai, bet ir visų gyvenimo sri
čių atstovai. Konferencijos da
lyviai aptartų planus Kanados 
vienybei užtikrinti ir Kvebekui 
federacijoje išlaikyti. Premje
ras W. Davis konferencijos su
šaukimui pritaria, bet pirma 
nori gauti daugiau detalių apie 
jos pobūdį.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Toronto gintarėliai — “Gintaro” ansamblio vaikų grupė metiniame koncerte Anapilio salėje džiugino žiūrovus 
sklandžiais tautiniais šokiais ir gražia apranga Nuotr. Omero Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Lietuviai kovoja uz žmogaus teises
S. KASPARAS

Vasario 16 Londone
D. Britanijos Lietuvių Bend

ruomenės krašto valdyba, su
sitarusi su Lietuvos pasiunti
nybės atstovu Vincu Balicku, 
surengė Vasario 16 minėjimą. 
Jis pradėtas pamaldomis lietu
vių šv. Kazimiero šventovėje, 
kurias užprašė Lietuvos pasiun
tinybė Londone. Mišias atnaša
vo kun. dr. J. Sakevičius, MIC. 
Dalyvavo Tower Hamlets .bur
mistras D. Kelly su ponia, ke
letas miesto tarybos narių, met
ropolinio Londono tarybos na
rys John Branagan, Kolumbo 
vyčių atstovas J. Carey, Lietu
vos atstovas Vincas Balickas su 
ponia ir kt.

Po pietų 5 v. Bishopsgate 
koncertų salėje įvyko minėji
mas, kurį pradėjo Lietuvos at
stovas V. Balickas, pasakyda
mas trumpą kalbą lietuvių ir 
anglų kalbomis. Meninę progra
mą atliko sol. Vida Gasparienė 
iš Nothinghamo, akompanuoja
ma F. Green, ir Londono lie
tuvių choras, vadovaujamas 
muziko Justo Černio, Londono 
tautinių šokių grupė “Lietuva”, 
vadovaujama Aldonos Paukšty
tės ir Simono Dobbs.

Minėjime dalyvavo Baltijos 
valstybių atstovai Londone ir 
daug kitų etninių grupių žmo
nių. Minėjimo pranešėja buvo 
Šekspyro teatro ir televizijos 
aktorė Živilė Šlekytė-Roach, 
torontietė.

Marijos statula Lietuvai
1976 m. lapkričio 28 d. Dub

line dovanota Marijos statula 
Lietuvos katalikams dabar sto
vi Londono lietuvių Šv. Kazi
miero šventovėje šalia didžio
jo altoriaus, laukdama tolimes
nės kelionės į Aušros Vartus 
Vilniuje.

Airijos katalikai nenuleidžia 
rankų ir mano, kad žygis turi 

būti tęsiamas toliau.
Š.m. vasario 21-22 d.d. C. C. 

Centro direktorius adv. T. C. G. 
O’Mahony sukvietė pasitarimą 
Londono International Cultural 
Foundation patalpose. Pasitari
me dalyvavo ne tik katalikai — 
buvo pakviesti ir kitų tikybų 
atstovai. Iš viso buvo 17 asme
nų. Anglijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijai atstovavo S. Kaspa
ras.

Pasitarimo metu buvo prieita 
išvados, kad reikia rengti mal
dininkų kelionę per Europą pas 
Sovietų Sąjungoje esančius 
krikščionis ir tą žygį pavadinti 
“World Christian Peace Cru
sade”. Katalikai lankys Marijos 
šventoves Lietuvoje ir Lenkijo
je, evangelikai-protestantai da
lyvaus savo tikėjimo brolių 
bendrose pamaldose minėtose 
šalyse. Kelionė numatyta auto
busais, pradedant nuo Airijos. 
Data nustatyta — birželio 15 
d., kai Belgrade susirinks 35 
valstybių užsienio reikalų mi
nisterial persvarstyti Helsinkio 
baigminio akto.

Šios Lnaldininkų kelionės at
stovai vežtų Marijos statulą į 
Vilnių.

Norėtųsi atkreipti Kanados ir 
JAV lietuvių jaunimo dėmesį į 
minėtą žygį. Jaunimas, kuris 
juo domėtųsi ar turėtų pasiūly
mų, prašomas rašyti: Mr. T. C. 
G. O’Mahony, C. C. Centre, 22 
Merrion Square, Dublin, 2, Ire
land.

Pasitarimą globojo ir akty
viai dalyvavo ICF vicepreziden
tė Mrs. Doris Orme. Jos vyras 
yra Niujorko laikraščio “The 
News World” leidėjas.

Už žmogaus teises
Dienraštis “Daily Mail” va

sario 24 d. paskelbė ilgą infor
maciją apie naujojo užsienio 
reikalų min. dr. D. Owen lai
kyseną rusų atžvilgiu. Informa
cija pavadinta stambia antraš

te “Owen attacks Russia”. Iš 
jos aiškėja, kad užsienio reika
lų min. pareiškė remiąs JAV 
prez. J. Carterio užmojį remti 
žmogaus teisių vykdymą visame 
pasaulyje, ypač Šov. Sąjungoje. 
Britanijos užsienio reikalų min. 
pavedė valstybės ministeriui 
Goronwy Roberts pateikti Sov. 
Sąjungos ambasadoriui N. Lun- 
kovui 44 išardytų šeimų atve
jus. Pokalbis įvyko užsienio reik, 
ministerijoje ir truko 60 minu
čių. Jis nebuvo lengvas, nes 
sovietų atstovas tvirtino, kad 
tai vidaus reikalas, į kurį kita 
valstybė neturi teisės kištis. Bri
tų atstovas betgi su tuo nesu
tiko ir pabrėžė, kad tai tarptau
tinis klausimas, kuris turi bū
ti išspręstas pagal Helsinkio de
klaraciją. Jis rėmėsi užsienio 
reikalų min. dr. D. Owen pa
reiškimu, jog tai liečia žmo
gaus teises ir yra rimta proble
ma. Ji esą sėkmingiau spren
džiama diplomatų derybose, ne
gu aštriais žodžiais spaudoje. 
Sov. Sąjungos atstovas pažadė
jo perduoti britų pageidavimus 
savo vyriausybei.

Minėtų 44 atvejų sąraše yra 
dr. Marina Voichanskaja, psi
chiatrė, tremtinio rašytojo V. 
Fainbergo žmona, kurios sūnus 
Miša, 10 m. amžiaus, tebėra lai
komas Sov. Sąjungoje 18 mė
nesių. Jam išgauti ir kitiem pa
dėti sudarytas sambūris Londo
ne “Working Group on Intern
ment of Dissidents in Mental 
Hospitals.” Jis surengė vienos 
dienos demonstraciją-budėjimą 
prie Sov. Sąjungos ambasados. 
Lietuviai ta proga platino Ri
chardo J. Krickaus rašinio at
spaudą “Persecution in Lithua
nia”. Kartu su kitom tautybėm 
jie taip pat rinko parašus “Am
nesty International” peticijai 
Jungtinėm Tautom, reikalau
jančiai visur respektuoti žmo
gaus teises. 

veteranas G. Ronaldas, primin
damas karo prievolės vengė- 
jams paskelbtą amnestiją, pla
nuojamą bausmių dovanojimą 
dezertyrams ir norėdamas žino
ti, kokie yra prezidento planai 
ištikimai kraštui tarnavusių ve
teranų atžvilgiu. Praėjusią sa
vaitę prez. J. Carteris priėmė 
du svečius — Izraelio premjerą 
Y. Rabiną ir Britanijos prem
jerą J. Callaghaną. Su pirmuoju 
daugiausia buvo diskutuojami 
taikos Artimuosiuose Rytuose 
reikalai, Ženevoje planuojama 
sušaukti konferencija. Y. Rabi
nas griežtai atmetė palestinie
čių PLO organizacijos dalyvavi
mą šioje konferencijoje, netgi 
ir Egipto prez. A. Sadato pa
siūlytą jos atstovų įjungimą į 
Jordanijos delegaciją. Y. Ra
binas taipgi pabrėžė, kad Izrae
lis niekada nepasitrauks iš visų 
arabų žemių, kurios buvo oku
puotos 1967 m. kare. Prez. J. 
Carteris pritaria saugioms Iz
raelio sienoms, bet, atrodo, no
ri didesnio pasitraukimo už Iz
raelio politikus. Su Britanijos 
premjeru J. Callaghanu buvo 
aptarti Afrikos ir ypač Rodezi- 
jos reikalai, teisė britų ir 
prancūzų už garsą greitesniam 
keleiviniam lėktuvui “Concpr- 
de” nusileisti Niujorko J. F. 
Kennedžio aerodrome. Niujor
kas šio lėktuvo nenori Įsileis
ti dėl perdidelio triukšmo paki
limo metu. “Concorde” lėktu
vu J. Callaghanas iš Vašingto
no atskrido Otavon pas prem
jerą P. E. Trudeau. Ir čia mi
nėtasis lėktuvas susilaukė ota- 
viečių protesto dėl langų dre
bėjimo, kai buvo kylama skry
džiui Į Britaniją. Didžiausias 
Kanados dienraštis “Toronto 
Star” specialiu • vedamuoju pa
siūlė “Concorde” lėktuvams 
leisti skrydžius į Toronto Mal- 
tono aerodromą, bet šis pasiū
lymas turbūt nesusilauks toron- 
tiečių pritarimo.

TERORISTAI VAŠINGTONE
Prez. J. Carterio pokalbius su 

Britanijos premjeru J. Callagha
nu sudrumstė 11 negrų maho
metonų sektos “Hanafi Mus
lim” teroristų, kurie su savo 
vadu H. A. Khaaliu užėmė Va
šingtono rotušę, žydų organiza
cijos “B’nai B’rith” būstinę ir 
mahometonų centrą. Šios opera
cijos metu buvo nušautas vie
nas negras žurnalistas, sužeista 
11 asmenų. Teroristai, paėmę 
134 įkaitus, pareikalavo jiems 
perduoti kitos negrų mahome
tonų sektos “Black Muslims” 
narius, laikomus kalėjime už 
dviejų hanafių moterų ir pen
kių vaikų nužudymą 1973 m. 
Dėl kilusios įtampos prez. J. 
Carteris netgi turėjo atsisaky
ti 19 patrankų saliuto premje
ro J. Callaghano sutikime. Te
roristus kapituliuoti prišnekino 
Irano, Pakistano ir Egipto am
basadoriai iš “Korano” parink
tomis ištraukomis. Visi įkaitai 
buvo paleisti. Teroristų vadas 
H. A. Khaalis su dviem savo 
sėbrais iki teismo naudosis pil
na laisve, o visi kiti bus išleisti 
už piniginį užstatą. Jų dabar 
laukia specialus teismas, kurio 
data tebėra nenustatyta.

ŽMOGAUS TEISTŲ KOMITETAS
Jungtinių Tautų žmogaus tei

sių komiteto posėdyje Ženevo
je JAV delegacijos vadovas A. 
Lowensteinas bandė iškelti ka
lėjimuose uždarytų sovietų disi

dentu klausimą. Konkrečių ži
nių jis pareikalavo apie žydų 
veikėją M. šterną, ukrainietį 
ortodoksų kun. V. Romaniuką, 
istoriką V. Morozą, fiziką J. Or
lovą, disidentą Vinicą. Sovietų 
Sąjungos atstovas V. Zorinas šį 
klausimą pavadino nelegaliu 
JAV kišimusi j kitos šalies vi
daus reikalus, įsivėlimu į pro
pagandą, kuri primena šaltojo 
karo laikus. A. Lowensteinas 
kapituliavo ir savo reikalavimą 
atsiėmė be komiteto narių bal
savimo. Nagrinėjant žmogaus 
teisių paneigimą Čilėje, nema
lonų išsišokimą padarė prez. J. 
Carterio paskirtas delegacijos 
vado pavaduotojas B. Tysonas, 
pareiškęs apgailestavimą dėl 
amerikiečių prisidėjimo prie 
prez. A. Allendės nuvertimo. 
Prez. J. Carteris jį tuojau at
šaukė Vašingtonan ir spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 
toks apgailestavimas buvo pa
darytas be jo žinios bei pritari
mo. Senato komitetas, tyręs šį 
reikalą, nerado jokių įrodymų, 
kad JAV būtų tiesiogiai prisidė
jusios prie karinio sukilimo Či
lėje.

PIRMOJI KONFERENCIJA
Pirmoji arabų ir negrų afri

kiečių šalių vadų konferencija 
įvyko Kaire. Joje buvo svarsto
mas Tanazanijos iškeltas finan
sinės paramos reikalavimas neg
rų valstybėms. Arabų šalys eko
nominiams afrikiečių reikalams 
sutiko parūpinti $1,5 bilijono. 
Politiniame atsišaukime buvo 
pasisakyta už paramą palesti
niečiams, negrų valdžią Rode- 
zijoje, nepriklausomybę Nami
bijai, Prancūzijos Afarso ir Is- 
saso teritorijai, už rasistinės po
litikos nutraukimą P. Afrikos 
respublikoje. Arabų ir negrų 
valstybės įsipareigojo bendra
darbiauti finansiniuose, kasyk
lų, prekybos, žemės ūkio, ener
gijos išteklių, transporto ir ry
šių srityse. Dosni arabų para
ma šią grupę dabar gali pada
ryti įtakinga politine jėga.

SUĖMĖ 10 VOKIEČIŲ
Sovietų milicija sustabdė vo

kiečių kilmės piliečių demonst
raciją Maskvos Raudonojoj aikš
tėj. Demonstrantai susilaukė 
plataus dėmesio, nes tada buvo 
švenčiama sovietų kompartijos 
įvesta vadinamoji tarptautinė 
moterų diena. Milicininkai su
ėmė 10 demonstrantų. Paskuti
nį kartą demonstracija šioje 
aikštėje yra įvykusi 1968 m., 
kai buvo protestuojama prieš 
Sovietų Sąjungos suorganizuotą 
invaziją į Čekoslovakiją. Sį kar
tą demonstrantai tik reikalavo 
teisės išvykti į V. Vokietiją.

KARAS ZAIRE?
Zairu dabar vadinasi buvęs 

Belgų Kongas. Jo vyriausybės 
pranešimu, keletą miestelių ir 
kaimų pietinėje dalyje užėmė 
užsieniečiai samdiniai, įsiveržę 
iš Angolos. Pietinė dalis, vadin
ta Katangos provincija, su savo 
vadu M. čombe bandė atsiskir
ti nuo Kongo. Spėjama, jog in
vaziją iš Angolos greičiausiai 
bus pradėję buvusieji katangie- 
čiai, norintys įgyvendinti M. 
Čombės idėjas. Juos, matyt, pa
ruošė ir apginklavo dabartiniai 
prokomunistiniai Angolos val
dovai, talkinami kubiečių. Pa
ryžiuje veikiantis Tautinis Kon
go Išlaisvinimo Frontas teigia, 
kad Zaire yra prasidėjęs gyven
tojų sukilimas.
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«• RĖLIGIIUIAME GYYEUIME
★ KUN. WALTER M. ABBOTT, 

SJ, 53 m. amžiaus žymus Sv. Rašto 
specialistas ir II Vatikano santary- 
bos dokumentų su komentarais ang
liškojo vertimo redaktorius, stebuk
lingai pasveiko. 1975 m. birželio 24 
d. Romoje jis paslydo ir nukrito 
marmoriniais laiptais savo tuometi
nėje gyvenvietėje. Krisdamas prasi
skėlė galvos kevalą, sulaužė rankos 
riešą ir išsinarino žandikaulį. Kitais 
atžvilgiais jis pasveiko, tačiau nuo 
galvos praskėiimo išsiliejo kraujas 
smegenyse, visiškai sunaikino jo 
kairiosios akies optinį nervą ir jis 
apako. Specialistai jam pareiškė, 
kad, sykį sunaikinus optinį nervą, 
nebeimanoma akiai regėjimo grąžin
ti. Tada kun. Abbott pradėjo melstis 
į Kanados indėnę mergaitę Kateri 
Tckakwitha, mirusią 1680 m., kuri 
yra žinoma “Mohawk Lelijos” var
du. 1976 m. lapkričio mėnesį jis 
staiga pradėjo regėti kairiąja akimi. 
Nei Bostono, nei Niujorko akių žy
miausieji specialistai, pas kuriuos 
buvo tikrinęsis, neįstengia natūraliai 
to įvykio išaiškinti. Kateri Tekakwi
tha šiuo metu yra kandidatė į šven
tąsias. Jos kapas yra netoli Mont- 
realio.

★ VYSK. CARROLL DOZIER, ku
ris pernai buvo surengęs masines 
bendrojo nuodėmių atleidimo iškil
mes savo vyskupijoje, buvo Pauliaus 
VI perspėtas. Anot paties vysk. 
Dozier, popiežius buvęs labai malo
nus, padėkojo už religinį uolumą, 
bet perspėjo, kad bendrojo nuodė
mių atelidimo atžvilgiu reikia elg
tis labai atsargiai. Vysk. Dozier taip
gi turėjo pasimatyma su Vatikano 
sakramentu bei liturgijos kongrega
cijos vadovu kard. James Knox. 
Pastarasis nurodė vyskupui, kad jo 
atliktos apeigos nesiderina su Vati
kano nuostatais. Pagal juos gali būti 
teikiamas bendras nuodėmių atlei
dimas miniai žmonių, jei išpildomos 
šios visos trys sąlygos: 1. yra mažas 
nuodėmklausių skaičius, ir todėl ne
įmanoma laiku atlikti asmeninę iš
pažintį; 2. atgailotojai praranda ga
limybę priimti sakramentų teikiamą 
malonę ne dėl savo kaltės; 3. tokia 
atgailotojų būklė trunka gana ilgą 
laiką. Vysk. Dozier bendrojo nuo
dėmių atleidimo iškilmes buvo su
rengęs, kad patrauktų nepraktikuo
jančius katalikus. Tuo jis bandė 
dirbtinai sudaryti nuostatų reikalau
jamas sąlygas. Jam pavyko sudaryti 
viena sąlygą — didelę tikinčiųjų 
minią sutraukti, kuri negali greitu 
laiku atlikti asmeninę išpažintį. Vis- 
dėlto net ir tuo atveju kitos dvi 
sąlygos nebuvo išpildytos. Be to, 
daugeliui tikinčiųjų buvo sudarytas 
klaidingas įspūdis: tarsi neteisėtoje 
moterystėje gyvenantieji gali šiuo 
bendruoju atleidimu pasinaudoti.

★ VYSK. JAN KOREC, SJ, Čeko
slovakijoje komunistų valdžios yra 
verčiamas arba palikti krašta, arba 
pradėti darbuotis kaip kunigas vie
noje tolimoje nuo miestu kaimelio 
parapijoje. Tačiau vysk. Korcc atsi
sako tokio pasirinkimo ir dirba Bra
tislavoje kaip eilinis įmonės darbi
ninkas. Jo sąlygos komunistams: jei
gu visiems kunigams bus leista Če
koslovakijoje eiti kunigiškas parei
gas, jis vyks į kaimelio parapiją. 
Vyskupu jis buvo konsekruotas slap
tai 1951 m., kai buvo vos 27 metų 
amžiaus. Vėliau jis buvo kalinamas 
net 8 metus vienutėje-izoliatoriuje 
už “nelegalų" kunigišką darbą. Dub- 
čeko laikais jis buvo rehabilituotas, 
bet dabar vėl yra nemalonėje ir be
teisis. Jis yra labai gerbiamas slova
kų intelektualų bei menininkų, ku
rie nuolat lankosi Jo bute. Pernai 
jis buvo tardomas slaptosios polici
jos net tris mėnesius. Pagal turimus 
duomenis, net 500 kunigų Čekoslo
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vakijoje dabar negali eiti kunigiškų 
pareigų. Slovakai, gyvenantys užsie
nyje, yra susirūpinę vyskupo, nese
niai sulaukusio 53 m. amžiaus, svei
kata ir psichine savijauta. Pasak jų. 
valdžios spaudimas ir jausmas, kad 
jis yra užsienyje esančios K. Bend
rijos apleistas, jį labai slegia.

★ SENKATALIKIU VYSKUPAI 
savo visuotiniame susirinkime Ut
rechto mieste, Olandijoje, išreiškė 
savo pasipriešinimą moterų šventi
nimui kunigėmis. Jie savo pareiški
me dar pridėjo, kad krikščioniško
sios Bendrijos neturėtų daryti sava
rankiškų sprendimų šiuo klausimu, 
kol nėra visuotinio krikščionių suta
rimo.

★ ARKIV. JOSEPH BERNARDIN, 
JAV vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, parašė straipsnį Vatikano 
dienraštyje “L’Osservatore Roma
no”. kuriame kviečia visus vyskupus 
atkreipti dėmesį į moterų vaidmenį 
K. Bendrijoje ir pavesti joms pa
reigas. kurias jos ėjo nuo pat krikš
čionybės pradžios Rytų apeigų Bend
rijoje. Jis rašo, jog. išsprendus ku
nigystės klausimą ir nutarus, kad 
moterys negali būti kunigėmis, rei
kia visdėlto istoriškai pripažinti įvai
rias kitas pareigas, kurias jos gali 
eiti Bendrijos hierarchijoje, kaip 
pvz. dijakonų. Jis pabrėžia, kad tu
rėtų būti pradėtos specialios studi
jos tuo reikalu ir suteiktos galimy
bės moterims pasireikšti įvairialypė
je Bendrijos veikloje.

★ VATIKANAS NENORI NUSLO
PINTI TEISINIU DISKUSIJŲ san
tuokos klausimu — pareiškė vysk. 
Rosalio Castillo Lara, Popiežiškosios 
Bendrijos Teisyno Keitimo Komisi
jos sekretorius, Gregoriaus univer
sitete, Romoje, švenčiant pastarojo 
teisių fakulteto šimtmetį. Sukakčiai 
atžymėti surengtame suvažiavime jis 
pareiškė K. Bendrijos teisių specia
listams, kad naujame teisyne bus pa
brėžiama, kaip ir anksčiau, jog dvie
jų krikštytų asmenų santuokoje abi
pusė sutartis yra neišskiriamai su
sieta su sakramentu. Visdėlto toks 
teigimas paliks atviras duris ir toli
mesniems svarstymams. Tie toli
mesni svarstymai buvo paryškinti ir 
suvažiavimo metu, kai eilė teisės 
specialistų svarstė klausimą, ar vi
sais atvejais santuoka tarp dviejų 
krikštytų asmenų yra sakramentas. 
Ar galima krikštytus asmenis, kurie 
nebetiki, savo religijos nepraktikuo
ja ir yra civiliškai susituokę, laikyti 
priėmusiais Santuokos sakramentą? 
Jei ne. tai gali būti naujas pagrin
das daugelio santuokų panaikinimui, 
t. y. sprendimui, kad tos santuokos, 
kaip sakramento, nėra.

★ GRAIKU ORTODOKSU S. IR P. 
AMERIKOS PRIMAS arkiv. Jako- 
vos pareiškė labai džiaugiąsis Pau
liaus VI oficialiuoju dokumentu, ku
riame pasisakoma, jog moterys ne
gali tapti kunigėmis. Tai nesąs joks 
moters pažeminimas, o tik pripažini
mas, kad moterys, būdamos lygios su 
vyrais, negali būti vyrais, lygiai kaip 
ir vyrai negali būti moterimis. 
Anot arkiv. Jakovus, Vatikano pa
reiškimas puikiai atspindi Visuotinės 
Bendrijos per 20 šimtmečių prakti
kuotą tikėjimą. Tikras krikščionis 
niekada negali atmesti aiškius $v. 
Rašto žodžius arba juos iškreipti ir 
t?mpti ant savojo kurpalio. Esą ne
galima lengvabūdiškai keisti nesi
keičiančios istorinės Kristaus tikro
vės, kuri yra ta pati vakar, šiandien, 
rytoj ir per amžius. KUN. J. STS.

★ įsidėmėkime: tik ugdydami sa
vitumą, būsime naudingi kitiems; 
pasiduodami — tik tręšime kitų kul
tūros laukus. Būti kitiems trąša — 
nėra mūsų paskirtis. J. ERETAS

Ar kalta tauta dėl žydų
Šio straipsnio autorius yra buvęs 

vienas iš “Lietuvių Enciklopedijos” 
redaktorių, istorikas, parašęs nau
jųjų laikų Lietuvos istoriją. Straips
nis ilgokas, bet šiuo metu akutualus 
ir gerai dokumentuotas. RED.

Kaikurie iš Lietuvos kilę žy
dų istorikai ir publicistai dėl 
žydų tautos tragiško likimo 
Lietuvoje antrojo pasaulinio 
karo metu, t.y. vokiečių oku
pacijos metu, kaltina ne atski
rus lietuvius, bet visą lietuvių 
tautą. Kartais dėl žydų žudymo 
Lietuvoje pirmoje vietoje kal
tininkais laiko lietuvius, o tik 
paskui jau nacius vokiečius. 
Yra aišku, kad net ir už vyriau
sybės vykdomą politiką bei už 
jos padarytus nusikaltimus kar
tais galima kaltinti ir pačią tau
tą, bet tik iš dalies. Lietuvoje 
gi vokiečių okupacijos metu ne- 
buv.o nei nepriklausomos Lietu
vos valstybės, nei Lietuvos vy
riausybės.

Vienas kitas žydų istorikų ar 
publicistų visiškai neatsižvel
gia, kad Lietuvoje karo metu 
veikė tik okupacinė vokiečių 
nacių valdžia, o Lietuva buvo 
vadinamojo “Ostlando” terito
rijos dalis. Okupacinė nacių 
valdžia beatodairiškai vykdė 
Hitlerio Vokietijos tikslus bei 
siekimus Lietuvos teritorijoje. 
Nacinės Vokietijos tikslus da
bar yra labai lengva patikrinti 
iš jau paskelbtųjų antrojo pa
saulinio karo meto dokumentų.

Patys lietuviai, labai nuken
tėję okupacijų metu, dėl to kal
tina tik Sovietų Rusiją ar naci
nę Vokietiją, bet nekaltina nei 
visos rusų tautos, nei vokiečių 
ir pagaliau nei žydų tautos. Rei
kia čia priminti, kad po antro
jo pasaulinio kąro Sovietų Ru
sijoje buvo sudaryta speciali 
komisija nacių nusikaltimams 
tyrinėti ir nusikaltėliams išaiš
kinti. Todėl per tuos 32 metus 
tokie nusikaltėliai yra ne tik 
išaiškinti, bet ir kaltininkai nu
bausti. Tarp nubaustųjų yra ir 
visai nekaltų asmenų.

Kaltės samprata
Ligi šiol Lietuvos žydai isto

rijos veikaluose ir net grožinė
je literatūroje vaizduoja žydų 
praeities gyvenimą Lietuvoje, 
t.y. Didžiojoje Lietuvos Kuni
gaikštystėje, be didelių prie
kaištų Lietuvai, o Lietuvos val
dovams nepagaili ir žiupsnio 
sentimento. Pvz. žydų istorikas 
Israel Cohen 1943 m. išspaus
dintame anglų kalba veikale 
“Vilna” 253 psl. rašo, kad D. 
Lietuvos Kunigaikštystės val
dovai daugiausia buvo toleran
tiški, žydus saugojo nuo krikš
čionių gyventojų savivaliavimo, 
persekiojimų, o Rusijos caro 
valdininkai buvo reakcininkai, 
netolerantiški ir dažnai kursty
davo krikščionis gyventojus 
prieš žydus.

D. Lietuvos Kunigaikštystėje 
buvo susidariusi tokia teisinė 
samprata, kuri plito ir tautoje, 
kad kiekvienas žmogus yra atsa
kingas už savo veiksmus. Todėl 
vienos giminės ar šeimos na
rio nusikaltimo nelaikė visos 
giminės ar visos šeimos nusi
kaltimu.

Jau 1468 m. vadinamasis “Ka
zimiero teisynas” (lietuviškai 
išverstas ir išspausdintas 1967 
m.) 16 puslapyje aiškiai nusa
ko, kad už vagystę nėra atsakin
ga nei žmona, nei vaikai.

D. Lietuvos Kunigaikštystės 
pirmasis 1529 m. Lietuvos sta
tutas įsakmiai nustatė, kad nie
kas neturi kentėti už kitą, bet 
kiekvienas už save. Ir toliau 
dar aiškinama: “Taip pat dėl 
kieno nusikaltimo niekas 
neturi būti baudžiamas ir nu- 
smerkiamas, bet tik vien tas, 
kuris nusikaltęs. Todėl visada 
laikantis krikščioniškos teisės 
nuostatų, niekas, teisme neįro- 
džius nusikaltimo, neturi būti 
nubaustas, t.y. nei žmona už sa
vo vyro kaltę, nei tėvas už sū
naus kaltę, nei sūnus už tėvo, 
taip pat ir nei kraujo giminė, 
nei tarnas už poną.” (Žiūr. “Lie
tuvos statutas 1529 m.”, 1971 
m., 152 psl., 7 straipsnis arba 
“Statut Velikogo kniažestva Li- 
tovskego”, 1960 m., 33 psl., 7 
straipsnis).

Pacitavęs Kazimiero teisyno 
ir Lietuvos statuto straipsnius, 
mes, lietuviai, galime tik džiaug
tis palyginti labai ankstyvu Lie
tuvos valstybės teisinės sam
pratos pažangumu ir humaniš
kumu, kurioje bausmė buvo ski
riama tik teisme kaltę įrodžius 
ir leidus kaltinamajam pačiam 
gintis bei liudytojų parodymais 
teisintis.

Tuo pat metu Rytuose, Di
džiojoje Maskvos Kunigaikštys
tėje, visiškai nebuvo reikalauja
ma teismo įrodymų kaltinama
jam nuteisti, o savivališkai ski-

Pranas Čepėnas
riainos bausmės be teismo ne 
tik kaltinamajam, bet ir jo šei
mos nariams arba kurios nors 
srities gyventojams. Pvz. Mask
vos kunigaikščiai Jonas III ir 
Jonas IV žiaurusis, nukariavę 
Didžiojo Naugarduko respubli
ką, ne tik žudė ir skandino 
Maskvai priešingo nusistatymo 
naugardiečius, bet ir daug nu
kariautos vietovės gyventojų iš
keldino arba ištrėmė į Maskvos 
kunigaikštystę, o iš ten atkėlė 
į Naugardą Maskvai ištikimus 
gyventojus. Tokios pat politikos 
laikėsi Jonas Žiaurusis, nuka
riavęs Pskovą, Polocką ir kt. 
O kai 1563 m. nukariautame 
Polocke rusų bajorai paklausė 
Joną IV Žiaurųjį, ką daryti su 
žydais, kurie nenori priimti 
pravoslavijos, caras atsakęs, 
kad tokius žydus skandinti Dau
guvoje (R. Ainsztein, Jewish 
Resistance in Nazi - Occupied 
Eastern Europe, 1974 m., 133- 
134 psl.).

Carinė Rusija kolektyvių 
bausmių neatsisakė ligi XX a. 
Caro Mikalojaus II dėdė, didy
sis kunigaikštis Sergiejus, bū
damas Maskvos gubernatorium, 
1891 m. iš Maskvos ištrėmė vi
sus žydus, apie 20.000-30.000, 
kurių tarpe buvo ir garsusis ru
sų dailininkas kybartietis Levi
tan. Rusijos imperijoje kolekty
vių bausmių ir kolektyvinės at
sakomybės principas niekada 
neišnyko, ir tuo principu labai 
plačiai dabar naudojasi Sovietų 
Rusija. Iš daugybės tokių pa
vyzdžių suminėsiu tiktai vieną. 
1937 m. SovietiĮ Rusijoje su
šaudžius komandarmą (atskiros 
armijos vadąj Jeronimą Ubore- 
vičių, jo žmona tučtuojau buvo 
uždaryta kalėjime, kur ir mi
rė. O duktė Vladimira, tada tik 
13 metų mergaitė, pateko į vai
kų namus. Vėliau prasidėjo jos 
ilgoji kelionė po kalėjimus, eta
pus, koncentracijos stovyklas 
(“Komandir Uborevič”, 1964 
m., 233 psl.).

Lietuvių ir žydų santykiai
Po paskutiniojo Lietuvos- 

Lenkijos padalinimo (1975) lie
tuviai drauge su žydais 120 me
tų vilko bendrą caro priespau
dos jungą ir, žinoma, vieni ant
riem nedaug-'ką galėjo pagel
bėti. Betgi jau 1905 m. revo
liucijos metu lietuvių spaudoje, 
lietuvių peticijose-reikalavimuo- 
se Rusijos valdžiai dažnai buvo 
reikalaujama lygių teisių ir žy
dams, o svarbiausiai buvo rei
kalaujama leisti jiems laisvai 
gyventi visoje Rusijos imperi
jos teritorijoje. Taip pat vėliau 
Rusijos valstybės durnų rinki
mo metu žydai blokuodavosi su 
lietuviais, ir todėl Kauno gu
bernijoje, visą laiką lietuviams 
paremiant, jie galėjo išrinkti ir 
vieną žydą atstovu į durną.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
žydus, kaip etninę grupę, rusų 
caro valdžia kraustė iš Vokieti
jos ir Austrijos pasienių, o 
kartais juos trėmė ir drauge su 
lietuviais.

