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Akys praregi, kai širdis atsiveria.. .
KUN. YVES CONGAR, O.P.
Liturginis sąjūdis, iškeltas ir 

sunormuotas Vatikano santary- 
bos, pabrėžė absoliutų Velykų 
šventės pirmumą. Liturginiai 
metai, kurie atvaizduoja išga
nymo įvykius, telkiasi apie Ve
lykas kaip apie savo centrą. Ka
lėdos, tiesa, yra didelė šventė, 
'bet ji yra orientuota Velykų 
linkme. Kristaus Įsikūnijimas 
juk yra skirtas atpirkimui, kaip 
sakoma tikėjimo išpažinime: 
“Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mū
sų išganymo nužengė iš dan
gaus.”

Tiesa, kad nevisi katalikai tik
rai žino savo tikėjimo turinį, ta
čiau jie supranta, kad Kristaus 
prisikėlimas yra lemianti tikė
jimo tiesa, pagrindžianti ir mū
sų prisikėlimo vilti. Jau šv. Pau
lius sakė: “Jei Kristus neprisi
kėlė, jūsų tikėjimas yra tuš
čias ... Jei tik šiame gyvenime 
turime vilties Kristuje, tai esa
me labiausiai apgailėtini iš visų 
žmonių” (1 Kor 15, 17-19). ...

. TAI NE ATGAIVINIMAS
Pirmas ir tai esminis daly

kas, matomas iš pirmo žvilgs
nio, yra šis: Jėzaus prisikėlimas 
nėra jo mirusio kūno atgaivini
mas. Jis yra visai skirtingas nuo 
Lozoriaus prisikėlimo. Lozorius 
buvo grąžintas į šio pasaulio 
gyvenimą ir mirė antrą kartą 
nebesugrąžinamai.

Jeigu Jėzaus prisikėlimas te
būtų Jo mirusio kūno atgaivini
mas, jis negalėtų teikti mums 
jokio amžinojo gyvenimo užtik
rinimo nei pažado, priklausytų 
tiktai šiam pasauliui ir mus ja
me tepaliktų. Bet jis yra visai 

KAZYS BRADŪNAS

risikėlimo apeigos
Tavęs neužkasiau 
Į sausą kopų smėlį 
Rankom nuogom.
Girdi —
Tai skamba varpeliai vyturėlių 
Prisikėlimo apeigom.

O neaprėpiama pavasario erdvė, 
Žvaigždynais nurasoję vakarai! 
Jau plyšta kevalo žievė,
Ir pliūptelia, lyg liepsnos, pumpurai, 
Nudeginę pirštus mirties.
O tu rankas ištiesk! —
Žėriu nuo tavo karsto
Gimtinės žemės saują, 
Užpilta per anksti. 
Kelkis! -
Kūną ir kraują
Saulė atnašauja,
Kad būtum vėl jauna, 
Kad būtum vėl skaisti.
(Iš naujausio autoriaus rinkinio “Alkana žemė”)

'RIŠTAUS PRISIKĖLIMOšventės proqa
, visus nuoširdžiai sveikinu

'• Savo atėjimu į šį pasaulį, mirtimi ir prisikėlimu Kristus 
pradėjo nesibaigiančio nerimo erą. Nuo pat Kristaus gimimo 
iki šios dienos žmonės įieško Jo — vien, kad Ji pagarbintų, 
iš Jo pasimokytų, paprašytų Jo pagalbos bei su Juo pasi
liktų, kiti — kad Jį išrautų iš žmonių širdžių.

Amžiaus slinktyje Kristaus sekėjai suskilo, nes nesuta
rė, kaip geriau sekti Juo. Tie, kurie nekenčia Kristaus bei 
Jo sekėjų, širdies gilumoje jaučia darą kajbką negarbingo. 
Dėlto pvz. Lietuvoje ir Rusijoje jie persekioja ir baudžia 
tuos, kurie apie jų darbus kalba arba rašo.

Verta nuolat turėti galvoje, kad anksčiau ar vėliau visi 
susitiksime su Kristumi veidas į veidą. Tai įvyks taip tikrai, 
kaip įvyko net neįtikimiausi Kristaus žodžiai, kad Jis bus 
nukryžiuotas ir trečią dieną prisikels iš numirusių.

Ne mūsų galioje atspėti, ar ir kada netikintys žmonės 
liausis kovoję prieš Kristų ir Jo sekėjus, tačiau yra tikra, 
kad kiekvienas būsime Jam atsakingi ’.

Kristaus prisikėlimo šventės proga visiems linkiu pa
tirti gausios Jo šviesos, paguodos, gražiausios vilties sau, 
visai mūsų tautai bei Lietuvai, vilties, kuri vestų iš vergi
jos į laisvę, įgalinančią laisvai išpažinti Dievą ir kurti Pri
sikėlimo įkvėptą gyvenimą.

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS

kitokio pobūdžio tikrovė, bū
tent, eschatologinio, išeinančio 
iš šio gyvenimo ribų ir atsire- 
miančio Į antižemišką pasaulį.

“Kristus, prisikėlęs iš numi
rusių, nebemiršta, mirtis nebe
turi ant jo galios” (Rom 6,9). 
Jis perėjo Į amžinąją tikrovę 
paruošti mums kelio ir mūsų 
ten nuvesti. Tai gyvenimas, ku
rį teikia Dievas ne per žemės 
galimybes, ne per mediciną, 
kad ir tobuliausią, bet per įsikū
nijusį savo Sūnų, mirusį, prisi
kėlusį, išaugštintą ir įvestą į pil
ną Dievo Sūnaus garbę.

Kaikurie teologai arba Šv. 
Šv. Rašto aiškintojai sako: net 
ir tuo atveju, jeigu Kristaus kū
nas būtų likęs kape ir jame 
dabar tebebūtų, krikščioniška
sis tikėjimas į prisikėlušį Jėzų 
liktų nepaliestas. Pagal šį tikė
jimą, Jėzus buvo nukryžiuotas, 
miręs, palaidotas ir visdėlto 
gyvas (turįs kitokio pobūdžio 
gyvybę nei žemiškoji ir mirtin
goji, būtent, nežemiško pasau
lio gyvybę). Esą niekas nematė 
Jėzaus, išeinančio iš savo kapo. 
Kanoniškosios evangelijos vi
sai neaprašo paties prisikėlimo. 
Kristaus mokiniai ir Paulius Jį 
matė gyvą ir pažino anapus Jo 
mirties, šv. Paulius, palikęs 
mums seniausią rašytinį liudi
jimą, nekalba apie tuščią kapą. 
Pagal karalių Agrippą, kuris 
Paulių teisė, past-jugsiš ir žydai 
ginčijosi dėl “kažkokio Jėzaus, 
kuris mirė, bet, Pauliaus tvirti
nimu, tebegyvena” (Apd 25, 19).

Kadangi tas Jo gyvenimas yra 
kitokio pobūdžio nei atgaivinto 
kūno, pastarasis būtų galėjęs 
pasilikti kape, o tikėjimas į gy

venantį Jėzų kito pasaulio gyve
nimu būtų nepaliestas.

Toks galvojimas yra visai sve
timas semitiniam žydų mentali
tetui. Žydui toks atskyrimas as
mens nuo jo kūno nebūtų su
prantamas, kalbant apie “prisi
kėlimą”. Nepriklausomai nuo 
sutartinio evangelijų tvirtinimo, 
laiduoto dieviško įkvėpimo, gi
lus teologinis motyvas verčia 
mus aną tvirtinimą atmesti.

Kaip sako Gustavas Martele- 
tas (Resurrection, Eucharistie 
et genese de l’homme, Desclee, 
1972), reikėjo, kad mirties per
galė būtų laimėta kaip tik ten, 
kur mirtis daugiausia sunaiki
no. “Mirtie, kur tavo pergalė?” 
(1 Kor 15, 55). Nebūtų galima 
kalbėti apie Nukryžiuotojo kū
ną, jeigu jis pats nebūtų iš- 
augštintas iki absoliutinio gy
venimo, kaip Leporius, šv. Au
gustino patartas, 430 metais sa
kė: “Kūne gimęs, kūne kentė
jęs, kūne miręs, kūne prisikė
lęs”.

Jėzuje mūsų kūnas, mūsų žmo
gystė buvo pakelta į garbę. Tai, 
kas buvo žemiška ir mirtinga, 
liko perkeista antžemiškoje 
plotmėje.

KRISTAUS PASIRODYMAI
Išsireiškimą Jėzus “pasirodė” 

šv. Paulius pavartojo keturis 
kartus (Kor 15, 5-7). Kaip gi 
tie Įvykiai klostėsi? Niekas ne
matė Jėzaus, išeinančio iš ka
po. Jei tuo momentu ten būtų 
buvęs fotografas, greičiausiai 
nieko nebūtų pastebėjęs. Rei
kia visai palikti nuošalyje pieš- 
tinius vaizdavimus, kuriuose 
Kristus rodomas išeinantis iš 
kapo ir partrenkiantis karei
vius, nors tie paveikslai būtų ir 
labai gražūs, kaip pvz. kolma- 
riečio Matijo Grunvaldo. Jėzus 
nepasirodė nei “žydams”, nei 
romėnams — vien tik savo mo
kiniams.

Taip, Jis pasirodė mokiniams, 
bet kaip? Kiekvieną kartą iš 
pirmo pažvelgimo jie neatpa
žino Jo: nei Marija Magdalena 
(Jn 20, 14), nei Emmauso ke
leiviai (Lk 24, 16), nei ežero 
pakrantėje (Mk 16, 49 ir Jn 
21, 4). Kad Jį atpažintų, reikėjo 
ištarto žodžio, įprasto mosto, ki
taip tariant, reikėjo pažadinti 
juose meilų tikėjimo santykį. 
Jėzus buvo atpažintas ir pama
tytas tiktai tikėjimo akimis.

Tai nereiškia, kad meilė ir ti
kėjimas sukėlė pasirodymą. 
Priešingai. Kaip matyti iš pa
sakojimų, įvyko kažkas tokio, ko 
mokiniai nesitikėjo (Lk 24, 21). 
Jie norėjo elgtis, kaip ir prieš 
tai. Visų pirma jie buvo neti
kėliai. Dėlto Jėzus priekaištavo 
(Lk 24, 12, 25 ir 27-28; Mt 28, 
17; Jn 20, 25 ir 27).

Be to, Jėzus stengiasi jiems 
pasirodyti esąs tas pats, kad 
nesąs vaiduoklis, kad turįs vi
nių padarytas žaizdas. O taip, 
tai tos garbingosios Jėzaus ran
kos, kojos, pervertas šonas! Vi
sa tai mes dar matysime ir, 
kaip Tomas, sakysime: “Mano 
Viešpatie ir mano Dieve!”

TAI NE HALIUCINACIJOS
Visdėlto faktas, kad prisikė

lusį Kristų matė tiktai Jo moki
niai, o ne visa bendruomenė, 
kelia klausimą. Kalbant medici
niniais terminais, ar nevadintu
me haliucinacijomis kurio nors 

VISUS TAUTIEČIUS — 

senojoje tėvynėje Lietuvoje, tremtyje ir išeivijoje 
Kristaus Prisikėlimo šventės proga, reikšdami viltį, 
kad naujasis mūsų tautos prisikėlimas taip pat 
vienų dieną suspindės visų trokštama laisve —
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žmogaus ar kelių žmonių regi
mų dalykų, kurių nemato kiti, 
šalia jų stovintys? Ir iš tikro, 
buvo regėjimas. Tai, kas regi
ma, gali būti realu. Ta prasme 
J. M. R. Delgado teikiama ap- 
tartis yra persiaura. Anot jo, 
“haliucinacijas galima aptarti 
kaip nerealius vaidinius, nesant 
nesant periferinių pojūtinių 
akstinų” (Le Conditionnement 
du cerveau et la Liberte de l’es- 
prit, Bruxelles, 1972, p. 129).

Kristaus mokinių atveju bu
vo išorinių bei pojūtinių aksti
nų, bet kitokiose sąlygose nei 
grynai pojūtiniuose bei fiziniuo
se eksperimentuose.

Visų pirma tenka suabejoti 
dėl pojūtinių bei išorinių aksti
nų buvimo jau vien dėl minėto 
fakto, kad mokiniai Jėzaus ne
atpažino. Pastarasis jiems pasi
rodė kitoks nei buvo įpratę ma
tyti. Pasirodymas nebuvo nei 
turėto vaizdo projekcija, nei ga
limo noro Jį vėl pamatyti.

Jėzus parodė jiems juntamus 
ženklus — ne tik žodžius, ir 
tai skirtingus nuo tų, ’kuriuos 
turėjo atmintyje (Lk 24, 27). 
Jis leido save paliesti (Lk 24, 
29; Jn 20, 27), valgė mokinių 
akivaizdoje ir kvietė juos kartu 
valgyti (Lk 24, 30 ir 41-42; Jn 
21,”5 ir 9-12; Apd 10, 40-41).

Taigi, tai nebuvo grynai vidi
nis ir subjektyvus vaidinys. Jė
zaus pasirodymai. įvyko visoje 
eilėje labai konkrečių epizodų, 
sakytume, labai “kūniškų”, ne
turinčių nieko bendro su sap
nais ar net malda.

Tiems, kurie tvirtina, sakyda
mi, kad Jėzaus palytėjimai, Jo 
valgymas tėra apologetinio po
būdžio priedaą, siekią įrodyti 
įvykių tikrumą, — galime at
sakyti: o visdėlto kažkas tikrai 
Įvyko. Grupė vyrų pradėjo tai 
skelbti, ir jų žodis sukėlė ne
paprastai didelį krikščionišką 
sąjūdį. Jiems niekas nepriešta
ravo, rodydamas pasmerktojo 
lavoną. Be to, žydai, pagal Mt 
28, 11-15, sugalvojo pasakojimą, 
aiškinantį to lavono dingimą.

Apaštalų žodis, jų liudijimas 
apie Jėzų, kuriuo viskas parem
ta, aiškiai sako: “Dievas prikėlė 
Jį trečiąją dieną ir įgalino Jį 
apsireikšti ne visiem žmonėm, 
bet tiktai tiem liudytojam, ku
riuos Dievas pasirinko iš anks
to, mums, kurie^ kartu su Juo 
valgėm ir gėrėm . ..” (Apd 10, 
40-41).

ŠIRDIES PRAREGĖJIMAS
Tiesa, kad prisikėlusio Vieš

paties pažinimas, kurį patyrė 
mokiniai, nebuvo grynai fizinio 
pobūdžio. Vien fizinė patirtis 
gali būti pakartota. Stebėtojas 
arba instrumentas, kuris ją re
gistruoja, gali būti pakeistas ki
tu stebėtoju arba tokio pat po
būdžio instrumentu. Kristaus 
prisikėlime turime skirtingą at
vejį. Petras kalba apie liudyto
jus, iš anksto Dievo parinktus, 
o šv. Lukas sako, kad Jėzus pa
rinko apaštalus veikiamas Šv. 
Dvasios (Apd 1, 2). Jis kalba 
apie tai, prieš pradėdamas pa
sakoti apie Sekmines. Tai reiš
kia, kad apaštalai buvo paruoš
ti, kad jau buvo pradžia, kuri 
turėjo išsiskleisti po didžiojo 
Dvasios atėjimo.

Tasai paruošimas buvo lėtas 
ir laipsniškas. Kaip matyti iš

(Nukelta j 9-tą psl.)

Jūratė Batūraitė-Lemkienė Iš pažeminimo, kančios ir mirties į pergalę

Atsinaujinimo dvasia kasdienybėj
KUN. BRONIUS LIUBINAS
Velykos — Kristaus prisikėli

mo šventė. Kadangi jos yra vi
suomet pradžioje pavasario, tai 
daug labiau suprantamas pava
sariškasis jų uždavinys. Ten, 
kur norima krikščionybės reikš
mę mažinti, mėginama išryškin
ti šią antrąją Velykų prasmę. 
Mums tačiau Velykos pirmoj ei
lėj primena pagrindinį ir svar
biausią įvyki, sudarantį krikščio
niškojo tikėjimo esmę: “O jei 
Kristus neprisikėlė, tai mūsų 
skelbimas yra tuščias, tuščias ir 
jūsų tikėjimas” (1 Kor 15, 14).

Velykos kalba ir apie daugelį 
kitų dalykų. Kalbant apie tikė
jimą į prisikėlimą, atsiveria 
žvilgsnis ir į tautinius mūsų rei
kalus. Dabartinėse Lietuvos vir
šūnėse mėginama tautiškumo 
reikšmę mažinti, skatinama 
jungtis į tautų bendruomenę ru
sų vadovybėje. Juk ten būna 
net tokių atvejų, kad vykstan
čiuose neva lietuvių komunistų 
suvažiavimuose nerandama rei
kalo nė prabilti lietuviškai. 
Truputį panašių dalykų pasitai
ko ir Vakaruose. Ir čia jau būna 
Vasario 16 minėjimų, kuriuose 
sąmoningi lietuvių veikėjai ne
randa reikalo nė žodžio tarti lie
tuviškai, prisitaiko prie keletui 
svečių suprantamos kalbos, ku
rią, žinoma, šiek tiek supranta ir 
minėjime dalyvaują lietuviai, 
nors ir nevisi. Vieną ar antrą to
kį atsitikimą galima būtų pava
dinti smulkmena, tačiau dažnė- 
jančios smulkmenos rodo ten
denciją, su kuria reikia kovoti, 
kad neįsipilietintų tokie daly
kai, kaip savaime suprantami, ir 
lietuvių kalba netaptų niekam 
nereikalingu priedu, įdomiu tik 
istorikam. Taigi, atvirai šne

kant, jau daugeliui reikia prisi
kėlimo ir lietuvių kalbos srityje 
tiek Lietuvoje, tiek užsieniuose.

Iš lėto, bet nuolat mažėja mo
kinių skaičius lietuviškose mo
kyklose. Vokietijoje veikianti 
Vasario 16 gimnazija vos išsilai
ko ne dėl finansų stokos. Finan
siškai labai stipriai ją remia Vo
kietijos vyriausybė, nemažai pri
sideda ir viso pasaulio lietuviai. 
Bet mokinių jau eilė metų joje 
tėra apie 60. Kaip ilgai gali su 
tokiu mažu skaičiumi mokinių 
išsilaikyti mokykla? Juk jau 
kiekvienu metu Vokietijos vy
riausybė savo paramą gali nu
traukti dėl permažo mokinių 
skaičiaus. Kai 60-čiai mokinių 
reikia 20 mokytojų, tai norma
liomis sąvokomis galvoją žmo
nės gali pradėti manyti, kad tai 
yra ne tik neprasminga, bet 
net juokinga. Reikia turėti gal
voje, kad Vokietijos mokyklose 
vienos klasės mokinių vidurkis 
yra daugiau nei 30, tai iš visos 
lietuviškosios gimnazijos tik su 
vargu būtų galima sulipdyti dvi 
klases, kurioms užtektų dviejų 
mokytojų. O lietuvių šeimose 
jaunimo netrūksta, lietuviai tė
vai rūpinasi, kad jų vaikai būtų 
išugdyti lietuviškoje dvasioje, 
kad jie išmoktų pakankamai lie
tuvių kalbos. Reikia tik drąsos 
ir neužvilkinto apsisprendimo. 
Bet ir be Vasario 16 gimnazijos 
problematikos lietuviškojo jau
nimo auklėjimas laukia atgimi
mo.

Taip pat keltinas lietuviško
sios spaudos klausimas. Žinoma, 
didžiajai daliai lietuvių yra labai 
lengva pasiinformuoti iš vietinių 
didžiųjų šaltinių anglų, prancū
zų, vokiečių kalbomis. Lietuviš
kasis laikraštis vargingai pasie
kia skaitytoją kartą į savaitę, la

bai retais atvejais lanko, dien
raštis. Pastarasis savuosius skai
tytojus kasdien pasiekia tik Či
kagoje. Kitur jis ateina dažniau
siai pavėluotai, ištisais glėbiais 
iš karto. Dėl lietuviškųjų laik
raščių vėlavimo nevienam kyla 
noras jieškoti kaltininkų laik
raščių leidėjuose ir juos nu
bausti, nutraukiant laikraščio 
prenumeratą. Tad Velykų pro
ga būtų labai prasminga, jei at
sirastų narsuolių, drįstančių as
meniškai kreiptis į lietuviškos 
spaudos neskaitančius tautie
čius, juos paragintų iš naujo 
keltis lietuviškajam gyvenimui.

Pagaliau yra visa eilė kasdie
ninio gyvenimo sričių, kur rei
kia Kristaus Prisikėlimo dva
sios. Pvz. santykiai su savo kai
mynais, kuriuose laiko tėkmėje 
įsigali vis naujų negerovių, net 
paprasčiausi šeimos reikalai. 
Kiek daug pasitaiko atvejų, kai 
vyras negali rasti bendros kal
bos su savo žmona, kai tėvai ne
supranta vaikų, o vaikai tėvų. 
Velykų rytas visais laikais lietu
viams būdavo susitaikinimo 
šventė. Juk kaip gali išsiskleisti 
velykinis džiaugsmas, jeigu yra 
nutrūkęs natūralus santykiavi
mas su tėvais, vaikais, giminai
čiais, kaimynais. Katalikų Bend
rijoj yra nuo seno įpareigojimas 
bent kartą į metus, Velykų lai
kotarpyje, susitaikinti su Dievu 
ir artimaisiais Atgailos sakra
mente. Ar gali būti kas prasmin- 
gesnio, kaip atėjus Velykoms 
užmiršti abipuses skriaudas ir 
pradėti bendrą gyvenimą iš nau
jo?

Velykos — Kristaus prisikėli
mo šventė. Būtų nepaprastai 
gražu ir prasminga, jeigu ji bū
tų ir lietuvių susitaikymo bei at
sinaujinimo šventė!
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Ar kalta tauta dėl žydų naikinimo?

* ČEKOSLOVAKIJOJE 60 KUNI
GŲ pernai neteko leidimų kunigauti. 
Tai pranešė buvęs Čekoslovakijos 
šachmatų meisteris Ludek Pachman, 
dabar jau esantis Vakaruose. Savo 
pokalbyje su “Christus dem Osten” 
korespondentu jis teigia, kad visi 
kunigai yra nepaprastai sekami bei 
kontroliuojami. Prie to daug priside
da prokomunistiniai “taikos” kuni
gai. Tik apie 10% visų Čekoslovaki
jos kunigų priklauso šiai prokomu
nistinei “Pacem in Terris” grupei, 
bet nuo jų daugiausia priklauso nau
jų kandidatų į kunigų seminariją 
parinkimas. Dabar priskaičiuojama 
arti 500 kunigų, kuriems komunisti
nė valdžia neleidžia eiti kunigiškų 
pareigų Čekoslovakijoje.

* VIETNAMO PABĖGĖLIŲ skai
čius auga. Daugelis bėga per jūrą 
mažais laiveliais, nors pusė bėgan
čiųjų tikslo neatsiekia: būna arba 
pagaunami, arba nuskęsta jūroje. 
JAV Katalikų Konferencijos pabėgė
liams sekcijos pirm. John E. McCar
thy kreipėsi į JAV katalikus pagal
bos: atsikviesti tuos pabėgėlius į 
JAV, garantuojant jiems išlaikymą. 
Jų yra tiek dajig pabėgusių į Tailan- 
diją bei kitus pietryčių Azijos kraš
tus, kad ten nebenorima daugiau 
priimti. Apie 20.000 vietnamiečių yra 
pabėgę nuo komunistinės priespau
dos šiuo metu, o P. Vietnamo žlugi
mo metu net 77.000 vietnamiečių at
sirado vien Tailandijoje, neskaitant 
kitų kraštų.

* VYSK. JOSEPH L. HOWZE, 53 
m. amžiaus, tapo šiame šimtmetyje 
pirmuoju negrų vyskupu, paskirtu 
vadovauti vyskupijai JAV-se. Jis va
dovaus Biloxi vyskupijai Mississippi 
valstijoje. Vysk. Howze yra gimęs

Neardyti lietuvių vieningumo
PLKB valdyba, kuriai vadovauja 

vysk. V. Brizgys, atsiuntė šį raštą, 
kurį perteikiame skaitytojams. RED.

Sielotis lietuviškos visuome
nės likimu pasaulyje yra ne tik 
tautinė, bet ir krikščioniška pa
reiga. Dėlto ir mes jaučiame pa
reigą tuo reikalu pasisakyti. 
Svarbu yra abiem atžvilgiais —■ 
ir tautiniu, ir katalikišku, kad 
mūsų visuomenėje vyrautų lais
vo kultūringo pokalbio dvasia, 
siekianti visuomenės gerovės ir 
jos sujungimo vieningon veik
lom Nėra reikalo aiškinti, kad 
betkurioje visuomenėje tarpu- 
savė kova ne stato, o tik griau
na. Kristus meldėsi už mus, kad 
būtume-vieningi (Jn 17, 21...). Iš 
kitos pusės, jis nesivaržė žmo
nėm ir priekaištauti, nepaisyda
mas ar jie buvo iš giminės, ar 
mokinių, ar įtakingosios tautos 
vadovybės.

Tauta turi jaustis garbinga ir 
mokėti savo ginčus, bylas spręs
ti savo tarpe. Tai yra ne tik 
praktiškas patarimas, bet ir vi
suomenės išsilaikymo viena iš 
būtinų sąlygų. Apaštalas Povi
las savo bendruomenės nariams 
priekaištavo, kad jie su savo ne
susipratimais ėjo pas nekrikš
čionis teisėjus. Šį savo priekaiš
tą jis pagrindė mintimi, kad 
toks elgesys liudija trūkumą tar- 
pusavės pagarbos, svetimus tei
sėjus vertina labiau negu savus 
(1 Kor. 6, 4...).

Įsimąsčius ir įsijautus į dabar
tinę mūsų tautos tragišką būklę 
bei kovą, aiškiai matyti, ko lau- 

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* jvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamps mašinos
* Rašomos mašinėlės
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APSTATYMAS

PILNAS
NAMU

Nemokamas pristatymas 
i namus.

1923 m., baigęs valstybinį Alaba- 
mos universitetą. Gimnazijoje dės
tė biologiją ir chemiją. 1948 
metais jis tapo kataliku. 1959 m. bu
vo įšventintas kunigu, o 1972 m. — 
paskirtas vyskupu - pagalbininku 
Natchez - Jackson vyskupijoje. Da
bar JAV-se dar yra 3 negrai vysku
pai - pagalbininkai. Pirmasis negras 
vyskupas JAV istorijoje valdęs vys
kupiją buvo James A. Healy. Jis va
dovavo Portlando vyskupijai nuo 
1875 iki 1900 metų.

* KŪDIKIŲ KRIKŠTAS, prakti
kuotas K. Bendrijos per šimtmečius 
ir patvirtintas įstatymais, yra šven
tas paprotys, praktikuotinas toliau 
— pareiškė Paulius VI. Jis tais žo
džiais pasisakė prieš nuomonę tų, 
kurie siūlo kūdikių krikštą panaikin
ti ir įvesti suaugusių krikštą, kad 
žmogus galėtų sąmoningai krikštą 
priimti. Popiežius kalbėjo kateche
tinio sąjūdžio nariams, kurių tarpe 
buvo per 1,000 vyskupų bei kunigų. 
Jis savo kalboje sutiko su suaugusių
jų krikšto šalininkais, tvirtinančiais, 
kad pagonybės laikais, kai krikštas 
buvo teikiamas suaugusiems, labai 
svarbų vaidmenį atliko pasiruošimo 
laikotarpis, vadinamas katachumena- 
tu. Šiuo metu jis tik trumpai paženk
linamas liturgijoje. Todėl popiežius 
skatino visus krikščionis dabartiniais 
laikais tokį katechumenatą prakti- . 
kuoti religiniu apsišvietimu ir iš su
pasaulėjusios aplinkos išsiskiriančiu 
gyvenimu. Jis pagyrė katechetinį są
jūdį, kuris šiuo metu kaip tik tokio 
tikslo siekia parapijiniame tikinčių
jų gyvenime. KUN. J. STŠ.