1917 m. Rusijoje Vasario re
voliucijos išvakarėse buvo su
daryta iš lietuvių politinių par
tijų atstovų Lietuvių Tautos 
Taryba, kuri tuojau po revo
liucijos sudarė vykdomąjį ko
mitetą, tikėdama perimti tvar
kyti iš Lietuvos evakuotą vals
tybinį turtą, labdaros įstaigas 
bei vokiečių dar neokupuotą 
mažą Lietuvos teritorijos gaba
lą. Į šį vykdomąjį komitetą Lie
tuvių Tautos Taryba taip pat 
pakvietė žydų ir kitų Lietuvos 
mažumų atstovus. Tačiau tada 
Lietuvos tautinės mažumos į 
Lietuvių Tautos Tarybą savo at
stovų neatsiuntė.

Noriu čia pasakyti, kad Lie
tuvos žydai su lietuviais glau
džiau pradėjo bendradarbiauti 
tik nuo 1919-1920 m., ypač po 
lenkų kariuomenės įvykdytų 
pogromų Vilniuje, Lydoje ir 

KUN. DR. J. I’RUNSKIS kalba apie lietuvių ir žydų santykius LK Mokslo 
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naikinimo?
Lentvaryje. Apie tuos pogro
mus tada rašė ne tik lietuvių, 
bet ir žydų, gudų bei kitų pe
riodinė spauda. Vėliau savo vei
kaluose apie lenkų ruoštus žy
dų pogromus Vilniuje ir kitur 
minėjo J. Basanavičius, J. Tu
mas, M. Biržiška, V. Kapsukas 
ir jau mano minėtas J. Cohen.

Dėl lenkų vykdytų pogromų 
Vilniun buvo atsiųsta net oficia
li tiems įvykiams tirti JAV pre
zidento Wilsono paliepimu su
daryta komisija, vadovaujama 
H. Morgenthau, ir antrojo in
ternacionalo sudarytoji komisi
ja, kuriai vadovavo prancūzas 
M. Renaudell ir vokietis — dr. 
O. Kohn. Nepaisant tų komi
sijų lankymosi, lenkų kareiviai 
ir toliau plėšė žydų turtą ir nie
kino juos. Iš viso tuo metu Len
kijoje žydai buyo laikomi antra
rūšiais piliečiais (R. Ainsztein, 
Jewish Resistance in Nazi-Oc
cupied East Europe 1974 m., 
182 psl.).

žydai nepriklausomoje 
Lietuvoje

Lietuvos politika žydų mažu
mos atžvilgiu buvo visiškai kito
kia, negu carinėje Rusijoje ar 
pokarinėje Lenkijoje. Lietuvos 
nepriklausomybės pradžioje bu
vo sudaryta net atskira žydų 
reikalų ministerija, o žydas 
adv. S. Rozenbaumas buvo už
sienio reikalų viceministeris ir, 
kaip Lietuvos delegacijos na
rys, dalyvavo Taikos konferen
cijoje Versalyje ir vėliau tai
kos derybose su Sovietų Rusi
ja Maskvoje.

Ligi pirmojo pasaulinio karo 
žydų inteligentijos dauguma 
buvo nedalomos Rusijos šali
ninkai ir rusų valdymo metu 
Lietuvos politine ateitimi dide
lio susirūpinimo nerodė. Patys 
žydai tada kovojo tik už savo 
teisių sulyginimą Rusijos im
perijoje ir kultūrinę autonomi
ją. Tada žydų inteligentija Ru
sijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje 
buvo gerokai surusėjusi ar su
lenkėjusi. Ir net kaikurios so
cialistinės partijos Rusijoj (Len
kijoj ir Lietuvoj) dažnai buvo 
didelėje žydų įtakoje. Jos net 
nepripažino reikalingumo Lie
tuvai autonomijos (S. Dubnov, 
Formy nacionalnago dviženija v 
sovremennych gosudarstvach, 
red. A. Kastelianskij, 1910 m., 
411 psl.; R. Ainsztein, Jewish 
Resistance in Nazi - Occupied 
Eastern Europe, 1974 m., 105- 
108 psl.).

Lietuvos nepriklausomybės 
metu daugumas žydų susigyve
no su Lietuvos valstybe, ėmė 
mokytis lietuviškai ir iš dalies 
dalyvauti kultūriniame lietuvių 
gyvenime. Antisemitizmo pasi
reiškimų Lietuvoje tebuvo tik 
verslininkų sluogsniuose, kurie, 
savaime suprantama, nemėgo 
konkurentų žydų-prekybininkų. 
Tačiau lietuvių politinių parti
jų programose ir praktiškoje 
veikloje antisemitizmo nebuvo, 
išskyrus labai siaurą nacionalis
tų srovę. Vėliau buvo įsisteigu
si lietuvių-žydų kultūrinio bend
radarbiavimo draugija, kuriai 
1928-1935 m. pirmininkavo žy
mus lietuvių kultūrininkas prof. 
M. Biržiška.

Steigiamajame Lietuvos sei
me kaikurie išrinktieji į seimą 
žydai atstovai, nemokėję lietu
viškai kalbėti, seimo posėdžiuo
se kalbėdavo žydiškai, o jų kal
bos buvo verčiamos lietuviškai. 
Lietuviai seimo atstovai tam ne
sipriešino ir tuo rodė didelį lie
tuvių pakantumą žydų mažu
mai. (Bus daugiau)

PADĖKA
1977 m. sausio mėn. 29 d. 

mirė mylimas vyras, tėvas ir brolis 
a.a. Adolfas Klemka.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Ažubaliui, Lietu
vos Kankinių parapijos klebonui, ir kun. Aug. Simana
vičiui, OFM, Prisikėlimo parapijos klebonui, už Mišių 
atnašavimą, kun P. Ažubaliui už maldas koplyčioje 
ir palydėjimą, abiejų parapijų kunigams — už velionies 
lankymą ligoninėje.

Nuoširdi padėka pasakiusiems atsisveikinimo kal
bas koplyčioje.

Dėkojame giminėms, artimiesiems, draugams ir 
pažįstamiems už velionies lankymą ligoninėje, laidotu
vių namuose, už šv. Mišias, aukas Lietuvių Fondui, gė
les, už asmeniškai, raštu bei per spaudą pareikštas 
užuojautas, palydėjimą į kapines ir paguodą skausmo 
valandose bei kitais būdais prisidėjusiems prie laido
tuvių.

Padėka velionies kolegoms karininkams už karsto 
nešimą, sol. V. Verikaičiui už giedojimą šventovėje ir 
laidotuvių namuose, J R Simanavičiui už velionies 
prisiminimą radijo valandėlėje "Tėvynės prisiminimai".

Esame dėkingi dr. J. Vingiliui už rūpestingą velio
nies gydymą sunkios ligos metu ir ilgametę jo sveikatos 
priežiūrą.

Teatlygina Jums visiems Augščiousias už Jūsų 
nuoširdumą Liūdintys — žmona Regina,

Aldona O'Donohue, 
Algis Gvazdaitis,
Walter Klemka su šeimomis

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West
Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Nomu.) .Tel, 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).
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Išeivijos jaunimas eina savo keliais
M. STONYS

Tautinių šokių šventėse, jau
nimo kongresuose, dainų šventė
se apsčiai randame jaunimo, 
džiaugiamės jo ištverme, pajė
gumu, vieningumu, gerais no
rais dalyvauti masinėse lietuvių 
iškilmėse. Džiaugiamės, kai jau
nuolis ateina į LB apylinkės val
dybą, pasirenka pareigas ir uo
liai dirba, neskaičiuodamas va
landų. Nušvinta visų veidai, kai 
jauna lietuvė, kartais dar net 
augštojo mokslo nebaigusi, atei
na į lituanistinę mokyklą vaikų 
mokyti, neklausdama apie atly
ginimą ir kitas privilegijas. 
Džiaugiamės ir lietuviais sporti
ninkais, kurie savo darbštumu 
ir nepalaužiama valia išsimuša j 
prieki, savo vardais garsina lie
tuvius ir kartu tėvynę Lietuvą. 
Nesigailime savo jaunimui gero 
žodžio laikraščiuose ir sambūrių 
pokalbiuose. Mat, jie mūsų vai
kai, kurie užims mūsų vietas ir 
pareigas, kai mes nebepajėgsi
me ir išeisime.

Tai lietuvio optimisto pažiū
ra. Deja, ji nėra visuotinė. Ne
skaičiuojant linksmų ir paten
kintų optimistų, turime daug, 
gal net perdaug pesimistų, ku
rie nuolatos skundžiasi, kad mū
sų jaunimo labai mažai rodosi 
visuomeninėje veikloje, kad jo 
mažai Lietuvių Fondo narių są
rašuose, kad mažai lietuviškų 
laikraščių prenumeratorių tar
pe, kad jų dar mažiau lietuviš
kų laikraščių bendradarbių są
rašuose, kad jaunimas neperka 
ir neskaito lietuviškų knygų, 
kad neremia savo darbu ir pini
gais mūsų politinių organizaci
jų, kurios rūpinasi Lietuvos iš
laisvinimo reikalais.

Dauguma mūsų jaunimo yra 
baigę augštuosius mokslus, turi 
gerai apmokamus darbus, savo 
namus, šeimas, gana linksmai ir 
kultūringai gyvena, tačiau Į lie
tuviškas parapijas nesirašo, į lie
tuviškas organizacijas neateina, 
dolerio lituanistinei mokyklai 
ar kitiems lietuvybės išlaikymo 
darbams nenumeta, lietuviškųjų 
institucijų neremia, savo vaikų 
į lietuvišką mokyklą neleidžia, 
jaunimo stovyklas, ateitininkų 
ir skautų organizacijas ignoruo
ja. Daugelis jaunų lietuvių, ku
rie vedę svetimtautes ar ištekė
jusios už svetimtaučių, savo šei
mose nebevartoja lietuvių kal
bos. Suprantama, jie labiausiai 
nutolę nuo lietuvybės ir lietu
viškų reikalų. Išimtys, kaip Auš
ra Mačiulaitytė-Zerr ir poetė 
Sadūnaitė, labai retos. Tad ne 
be reikalo mūsų pesimistai sa
ko, jog mišriosios vedybos yra 
lietuviško jaunimo naikinimas, 
tikriau sakant, susinaikinimas.

Jaunieji intelektualai
Ačiū Dievui, jų turime daug 

su įvairiais mokslo laipsniais. Jų 
tėvai sunkiai dirbo fabrikuose, 
todėl savo vaikus siuntė Į aųgš- 
tąsias mokyklas, kad jie galėtų 
gauti geresnius ir pelningesnius 
darbus. Tėvų viltys ir norai įvy
ko, bet ne tiek, kiek tėvai pla
navo. Jaunieji intelektualai pro
fesoriauja arba dirba kitus pel
ningus darbus, bet jie gyvena 
savo šeimų pilyse toli nuo tėvų, 
nuo visų kitų lietuvių ir lietu
viškųjų reikalų. Tik maža dale
lė atėjo į Lietuvių Bendruome
nę, Lituanistikos Institutą, Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
miją. Nedaug grįžo į skautų ar 
ateitininkų veiklą. Jaunimo tė
vai sudėjo į LF milijoną dole
rių, kad lietuvybei palaikyti bū
tų lėšų, o jaunimas, išsimoksli
nęs ir gerai gyvenąs, iki šiolei 
nerado reikalo apie tą LF pasi

teirauti ir įstoti nariu su mini- 
maline pinigine suma. Jei ir 
įstojo į LF, tai tik mažytė dale
lė. išimtys, galima sakyti. Kuo 
pateisinti tą atsiskyrimą ir ne
jautrumą? Kaip surasti to nu- 
lietuvėjimo ir nuo savųjų nusi
gręžimo pagrindines priežastis?

Tėvų persistengimas
Viena pagrindinių priežasčių, 

atrodo, bus ta, kad tėvai visus 
vaikus, be atrankos, stumte stū
mė į mokslus, neatsižvelgdami į 
jų pomėgius, gabumus ir norus. 
Stūmė į realiuosius ir praktiš
kuosius mokslus, nes inžinieriai, 
gydytojai, chemikai, matemati
kai visada ras darbo ir gaus ge
resnį atlyginimą. Iš to stūmimo 
į augštuosius realiuosius moks
lus pasidarė tai,, kad turime 
daug profesionalų, bet mažai 
ryžtingų mokslininkų, mažai ak
tyvių savo srities specialistų, 
mažai mokslinių straipsnių ir 
knygų autorių. Iš jų dar mažiau 
visuomenininkų, organizacijose 
vadovaujančių asmenų, kultūri
ninkų, politikų. Visa tai rodo, 
kad jie yra praradę betkokį 
veržlumą arba didžioji jų dalis 
nėra savo vietose, &Vo mėgsta
mo darbo srityse. Jie dirba tik 
už pinigą ir tuo pinigu tenkina
si, visa kita palikdami šalia sa
vęs.

Dvi mokyklos ir kultūros
Antra priežastis yra ta, kad 

mūsų jaunieji intelektualai yra 
dviejų skirtingų mokyklų ir 
dviejų skirtingų kultūrų pro
duktas. Jie lankė lietuvišką ide
alistinės krypties ir pragmati
nę amerikiečių mokyklą. Iš pir
mosios jie gavo tik trupinėlius, 
o iš amerikinės — sėmėsi saujo
mis įvairiausios medžiagos savo 
charakteriui ir asmenybei for
muotis.

Taip susiformavo jų ir dvasi
nis pasaulis. Jie visais atžvilgiais 
jaučiasi esą savo vietoje, kai dir
ba ir gyvena tarp amerikiečių. 
Lietuvių reikalai, organizacijos, 
kultūrinė veikla, lituanistiniai 
mokslai — jiems tolimos praei
ties vaizdas, tinkąs tėvams, dė
dėms, tetoms, kurie nepajėgė 
ar nesuspėjo ateiti į “naujoviš
ką” aplinką ir joje apsispręsti. 
Jiems, išsimokslinusiems Ame
rikos gyventojams, jungtis į lie
tuviškas savo tėvų organizacijas 
ar kultūrinę veiklą būtų grįži
mas į praeitį, kuri dabar palie
kama etninių grupių istorijai.

Tai nėra praktiška, tai nėra 
taip, kaip amerikinė mokykla 
mokė. Mokytas žmogus turi bū
ti pažangus ir turi žengti pir
myn, bet negrįžti į savo tėvų ar 
senelių gyventą ir tebegyvena
mą laikotarpį, vis laukiant ne
priklausomos Lietuvos atkūrimo 
ir grįžimo ų ją gyventi.

Pragmatinė amerikinė mo
kykla suamerikino jaunus lietu
vių intelektualus. Todėl nenuos
tabu, kad jie nevertina lietuviš
ko idealizmo, pasiaukojimo iš
laikyti lietuviškumą, lietuvišką 
kultūrą, lietuviškus papročius, 
šventes, aprangą, papuošalus. 
Jiems visa tai praeitis, ir viskas 
nebetinka šių dienų praktiškam 
gyvenimui. Tie tautiniai dalykai 
gali tikti etnografijai, istorijai, 
scenai, kai vaidinamas veikalas 
iš lietuvių praeities gyvenimo.

Praktinis materializmas
Trečia priežastis — materia

lizmas. Turbūt niekur pasaulyje 
nėra taip vertinamas ir brangi
namas pinigas ir turtas kaip 
Amerikoje. Čia net žmogus gar
bingesnis ir geresnis, jei turtin
gas. Beturtis — niekas. Nėra 
nuostabu, kad mūsų vaikai ste

bisi ir klausia, ką aš gaunu už 
laikraščiui p a r a š y tus straips
nius. Jei nemoka, tai kodėl ra
šau. Taip pat klausia, ką jie 
gaus, jei įsirašys į LF nariu. 
Juk šimtas dolerių — pinigai. 
Jei tą šimtą duodu, tai turiu ką 
nors gauti: kokį auksinį ženklelį 
ar garbės diplomą, kurį galė
čiau pasikabinti savo raštinėje. 
Juk ir amerikietiškas posakis 
primena — už ką nors turi būti 
duodama kas nos. Tai ameri
kiečių filosofija, kurios griežtai 
laikosi mūsų jaunimas ir, žino
ma, profesionalai. Neina į orga
nizacijas, nes ten už praleistas 
valandas nemokamas atlygini
mas. Nestoja į LF, nes už savo 
šimtinę negauna apčiuopiamo 
atpildo. Nesirašo į lietuvišką 
parapiją, nes ten reikia duoti 
pinigą už progą pabūti valandė
lę šventovėje. Ir taip be galo. 
Tas praktinis materializmas at
skiria vaikus nuo tėvų, jaunimą 
nuo vyresniųjų ir dažnu atveju 
lietuvį nuo lietuvio. Čia prisi
mintinas ir tas mažas nuošimtis 
organizuotų ir visur dalyvaujan
čių lietuvių. Dauguma nesirodo 
ir gyvena tik savo gyvenimą.

Kalbos mokėjimas
Nevieną akademiką, studentą 

ar šiaip jaunuolį sulaiko nuo įsi
jungimo j lietuvišką veiklą 
menkas lietuvių kalbos mokėji
mas. įsirašysi, pakliūsi tarp lie
tuviškai kalbančių, nemokėsi 
teisingai sakinio pasakyti, iš ta
vęs juoksis, tave erzins, tyčiosis. 
Ne, lietuviška ambicija to nepa
kęs! Geriau neiti ir nerodyti sa
vo nemokėjimo ar nesugebėji
mo. Taigi ir neina. Daug jų nei
na dėl to vieno trūkumo — lie
tuvių kalbos.

Bet išeičių yra. Pirmutinė ir 
turbūt geriausia išeitis — iš
mokti lietuvių kalbą. Yra lie
tuvių kalbos žodynas, yra gra
matika, daugybė lietuviškų kny
gų ir laikraščių. Yra lietuviškai 
kalbą tėvai, yra jaunimo orga
nizacijos, kuriose kalbama lie
tuviškai, lietuviškos pamaldos ir 
pamokslai lietuvių bažnyčiose, 
daugybė lietuvių, tik reikia susi
tikti, dalyvauti, kalbėti. Progų 
daug, tik reikia noro ir pasiryži
mo, be kurio jokio mokslo ne
baigsi. jokios knygos neperskai
tysi, jokio darbelio nepadarysi, 
nes nedaromas niekas nepasi
daro.

Yra ir kita išeitis: įstoti į Lie
tuvos vyčių organizaciją, kurio
je susispietę angliškai kalbą lie
tuviai. Tai gera ir įdomi organi
zacija, kurioje nemažai ir jauni
mo.
Lietuvybė — jaunųjų pasaulio 

dalis
Žinome, kad jaunimas yra 

labai savarankiškas, nemėgsta 
šablono, patarimų, nurodymų ir 
graudenimų. Jis realiai žiūri į 
gyvenimą, visas problemas ban
do spręsti praktiškai. Lietuviš
kas vardas ir pavardė jam pri
mena, kad lietuvybė yra jo pa
saulio dalis. Tos savo lietuviš
kos pasaulio dalies, kad ir kaip 
ji būtų maža, negali nei užmirš
ti, nei atmesti, nei paneigti. Ji 
lydės visą gyvenimą, o sunkiau
sią valandą ji bus didelė ir 
brangi paguoda. Tik prisiminki
me poetą Milašių. Lenkų ir ru
sų kultūroje išaugęs, prancūzų 
mene ir filosofijoje paskendęs, 
lietuvišką pasaulį pamilęs ir 
viską jam atidavęs. Mat, lietu
viška prigimtis gali būti laiki
nai paneigta, paniekinta, pa
miršta, bet nepanaikinama. Ji 
visada atsilieps, pasivaidens, pa
sirodys, tau šūktelės, kai visai 
nesitiki.

Dvilypis gyvenimas
Lietuviškas priežodis sako — 

sunku dviem ponam tarnauti. 
Sunku ir lietuviškam jaunimui, 
kai jo gyvenimas dvilypis. Jis 
tarsi ant tvoros užsilipęs ir ne
žino, į kurią pusę nušokti: į lie
tuvišką daržą ar į amerikiečių 
bei kanadiečių. Lietuviu gimęs, 
lietuvių tėvų auklėtas, amerikie
čių mokyklas baigęs, amerikie
čių krašte gyvena, amerikie
čiams dirba. Jo didesnė dalis 
tenka Amerikai. Kad ir labai 
lietuvybe rūpinsies, kad ir daug 
dirbsi, knygą ar straipsnius ra
šydamas, organizacijose daly
vaudamas, lietuvybei teks tik 
nuo kasdieninio darbo atlieka
mos, tikriau sakant, nutraukia
mos valandos. Kad būtum geras 
lietuvis ir neblogas amerikietis, 
reikės nuolatos planuoti ir visi 
reikalai taip tvarkyti, kad būtų 
bent šiokia tokia pusiausvyra. 
Jei nebus išlaikyta pusiausvyra, 
nukentės darbas, neaugs uždar
bis, bus skurdesnis materialinis 
gyvenimas. Jei daugiau pasvirsi 
į amerikiečių pusę, teks mažiau 
lietuvybei, lietuviškai šeimai, 
lietuviškai visuomenei ir tautai. 
Ir taip visą gyvenimą, be atvan
gos, be ilgesnių ir laisvesnių 
atostogų. To sunkumo vengda
mi, daugelis nušoka į amerikie
čių turtingesnį daržą ir ten 
kapstosi, tik retkarčiais prisi
mindami nuskriaustą savo tėvų 
tautą.

Lietuvių priežodis sako: “Žu
vis plaukia, kur giliau, žmogus 
jieško, kur geriau”. Ir mūsų jau
nimas, pragmatinės mokyklos 
pamokytas, dažnai, net perdaž- 
nai nueina ten, kur lengviau ir 
geriau, kur daugiau moka, kur 
mažiau darbo, kur mažiau pa
stangų, planavimo ir rūpesčio 
reikalauja. Dvilypis gyvenimas 
tik mažumai, išrinktiesiems pri
imtinas. Jaunimo dauguma to 
nenori ir vengia.

Tas nuolatinis svyravimas, 
sunkumų vengimas, savęs teisi
nimas ir tų pateisinimų jieškoji- 
mas sudaro savotišką jaunimo 
gyvenimo kelią ir būdą, kurio 
jis ir laikosi. Suprantama, lietu
viui patriotui tas kelias nepriim
tinas, bet jaunimas vadina jį 
savu ir juo eina.

Jaunimo pionieriai
Nors ir nedaug, o visdėlto 

turime jaunų intelektualų ir ki
tų sričių jaunuolių, kurie dirba 
ir Lituanistikos Institute, ir LK 
MA, ir ateitininkų, ir skautų, ir 
LB organizacijose. Jie tokie pat 
veržlūs idealistai, kaip ir Lietu
vos inteligentai. Jie, išmokę lie
tuvių kalbą, Lietuvos istoriją, 
puikiai orientuojasi politikoje, 
gerbia ir brangina lietuvių kul
tūrą, mokslą, papročius, dai
nas, muziką. Jie, atrodo, pasi
ėmė iš lietuviškos idealistinės 
mokyklos daugiau negu trupi
nius, savo veržliu darbštumu 
juos pagausino, papildė tiek, 
jog įstengė išlaikyti savo gyve
nime pusiausvyrą su pragmatiz
mu. Praktiškasis pragmatizmas 
jų nesuamerikietino, o paliko 
gerai išbalansuotais lietuviais, 
kuriais mes džiaugiamės ir di
džiuojamės. Tai mūsų jaunieji 
pionieriai, nepabūgę dvilypio 
gyvenimo ir jo sunkumų.

Kas padėjo susiformuoti 
tiems veržliems jauniems lietu
viams? Daugiausia tėvai, tėvų 
šeima, idealizmo nestokojanti 
mokykla ir organizacijos — atei
tininkai ir skautai. Mat, jie mo
kė ne iš vadovėlių, o auklėjo. 
Paprastai sakant, auklėjimas 
yra gerų įpročių išmokymas ir

(Nukelta i 9-tą psl.)

A. VAISICNIENfi
S.m. vasario 11-13 d.d. Kara- 

kas mieste su dideliu pasiseki
mu praėjo Baltiečių Dienos — 
svarbiausias įvykis pokario me
tais Pietų Amerikos baltiečių 
istorijoje. Dienų rengimo 
mintį prieš kelis mėnesius pri
vačiai kėlė dr. Vytautas Damb- 
rava. Suradus kelis entuziastus 
latvių ir estų tarpe, pradėtas 
darbas, pareikalavęs daug laiko 
ir jėgų, tačiau apvainikuotas tri
jų dienų iškilmėmis ir plačia 
programa.

Baltiečių menas
Baltiečių Dienos pradėtos va

sario 11 d. meno paroda garsia
me P. Amerikos muzėjuje — 
Museo de Arte Contemporaneo. 
Išstatyta 80 vertingų kūrinių, 
surinktų daugiausia iš privačių 
kolekcijų ir su Vinco Rastenio 
talka suskolintų iš JAV. Į. pa
rodos atidarymą suplaukė per 
300 asmenų. Estų iniciatyva 
suruoštas kokteilis, kainavęs 
apie 2.000 dolerių. Mieste buvo 
iškabinti spalvoti plakatai. Taip 
pat išleistas specialus parodos 
katalogas, iliustruotas spalvoto
mis reprezentacinių meno kūri
nių reprodukcijomis. Parodoje 
buvo ir Čiurlionio meno kūri
nių 150 skaidrių rodymas. Jūra
tė Statkutė-Rosales aiškino jas 
Čiurlionio muzikos montažo fo
ne. Buvo matyti ir tautiniais 
drabužiais pasipuošusio baltie
čių jaunimo, atkreipusio atvy
kusių svečių dėmesį.

Tą patį vakarą didžiulėje dr. 
Dambravos rezidencijoje arti 
100 baltiečių jaunimo susirinko 
linksmavakariui, kurio metu 
skambėjo dainos ir šokiai.

Suvažiavimas
Vasario 12 d. rytą baltiečių 

himnais pradėtas suvažiavimas, 
kuriam vadovauti išrinktas es
tas Umar Island, o sekretoriau
ti inž. Linas Mažeika. Po lietu
vių katalikų misijos Venecuelo
je kun. Antano Perkumo invo- 
kacijos pagrindinę kalbą ispa
niškai pasakė dr. V. Dambrava. 
Giliai prasmingoje ir jautrio
je kalboje jis išsamiai nagrinė
jo baltiečių uždavinius Vene
cueloje ir džiaugėsi, kad bal- 
tiečiai, matydami, kad nutau
tėjimas negailestingai graužia 
jų bendruomenės pamatus, ima
si žygių ir jungiasi bendram 
darbui. Visą dieną darbo gru
pės svarstė kultūrinius, ekono- 
minius-socialinius, švietimo ir 
jaunimo klausimus. Jieškota 
konkrečių kelių konkrečioms 
problemoms spręsti.

Lietuvos šventė
Vakare tame pačiame institu

te, didžiojoje salėje, įvyko iškil
mingas Vasario 16 minėjimas. Į 
garbės prezidiumą pakviesti pa
grindiniai kalbėtojai — genero
las Camilo Vethancourt ir iš Či
kagos atvykęs specialus svečias 
inž. Antanas Rudis, BALFo pir
mininkė Marija Rudienė, kun. 
Antanas Perkumas, estų, latvių 
ir lietuvių bendruomenių atsto
vai. Minėjimas pradėtas labai 
gražiai paruošta radijo iškarpa 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracijos paskelbimą. Toji 
programa savo laiku buvo per
duota į Lietuvą. Iškarpa baig
ta Tautos himnu.

Gen. Camilo Vethancourt di
džiavosi baltiečiais, ypač lietu
viais, jų idealizmu ir jų prin- 
cipiškumu. Jis apžvelgė Baltijos 
tautų istoriją ir jų kovas už lais
vės išlaikymą. Antroji kalba 
(viena dalis angliškai, kita ispa
niškai) buvo pasakyta inž. A. 
Rudžio. Sveikindamas Baltie
čių Dienas, pavadinęs dr. V. 
Dambrava “laisvės apaštalu” už 
jo nuolatinį darbą, kalbėtojas 

Vasario 16 minėjimas Venecuelos sostinėje Karakase. Garbės prezidiumas iš kairės: latvių bendruomenės pirm, 
inž. P. Vanags, estų bendruomenės atstovas Umar Island, kun. A. Perkumas, inž. A. Rudis, gen. C. Vethancourt, 
latvių moterų atstovė ponia Foldats, latvių jaunimo atstovo Foidats vieta, BALFo pirm. M. Rudienė, Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės pirm. inž. VL Venckus

džiaugėsi baltiečių vienybės 
dvasia ir žadėjo remti Vene- 
cuelos baltiečių vienybės min
tį. Jis išreiškė viltį, kad ir ki
tos baltiečių bendruomenės pa
saulyje paseks šiuo ryžtingu pa
vyzdžiu. Ta proga, norėdamas 
paremti konkrečias baltiečių 
pastangas, inž. Rudis savo ra
dijo programos (Lithuanian Ra
dio Forum) ir BALFo vardu, 
kuriam vadovauja Marija Ru
dienė, pasiūlė finansuoti ispanų 
kalba leidžiamą knygelę apie 
šių laikų tikėjimo kankinę Ni
jolę Sadūnaitę. Sveikinimo kal
bas pasakė estų, latvių ir 
lietuvių bendruomenių pirmi
ninkai, latvių moterų komiteto 
ir latvių jaunimo atstovai. Mi
nėjime specialiai pagerbta nu
sipelniusi lietuvių kolonijos ve
teranė ponia Klovienė.

Vasario 16 minėjimas baigtas 
Venecuelos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos himnais. Antroje daly
je Venecuelos simfonijos or
kestro styginis kvartetas atli
ko M. K. Čiurlionio kūrinį.

Tą patį vakarą Tačiros klube 
įvyko baltiečių balius. Nors bi
lietai buvo parduodami po 23 
dolerius, tačiau į balių atsilan
kė 331 asmuo, jų tarpe admiro
las Augusto Brito Ascanio, ge
nerolas Camilo Vethancourt, 
JAV ambasados pareigūnai, 
Austrijos ambasados charge 
d’afaires dr. Kurt Hengl su 
žmona ir daug kitų įtakingų ve- 
necueliečių ir užsieniečių. Du 
orkestrai grojo iki ketvirtos ry
to, o protarpiais girdėjosi bal
tiečių muzika.

Praktiniai nutarimai
Sekmadienio rytą svarstytos 

rezoliucijos ir priimta daug 
konkrečių pasiūlymų. Nutarta 
pirkti didelį ūkį, vykdyti staty
bos planus, o pelno dalį skirti 
baltiečių namų statybai, kur 
jaunimas ir senimas galėtų rink
tis. Ypačiai pasidžiaugta jauni
mo darbo grupės rezultatais ir 
broliška tarpusavio bendradar
biavimo dvasia. Kultūros ir švie
timo srity taip pat svarstyta ei
lė pasiūlymų, Įgalinančių teigia
mai spręsti laiko problemas. Pa
brėžtas reikalas išnaudoti gali
mybes kultūros srity, kurios iki 
šiol buvo apleistos. Taip pat rei
kalauta Pabaltijį atidaryti tu
rizmui ir neplėšti žmonių, siun
čiančių siuntinius į Baltijos 
kraštus (muitai siekia iki 500

Organizacinis komitetas ir 
darbo grupių vadovai prašyti ir 
toliau tęsti darbą.

Suvažiavimas baigtas kito or
ganizacinio komiteto nario — 
latvio inž. Peterio Vanags žo
džiu, latvių kunigo Reinfeldo 
palaiminimu, visų trijų Balti
jos valstybių ir Venecuelos 
himnais.

Svečiai ir išlaidos
Suvažiavimui pasibaigus, sve

čiai susirinko iškilmingiems 
pietums Hiltono viešbutyje (da
lyvavo 142 asmenys). Iškilmin
gų pietų metu dalyvius oficia
liam tostui pakvietė dr. V. 
Dambrava, dėkodamas už bal
tiečių entuziazmą ir visų norą 
prisidėti darbu bei aukomis. Jis 
linkėjo, kad baltiečių vienybė 
gyvuotų, augtų, klestėtų, ir 
džiaugėsi, jog baltiečiai yra kū
rybinga' jėga Venecueloje ir vi
soje P. Amerikoje.