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

kia iš mūsų kenčianti tauta: ne 
tarpusaviu ginčų, varžybų, o 
rimties, sutarimo ir vieningos, 
ryžtingos kovos kartu su jais.

PLKB valdyba skatina visų 
kraštų lietuvius katalikus ugdy
ti mūsų visuomenėje tarpusavės 
pagarbos dvasią, kuri būtų ne 
pataikavimas įtakingojo nuomo
nei, bet kuri niekad nesiliautų 
gerbusi tą žmogų, kurį kritikuo
ja. Visos patriotinės grupės kar
tu privalo solidariai rūpintis tei
singu lietuviškos visuomenės su
organizavimu. Visiems solidariai 
turėtų rūpėti, kad jokios įtakos, 
ar jos būtų iš mūsų priešų, ar 
per nesusipratimą kilusios mū
sų tarpe, neardytų lietuvių vie
ningumo. Neįmanoma pasiekti 
vieningumo, jeigu kuri nors 
grupė yra nusiteikusi nebendra
darbiauti su visais, o tik vado
vauti, tarsi kitos grupės ar vi
suomenė būtų menkesnės. Mū
sų tarpe ugdytina pagarba tiems 
asmenims, kuriems yra patiki
mos visuomenės pareigos. Ne
leistina jų šmeižti ir įtarinėti. 
Tačiau iš kitos pusės, vadovau
jantieji visuomenininkai taip 
pat turėtų būti nusiteikę priim
ti jų veiklos vertinimą, net kriti
ką, žiūrėdami į ją ne kaip į įžei
dimą, o kaip į paraginimą pa
tikrinti tai, kas kritikuojama.

PLKB valdyba yra pilna gi
lios pagarbos čia išreikštoje 
dvasioje visiems katalikiškos vi
suomenės nariams ir linki to vi
siems jų tarpusavio santykiams 
bei visai lietuvių visuomenei.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Jau vien iš mano paties ir 

mano žmonos giminių ir arti
mųjų pažįstamų ratelio, tuo me
tu gyvenusių Kaune* tik viena 
šeima Į Binkienės knygą pate
ko, nes vieni jų atsidūrė Sibire, 
kiti emigracijoje. Viena mūsų 
giminių šeima net gavo iš Izra
elio vyriausybės padėką — dip
lomą už žydų gelbėjimą. O dar 
kiti yra mirę ir jų geri darbai li
ko tik mums žinomi.

Dėl žydų naikinimo Lietuvoje 
ir net dėl lenkų kraustymo iš jų 
ūkių Lietuvoje lietuvių politi
nių partijų vadai — buvusis 
prezidentas dr. K. Grinius, bu
vęs žemės ūkio ministeris kun. 
M. Krupavičius ir taip pat bu
vusis žemės ūkio ministeris prof. 
J. Aleksa pareiškė protestą oku
puotos Lietuvos generaliniam 
komisarui Rentelnui.

Be to, dar noriu paminėti vie
ną epizodą, kaip Lietuvos pro
vincijos šviesuomenė reagavo į 
nacių elgesį su žydais ir kaip 
į tai atsiliepė nacių administ
racija. Mano brolis kun. dr. J. 
Čepėnas, Anykščių klebonas, 
bolševikmetyje buvo kalinamas 
ir, karui kilus 1941 m. birželio 
22 d., išėjęs iš Kauno kalėjimo, 
tik liepos mėn. pradžioje galėjo 
sugrįžti į Anykščius. Parvykęs į 
Anykščius, miestelio žydus jau 
rado suvarytus Į getą. Tada jis 
tuoj pat su Anykščiuose gyve
nančiu rašytoju A. Vienuoliu- 
Žukausku nuvažiavo pas Utenos 
vokiečių komendantą mėginti 
žydus gelbėti. Kun. J. Čepėnas, 
gerai mokėdamas vokiškai, ko
mendantui dėstė savo ir iš viso 
lietuviu visuomenės nusistaty
mą dėl žydų. Tada komendan
tas perpykęs paklausė kun. Če
pėną, ką jis veikęs bolševikų 
okupacijos metu. Ir kai kun. 
Čepėnas atsakė, kad sėdėjęs bol
ševikiniame kalėjime, tada ko
mendantas paklausė jį, kiek ra
binų važiavo pas bolševikų vir
šininkus jo gelbėti iš kalėjimo? 
Paskui, kiek atsileidęs, komen
dantas pridūrė: jei kun. Čepė
nas nebūtų buvęs kalinamas bol
ševikmetyje, tai už pastangas 
žydus gelbėti būtų buvęs užda
rytas gete su žydais.

Tačiau šį žydų gelbėjimo epi
zodą atsiminimuose apie rašy
toją Vienuolį-Žukauską A. Šal
tenis iškreipė, rašydamas, kad 
A. Vienuolis tuo laiku su kažkuo 
dar važiavęs į Uteną pas vokie
čių komendantą prašyti, kad ne
šaudytų žydų vaikų (Atsimi
nimai apie Vienuolį, 1963 m., 
102 psl.). Kadangi kun. J. Če
pėnas ir antrosios bolševikų 
okupacijos metu vėl buvo 8 me
tus įvairiuose Rusijos kalėji
muose kalinamas, tai aišku, jog 
apie jį nieko gero nebuvo gali
ma parašyti.

Dov Levin, vėliau išvykęs į 
Izraelį, vis laikosi savo antilie
tuviško nusistatymo ir viską at
meta, kas lietuviška, nes ir jo 
išspausdintoje biografijo- 
j e “Who’s who in World Jew
ry” (1972 m. 537 psl.) savo gi
mimo vietą nurodo “Kowno”, o 
ne Kaunas. Matyt, jam ma
lonesnis lietuviams slavų pri
mestas miesto vardas Kowno.

Kitas, kiek vyresnis už Dov 
Leviną žydų istorikas dr. prof. 
Dawid Fajnhauz, gimęs 1920-m. 
Vilniuje ir Vilniaus universite
te ligi 1959 m. profesoriavęs, 
vėliau dirbęs Lenkijos Mokslų 
Akademijoje, 1969 m. atsiradęs 
Izraelyje, o šiuo metu esąs JAV, 
1972 m. Anglijoje išspausdinta
me kolektyviniame veikale “Pa- 
miętnik wilenski” išspausdino 
straipsnį “Ludnošc zydowska na 
ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego” ir ten, be kita 
ko, paliečia žydų-lietuvių santy
kius okupacijos metu. Jis tame 
straipsnyje vienu trumpu saki
niu, bet visuotinai kaltina lie
tuvių policiją dalyvavus žydus 
žudant Paneriuose. Jis stebisi 
Vilniaus visuomenės abejingu
mu žydams padėti. Tačiau jis 
ten pat pareiškia, kad negalima 
kaltinti visos lietuvių ir lenkų 
visuomenės už nusikaltimus žy
dams. Manau, kad dr. D. Fajn
hauz tikrai žino, kas vokiečių 
okupacijos metu Vilniaus mies
tą ir Vilniaus sritį tvarkė ir kas 
įsakinėjo žydus ir kitų tautybių 
žmones žudyti. Dr. Fajnhauz 
Vilniuje žydų gelbėjimo globė
ju laiko vysk. R. Jalbrzykowskj, 
kuris iš tikrųjų buvo lenkiško 
nacionalistinio nusiteikimo ir 
kurio globojama lenkų naciona
listinė srovė Vilniuje kaip tik 
ir ugdė antisemitizmą. Betgi jis 
nemini istoriko kun. dr. J. Sta- 
kausko, Vilniaus archyvo direk
toriaus, apie kurio darbą žydus 
gelbstint turėjo žinoti.

Dr. D. Fajnhauz nemini net

Pranas Čepėnas
išgarsėjusios žydų gelbėtojos 
Onos Šimaitės, kuri tuo metu 
dirbo Vilniaus universiteto bib
liotekoje. Už žydų gelbėjimą ji 
buvo nacių suimta. Jai grėsė su
šaudymas, bet stambiu kyšiu 
vokiečiams jos draugai ją nuo 
mirties išgelbėjo, tačiau naciai 
ją tuoj pat iš Lietuvos išvežė 
prievartos darbams į Prancūzi
ją. Tiesa, dr. Fajnhauz pamini, 
kad už žydų užtarimą buvo nu
baustas krikščionių demokratų 
vadas kun. M. Krupavičius, bet 
jis nemini nei dr. K. Griniaus, 
nei prof. Aleksos, kurie drauge 
su kun. M. Krupavičium įteikė 
memorandumą generaliniam ko
misarui Rentelnui žydų ir len
kų reikalu. Galbūt dr. Fajnhauz 
tą faktą sąmoningai nutylėjo, 
kad, rašydamas lenkiškai ir pa
taikaudamas lenkams, nepabrėž
tų visų lietuvių politinių srovių 
darnaus nusistatymo žydų gel
bėjimo reikalu. Dr. D. Fajnhauz 
tame pat straipsnyje lenkams 
nemalonių dalykų nenori pri
minti. Pavyzdžiui, 1919-1920 m. 
lenkų karių ir Vilniaus antise
mitų surengtus žiaurius žydų 
pogromus jis tik bendrybėmis 
pamini ir vadina juos tik eksce
sais, lyg tada nebūtų nieko bai
saus įvykę. D. Fajnhauz savo 
straipsnyje nutyli, kad 1920 m. 
trumpą laiką Vilnius buvo Lie
tuvos valdomas, ir tada Vilniu
je žydai turėjo net nepaprastą 
žydų reikalų ministers Izaoką 
Rubinšteiną. Tas pat I. Rubin- 
šteinas 1939-1940 m., lietuvims 
Vilnių valdant ligi pirmosios 
Sovietų Rusijos okupacijos, bu
vo nepaprastas žydų atstovas 
prie Lietuvos vyriausybės įga
liotinio K. Bizausko.

Reikia pasakyti, kad dr. D. 
Fajnhauz, profesoriaudamas Vil
niaus universitete, aktyviai 
bendradarbiavo sovietiniuose is
torijos žurnaluose, rašydamas 
straipsnius lietuvių ir rusų kal
ba. Jo istoriniai straipsniai, ku
riuos man teko skaityti, yra per
sunkti tendencija, ypač rašant 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės metą. Todėl D. Fajnhauzą 
galima laikyti vadinamosios 
žiugždinės istorinės mokyklos 
atstovu, kuris, gyvendamas Lie
tuvoje ir spausdindamas straips
nius, nesiskaip nei su istori- ' 
niais faktais, nei su posakiais, 
net išgalvojo bolševikų politi
kai reikalingus įvykius. Pavyz
džiui, jis rašo, kad 1919 m. Lie
tuvos kariuomenei atsiėmus iš 
bolševikų Panevėžį, kontrrevo
liucinės jėgos surengė mieste 
ir gretimuose kaimuose masi
nes darbininkų ir valstiečių 
skerdynes (D. Fajnhauzas, Lie
tuvos liaudies kova prieš ameri- 
rikinius ir angliškuosius inter- 
ventus. Vilniaus Valstybinio 
Universiteto mokslo darbai, 
1954 m., I t., 95 psl.).

Kolektyvinio kaltinimo lietu
viams pavyzdžių mano skaity
tuose dr. Fajnhauzo staraips- 
niuose yra apstu, tačiau ten dau
giausia jis paliečia Lietuvos ne
priklausomybės kovų metą, bet 
ne žydų-lietuvių santykius, to
dėl šiame straipsnyje daugiau 
jų minėti nėra reikalo.

Trečias žydų istorikas — Abe
lis Stražas, 1914 m. gimęs Vil
kaviškyje, dabar gyvenąs Izrae
lyje, taip pat daug rašė Lietu
vos istorijos temomis lietuvių ir 
rusų kalba, ypač daug straips
nių apie vokiečių okupaciją pir
mojo pasaulinio karo metu Lie
tuvoje. Nors jis ir buvo komu
nistų partijos narys, bet jo 
straipsniai santūresni, pado
resni.

Šie žydai istorikai buvo arba 
komunistų partijos nariai, arba 
tos ideologijos atstovai, arba ar
timai bendradarbiavo su Sovie
tų Rusijos valdžia.

Reikia pasakyti, kad kai ku
rie kiti žydų istorikai, stambių 
veikalų autoriai, kaip R. Ainsz- 
tein, kilme vilnietis, bet vokie
čių okupacijos metu gyvenęs 
Anglijoje, L. Dawidowicz, L. 
Steinberg ir kiti, žydų tautos 
tragediją jau rimčiau svarsto, 
negu Dov Levin. Jie kitų tautų 
kaltes žydų tautai susiaurina ir 
jas priskiria vokiečių kolabo
rantams, t.y. atskirų tautų na

neužmirškite aplankyti N. VAZNELIŲ

(Sifts <3nte r national vjn c.
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CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424 Vi išdirbinių pasirinkimas. '

cionalistams bei fašistams, ku
rių turėjo visos tautos — bal- 
tiečiai, lenkai, rusai, gudai, uk
rainiečiai, ispanai, olandai ir kt., 
net ir patys žydai. Juk antrojo 
pasaulinio karo metu net ir to
kios didelės valstybės, kaip 
Prancūzija ir jos policija, klau
sė okupacinės valdžios įsakymų, 
sudarinėjo žydų sąrašus ir siun
tė Prancūzijos žydus į koncent
racijos stovyklas. Taip elgėsi 
Olandija, Vengrija ir kitos vo
kiečiu okupuotos, bet iš dalies 
nepriklausomos valstybės.

Ką kaltinti dėl žydų ir 
kitų žudymo?

Visos lietuvių politinės sro
vės ir partijos, išskyrus labai 
siaurą grupelę, nesižavėjo na
cizmu ir jo skelbiamu antisemi
tizmu.

Lietuva jau pirmajame bolše
vikmetyje neteko savo valstybi
nio nepriklausomumo, o Sovie
tų Rusijos sudarytoji marione
tinė Lietuvos vyriausybė buvo 
panaudota bolševikų numaty
tiems tikslams vykdyti.'

Rimti ir sąžiningi žydai isto
rikai turėtų pradėti j ieškoti vi
sų negerovių pradžios Lietuvo
je ir visų nelemtųjų Įvykių kal
tininkų nuo pat 1940 m. birže
lio 15 d., kai Lietuva faktiškai 
neteko savo valstybės statuso ir 
nuo tos dienos už visus žmonių 
kalinimus ar žudymus atstako- 
mybė jau atiteko Sovietų Ru
sijos vyriausybei ir jos atski
riems pareigūnams. Gi nuo 1941 
m. birželio 22 d. ligi 1944 m. 
tokia atsakomybė atiteko na
cių Vokietijai. Nors dar ir da
bar visose pasaulio šalyse nacių 
ir jų nusikaltimų bendrų jieš- 
koma, bet bolševikų nusikąlsto- 
mųjų darbų vykdytojų, jų bend
rininkų dar niekas nejieško. Jie 
vis dar sėdi augštose pareigo
se, yra apdovanoti ordinais, rie
biomis pensijomis ir įvairiomis 
partijos teikiamomis privilegi
jomis (pvz. D. Todesas, E. Ro- 
zauskas, J. Komodaitė, Icikas 
Demba ir labai daug kitų).

šiame straipsnyje paminėti ir 
nepaminėti žydai istorikai, gy
vendami laisvajame pasaulyje, 
gali iš rimtų veikalų sužinoti, 
kiek milijonų žmonių komunis
tinės ideologijos sekėjai yra iš- 
žudę, jų tarpe ir beveik visus 
žymiuosius Rusijos žydus komu
nistus. Kodėl šie istorikai ne
smerkia komunistų valdomų 
valstybių nekaltų žmonių žu
dymų? Būtų padoru, jei žydai 
istorikai, bent kilę iš Lietuvos, 
pvz., Dov Levin, David Fajn
hauz, Abelis Stražas ir kiti, kuo 
griežčiausiai pasmerktų ir So
vietų Rusijos komunistinės vy
riausybės darbus, nes jie patys 
buvo arba komunistų partijos 
nariai, arba tos ideologijos šali
ninkai.

Demokratinio nusistatymo lie
tuviai vienodai smerkia ir na
cių, ir bolševikų vykdytus bei 
dabar vykdomus žiaurumus ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitur ir 
kviečia žydus istorikus laikytis 
humanistinių principų, t.y. pa
smerkti visus žiaurumus bei ne
kaltų žmonių žudymą.

Aš, šį straipsnį rašydamas, 
norėjau išryškinti pažiūrą, kad 
už visokius nusikaltimus turi
me kaltinti tik kaltuosius, o ne 
jų šeimas, gimines, tautas, kaip 
kad dabar mėgina daryti kaiku- 
rie iš Lietuvos kilę žydai isto
rikai.

Savo straipsnį noriu baigti 
lietuvių išgelbėto ir Lietuvoje 
užaugusio, dabar jau Izraelyje 
gyvenančio rašytojo Icchoko 
Mero žodžiais, kuriuos jis para
šė, prisimindamas žiauriausius 
nacių nusikaltimus: “Aš kaip 
maldą tariu vardus tų žmonių, 
pažįstamų ir nepažįstamų, kada 
nors matytų ar niekada neregė
tų, kurie visoje Lietuvoje, mies
tuose ir miesteliuose, kaimuose 
ir bažnytkaimiuose, nepaisyda
mi žiauraus teroro, gelbėjo pa
smerktuosius mirti” (S. Binkie
nė, Ir be ginklo kariai, 1967 m., 
282 psl.).

PADĖKA
M'irus mylimam mūsų vyrui ir tėvui

a. a. Antanui Elvikiui
š.m. kovo 3 d. Hamiltone, nuoširdžią padėką norime 
išreikšti: prel. dr. J. Tadarauskui ir kun. L. Januškai 
už Rožinio maldas, litaniją ir pamokslą koplyčioje, ge
dulingas šv. Mišias šventovėje, palydėjusiem jį j amžino 
poilsio vietą Šv. Jono kapuose.

Didi padėka karsto nešėjams, lydėjusiems a. a. 
Antaną ir suteikusiems jam paskutinį patarnavimą.

Dėkojame dr. A. Gailiui už ilgametę velionies sveika
tos priežiūrą.

Teatlygina Jums Augščiausias!
Liūdesyje likusi žmona Sofija 
Duktė Onutė
Sūnus Antanas ir marti Patricija
Sesuo Ona ir svainis Domas Šiurnos, Delhi 
Brolis Juozas Čikagoje
Brolienė Ada Elvikienė Čikagoje 
Brolis Jurg'is Lietuvoje 
Ona Narkeliūnienė Montrealyje 
Sesuo Ona ir sva'inis Domas Šiurnos, Delih

Mylimai Mamytei
A+A 

KAIRIES
mirus, dukrai ONAI SAMKOVIENEI su šeima, 
sūnui ERNIE ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautų —

J. Br. Dundziai J. S. Medeliai
P. H. Juodvalkiai St. V. Kneitai
J. L. Macevičiai A. A. Vaičiūnai
M. Zubrickas A. O. Želviai

A+A
įeit. Vincui Čerškui,

buvusiam KLB Windsoro apylinkės valdybos pirmi
ninkui mirus, jo žmonai ALDONAI, dukrelei ROTAI, 
sūnui ANDRIUI su žmona ir likusiems velionies gimi
nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu 
liūdime— ♦

KLB V/indsoro apylinkės valdyba

Vincui Čerškui

mirusio žmona ALDONĄ, dukrelę ROTĄ ir liku
sius gimines jų skausmo valandoje nuoširdžiai už- 

jaūčiame ir kartu liūdime —

Dr. Č. ir J. Kūrai
M. ir VV. Stechyshyn
D. ir S. Naikauskai

Al b. ir V. Tautkevičiai 
E. Pakauskienė ir sūnus 
E. ir S. Zatorskiai

A+A
Elenai Pašilienei

mirus, jos dukrai DANUTEI ir šeimai nuoširdžią 

užuojautą reiškia —

E. P. Bukauskai O. R. Bukauskai
A. S. Žaldokai

Mylimam Tėveliui
A+A

Leonui Skukauskui
Lietuvoje mirus, sūnų VIKTORĄ SKUKAUSKĄ ir 
visą šeimą skaudžiose atsiskyrimo valandose nuo
širdžiai užjaučiame —

B. S. S. Ignatavičiai

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro



Kai po šaltos žiemos išsiskleidžia pavasario džiaugsmas Vyt. Macas

I JL b ■ ■ F ^ra daug ir didelių pastatų, įužmirštie i

D. M1CKUTĖ-MITKIENĖ

y^Ielykos laisvoje Lietuvoje
jįjį Mūsų tėviškės miškų ir upių pažiba —

Kadugiai, žilvičiai.
Kai mergaitės namo grįžo su pašventinta verba — 
Jais kvepėjo gryčios.
Verda vaškas. Sesė rašo spilkute — 
bus gražių margučių!
Bus Velykos su purienomis raiste, 
Su pirmom žibutėm.
Šventą ugnį namo neša kempine 
Paaugliai vaikučiai.
Broliai stato palei svirną supynęs,
Supsis učia, učia . ..
Saulei tekant, skamba giesmės ir varpai, 
Aidą neša vėjas.
Kėlės Kristus! Buvo miręs tik trumpai — 
Mirtį nugalėjęs!
Džiaugsmo eisenos šventoriuose linksmai
Plaukia, tartum upės,
Jom šventyklos — mūsų Viešpaties Namai 
Triskart apsisupę.
Dunda vieškeliai, keleliai ir takai, 
Grįžtančių — be skaičiaus.
Namuos likę ir seneliai, ir vaikai, 
Laukia velykaičių.
Kai pavasarį vėl keliasi gamta, 
Puošiasi jaunyste,
Tėviškėlė, nors šiandieną pavergta — 
Kelsis vėl, kaip Kristus!
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GUNDA ADOMAITIENĖ
Tokia antrašte šio savaitraščio 

1976 m. 22 nr. vedamasis 
straipsnis buvo dar kartą iškė
lęs mintį, jau daugelio pamirš
tą, būtent, ką reikėtų laikyti lie
tuviu gyvenant už tėvynės ribų. 
Taip pat gvildenta, kokios žalos 
susilaukėme to klausimo neišsi
aiškinę prieš trisdešimt metų 
— netekome dalies tautiečių.

Keletą tokių akis badančių 
įvykių prisimename, bet jų ne
norime pergiliai gvildenti, nes 
dažnai paliečiama kaikurių vi
suomenininkų ambicija.

Kad naujieji ateiviai (po II D. 
karo) Amerikos žemyne abejojo 
senųjų ateivių jaunimo lietuviš
kumu, kuris silpnai arba visai 
nemokėjo lietuviškai, tai ne
nuostabu, o kad ir tuos, kurie 
gimę bei augę Lietuvoje, bet bu
vo nekatalikai, buvo stengtasi 
pravardžiuoti ir palikti už tauti
nės veiklos ribų, tai tikrai nesu
prantama.

Praeities klaidos
Tos klaidos jau buvo pradėtos 

Vokietijoje, DP stovyklose. Be
maž visi, emigravę savo noru 
Vokietijon, bolševikams okupa
vus Lietuvą, 'buvo pravardžiuo
jami vokiečiais, nežiūrint kokio
mis aplinkybėmis jie išsigelbė
jo.

Čia rašančios giminaitis kaip 
tik buvo tokių eilėse. Pik. P. K., 
buvęs Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savanoris, o vėliau ka
riuomenės pulkininkas, komu
nistų okupacijos .metu buvo už
darytas Vilniaus kalėjime, kaip 
ir daugelis kitų. Išgelbėtas tik 
žmonos sumanumu, suradus ga
limybę e m i g r u oti Vokietijon 
tiesiai iš kalėjimo. Jis buvo net 
ir katalikas, ne tik savanoris, 
bet kai Lehrte, DP stovykloje, 
apsistojo karui pasibaigus, tuo
jau atsirado “žinovų”, kad jis 
esąs vokietis, agentas ir 1.1. Aiš
ku, po to Visa jų šeima buvo su 
triukšmu išmesta, nors jie visi 
buvo lietuviai.

Nenuostabu, kad tokių “gry
nakraujų” lietuvių pilna ir šio
je Amerikos žemėje, kurie daž
nai prie taurelės nusprendžia, 
kas yra lietuvis ir savo “rezoliu
cijas” plačiai paskleidžia, nes gi 
nepaslaptis, kad daugelis lietu
vių pradeda ir baigia savo dis
kusijas su “lašeliu”.

Prieš porą dešimtmečių (ir 
net anksčiau) atsirasdavo jauni
mo, kurie, kad ir su minimumu 
lietuvių kalbos, stengdavosi įsi
brauti į mūsų tarpą, bet liko at
stumti. Buvo atvejų, kad jie 
sporto ir net tautinių šokių gru
pėse negalėjo pritapti, nes ne
mokėjo gerai lietuviškai kalbė
ti. Tokių atvejų ir dabar pasitai
ko, bet jais ir šiandien perdaug 
nesidomima.

Savaime niekas nesidaro
Prisimena J. Matulionio, bu

vusio pirmojo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko, kal
ba, kurioje vienas iš nutarimų 
buvo — surasti ir paraginti 
veiklai visus tuos, kurie dar ne
priklauso lietuvių bendruome
nei. Deja, niekas jų nejieškojo. 
Dabar jau būtų sunku rasti net 
su žiburiu. Kartą “Jaunimo 
Žiburių” skyriuje jaunuolis pa
rašė straipsnelį, kaip studentai 
telkiami lietuviškai veiklai. Esą, 
bemaž per prievartą įrašytieji, 
kad ir pusiau lietuviškos kilmės, 
bet moką šiek tiek lietuviškai 
tapo patys veikliausi. Pasirodo, 
kad reikia tik pradėti, o vėliau 
ratas rieda iš inercijos.

Ar nereikėtų ir mums tuo 
jaunimo patarimu pasinaudoti? 
Raginti, kalbinti, kviesti į orga
nizacijas. Pirmiausia parodyti 
ką turime geriausio, sudominti, 
o paskui jau patys pasirinks. 
Manau, yra klaidinga pažiūra, 
kad organizacijos ir jų veikla 
turi savaime patraukti narius. 
Priešingai, žmonės turi būti su
rasti ir įtikinti, kad nebus dis
kriminuojami jokiu atveju ir 
ras džiaugsmo savųjų tarpe. 
Turėtų būti kiekvienas, nepri
klausąs organizacijai, bet save 
laikąs lietuviu, pakviestas į bet- 
kokį lietuvišką sambūrį. Vėliau 
jis ar ji apsispręs kur priklau
syti.

Lietuviškai nekalbantieji
Būtų tikrai sveikintina ir to

kia organizacija, kurioje nemo
kantys lietuviškai s u s i b u r tų, 
kaip “Tėv. Žiburiuose” Pr. G. 
siūlė. Gal tai daugiau mišrių ve
dybų jaunimui tiktų, neven
giant nė angliškai - lietuviško 
laikraštėlio. Čia gal būtų išgel
bėtos mišrios šeimos ir vaikai 
tų, kuriems tėvai pavydėjo lie
tuviškos kalbos — su jais šeimo
je kalbėjo angliškai.