Pirmadienio vakarą p.p. Ru
džiai pakvietė Baltiečių Dienų 
veikėjus — per 20 asmenų va
karienei, kurioje dalyvavo gen. 
Camilo Vethancourt, užtikrin
damas jiems paramą. Antra
dienį pas dr. V. Dambravą įvy
ko paskutinis Baltiečių Dienų 
organizacinio komiteto ir veikė
jų štabo posėdis (tie posėdžiai 
kas antradienį buvo šaukiami 

jau nuo 1976 m. gruodžio mėn.). 
Baltiečių Dienų biudžetas buvo 
per 70.000 bolivarų (apie 17.000 
dol.), tačiau visos sąskaitos bu
vo apmokėtos ir dar liko kiek 
pinigu. Visi pasidžiaugė nepa
prastai sklandžiu trijų tautų at
stovų darbu. Latviai ypačiai bu
vo duosnūs savo aukomis.

Kelrodis ateitin
Baltiečių Dienos parodė, ką 

gali privati iniciatyva. Jos kar
tu parodė, kad atėjo laikas ir 
organizacijoms sukrusti bei per
siimti nauja pijonieriška dva
sia. Tos Dienos pareikalavo dau
gelio asmenų talkos, tačiau vi
si entuziastiškai jungėsi bend
ram darbui, užtikrindami suva
žiavimui nė nesvajotą pasiseki
mą ir rezultataus.

Į organizacinį komiteto bran
duolį dr. Dambravos buvo 
įtraukti latvių inžinieriai Vilis- 
Ansis Vitols, Peteris Vanags ir 
lie. Janis Libietis, lietuviai — 
Jūratė Rosales, inž. Bronius 
Deveikis ir estas Umar Island. 
Meninėje dalyje daug dirbo 
Kostas Jezerskas, vadovavęs 
meno darbams. Patalpų ir ki
tus ruošos reikalus tvarkė p. 
Klovaitė. Spaudos kolektyvan 
pakviesti dr. Aloysas Klišans ir 
Aleksandra Vaisiūnienė. Vasa
rio 16 minėjimo darbams akty
viai talkino Elena Nelsaitė, Al
bina Rodriguez, Aurelija Paukš
tytė. Šventės minėjime prane
šinėjo Ona Baronaitė, scenos 
dekoravimo darbus atliko p. Za- 
vadzkas.

Sis sąrašas toli gražu nepil
nas, kaip nepilnas ir šis prane
šimas. Esu tikra, kad apie šias 
Baltiečių Dienas bus daugelio 
rašoma ir daug svarstoma. Bal
tiečių Dienos Venecueloje yra 
veiklos kelrodis visoms baltie
čių bendruomenėms. Atsisaky
ta veiklos dėl veiklos, pasirink
tas kone partizaninis kelias: tu
rėti aiškų uždavinį ir jį vykdyti. 
Sekančiais metais pasiūlyta 
Baltiečių Dienas rengti Estijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties proga. Tikimasi, kad 
tuo metu Karakase bus Balti- 
morės simfonijos orkestras. Dr. 
Dambrava užtikrino, jog tuo at
veju vienas simfonijos orkestro 
koncertas tikrai galėtų būti 
skirtas baltiečių muzikai. Vieti
nis simfonijos orkestras irgi 
galėtų skirti koncertą Baltiečių 
Dienų proga. Taip pat nutarta 
išleisti reprezentacinį leidinį 
apie Baltijos kraštus ispanų 
kalba. Tokio leidinio jau nuo 
seniai pasigendama.

Tai vėl nauji užsimojimai, ta
čiau šį kartą baltiečiai savo pa
sisekimu neabejoja. Jie žino ir 
tai, kad privati iniciatyva gali 
daugiau nei organizacijos, ku
rios panašaus žygio nesiryžo 
per 30 savo veiklos metų. Bal
tiečių Dienos parodė, jog bal
tiečiai yra stipresni, negu jie 
patys anksčiau manė. Ir juo di
desnis uždavinys, juo didesnis ir 
entuziazmas. Baltiečių Dienos 
— tai žaibas, pažadinęs Vene- 
cuelą ir visą P. Ameriką nau
jam žygiui.

★ JAUNIMAS TURI UŽSIDĖTI 
KUPRINES ir žengti keliu į religi
jos bei Dievo atradimą — pareiškė 
Paulius VI bendroje audiencijoje. 
Žmogaus siela turi būti atvira gro
žiui. žavesiui ir visatos didybei. Tai 
pirmasis žingsnis į religingumą, 
ypač jaunimo, kuris gali bėgioti, 
žaisti, kopti į kalnus, plaukti per 
marias. Seni žmonės džiaugiasi tik 
maža pasaulio dalele, bet jaunimui — 
visas pasaulis atviras. Tai svaiginan
ti mintis, kuri kiekviename turėtų 
kelti klausimus apie pasaulio prie
žastis ir tikslus. Galutinis gi visų tų 
klausimų atsakymas tegali būti 
vienas: Dievas.
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DIDŽIAUSIOS ŽUVYS
Medžiotojų ir Žvejų Draugijos pra

nešimu, didžiausia lydeką pernai 
Kuršių mariose sugavo klaipėdietis 
Juozas BaltramiejūnJs. Jos ilgis — 
1,25 m, svoris — 14,2 kg. Nedaug 
mažesnė buvo ir šios lydekos gimi
naitė, Laviso ežere sugauta varėniš- 
kio A. Šalkauskio, svėrusi 13,9 kg. 
Dvylika kilogramų svėrusių lydekų 
sugauta Nemune, Šešupėje ir Ven
toje. Iš kitų sumeškeriotų didžiausių 
žuvų minėtinos: švenėioniškio A. 
Reutovo 5,7 kg sazanas Asvėjoje, 
prieniškio L. Trakelio 4,8 kg karšis 
Nemune.

57.000 TURISTŲ
Zarasų ekskursijų biuras pernai 

priėmė apie 57.000 turistų. Jų skai
čių padidino prie. Zarasaičio ežero 
atidaryta stovykla, kurios 26 name
liai turi 120 vietų ir neseniai pasta
tytą valgyklą. Biuro darbuotojai ke
liautojams yra paruošę 26 kelionių 
planus. Sekantį sezoną ekskursantai 
galės važiuoti Karelijon, lankytis 
valstybiniame Lietuvos parke ir 
Švenčionių rajono Antanų miške, 
kur II D. karo metu buvo įsikūręs 
sovietinių partizanų štabas rytinei 
Lietuvos daliai, čia dabar atstatytos 
partizanų žeminės, sutvarkytas pri
važiavimas. Žiemą ekskursijos dau
giausia rengiamos į Latvijos ir Es
tijos miestus, Maskvą, Leningradą 
bei kitas Sovietų Sąjungos vieto
ves. Už savo rūpestingas paslaugas 
Zarasų ekskursijų biuras pripažin
tas geriausiu visoje Lietuvoje.

BYLA PANEVĖŽYJE
Augščiatisiojo teismo išvažiuoja

mame posėdyje 10 metų sustiprinto 
režimo pataisos darbų kolonijoje ga
vo jau kartą lygtinai už chuliganiz
mą baustas Rimantas Varnas ir 
Panevėžio grūdų kombinato darbi
ninkas Jonas Junevičius, 8 metus — 
autotransporto įmonės vairuotojas 
Alfonsas Narbutas. Apie jų nusikal
timą “Tiesa" 40 nr. informuoja: 
“Naktį visi trys pasibeldė į vieno bu
to duris, ieškodami pažįstamos mer
ginos. Šeimininkai pasakė, kad ji 
čia nebegyvena. Tada atklydėliai jė
ga įsiveržė į butą. Prieš vyrą panau
dojo smurtą, o moterį išprievarta
vo.”

REVOLIUCIJOS MUZĖJUS
Neries kranto slėnyje, busimaja

me Vilniaus centre, jau pradėta re
voliucijos muzėjaus statyba. Prieš 
dešimtmetį paskelbtą šių rūmų pro
jekto konkursą lamėjo architektai 
Gediminas Baravykas ir Vytautas 
Vielius. Vėliau jie savo projektą pa
keitė, gerokai sumažindami bendrą
jį pastato plotą iki 30.000 kubinių 
metrų. Rūmuose numatyta vieta 
nuolatinei su kompartijos veikla su
sietai parodai ir kelioms kilnojamo
jo pobūdžio parodoms. Muzėjaus kie
melyje bus sutelktos kompartijos 
darbus garbinančios skulptūros bei 
kiti stambesnieji dailės kūriniai. 
Pirmajame pastato augšte bus kon
ferencijų, posėdžių salės, administ
racinės patalpos ir bufetas. Prie re
voliucijos muzėjaus bus pastatyti ir 
naujieji Vilniaus knoservatorijos 
rūmai.

PARAMA STRIBAMS
Pokario metais kovą su nepri

klausomybės Lietuvai siekiančiais 
partizanais vedė ne tik reguliarūs 
sovietinės kariuomenės daliniai, bet 
ir stribais vadinami vietiniai jų tal
kininkai. Kovose invalidais tapusiom 
stribam ar žuvusių stribų šeimoms 
įvestas lengvatas “Tiesos" 1976 m. 
284 nr. atskleidžia vilniškės augš- 
čiausiosios tarybos prezidiumo teisi
nio skyr. vedėjas Eusejus Jacovskis. 
Gyvenamuoju plotu juos aprūpina 
vykdomieji miestų ir rajonų komite
tai, suteikdami pirmumo teisę, kaip 
ir II D. karo invalidams. Pirmos ir 
antros rūšies invalidai stribai, su jais

Juozas Agurkis (viduryje) iš lietuviškojo Punsko viešėjo pas Hamiltono 
tautiečius Nuotr. K. Millerio

Specialios ekskursijos į Lietuvą 1977 m.
(Vilnius -

Minskas-

Maskva) 
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gegužės 26 — birželio
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gyvenantys šeimos nariai ar žuvu
sių stribų šeimos, gaunančios mai
tintojo netekimo pensiją, moka 50% 
buto mokesčio ir taipgi gauna 50% 
nuolaida už naudojimąsi šildymu, 
vandentiekiu, dujomis, elektra. Indi
vidualių namų statybai duodamos 
beprocentinės paskolos iki' 1.000 rb. 
dešimčiai metų. Invalidams stribams 
nemokamai parūpinami vaistai pa
gal gydytojų receptus. Taip pat ne
mokamai jiems leidžiama naudotis 
keleiviniu transportu miestuose, au
tobusais gyvenamojo rajono ribose, 
išskyrus taksius. Invalidai stribai be 
eilės aptarnaujami ambulatorijose, 
poliklinikose, priimami į ligonines. 
Speciali komisija tvarko tokių stri
bų personalinių pensijų reikalus. 
Dirbantiems invalidams stribams 
teikiama pirmumo teisė į poilsio na
mus, sanatorijas, ambulatorinį gydy
mą, jų vaikams — į pijonierių sto
vyklas. šiomis lengvatomis atsilygi
nama tiems, kurie padėjo užgniaužti 
nepriklausomybės sąjūdį žūtbūtinė
je lietuvių partizanų kovoje su so
vietiniu okupantu.

SUTUOKTUVINĖ DRAUDA
Nuo š.m. sausio 1 d. Sovietų Są

jungoje įvesta nauja vaikų draudi
mo rūšis — sutuoktuvinė drauda. 
Mažiausia draudos suma — 300 rub
lių, bet jos dydį laisvai gali pasirink- 
ti tėvai. Draudos planan įjungiami 
vaikai nuo vienerių iki penkiolikos 
metų amžiaus. Už pusantrų metų vai
ko 1000 rublių drauda reikia kas mė
nesį mokėti maždaug po 5 rublius, 
kol jis sulaukia 18 metu. Draudos 
suma išmokama tada, kai toks vai
kas sukuria šeimą. Tiems, kurie šei
mos nesukuria, draudos išmokos kas
met padidinamos 2%. Sulaukus 25 
metų amžiaus, išmokama visa drau
dos suma, prie jos pridėjus 12% pa
pildą. Toks vaikas ar paauglys taip
gi yra apdraustas nuo nelaimingų 
atsitikimų ir kaikurių ligų. Valstybi
nio draudimo valdybos viršininko 
pavaduotojas Algis Patašius, “Tie
sos” 28 nr. pateikdamas sutuoktuvi
nės draudos taisykles, pabrėžia, kad 
valstybinės draudos sutartis turi be
veik pusė dirbančių Lietuvos gyven
tojų ir apie 80.000 vaikų. Jie buvo 
pradėti drausti 1968 m. Sutuoktuvi
nė vaikų drauda turi vieną pliusą — 
draudėjui mirus, įmokos padengia
mos valdinėmis lėšomis.

KOMUNISTINIS ŠEŠTADIENIS
Maskvos įmonės, gavusios kompar

tijos įsakymą, ėmėsi organizuoti ko
munistinės talkos šeštadienį balan
džio 16. Jis skiriamas V. Lenino 107- 
tosiom gimimo metinėm ir Spalio 
revoliucijos šešiasdešimtmečiui. Pri
tarimo mitingai jau rengiami ir Vil
niaus įmonėse. Taigi, j to šeštadie
nio neapmokamą talką turės įsijung
ti ir lietuviai, spartuolišku darbu 
viršydami pamainos planus.

FOTOGRAFUOS1S KREMLIUJE
Šiaulių rajono komjaunimo aktyvo 

susirinkime buvo išklausyti praneši
mai apie sovietinės kompartijos XXV 
suvažiavimo nutarimų vykdymą. 1976 
m. socialistinio lenktyniavimo laimė
tojo vardą išsikovojo tarpkolchozi- 
nės statybos organizacijos vairuoto
jas Vytautas Ragauskas. Už šią per
galę jam suteikta teisė .. . nusifoto
grafuoti Kremliuje.

VENGRIŠKAS TRAUKINYS
Vilniuje pirmojon kelionėn iškil

mingai buvo išlydėtas Budapešto 
“Gano-Mavag” gamyklos atsiųstas 
dizelinis keleivinis traukinys. Jo rak
tus mašinistui S. Orlikui įteikė ga
myklos direktorius Janošas Čergė. 
Šia proga Vilniun buvo atvykę So
vietų Sąjungos užsienio prekybos ir 
susisiekimo ministerijų atstovai. Di- 
zelinių traukiniu iš Vengrijos Vil
niaus miestas jau yra gavęs ir anks
čiau. Jais stengiamasi gerinti kelei
vių aptarnavimą. v. Kst.

Smulkesnių 
informacijų 
teirautis 
telefonu 
arba 
rašyti:

vieliniame mėnraštyje "London Free Press”

S HAMILTON
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS 

nr. 2, 1977 m. vasaris. Mėnesinis re- 
liginio-patriotinio turinio žurnaliu
kas, redaguojamas kun. V. Gaidžiu- 
no, OFM. Leidėjai — Tėvai pranciš
konai. Adresas: Franciscan Fathers, 
Kennebunkport, Maine 04046, USA.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDI
TO KOOPERATYVAS “TALKA" 
1976. Metinė pajamų ir išlaidų apys
kaita. “Talkos” adresas: 830 Main 
Street E., Hamilton, Ont., Canada 
L6M 1L6.

“THE NEW PERSPECTIVE", vie
tinės aaugiakultūrės tarybos mėn
raštis. kovo mėnesio laidoje išspaus
dino du rašinius apie Lietuvą. Gabi
ja Juozapavičiūtė rašo apie Vasario 
16 reikšmę lietuvių jaunimui ir Lie
tuvos praeities įvykius, vedusius 
prie vasario 16 deklaracijos. Vida 
Stankevičienė aprašo Vasario 16 mi
nėjimą, kuriame pagrindinę kalbą 
pasakė G. Juozapavičiūtė, o meninę 
dalį atliko “Aidas” ir Dana bei Ju
ris Mazurkevičiai. Ta proga ji pri
mena D. Pomerancaitės • Mazurke- 
vičienės išgelbėjimą iš Kauno geto.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS AV 
parapijoj šiemet ves kun. T. Žiūrai
tis, domininkonas iš Vašingtono, ku
ris mums jau čia yra žinomas iš 
anksčiau sėkmingai vestų rekolek
cijų. Vienos savaitės susikaupimas 
prasidės kovo 27 ir baigsis balan
džio 3 d., Verbų sekmadienį. Per Ga
vėnią mūsų šventovėje penktadienio 
vakarais 7 v. būna Kryžiaus Keliai.

Į PROJEKTUOJAMŲ LIET. PEN
SININKŲ NAMŲ paskelbtą anketą 
hamiltoniečiai labai entuziastingai 
atsiliepė. Šio projekto komiteto 
pirm. L. Skripkutė gavo daugybę 
laiškų, sumanymų bei pasiūlymų. 
Komitetas jau įieško tinkamo ir pa
togaus sklypo statybai. K. M.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui

284 KING STREET E„ 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $8.000,000.

APYLINKĖS VALDYBA persiun
tė $800 (50%- solidarumo įnašų, kaip 
reikalauja KLB statutas) KLB kraš
to valdybai. Kadangi tik pusė narių 
atliko tautinę pareigą, apyl. valdyba 
nusprendė į likusius dar kartą kreip
tis laiškais. Apylinkės v-bos ižde ko
vo 1 d. buvo $3.122,00.

MOTINOS DIENA bus minima ge
gužės 8 d. Po Mišių bus iškilminga 
akademija Jaunimo Centre. Meninę 
programą atliks šeštadieninė mokyk
la. Prie įėjimo jokių aukų rinkimo 
nebus.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimui 
šiemet vadovauja lietuviai. Jis bus 
birželio 12 d. Taip pat ruošiamasi 
tautybių savaitei “It’s your day” Ga
ge parke birželio 25-26 d.d. K. B.

PRIEŠ TREJETĄ MĖNESIŲ pa
laidojusi savo dukterį, vasario 14 d. 
Toronte, Šv. Juozapo ligoninėje, mi
rė a.a. Veronika Kesiūnienė, našlė, 
92 metų amžiaus. Hamiltone liko 
jos sūnus Ant. Kesiūnas, žentas J. 
Stonkus ir Prestone gyvenanti se
sers dukra J. Laugalienė. Palaidota 
šv. Jono liet, kapinėse Mississaugoj, 
šalia savo jau mirusios sesers.

UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ surengė 
mergaičių choro “Aida s” rėmėjų 
komitetas. Nesitikėtai sulaukęs tokio 
didelio svečių skaičiaus, buvo pritrū
kęs ir valgių, ir gėralų, šiemet mūsų 
katalikės moterys atsisakė nuo sa
vo tradicinio blynų baliaus, kuris 
buvo vienintelis jų metinis rengi
nys. Vakaras praėjo linksmai, vi
siems besivaišinant blynais, kugeliu, 
koldūnais, spurgomis, pyragais ir gė
rybėmis iš baro. Kas norėjo, galėjo 
ir pasišokti, grojant trankiai Alf. ši- 
linsko muzikai. Buvo ir suaukotų 
laimikių loterija. Vakaro pelnas pa
skirtas mergaičių choro išvykai į P. 
Ameriką.

'ennincjer Ltd
GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. . 6% 
santaupas ............ 7’/į%
term, depozitus 1 m. 8’/į %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nckiln. turto pask. 10%

A. A. ANTANUI ELVIKIUI mi
rus, Hamiltono apyl. valdyba reiškia 
užuojautą žmonai Sofijai, sūnui An
tanui, dukrai Onutei, broliui Juozui 
Čikagoje, Jurgiui Lietuvoje ir sese
riai Onai šiurnienei Delhi.

N. METŲ SUTIKIME dalyvavo 
tik 164 asmenys, tačiau pelno gauta 
$721,03. Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime prie įėjimo surinkta $855. 
Atskaičius $826 išlaidas ir nurašius 
$90 širdies ligų fondui (kanadiečių), 
likutis atiduotas Hamiltono Tautos 
Fondo valdybai.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA moks
lo metus užbaigs gegužės 14 d. Po 
Mišių AV parapijos šventovėje už
baigimo aktas bus Jaunimo Centre. 
Tėvų komitetas nutarė tris geriau
sius kiekvienos klasės mokinius ap
dovanoti knygomis. Mokykloje mo
kosi 92 mokiniai.

TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ bus 
kovo 20, sekmadienį. Atidarymas — 
po 9 v. r. pamaldų. Bus šilti pietūs, 
tortai, drožiniai, loterija, žaidimai, 
teatras vaikams ir kt. Laukiame vi
sų! “Širvintos” tuntas

PADĖKA
Jau pernai nelauktoji viešnia — li

ga aplankė mano namus. Neilgai teko 
būti ligoninėje, tačiau pasekmes rei
kėjo gan sunkiai pergyventi šiemet 
Hamiltono G e ne r a 1 ligoninėje. 
Skausmus ir liūdnas dienas pakelti 
ligoninėje palengvino giminės ir pa
žįstami, lankydami mane bei linkė
dami vėl greitai sugrįžti į visuome
ninį darbą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už lan
kymą, nuoširdžius žodžius, gėles ir 
dovanas. Didelis ačiū prel. dr. J. Ta- 
darauskui, kun. L. Januškai, KLB 
Hamiltono apyl. valdybai ir pirm. K. 
Deksniui, Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetui ir pirm. D. 
Vaitiekūnienei su J. Gedrimiene, 
mokyklos vedėjui J. Mikšiui ir Po
niai, Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Kanados krašto valdybai ir pirm. J. 
Diliui, Tautos Fondo Hamiltono 
apyl. atstovybei ir pirm. A. Patam
siui su Ponia, KLV S-gos Ramovė 
Hamiltono skyr. valdybai ir pirm. 
A. Ruzgiui (ramovėnams K. Čeliaus- 
kui, J. Mačiulaičiui, M. Šniuoliui), 
Hamiltono LSK “Kovas” valdybai ir 
vicepirm. A. Grajauskui. KLK Mote
rų Dr-jos Hamiltono skyr. valdybai 
ir E. Liaukienei, P. G. Breichma- 
nams, J. S. Cibams (Čikagoj), A. B. 
Juozapavičiams, J. Karaliūnui, J. A. 
Kšivickams, Pr. Lesevičiui, A. E. 
Liaukams, K. L. Meškauskams, B. E. 
Milašiams, A. M. Noreikoms (Čika
goj), R. M. Purliams, A. V. Stanevi
čiams. B. P. Sapliams, J. L. Toliams, 
V. E. Triponams, A. J. Vizgirdoms, 
J. A. Žukauskams, K. G. Žukaus
kams. Ypač dėkoju žmonai Helgai, 
dukrai Jūratei ir seseriai Genutei 
Telyčėnienei už rūpestį mano sun
kios operacijos metu. Didelis ačiū 
dr. A. T. Gailiui.

Dar kartą vilnietiškas ačiū vi
siems!

Jūsų — K. Baronas

JA Valstybės
PRIĖMIMĄ SVEČIAMS NIUJOR

KE Vasario 16 proga surengė gene
ralinis Lietuvos konsulas Anicetas 
Simutis ir VLIKo valdyba, šios die
nos reikšmę apibūdino A. Simutis, 
atkreipdamas dalyvių dėmesį į oku
panto suaktyvintą žmogaus bei reli
ginių teisių varžymą Lietuvoje. Lie
tuvius sveikino: Niujorko miesto 
burmistro ir savo vardu konsulinio 
korpuso direktorė M. Dawkins, už
sieniečių konsulų draugijos dekano 
pareigas einantis Urugvajaus konsu
las H. Y. Goyen-Alvez ir tautinės 
Kinijos ambasadorius K. Shah. Pas
tarasis jausmingai prabilo apie ki
niečių ir lietuvių meilę laisvei, už 
kurią šios tautos kietai kovoja. Jis 
pabrėžė bendrus siekius, nors šias 
tautas skiria dideli pasaulio plotai. 
Gen. konsulas A. Simutis, dėkodamas 
ambasadoriui K. Shahui, pasveikino 
jį N. Metų proga. Mat, tą dieną kaip 
tik prasidėjo 4675-tieji kiniečių me
tai. Po to žodį tarė rašytojas Tomas 
Venclova palyginti gera anglų kal
ba, nors iš anksto visus buvo atsi
prašęs dėl jos netobulumo. Jis kal
bėjo apie okupuotoje Lietuvoje su
darytą penkių asmenų grupę, sekan
čią žmogaus teisių laužymą ir su 
juo susijusį Helsinkio konferencijos 
nutarimų nesilaikymą. T. Venclovai 
išvažiavus, dabar liko tik keturi gru
pės nariai, kuriem gresia didelis pa
vojus. Suminėjęs jų pavardes, prašė 
jų neužmiršti ir stengtis jiems pa
dėti. Priėmiman atsilankė Kolumbi
jos gen. konsulą E. R. Lemos, Esti
jos gen. konsulas E. Jaakson, konsu
las A. Linkhorst, Haiti gen. konsu
las W. Florestal, Jamaikos gen. kon
sulas G. A. Groves, P. Afrikos res
publikos gen. konsulas V. G. Stock, 
Trinidado ir Tobago konsulai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS minėjime senate ALTai atsto
vavo dr. K. Šidlauskas ir St. Baize- 
kas. Jie taipgi lankėsi atstovų rūmų 
komisijoje, sekančioje Helsinkio su
sitarimų vykdymą. Labai gerą įspūdį 
padarė T. Venclovos pranešimas. At
stovų rūmuose Vasario 16 bus pami
nėta kovo 31 d. šį minėjimą ALTai 
padėjo išrūpinti demokratas D. J. 
Flood. ALTos delegacija aplankė 
kaikurių senatorių ir atstovų įstai
gas. ALTos posėdžiai Čikagoje dabar 
jau vyksta nuosavose patalpose, ku
rios buvo įsigytos paskutiniojo sei
mo nutarimu. Pirmajame jų augšte 
yra ALTos ir BALFo įstaiga, rūsy 
— BALFo sandėliai, o II augštas 
nuomojamas.

KOMUNISTINĖS LIETUVIŲ LI
TERATŪROS DRAUGIJOS centro 
komitetas, kurį sudaro pirm. K. Pet
rick, sekr. I. Mizarienė, ižd. P. Ven
ta, pasiuntę telegramą JAV imigra
cijos bei natūralizacijos teisių de
partamentui, reikalaujančią neleisti 
Pranui ir Algirdui Bražinskams pa
silikti JAV. Pasak šių trijų sovieti
nio komunizmo garbintojų, jiedu tik 
vaidina politinius pabėgėlius, nes 
niekada nebuvo įsivėlę į politiką, o 
kalėjime sėdėjo už įvairią krimina
linę veikla. Dėl keleivių palydovės 
žuvimo ir lakūno sužeidimo P. A. 
Bražinskus siūlomą grąžinti Sovietų 
Sąjungai. Telegramoj pabrėžiama, 
kad minėtoji draugija jungia apie 
3.000 narių bei jų šeimų, bet nutyli
mas faktas, kad po nekaltu draugi
jos pavadinimu slepiasi Maskvos 
garbintojai, kuriem Sovietu Sąjungą 
yra brangesnė už JAV. Telegramos 
tekstą paskelbė komunistinė “Vil
nis”, ragindama visus LL Draugijos 
narius siųsti telegramas, pasisakan
čias prieš globos suteikimą P. A. 
Bražinskams. Pateikiamas pavyzdi
nis tokios telegramos tekstas: “Aš, 
kaip JAV pilietis, noriu pareikšti 
protestą prieš globos suteikimą lėk
tuvo pagrobėjams bei žmogžudžiams 
Pranui Bražinskui ir sūnui. Man at
rodo, tai atitinka JAV įstatymus...” 
Taigi, ir šiame telegramos tekste 
operuojama tik JAV piliečių vardu, 
nutylint, kad tiem piliečiam pir
miausia rūpi Sovietų Sąjunga bei 
jos interesai, šiuo atveju — P. A. 
Bražinskų išdavimas.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA 
TREMTYJE kultūrinį savo suvažia
vimą turės liepos 2-4 d. d. Union 
Pier, Mich., su įvairia bei įdomia 
programa. Stovyklai vadovaus T. 
Daukanto jūros šaulių kuopos Čika
goje pirm. E. Vengianskas. Sąjunga 
yra išleidusi dr. Kosto Jurgėlos kny
gą “Lithuania: outpost of freedom", 
nušviečiančią carinės ir sovietinės 
Rusijos kėslus prieš Lietuvą, lietu
vių tautą ir jos priešinimąsi. Leidi
nys gaunamas pas spaudos platinto
jus, bet jį galima užsisakyti ir cent
ro valdyboje, pasiuntus $10.60 čekį 
ižd. Stasiui Bernatavičiui, 1513 So. 
48th Court, Cicero, Iii., 60650, USA.

Australija
VASARIO 16 IŠKILMĖS Melbur

ne buvo pradėtos svečių priėmimu 
Lietuvių Namuose vasario 18 d. Svei
kinimo žodį tarė ALB Melburno apy
linkės pirm. A. Pocius ir naujasis 
ALB krašto valdybos pirm. prof. dr. 
A. Kabaila. Svečių vardu kalbėjo fe
deracinio Australijos parlamento pir
mininkas B. Snedden, imigracijos 
ministeris W. Joną, džiaugdamiesi ne 
tik lietuvių vaišingumu, bet ir jų 
pastangomis reikalauti laisvės Lietu
vai. Priėmime taipgi dalyvavo kele
tas senatorių, parlamento narių, 
JAV konsulas Curren, V. Vokietijos 
konsulas dr. Kroneck, Tailandijos 
konsulas J. Fader, Latvijos konsu
lato atstovas O. Rozitis, kelių orga
nizacijų pirmininkai.

OFICIALIOJI MINĖJIMO DALIS, 
nukelta į vasario 20 d., prasidėjo iš

kilmingomis pamaldomis šv. Jono 
šventovėje, kuri buvo pilna lietu
vių. Po pamaldų visus jų dalyvius 
skaniais pietumis Lietuvių Namuose 
pavaišino “Džiugo” skautų tuntas, 
įvadinį žodį minėjime tarė ALB Mel
burno apylinkės pirm. A. Pocius, 
paskaitą skaitė ALB krašto valdy
bos pirm. dr. A. Kabaila, profeso
riaujantis Sydnėjaus universitete. 
Jis pabrėžė vienybės reikalą, mišrių 
šeimų įjungimą lietuviškon veiklon. 
Lituanistinių kursų vedėjas P. Sun- 
gaila dalyvius supažindino su abitu
rientais G. Kaminsku ir L. Macke
vičiūte, kurie valdinius lietuvių kal
bos egzaminus išlaikė augščiausiais 
pažymiais. G. Kaminskui įteikta “Ro
muvos” korp. premija, L. Mackevi
čiūtei — Australijos Lietuvių Fon
do. Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos iš Dr. P. Daužvar- 
džio fondo paskirtos premijos įteik
tos jauniesiems “Tėviškės Aidų” 
bendradarbiams: $50 — Rasai Baltu
tytei, po $25 — Laurai Baltutytei ir 
Andriui Balnioniui. Tris Australijos 
Lietuvių Fondo premijas po $25 ga
vo jaunieji spaudos darbuotojai — 
L. čižauskaite, A. Kaulėnas ir G. 
Pranckūnaitė. Muzikinę programos 
dalį atliko "Dainos sambūris”, diri
guojamas D. Levickienės, su pianis
te Z. Prašmutaite, tautinių šokių 
grupė "Gintaras”, vadovaujama Pa- 
melos ir Jono Sadauskų.