Bet kas pradės tokią organi
zaciją? Ar mes visi patikėsime, 
kad jie nori būti lietuvių bend
ruomenėje? Ar jie nebus pa
juokti, kad menkai kalba lietu
viškai?

Jaunimo organizacijos para
pijų ribose išlaikė daug jaunes
nio, mokyklinio amžiaus jauni
mo. Bet kur jie vėliau prapuolė? 
Dauguma eina į kavines ar 
“pub”, bet jau nelietuviško po
būdžio. Jie' atsiduria savaitga
liais anglų, italų, ukrainiečių ir 
kitų tautinių grupių pobūviuose.

Toronto Liet. Namuose buvu
si “Gedimino Pilies” kavinė 
jaunimo pobūviams iširo. Girdi
si balsų, kad ją norima atgaivin
ti, bet kitais pagrindais — su 
vyresniųjų pagalba. Tai būtų 
sveikintina, jei tokia patalpa at
sirastų. Jaunimas gal susidomė
tų.

Pats jaunimas nevisur suge
ba vadovauti, bet ta kavinė bu
vo gera susitikimo vieta visokių 
pažiūrų jaunimui, mažai mo
kančiam lietuvių kalbos, ir miš

riom šeimom. Gaila, kad neilgai 
gyvavo — nebuvo tinkamos va
dovybės. Nevienam ten užgimė 
mintis dalyvauti Brazilijoje 
rengtame kongrese. Ir kiti pa
našūs reikalai buvo ten disku
tuojami.

Vyresniųjų pasyvumas
Nelengviau pabudinti tėvynės 

dvasią ir senesniuose — jie taip 
pat labai apatiški lietuviškai 
veiklai. Bet visdėlto įmanoma. 
Štai keli pavyzdžiai.

Viena choristė, neseniai įsi
jungusi į choro eiles, prisipažįs
ta abejojusi keletą metų, ar bū
tų verta. Be to, gerai nemokėda
ma muzikinio rašto (gaidų), bi
josi pasirodyti bejėgė. Tik drau
gų prikalbėta tapo uoli choristė.

Minėtas choro sambūris turi 
gražų paprotį — savo choro na
rius bei jų vaikus pagerbti šven
tovėje sutuoktuvių proga, gie
dant per Mišias (nors ir nepara- 
pijinis choras). Reikėjo tom 
progom ir tinkamų giesmių iš
mokti. Anai naujai choristei, 
giedant “Veni Creator”, atėjo 
mintis įsijungti ir į parapijos 
chorą. Jos žodžiais sakant, pirmą 
kartą “ant viškų” giedant ir 
vargonams gaudžiant, susidarė 
tokia nepaprasta, mistiška nuo
taika, kad net ašaras išspaudė. 
Sieloje pabudo kažkas naujo, tė
vynėje vaikystės dienomis gir
dėti garsai, kurie tenai skambė
jo didelės, turtingos šventovės 
skliautuose. Jai pasirodė vizija: 
gimtosios parapijos šventovėje 
buvęs Dievo Motinos altorius ir 
Jos galva, apsupta 12-kos auksi
nių žvaigždžių aureole. Ten ai
dėjo “Veni Creator” garsai se
sers sutuoktuvių apeigose. . . Po 
to ji tapo ir parapijos choro na
re.

Nors ir nereikšmingas pavyz
dys, bet rodo, kad niekada ne
žinosi to, ko nepamėginai. Daž
nai nežinome kuo galima nuobo
dų gyvenimą praturtinti, kol kas 
nors kelio neparodo.

Kitataučiai sambūriuose
Atrodo, kad mūsų kultūriniai 

sambūriai patrauklūs, nes kar
tais ir svetimtaučiai įsijungia. 
Yra net keli choristai ir net di
rigentai svetimtaučiai. Montrea- 
lio lietuvių chore yra anglė, ita
lė ir airis, o dirigentė — pran
cūzė. Delhi kat. moterų draugi
joje yra latvė, Londono, Ont., 
“Baltijos” ansamblyje šoka pa
garsėjęs Kęstutis Lawson, gry
nai angliškos kilmės. Dar įdo
miau, kad Šveicarijoje lietu
vė suorganizavo visą lietuvių 
tautinių šokių grupę iš šveicarų. 
Tokių atvejų yra daug daugiau. 
Galime didžiuotis savo tautiniu 
menu, tik turėtume patys juo 
daugiau domėtis ir piršti savo 
jaunimui.

(Bus daugiau)

Kristaus karstas, Įrengtas Kauno arkikatedrojc-bazilikoje D. Savaitę 1975 m.

Prisikėlimo procesija Velykų rytą Kauno arkikatedros-bazilikos šventoriuje 
1976 metais. Nepaisydami persekiojimo, tikintieji gausiai dalyvauja

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Naujas dokumentinis leidinys
Italų leidykla “La Casa di 

Matriona” Milane pernai pra
dėjo leisti dokumentinių kny
gų seriją “Testimonianze — 
Liudijimai”. Pirmąjį šios seri
jos leidinį “Cronaca della Chie- 
sa Cattolica in Lituania” pa
rengė prel. Vincas Mincevičius, 
išversdamas italų kalbon pir
muosius dešimt “LKB Kroni
kos” numerių, šiomis dienomis 
italų visuomenę pasiekė antras 
“Liudijimų” leidinys: “Liudiji
mai Sacharovo vardo tribunole 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
Sovietų Sąjungoje”. Tai 400 
puslapių knyga italų kalba, ap
imanti 24 liudininkų parody
mus apie sovietų žiaurumus, re
liginės ir tautinės kultūros var
žymus bei diskriminaciją, nusi
kaltimus prieš Helsinkio susita
rimų nuostatus.

Tarptautinio Sacharovo var
do tribunolo posėdžiai įvyko 
1975 m. spalio 17-19 d.d. Ko
penhagoje. Jame liudijo ir re- 
žisorius Jonas Jurašas, ir jūri
ninkas Simas Kudirka. Knygoje 

pateikiami ištisai jų liudijimų 
vertimai italų kalbon, kartu 
pridedant ir sovietų įkalinto 
Liudviko Simučio pareiškimą 
augščiausiajam Sovietų Sąjun
gos prezidiumui.

Lietuvių liudijimam knygoje 
paskirta 26 puslapiai. Be to, 
knygos gale pateiktos platesnės 
biografinės žinios apie daugelį 
sovietų disidentų, kurie kentė
jo ar tebekenčia sovietų kon
centracijos lageriuose, kalėji
muose ar nervų ligoninėse, per
sekiojami dėl savo religinių ar 
tautinių įsitikinimų. Taip pat 
plačiau minimi lietuviai: kun. 
Bubnys Prosperas, Gajauskas 
Bolis, Gražys Juozas, Jaugelis 
Virgilijus, Jurašas Jonas, Kalan
ta Romas, Kudirka Simas, Kuli
kauskas B., Laurinskas Leonas, 
Mackevičius Aloyzas, Parturba- 
vičius A., Paulaitis Petras, Pa- 
vilonis Vidmantas, Petronis Po
vilas, Plumpa-Pliuira Petras, 
Rudaitis Izidorius, Sadūnaitė 
Nijolė, Sakalauskas Antanas, 

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Iliustracijos — dailininkės DANGUOLĖS STONČIUTES-KUOLIENES
Esu paveikslas, žvelgiąs tik 

pro mažą senos lietuvės lange
lį. Aš kalbu, nes esu gyvas, nes 
žmogus, mane nupiešęs, turėjo 
turtingą sielą ir jos dalelę įdė
jo į mano vaizdus. Kai nėra kū
riny sielos, taip, — jis nekalba: 
nei paveikslas, nei knyga, nei 
simfonija ... žiūriu pro mažą 
langelį ir pats matau visa, kas 
anuomet buvo įkvėpta man. — 
Tai pavasaris! Tai lėtas, švelnus, 
gal ir skausmingas gamtos gi
mimas vėl kitiems metams, nau
jam žydėjimui ir kitiems vai
siams.

Mano kūrėjas tada buvo jau
nas, bet pilnas dvasinės gyvy
bės. Nors ... jo kūnas iš prigim
ties rėmėsi viena trumpesne ko
ja, ilgos liesos rankos visada sie
kėsi lazdos; jo eisena išdidi, at
lošta galva, bet neišsivystęs kū
nas baigėsi krūtinės ir peties 
kuprelėm. Pablyškęs jo veidas 
buvo ryškus, didelėm pilkai mė
lynom akim, kurių žvilgsnis bu
vo kietas valia, minkštas — pla
čia, atjaučiančia širdim, įdo
mus, kai jis kalbėdavo su są
mojum ir lengva satyra.

Tai Adolfas, gimnazistas Ro
kišky, pirmutinis klasėj, galbūt 
gabiausias tarpe šimtų ir šim
tų moksleivių. Matematikas, dai
lininkas, poetas. Klasės drau
gai pranašavo jam didelę atei
tį menų pasauly. Adolfas daug 

dirbo ir daug svajojo. Mane, pa
veikslą, sukūrė jis prieš pat Ve
lykas; norėjo padovanot mer
gaitei, kurią mylėjo.

Velykos! Kas jūsų nelaukia? 
— Minkštėjantis vėjas, links
mai čiurleną po ledo ir sniego 
nelaisvių upeliai, pirmieji gluos
nių kačiukai, gležnus žalsvi 
pumpurai, mėlyna žibuoklės gal
vutė pamiškėj, meiliai dilginą 
pečius saulės spinduliai... Ir 
žmonės — atkutę nuo šalčių, 
žvalesni, nors po ilgo Gavėnios 
pasninkavimo... Vaikai! — Su
sijaudinę, rausvom nosytėm pa
linksta prie stalo, skaičiuoja 
kiaušinius, stebi, kaip mama 
merkia į svogūnų lukštų, į džio
vintų lapų šutinį, į morkų sun
ką, raudonų burokų rašalą ... 
Taip nudažytus kiaušinius krapš
to peiliu arba, dar prieš da
žant, juos išvedžioja šakaliukais, 
pamirkytais tirpytame bičių vaš
ke ... Ir kokios didelės pasida
ro vaikų akys, kai tie išvedžio
jimai pavirsta kryžiukais, rūtų 
šakelėm, tulpėm, aleliujom, sau
lutėm .. . Kaip atsargiai deda 
margučius į šienuotus krepše
lius, į žalumynais papuoštas 
lėkštes...

Ir Adolfas taip darydavo — 
ir jis buvo laimingas vaikas. 
Nors bežemis tėvas anksti mirė, 
nors motina miestelio turtin
giems žydams vandenį nešė,

baltinius plovė ... Vaikystės 
džiaugsmui nereikia turtų... 
Basam perbėgt sausa pašale, 
įkvėpt pavasarinio oro, nuo sau
lės prisimerkus paganyt danguj 
gauruotus debesis ...

Kiekvienas gyvas padaras ir 
kas gyva siela su ilgesiu lauk
davo sprogstančių pumpurų ir 
Prisikėlimo švenčių!

Adolfas nupiešė mane taip: 
mažas upelis, pilkais kačiukais 
su gelsvom žiedadulkėm apli
pęs krūmas, tolumoj — kelias, 
prie jo — vėjuje besiplėšian- 
čiom šakom beržas ir... danguj 
didelė auksinė saulė! Taip aš- 
tuntaklasio gimnazisto teptuku 
ir jo jausmu buvo įkūnyta ma
ny gyvybė: pavasaris, meilė, 
gyvenimo troškimas ir — vil
tis, toji auksinė saulė. Juk sau
lei tekant, varpams ir “Aleliu
ja!” skambant, tris kartus Lie
tuvos žmonės eidavo aplink 
šventovę ... Eidavo ir Adolfas, 
lazdele pasiremdamas ...

Toks aš laimingas atrodžiau! 
— Žalsva, mėlyna, truputį pil
ka, dažai švelniai liejosi, o visa 
nušvietė — saulė! Mano laimė 
dar padidėjo, kad jis manęs 
mergaitei nepadovanojo. Aš pa
silikau su Adolfu. Mergaitė, ne
šiojusi margą skarelę ir skam
biai besijuokianti, pasigėrėjo 
Adolfo piešiniais, pasiklausė 

skambių ir liūdnų jo eilėraš
čių ir.. . nuėjo su kitais mar
gučių daužti... Likimo pastū
mėta, vėliau ji nusidaužė į užjū
rius ir.. . Adolfą užmiršo.

Aš likau su juo, buvau jo sie
los dalim, jo meilės dalim ir 
vis tikėjau geresniu jo likimu. 
Varguose jo ir motina anksti 
mirė. Adolfą priglaudė gerašir
dė vaistininko šeima, norėdama 
padėt išsimokslinti. Bet atėjo 
tie, kurie neva tvarkė ir kūrė 
geresnį pasaulį ir kurie gera
širdžius ponus išgainiojo į vi
sus keturis vėjus. Pasaulio 
tvarkytojai nešiojo ryškias vė
liavas, su ryškiais šūkiais apie 
neturtingųjų išvadavimą iš skur
do ir apie jų išlavinimą...
Adolfas, likęs vienas, į mokslų 
kelią nepateko, o dirbo dėl duo
nos kąsnio. Mažoj mažo mies
telio raštinėj jis tvarkė ūkinin
kų skundus, rašė paraginimus 
ir baudas už vėlavimą duoklių 
naujiems ponams.. . Atliekamu 
nuo darbo laiku jis piešė arba 
rašė eilėraščius ir apysakas. 
Nuo sienos žiūrėdavau aš į liūd
ną jo veidą, į gilias, trokštan
čias gyvenimo ir kūrybos akis. 
Taip dienų dienom, taip metų 
metais ... Dieną jis tvarkė kas
dieniškus valsčiaus raštelius, va
karais rašė savo širdies raudas. 
Paveikslų nebepiešė, nes šiems 
reikėjo daugiau perkamos me
džiagos, o jis užsidirbdavo tik 
duonai. Savo raštus slėpė jisai 
stalčiuose, gal bonkuose, gal už
kasė į žemę ... Tokie buvo gan
dai ... Naujiems šalies ponams 
nereikalingi buvo Adolfo talen
tai, nes jis niekam nenulenkė 
galvos, nesiskundė, kad jo tėvas 
buvo vargšas, kad motina — 
tarnaitė. Lazdele kaukšėdamas, 

jis vaikščiodavo po mažą savo 
kambariuką, tartum dvasios mil
žinas, amžiams uždarytas nar
ve, ir tik prieš pačias Velykas, 
pažvelgęs trumpai į mane, jis 
kiek nušvisdavo ir iškaukšėda- 
vo į miestelio gatvę ...