Britanija
LIETUVOS ATSTOVAS V. BA

LIUKAS Vasario 16 proga Londono 
Lietuvių Namuose surengė tradici
ni svečių priėmimą. Jų eilėse buvo 
Britanijos parlamento atstovas J. 
Biggs-Davison, Kestono kolegijos va
dovas kun. M. Bourdeaux, kuris yra 
parašęs knygą apie Lietuvą “Land 
of Crosses”, Latvijos atstovybės rei
kalų vedėjas T. V. Ozolinš, estų at
stovas P. S a r a p e 1 a, lenkų — gra
fas S. Grocholski ir kt. Vasario 13 
d. šv. Kazimiero šventovėje Mišias 
už Lietuvą, užprašytas V. Balicko, 
atnašavo klebonas kun. dr. J. Sake- 
vičius, MIC. Minėjimas įvyko Bishop
gate instituto salėje. Dalyvavo Esti
jos atstovas A. Tarn, Latvijos pa
siuntinybės atstovas Žilinskas, Bri
tanijos Ukrainiečių Federacijos pir
mininkas V. Kostiuk.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIETUVIAI Vasa

rio 16 jungia su savo metiniu susi
rinkimu Berne. Mišias su Vasario 
16-tajai skirtu pamokslu atnašavo 
kun. dr. J. Juraitis, pabrėždamas di
dėjantį pasaulio dėmesį žmogaus tei
sėms, o tuo pačiu ir pavergtiems 
kraštams. Susirinkimui buvo pasi
rinkta geležinkelio stoties salė. Nu
veiktų darbų pranešimą padarė Švei
carijos LB pirm. dr. P. Radvila. Per
rinkta ta pati valdyba — pirm. dr. 
Radvila, sekr. ir ižd. Linderienė. Nu
tarta Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menę įjungti į šveicarų organizaci
ją “Glaube in der zweiten Welt” 
(“Tikėjimas antrajame pasaulyje”), 
kuri turi savo skyrius V. Vokietijoje 
ir Austrijoje. Ši organizacija tiria 
žmogaus teisių, ateizmo ir tikėjimo 
klausimus komunistų valdomuose 
kraštuose, yra remiama katalikų ir 
protestantų bendrijų. Šveicarijos LB 
įsijungimas nariu į minėtą organiza
ciją leis tiesiogiai prisidėti prie “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
paskleidimo vokiškai kalbančiose ša
lyse. Kadangi sekančiais metais Va
sario 16 jau bus minima šešiasde
šimtmečio ženkle, planuojama ruošti 
bendrą minėjimą su Šveicarijos lat
viais, estais ir ukrainiečiais. Tokiu 
atveju bus susilaukta platesnio švei
carų dėmesio šių keturių tautų lais
vės siekiams. Studijuojančiam Brazi
lijos lietuviu jaunimui paremti su
rinkta 950 frankų dr. Dargužio ini
ciatyvą. šešis tautinius lietuvių šo
kius pašoko J. Stasiulienės vado
vaujama grupė, sudaryta iš šveica
rų jaunimo. Susirinkimo dalyvius te
lefonu pasveikino dr. J. Eretas. Švei
carijos lietuvių susibūrimą kultūri
niu požiūriu papildė mėgėjų daili
ninkų A. Pakenytės - Rothenberger 
tapybos darbų ir dr. A. Kušlio me
džio drožinių parodėlė.

Vokietija
ABITŪROS EGZAMINUS Vasario 

16 gimnazijoje šiemet laiko keturi 
abiturientai. Užgavėnes moksleiviai 
šventė vasario 21-22 d.d. smagiais šo
kiais su karnavaline apranga. Vely
kų atostogas gimnazija turės balan
džio 2-18 d.d. Gimnazija jieško nuo
latinės virėjos ar virėjo. Atlygini
mas esąs vidutinis, bet šiame dar
be kartu su moksleiviais gaunamos 
ilgos atotsogos.

ANTRASIS LIETUVIŲ EVANGE
LIKŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS 
susilaukė 11 kunigų, kilusių iš Lie
tuvos ar joje dirbusių. Šv. Rašto stu
dijoms vadovavo kunigai K. Felgen- 
dreheris ir Fr. Barnelis, pamaldas 
laikė kun. J. Urdzė, kun. Fr. Skėrys, 
kun. A. Gelžinius ir kun. M. Klum
bys. Jose buvo prisimintas Čikagoje 
miręs a.a. kompoz. VI. Jakubėnas. 
Muz. V. Banaitis vargonais pagrojo 
keletą jo kūrinių. Koncertinėje ir 
literatūrinėje programoje dalyvavo 
fleitistas P. Odinis, smuikininkai 
latviai broliai Bruveriai, savo kūry
ba skaičiusi R. Sprogienė, sol. M. Si- 
maniukštytė-Panse. Vertėjas kun. A. 
Franckaitis deklamavo į vokiečių 
kalbą išverstus lietuvių poetų eilė
raščius bei jų originalus. Praneši
mą apie Evangelikų Bendrijos būk
lę okupuotoje Lietuvoje padarė kun. 
J. Urdzė. Suvažiavimo dalyviams bu
vo parodytas filmas apie Pabaltijį.
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Ketvirtasis kongresas jau surengtas?
VINCAS BARTUSEVIČIUS
Trečiajam jaunimo kongre

sui pasibaigus ir sugrįžusiems 
atstovams paskleidus žinią, kad 
IV PLJ Kongresas turėtų įvykti 
Europoje, pagrindinai Vokieti
joje. — prasidėjo pirmieji 
svarstymai, kaip toks kongresas 
galėtų atrodyti. Ir jau 1976 m. 
vasarą Europoje besilankanti 
PL Jaunimo Sąjungos pirm. G. 
Juozapavičiūtė, susidūrusi su 
tais svarstymais, labai nusigan
do. manydama, kad visi ruošos 
darbai netrukus bus baigti ir 
iki kongreso pradžios — vėl už
miršti. Bet iš tiesų taip nėra. 
Svarstymai pradėti, padėti ir 
organizaciniai pagrindai, bet 
šiaip dar viskas yra atvira. 
Kongreso rengėjai yra tik pa
siryžę nesvarstyti “visų” svar
bių temų ir neplanuoti atsto
vams lituanistinių kursų. Taigi, 
laukiami ir priimami visų pa
siūlymai. Dabar. Vėliau bus 
pervėlu.

Kas jau padaryta?!
Apsipratęs su mintimi, kad 

sekantis kongresas įvyks vEuro- 
poje, Vokietijos jaunimas pra
dėjo galvoti apie jo rengimą, ir 
po kelių pradinių pasitarimų (ir 
su kitų kraštų jaunimo atsto
vais) 1976 m. liepos 17 suda
rytas IV PLJ Kongreso komite
tas, šiuo metu turįs 15 narių 
(vieni jaunimo atstovų rinkti, 
kiti kviesti į prezidiumą ar ko
misijų pirmininkus, treti 
DBLS, Prancūzijos, Vokietijos 
LB atstovai).

Kongreso komiteto pirminin
ku išrinktas Andrius Smitas, 
30 metų studentas, Vasario 16 
gimnazijos abiturientas, dirbęs 
ar dirbąs VLB taryboje, valdy
boje, Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijoje, jaunimo organizaci
jose. Kiti prezidiumo nariai yra 
Alfredas Lucas — ižd., Raimon
da Sreifeldaitė — sekr., Kęstu
tis Ivinskis — reikalų vedėjas 
(adresas: IV PLJK Būstinė, 
Oppelner *Str. 61, 5300 Bonn, 
Bundesrepublik Deutschland). 
Sudarytos ir penkios darbo ko
misijos: 1. techniškoji kongre
so paruošimo ir pravedimo, 2. 
akademinės ir studijinės prog
ramos, 3. meninių ir pramogi
nių parengimų, 4. informacijos 
ir dokumentacijos, 5. finansų. 
Bendrais bruožais numatyta ir 
kongreso eiga. Atidarymas ir 
pirmoji dalis turėtų vykti Bri
tanijoje, Londone (pradžia 
1979 liepos apie 12). Po 5 ar 7 
dienų turėtų būti persikelta į 
Vokietiją (tikriausiai netoli 
Bonnos). Ten vyktų atstovams 
studijų dienos, o kitiems daly
viams — stovykla. Bonnoje 
Įvyktų ir iškilmingas uždary
mas, kuris galėtų būti sujung-

ADRIANA JOCYTĖ iš Argentinos dainuoja Vasario 16 minėjime Anapilio 
salėje Toronte — Mississaugoje Nuotr. Vyt. Maco

V. BARTUSEVIČIUS, mokytojas, 
gyvenąs V. Vokietijoje. Jis uoliai 
judina ketvirtojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso reikalus spaudoje

tas su platesnio masto Vokieti
jos ir kitų kraštų lietuvių suva
žiavimu. Po to vyktų pokongre- 
sinės kelionės, kurių metu jau
nimui bus sudarytos galimybės 
susipažinti su Europa ir pa
tiems pasirodyti didesnėse lie
tuvių kolonijose. Kongreso ren
giniai (be kelionių) turėtų truk
ti apie 3 savaites.

Ko dar reikia?
Normaliai žmogus, prieš pra

dėdamas kelionę, numato kur 
važiuoti. Taip turėtų būti ir su 
kiekvienu darbu — prieš jį 
pradedant, reikėtų žinoti, ką 
juo norima pasiekti. Taip turė
tų būti ir su kongresais. Prieš 
juos pradėdami rengti, turėtu
me aiškiai nusistatyti, ko sie
kiame, kur norime eiti. Nes jei 
to nežinosime, lengvai atsidur
sime ten, kur visai nenorime. 
Tiesa, kongresai yra jau tapę 
tam tikromis institucijomis su 
nusistovėjusiais pavidalais ir 
turiniais, taip kad juos būtų ga
lima rengti ir be didesnių svars
tymų. Tačiau kongresai negali 
būti sau tikslas, o tiktai prie
monė mūsų pasirinktiem tiks
lam siekti.

Rengėjai yra pasiryžę kong
resui duoti labai aiškius rėmus 
su tikslais, kurie kongrese iš 
tiesų galėtų būti pasiekti. Ta
čiau rengėjai nemano, kad jie 
vieni gali nustatyti kongreso 
tikslus ir juos “primesti” visam 
lietuviškam jaunimui. Todėl 
kviečiami visi į talką, į disku
sijas — pasisakyti, koks turėtų 
būti IV PLJ Kongreso tikslas. 
Rengėjai bandys susumuoti 
nuomones, pasiūlymus ir išves
ti bendrą idėją.

Iki šiol svaresnių svarstymų 

sekančio kongreso krypties 
reikalu mūsų spaudoje dar be
veik nebuvo. Vienintelis, ro
dos, yra Romo Kasparo siūly
mas sekantį kongresą rengti 
kaip “kultūros festivalį” (ž. 
“Pasaulio Lietuvis”, nr. 21, 
1976). Jis mano, kad “natūralu 
būtų turėti tai, ko neturėjome 
pirmuose kongresuose. Netu
rėjome jaunimo kūrybos: jau
nimo sukurtos literatūros, mu
zikos. dailės, mokslinių darbų 
ir t. t. Dabartiniuose kongresuo
se turime talentų vakarus, ku
riuose pasirodo tik atlikėjai. 
Kodėl neturėti kūrybos festi
valio, kur matytume pačius kū
rėjus?”

Kitas siūlymas (komitetui) 
yra Artūro Hermano: kongreso 
darbą telkti apie pagrindinę te
mą “Dabartinė Lietuva”, šį siū
lymą jis remia III-jo kongreso 
reikalavimu geresnių informa
cijų apie dabartinę Lietuvą ir 
Vokietijos geografinę padėtį.

Abudu siūlymai yra verti dė
mesio, nes abi problemos yra 
vienos iš svarbiųjų mūsų išei- 
viško gyvenimo dalių, todėl 
principe tinkančios būti pagrin
dine kongreso tema. Galop 
norėtųsi pridėti ir savo siūly
mą. jaunimo veiklos pagrindi
nių gairių nustatymą kaip kong
reso tikslą.

Kaip tik šiuo metu, man re
gis, reikia jaunimui pačiam per
svarstyti savo padėtį ir sieki
mus, nes paskutinieji keleri 
metai žymi tam tikrus pasikei
timus, reikalaujančius naujų vi
suotinių sprendimų. Pokario 
laikotarpis galutinai baigėsi. 
Laikotarpis, kuriame pagrindi
nį vaidmenį atliko žmonės Lie
tuvoje gimę ir augę, prie jos 
jausmu dar labai prisirišę. To
dėl jie galėjo daug ką padaryti, 
nors daug ką darė remdamiesi 
klaidingom prielaidom. Buvo 
nedaug dėmesio kreipta į gyve
nimo realybę, o vadovautasi 
daugiau norais bei troškimais. 
Buvo manyta, kad mes grįšime 
į tėvynę, ir tam perilgai ruošta
si. Manyta, kad kraujo ryšys yra 
esminis, ir todėl iš lietuvių tė
vų kilę vaikai visuomet bus lie
tuviais. Neįtautėję buvo laiko
mi tautos išdavikais. Idealisti
nės filosofijos auklėjimo įtako
je tikėta, kad atsiras asmuo 
stiprus ir pakankamai pa
jėgus nugalėti visus sunkumus, 
jei tik norės. Kaltė dėl visokių 
tautinių nepasisekimų buvo 
primesta atskiram individui ar 
bent šeimai (dėl to jaunimas ir 
šiandien dar svarsto, “ko mums 
reikia — elito ar masės?”, ir 
šiaip gudrūs žmonės klausia, 
"kiek pinigų ‘apsimokėtų’ iš
leisti sudaryti sąlygas nutautė- 
jusiam (Vincui) Kudirkai sulie- 
tuvėti ar lietuvybei išlaikyti”). 
Politikoje buvo bejėgiškai kar
tojamos teisinės pozicijos, ne
rastas joks prasmingas santy
kis su kraštu. Politinės partijos 
susiaurino savo v e ik 1 ą vien 
“Lietuvos laisvinimu”. Ilgą lai
ką pasikliauta vien Amerikos 
politika; tikėta, kad jų ir mūsų 
interesai tie patys ir 1.1.

šie ir daugelis kitų nusista
tymų. norų ir vilčių vienas po 
kito dužo. Taigi, šie laikai yra 
didesnių pasikeitimų ir persi
orientavimo laikai. Todėl jau
nimas yra pašauktas iškilusiom 
dabarties problemom ir ateities 
uždaviniam duoti savo atsaky
mą. Ir tai remiantis ne norais 
ir iliuzijomis, manymais ir įpa
reigojimais, bet savo realia pa
dėtimi ir aiškia ateities vizija, 
pabrėžiant ne atskiro asmens 
svarbą ir pareigas, bet visos 
bendruomenės. Nes tik bendros 
visų pastangos galės išlaikyti 
gyvą lietuvišką išeiviją. Laiky
masis klaidingų prielaidų, nors 
ir mielų, būtų išeivijoje gimu
siai ir užaugusiai kartai mirti
ms, nes ji neturėtų kuo išlygin
ti tų klaidų pasekmių, kaip tai 
iš dalies galėjo padaryti vyres
nioji karta. Atėjo laikas, kad to
ną Bendruomenėje duotų “nau
ji žmonės”. Todėl reikalingus 
atsakymus turi ir gali duoti jau 
išeivijoje augę ir brendę.

Taigi, jaunimo veiklos pa
grindinių gairių (programos) 
nustatymas, kaip IV PLJ Kon
greso tikslas, būtų mano siūly
mas. Tiesa, jau III-sis kongre
sas bandė sudaryti Jaunimo Są-

atlieka Landytinį tautybių vakare Guelph, Ontario, universitete Nuotrauka Omero BurzdžiausToronto “Atžalyno” vyresnioji grupė

Kanados vakarų
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga kartu su KLB Kalga- 
rio apylinke planuoja jaunimo 
stovyklą šią vasarą liepos 1-9 
dienomis. Šis laikotarpis apima 
ilgą savaitgalį ir pasibaigia 
prieš Kalgario “Stamped e" 
(prasideda liepos 9 d.).

Stovyklos vieta labai graži, 
kalnuose (Rockies), apima 100 
akrų žemės, kurioje yra pušy
nai. miškai, ežeras. Nuotolis — 
viena valanda nuo Kalgario 
miesto, pusė valandos nuo ge
rai žinomos slidinėjimo vieto
vės Banff prie Kanados greit
kelio (TransCanada).

Nakvynės bus moderniuose 
barakuose. Vietovės savininkai 
gamins maistą. Paskaitoms ir 
užsiėmimams yra įvairūs kam
bariai, kuriuose iškloti kilimai, 
įrengti židiniai. Yra uždengtas 
maudymosi baseinas, baidarės, 
arkliai pasijodinėti, iškyloms 
takai, laužavietės.

Lietuviai išnuomojo stovykla
vietę iš Kalgario YMCA. Ji va
dinama “Yamnuska Centre”. 
Tikrai ji yra viena gražiausių 
vietovių Kanadoje. Džiaugia
mės, kad pavyko mums išnuo
moti tokią patogią vietą.

Kodėl rengiama stovykla?
Kanados jaunimo suvažiavi

me Windsore (1976 m. gegužės 
mėn.) buvo nutarta kaip nors 
sujungti Kanados lietuvių jau
nimą. Kaip visi žinome, dau
guma stovyklų — ateitininkų, 

jungai veiklos planus (ž. III 
PLJK nutarimai, “Pasaulio Lie
tuvis”, nr. 20. 1976). Jie galėtų 
būti konkrečiomis veiklos gai
rėmis, bet čia yra peršoktas vie
nas laiptas — padaryti konkre
tūs sprendimai, prieš nusta
tant pagrindinę kryptį. Nuta
rimai nėra principiniai, progra
miniai pasisakymai mūsų šian
dieninių ir ateities uždavinių 
klausimu. O tokių mums reikia!

Kongreso tikslu siūloma pa
rengti ne konkretų jaunimo 
veiklos planą, bet išryškinti 
principinius, programinius jau
nimo nusistatymus jį liečian
čiais pagrindiniais klausimais, 
išryškinti jo uždavinius ir sieki
mus. Iš tų principinių pasisa
kymų vėliau kiekvienas kraš
tas, pagal savo padėtį ir išga
les, galėtų suformuluoti savo 
veiklos programas ir jas vyk
dyti.

Jaunimo veiklos programos 
paruošimas ir vykdymas apim
tų tris tarpsnius, kurie natūra
liai pasiskirstytų šitaip:

1. prieš kongresą: realios jau
nimo padėties išeivijoje analizė 
ir veiklos programos svarsty
mas bei paruošimas; 2. per kon
gresą: programos diskutavimas 
bei priėmimas; 3. po kongreso: 
programos pritaikymas atski
ruose kraštuose ir jos įgyven
dinimas.

jaunimo stovykla 
skautų, sportininkų ir kitų, ren
giamos pietinėje Ontario daly
je. Mažai progų tebuvo Kana
dos vakarų jaunimui dalyvauti 
jose ir bendradarbiauti su lie
tuvių jaunimu iš kitų Kanados 
rajonų.

Antras tikslas — supažindin
ti vakarų Kanados lietuvių jau
nimą su jų kilme ir sustiprinti 
jo veiklą.

Norime supažindinti vakarų 
jaunimą su dabartinėm lietuviš
kom organizacijom, lietuvių 
menu, tautodaile ir 1.1.

Si stovykla yra lietuvių jau
nimui 16-30 m. amžiaus. Kvie
čiame ne tik Kanados vakarų 
ir rytų jaunimą, bet ir JAV 
jaunimą, specialiai tuos, kurie 
gyvena Amerikos vakaruose ir 
šiaurėje.

Numatytos išlaidos
Šiuo metu stovyklos kaina 

yra apie S105 asmeniui. Pri
klausys nuo surinktų aukų. KL 
JS jau yra gavusi pažadą fi
nansinės pagalbos iš Kanados 
Lietuvių Bendruomenės. Orga
nizatoriai yra padavę prašymus 
dėl pašalpų Albertos provinci
jos valdžiai. Talkininkams ke
lionės dalis bus užmokėta.

Programa
Numatyta įvairi programa. 

Bus sporto užsiėmimai, iškylos, 
tautodailė, tautiniai šokiai, 
dainavimas, vakarinės progra
mos, įvairios paskaitos, laužai 
ir modernieji šokiai, šiuo metu 
KLJS jieško talkininkų šiom 
programom. Jei kas domisi, la
bai prašome susisiekti su KL 
JS centru (adresas žemiau).

Dalyvių skaičius ribotas. Ga
lima sutalpinti 125 asmenis. 
Šis skaičius yra nustatytas pa
čių savininkų. Raginame jau
nimą, žadantį vykti į šią sto
vyklą. užsiregistruoti kuo grei
čiau. tuojau gavus preliminari
nius registracijos blankus.

KLJS bandys suorganizuoti 
jaunimo ekskursiją iš rytų Ka
nados. Bus nuolaida kelionei, 
jeigu gana didelė grupė susi
darys.

Prašome sekti laikraščius, nes 
juose bus skelbiamos informa
cijos ateityje. Taip pat informa
cijų bus galima gauti ir pas šios 
stovyklos organizatorius: Anta
ną Vyšniauską, 1027 North 
Mount Dr. N. W., Suite 6, Cal
gary, Alberta, T2L 0B6 arba: 
Vakarų Stovykla, KLJS, 1231 
Sandford, nr. 108, London. Ont. 
N5V 2J8. KLJS valdyba, 

Londonas

Guelph, Ontario
"ATŽALYNAS” TAUTYBIŲ VA

KARE. Vasario 25 d., atvykus 2 va
landas vėlavusiam autobusui, išva
žiavom iš Toronto į Guelpho univer
sitete rengiamą tautybių vakarą. 
Ten mus pasitiko nekantriai lau
kianti studentų valdyba. Skubiai 
persirengę, nuskubėjom scenon at
likti savo programos. Viskas pavy
ko puikiai ir susilaukėm daug katu
čių. Labai ačiū S. Laparskienei už 
paruošimą programos, o mūsų vyres
niesiems šokėjams — S. Underytei, 
D. Bubelytei ir V. Asevičiui už jos 
puikų pravedimą. Pavėluotai atvy
kus, teko matyti tik antrąją progra
mos dali, kuri buvo labai spalvinga, 
įčairi tautiniais drabužiais ir sti
liumi.

Po programos buvome karališkai

Į talka sporto žaidynėm
BR. KETURAKIS

Platesnės apimties svarsty- 
bos mūsų sportinio veikimo vis 
dar neranda pritarimo vadovau
jančiuose sluogsniuosė, todėl ir 
sąjūdis slenka perlėtai, kartais 
net su metiniais narių nuosto
liais ir vienos kitos sporto ša
kos sunykimu, kaip pvz. leng
voji atletika.

Dabartinėje lietuviškoje spau
doje sportinių klausimų gvil
denimas pasitaiko tik dešimt
mečių progomis, nors ir čia, 
kaip 1975 m. sporto s-gai mi
nint 25-metį, neteko skaityti 
jokio būdingesnio sporto ver
tinimo, aptariančio netrumpo 
laikotarpio sportininkų įnašą į 
lietuvišką gyvenimą. Jeigu dar 
priskaitysime mūsiškių varžybi- 
nį-rungtyninį įsijungimą JAV 
ir Kanados sporto srityje, tai 
jau bus gana nemažas sportinio 
darbštumo plotas, kur beveik 
tūkstantinė šeima, įvairių prie
auglio klasių, gyvai liudija lie
tuvių išeivijos veržlumą.

Kasdieniniame gyvenime ir 
eiliniuose pokalbiuose sportinė 
veikla daugumai, atrodo, su
prantama. Sporto naudingumu 
neabejojama, bet jei paklausi, 
kokią vietą turėtų užimti spor
tinė veikla šalia kitų sambūrių, 
kaip ansambliai, chorai, tauti
nių šokių telkiniai, niekas ne
bando išsamiai atsakyti, užgrieb
ti sportinio judėjimo vaidmens, 
ypač tą klausimą siejant su tau
tiniu išlikimu.
Besiartinanti 1978 m. pasaulio 

lietuvių sporto šventė Toronte 
Siaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungai — SALFASS, įskaitant 
ir visus padalinius, Australiją ir 
P. Ameriką, reiškia varžybinį 
ir tautinį įsipareigojimą. Su 
džiaugsmu priimta žinia, kad 

priimti ir pavaišinti lietuvių studen
tų klubo narių. Prie degančio židi
nio ir įvairiais skanumynais apkrau
to stalo arčiau susipažinome su šio 
vakaro kaltininkais. Tai saujelė lie
tuvių — 19 studentų, studijuojan
čių šiame universitete, štai mus taip 
maloniai priėmusių sąrašas: L. Ber- 
žinytė, D. Valaitytė, G. Ignaitytė, D. 
Lapienytė, E. Jasiukaitytė, G. And
rulis, A. Pacevičius, P. Kuras, G. Ka- 
maitis, E. Mozūraitis ir kiti.

Po smagaus vakaro buvo gaila pa
likti vaišingus šeimininkus ir šiltą, 
rusenanti židinį, tačiau turėjome 
skubėti namo, nes rytojaus dieną 
laukė kitas "Atžalyno" pasirodymas 
Toronte, būtent, baltiečių vakare. 
Guelpho universiteto lietuvių stu
dentų klubui už mūsų pakvietimą, 
puikų priėmimą ir “riebų” honora
rą — nuoširdus ačiū. “Atžalynas"

busimoji šventė turi kilnų idė
jinį ir tautinį pobūdį — 60 me
tų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo ir 40 metų 
nuo 1938 m. tautinės olimpia
dos. Tai pabrėžia dvasinį žaidy
nių pobūdį. Kai sportininkų pa
siruošimo planai, bent daugu
moje sporto šakų, kurias mes 
dabar kultyvuojame, pradeda
mi vykdyti, tai sunkiausia dar
bų našta tenka pačiai SALFAS 
S-gai, nešančiai visos progra
mos įvykdymo atsakomybę. Tai 
kelia daug rūpesčių, ypač finan
sinių.

1078 m. žaidynėms reikia 
$53.000-55.000. Suma nėra ma
ža, bet prisiminkime, kad ki
tiems reikalams, kaip tautinių 
šokių šventės, ansamblių kelio
nės, operos, mūsų visuomenė 
sudėjo dar didesnes sumas. SA 
LFASS, kurios padaliniai kas
met išleidžia, apytikriai imant, 
kiekvienam aktyviam nariui ne
mažiau kaip po $100 (apranga, 
kelionės, registracija), neskai
tant valdybos narių ar rėmėjų 
išlaidų, sudeda pasakišką sumą, 
mūsų mastu vertinant, ir tai be 
jokios nuolatinės stambesnės 
paramos.

Šventės darbų eiga jau slen
ka visomis kryptimis, bet opiau
sioji — finansinė parama turi 
prasidėti jau dabar. Stadijonas, 
lauko teniso aikštelės, kamuo
lio žaidimams salės, plaukimo 
baseinas, įmokėjimai-garantijos 
lėktuvų linijoms už 1978 m. ke
lionę australiečiams ir P. Ame
rikos sportininkams pareikalaus 
daug lėšų.

Šiuo straipsneliu kreipiamės 
į plačią visuomenę, jos verslo 
bendroves ir šiek tiek daugiau 
pasiturinčius, kad didieji spor
tiniai užmojai bei darbai rastų 
duosnias širdis.
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Jeigu aš būčiau mokytojas.
Jei aš būčiau mokytojas, ne

būčiau labai piktas, bet prašy
čiau vaikus smarkiai dirbti. Aš 
prižiūrėčiau, kad visi vaikai ne
dūktų ir kad truputį žaistų. Aš 
labai nešaukčiau ir užduočiau 
nedaug pamokų. Jei mokiniai 
būtų geri, leisčiau per pertrau
ką žaisti.

Paulius Karosas, Vila sk.
•

Jei aš būčiau mokytojas ir tu
rėčiau klasę, būčiau piktas. Jei 
kas išdykautų, siųsčiau pas ve
dėją, kad jį nubaustų. Jei dar iš
dykautų ir kalbėtų, išmesčiau iš 
mokyklos. Man patiktų tie mo
kiniai, kurie tikrai mokosi. Aš 
jiems duočiau pinigų. Jiems tai 
labai patiktų.

Paulius Sukauskas, Vila sk.
Jei aš būčiau mokytojas, ne

būčiau griežtas. Jei kas nebūtų 
geras, sakyčiau jam, kad kitą 
kartą būtų geresnis. Ir niekas 
nebūtų paliktas po pamokų. Aš 
neužduočiau tiek daug pamokų. 
Jeigu jie išeitų ir paliktų vietą 
nesutvarkytą, pats sutvarky
čiau. Bet jei kitą kartą taip pa
liktų, aš netvarkyčiau. Tada pri
žiūrėtojas sargas galėtų ant jų

Po žiemos ateina pavasaris
Per visą žiemą sninga ir snin

ga, bet ateina laikas, kai sniegas 
pradeda tirpti ir gėlės žydėti. 
Šitas laikas yra labai gražus, ir 
žmonės gali daug ką pamatyti. 
Gyvuliai bėgioja, o žvirbliai gar
siai čiulba. Berniukai užbaigia 
ledo ritulio žaidimus ir pradeda

Pavasario šventė
Pavasarį ant medžių pradeda 

augti nauji lapai. Žolė sužaliuo
ja po ilgos žiemos. Gėlės prade
da augti ir žydėti visokiomis 
spalvomis. Paukščiai atskrenda 
atgal iš ilgos kelionės. Kas rytą 
jie čiulba. Saulė kas dieną švie
čia. Taip atrodo maloni pavasa
rio diena. Pavasarį būna viena 
didžiausių švenčių, būtent, Ve
lykos.

Velykos yra diena, kai 
Kristus prisikėlė iš numirusių. 
Prieš beveik du tūkstančius me
tų Kristus gimė. Kai suaugo, vi
sur skelbė Evangeliją. Vieną 
dieną Poncijus Pilotas nukry

Pavasaris ateina
Snigo, snigo ir sustojo. Pasi

rodė saulė, ir sniegas ištirpo. 
Visur šlapia. Dygsta raudoni ir 
žali diegai. Už poros savaičių la
pai pradeda žaliuoti ir medžiai 
žydėti. Gėlės jau žydi visokios 
ir įvairiomis spalvomis. Lietus 
lyja ir lyja, kad gėlės ir medžiai 
būtų stiprūs. Kai žemė išdžiūs
ta, tada kiškiukas bėginėja iš

Jei pasaulis 
būtų geresnis

Jei pasaulis būtų geresnis, 
visiems būtų linksma. Nebūtų 
jokių žmogžudysčių ir nebūtų 
jokių vagysčių. Visi turėtų dau
giau draugų ir nebūtų mušty
nių. Nebūtų maniakų ir kalė
jimų. Visas pasaulis būtų gražus 
ir malonus.

Loreta Žilinskaitė, VII a sk.
Lietuviška mokykla

Lietuviška mokykla man labai 
patinka, bet kai pradėjau eiti į 
pirmą skyrių, paklausiau ma
mytę, kaip dar ilgai aš turėsiu 
eiti. Mamytė pasakė, kad aš tu
rėsiu beveik pusę savo gyveni
mo mokytis. Aš nustebau ir vos 
nepravirkau. Dabar esu jau 
VIII skyriuje ir daug daugiau 
žinau, negu žinojau I ir II sky
riuje. Aš esu išmokusi gana 
daug apie Lietuvos geografiją,

Paukštelis žiemę
Vėjas švilpia, vėjas siaučia, 
Blaško gatvėj sniegą.
Ką paukštelis vargšas lesa?
Kur jis pūgoj miega?
Nėr kampelio pasislėpti 
Nuo to aštraus vėjo, 
O ir žmonės blogam ore 
Niekur neišėjo. 

pykti. Jei aš norėčiau, kad vai
kai būtų labai geri, turėčiau 
duoti gerą pavyzdį.

Algirdas Slapšys, Vila sk.
Jei aš būčiau mokytojas, bū

čiau ir piktas, ir nepiktas. Bū
čiau piktas tik tiem mokiniam, 
kurie nesimoko, duočiau su dir
žu per ranką ir palikčiau po pa
mokų. Mokiniam, kurie gerai 
mokosi, leisčiau ir klasėje pa
žaisti ir išleisčiau ansčiau namo.

Jonas Ažubalis, Vila sk.
Jei aš būčiau mokytojas ir 

kas nors būtų negeras, pasaky
čiau, kad nutiltų. Bet jeigu tas 
vaikas vėl išdykautų, liepčiau 
pasiimti savo apsiaustą, knygas 
ir išeiti iš suolo. Tada aš nuei
čiau prie durų, atidaryčiau jas 
ir pasakyčiau: “Eik namo, aš 
nenoriu matyti tavęs savo kla
sėje.” Kai jis išeitų uždaryčiau 
duris smarkiai, labai triukšmin
gai. Mokiniai turėtų sėdėti tik 
ten, kur aš norėčiau. Bet tie, ku
rie geri, įgalėtų sėdėti su savo 
draugais. Aš stengčiausi, kad pa
mokos būtų geros ir nenuobo
džios.

Ramūnas Goceitas, Vila sk.

žaisti tenisą, futbolą, krepšinį. 
Velykos irgi yra švenčiamos pa
vasarį. Tą dieną Kristus kėlėsi 
iš numirusių ir įžengė į dangų. 
Mes švenčiam tą dieną su dide
liu džiaugsmu ir einame į pa
maldas. Prieš tai marginame 
kiaušinius. Paulius Bubelis. IX 

žiavo Jėzų. Tai buvo penktadie
nis. Sekmadienį Kristus prisikė
lė iš numirusių.

Mes kasmet švenčiame Vely
kas. Namuose padarome daug 
margučių. Su vašku rašome 
įvairius raštus ant kiaušinių ir 
tada įdedame juos į visokias 
spalvas. Velykų rytą einame į 
pamaldas. Tą rytą mūsų mama 
paslepia margučius. Tada mes 
turime surasti juos. Kas suran
da daugiausia, gauna šokoladinį 
kiaušinį. Mūsų dėdė ateina va
karienei ir atneša šokoladinių 
zuikių.