Iš kaminų rūko dūmai, skli
do kepamų kumpių ir pyragų 
kvapai, moterys dulkino lauke 
patalus, pro atdarus langus skli
do linksmi atostogų grįžusių 
moksleivių balsai. . . Kaip kita
dos, jaunystėj, kaip gerais lai
kais ... Sklido balsai dažančių 
kiaušinius, ruošiančių Velykų 
stalą moterų, bekūrenančių pir
tis vyrų ... Balsai grįžusio pir
mojo paukščio, dėl trupinių be
sipešančių žvirblių, garsai ra
tų, pardardančių iš malūno, 
šventovės varpo, šaukiančio Į 
skaidrų Verbų sekmadienį, pas
kui — į Didįjį Ketvirtadienį, 
Penktadienį, šeštadienį, Kris
taus kančioms prisiminti ir pa
šventinti eglėšakes su kačiu
kais, ir vandenį, ir ugnį, ir pas
kui — velykaičius, visą visą 
skanų Velykų maistą, kuris per 
dvi ir per tris Prisikėlimo šven
tės dienas laikė žmones sočius, 
ir vaišingus, ir laimingus bei 
linksmus ...

Taip būdavo anais geraisiais 
laisvės laikais. Visa tai prisi
mindamas, Adolfas praeidavo 
pro nušvitusius, dar gyvus vil
timi, dar tikinčius “Aleliuja” 
žmones ir pro sūpuokles, kylan
čias iki beržų viršūnių ... Pra
eidavo pro būrelius studijuojan
čio jaunimo, kalbančio apie 
mokslus ir menus tenai, dide
liuose miestuose.

O jis buvo vienas, niekam ne
reikalingas. Ir su pašaipa jis 
metė žvilgsnį į ryškius šūkius 

— apie mokslą liaudžiai, apie 
meną liaudžiai, apie globoja
mus talentus...

Adolfas rašė ir užkasė savo 
raštus. Nes gi jis nemokėjo gir
ti melagiu, nes nenorėjo patai
kant veidmainiams ir nerado 
prasmės tarnaut svetimiems. 
Nes jo siela buvo tyra ir didelė.

Kai trapi jo sveikata visiškai 
sunyko, pasišaukė jis vargšę se
nutę ir parodė į mane: “Pasiim
kit paveikslą. Tai — Velykos, 
tai — viltis. . .”
- Jei būčiau buvęs žmogus, o 
ne paveikslas, būčiau pravirkęs.

Adolfas mirė. O pravirko už 
mane Lietuvos dangus: pirmuo
ju, sodriu, visa atgaivinančiu 
pavasario lietum.

Metų metais žiūriu pro mažą 
senutės langelį, mąstydamas —■ 

kodėl Adolfas, kodėl kūrėjas, 
didelės sielos žmogus, toks jau
nas turėjo mirti? — Ir pro tą 
langelį matau, kaip žmonės jau 
kiti, bet Lietuvos gamta — ta 
pati, kuri ir į mano sielą Adol
fo mintim ir jo — menininko 
ranka buvo įspausta. Bundanti 
gamta — ta pati. Ir Velykos, jų 
džiaugsminga viltis, pažadėta 
visur ir visiems — ta pati.

Ar toji mergaitė užjūry dar 
prisimena Adolfą? Ar išlaikė ji 
Prisikėlimo dvasią? Manęs, Ve
lykų paveikslo, jai nepadovano
jo, bet juk jai buvau sukurtas...

O gal... Aš vis svajoju ir lau
kiu, kaip mūsų žemė laukia Ve
lykų saulės sugrįžimo. O gal ir 
ji, Adolfo pamilta mergaitė, 
jaunystės Velykų paveikslą te
besinešioja širdy...
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE
LIETUVOS ŠIMTAMEČIAI
Pranas Lukoševičius “Gimtojo 

Krašto” kovo 3 d. laidoje paskelbė 
reportažą apie 111 metų amžiaus se
nutę Veroniką Gajauskienę, gyve
nančią Praščiūnuose, Sidabravo apy
linkėje, Radviliškio rajone, pas jau
niausią savo dukrą Kazę Kukanaus- 
kienę. Lietuvos statistikos duome
nimis, šimtamečių senukų Lietuvoje 
yra 466, kurių net 311 gyvena kai
muose. V. Gajauskienė, gimusi Gau- 
gariuose, išaugino 8 vaikus, turi 18 
anūkų, 25 proanūkius. Paklausta, su 
kokiais Įrankiais tada buvo dirbama, 
senutė pasakoja: “Su mediniais: 
žiumbriumi, žagre arėm. Ir akėčios 
buvo medinės. Geležinių niekas ne
turėjo. Ką sakyti... Net jokių laik
raščių nebuvo, nei kas kaip dabar 
nešiojo. Tiktai maldaknygę mokėjau 
— daugiau nieko. Nė mados ką nors 
skaityti nebuvo”. V. Gajauskienė pri
simena ir anuometinius šokius: 
“Rinkdavomės kur nors pas kaimy
ną. Žiemą su kurpėm, vasarą — ba
sos. O šokdavom basi. Jei turėjo 
kas šikšnines kurpes — visi stebėda
vosi. Daugiausia su medinkom eida
vom, ir gerai būdavo...”

JAUNIMO GLOBĖJAI
Vilniuje Įvyko pirmasis respubli

kinis jaunimo globotojų sąskrydis, 
pagrindinį dėmesį skyręs gamyboje 
dirbančiam jaunimui bei jo ideologi
niam grūdinimui. Pasak kompartijos 
ck sekretoriaus L. šepečio, globoto
jų judėjimo branduolį turi sudaryti 
komunistai. Suvažiavime taipgi kal
bėjo respublikinės profsąjungų ta
rybos pirm. K. Mackevičius, vilniš
kio komjaunimo centro komiteto I 
sekr. K. Baltrūnas ir netgi sovietinio 
komjaunimo ck I sekr. J. Tiaželniko- 
vas. Globotojams atsilyginti vilniškė 
augščiausioji taryba įsteigė “nusipel
niusio darbo jaunimo globotojo gar
bės vardą”. Šio titulo pirmaisiais 
'‘laureatais” paskelbti: Kauno radijo 
gamyklos tekintojas V. Baltrušaitis, 
Panevėžio “Lino” audėja S. čepėnie- 
nė, Skuodo rajono Mosėdžio kolcho
zo traktorininkas K. Gvazdžiauskas, 
Vilniaus kuro aparatūros gamyklos 
brigadininkas P. Pacevičius ir audė
ja Ana Poliakova, dirbanti Vilniaus 
verpimo audimo fabrike “Audėjas”. 
Susidaro įspūdis, kad vadinamieji 
jaunimo globotojai sieks našesnio 
jaunųjų darbininkų darbo ir parti
nės ištikimybės.

KULTŪRININKŲ POSĖDIS
“Literatūros ir Meno” pranešimu, 

Vilniaus meno darbuotojų rūmuose 
vasario 25 d. įvyko respublikinis 
kultūros darbuotojų pasitarimas. Jo 
tema — kultūrinis bendradarbiavi
mas su užsienio šalimis šiais metais, 
kai Sovietų Sąjunga švenčia Spalio 
revoliucijos šiašiasdešimtmetį. Apie 
sovietų kompartijos XXV suvažiavi
mo nubrėžtus ideologinius uždavi
nius sovietinės kultūros propagavi
mui užsienyje kalbėjo: kultūros “mi- 
nisterio” pavaduotojas D. Trinkūnas, 
Sovietų Sąjungos kultūros ministeri
jos užisenio ryšių valdybos viršinin
kas A. Diuževas, Lietuvos užsienio 
reikalų “ministerį” vaidinantis V. 
Zenkevičius. Jų klausėsi vilniškės 
kompartijos centro komiteto kultū
ros skyriaus vedėjas S. Šimkus. Dis
kusijose dalyvavo Vilniaus operos ir 
baleto teatro direktorius sol. V. No
reika, Vilniaus filharmonijos direk
torius R. žigaitis, Vilniaus miesto 
kultūros valdybos viršininkas J. Kli- 
šauskas.

Delhi - Tillsonburg, Ontario
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAUPI

MAS Delhi šv. Kazimiero parapijoje 
buvo pradėtas kovo 25, užbaigtas sek
madienio Mišiomis. Vadovavo iš Det
roito pakviestas kun. Alfonsas Babo- 
nas. Parapijos salėje katalikės mote
rys, pirmininkaujamos Birutės Vy- 
tienės, suruošė bendrus pusryčius, 
kuriuose dalyvavo buvę pamaldose — 
kun. Alf. Babonas, kun. dr. J. Gu
tauskas.

DLK GEDIMINO ŠAULIŲ KUO 
POS visuotinis, metinis susirinkimas, 
įvykęs 1977 m. kovo 12 d. Joco ir 
Tranelio viešbučio salėje, pirminin
ku perrinko Stepą Jakubicką ir val
dybą — Alfonsą Rudoką, Gediminą 
Rugienį, Juozą Rimkų, Stasį Beržinį 
ir Juoze žiogienę. Kontroles komisi- 
jon išrinko Domą Žiogą, Eleną Ru- 
gienienę ir Vytautą Čiuprinską.

Į Rinktinės suvažiavimą š. m. ba
landžio 16 d. Hamiltone, greta kuo
pos pirmininko, narių — Alf. Rudo
ko, G. Rugieniaus ir St. Beržinio, 
atstovais išrinkti: Juoze Žiogienė, 
Silvestras Jokubilius, Bronius Vyš
niauskas ir Vanda Jakubickienė arba 
Elena Rugienienė, kuri iš jų galės.’

Susirinkimo metu Stp. Jakubickas 
skaitė paskaitą apie Šaulių Sąjungos 
vaidmenį nepriklausomybės kovose, 
laisvės metais ir tremtyje.

Susirinkimas iš kuopos iždo pasky
rė Lietuvių Fondui $100, papildyda
mas ankstyvesnį įnašą iki $300. S. 
Jokubilius Lietuvių Fondui įteikė 
$400, padidindamas savo ir žmonos 
Elenos įnašą iki $1800. Centro valdy
bai pasiųsta $57, “Kariui” $25. Pra
nui ir Algirdui Bražinskams šauliai 
ir sekančią dieną parapijos salėje 
vietos lietuviai suaukojo $162. Į 
kuopą įstojo 6 nauji nariai. Susirin
kimas baigtas Tautos himnu. Po su
sirinkimo buvo bendra vakarienė, 
kurios metu pasidalinta mintimis 
įvairiais politiniais, visuomeniniais 
ir kultūriniais reikalais.

PERŽIŪRI LEIDINĮ
šiame skyriuje jau esame rašę 

apie kolektyvinį veikalą “Lietuvių 
kalbos rašyba ir skyryba”, kurio tik 
vienas kitas egzempliorius tepasiekė 
išeiviją. Akademiko Kosto Korsako 
pranešimu “Tiesos” 47 nr., šios kny
gos tebuvo atspausdinta 10.000 egz., 
kuriuos tuoj pat išgraibstė skaityto
jai. Jos leidimas laikinai sustabdy
tas, nes norima, kad pasiūlytus rašy
bos bei skyrybos pakeitimus peržiū
rėtų neseniai įsteigta lietuvių kal
bos komisija. Jos sprendimai yra 
privalomi visiems. Tada "Lietuvių 
kalbos rašyba ir skyryba” bus išleis
ta papildomu 40.000 egz. tiražu. Re
cenzijose buvo pritarta reformoms, 
bet daug kas apgailestavo, kad jos 
nėra pakankamos, kad daug kur 
trūksta nuoseklumo.

ŽUVŲ NAIKINTOJAI
Lietuvos ežerų priežiūra yra pati

kėta meškeriotojų draugijoms. Jų 
nariai laikosi žvejojimo taisyklių, 
žiemą iškerta eketes, kad žuvims ne
pritrūktų deguonies. Tačiau kaikurių 
vietovių gyventojai tokiu gailestin
gumu nepasižymi. Tai liudija E. Sa
vicko laiškas “Valstiečių Laikraščio” 
kovo 15 d. laidoje: “Tą sekmadienį 
trise susiruošėm pažvejoti Vilniaus 
rajono Balčio ežerėlyje, telkšančia- 
me Buivydiškių Tarybinio ūkio-tech- 
nikumo teritorijoje. Žiūrime, kažko
kie piliečiai nuo ežero tempia išpūs
tas kuprines. O ant ledo tikras “ker
mošius”. Gyventojai, keturpėsčiomis 
apgulę eketas, graibo samčiais, tink
leliais, kibirais leisgyves žuveles...” 
Panašų skundą redakcijai atsiuntė 
ir A. Paulauskas iš Kelmės rajono 
Šaukėnų apylinkės. Pasirodo, tokį 
“festivalį” surengė ir šaukėniškiai ant 
Juodlės ežero, kai žuvys, pritrukusios 
deguonies ir neradusios ekečių, pa
suko link užtvankos. Čia jas sėmė, 
kas tik netingėjo.