Tomas Prakapas, IX sk.

vieno namo į kitą ir slepia šoko
ladinius kiaušinius vaikams, ku
rie dar miega.

Mes dažom margučius su spal
votais dažais ir su vašku, o tėvai 
dažo kiaušinius su svogūnais. 
Čia tikra lietuviška tradicija. 
Per Velykas mes prsimename 
Jėzų, kuris prisikėlė iš numiru
sių. Vytautas Greičiūnas, IX sk.
Kuo norėčiau būti?

Aš norėčiau būti lėktuvo pa
tarnautoja. Tada galėčiau per 
naktį nuskristi į Lietuvą ir pa
matyti savo pusseserę. Man nie
kas nekainuotų. Aš galėčiau su 
ja praleisti visą naktį.

Mano “bosas” duotų man pi
nigų. Aš galėčiau nuvažiuoti į 
Havajų salas ir kitur nemoka
mai. Todėl aš noriu būti lėktuvo 
patarnautoja. Kristina Drasutytė 

istoriją, jos .praeitį, gyvenimą 
laisvėje ir nelaisvėje. Aš išmo
kau daug lietuviškų dainų. Jos 
man patinka. Kai baigsiu lietu
višką mokyklą, važiuosiu į Lie
tuvą. Aš noriu pamatyti Palan
gą, kur Baltijos jūra banguoja, 
kur daug gintaro, kur saulė 
švelniai šviečia ir glosto žmonių 
veidus. Aš dar kartą noriu pa
matyti savo gimines ir Lietuvos 
gamtą.
Bernadeta Abromaitytė, VIII sk.

Sniego pusnys dengia žemę. 
Kur surasti maisto?
Kartais žmonės trupinėlius 
Taip be tikslo švaisto.
Pamaitinkime paukštelį 
žiaurią, šaltą žiemą — 
Jis pavasarį čiulbėdams, 
Linksmins čia kiekvieną.

P. Norušienė

SOL. RIMAS STRIMAITIS dainuoja su “Aido” choru “T. Žiburių" spaudos 
vakare. Balandžio 3 d. jis atliks pagrindinį vaidmenį “Romeo ir Julijos” 
operoje Čikagoje Nuotr. St. Dabkaus

St. Petersburg, Fla.
VIETINIS LAIKRAŠTIS “St. Pe

tersburg Times” vasario 19 d. laido
je išspausdino platų reportažą 
“Plight of Lithuanians stirs Catho
lics here”. Jo autorė Jeanne Pug 
aprašė Sv. Jono katalikų šventovę, 
kur Vasario 16 proga, sekmadienį, 
10 v.r., buvo laikomos pamaldos lie
tuviams. Esą choras 40 moterų, pa
sipuošusių tautiniais drabužiais, gie
dojo lietuviškas giesmes, o pamokslą 
sakė prel. J. Bakonas (Balkonas, 
Red.), Pasaulio Lietuvių Kunigų Ly
gos pirmininkas. Jis kvietė amerikie
čius remti persekiojamus krikščionis 
Lietuvoje, be to, apibūdino religijos 
priespaudą toje šalyje. Ragino baigti 
ligšiolinę tylą, įvesti Maldos Die
ną už Lietuvą, rašyti laiškus spau
dai, politikams, reikalauti žmogaus 
teisių vykdymo Lietuvoje. Autorės 
reportaže yra kaikurių klaidų, kurių 
didžiausia yra Lietuvos laikymas 
Balkanų šalimi ("small Balkan na
tion of Lithuania"). Šiaipjau tai gra
žus pasitarnavimas Lietuvos laisvės 
bylai. Kr.

Sudbury, Ontario
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ buvo 

atlaikytos vasario 27 d. Jas užprašė 
vietos šaulių būrys. Jo nariai unifor
muoti su vėliavomis dalyvavo pamal
dose. Saulės gražiai papuošė altorius.

K. A. S.

KANADA 
TURI 

NAUJA 
PILIETYBĖS 
ĮSTATYMĄ

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

VASARIO 16 MINĖJIMAS. Vasa
rio 16 d. Julius ir Ona Strodomskiai, 
pagerbdami argentinietę jauną solis
tę Adrianą Jocytę ir jos motiną, sa
vo namuose sukviestiems svečiams 
suruošė priėmimą ir ta proga Adria
nai įteikė piniginę dovaną. Kadan
gi tai buvo vasario 16 dieną, visi 
dalyvavę sugiedojo Lietuvos himną.

Vasario 16 minėjimas įvyko vasa
rio 19 d. Tillsonburgo Community 
salėje. Minėjimą pradėjo KLB Del
hi apylinkės pirm. Agota Ratavičie- 
nė. Invokaciją skaitė klebonas kun. 
J. Staškus, paskaitą — Alfonsas Po
cius iš Londono, Ont. Kalbėjo ir par
lamento atstovas iš Oxford coun
ty. Priimta rezoliucija Kanados min. 
pirmininkui Lietuvos okupacijos rei
kalu, kurią perskaitė p. Dragūnas.

Meninėje programoje gražiai pasi
rodė jauna solistė Adriana Jocytė, 
kuri viešėjo pas savo dėdę Alfonsą 
Rudoką. Jaunieji Delhi šokėjai, va
dovaujami Daivos Ratavičiūtės, pa
šoko taut, šokių. Nepriklausomybės 
šventės proga Delhi lituanistinės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami moky
tojos Dragūnienės. išleido laikraštė
lį "Viltis". Redaktorė — Ramūnė 
Jauneikaitė, padėjėja — Nijolė Vy- 
taitė. Straipsnių autoriai — Rimas 
Norkus, Nijolė Vytaitė, Rimantas 
Jakubickas, Ramūnė Jauneikaitė. 

Laikraštėlis buvo mokinių pardavi
nėjamas po 50 et. Tokiu būdu mo
kyklos reikalams surinkta lėšų.

Sekmadienį šauliai su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose. Už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės Mišias atnašavo ir 
šventės rimčiai pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Staškus.

ARTIMŲJŲ KAIMYNIŲ pastan
gomis vasario 26 d. Joco ir Tranelio 
“Arrowhead”viešbutyje, dalyvaujant 
per 40 kviestinių svečių, paminėta 
tabako augintojo Vyto Radausko 50 
metų amžiaus sukaktis. V. Radaus
kas augina dvi dukreles ir vieną 
sūnų, kurie dalyvauja tautiniuose 
šokiuose. Kalbas pasakė kun. J. 
Staškus, Andrius Usvaltas, Linas 
Kairys ir Stepas Jakubickas. Rengė
jų vardu Elena Mačiulienė ir Mor
ta Vieraitienė sukaktuvininkui įtei
kė nuo visų dalyvių vertingas dova
nas.

ADRIANOS JOCYTĖS IŠLEISTU 
VĖS įvyko M. Rudokienės namuose. 
Delhi ir apylinkės lietuviai išlydėjo 
į Argentiną jauną solistę Adrianą, 
jos motiną Adelę Jocienę ir įteikė 
piniginę dovaną.. Adriana jiems pa
dainavo atsisveikinimui keletą dai
nų. Adriana ir jos motina buvo ap
sistojusios pas savo dėdę Alfonsą 
Rudoką Tillsonburge, kuris jų kon
certų kelionėmis bei globa rūpi
nosi.

ZUIKIŲ BALIUS sausio 29 d. dėl 
blogo oro buvo atšauktas. Jis bus 
balandžio 23, šeštadienį, Delhi len
kų salėje.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪ
DŽIO Delhi skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks kovo 19 d. Juozės 
ir Domo Žiogų namuose. Bus renka
ma skyriaus valdyba, aptariami ki
ti svarbūs organizaciniai reikalai, iš
klausytas pranešimas iš VLIKo veik
los. Stepas Jakubickas

FLORIDOS 
LIETUVIAI

JUNO BEACH, FLA. JAV LB 
krašto valdyba savo bendraraštyje, 
išleistame 1977. II. 7, skatino visas 
LB apylinkes savo aukomis paremti 
lietuvišką spauoą. Susirinkusi posė
džio II. 28 LB Palm Beach County 
apylinkės valdyba, be pirmojo punk
to, svarstė ir kitus reikalus, būtent:

1. Iš 1977. II. 22 Užgavėnių vaka
ronės gautojo pelno nutarta paskir
ti S100 (po $20) šiems laikraščiams: 
“Darbininkui", "Dirvai", “Draugui”, 
“Pasaulio Lietuviui” ir 'Tėviškės Ži
buriams” (alfabeto eile). 2. Apylin
kės valdyba nutarė paskatinti visus 
savo narius gausiai dalyvauti LB

Mirus Lietuvoje seseriai
ANELEI MIŠKINIENEI

ir brolienei
SOFIJAI KNYVIENEI 

mielų VERONIKĄ KNYVAITĘ nuoširdžiai 
užjaučiame —

A. S. Kavaliauskai K. J. Rugiai

B. I. Jonynai E. M. Zabulioniai

A+A

MYKOLUI KAIRIUI

mirus, žmonai URŠULEI, sūnui STASIUI, dviem 

anūkam, seserims — ŠLEVINSKIENEI, TAMO

ŠIŪNIENEI su šeimomis bei visiems giminėms 

reiškiame nuoširdžiausių užuojautų ir kartu 

liūdime —

Wawos lietuviai:

J. A. Vinslovai V. G rūšy s

A. Bekinčiai O. Mitrikienė

P. Grušys J. Žilys

F. Grušys V. Mickus

Floridos Auksinio Kranto apylinkės 
(Pompano Beach) rengiamame Dr. 
J. Basanavičiaus 50-ties metų mir
ties minėjime (įvyko š. m. kovo 13 
d.). 3. Vasario 16 proga LB krašto 
valdybai surinkta aukų: a. per Va
sario 16 minėjimą Lake Worth Lie
tuvių Klubo parengime $195 ir per 
LB kv prisiųstus lapus $145, iš viso 
$340. Si suma persiųsta LB kv išdi- 
ninkui F. Andriūnui. 4. S. m. kovo 
27 d. LB Palm Beach County apylin
kės valdyba šaukia savo narių ir 
bendraminčių metinį susirinkimą Ju
no Beach, FL, metodistų šventovės 
salėje, 14 v. Visi tautiečiai kviečia
mi dalyvauti.

Bronius Aušrotas, 
vicepirm. inf. reikalams

šis įstatymas įsigaliojo 
1977 metų vasario 15 dieną

Diena, kai tapsite Kanados piliečiu ir gausite visas 

piliečio privilegijas ir priimsite įsipareigojimus, jums 

bus pasididžiavimo diena.

Naujasis pilietybės įstatymas nepakeičia padėties tų 

asmenų, kurie jau yra Kanados piliečiai.

Naujai atvykę imigrantai (landed immigrants), kurie 

nori tapti Kanados piliečiais, turi įsidėmėti sekančius 

naujus pakeitimus:

1. moterys ir vyrai, neatsižvelgiant į jų 

vedybinį stovį, yra traktuojami vienodai;

2. užpildantieji pareiškimus pilietybei 

gauti turi būti Kanadoje išgyvenę trejus 

metus;

3. kandidatas pilietybei gauti turi būti 

18 metų amžiaus;

4. imigrantai iš visų kraštų yra traktuojami 

vienodai.

Kaip anksčiau, taip ir dabar užpildantieji 

pareiškimus turi sumokėti tam tikrų mokestį. 

Valstybės sekretoriaus ministerijos tarnautojai 

nemokamai teikia reikalingų informacijų bei 
v 

pagalbų užpildant pareiškimus. 
į

Jeigu norite gauti daugiau informacijų, raštu arba 

asmeniškai kreipkitės į artimiausių Kanados 

pilietybės teismo įstaigų.

Galite kreiptis ir sekančiu adresu:

The Registrar of Canadian Citizenship 

130 Slater Street 

Ottawa, Ontario,

■ Jfc* Secretary
■ of State

John Roberts 
Minister

““MMMMMMMMMMMMMMMM*

VANCOUVER
PROSOVIETINIAI SMILKALAI. 

Lietuvių veikla čia pastaraisiais me
tais susilpnėjo. Mažai tematyti žinių 
apie ją ir spaudoje. Dauguma tautie
čių yra patirotiškai nusiteikę, trokš
ta savo tėvynei Lietuvai laisvės bei 
nepriklausomybės, bet atsiranda ir 
tokių, kurie, grįžę iš kelionės į oku
puotą kraštą, pradeda pūsti proso
vietines miglas ir šlovinti okupaci
nę valdžią. Prie tokių prisidėjo ir F. 
Valys. Lankydamasis Vilniuje, davė 
pasikalbėjimą komunistinės propa
gandos laikraščiui “G. Kraštas”, o 
vėliau jam parašė padėkos laišką, 
kuriame sako: “Taipgi siunčiu savo 
didelę padėką už 'Gimtąjį kraštą’,

(Nukelta į 9-tą psl.)

Toronto Prisikėlimo parapijos naujai sudarytas berniukų choras, kuriam 
vadovauja sol. V. Verikaitis Nuotr. S. Dabkaus
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Secrėtariat 
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OR. JONz\S GRINIUS, gyvenantis V. Vokietijoje, sulaukė 75-rių m. amžiaus

Dr. Jono Griniaus 75-rių metų sukaktis
Turininga laiko juosta

Poeto palikimas

KUN. BR. LIUBINAS
Vokietijoje nedaug tėra lie

tuvių, kurie būtų pažįstami ir 
minimi kituose laisvojo pasau
lio kraštuose. Vienas žymiausių, 
be abejonės, yra dr. Jonas Gri
nius, literatūros kritikas, rašy
tojas, visuomenininkas. J a m 
1977 m. vasario 21 d. suėjo 75 
metai amžiaus. Tai graži juosta 
laiko, ypač jei ji gražiai sunau
dota. Dr. Griniaus darbai liudi
ja apie prasmingą laiko sunau
dojimą. Jis ir dabar yra visu 
šimtu nuošimčių pajėgus ir tuo 
savo pajėgumu naudojasi. Su
kakties proga nerašysiu apie 
dr. Griniaus nuopelningą veik
lą literatūros srityje, manyda
mas, kad atsiras kompetentin
gesnių asmenų. Pamėginsiu čia 
suminėti jo veiklą tik lietuviš
kųjų studijų savaitėse Europo
je, jo darbą Vasario 16 gimnazi
joje, jo nuopelnus Lietuvių 
Bendruomenei ir jo aktyvumą 
organizaciniuose reikaluose.

Lietuviškųjų studijų savaičių 
neįmanoma atskirti nuo dr* 
Griniaus. Jis yra vienas jų su
manytojų, vienas pagrindinių 
jų vykdytojų, vienas uoliausių 
studijų savaičių dalyvių. Vado
vavo jis, berods, tik dviem stu
dijų savaitėm — 1961 ir 1965, 
tačiau kone visose buvo vienas 
pagrindinių tematikos planuoto
jų, labai aktyviai bendradarbia
vo su visais savaičių vadovais. 
Ir, galima sakyti, jis buvo iš
tvermingiausias iš visų jų tėvų. 
“Praktiškai nuo pirmosios sa
vaitės ištisai tik vienas dr. Gri
nius buvo spiritus movens” (“Į 
Laisvę”, nr. 63-64) — rašo dr. 
Kajetonas Čeginskas. O jis jau 
turi gerai žinoti, nes vadovavo 
visai eilei studijų savaičių, gi 
paskaitas skaitė bene visose. 
Dr. Grinius skaitė paskaitas di
džiojoje studijų savaičių dalyje. 
Jų temos įvairavo, bet daugu
ma jų lietė lietuviškąją literatū
rą bei rašytojus.

Vasario 16 gimnazijos nega
lima be dr. J. Griniaus veiklos 
ir darbo įsivaizduoti. Nuo senų 
laikų jis rūpinosi iš visos šir
dies gimnazijos reikalais, ypač 
jos mokslo lygiu. Rodos, 1957 
m. inspektavo gimnazijos mo
kymo metodus ir jos mokslo ly
gį, norėjo į direktorius prikal
bėti prof. dr. Zenoną Ivinskį, o 
šiam griežtai atsisakius perėmė 
jos vadovavimą. Dvejus metus 
direktoriavo. Gal būtų tęsęs ir 
toliau, bet dėl susidėjusių ne
palankių aplinkybių pasitraukė. 
Tačiau pasitraukimas iš direk
toriaus pareigų dar nereiškė jo 
pasišalinimo iš gimnazijos rū
pintojėlių tarpo. Praėjus ketve- 
riem metam (1964), jis grįžo 
gimnazijon ir dėstė lietuvių kal
bą vyresnėse klasėse apie 10 
metų. O ir išėjęs iš mokymo 
darbo nenurimo — netrukus 
perėmė švietimo komisijos pir
mininkavimą, kurioje dirba ir 
šiandien. Ir dabar neįvyksta nie
ko .Vasario 16 gimnazijos mo
kyme ir auklėjime be dr. Gri
niaus žinios.

Lietuvių bendruomenėje vei
kia dr. J. Grinius nuo pat jos 
minties gimimo. į tarybą, atseit, 
pagrindinį Bendruomenės orga
nizacinį vienetą, jis pirmą kar
tą buvo išrinktas 1952 m. rug
pjūčio 2 d. Iki šiol be jokios 
pertraukos yra jos narys. Pa
čiai tarybai, geriau sakant, jos 
prezidiumui, dr. Grinius pirmi
ninkavo daugelį kartų. Valdybo
je pirmą kartą pamėgino dirb

ti, būdamas Vasario 16 gimnazi
jos direktoriumi, bet visos ka
dencijos neišbuvo, nes atsirado 
nesutarimų su tuometiniais val
dybos ir tarybos nariais. Antrą
jį kartą jis joje yra šiuo metu, 
t.y. 1976-77 m. kadencijoje. 
Taip pat daug kartų yra buvęs 
Vokietijos LB garbės teisme, jo 
nariu 1967, o 1973-1975 jo pir
mininku. Taryboje jis veikia 
jau daug metų kaip jos refe
rentas visuomeniniams reika
lams.

Aišku, šie titulai parodo tik 
išorinę veiklą. Pasitaiko asme
nų, kurie mielai pasiima titulus, 
bet darbo nelabai mėgsta. Ne
toks yra dr. Grinius. Jis dirba 
visomis savo jėgomis, visu savo 
išmanymu.

Be abejonės, tame darbe bū
na visokiausių nuomonių, pla
nų. Atsiranda ir susikirtimų su 
kitais tarybos nariais. Jų neiš
vengė nė dr. Grinius — pasi
taikė ir jam susiremti žodžiais 
su kaikuriais taip pat nuošir- 
džįaią ^larbuotojais. pasjtaikė ir 
tokių atvejų, kai išėję iš tary
bos posėdžio kaikurie asmenys 
jautėsi dr. Griniaus nuskriausti, 
jo nesuprasti. Atsirasdavo kar
tais net konfliktų. Tačiau laiko 
tėkmėje viskas išnyksta, didžio
ji dalis nemalonumų užmiršta
ma ir, jeigu žmones jungia 
bendri tikslai, jie vėl suranda 
būdų ir galimybių savitarpio 
santykiams. Norisi manyti, kad 
ir tie, savo laiku atrodę dideli 
konfliktai, šiandien jau yra tik 
silpnas didelės praeities prisimi
nimas, tik tarsi nemalonus sap
nas.

Katalikiškose lietuvių organi
zacijose dr. Grinius darbuoja
si nuo seno. Nuo gimnazijos me
tų dalyvauja įvairiuose viene
tuose, ypač ateitininkijoje. Gy
vendamas Vokietijoje, ypač 
glaudžiai yra įsijungęs į sielo
vadinę veiklą. Savo gyvenamojo 
Muencheno lietuvių “parapijo
je” jis yra jos tarybos narys, 
išrinktas ir į Vokietijos lietuvių 
sielovados tarybą. Nėra Muen- 
chene tokios šventės, kurioje dr. 
Grinius kokiu nors būdu netal
kintų lietuvių klebonui.

75 metai yra graži proga pa
žvelgti į nueitąjį kelią. Malonu 
konstatuoti, kad tas kelias buvo 
didžiai prasmingas. Kartu tai 
yra proga padrąsinti ir pasidrą
sinti ateities darbams. Dr. Gri
nius iš išorės toli gražu neatro
do, kad jau būtų sulaukęs šios 
sukakties. Jis yra sveikas, jud
rus ir stiprus. Linkėtina, kad ir 
toliau galėtų džiaugtis gera 
sveikata ir kad dar daug pasi
darbuotų Dievo, tėvynės ir ar
timo tarnyboje.
Lakštingalai
Anksti ryta tu pabudini žemę 
Ir tavo tono pilni dangaus 

skliautai.
Ak, tai prie Kristaus 
Tu ir ak sugrįžai.
Mes rengiamės kelionei, 
Tenai, kur mėlynas dangus. 
Ir visi sugrįžtam pas Tėvą, 
Palikę žemės kapus.
Tenai, kur žvaigždynai spindi,

- Kur auksas kasamas brangus, 
Tenai ak ir tu stovi, 
Keisdami gegužės sodų 

mėlynus rūbus.
Tenai, kur vilioja upės, 

vandenynai,
Kur žėri aukso taurė,
Tenai Tavo, Kristau, Šventas 

sostas
Ir vyturėlio angelų giesmė.

V. D. VYTURĖLIS

(Iš “Humboldto dovana”}
Von Humboldto Fleisherio 

baladžių knyga, paskelbta tris
dešimtaisiais metais, iš karto 
buvo garantuotas pasisekimas. 
Humboldtas kaip tik buvo tai, 
ko kiekvienas laukė. Viduri- 
niuosiuos Vakaruos aš to ypa
tingai laukiau, galit būt tikri. 
Avangardinis rašytojas, pirmas 
iš naujosios kartos, puikus, šau
nus, rimtas, sąmojingas, moky
tas. Žmogus turėjo viską. Visi 
laikraščiai dėjo jo knygos recen
zijas. Jo atvaizdas pasirodė “Ti
me” savaitraštyje be priekaištų, 
o “Newsweek” — su pagyrimu.

Arlekino balades skaičiau su 
entuziazmu. Aš tada buvau Wis- 
consino universiteto studentas 
ir dieną naktį apie nieką kita 
negalvojau, kaip tik apie litera
tūrą. Humboldtas man parodė 
naujus kelius. Aš puoliau į eks
tazę. Pavydėjau jo laimės, .ta
lento, garbės ir išvykau į ryti
nes valstijas gegužės mėnesį pa
simatyti su juo — galbūt tapti 
pirmuoju šalia jo. “Greyhoun- 
do” autobusas, einąs Scrantono 
traktu, kelionę atliko per pen
kiasdešimt valandų. Bet tai ne
svarbu. Autobuso langai buvo 
atdari. Niekad nebuvau matęs 
prieš tai tikrųjų kalnų. Medžiai 
sprogo. Buvo panašu į Beetho- 
veno “Pastoralę”. Viduj jau
čiausi pilnas žalumo.

Manhattano vynas irgi buvo 
puikus. Susiradau kambarį už 
tris dolerius savaitei ir gavau 
darbą pas Fuller). Viskas mane 
jaudinančiai domino. Parašiau 
ilgą entuziastingą laišką Hum- 
boldtui ir buvau pakviestas į 
Greenwich Village diskutuoti 
apie literatūrą ir idėjas. Jis gy
veno Bedfordo gatvėj, netoli 
“Chumley” restorano. Pir
miausia jis man davė juodos ka
vos, o paskui įpylė džino į tą pa
tį puoduką. “Na, gerai atrodai, 
Čarli”, tarė jis man. “Bet esi 
kiek paslaptingas. Atrodo, ren
giesi anksti nuplikti. Ir tokios 
didelės jausmingos puikios 
akys. Bet esu tikras, mėgsti li
teratūrą. Tai svarbus dalykas. 
Turi judrumo gyslelę”, pasakė 
jis. Jis pirmasis panaudojo tą 
žodį. Humboldtas buvo labai 
malonus. Jis supažindino mane 
su “Village” žmonėmis ir parū
pino man knygų recenzuoti. Aš 
jį visad mėgau.

Humboldto sėkmė truko apie 
dešimtmetį. Baigiantis keturias
dešimtiesiems, jis pradėjo 
smukti. Prasidedant penkiasde
šimtiesiems, aš pats pagarsėjau. 
Net krūvą pinigų susikroviau. 
O, tie pinigai, pinigai! Hum
boldtas juos man prikaišiojo. 
Paskutiniaisiais savo gyvenimo 
metais, kai tebebuvo nusiteikęs 
kalbėti ir nebuvo užsirakinęs sa
vo narvely, vaikščiodavo po Niu
jorką, sakydamas karčių dalykų 
apie mane ir mano “milijonus 
dolerių”. “Imkim Čarlį Citriną. 
Atvyko iš Madisono, Wisconsi- 
ne, ir pasibeldė į mano duris. 
Dabar jau turi milijoną dolerių. 
Koks išeis rašytojas ar intelek
tualas iš tos tešlos — Keynes? 
O. k. Keynes, pasaulinė figūra. 
Ekonomikos genijus, Bloomsbu- 
rio pirncas”, kalbėjo Humbold
tas. “Vedęs rusę baleriną. Pini
gai plaukia. Bet kas gi po šimts 
tas turtuolis Citrina? Mes bu
vom artimi draugai”, tarė Hum
boldtas tiksliai. “Bet kažkas ne
gerai su tuo vyruku. Suminkęs 
tą tešlą, ko gi jis slapstos? Ku
rių galų jis Čikagoj? Bijo, kad 
kas nesurastų?”

Kada tik jo protas būdavo 
pakankamai šviesus, panaudo
davo savo gabumus bakstelti 
man. Nemažą darbą atliko.

O dėl pinigų — apie juos ne
galvojau. O, Dieve, tikrai ne, aš 
tik gero tenorėjau. Mirtinai no
rėjau ką nors gero padaryti. Šis 
jausmas siekė mano ankstyvąją 
ir savotišką egzistenciją, jieš- 
kant asmens, kuris spalvotuose 
Mayo šyduose, spalvotuose ka
tedrų languose pastebi baltus 
amžinybės spindulius. Nieko ne
išmaniau apie tuos dalykus. 
Humboldtas tai tikrai žinojo, 
bet ligi galo negalėjo manęs už
jausti. Jis tik pabrėždavo skir
tumą tarp spalvotų šydų ir di
delių pinigų. Bet tokios sumos, 
kokias aš sudarydavau, savaime 
atsirasdavo. Vakar skaičiau 
“The Wall Street Journal” apie 
praturtėj imo melancholiją. 
“Per visus penkis tūkstančius 
žmonijai žinomos istorijos metų 
nebuvo taip praturtėta”.

Dvidešimtaisiais metais vai
kai Čikagoje jieškodavo turtų 
kovo atodrėkyje. Nešvaraus 
sniego krūvos imdavo tirpti, 
vanduo bėgdavo kaip brilijantas 
į vamzdžius ir galėdavai rasti 
nuostabių gėrybių — butelių 
užmovų, mašinų dalių, pinigų su

SAUL BELLOW, žydų kilmės ame
rikiečių rašytojas, gavęs 1976 m. 
Nobelio premiją

indėno galva. Praėjusį pavasa
rį, jau gerokai senstelėjęs, žiū
riu, kad pamečiau šaligatvį ir 
jieškojau — ko? Gal dešimtuko? 
Gal nikelio? Nesuprantu, kaip 
vaiko siela grįžo atgal, bet grį
žo. Viskas tirpo — ledas, pažiū
ros, subrendimas. Ką būtų dėl 
to pasakęs Humboldtas?

Kai sužinojau apie žalojančias 
pastabas, pamačiau, kad turiu 
sutikti. “Citrinai davė Pulitze- 
rio premiją už jo knygą apie 
Wilsoną ir Tumulty. Pulitzeris 
tinka paukščiams— jauniklėms 
vištoms. Tai tik maketinė lite
ratūros premija, duodama suk
čių ir beraščių. Pasidarai vaikš
čiojantis Pulitzerio skelbimas”. 
Jo teisybė, pagalvojau. “O Čar
lis yra dvigubas Pulitzeris. Pir
miausia ta jo apyriebė drama, 
Broadway jam atnešusi geroką 
sumą. Plius kino teisės. Ir dar 
nuošimčiai! Nesakau, kad jis iš- 
tikrųjų nuplagijavo, bet kai ką 
pavogė iš manęs — mano asme
nybę. Mano asmenybę jis įkūni
jo savo herojuose.”

Nors klaiku, bet ir čia, atro
do, būta tiesos.

Jis buvo nuostabus kalbėto
jas, karštas be perstojo monolo- 
gininkas, improvizatorius, paže
minimo čempijonas. Būti Hum
boldto pažemintam buvo iš tik
rųjų savo rūšies privilegija. Lyg 
pasidarytumei koks Picasso 
subjektas su dviem nosim. Pini
gai jį visada įkvėpdavo. Tiesiog 
garbindamas kalbėdavo apie 
turtinguosius. Buvo laikai, kai 
pats schematiškai susikurdavo 
turtus. Bet jo tikrasis turtas bu
vo literatūrinis. Jis buvo per
skaitęs tūkstančius knygų. Sa
kydavo, kad istorija tai košma
ras, kurio metu bandydavo ge
rai išsimiegoti. Nemiga padarė 
jį mokytesniu. Per plonas va
landas perskaitė storus tomus — 
Marksą ir Sombartą, Taynbee, 
Rostovževą, Freudą. Kai kalbė
davo apie turtą, mėgdavo paly
ginti romėnų “luxus” su ameri
kiečių protestantų turtais.

Jo tėvas, vengrų žydų imig
rantas, su Pershingo kavalerija 
buvo Meksikos Chihuahuoj, pa-

“Kronika
Okupuotos Lietuvos pogrin

džio laikraštis “Lietuvos Kata
liku Bažnyčios Kronika” sklin
da laisvajame pasaulyje. Ką tik 
išėjo iš spaudos jau trečias to
mas lietuvių kalba. Keliolika 
numerių išversta į anglų kalbą, 
rengiamasi išleisti ir kitomis 
kalbomis, šiuo metu š. Ameriką 
pasiekė itališkas leidinys, ku
riame išspausdinta 10 “Kroni
kos” numerių. Vertimo darbą 
kruopščiai atliko mons. V. Min
cevičius Romoje, išleido “La 
Casa di Matriona”. Leidinys pa
vadintas “Cronaca della Chie- 
sa Cattolica in Lituania”. Ant
rinėje antraštėje pažymėta: 
“Lietuvių kova už tautinę savo 
tapatybę”. Įdėta 8 psl. ilgumo 
įžanga, kurioje paaiškinamas 
“Kronikos” atsiradimas, lietu- 

(Banaėian Jlrf dftemorials£t&
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel.’278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visą menišką 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

paminklų,

galėtume ne
darbą pagal

skum metėsi į Ameriką. Hum
boldtas kalbėdavo apie batus, 
trimitus, stovyklas. Po to atsira
do limuzinai, liuksusiniai vieš
bučiai, palociai Floridoje. Gero
vės metu jo tėvas gyveno Čika
goje. Ir Humboldtas pažino Či
kagą. Žaidynėms Wriglio aikš
tėje Fleisheriai turėjo ložę. Aš 
nieko nežinojau apie tų laikų 
Čikagą, atvykęs iš Appletono. 
Žaisdavau su lenkų vaikais po L 
traukinio bėgiais. Humboldtas 
valgydavo “kokonuto velnio py
ragą” Henricio restorane.

Kartais tekdavo pamatyti 
Humboldto motiną tamsiame 
bute West End alėjoj. Jos vei
das buvo panašus į jos sūnaus. 
Ji buvo nekalbi, riebi, storalū
pė, susijuosus maudymosi cha
late. Jos plaukai buvo balti, 
tankūs, fidžiniai. Jos rankos bu
vo tamsios, o tamsiame veide 
dar tamsesnės dėmės, didelės 
kaip jos akys. Humboldtas saky
davo, kad ji išprotėjus, nes kėlė 
kažkokią bylą dėl išlaidų.

Toks buvo jų sąmojingų, sma
gių baladžių pagrindas. Jų au
torius (pagal jo paties diagnozę) 
buvo maniakinis neurotikas. Jis 
turėjo Freudo veikalų rinkinį ir 
skaitė psichiatrinius žurnalus. 
Kas skaitė “Kasdieninio gyveni
mo psichopatologija”, žino, kad 
kasdieninis gyvenimas buvo 
psichopatologija. Čia viskas bu
vo tvarkoj su Humboldtu. Jis 
man dažnai cituodavo “Karalių 
Lyrą”: “Miestuose sąmyšiai; 
krašte nesantaika; palociuose iš
davystė; ryšys nutrūkęs tarp sū
naus ir tėvo ...” Jis pabrėždavo 
“sūnaus ir tėvo”. “Ardanti ne
tvarka veda mus, neduodama 
ramybės, į kapus”.

Taip, ta ardanti netvarka per
sekiojo jį prieš 7 metus. Ir da
bar, kai naujos antologijos pa
sirodė, aš nuėjau į Brentano 
knygyno rūsį ir jas patikrinau. 
Humboldto eilių ten nebuvo. 
Pavainikiai, literatūros šerme
nų direktoriai ir politikieriai 
nerado nieko verto iš to sena- 
medžio Humboldto. Taip visas 
jo galvojimas, rašymas, jauti
mas nuėjo niekais, visos pastan
gos grąžinti grožį neturėjo 
reikšmės. Pasimirė jis menka
me Times Squaro viešbutyje. 
Aš, kitos rūšies rašytojas, pasi
likau jo gedėti turtingoje Čika
goje.

Kilni mintis būti Amerikos 
poetu kartais vertė Humboldtą 
jaustis vaiku, komiku, kvailiu. 
Mes gyvenom lyg kokie bohe
mos ir mokslą baigę studentai, 
pagauti smagumų ir žaidimų 
nuotaikos. Gal Amerikai nerei
kia meno ir vidinių stebuklų. Ji 
turi nemažai išorinių. Amerika 
buvo didelė operacija, labai di
delė. Juo didesnė ji, juo mažes
ni mes. Humboldtas elgėsi lyg 
koks ekscentrikas ir komikas. 
Bet kartais jis sustodavo ir susi
mąstydavo apie tada ir dabar, 
ypač kai norėdavo mintim iš
nirti iš Amerikos. Jis dėlto ne
pasidarė sveikesnis. Nepaisant 
mūsų kovos, aš visdėlto kaiką iš 
jo paveldėjau. Aš patekau į jo 
palikimą. vertė A. T.

' itališkai
vių tautos praeitis, ypač jos ko
vos už tikėjimą, ir ateities per
spektyvos. Leidinio gale įdėta 
bibliografija, kuri suinteresuo
tiem padės rasti atitinkamą lite
ratūrą, ir vardų rodyklė. Tai 
pirmas tomas, kurį, reikia tikė
tis, seks kiti. Tuo būdu lietuvių 
tautos kova išnešama į pasau
linę areną, kurioje didžioji so
vietų galybė parodoma gėdin
goje šviesoje. K.

Atsiųsta paminėti
MĖNESINIS 1977 M. KALENDO

RIUS su spalvota Montrealio “Gin
taro” ansamblio nuotrauka. Jį nariam 
išleido du lietuvių kredito koopera
tyvai: Prisikėlimo parapijos, 999 
College St., Toronto, Ontario, Cana
da M6H 1A8; “Talka”, 830 Main St. 
E., Hamilton, Ontario, Canada I8M 
1L6.
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□ KIILTŪRIIIIEJE VEIKLOJE
1977 M. “DIRVOS" NOVELĖS 

KONKURSUI rankraščių laukiama 
iki birželio 15 d. Temą, turinį ir po
būdį pasirenka patys autoriai. No
velės ilgis nėra ribojamas. Rank
raščiai turi būti perrašyti mašinėle, 
pasirašyti slapyvardžiu, atskirame 
užklijuotame voke pridedant auto
riaus vardą, pavardę, adresą, telefo
no numerį, šis vokas nebus atplėš
tas, jei turės pastabą: nelaimėjus — 
neatplėšti. Laimėtoją balsų daugu
ma atrinks vertintojų komisija. Jei 
betgi nebūtų premijuotinos novelės, 
$600 premiją vertintojai gali palikti 
sekančių metų konkursui. Jos mece
natas — Simas Kašelionis. Konkur
so rengėjai rezervuojasi teisę pre
mijuotą novelę be papildomo atly
ginimo skelbti “Dirvoje” ar novelių 
rinkinyje. Autoriui paliekama ant
rojo leidimo teisė. Rankraščiai siun
čiami šiuo adresu: “Dirva", novelės 
konkursas, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103, USA.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS, vado
vaujamas muz. Alfonso Mikulskio, 
balandžio 24 d. iš Klevelando vyks 
gastrolių į Providence miestą, Rho
de Island. Gastrolės bus pradėtos 10 
v. r. giedojimu Mišiose šio miesto 
katedroje ir užbaigtos 3 v. p. p. 
įvyksiančiu koncertu veteranų salė
je — Veterans Memorial Audito
rium.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BAS, vadovaujamas pirm. M. Drun- 
gos, surengė susitikimą su fotografu 
inž. Kaziu Daugėla. Jis yra profesi
nis fotografas, laimėjęs premijų už 
savo nuotraukas. Klubo nariams pa
teikė įdomų reportažą “Penkios die
nos Lietuvoje”, iliustruotą skaidrė
mis. Gerų žodžių susilaukė kūrybi
nės lietuvių pastangos sunkiose oku
pacinėse sąlygose. Reportažas taipgi 
išryškino silpnąsias ir netgi tragiš
kai juokingas sovietinės sistemos pu
ses. Inž. K. Daugėla į reportažą įpy
nė ir nepriklausomos Lietuvos vaiz
dų, sudarydamas anų ir dabartinių 
laikų kontrastą.

“ENCYCLOPEDIJA LITUANICA” 
V tomas, apimantis S-U raides, jau 
baigiamas įrišti ir kovo mėnesį bus 
siuntinėjamas prenumeratoriams bei 
bibliotekoms. J VI tomą bus įjungti 
papildymai, pataisos, platus dalyki
nis indeksas. Jei kas ligšioliniuose 
tomuose būtų pastebėjęs stambesnių 
praleidimų ar klaidų, prašomi pra
nešti leidyklai iki š. m. gegužės 1 d., 
nes redaktoriai turi nustatyti papil
dymų užimamą vietą paskutiniame 
tome. Vėliau pageidavimų nebus ga
lima patenkinti. Primenama, kad 
dar galima užsisakyti pilną “Encyc

lopedia Lituaojęa” komplektą.. Šešių 
tomų kaina — $120, prie kurių rei
kia pridėti persiuntimo išlaidas. 
Kreiptis šiuo adresu: Encyclopedia 
Lituanica Press, 395 W. Broadway, 
P. O. Box 95. South Boston. Mass. 
02127, USA.

KUN. DR. V. CUKURAS Annhurst 
kolegijoje (R. R. 2 Woodstock, 
Conn.) dėsto filosofinius bei teolo
ginius mokslus. Špsemestrą skaito fi
losofinės antropologijos kursą ir 
etiką.

KUN. DR. FELIKSAS JUCEVI
ČIUS parašė ir išleisdino trečią kny
gą “Mintis dialektiniame žaisme”, 
kurioje gvildena filosofijos paskir
tį visiem prieinamu būdu. Pratarty
je jis sako: “Filosofija yra tolima 
dogmatizmui ir artima laisvei, 
skurdi radiniais, o turtinga jieškoji- 
mais, nenaudinga, bet labai reikalin
ga, žinoma, jei prileidžiama, kad 
žmogus yra gyvas ne tik duona. Fi
losofija išsako tiesas ne patarimais 
ar pamokymais, o susimąstymu.” Tas 
pats autorius 1970 m. išleido knygą 
“Tauta tikrovės ir mito žaisme”, 
1975 m. — “Menas spalvų ir formų 
žaisme”. Naujasis leidinys yra nedi
delio formato. 273 psl., lengvai skai
tomas. Nei leidėjas, nei kaina, nei 
spaustuvė nepažymėta. Jos autorius 
yra Montrealio lietuvių Šv. Kazimie
ro par. klebonas, pasižymėjęs įvai
riais straipsniais spaudoje. Jo kny
gos gaunamos ir “TŽ” administraci
joje.

JAV LIETUVIŲ FONDO 1977 m. 
$1.000 dailės premija paskirta čika- 
giečiui dail. prof. Kaziui Varneliui, 
vasario 25 d. šventusiam amžiaus 
šešiasdešimtmetį. Premiją už visą 
ligšiolinę jo kūrybą paskyrė JAV 
LB kultūros tarybos komisija, kurią 
sudarė pirm. Viktoras Vizgirda, Al
binas Elskus, Pranas Lapė ir Romas 
Viesulas. Pernai šią premiją gavo 
dail. Viktoras Petravičius.

APŽVALGINĘ DAIL. K. ŽO- 
ROMSKIO kūrinių parodą Niujorke, 
Kultūros Židinyje, kovo 19-20 d.d. 
rengia šiam tikslui sudarytas komi
tetas — R. Alinskienė, F. Ignaitie- 
nė, R. Kudžmienė, A. Staknienė ir 
J. Vytuvienė. Ja bus paminėta pir
moji individuali dail. K. žoromskio 
paroda, surengta prieš 30 metų 
Madride.

LAIsIa RASTENYTĖ • LAPINS
KIENĖ, čikagietė aktorė, atliko vie
ną pagrindinių vaidmenų jau miru
sio vokiečių rašytojo E. M. Remar
que veikale “Full Circle”, kurį Či
kagos Jane Adams teatre pastatė 
rež. B. Ferrini. Rašytoją E. M. Re
marque buvo išgarsinęs jo romanas 
“Vakarų fronte nieko naujo” bei ki
tos prieš karą nukreiptos knygos. 
Dramoje “Full Circle” jis vaizduoja 
II D. karo pabaigos pavasario vaka
rą sovietų užimtame Berlyne.

MASKVOS TRETJAKOVO GALE
RIJA turi jaunimo klubą "Muzika, 
dailė, gyvenimas” estetiniam jauni
mo auklėjimui. J jo renginius buvo 
įtrauktas kompoz. D. Kabalevskio 
surengtas pokalbis vidurinių mokyk
lų moksleiviams apie M. K. Čiurlio
nį bei jo kūrybą. Skaidrių pagalba 
jis rodė Lietuvos vietoves, susijusias 
su M. K. Čiurlionio gyvenimu, skam
bant pianistės T. Nikolajevos atlie
kamiem mūsų kompozitoriaus kūri
niams.

DABARTINĖS SCENOGRAFIJOS 
PROBLEMAS nagrinėjo Vilniuje 
įvykusi tarprespublikinė scenogra
fų konferencija. Pranešimus skaitė 
menotyros kandidatė J. Rakitina ir 
dalėtyrininkė I. Uvarova. Diskusi
jose dalyvavo Pabaltijo, Maskvos ir 
Leningrado dailininkai, teatrų reži- 
soriai, teatrologai, dailėtyrininkai. 
Konferencijos proga buvo surengta 
II tarprespublikinė scenografijos pa
roda. Pirmąsias premijas už spek
taklių scenovaizdžius laimėjo daili
ninkai — maskvietis S. Barchinas, 
leningradietis D. Lideris, estė M. L. 
Kiula ir latvis J. Bliumbergis. Ge
riausiu lietuvių scenografų darbu 
vertintojai pripažino dail. D. Matai- 
tienės dekoracijas ir drabužių eski
zus V. Mykolaičio-Putino “Valdovui” 
Šiaulių dramos teatre.

KOMPOZ. STASIO ŠIMKAUS de
vyniasdešimtąjį gimtadienį respubli
kinė Vilniaus biblioteka paminėjo 
jo gyvenimą bei kūrybą atskleidžian
čia paroda.

MENO DARBUOTOJU RŪMUO
SE įvykusiam XIX Vilniaus zonos 
mėgėjiškų filmų festivaliui buvo pa
teikta 16 darbų. Sveikinimo žodį da
lyviams ir žiūrovams tarė Lietuvos 
kino mėgėjų draugijos pirm. D. Ve
lička. Vertintojų komisija — kino 
operatorius J. Marcinkevičius, sce
naristas R. Savelis ir kritikas S. Ber
žinis geriausiu dokumentiniu filmu 
pripažino D. Veličkos “XV amžiaus 
miestą", geriausiu eksperimentiniu 
— liaudies kino “Aušra" studijos 
“Vizitą į jubilėjaus dieną”. Vaidy
binių filmų grupėje I vietą laimėjo 
"Aušros” sukurta “Snaudžiančio ve
žiko poza”, II — D. Veličkos ir A. 
Baryso “Tas saldus žodis".

KOMPOZITORIŲ NAMUOSE 
VILNIUJE buvo susipažinta su nau
jaisiais kompozitorių B. Sidiškio, V. 
Barkausko kūriniais, įrašytais į mag
netofono juostą. B. Sidiškio harmo
nizuotą liaudies dainą “Šienelį pjau
nant” atliko Vilniaus operos sol. D. 
Juodikaitytė su pianiste L. Kopyri- 
na, V. Barkausko oratoriją-misteriją 
“Nusilenk savo žemei” poeto A. Dri- 
lingos žodžiais — moterų choras 
“Eglė”, solistai R. Maciūtė, S. Dirsė, 
E. Bukšaitytė, D. Nenėnaitė, E. Ki- 
rijackis, I. Tumanovas ir J. Domar
ko diriguojama kamerinė simfoni
nio filharmonijos orkestro grupė.

DAIL. P. STAUSKO AKVARE
LIŲ PARODA, surengta Druskinin
kų kino teatre "Aidas”, lankytojams 
atskleidė dvidešimt Graikijos peiza
žų, sukurtų pernykštės viešnagės 
metu.

TAURAGĖS LIAUDIES TEAT
RAS savo repertuarą papildė suo
mių rašytojo Alekso Kivio romano 
“Gyvenkim kaip broliai” inscenizaci
ja. Spektaklį režisavo A. Naraškevi- 
čius, scenovaizdžius sukūrė dail. A. 
Fadinas. Vaidino aktoriai — A. Sir- 
ka, J. Stasiulis, B. Misius, S. ir B. 
Dirginčiai, J. Andriuškaitis ir S. 
Rutkus.

CENTRINĖ ZARASŲ BIBLOTE- 
KA surengė literatūrinę vakaronę, 
pasikvietusi jaunuosius poetus A. 
Jonyną, A. Karosaitę, prozininką V. 
Brazauską ir aktorę A. Meilutytę. 
Savo kūrybą skaitė ir du Zarasų ra
jono literatai — R. Janulionytė ir 
G. Pranckūnas.

VILNIUJE GASTROLIAVO ka
merinė Didžiojo Varšuvos teatro 
grupė, atvežusi keturis baletus — I. 
Stravinskio “Kareivio istoriją”, T. 
Berdo “Keturis meilės sonetus", K. 
Pendereckio “Kapričio", A. Blocho 
“Džiaugsmo psalmę”, dvi italų klasi
kų komiškąsias operas — D. Cima- 
rosos “Kapelmeisterį” ir A. Salierio 
“Pirma muzika, paskui žodžiai”. Iš
vykoje dalyvavo apie 70 atlikėjų. 
Svečių spektakliams buvo užleisti 
naujieji Vilniaus operos ir baleto 
teatro rūmai. Didysis Varšuvos teat
ras ruošiasi minėti savo veiklos 150 
metų sukaktį. Jame 1858 m. buvo 
pastatyta pirmoji tautinė lenkų ope
ra — S. Moniuškos “Halka”. Pasta
rasis ryškius savo kūrybinės veiklos 
pėdaskus yra palikęs ir Vilniuje.

RAŠYTOJA JIEVA SIMONAITY 
TĖ, švenčianti amžiaus aštuoniasde
šimtmetį, lankėsi respublikinėje Vil
niaus bibliotekoje, kur buvo sureng
ta jos gyvenimą bei kūrybą atspin
dinti knygų, nuotraukų, literatūri
nių dokumentų paroda. Ji taipgi su
sitiko ir su Klaipėdos atstovais, su
teikusiais jai šio miesto garbės pi
lietės vardą.

VILNIAUS MENO DRABUOTO- 
JŲ RŪMUOSE koncertavo grupė 
muzikinio Kauno teatro solistų: Ge
novaitė Gontytė, Stasė Repečkaitė, 
Gediminas Smitas, jaunosios kartos 
atstovai Eleonora Kliučiūtė, Danu
tė Dirginčiūtė, Eduardas Gutauskas 
ir Juozas Malikonis. Akompanavo 
pianistė Ligija Richterytė. Su šio 
teatro veikla koncerto dalyvius su
pažindino direktorius sol. Vytautas 
Blažys. Muzikiniame teatre statomos 
operos, operetės, rengiami koncer-
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REALTY LTD.
2273 DUNDAS ST. WEST
TORONTO,ONT. M6R 1 X6

(prie Bloor St. W., priešais "Towers" aikštę)

COLBORNE-NORTHHUMBERLAND, apie 95 mylios i rytus nuo To
ronto, prie Ontario ežero Hwy Nr. 2 (senojo kelio) tik kelerių metų 
senumo, buvęs mokyklos pastatas ir 3 akrai gražios žemės virš 400 
pėdų ant pagrindinio kelio. Pastatas suskirstytas į didelius 8 kamba
rius; virtuvė ir 3 prausyklos. Ideali vieta vasarojifnui arba gyventi; 
tik '/z mylios nuo Ontario ežero. Prašo $38,500. Puikus pirkinys.
RONCESVALLES-WRIGHT AVĖ., gražiai ir naujai atremontuotas 9 
kambarių mūrinis namas; du kambariai, moderni virtuvė ir prausyk
la pirmame augšte. Trys kambariai, virtuvė ir prausykla antrame 
augšte, 2 kambariai su prausykla trečiame augšte. Alyva-vandeniu 
šildomas. Vieta dviem garažam, (mokėti $15,000 ir viena skola 
balansui.
BLOOR-HIGH PARK AVE., atskiras mūrinis namas, 8 kambariai per 
du augštus, 2 virtuvės, 2 prausyklos, garažas. Įmokėti apie $15,000. 
Išmokėjimui viena atvira skola iš 10%.
HAMILTONE, Kenilworth gatvėje, 4 butų po 5 kambarius mūrinis 
pajamų namas. Labai geras investavimas tinkamas pačiam gyventi ir 
nuomoti. Parduodaipas už labai pigią kainą — prašo tik $59,000 su 
$10,000$15,000 įmokėjimu. Galima pirkti grynais. Tikrai dėmesio 
vertas pirkinys.

ST. JOKŪBAITIS — (bendradarbis)
Toronto Real Estate Board narys

Tel. 534-3511 - namų 537-2869
Toronto moksleivių ateitininkų 197G-77 metų valdyba. Iš kairės I eilėje: 
sekr. Birutė Nakrošiūtė, korespondentas Laimis Andrulis; II eilėje: ižd. 
Dana Jokūbaitytė, socialinių reikalų vadovė Kristina Norkutė, pirm. Rima 
Gustainytė, vicepirm. Rūta Girdauskaitė

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 | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
’’’c±9e Sf ' Tor°n,°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 11 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų 9%
E pensijų ir namų s-tas 9%
E taupomąsias s-tas T/iSVo
E depozitų-čekių s-tas 6%

Į DUODA PASKOLAS:
= asmenines 91/2%
= nekiln. turto.......................... 9’/2%
= investacines 10!/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Gallupo instituto paskelbti 

viešosios nuomonės tyrimo pas
kutinieji duomenys liudija nau
jus vėjus politinėse kanadiečių 
nuotaikose. Lig šiol visą laiką 
pirmavo progresyvieji konser
vatoriai ir naujasis jų vadas J. 
Clarkas. Pvz. pernai rudenį jį 
premjeru norėjo turėti 36% 
apklaustų kanadiečių, o P. E. 
Trudeau — tik 28%. Dabargi 
šis nuošimtis 43:30 santykiu 
staiga pakrypo premjero P. E. 
naudai. Dar š.m. sausio mėnesį 
45:35% santykiu pirmavo kon
servatoriai. Vasario pradžioje, 
kai Kvebeko premjeras R. Le
vesque atskleidė nepriklauso
mybės planus Niujorke pasa
kytoje kalboje, į pirmą vietą 
iškopė liberalai. Juos federaci
nio parlamento rinkimuose ža
dėjo remti 41% apklaustų ka
nadiečių, o konservatorius — 
37%. Kaltę dėl konservatorių 
populiarumo kritimo komenta
toriai suverčia naujajam vadui 
J. Clarkui, lig šiol neatskleidu- 
siam savo planų. Straipsniuose 
jis vis dažniau imamas vadinti 
“Joe Who?” pravarde. Kai 1976 
m. pradžioje konservatoriai rin
ko naują vadą R. Stanfieldui 
pakeisti, baigminėje kovoje su
sitiko patyręs politikos vilkas iš 
Kvebeko C. Wagner ir vos tik 
politikon koją įkėlęs J. Clarkas. 
Pastarasis rinkimus laimėjo la

ir intelektualų, savo sinagogoje 
surengė spaudos konferenciją, 
atkreipiančią žydų dėmesį Į asi
miliacijos pavojų, kurį jiems at
neša jungtuvės su kitų religijų 
asmenimis. Jų skaičius kasmet 
didėja ir dabar jau yra pasie
kęs 20-25%. Kanadoje yra apie 
300.000 žydų, kurių 125.000 gy
vena Toronte. Kovą už tarpusa- 
ves žydų jungtuves ypač sunki
na žydų hierarchijos nebuvimas 
S. Amerikoj. Kiekvienam rabi
nui tenka kovoti tik savo jėgo
mis, o tai, pasak M. Gottešma- 
no, primena pelės kovą su 
drambliu. Seniau dėl antisemi
tizmo žydai buvo priversti lai
kytis žydiškumo, bet dabar 
jiems yra laisvas kelias į asimi
liaciją. Rabino M. Gottesmano 
įsteigta organizacija kovo 3- 
čiąją paskelbė Toronto žydų 
bendruomenės pasninko diena, 
atkreipdama dėmesį į religiniu 
požiūriu mišrias vedybas, ku
rios grasina visišku žydų išny
kimu kanadiečių masėje.

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Ateitininkų žinios
Dr. J. Girniaus Prano Dovydaičio 

monografija jau buvo daug kartų 
spaudoje minėta. Torontas laukia to 
puikaus veikalo sutiktuvių. Šiuo me
tu vėl visų dėmesys turi krypti į Do
vydaičio motyvus, organizuojant at
eitininkus 1911 m. Dr. J. Girnius ra
šo, kad Dovydaitis, matydamas stu
dentų nukrikščionėjimą, apsispren
dė imtis “Ateities” redagavimo ir 
tuo pačiu katalikų moksleivių sąjū
džio kūrimo.

“Suprasdamas pradedamos Dovy
do kovos prieš Galijotą sunkumus, 
Dovydaitis ypatingu būdu prašė Die
vo palaimos savo misijai. Tuo metu 
Maskvoje kapelionavęs kun. Emilijo- 
nas Paukštis prisimena kaip 1911 m. 
sausio mėn. pradžioje pas jį užėjo 
Dovydaitis ir stačiai “dovydaitiškai” 
pareiškė: vakar buvęs lietuvių stu
dentų susirinkime ir galutinai įsiti
kinęs, jog su jais neįmanoma susi
kalbėti, todėl bus leidžiamas savas 
laikraštis ir kuriama nauja draugija. 
‘O dabar, kunige,.einam bažnyčion — 
išklausysi mano išpažinties’, — taręs 
Dovydaitis kun. Em. Paukščiui. Pa
starasis dar priduria: “Kitas tris die
nas aš jį rasdavau bažnyčioje besi
meldžiantį ir bepriimantį šv. Komu
niją.

Su tokiu dvasios susitelkimu Do
vydaitis pradėjo vykdyti savo apaš
talinę misiją — kovoti už Kristų lie
tuviu tautoje” (Dr. J. Girnius “Pra
nas Dovydaitis”, 329 psl.).

Ir šiandien, po 66 metų, Ateitinin
kų Federacija, pasikvietusi talkon 
kun. dr. K. Trimaką, stengiasi atgai
vinti tą misiją. Mūsų visų pareiga į 
tą šauksmą reaguoti, atsiliepti ir iš
eiti iš aptingusio apmirimo ir prisi
taikymo prie nukrikščionėjusios ap
linkos.

Skautų veikla
• S. m. Kaziuko mugę atidarė vie

nas žymiausių skautų rėmėjų — S. 
Kuzma, išreikšdamas geriausius lin
kėjimus skautų veiklai. Po kiekvie
nų šv. Mišių Prisikėlimo salėse lan
kytojų bangos turėjo progos įsigyti 
retesnių rankdarbių, susitikti pažįs
tamus ir tėvų k-to valgykloj papie
tauti. Visų vienetų paviljonai buvo1 
įdomūs ir puošnūs. I v. laimėjo jūrų 
skautai, II v. “Mirgos” dr-vė, III v. 
"Dainavos” dr-vė. “Skautų Aidui” 
paremti surinkta $400. Tai s. B. Ab- 
romaitienės, nenuilstamos rėmėjos 
O. indrelipnės ir kitų talkininkių 
nuopelnas. Draugovės papildė savo 
iždus ir dėkoja visiems už gausų at
silankymą. Ypatinga padėka E. Jan
kutei už padovanotą skarą mugei. 
Ačiū tėvų k-tui už skanius lietuviš
kus valgius, Tėvams pranciškonams 
už leidimą naudotis salėmis. Iki pa
simatymo 1978 m.!

• Balandžio 17, sekmadienį, 7,30 
v. v., mažojoje Anapilio salėje skau
tininkų ramovė rengia Čiurlionio va
karą su įdomia programa ir kavute. 
Iš anksto visi kviečiami dalyvauti.

• Į Mindaugo dr-vę įstojo P. Si-
minkevičius. Sekanti dr-vės sueiga — 
kovo 21 d., 7 v. v. C. S.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 

NETOLI LIETUVIU NAMU

BERESFORD • BLOOR, atskirai .“'X-T- ft § 8 kambariai per 2 
augštu, pakeistas 'įį'A R D U " _■ baigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; įmokėt.r , “ Jj.a.uuo.
INDIAN RD., 19 kambarių, dideli'-^'w* A Sias, legaliai pakeistas; 
5 butai, rūsys, naujas šikk O B JSypas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinisp Ja “ein mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta ka?aid.

BOUSTEAD, atskiras tributis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai; arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

BLOOR — QUEBEC, 11 kambarių, atskiras plytų namas per du augš
tus, modernios vonios ir virtuvės, pilnai užbaigtas augštas rūsys, 
vandeniu apšildomas, geras įvažiavimas, 2 garažai, įmokėti $20.000- 
kaina nupiginta, nes namas turi būt parduotas.

EVANS -—COLBECK, atskiras plytų namas, 8 kambariai per 2 augš
tu, pilnai užbaigtas rūsys (3 kambariai), 2 prausyklos, nauji elektros 
laidai, variniai vamzdžiai; namas geroje vietoje ir gerame stovyje; 
garažas; įmokėti tik $10.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

BABY POINT, 12 kambarių 10 metų senumo modernus namas. 
80 x 200 sklypas. 4 prausyklos. 3 židiniai, garažas dviem automobi
liam; tinka profesijonalams. Kaina — atpiginta.
BLOOR — LANDSDOWNE. 6 kambarių plytinis namas, prijungtas, 
moderni prausykla ir virtuvė; anglai išvažiuoja iš provincijos; par
duodama su visais baldais, 2 krosnys. 2 šaldytuvai, plaunamoji ir 
džiovinamoji mašinos, naujas apšildymas, garažas; prašo tik $47.000; 
mažas įmokėjimas; tinka jaunavedžiams pradėti gyventi.
JANE — ST. CLAIR, atskiras medinis namas, 2 virtuvės ir 2 prau
syklos, oru apšildomas; geras pirkinys pradžiai; prašo $43.900 su 
$5.000 įmokėjimu; platus, privatus įvažiavimas.

BLOOR — HIGH PARK, atskiras gražus dvibutis — 2 didžiuliai 
butai po 3 miegamuosius, modernios virtuvės, 3 židiniai, žaidimo 
kambarys su židiniu; didelis sklypas, privatus įvažiavimas, 2 gara
žai, arti požeminio. Įmokėti apie $50.000.

ETOBICOKE KRAUTUVE, apynaujis pastatas, nuoma $300 į mėnesį; 
nuomininkas viską apmoka, išskyrus mokesčius; morgičius be nuo
šimčių; prašo $53.000. Geras investavimas.

, VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

489-1543

Simona televisionB' * • Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas ADMIRAL, 
''stereo'' ir kitos rūšies aparatus.

PATVARIAUSIOS PADANGOS —

Aut ari t e Sales g 
and SERVICE

1636 Dundas St. W. Telefonas 531-1305

MICHELIN
Kiekvienoje MICHELIN padangoje yra įdėta 
speciali plieninio' stiprumo medžiaga, kuri 
užtikrina saugumą, patvarumą ir benzino tau
pumą. Tuo MICHELIN padangos yra ypatin
gai garsios. Jos pradėtos gaminti prieš ketvirtį 
šimtmečio ir yra nepamainomos.

ir Bloor Autorite Garage, J96 oBr®ck-cvt >° ' (tarp Dundas ir College)

• Sąžiningos ir patikimas patarnavimas. Savininkas
• Visi automobiliu mechaniniai taisymai. FRANK PETTIT

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių drauda • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881
District Manager of Canadian Premier Life

>> RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. * LE 1-3074 • Sav. P. Užbolis

F. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Vožiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Whorton Glen 

gatve tiesiog j goraiq.
• Sqžiningoi qtliekome visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnus

bai maža 65 balsų dauguma. Iš
kilus dabartinei Kvebeko pro
blemai, konservatoriams būtų 
naudingiau vadu turėti kvebe- 
kietį C. Wagnerj.

Toronte po 28 mėnesių susi
jungė sovietinių Įstatymų išskir
ta Biberšteinų šeima. Žydų kil
mės Borisą Biberšteiną Sovietų 
Sąjunga išleido Kanadon, bet 
sulaikė jo žmoną Nailą, Krymo 
totorę, ir dukrelę Sofiją. Jų su
laikymui buvo panaudotas N. Bi- 
beršteinienės motinos atsisaky
mas išleisti dukrą, išgautas KGB 
spaudimo dėka. Jai buvo grasi
nama, kad darbo gali netekti ki
tos dvi dukros, liekančios So
vietų Sąjungoje. Borisas ir Nai- 
la Biberšteinai du kartus buvo 
pradėję badauti tuo pačiu metu 
Kanadoje ir Sovietų Sąjungoje, 
darydami spaudimą komparti
jos pareigūnams. Tokia jų tak
tika kompartijai pasidarė ne
paranki dėl pranešimų spaudo
je. 1976 m. pabaigoje N. Bi- 
beršteinienės motina, matyt, su 
oficialių pareigūnų sutikimu pa
keitė savo nuomonę ir pasirašė 
sutikimą dukrai Kanadon išleis
ti. Iš Maskvos N. Biberšteinienė 
su dukrele Sofija vasario 20 d. 
išskrido Vienon ir dabar per 
Šveicariją atvyko Torontan.

Kanados vyriausybė, remda
masi bandymais su žiurkėmis, 
nutarė sustabdyti sacharino var
tojimą, nes įtariama, kad jis su
kelia vėžį. Sacharinas daug kur 
buvo pakeitęs cukrų tiem kana
diečiam, kurie kovoja su perdi- 
deliu svoriu. Nuo š.m. liepos 1 
d. bus išimti iš apyvartos visi 
dietiniai gėrimai, kuriem kas
met sunaudojama 450.000 svar- 
rų sacharino, o tai sudaro net 
70% visos jo paklausos. Sacha
rino turinčių maisto gaminių 
pardavinėjimas sustabdomas 
lapkričio 1 d., vaistų ir kosme
tikos su sacharinu — nuo gruo
džio 31 d. Sacharino tabletės 
bus pardavinėjamos vaistinėse 
tik diabetikams, kurių Kanadoje 
yra apie 175.000. Tokį pat 
sprendimą, tik su skirtingomis 
datomis, padarė ir JAV vyriau
sybė.

Toronto rabinas M. Gottes- 
manas, talkinamas kelių kolegų

mSPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Nario mokestį užsimokėjo be išim
ties visi jauniai C (14) krepšinio ko
mandos žaidėjai. Tai paskatinantis 
pavyzdys visiems Vyčio Klubo na
riams.

Jauniai D (12) kovo 4 ir 6 d. d. 
žaidė dvejas CYO lygos rungtynes. 
Pirmose rungtynėse labai gyvoje ko
voje 19:18 nugalėjo St. Chris koman
dą. Antrose rungtynėse 15:16 pralai
mėjo H. Rosary komandai. Žaidė: R. 
Karpis 8, G. Grabauskas 18, L. Ažu
balis 2, R. Marcinkevičius 2. P. Kar
pis, P. Augaitis 4, J. Augaitis, E. ir 
R. Stanuliai, J. Namikas.