VILNIEČIŲ IŠRADIMAI
Maskvoje neseniai buvo užregist

ruoti trys Vilniaus epidemiologijos, 
mikrobiologijos ir higienos instituto 
darbuotojų išradimai: V. Murzos me
todas histaminui nustatyti įvairiose 
kraujo baltymų dalelėse, I. Merkevi- 
čiūtės ir S. Gurčino sukurtas prietai
sas serologinėms reakcijoms atlikti, 
duodantis daug tikslesnius infekci
nių ligų diagnostikos rezultatus, M. 
šeinbergo pasiūlytas būdas nustatyti 
antikūniams prieš limfocitinio cho- 
riomeningito virusą.

MIRĖ P. TARABILDA
Kovo 5 d. mirė dail. Petras Tara- 

bilda, sulaukęs 71 metų amžiaus. Ve
lionis yra baigęs Kauno meno mo
kyklos grafikos studiją 1931 m., to- 
bulinęūs augštojoje Paryžiaus meno 
mokykloje ir dekoratyvinėje dailės 
mokykloje 1937-39 m. Savo gyveni
mą P. Tarabilda jau 1931-35 m. su
siejo su pogrindine kompartijos veik
la, kurdamas plakatus ir net V. Le
nino portretą. Pasak Ir. Geniušienės 
nekrologo “Literatūroje ir Mene”, jis 
buvo pirmasis lietuvis dailininkas, 
pradėjęs V. Lenino įamžinimui skir
tą duoklę. Pokariniais metais dirbo 
dėstytoju ir docentu Kauno taikomo
sios ir dekoratyvinės dailės institute, 
kūrė temines kompozicijas, portre
tus. Pataikavimas kompartijai buvo 
ryškus ir jo paskutinėje parodoje, 
surengtoje amžiaus septyniasdešimt
mečio proga.

V. Kst.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪ
DŽIO Delhi skyriaus visuotinis susi
rinkimas, įvykęs kovo 19 d. Juozės ir 
Domo Žiogų namuose, perrinko sky
riaus pirmininku Andrių Usvaltą ir 
valdybą — Gediminą Rugienį, Joną 
Vieraitį, Stasį Beržinį ir Vandą Ja- 
kubickienę, kontrolės komisijon — 
Domą Žiogą, Gertrūdą Usvaltienę ir 
Birutę Gercienę.

Susirinkimas, įvertindamas JAV 
prez. Carterio žmogaus teisių gyni
mo pastangas, nutarė pasiųsti padė
kos laišką, primenant, kad žmogaus 
teisės yra labiausiai slopinamos oku
puotoje Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. Ta proga nutarė pasiųsti ir 
Sov. Sąjungos komunistų partijos 
sekr. Leonidui Brežnevui atvirą laiš
ką. Pastarasis dažnai pasisako už 
tautų nacionalinį išsilaisvinimą Af
rikos ir Azijos tautelių, bet 1940 m. 
sov, armijos užimti Baltijos kraštai 
tebėra okupuoti. Atkreiptas dėme
sys, kad Staliną už jo nusikaltimus 
Chruščiovas pasmerkė, dabar atėjo 
eilė L. Brežnevui atlikti savo misiją 
— grąžinti Lietuvai ir kitoms Balti
jos valstybėms jų turėtas valstybi
nes nepriklausomybes.

Kadangi kovo 19 d. buvo šv. 
Juozapo, o šeimininkė Juzė, tai po 
susirinkimo ji pavaišino visus susi
rinkimo dalyvius. Jai sugiedota “Il
giausių metų”.

DLK GEDIMINO - DELHI ŠAU
LIŲ KUOPOS ir Tillsonburgo me
džiotojų klubo “Vilkas” parengimas- 
zuikių balius su programa įvyks ba
landžio 23, šeštadienį, Delhi lenkų 
salėje.

GIMTADIENIUS tradiciniu būdu 
paminėjo kovo 6 d. Elena ir Gedimi
nas Rugieniai, kovo 11 d. — Morta 
Vieraitienė. P. p. Vieraičiai iš taba
ko ūkio preėjo į kukurūzų auginimą. 
Visiems palinkėta sveikatos ir ge
riausios sėkmės. Stepas Jakubickas

I CCT HAMILTONO D-L-K. ALGIRDOI ŠAULILĮ KUOPA

rengia DEŠIMTMEČIO

/ninejfftA
PROGRAMOJE:
• solistai — J. Sriubiškienė ir

V. Verikaitis, akompaniatorius 
E. Krikščiūnas.

• Šilta vakarienė su vynu.
Kviečiame visus atsilankyti.

Piniginė loterija, laimės 
staliukai ir kitos staigmenos. 
Veiks įvairių gėrimų baras. 
Šokiams gros Vaičiaus orkestras.

Kuopos valdyba

Visi maloniai kviečiami į

i KONCERTĄ
PROGRAMOJE^

"Aidas", sol. V. Verikaitis, akompaniatorius J. Govėdas. 
Po koncerto — smogus šokiai, grojant geram orkestrui.
• Laimės staliukai • Loterija • Baras su įvairiais gėrimais
• Šilti užkandžiai • įėjimas — $4, pensininkam ir stu
dentam — $3. Stalai numeruoti. Bilietai gaunami sekma
dieniais po pamaldų Jaunimo Centre arba užsakomi 
telefonu 549-5372. Koncerto pradžia — punktualiai 7.30 
v.v. Prašoma nesivėluotLPelnas skiriamas kelionei į Pietų 
Amerika. Savo atsilankymu paremsite "Aido" kelionę.

HAMILTON
“AIDO” KONCERTAS - ŠOKIAI 

įvyks balandžio 23, šeštadienį, Jau
nimo Centre. Bilietai gaunami sek
madieniais po pamaldų Jaunimo 
Centre arba užsakomi tel. 549-5372. 
Visi stalai numeruoti. Kaina — $4, o 
pensininkams ir studentams — $3. 
Laimės staliukus aukojo: P. Krivins- 
kienė ir G. Stabingienė, St. Žvirblis, 
G. J. Krištolaičiai. Taip pat organi
zuojama smulkių laimikių loterija. 
Jų turintieji prašomi paaukoti ir at
nešti balandžio 17, sekmadienį, po 
pamaldų į Jaunimo Centrą. “Aidas” 
visiems iš anksto dėkoja. Po koncer
to įvyks didžiosios “Aido” loterijos 
laimėjimų paskirstymas. Visi, kurie 
gavote šios loterijos knygutę, kvie
čiami grąžinti “Aidui”. Visas šio 
koncerto - šokių pelnas skiriamas ke
lionei į P. Ameriką. Tad visi daly
vaukime šiame parengime.

“Aido” kelionei į P. Ameriką au
kojo: $100 — J. Inkratas, $45 — M. 
Lazdutis, $25 — dr. V. Kvedaras, K. 
Mikšys; po $5: J. Strodomskis, Del
hi, Ont., E. B. Gudinskas, Simcoe, 
Ont., A. Leonas Čikagoje, J. Naujo
kas ir E. J. Rakauskas.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyrius šiais metais jau pasiuntė 
Suvalkų trikampio lietuviams 110 
siuntinių dėvėtų drabužių, t. y. 2200 
svarų. Metinis Šalpos Fondo paren
gimas įvyks š. m. lapkričio 5 d. Jau
nimo Centre. J. P.

KAZIUKO MUGĘ atidarė prel. dr. 
J. Tadarauskas. Po kiekvienų Mišių 
Jaunimo Centras buvo lankomas sve
čių, kur kiekvienas turėjo progos 
įsigyti visokių gėrybių, išmėginti 
laimę, pavalgyti skaniai paruoštus 
pietus, išgerti kavos su skanėstais ir 
pabendrauti su savo pažįstamais. Tik 
pasitaikius blogam orui ir prasidė
jus žiemos atostogoms mokyklose, 
sumažėjo svečių skaičius.

Esame visiems dėkingi, kurie mus 
aplankė ir papildė mūsų išsekusį iž
dą. Ypatinga padėka p. Deksnienei, 
kur|i kasmet padeda “Šatrijos Raga
nos” būreliui paruošti valgius, ir T. 
Povilauskienei. Esame labai dėkin
gos toms ponioms, kurios, kad ir ne
turėdamos vaikų skautų eilėse, kepė 
tortus. Taip pat skautiškas ačiū vi
siems tėvams.

Šie “Širvintos” skaučių tunto di
džiosios loterijos laimikiai liko ne
paimti (žalsvos spalvos bilietai): 
9840, 9558, 9732, 9932, 9925. Skam
binti Reg. Bagdonienei 385-0041. 
Laimė nusišypsojo p. p. Matulioniui, 
Kriaučiūnui, Beržaitienei, R. Bagdo
nui, R. Vaitonytei, Petrauskienei, R. 
Povilauskaitei, Raguckui, J. Svilui, 
Tarvydui.

“Nemuno” skautų tunto loterijos

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. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $8.000,000.

Įėjimas: $8 asmeniui, 
studentams ir 
pensininkams — $6. 
Tie patys bilietai galios 
ir sekmadieniui.

Hamiltono mergaičių choro “Aidas”

šokius

laimikiai liko nepaimti (raudonos 
spalvos bilietai): 047270, 047028, 
047054, 047081, 047120, 047230.

Skambinti dr. V. Kvedarui 529- 
2924. Hamiltono skautija

KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖS 
atstovų suvažiavimas įvyks balandžio 
16 d. 12 vai. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Bus aptarti svarbūs reikalai 
ir renkama nauja valdyba. Registra
cija prasidės 10 v. r. Vakare, 7 v., 
Jaunimo Centre šaulių kuopa minės 
savo veiklos dešimtmetį. Meninėje 
programoje girdėsime solistus — J. 
Sriubiškienę ir V. Verikaitį, akompa
nuos E. Krikščiūnas. Šokiams gros 
Vaičiaus orkestras. Bus ir gera va
karienė. Balandžio 17 d. 11 v. r., 
Aušros Vartų šventovėje iškilmingos 
pamaldos, po jų pusryčiai Jaunimo 
Centre.

“AUKURAS” balandžio 30 d. va
žiuos į Bostoną, kur vaidins Balio 
Sruogos “Pavasario giesmę”. Tas 
veikalas bus statomas Toronte IV-ta- 
me teatru festivalyje gegužės 20 d.

Ad.
KRISTAUS PRISIKĖLIMO šventės 

proga KLB Hamiltono apyl. valdyba 
sveikina visus Hamiltono lietuvius, 
linkėdama pavasariško džiaugsmo.

SUDARYTA KLB KRAŠTO TA
RYBOS ir KLJS tarybos rinkimams 
pravesti komisija: pirm. A. Juozapa
vičius, sekr. O. Stasiūlis, nariai — 
A. Kaminskaitė ir A. Petkevičius. 
Visais rinkimų reikalais prašoma 
kreiptis pas pirm. A. Juozapavičių, 
20 Kensington Av. N., Hamilton L8L 
7M9. Tel. 544-5015.

P A R E M KIME SPORTUOJANTĮ 
JAUNIMĄ, gausiai atvykdami šešta
dienį, balandžio 16, į Westdale Colle
ge salę (Main St. W.), kur 2 v. p. p. 
susitiks Hamiltono ir Detroito krep
šininkai. Vakare visi sportininkai da
lyvaus šaulių parengime.

MOTINOS DIENĄ minėsime gegu
žės 8. Ji bus pradėta Mišiomis AV 
parapijos šventovėje. Po pamaldų 
Jaunimo Centre bus iškilmingas mi
nėjimas. K .B.

Windsor, Ontario
AUKOJO TAUTOS FONDUI. 

KLB Windsoro apylinkės surengta
me Vasario 16 minėjime ir kitomis 
progomis 1977 m. Tautos Fondui su
aukota $715.00.

Aukojo $50: A. Krakauskai, B. 
Kudzmavičius, S. ir dr. D. Naikaus- 
kai; $40: J. O. Giedriūnai, A. Juš- 
kauskas; $30: dr. S. Kizis, E. S. Za- 
torskiai; $27: J. Čepaitis; $25: E. 
Pakauskienė; $20: V. Baltrašiūnai, 
V. E. Barisai, dr. Č. J. Kūrai, L. Le- 
parskas, W. M. Stechyshyn, G. O. 
Vindašiai; $15: P. B. Januškos, V.

'enmncjer Ltd

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

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

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

balandžio 16, 
šeštadienį, 
7 v. vakaro, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centre,
48 Dundurn St. N.

Co,

balandžio 23, 
šeštadienį, 
7.30 v. vakaro, 
{Jaunimo Centre,) 
48 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ontario.

Aido" rėmėjų komitetas

I. Alantai; $11: B. Balaišiai; $10: R. 
M. Dumčiai, P. Eidukai, M. J. Ki- 
ziai, P. E. Kairiai, kun. D. Lengvi
nas, Z. Mistautai, V. Pundziai, Ant. 
M. Tautkevičiai, Alb. V. Tautkevi- 
čiai, J. M. Sinkai, B. E. Barisai, S. 
S. Smalinskai, M. šilinskas, P. Ki
liai, S. Pakauskas, jn.; $5: E. Baltu- 
lienė, A. B. Kozuliai, D. Kraniaus- 
kienė, K. Linkevičienė, dr. J. I. Puo
džiukai, P. Radzevičiai, A. Rimšos, 
D. Kozulis, A. Urbonas, F. M. Du- 
ralia, Ed. Linkevičius, P. Jomantas; 
$2: P. Dalangauskas. Nuoširdi padė
ka visiems aukojusiems.

E. Rakauskienė, 
Tautos Fondo įgaliotinė

St. Catharines, Ont.
LABAI GRAŽIAI PRAĖJO RE

KOLEKCIJOS. Beveik visus tris va
karus maldos namai buvo pilni žmo
nių. Matėsi lietuvių ir iš tolimesnių 
vietovių. Gražus buvo bendras gie
dojimas. Rekolekcijas vedė svečias 
iš Čikagos kun. J. Vaišnys, SJ, dide
lės erudicijos kunigas. Liturgijos pa
keitimai buvo išaiškinti lengvai, su
prantamai ir priimtinai. Ramus dės
tymo būdas sudarė tikrai šventišką 
nuotaiką.