Jauniai C (14) tose pačiose pir
menybėse pralaimėjo stipriausiai ly
gos komandai 20:36. Vytiečiai gerai 
žaidė antrą puslaikį, pralaimėdami 
tik 10:11. Žaidė: J. Karpis 8, V. Gra
bauskas 4, R. Budrys 4, P. Tutlys 
4, A. Balsys, A. Slapšys.

Jauniai B (16) CYO lygos pirme
nybėse pralaimėjo St. Brigid koman
dai 38:49. A. S.

SPORTAS VISUR
VITAS GERULAITIS 

sėkmingai varžėsi Monterre/ - Mexi
co teniso turnyre. Po lengvos pus- 
baigmio pergalės prieš Cliff Drysda
le. 6-1, 6-3, baigmėje jis susidūrė su 
kylančiu jaunu Lenkijos žaidėju 
Wojtek Fibak. Po augšto lygio žaidi
mo Vitui teko pralaimėti 6-4, 6-3. 
Antroji vieta buvo atlyginta $15.000.

J. B.
Danutė Valaitytė atstovavo Kana

dai trijų šalių uždarų patalpų lengv. 
atletikos varžybose kovo 3-4 d. d. 
Toronto Maple Leaf Gardens. Var
žėsi Kanados, JAV ir Sov, Sąjungos 
lengvaatlečiai. Dviejų mylių bėgime 
Danutė buvo šešta. Jos laikas 10:27,8 
nedaug blogesnis už V v. laimėjusios 
rusės Liubovos Ivanovos — 10:23,4. 
I vietą laimėjo amerikietė Francis 
Lareau Lutz pasekme 9:59,4.

Etienne Desmarteau, Montrealio 
policininkas, labai norėjo dalyvauti 
1904 m. St. Louis, Missouri, olimpia
doje, tačiau miestas neleido jam pa
likti savo darbą. E. Desmarteau pasi
traukė iš pareigų ir “ant nykščio” 
nukeliavo į St. Louis. Čia jis svorių 
metime laimėjo aukso medalį, nu
metęs 56 svarų akmenį 10,46 m. Grį
žęs į Montreal!, ne tik atgavo savo 
darbą, bet ir buvo pagerbtas bei ap
dovanotas. 1976 m. Montrealio olim

piadoje stebėjome krepšinio rungty
nes patalpose, kuriose yra pavadin
tos Etienne Desmarteau vardu.

1976 m. olimpinės žaidynės jau be
veik užmirštos. Pradedama ruoštis 
ateities renginiams. Vienas svarbiau
sių sportinių renginių šią vasarą bus 
pirmosios pasaulinės lengv. atletikos 
pirmenybės Vokietijoje. Britanijoje 
kovo pabaigoje prasidės pasaulinės 
stalo teniso pirmenybės. Tarpkonti- 
nentinis 10-ties šalių krepšinio tur
nyras prasidės gegužės mėn. Jame 
dalyvaus pajėgiausios krepšinį žai
džiančios šalys iš abiejų Amerikų ir 
Europos. Pasaulinių futbolo pirme
nybių atrankinės rungtynės vykdo
mos P. Amerikoje, Azijoje ir Afri
koje. Taip pat jau pradėtos varžybos 
pasaulio šachmatų meisteriui išaiš
kinti. Ketvirtbaigmio rate žaidžia 8 
geriausi pasaulio šachmatininkai — 
rusai B. Spaski, T. Petrosian, L. Po- 
lugajevsky ir į vakarus pasitraukęs 
V. Korčnoj, danas B. Larsen, čekas 
V. Hort, vengras L. Portiš ir brazi- 
iietis H. Mecking. Sis ratas turi būti 
užbaigtas iki balandžio mėn, Galuti
nis šių varžybų laimėtojas rungsis su 
dabartiniu pasaulio meisteriu rusu 
A. Karpovu dėl pasaulio meisterio 
titulo.

aušros žinios
Moterų krepšinio komanda kovo 8 

d. laimėjo pirmas iš trijų pusbaigmi- 
nių rungtynių prieš Ošavą 56:54.

Vyrų krepšinio komanda kovo 2 d. 
miesto lygoje laimėjo pusbaigminį 
žaidimą iš dviejų rungtynių prieš 
Jarvis House komandą 95:93 ir įėjo 
į baigmines rungtynes. Šios rungty
nės buvo labai permainingos — ve
dė vieni, vėliau — kiti. Tik 11 sekun
džių likus, buvo lygiai po 93 taškus. 
Tuo laiku priešininkai pralaimėjo 
sviedinį, o Arūnas Šlekys įmetė le
miančius du taškus.

Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Prisikėlimo parapijos kredito koope
ratyvui už piniginę paramą. V. M.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Eagles N ėst
Telefonas 534-0563

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slacks) iš Šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

9% už 1 tn. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sąsk.

7’/i% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 15 n

IMA:

91/2% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

nilijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 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,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

1113 Dundas St. W., **d**^l Lio,u»lam« daroma
Toronto 3, Ontario 1 ek NUOLAIDA

STEPHANAS Furs ™
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS 
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

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



Tautos Fondo apyskaita
Pajamos 1976 1975

L Toronto apyl.$15.000.00 15.000.00
2. Hamiltono 3.000.00 3.000.00
3. Delhi -

Tillsonburg 1.312.00 1.069.00
4. Sudburio 1.000.00 653.00
5. Montrealio 1.000.00 1.000.00
6. Londono 755.80 610.00
7. St. Catharines 642.00 400.00
8. Windsoro 576.00 626.00
9. Oakvilles 375.00 371.00

10. St. Ste Marie 290.00 232.00
11. Wellando 231.00 156.00
12. Rodney 222.00 276.00
13. Edmontono 218.00 246.00
14. Vankuverio 169.00 218.00
15. Winnipego 157.00 407.00
16. Otavos 134.00 176.00
17. Kalgario 107.00 170.00
18. Thunder Bay 82.00 75.00
19. Atskirų asmenų 160.00 220.00
20. Palūkanos 500.97 544.59
Iš viso paj. $25.931.59 $25.449.84
Likutis 1976.1, $ 6.619.38$ 6.537.87

$32.550.97 $31.987.71
Išlaidos
1. įteikta Tautos Fondo

centrui VLIKo seime.
Vašingtone $26.000.00

2. Skelbimai spaudoje 122.50
3. Raštinės išlaidos 116.85
4. Kelionės išlaidos į VLIKo

seimą ir suvažiavimą 310.00
Iš viso išlaidų $26.549.35

Šimtai narių, milijonai dolerių
Metinis Hamiltono “Talkos” susi

rinkimas įvyko vasario 27 d. Jauni
mo Centre. Dalyvavo 158 nariai. 
Pirm. V. “Leparskas pasveikino na
rius ir paprašė atsistojimu pagerbti 
mirusius 16 narių. Pakviesta balsų 
skaičiavimo komisija: Z. Stonkus. P. 
Kanopa. V. Kairys, J. Svilas. Sekre
toriavo ir praėjusių metų protokolą 
perskaitė sekr. A. V. Repčys.

Valdybos vardu pranešimą padarė 
pirm. V. Leparskas.. pasidžiaugda
mas gražiu augimu, nes "Talkos” 
balansas padidėjo daugiau kaip vie
nu milionu dolerių. Paminėjo atliktą 
namo ir raštinės remontą bei narių 
judėjimą. Pernai į kooperatyvą įsto
jo 135 nariai, išstojo 40 ir mirė 16. 
Metai baigti su 1949 nariais.

Ižd. St. J. Dalius pranešė, kad ba
lansas 1976 pasiekė $8.186.265. paau
go 17,4%. "Talkos" narių indėliai 
padidėjo nuo $6,561.688 iki $7.842 - 
311, paaugo $1.280.623 (padidėjo 
19.5%). Nariams išduota nekilnoja
mo turto paskolų $830.495 daugiau 
nei 1975 m. (padidėjo 14,6%). As
meninių paskolų išdavimas yra sun
kokas, nes nėra didelio pareikalavi
mo. Jų išduota $461.397 (12,8% dau
giau). "Talka” 1976 m. turėjo paja
mų $748.510, išlaidų $743.892. Di
džiausią išlaidų dalį sudarė išmokė
tos nariams /palūkanos už indėlius 
$586.548 arba 76.4% nuo visų gau
tų pajamų. Tarnautojų algoms išleis
ta 9.3%. Narių reikalams išleista 
$5.221 (nario mokestis OCU lygai, 
kalencoriai, pieštukai). Lietuviškai 
veiklai paremti paaukota $9.325. 
Gryno pelno liko $4.617. Pernai 
"Jjlka” neturėjo nuostolio, nes vi
sos nariams išduotos paskolos buvo 
saugios.

Metinė “Talkos" apyvarta per 
1976 m. pasiekė $20.902.869. Rašti
nės tarnautojams įvestas pensijų 
fondas. į kurį "Talka" skiria 5% 
nuo gaunamos algos ir kitus 5% mo
ka tarnautojas. Pensijų pinigai yra 
užšaldyti iki pensijos amžiaus arba 
iki pasitraukimo iš "Talkos”. Sis pa
gerinimas tarnautojams į metus 
kainuos kooperatyvui per $3.000.

Kredito komiteto pirm. J. Mikšys 
pranešė, kad per 1976 m. buvo leis
ta išduoti: asmeninių paskolų 104 — 
$368.040 sumai ir nekilnojamojo tur
to 67 paskolos $1.951.100 sumai. Iš 
viso buvo leista išduoti 171 paskola 
$2.319.140 sumai. Per 22 veikimo

Išeivijos jaunimas..
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

iki sielos gelmių {kalimas. Tie 
lietuviški Įpročiai yra lietuviui 
aiškios gairės, kurios per visą 
gyvenimą matomos ir jų laiko
masi. Kas tokias gaires turi, tas 
visada išliks lietuviu: pragmati
nė amerikinė mokykla jo nesu- 
amerikietins.

Deja, idealizmo gyvenime 
niekad nebuvo daug. Nebuvo jo

Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

• /VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

20 METŲ PATIRTIS

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
Darbo valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai
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Balansas S32.550.97
Nuoširdi padėka aukojusiems Tau

tos Fondui, aukų rinkėjams ir vi
siems Tautos Fondo darbuotojams.

J. VAIČELIŪNAS, pirmininkas
V. GUDAITIS, iždininkas

DORBUOTOJU PASIKEITIMAI
Tautos Fondo Montrealio apylin

kės atstovybės nariai — Ig. Petraus
kas, Aug. Kalvaitis ir P, Gabrys Iš 
eitų pareigų pasitraukė. Į jų vietą 
sutiko įeiti: H. zldomonis, G. Ali- 
nauskas ir D. Baltrukonis.

Sault Ste. Marie vietoje pasitrau
kusio St. Druskio tos apylinkės T. F. 
įgaliotiniu paskirta J. Gasperienė, 
288 Patrick St., Sault Ste. Marie, 
Ont., P6C 3Y8.

St. Catharines vietoje pasitrauku
sio J. Paukščio TF įgaliotiniu paskir
tas J. Skeivelas, 4 Garnet St., St. 
Catharines, Ont.

Prestone, kur nėra oficialios KLB 
apylinkės. TF įgaliotiniu paskirtas J. 
Zažeckas, 235 Montrose St., Preston. 
Ont. M3H 2J3. Jis TF aukas rinks ir 
artimose vietovėse — Kitcheneryje, 
Galte, Waterloo.

Nuoširdi padėka buvusiems Tautos 
Fondo pareigūnams ir sėkmės nau
jiesiems.

TAUTOS FONDO
ATSTOVYBE KANADOJE

metus leista išduoti asmeninių pa
skolų $5.624.390 ir nekilnojamo tur
to $12.777.800. Iš viso leista išduoti 
$18.402.190.

Revizijos komisijos pirm. R. Kon- 
tenis pranešė, kad viskas rasta tvar
koje Auditorius E. P. Nolan pagyrė 
už pavyzdingai tvarkoma kooperaty
vą.

Valdybos buvo pasiūlyta nariams 
dividendo už šėrus nemokėti, nes vi
siems nariams turint tik po vieną 
penkių dol. šėrą susidaro labai maža 
suma — apie 42 et. Iš to susidaran
čią sumą $801.09 siūlyta palikti ne
paskirstytame pelne, grąžinti na
riams - skolininkams sumokėtų pa
lūkanų (rebate) 4% (tai sudaro 
$23.751.05) ir palikti nepaskirstytam 
pelne $7.845.15. Iš viso — $31.596.- 
20. Susirinkimas pusiau slaptu bal
savimu valdybos pasiūlymą patvirti
no 142 balsais, susilaikius 5 ir 1 
balsuojant prieš.

1977 m. vienbalsiai patvirtintas au
ditoriumi E. P. Nolan, kuris tas pa
reigas eina jau 14 metų.

Valdomųjų organų rinkimai buvo 
atlikti slaptu balsavimu kortelėmis. 
I valdybą buvo renkami 2 asmenys: 
pasiūlyti ir gavo baisu,.—_ J. Krišto
laitis 118, J. Pleinys 114, A. Stanai
tienė 46. Išrinkti du pirmieji gavę 
daugiausia balsų. Kredito komitetan 
renkamas 1 narys; pasiūlyti ir gavo 
balsų — A. Stanevičius 70, A. Pa
tamsis 38. K. Baronas 31. Revizijos 
komisijon renkamas 1 narys; pasiū
lyti ir gavo balsų — A. Meškauskas 
76. A. Enskaitis 63. Rinkimuose bu
vo paduotos 154 kortelės, kurių 138 
buvo geros, 16 sugadintų.

Pasiūlyta: metinio susirinkimo 
protokolą atspausdinti ir išsiuntinė
ti nariams kartu su balansu (L. 
Skripkutė); valdybą sudaryti iš 7 as
menų (A. Patamsis); atsiradus val
domuose organuose laisvai vietai, 
kviesti sekantį daugiausia balsų ga
vusį (P. Latauskas); kelias kadenci
jas išbuvę valdomuose organuose te- 
užleidžia vietas naujiems (O. Stasiu- 
lis); paruošti aiškias ir naujas bal
savimo korteles, nes dabar daug bal
sų sugadinama.

Valdyba pasiskirstė pareigom: 
pirm. V. Leparskaš, vicepirm. J. 
Krištolaitis, sekr. A. V.' Repčys, ižd. 
St. Dalius, narys J. Pleinys.

Stasys Dalius

perdaug ir lietuviškose šeimose 
Todėl ir mūsų jaunimas, augan
tis svetimoje aplinkoje ir mo
kykloje. jo mažai gavo. Pragma 
tinė mokykla jį nustelbė, jauni
mas nuėjo savo keliu, o su mu
mis paliko būrelis pionierių, ku
riais džiaugiamės ir didžiuoja
mės.

• Talka spaudai yra pagalba tau
tai

1977 m. sausio 23 d. Toronte buvo susirinkę baltiečių karinių organizacijų 
atstovai į savo metinę konferenciją. Sudaryta visos Kanados mastu apjun
gianti baltiečių karinių organizacijų federacija. Priimtas statutas ir dve
jiem metam išrinkta valdyba, kurios pirmininku yra St. Jokūbaitis. Si or
ganizacija pasivadino “Baltic Veterans League in Canada”. Nuotraukoje 
valdyba iš kairės: St. Jokūbaitis, A. Jurs, O. levins, A. Tooming, E. Ozols. 
Trūksta A. Ruzgio

Winnipeg,
A. a. TADAS LUKAS-LUKOSEVI- 

CIUS. 53 m., mirė vėžio liga vasario 
16 d. The Winnipeg General Hospi
tal, kuris naujai pavadintas The 
Health Sciences Centre. Gimęs Tra
kų apkr., Kruono valsč., Turgardiš- 
kių kaime. I Kanadą atvyko, komu
nistinei Rusijai okupavus Lietuvą. 
Patekęs į Winnipegą. įsijungė į lie- 
tuąvišką veiklą. Esant KLB Winni- 
pego apylinkes v-bos pirm. agr. J. 
Čingai, 1951 m., gegužės 19 d. buvo 
pakviestas į parengimų komisiją. Jo 
vadovavimo metu stipriai susiorgani
zavo tautinių šokių grupė, kuri 
įvairiuose pasirodymuose atstovavo 
Lietuvai, ir prasidėjo sportinė veik
la.

Tais pat metais jo iniciatyva buvo 
Įsteigtas Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis, kurio atstovu buvo iki pat 
mirties. Per visą savo vadovavimo 
laikotarpį nemažai surinko aukų Va
sario 16 gimnazijai. Visą laiką pri
klausė KLB-nei ir jai dirbo. Dažnai 
buvo išrenkamas į valdybas įvai
rioms pareigoms, o 1960 m. gegužės 
11 d. KLB Winnipego visuotiniame 
apylinkės susirinkime išrinktas pir
mininku. Jis jungėsi ir prie svetim
taučių veiklos. Per įvairius tautinių 
švenčių minėjimus rasdavo ir parla
mento narių arba kitų aukštų val
džios pareigūnų kalboms pasakyti. 
Visą laiką priklausė Baltiečių Fede- 
lacijos komitetui, jame eidamas įvai
rias pareigas. 1976 m. gruodžio 12 d. 
dar buvo užsukęs į vietinės apylin
kės narių susirinkimą. Aš jį pasiū
liau kandidatu į valdybą, bet jis 
man atsakė: "Nekrėsk juokų. Kos
tai!" Aš tada jo nesupratau, nors jo 
savijauta jau buvo bloga.

Gyvendamas Kanadoje, vedė naš
lę, Kanadoje gimusią, lenkę. Nors ir 
sudarė mišrią šeimą, tačiau lietuvių 
tautinėje veikloje galėjo veikti be 
jokių kliuvinių, nes abu gerbė vie
nas kito tautybę ir įsitikinimus. Dir
bo Įvairiose bendrovėse netaip jau

Langton, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Kavec- 
• kui už rūpestingą ir tėvišką priežiū
rą, esant man ligoninėje. Ačiū: Del
hi lietuvių katalikų parapijos klebo
nui kun. Jonui Staškui už aplanky
mą ii- dvasinę paguodą, kun. Juvena
liui Liaubai už prisiminimą manęs 
maldose, KLB Moterų Dr-jos Delhi 
skyriui už dovanas ir gėles. Ačiū vi
siems. kurie, nežiūrint blogo oro ir 
slidžių kelių, mane aplankė ir apdo
vanojo gėlėms bei kitokiomis dova
nomis. Ačiū visiems, kurie, negalė- 
dami’aplankyti, atsiuntė laiškus, lin
kėdami greitai pasveikti. Ačiū: V. P. 
Lapieniams. A. K. Ratavičiams, Ri
tai Lapienytei, E. A. Augustine, S. A. 
Steigvilams, Elenai Blumienei. M. 
B. Povilaičiams, M. Z. Obelieniams, 
O. S. Olekoms. M. D. Leighfield, E. 
Rasokienei, P. Laureckienei, B. V. 
Vytams, O. D. Siurnoms, D. Norkie
nei, J. Svilui, J. V. Svilui, V. P. Lū
kesiams, E. P. Gužams, J. O. Karec- 
kams, J. Ruliui, A. A. Erštikaičiams, 
O. K. Sinkevičiams. L. Markeliui. 
Dėkoju mielam savo vyrui už lanky
mą ir rūpestį, vaikučiams Kastyčiui 
ir Jūratei už meilės parodymą, at
važiuojant kelis kartus iš Waterloo, 
sesutei dr. L. Giedraitienei ir svai
niui už dažną skambininmą telefonu 
iš Niujorko. Lieku visados Jums dė
kinga —

Birutė Lukošienė

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, cstiikq duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

VBAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

Manitoba
lengvus darbus. Būdamas taupus, 
įsigijo nuosavus namus, automobilį 
ir gražų sportinį laivą. Buvo didelis 
mėgėjas medžioti ir žuvauti. Turėjo 
įsigijęs įvairių rūšių šautuvų ir žu- 
vavimui įrankių. Buvo visiems drau
giškas. turėjo daug draugų, su ku
riais laisvalaikius praleisdavo me- 
džiodomas bei meškeriodamas.

Maldos už mirusi buvo atliktos va
sario 18 d. Cropo Funeral Chapel. 
Vasario 19 d. buvo atvežtas į Sv. Ka
zimiero lietuvių parapijos šventovę, 
kur kleb. kun. J. Bertašius atlaikė 
pamainas ir pasakė gražų atsisvei
kinimo žodį. Choro vadovė Danguolė 
Januškaitė apeigas lydėjo vargonų 
muzika, nes Tadas visą savo gyveni
mą priklausė chorui ir lietuvių pa
rapijai.

Velionis VVinnipege paliko vieną 
pusbroli Henriką Monkevičių, vieną 
seserį JAV. dvi seseris ir tris bro
lius Lenkijoje. Vienas jo brolis Bro
nius su šeima buvo atvykęs į Winni- 
pegą, bet kiek pagyvenęs grįžo atgal 
į Lenkiją ir 1965 m. mirė, palikda
mas Lenkijoje žmoną ir vieną duk
rą, nors buvo jaunesnis už velionį.

Ilsėkis ramybėje Tadai!
LIGONIAI. Jau antras mėnuo guli 

The Health Sciences Centre (ligoni
nėje) buvusi Lietuvoje ir Kanadoje 
mokytoja Bronė Bujokienė, kuri lau
kia sunkios operacijos. — Iš ligoni
nės grįžo i namus Tadas Yuška, ku
rį buvo ištikęs sunkus širdies prie
puolis. Taip pat sugrįžo iš ligoninės 
Feliksas Kračikas ir Vitas Galinai- 
tis. Pastarajam padaryta kojos ope
racija, ir dar vis vaikšto su rams
čiais. Vacys Šerkšnys taip pat grįžo 
i namus, bet vis dar naudoja rams
čius.

KLB WINNIPEGO APYLINKĖ 
trečią kartą sušauktame visuotina
me narių susirinkime išrinko valdy
bą 1977 m. Gaila, kad visa bendruo
meninė veikla labai ir labai susitruk- 
dė. K. S-tis
Acapulco, Meksikoje

VASARIO 16 MINĖJIMAS. Turbūt 
pirmą kartą istorijoj šioje palmė
mis ir kitais tropiniais medžiais ap- 
augu^ioj Ramiojo vandenyno vasar
vietėj įvyko Vasario 16 minėjimas, 
nes 15 Sudburio lietuvių tuo laiku 
ten atostogavo.

Alekso Kusinskio, KLB Sudburio 
apyl. pirmininko, iniciatyva minė
jimas buvo surengtas vasario 16 d. 
vakare "Aloha” viešbutyje. Iš 15 
sudburiečių lietuvių dalyvavo 13. Su 
kitais dviem nebuvo susirišta, nes 
gyveno toliau. Iškilmę pradėjo pir 
Aleksas Kusinskis, kuris pasakė pro
gai pritaikytą kalbą. Kalbėjo ir kun. 
Ant. Sabas. Minutės tyla buvo pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę 
ir sugiedotas Tautos rimnas. Po to 
sekė vaišės ir dar ilgai skambėjo lie
tuviškos dainos. Minėjime, be minė
tųjų, dalyvavo dr. Romas J., Dan
guolė, Kristina ir Felicija Kačins
kai, Algis Milčius, L. A. Baltučiai, 
St. A. Krivickai ir P. E. Juteliai.

Sekantį sekmadienį buvo atlaiky
tos pamaldos "Linda vista” viešbu
tyje, dr. R. D. Kačinskų patalpose, 
už žuvusius laisvės kovose karius, 
bei partizanus. Po to p. p. Kačinskai 
visus pavaišino. K. A. S.

Vancouver, B.C.
(Atkelta iš 6-to psl.) 

žurnalus ‘Mokslas ir gyvenimas’, ‘Ta
rybinė moteris’. Visi labai įdomūs 
ir mielai skaitomi bei platinami, juo
se talpinami aprašymai ir nuotrau
kos aiškiai, nenuginčijamai parodo 
gyvą ir greitą mūsų Tėvynės augi
mą ir klestėjimą” (“GK" 1977. II. 
10). Kai patriotinė išeivija kovoja už 
Lietuvos laisvę, smerkia priespau
da. reikalauja žmogaus teisių, buvęs 
veikėjas mato tiktai Tėvynės “kles
tėjimą". Vankuverietis

TORONTO
KLB pirm. J. R. Simanavi

čius kovo 12-13 savaitgalyje da
lyvavo JAV Lietuvių Bendruo
menės 25-rių metų sukakties 
minėjime Hartforde ir pasvei
kino ją Kanados Lietuvių Bend
ruomenės vardu. Jis taip pat 
yra pakviestas nariu į VLIKo 
sudarytos žmogaus teisių komi
siją, kuri posėdžiavo Niujorke 
kovo 12-13 savaitgalyje.

Čikagoje kovo 5 d. po sun
kios ligos mirė Sofija Matulie
nė - Matulevičienė. Matulevičiai 
yra gyvenę Britanijoje, Not- 
tinghame. 1960 m. atvyko j 
JAV. Toronte yra nemažai jų 
pažįstamų.

Talentų popietė, rengta LN 
Moterų Būrelio L. Namuose, 
susilaukė gana gausios audito
rijos. Programą atliko Įvairaus 
žanro meno mėgėjai. Vida Ja- 
vaitė gražiai atliko porą kūri
nių pianinu, Rasa Draugelytė 
su Vida Balčiūnaite suvaidino 
ištrauką iš “Sekminių vainiko”, 
Ada Jucienė paskaitė ištrauką 
iš poeto V. Mačernio kūrybos 
(VII viziją), Arūnas Jodelė pa
grojo akordeonu dvi kompozi
cijas. Pastarasis labiausiai 
stebino klausytojus virtuozišku 
grojimu, koncertiniu kūrinių 
perteikimu, jų nuotaikos pajau
timu; yra dalyvavęs įvairiuose 
konkursuose. Be to, jis yra tik 
12 metų amžiaus. Naujas daly
kas buvo dviguba moterų tri
julė, padainavusi keletą dainų. 
Ją sudarė: V. Siminkevičienė, 
A. Jucienė, A. Jankaitienė, A. 
Skilandžiūnienė, p. Mačionie- 
nė, A. Biškevičienė. Akompana
vo J. Govėdas, o pasiruošti pa
dėjo V. Verikaitis. Būrelio 
pirm. A. Jankaitienė padėkojo 
programos atlikėjom, o prane
šėja Vida Janulaitytė įteikė gė
les. Popietės dalyviai dar ilgai 
vaišinosi, dalindamiesi įspū
džiais ir dalyvaudami loterijoje.

Kanados vakaruose sudaryta 
nauja studijinio pobūdžio orga
nizacija “Central and Eastern 
European Studies Society of 
Alberta in Canada”. Pirmoji 
jos organziacinė konferencija 
įvyko kovo 3-7 d.d. Banffe, Al
bertoje. Dalyvavo apie 150 įvai
rių tautybių asmenų iš visos 
Kanados. Išrinkta 15 narių ta
ryba ir sudaryta 5 narių valdy
ba. Iš lietuvių į vadovybę įeina 
KLB pirm. J. R. Simanavičius 
iš Toronto ir A Dudaravičius iš 
Edmontono. Konferencijoje bu
vo numatyta paskaita ir dr. Le- 
derio iš Kalgario, bet paskaiti
ninkas negalėjo dalyvauti. Jo 
tema buvo iš medicinos srities, 
liečianti Sov. Sąjungą ir Lietu
vą, kurioje neseniai lankėsi. Jo 
vietoje apie baltiečių proble
mas kalbėjo J. R. Simanavičius. 
Pastarasis šios kelionės proga 
aplankė Kalgario, Edmontono 
ir Vankuverio lietuvių bend- 
menes.

Netaip pasakė
Motina: žinai. Barbute, tas ta

vo draugas, su kuriuo vakar bu
vai kine, man labai patinka.

Duktė: Bet, mama, tu gi turi 
tėvelį!

Geras receptas
— Gydytojau, kaip paveikėte 

mano žmoną, kad ji metė rūky
ti? žinote, aš dėl to su ja ka
riauju jau dešimt metų!

— Pasakiau, kad rūkyti nebe
madinga.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Čikagos lietuvių horizonte
_____ ______ __________ V LADAS RAMOJUS____

KAZIUKO MUGĖJE
Čikagos lietuvių skautų Kaziuko 

mugė įvyko kovo 6 <1. Jaunimo Cent
re. Prekystaliai, įvairios kavinės, val
gyklos, žaidimų kambariai išsitiesė 
per visus tris augštus. Žmonių ant
plūdis buvo didžiulis. Mugę aplankė 
keli tūkstančiai lietuvių ir kitatau
čių. Ją atidarė gen. Lietuvos konsule 
J. Daužvardiene, lydima skautų va
du. Augštuosius svečius išrikiuotos 
skautų gretos pasitiko atitinkamais 
šūkiais, o mažos skautukės atliko 
programėlę. Per keturias valandas 
didysis turgus pasibaigė ir apie 2-3 
v.p.p. popiergaliuose paskendęs Jau
nimo Centras jau buvo tvarkomas ir 
šluojamas. Paskutiniu metu Kaziu
ko mugę vis daugiau ir daugiau 
žmonių aplanko iš vakaro ir nusi
perka įvairius rankdarbius.

PAGERBTAS K. BRADONAS
Tradicinės kultūrinės penktadie

nių vakaronės Jaunimo Centro kavi
nėje rieda be pertraukos. Viena iš 
įdomiųjų vakaronių, sutraukusi labai 
daug visuomenes. įvyko kovo 4, šv. 
Kazimiero dienos vakarą. Vakarone 
buvo skirta poeto Kazio Bradūno. 
vieno iš pagrindinių "žemininkų” at
stovų, naujosios poezijos knygos "Al
kana kelionė” sutiktuvėms. Toji poe
to šventė rišosi ir su kitomis reikš
mingomis sukaktimis: jis gimė 1917. 
II. 11, tadgi tik ką sulaukė 60 m. 
amžiaus; prieš 25 metus išėjo K. 
Bradūno redaguota "Žemės” antolo
gija; prieš 40 m. jis atsisėdo “Atei
ties" redaktoriaus kėdėje ir iki šiol 
spaudos darbo nepaliko. Pridėjus 
tai, kad tą dieną buvo ir Kazio var
dinės, matome, kiek daug švenčių 
ir sukakčių sutapo tą vakarą. Bet tai 
rengė kiti, nes pats poetas K. Bra- 
dūnas yra kuklus, labai mažai nori 
apie save kalbėti, o jam brangiau
sios šventės yra kūrybinės ekstazės 
akimirkos ir nauji poezijos veika
lai, skaitytojus labai pagauną poeto 
giliu atsirėmimu į Lietuvos žemę, į 
tautosakos turtus, į senas protėvių 
tradicijas bei apeigas.

Sutiktuvėse poeto kūrybą ir nau
jąjį veikalą aptarė iš Montrealio pir
mą kartą į Čikagą atvykęs žinomas 
literatūros kritikas ir “TŽ” bendra
darbis Vytautas A. Jonynas, gi eilė
raščių iš naujosios knygos paskaitė 
pats autorius. Po to Kazės ir Kazio 
Bradūnų rankas papuošė gėlės, po
nių įteiktos vardinių proga. Visuo
menė pirko naująją knygą, o knygos 
sutiktuvių ir poeto pagerbimo vaka
ronę organizavęs Jaunimo Centro dir. 
kun. A. Kezys su visais džiaugėsi 
prasminga ir didžiai kultūringa va
karone.

“GRANDINĖLĖS” KONCERTAS
Kovo 5 d. populiarioji Klevelan- 

do “Grandinėlė”, vadovaujama L. 
Sagio, PLB cv pakviesta, Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje atliko tauti
nių šokių koncertą, palydint jų pa
čių orkestrui. Sis “Grandinėlės” pa
sirodymas Čikagoje jau buvo septin
tasis. Neseniai praėjo V-ji tautinių 
šokių šventė, koncertavo gana popu
liari "Grandis” (kitose vietose ir ki
ti tautinių šokių vienetai). Čikagos 
ir apylinkių lietuviai paskutiniu me

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkuriq sali sutvarkys 

Marius Rusinas • — Tel. 531-4674 
5.30 v.v.)
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tu tautinių šokiu meno jau yra pri
sotinti, tačiau “Grandinėlės” vardas 
kažkaip visus užburia. Taip ir šį kar
tą 1,300 vietų turinti salė buvo pil
nutėlė. Salia vyresniųjų žiūrovų ma
tėsi daug jaunimo. “Grandinėlė” Į 
Čikagą atvežė specialią programą, 
prieš kurį laika paruoštą Ohio Coun
cil of Arts festivaliui. Ten “Grandi
nėlė" buvo specialiai išskirta ir at
žymėta. Nors kiekvienas "Grandinė
lės” šokis yra savitas, išjieškotas ir 
atbaigtas kūrinys, bet koncerte visi 
tie šokiai — atskiri kūriniai — su
darė vientisą ir labai įspūdingą spek
taklio lydinį-visumą. Nuo detalės iki 
visumos matai tikrąją kūrybą. Daug 
estetinio grožio matai kiekvienoje 
akimirkoje ir todėl nenuostabu, kad 
po kiekvieno šokio salėje kyla ploji
mų banga ir net audra po baigiamų
jų masiniu scenų.

“Grandinėlės” koncerte Čikagoje 
svečiu tarpe matėsi gen. Lietuvos 
konsule J. Daužvardiene, PLB pirm, 
inž. B. Nainys, vysk. V. Brizgys, “Ci
cero Life" vyr. redaktorius O’Gara 
su žmona, IV pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso rengėjų pirm. A. 
Šmitas iš V. Vokietijos, PLJ S-gos 
pirm. G. Juozapavičiūtė iš Kanados, 
Marijos Augšt. Mokyklos direktorė 
seselė Julija ir daug kitų. Koncerto 
rengėjų komisijai vadovavo PLB cv 
ižd. inž. K. Dočkus. Pelnas paskir
tas jaunimo lituanistiniam semina
rui.

A.a. ŽURNALISTAS S. DAUNYS
Žurnalistas Stasys Daunys, akty

viai bendradarbiavęs nepriklauso
mos Lietuvos ir išeivijos spaudoje, 
kurį laiką redagavęs “I laisvę" žur
nalą, mirė vasario 26 d. slaugymo na
muose La Grange, Ill Gimęs 1909. 
VIII. 30 Maleckažemio km., Taurag
nų vis., Utenos aps., nuo 1933 m. gy
veno Kaune ir įvairiuose laikraščiuo
se bei žurnaluose rašė nemažai 
straipsnių poltiniais klausimais, taip 
pat novelių, feljetonų, eilėraščių. 
Gyvendamas V. Vokietijoje, kurį lai
ką dirbo Eltoje, buvo artimas drau
gas a.a. Julijono Būtėno, gerai pa
žino Lietuvos rezistencijos atstovą J. 
Lukšą-Daumantą. Apsigyvenęs Čika
goje, aktyviai veikė Lietuvių Fronto 
Bičiuliuose, LB. daug rašė “Drauge” 
politiniais ir kultūriniais klausimais, 
dalyvavo įvairiose spaudos komisijo
se, buvo tikras krikščionis, nuošir
dus ir atviras. Turėjo daug draugų 
net ir visai skirtingų pažiūrų. Prieš 
kelerius metus žurn. St. Daunys su
sirgo skleroze, ilgokai buvo globoja
mas muz. B. Pakšto ir jo žmonos. 
Sveikatai einant blogyn, išvežtas į 
slaugymo namus, kur juo vis rūpi
nosi dr. P. Kisielius, rašyt. A. Baro
no ir muz. B. Pakšto šeimos bei kiti. 
Kovo 2 d. jo palaikai iš Nekalto 
Prasidėjimo par. šventovės būrio 
draugų buvo palydėti į lietuvių Sv. 
Kazimiero kapines. Šviesus bičiulio 
Stasio atminimas pasiliks ne tik 
įvairiuose laikraščiuose bei žurnaluo
se išmėtytuose jo raštuose, bet ir 
Lietuvių Fonde, į kurį jis su $1,000 
įnašu įstojo dar būdamas sveikas.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

Okulistas
S. Brogovvski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

2224 Dundas Street W.z
Toronto, Ontario mčr 1x3

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.
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533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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Anapilio žinios

— Lietuvos Kankinių šventovės 
statybos darbai pradėti kovo 9 d. 
Statybą vykdo “Vyal” bendrovė (A. 
Kazilis), projektas — archit. A. Kul- 
pos-Kulpavičiaus.

— Statybos fondui aukojo $500 J. 
E. Gipai, $200 J. Birgelis, po $100: 
J. Ališauskas (St. Catharines, Ont.), 
L. Garbačiauskas (Wasaga Beach), H. 
Končaitis, K. E. Gudinskai (Hamilto
nas), $60, A. Marcinkienė. Be to, a. 
a. Stasio Ažubalio p r i s i m i n imui 
šventovės statybos fondui laidotuvių 
metu suaukota $200. Visiems gerada
riams už aukas nuoširdi padėka.

— Šventovės gtatybos vajaus vaka
rienė — kovo 26, šeštadienį. Anapi
lio salėje. Menine programą atliks 
sol. D. Kuėėnienė iš Čikagos. Vaka
riene rūpinasi Anapilio moterų orga
nizacijos. Maistą ruošia “Candle
light” bendrovė (p. Bubelienė). Po
nios maloniai prašomos atnešti pyra
gų-

— Parapijos ir statybos vajaus 
komiteto posėdis — klebonijoje ko
vo 16 d.. 7.30 v. v.

— Sį sekmadiedį bus arkivyskupi
jos rinkliava “ShareLife”. Iš visų 
parapijų gautos aukos skiriamos 
Toronto kunigų seminarijai, labda
ros įstaigų išlaikymui, neturtingoms 
tautoms.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: pirmadienį — a. a. Stasys 
Senferas ir a. a. Marcelė Bacevičie
nė, antradienį — a. a. Stasys Ažuba
lis, trečiadienį — a. a. Pranas Gu- 
dinskas, ketvirtadienį — a. a. Ona 
Gataveckienė. M i r u s i ų jų artimie
siems nuoširdi užuojauta.

— Parapijos rekolekcijos Anapi
lyje bus Didžiąją Savaitę.

— Užuojauta p. Aulinskienei, Lie
tuvoje mirus jos broliui a. a. Petrui 
Pukiui.

— Pamaldos šį sekmadienį. 10 v. 
r. už a. a. Juozą Kriaučiūną. 11 v. už 
a. a. Juozą Visockį ir a. a. Oną Li
sauskienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Gavėnios maldos, giesmių ir ap

mąstymo vakarai — kovo 23 ir 30 d. 
d., 7 v. v., (ne 8 v. v., kaip buvo 
skelbta anksčiau) A, Lorcncienės 
bute, 65 Marion St.

— Moterų apmąstymo' vakaras 
7 v. v., balandžio 2 d., šventovėje. 
Apmąstymo žodį tars E. Juknienė, 
giedos par. choras, bus vaišės.

— Sv. Komunija teikiama: Verbų 
sekmadieni, 9-30 v- r-. ir D- Penkta
dienį, 11 v. r.

— Velykų ryto pamaldos — 9.30 v. 
be šv. Komunijos.

— Visos pamaldos paprastais sek
madieniais — 9.30 v. r. su sekmadie
nio mokykla.

— Choras repetuoja pirmadieniais 
7.30 v. v.; giedos iškilmingose Ga
vėnios bei Velykų pamaldose.

Lietuvių Namų žinios
— Kovo 12 d. Gedimino Pilies me

nėje įvyko visuotinis Lietuvių Pensi
ninkų Klubo narių susirinkimas. Pa
tvirtinta 1976 m. apyskaita, priimta 
1977 m. sąmata, pakeisti įstatai, iš
rinkta valdyba ir revizijos komisija. 
Dabar klubo valdyba sudaro: Jonas 
Karpis, Martynas Račys, Leokadija 
Cesekienė, Jonas Jagėla. Ona Tači- 
lauskienė. Revizijos komisija per
rinkta ta pati: Stasys Banclis, Juo
zas Jankaitis ir Petras Sernas.

— Praėjusį sekmadienį LN popie
tei! susirinko apie 250. Svečių kny
goje pasirašė Rimas Kuliavas iš Klc- 
velando.

— Kovo 13, 2 v. p. p., Gedimino 
Pilies menėje Jonas Motuzas skaitė 
paskaitą ir atsakinėjo j klausimus 
įvairiais mokesčių reikalais. Jis gra
žiai išaiškino kiekvieną klausimą. 
Dalyvavo 40 klausytojų. Labai pa
geidautina, kad J. Motuzas būtų pa
kviestas paskaitai palikimų reika
lais.

— LN ir LN Vyrų narys Jonas 
Dambaras, kuris organizuoja ligonių 
lankymą, pats susirgo. Jį sergantį 
lankęs Vytautas Kulnys pranešė, 
kad LN Vyrai lanko ligonius ir jam 
pačiam sergant.

— LN narys Petras Polgrimas iš 
St. Catharines bibliotekai padovano
jo 28 knygas. Padėka jam.

— LN vidaus dažymo darbai pa
gal L1P programą, kurią vykdo St. 
Kuzmas, yra jau baigti. Šią savaitę 
pagal ta pačią LIP programą bus 
pradėta tvarkyti automobilių aikštė.

— Metiniame Lietuvių Namų na
rių susirinkime kovo 27. sekmadienį, 
dalyviai bus vaišinami kava ir pyra
gaičiais.

— Mirė senas Lietuvių Namų na
rys ir buvęs 1973 — 1975 m. tarnau
tojas Klemensas Kirna. Pašarvotas 
Turner ir Porter, Roncesvalles Av., 
laidotuvių namuose. Jei giminių ne
atsiras, laidotuvėmis rūpinsis Lietu
vių Namai.
LIETUVIŠKI, Europoje spausdinti 
VELYKŲ SVEIKINIMAI gaunami 
Anapilio knygyne.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ne
toli Toronto Lietuvių Namų vyrui 
su baldais ar be, su galimybe nau
dotis virtuve. Skambinti po 6 v.v. 
tel. 767-4014 arba 769-3824,
PHOENIX, ARIZONOJE, nebran
giai parduodamas gražiai tvarkomas 
25 vienetų motelis, 2148 W. Buc
keye Rd. Tel. 6)02-254-3895.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Atnaujintos Prisikėlimo švento

vės dedikacija įvyko kovo 13 d. per 
11.30 v. Mišias, koncelebravo pro
vincijolas T. Jurgis Gailiušis, klebo
nas T. Augustinas Simanavičius, T. 
Bernardinas Grauslys, A. Placidas 
Barius ir T. Paulius Baltakis. Pa
mokslą pasakė T. J. Gailiušis.

— Gili užuojauta kun. P. Ažuba
liui ir jo artimiesiems, mirus jo bro
liui Stasiui Ažubaliui.

— Per Tikinčiosios Lietuvos Die
ną Lietuvos tikintiesiems surinkta 
$3.233,25.

— Metinis parapijos susirinkimas 
— balandžio 3 d. po 11.30 v. Mišių. 
Bus renkama 11 naujų tarybos na
rių.

— Bendruomeninis Atgailos sak
ramentas jaunimui su privačia išpa
žintimi bus teikiamas kovo 27. sek
madienį, 10 v. r., jungiant su tMišio- 
mis Parodų salėje. Kviečiami visi 
jaunuoliai ir jaunuolės šiame susi
kaupime dalyvauti. Suaugusiems tai 
bus kovo 23 d., 7 v. v., šventovėje.

— Kovo 20 d. sopranai ir altai lie
ka po 11.30 v. Mišių repeticijai, o 
kovo 27 d. po 11.30 v. Mišių — 
bosai ir tenorai. Repeticijos ketvir- 
virtadieniais — 7.30 v. v.

— Stasys Senferas. 91 m., mirė 
kovo 11 d. Palaidotas pirmadienį iš 
mūsų šventovės Sv. Jono kapinėse. 
Paliko žmoną Mariją, sūnų Stasį, 
svainį Viktorą Streitą ir anūkus. Gi
li užuojauta. Mirus Marcelei Bace
vičienei. užuojauta dukroms — E. 
Dvilaitienei ir G. Ginčiauskienei, sū
nums — Antanui ir Juozui.

— Pakrikštyta Kristina, R. C. Ta- 
mulionių duktė.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
prasidės kovo 27 d., baigsis balan
džio 3. Verbų sekmadienį. Rekolek
cijų vedėjas — kun. Alfonsas Graus
lys iš Čikagos.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ke- 
mežių šeimos mirusius, užpr. E. Ke- 
mežienė. 8.30 už Juozą Martinaitį, 
užpr. S. Martinaitienė. 9 v. už Oną 
Ališauskienę, užpr. tretininkai, 9.30 
už Dariją Karosicnę, užpr. D. Karo
sas; sekmadienį 8 v. už Kazimierą ir 
Froziną Kniukštas, užpr. M. Kniukš- 
tienė, 9 v. už Mariją. Antaną ir Jau
nutį Šelmius, užpr. A. E. Šelmiai, 10 
v. už Uršulę Žvirblytę, užpr. a. a. 
S. Budrevičienė, 10.30 už parapiją. 7 
v. v. už Bronių Čepaitį, užpr. B. K. 
Čepaičiai.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką Lietu

vos Kankiniu parapijos choro na
riams, ypač rengėjoms už suruoštą 
man pobūvį — staigmeną, laukiant 
kūdikio. Ačiū labai už sveikinimus, 
gražias bei vertingas dovanas, už 
jaukią pobūvio atmosferą.

Jūsų parodytas nuoširdumas liks 
ilgam man neužmirštamas.

A. Pajaujienė
NAUJOS KNYGOS ANAPILIO 

KNYGYNE:
Adelė Jonušaitė - Abromaitienė — 
"Nykštukų mokykla” $3.00; Birutė 
Vytienė — “Karklų katinukai” S3.00; 
Vincas Ramonas — “Dulkės raudo
name saulėleidy”, romanas, $6.00; 
Andrius Baltinis — “Vyskupo V. Bo- 
risevičiaus gyvenimas ir darbai” $8; 
“Šventoji Dvasia — Bažnyčios at
naujintoja (paruošė prel. V. Balčiū
nas) $2.00; Antanas Gustaitis—“Sau
lės šermenys”, poezija. $7.00; H. Ta
mašauskas — “Lietuviškas pamarys” 
$6.25. Nauji žurnalai ir savaitraščiai. 
Didžiausias pasirinkimas Toronte 
lietuviškų plokštelių.

VEDĖJAS

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Ave„ Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.

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

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

PARDUODAME pūkinę antklodę 
dvigubai lovai. Tel. 537-9737. Skam
binti po 4 v.p.p.

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.
PARDUODAMI vasarvietėms skly
pai po 5.5, 3.9 ir 3.5 akrus miško 
su 200 pėdų ežero pakrantės. Geros 
sąlygos lietuviams. Skambinti tel. 
767-8711 Toronte.

PRIVAČIAI PARDUODAMAS tin
kamas statybai sklypas: 60 pėdų plo
čio iš 324 pėdų ilgio su daugybe me
džių, netoli Sutton, Simcoe ežero ir 
provincinio parko. Tel. 889-0748.
ARIZONOS šiltas, sausas ir saulė
tas oras vis daugiau ir daugiau pri
traukia žmonių, kurie tikrai rūpinasi 
savo sveikata. Be to, nuosavybių kai
nos čia, kol kas, vis dar yra gerokai 
žemesnės negu kitur. D. ZAKARAS, 
CENTURY 21 REALTY, 8528 N. 7 
St., Phoenix, Arizona 85020, USA.

Mokytojų 
suvažiavimas

Šeštadieninių mokyklų mo
kytojų suvažiavimas įvyks š.m. 
kovo 26, šeštadienį, Lon
done ryšium su šeštadieninės 
Londono mokyklos 25-rių metų 
sukaktimi. Numatyti paskaiti
ninkai: dr. R. Šilbajoris iš Co
lumbus, Ohio, dr. G. Procuta iš 
Otavos, rašytojas J. Kralikaus- 
kas iš Toronto. Jaunimo simpo
ziumas bus sudarytas iš vieti
nių pajėgų. Vedėjai bei moky
tojai yra prašomi paruošti savo 
mokyklų pranešimą ir jį per
skaityti suvažiavime. Visi daly
viai prašomi atvykti šeštadie
nio rytą tarp 8.30-9.30 v. prie 
lietuvių parapijos, 1414 Dundas 
Street East. Iš čia jie bus nu
vežti autobusu į Western uni
versiteto suvažiavimų salę. Te
nai ir bus pietūs. Suvažiavimą 
numatyta baigti 5 v. p. p. Iš 
posėdžių salės autobusas grįš į 
lietuvių parapijos salę bendrai 
vakarienei. Po vakarienės bus 
Londono mokyklos 25-rių metų 
sukakties minėjimas. Meninę 
programą atliks Windsoro mer
gaičių kvartetas. Laukiame gau
saus visų atsilankymo. Smul
kesnių informacijų teirautis pas 
S. Leparskienę tel. 745-1277 To
ronte arba pas L. Eimantą Lon
done tel. (519) 451-9359.

Ryšium su žiemos atostogom 
Toronto Maironio mokykloj ko
vo 19 ir kovo 26 (du šeštadie
nius) pamokų nebus. Jos prasi
dės balandžio 2 d.

Pasaulio taikos ir laisvės se
minare kovo 19, šeštadienį, 1 v. 
p. p., Latvių Namuose (491 Col
lege) kalbės rusų disidentas 
Guidoni, išbuvęs Sibiro lage
riuose 6 metus, apie žmogaus 
teises Sov. Sąjungoje. A. R. 
Wilding kalbės tema “Kelias į 
komunizmo nugalėjimą”. Daly
vauti kviečiami ir lietuviai.

TLK Kooperatyvo “Parama” 
narių visuotinis metinis susirin
kimas šaukiamas š.m. kovo 20, 
sekmadienį, 3 v. p. p. Toronto 
Lietuvių Namuose. Registracija 
nuo 2 vai. po pietų. Prašoma 
atsinešti nario knygutes. Numa
tyta įprastinė darbotvarkė ir 
vaišės — kava.

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių par. skyriaus 
narių susirinkimas — šį sek
madienį, kovo 20 d., po 11 v. 
pamaldų. Paskaitą skaitys kun. 
dr. Pr. Gaida. Visas nares ir
viešnias kviečiame dalyvauti.

Valdyba
Velykų bobutės karnavalas 

įvyks balandžio 17, sekmadienį, 
11 v.r. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Vaikams bus žaidimai, lo
terija, balionai ir kitokia prog
rama. Tėveliams bus namuose 
keptų pyragų išpardavimas. 
Kviečiami visi, dideli ir maži. 
Ruošia Toronto seselės ir rė
mėjos.

KLB Toronto apylinkės tary
bos rinkimai bus vykdomi kar
tu su krašto tarybos rinkimais 
š.m. gegužės 15 d.

Išleistas naujas numeris ne
periodinio “Vyčo” sporto klubo 
biuletenio “Vytiečių Dienos” 
1977. II. 15. Redaktorius — A. 
Supronas, sekr. — O. Balsienė, 
adm. — R. Underytė.

Ontario premjeras W. Davis 
Vasario 16 proga atsiuntė svei
kinimą gener. Lietuvos konsu
lui dr. J. žmuidzinui, išreikšda
mas savo vyriausybės ir visos 
provincijos gyventojų linkėji- 
jimus konsului ir lietuviams. 
Gen. konsulas jam nuoširdžiai 
padėkojo specialiu laišku.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

Juozinių pobūvi
PROGRAMOJE: --------
Juozų ir Juozių 
pagerbimas, vaišės, 
puiki muzika, šokiai, 
baras, loterija.
Jojimas — $4 asmeniui. 
Užkandžiai ir kava — 
nemokamai.

Rengėjai — VI. Pūtvio ir 
“Baltijos” kuopų šauliai

TORONTO LIETUVIU NAMĮĮ 
metinio susirinkimo

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Toronto Lietuvių Namų narių 

metinis-visuotinis susirinkimas yra šaukiamas 1977 m. 
kovo 27, sekmadienį, 3 v.p.p., LIETUVIŲ NAMUOSE, 
Karaliaus Mindaugo menėje,1573 Bloor St. W.,Toronte.

Nariai prašomi dalyvauti asmeniškai, nes pagal To
ronto Lietuvių Namų įstatus narių įgaliojimai (proxy) 
nenumatyti.

Šio susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Pereito susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos, revizijos komisijos ir auditoriaus 

pranešimai
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1976 m. Toronto Lietuvių Namų metinės 

apyskaitos tvirtinimas
7. Auditoriaus tvirtinimas
8. 1977 m. Toronto Lietuvių Namų sąmatos 

priėmimas
9. Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai

10. įstatų pakeitimas
11. Einamieji reikalai
12. Susirinkimo uždarymas

Toronto Lietuvių Namų
1 977 m. vasario 17 d. VALDYBA

Candlelight Caterers
Vestuvės ir baliai visokiomis progomis 

J. Bubulienė tel. 667-8260, 667-8280 Toronte

Augantis Prisikėlimo bankelis
Toronto Prisikėlimo parapi

jos kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas įvyko kovo 6 d. 
Prisikėlimo salėje, dalyvaujant 
268 registruotiem nariam ir 
pirmininkaujant dr. S. Čepui. 
Iš pranešimų paaiškėjo, kad šis 
kredito kooperatyvas - bankas 
per 1976 metus gerokai paau
go: aktyvas pakilo beveik dviem 
milijonais dolerių ir pasiekė 
$10,700,000 sumą. Tuo būdu šis 
kooperatyvas Ontario provinci
joje iš 1230 kredito kooperaty
vų yra 44-tas savo didumu, o iš 
parapijinių — trečias. Tai 14 
metų darbo vaisius.

Per pastaruosius metus Pri
sikėlimo kredito kooperatyvas 
lietuviškai veiklai remti paau
kojo beveik $6000.

Augant kooperatyvo - banko 
veiklai, teko plėsti patalpas. Jos 
dabar yra dvigubai. didesnės. 
Prie kooperatyvo plėtros prisi
deda ir jo skyrius Anapilyje, 
kuris kol kas veikia tik sekma
dieniais po pamaldų ir patar
nauja vis didėjančiam narių 
skaičiui.

Šiemet baigėsi dviejų valdy
bos narių kadencija, būtent, V.

kovo 19, 
šeštadienį, I

Toronto Lietuvių Namų ! 
Gedimino Pilies menėje .

Biretos ir A. Ulbos, bet jie vėl 
buvo perrinkti. Taip pat per
rinktas Aloyzas Kuolas į kre
dito komisiją. R. Pranaičiui pa
sitraukus iš revizijos komisijos, 
jo vieton išrinktas E. Girdaus- 
kas.

Susirinkimas baigtas loterija, 
kurioje dalyviai laimėjo pinigi
nes dovanas: 10 dalyvių po $10, 
4 — po $25, 1 — $50. Po susi
rinkimo buvo vaišės, kurių metu 
susirinkusieji dalinosi įspū
džiais. Dalyvis

Mėgėjų dailės paroda buvo 
surengta kovo 12-13 d. d. Pri
sikėlimo parodų salėje. Ją glo
bojo visuomeninė Prisikėlimo 
par. sekcija. Su savo darbais da
lyvavo: A. Abromaitienė, dr. K. 
Ambrozaitis, J. Greičiūnas, L. 
Nakrošienė, A. Ulba. Tuo buvo 
parodyta visuomenei, kad mū
suose šalia profesionalų yra 
nemažai mėgėjų. Kaikurių dar
bai artėja prie profesijonališ- 
kumo ir rodo autorių talentin
gumą. Dauguma paveikslų — 
gamtos vaizdai, tik vienas kitas 
bando kaiką ir daugiau pasaky
ti. Si paroda buvo ženklas, ro
dantis mūsų kūrybingumą.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Tikinčiosios Lietuvos Dieną Sv. 

Kazimiero garbei kun. dr. F. Jucevi
čius laikė iškilmingas Mišias ir pa
sakė tai dienai pritaikytą pamokslą, 
dalyvaujant ateitininkų, skautų org- 
jų atstovams su vėliavomis. Kana
dos vėliavą nešė parapijos jaunimas. 
Duoną ir vyną Mišių metu atnešė 
jauniausios lietuvaitės, kartu palik
damos po gėlės žiedą prie didžiojo 
altoriaus. Per Mišias giedojo muz. A. 
Ambrozaičio paruoštas par. choras. 
Lekcijas skaitė Julija Adamonytė ir 
Albertas Skučas. Iš vyskupijos gau
tas laiškas, kuriame prašoma auko
ti pavergtos Lietuvos tikintiesiems 
paremti. Po Mišių klebono ir par. 
komiteto vardu visi buvo pakviesti 
vynui ir kavai. Tai gera proga jau
nimui, parapijiečiams susitikti, pasi
kalbėti.

— Mirė Karolina Telenienė, su
laukusi ilgo amžiaus, viena iš pir
mųjų ateivių. Liko sūnūs — Jonas, 
Liudvikas ir duktė Adelė. Palaidota 
iš Sv. Kazimiero šventovės kovo 8 d. 
Cote de Neiges kapinėse. S. Sk.

Rasa Lukoševičiūtė gavo $100 pre
miją iš Dr. P. Daužvardžio Fondo už 
bendradarbiavimą spaudoje. Ją pa
skyrė Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
valdyba Čikagoje. Sveikiname!

Kun. St. Kulbis ilgesniam pastora
ciniam darbui išvyko į JAV — pra
dės nuo Platsburgo ir baigs kelionę 
Los Angeles ir San Francisco.

Audrius Jonynas, mūsų kultūri
ninkų Monikos ir Vytauto sūnus, 
baigęs ekonominius mokslus ir dir
bęs savo specialybėje Montrealyje. 
gavo valdinę tarnybą ir persikėlė į 
Otavą.

Su artėjančiu pavasariu penkios 
lietuviškos poros nutarė sumainyti 
aukso žiedus: Vida Burbaitė — inž. 
Saulius Gorys, Roma Naruševičiūtė
— Algis Lapinas, Šarūnas Norvaiša
— Asta Danasaitė iš Bostono, Dana 
Blauzdžiūnaitė — Deveikis iš Bue
nos Aires.

Klubas “Rūta” gavo pranešimą iš

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

KASOS VALANDOS:
1465 Dc Seve St„ pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ............... 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .......................... 11.0%

Taupomąsias s-tas ....... 8.0% Nckiln. turto ...................... 10.25%
Pensijų planas 8.5% Čekių kredito .................. 12.0%
Term. ind. 1 m. . ........ 9.5% Invcstacines nuo .............. .10.5%
Term. ind. 2 m....................
Term. ind. 3 m. .................
Duoda nemokamą gyvybės

9.5%
9.5% 

apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Prisikėlimo parapija kovo 13 
d. surengė metinę vakarienę, 
kuria buvo atžymėtas parapijos 
šventovės atnaujinimo užbaigi
mas. Ta proga buvo atvykusi į 
Torontą lietuvių pranciškonų 
vadovybė iš JAV: kun. J. Gai
liušis, kun. B. Grauslys, kun. P. 
Barius, kun. P. Baltakis, kun. 
G. Baltrušaitis. Susirinkus 400 
parapijiečių ir svečių, įžanginį 
žodį tarė par. tarybos pirm. A. 
Kuolas, invokaciją skaitė kun. 
B. Mikalauskas. Po vakarienės 
kalbėjo vyriausias lietuvių 
pranciškonų vadovas kun. J. 
Gailiušis, įpindamas gražaus 
humoro; pirmasis Prisikėlimo 
par. klebonas ir steigėjas kun. 
B. Grauslys; ilgiausiai joje kle
bonavęs kun. P. Barius. Visi 
jie buvo labai šiltai sutikti. Me
ninę programą atliko solistai: J. 
Sriubiškienė, A. Simanavičius 
ir V. Verikaitis, akompanuoja
mi Eug. Krikščiūno. Svečių tar
pe matėsi gen. Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas, H. žmui- 
dziniėnė, kun. P. Ažubalis, kun. 
J. Liauba, archit. dr. A. Kulpa, 
pagal kurio projektą atnaujinta 
šventovė, N. Kulpavičienė ir kt. 
Užbaigos kalbą pasakė dabarti
nis klebonas kun. Aug. Simana
vičius, vadovavęs šventovės at
naujinimo darbams. Jis visiems 
išreiškė nuoširdžią padėką. Va
karienę puikiai suorganizavo 
visuomeninė par. tarybos sek
cija, vadovaujama J. Vingelie- 
nės. Programą sklandžiai pra
nešinėjo jaunosios kartos atsto
vė Aušra Karkienė.

Vietoje gėlių a.a. Stasio Ažu
balio atminimui pagerbti V. ir 
J. Plečkaičiai paaukojo “Tėviš
kės Žiburiams” $25. 

sveikatos ir gerovės ministerijos Ot- 
tavoje, kad klubo sąmata $10.600 
priimta ir patvirtinta.

Gegužės 9. 10 ir 11 d. d. klubas 
rengia išvyką į Putnamą, Conn. Ke
lionė ir trijų dienų viešnagė su mais- 

> tu ir nakvyne — kainuos $45. Norin
tieji išvykoje dalyvauti užsirašo klu
bo valdyboje. Esant laisvų vietų, 
gali važiuoti ir svečiai.

Adrianos Jocytės, viešnios iš Ar
gentinos, koncertas Montrealyje, ku
rį surengė Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Montrealio skyrius, va
sario 26 d. AV parapijos svetainėje 
2 v. p. p. prasidėjo maratono šokiais. 
Šio renginio pelnas buvo skiriamas 
lituanistinei Montrealio mokyklai. 
Už šokius buvo skiriamos premijos. 
Jas gavo Silvija Vazalinskaitė, jau
niausia šokėja, K. Skučas — vyriau
sias šokėjas ir R. Valinskas už 
labiausiai plaukuotas kojas. Marato
no organizatoriai — Ina Lukoševi
čiūtė, Juozas Jonelis, Paulius Mališ- 
ka ir Kristina Mališkaitė mokyklos 
vedėjai M. Jonynienei ir tėvų k-to 
pirm. S. Baršauskui įteikė $500 čekį. 
Daugiausia pinigų surinko už mara
toną Romas Staškevičius. 7 v. v. įvy
ko koncertas, balius ir šokiai. Adria
na Jocytė, sau pritardama gitara, 
dainavo daug dainų. Jauna, graži, 
malonios ir simpatingos išvaizdos 
trečios kartos lietuvaitė. Jos dainavi
mas, kaip ir ji pati, jaunas, malonus. 
Vieną dainą jai pritarė net visa sa
lė. Viešnia buvo apdovanota rožė
mis, kurias įteikė net 6 jaunuoliai. 
Taip pat gavo ir daugiau dovanų. 
Teko girdėti, kad kitose kolonijose 
jos koncerte buvo pasigesta jaunimo. 
Montrealyje vyravo jaunimas. Įver
tindami jaunimo lietuvišką darbą, 
atėjo gana daug suaugusių. Gro
jant gerai bavarų muzikai, jaunimas 
išjudino ir suaugusius. Vaišės, pa
tarnavimas ir visa tvarka buvo pasi
gėrėtina. Koncerto organizatorės bu
vo — Audronė Jonelytė, Rasa Luko
ševičiūtė, Kristina Bendžiūtė-Ma- 
kauskienė. A. A.

Tradicinis baltiečių vakaras 
“Baltic Night” Kanados parla
mento rūmuose įvyko kovo 9 d. 
Ir šiemet jis buvo labai sėkmin
gas — dalyvavo 215 asmenų. Iš 
jų buvo 3 ministerial, 48 parla
mento nariai, 22 senatoriai, 5 
ambasadoriai ir baltiečių atsto
vai iš Otavos, Toronto, Hamilto
no, Montrealio ir kitų vietovių. 
Iš Toronto buvo surengta spe
ciali ekskursija autobusu. Joje 
dalyvavo 15 lietuvių. Atskirai 
buvo nuvykę ir Baltijos valsty
bių konsulai, kurie buvo priimti 
atstovų rūmuose ir senate. Šį 
faktą pabrėžė vietinė spauda. 
Baltiečių federacijos veikėjai 
turėjo progos susitikti su užsie
nio reikalų min. D. Jamiesonu 
ir jo ministerijos pareigūnais 
bei aptarti baltiečiams rūpimus 
klausimus. Apie šį reikšmingą 
vakarą numatytas platesnis 
pranešimas iš Otavos.

Evangelikų liuteronų Išgany
tojo parapija paaukojo “TŽ” 
$50. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

KLB Oakvillės apylinkė ko
vo 12 d. mažojoje Anapilio sa
lėje surengė Vasario 16 minėji
mą. Dalyvavo 80 asmenų. Pa
grindinę kalbą pasakė V. Že- 
meckas. Pirmininkavo J. Žiū
raitis. Po minėjimo buvo jau
kios vaišės.

“Kryžiaus Kelias” — naujas 
leidinys ką tik išėjo iš spaudos. 
Autorius — kun. K. Žitkus, 
leidėjas — KLK Centro litur
ginė komisija, iliustracijos — 
Vyt. Pranaičio. Kaina — $1.00. 
Užsakymus siųsti: Rev. A. Pra- 
kapas, 1011 College St., Toron
to, Ont. M6H 1A8.