P A S I R UOŠIMAI RINKIMAMS į 
KLB krašto tarybą eina gerai. Yra 
kandidatų, žmonės mielai už juos pa
sirašo tik. .. . nežino už ką pasirašo. 
To nenurodo siūlytojų sąrašų blan
kai - formos. Siūlytojų pavardės, var
dai, parašai, o blanke nematyti nie
ko, kas nurodytų už ką pasirašoma 
— už kurį kandidatą. Pasimetus kan
didato sutikimo kandidatuoti atski
ram lapeliui, niekas negalėtų atspė
ti už ką žmonės pasirašė.

Kita maišatis, nurodoma: “Tas
pat siūlytojas gali pasirašyti tik vie
ną kandidatų sąrašą”. Išeina, kad 
sudaromas siūlytojų sąrašas dviejuo
se egzemplioriuose, jie siūlytojų pa
sirašomi, tik po to dar pasirašoma 
viename kandidatų sąraše. Ar tai ne- 
perdang pasirašymų?

Čia ne priekaištas, tik faktas, kad 
reikalas nėra aiškus. Vyr. rinkimų 
komisijai reikėtų kiek daugiau šiam 
reikalui paskirti laiko ir tuo sutau
pyti daugeliui laiko besiaiškinant kas 
ir kaip. Kor.

Ottawa, Ontario
“CARLTON EDUCATION BUL

LETIN” š. m. 4 nr. beveik visą pus
lapį paskyrė Merivale gimnazijos' 
vokiečių kalbos skyriui, kuriame vo
kiečių kalbą dėsto mokytojas Vikto
ras Priščepionka. Jo klasėse yra 65 
mokiniai. Kartu su savo mokytoju 
jie surengė “Vokiečių Dieną” su ati
tinkama programa. Vasaros metu 
gimnazija rengia mokinių išvykas 
mainų pagrindu į Vokietiją, kur su
sipažįsta su krašto kultūra. Gražiai 
atspaudintame gimnazijos biuleteny
je įdėta daug nuotraukų, kuriose 
matyti ir mokyt. V. Priščepionka su 
savo mokiniais.

VIENOS DIENOS REKOLEKCI
JOS buvo surengtos kovo 27, sekma
dienį, Marijos Nuolatinės Pagalbos 
šventovėje. Rekolekcines pamaldas 
atliko kūn. Pr. Gaida. Po jų minė
tos parapijos salėje įvyko jauki aga- 
pė, kurioje dalyvavo gausus būrys 
otaviečių, apylinkės tautiečių ir po
ra montrealiečių šeimų. Religiniais 
lietuvių reikalais čia rūpinasi kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, talkinamas 
specialaus komiteto. Be to, jis yra 
kalėjimų kapelionas, kuriam jau ne
kartą teko dalyvauti ir televizijos 
programose. K.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus) .Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

VLIKO IR ALTos VADOVŲ KON
FERENCIJA įvyks balandžio 23 d. 
Klevelande. Jos planus paruošė VLI- 
Ko atstovas J. Valaitis ir ALTos at
stovas T. Blinstrubas. Darbotvarkėn 
yra įtraukti Lietuvos laisvinimo rei
kalai, pasiruošimas Belgrado konfe
rencijai, veiklos koordinacija bei ki
ti klausimai.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
suvažiavime Čikagoje buvo išklausy
tos trys paskaitos: Vyt. Vaitiekūno— 
“Lietuva JAV ir Sovietų Sąjungos 
trikampyje”, dr. J. Girniaus — 
“Realybė ir ateitis”, dr. A. Damušio 
— “Ar yra prasmės likti rezisten
tais?” Pirmosios dvi paskaitos buvo 
daugiau pesimistinio pobūdžio. V. 
Vaitiekūnas pabrėžė specialistų da
romą išvadą, kad Sovietų Sąjunga 
šiandien yra geriau apsiginklavusi už 
JAV, tačiau sovietam problemą su
daro žmonių laisvės siekis jų įtakos 
kraštuose. Dr. J. Girnius kalbėjo 
apie įvairius mūsų sukaktuvininkus, 
pradedamais šimtinės sukaktimis ir 
baigdamas mažesnėmis. Jo nuomo
ne, lietuvišką veiklą dar bus galima 
tęsti 30 metų. Nerimą jam betgi ke
lia vidurinioji mūsų karta, neturinti 
didesnio užnugario, kurios vaikus nu
sinešė aplinka mišriomis vedybomis, 
patogaus gyvenimo vilionėmis. Dr. 
A. Damušis, apžvelgdamas mūsų tau
tos rezistenciją nuo 1831 ir 1863 m. 
sukilimų, buvo optimistiškesnis. Tik 
rezistencijos dėka pavyko atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę. Dabartinė 
rezistencija Lietuvoje, ypač “LKB 
Kronikos” leidimas, rodo, kad nevi- 
sur pralaimime, kad mums būtina ir 
toliau puoselėti rezistencinę dvasią.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS VAJŲ 
trečius metus iš eilės paskelbė JAV 
LB krašto valdyba nuo vasario 16 iki 
balandžio 30 d. Apylinkių valdybos 
prašomos surasti spaudos platinto
jus, skirti aukų spaudai, parduoti 
turimas knygas, prenumeruoti lietu
viškus laikraščius nuo lietuvybės ati- 
trūkusiem tautiečiam. Išsiuntinėtame 
bendraraštyje yra pridėtas 36 prenu- 
meruotinų laikraščių bei žurnalų są
rašas. Spaudos vajaus informacijas 
teikia jo koordinatorius ir LB krašto 
valdybos vicepirm. Rimas Česonis, 
809 Meeting House Rd., Cinnamin- 
son, N. J. 08077, USA.

TARPTAUTINIAME FEST IVA- 
LYJE Bayfront Centre kovo 11-13 d. 
d. gražiai pasirodė Floridos St. Pe- 
tersburgo lietuviai su tautiniais šo
kiais ir dainomis. Didelio dėmesio 
susilaukė jų paviljonas, turėjęs gau
sų tautodailės ir dailės rinkinį. Net 
du kartus jį rodė vietinė televizija. 
Sėkmingai buvo reiškiamas! ir su 
lietuviškais patiekalais, šokėjų nuo
trauką įsidėjo vietinis laikraštis 
"Evening Independent”. Tautodai
lės pavilijonui vadovavo dail. J. Juo
dis, dainos ir šokio ansambliui — A. 
Kamiene.

ČIKAGOS MOTERŲ KLUBAS, va
dovaujamas D. Bobelienės, organi
zuoja sąjūdį Nijolei Sadūnaitei lais
vinti. Pasitelkus kitas organizacijas, 
visose JAV lietuvių kolonijose ren
kami parašai peticijai, kuri bus 
įteikta atitinkamom amerikiečių 
įstaigom prieš Belgrado konferenci
ją. Peticijų formos gaunamos šiuo 
adresu: Adeline Kutchins, 21 Spin
ning Weel Rd., Apt. 16A Hinsdale, 
HI. 60521. Parašai bus renkami iki 
gegužės 1 d., nes sąrašą reikia įteik
ti iki gegužės 15 d.

LIETU VIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ SĄJUNGOS skyrius ko
vo 12 d. įsteigtas Cicere, III. Valdy- 
bon išrinkti: pirm. K. Mickevičius, 
sekr. J. švedas, ižd. A. Tauginas, jau
nimo vadovė S. Paulionienė, moterų 
— L. Dubauskienė.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEND 

RUOMENĖS literatūros būrelis Sao 
Paulo mieste vasario 26 d. įvykusiu 
susibūrimu pradėjo septintuosius 
veiklos metus. Naująja būrelio pir
mininke išrinkta Halina Didžiulytė- 
Mošinskienė.

Argentina
“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL

SAS”, Buenos Aires mieste Prano 
Ožinskio leidžiamas dvisavaitraštis, 
kovo 1 d. perspausdino "Tž” kores
pondento Čikagoje Vlado Ramojaus 
rašinį apie ten kilusius susikirtimus 
dėl filmų. Redakcija savo įvadinėje 
pastaboje “Tėviškės žiburių” leidi
mą kažkodėl priskiria Tėvams jėzui
tams. Iš tikrųjų mūsiškiai jėzuitai 
Kanadoje turi tik vieną Aušros Var
tų parapiją Montrealyje. “Tėviškės 
žiburius’” atšventusius sidabrinę su
kaktį, leidžia šiam tikslui sudaryta 
Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugija “Žiburiai”, neturinti nie
ko bendro su jokia vienuolija.

Australija
ADELAIDĖS LIETUVIAI šv. Ka

zimierą paminėjo gražiu religiniu 
koncertu jo vardo šventovėje. Įžangi
nį žodį apie II Vatikano santarybos 
dėmesį giesmei ir liturginei muzikai 
tarė Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. A. Spurgis, MIC. Koncer
te dalyvavo A. Ampt, vienas Adelai
dės katedros vargonininkų. Parapi
jos choras, vadovaujamas N. Masiu
lytės pagiedojo 12 giesmių, kaiku- 
rias su savo solistais B. Budriene, A. 
Urnevičiene ir V. Opulskiu. Koncer
to programą papildė atskirai giedo
jusi sol. J. Maželienė. Poetas Pr. 

Pusdešris skaitė savo sukurtą šv. Ka
zimiero ir faraono dialogą, atsklei
džiantį amžinybės siekimo kontras
tus. F. Kiršos, B. Brazdžionio, D. Sa- 
dūnaitės eilėraščius deklamavo B. 
Rainys, R. Pranckūnaitė ir E. Var
nienė. Po koncerto vaišes chorui su
rengė Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos narės. Jose atšvęstos ir 
neseniai praėjusios klebono kun. Al
bino Spurgio, MIC, vardinės.

SAVAITRAŠČIO "MŪSŲ PASTO
GĖ” leidėju lig šiol pasirašydavo 
ALB krašto valdyba. Jos posėdyje 
š. m. vasario 28 d. buvo padaryta iš
vada, kad Australijos Lietuvių Bend
ruomenė nėra inkorporuota Australi
jos įstaigose. Juridinio statuso neturi 
ir jos krašto valdyba. Taigi, teisi
niu požiūriu ji negali būti savaitraš
čio leidėja. ALB savo padalinius, 
kaip pvz. kolonijose įsteigtus Lietu
vių Namus, yra inkorporavusi tik jų 
vardu. Nutarta inkorporuoti ir “MP” 
savaitraštį leidžiančią organizaciją 
su būstine Sydnėjuje.

MECHANIKOS INŽ. POVILAS 
JANAVIČIUS, sydnėjiškis, neseniai 
baigęs universitetą, dalyvauja eks
pedicijoje, kuri š. m. pradžioje iš
vyko į P. Ameriką. Ji keliaus per 
Andų kalnus, Amazonės upe, per 
pietinį Atlantą, Karibų jūrą ir pa
sieks Ispaniją. Ekspediciją suorgani
zavo žinomasis tyrinėtojas Vital AI- 
sarkai, o ją finansuoja Panamos, Ek
vadoro, Ispanijos vyriausybės ir 
JAV leidžiamas žurnalas “National 
Geographic”, kuriame bus skelbiami 
dalyvių įspūdžiai.

Britanija
SAVAITRAŠTIS “EUROPOS LIE

TUVIS”, leidžiamas Londone, prenu
meratoriams JAV ir Kanadoje pra
dėtas siuntinėti oro paštu be papil
domo atlyginimo. Norima, kad jis 
greičiau pasiektų skaitytojus tų ša
lių lietuvių kolonijose. JAV lietuvių 
spauda Britaniją tepasiekia po 6-8 
savaičių. “EL” leidėjai daro išvadą, 
kad panašiai atsitikdavo ir su jų 
savaitraščiu, siunčiamu Kanadon ir 
JAV. Oro paštas “E. Lietuvį” pada
rys aktualesniu minėtų kraštų skai
tytojams; Metinė prenumerata — 
$19.50. Laukiama naujų prenumera
torių. “Europos Lietuvio” adresas: 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT, Britain.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPI
JOS Šv. Kazimiero klubo narių su
sirinkime metinę veiklos apžvalgą 
padarė pirm. J. Babilius, finansinę 
apyskaitą — revizijos komisijos pir
mininkas J. šemeta. Pajamų turėta 
3.650 svarų, išlaidų — 3.365 sv. Di
džiąją dalį išlaidų sudarė patalpų va
lymas, atlyginimas baro aptarnauto
jams, kultūriniai reikalai. Klubas 
net už 115 sv. prenumeruoja lietuviš
kus laikraščius bei žurnalus. Naujon 
valdybon perrinkti tie patys asme
nys: pirm. — J. Babilius, sekr. — 
V. Jurienė, ižd. — I. Dailidė, nariais 
— A. Knabikas, A. Černiauskas, A. 
Putinienė ir S. Kasparas, Nutarta 
sutvarkyti buvusį “Rūtos” draugijos 
knygyną, surengti bendras Kūčias, 
remti parapijos lietuvių jaunimą. Pa
skaitą apie šv. Kazimierą skaitė 
klebonas kun. dr. J. Sakevičius, apie 
kazimierinių tradicijas Lietuvoje 
kalbėjo pirm. J. Babilius. Sekančią 
dieną, sekmadienį, parapijos globė
jas šv. Kazimieras buvo prisimintas 
iškilmingomis klebono kun. dr. J. 
Sakevičiaus laikytomis pamaldomis 
ir specialiu pamokslu. Giedojo Lon
dono lietuvių choras, vadovaujamas 
J. Černio.

SU VLIKo PIRM. DR. K. J. VA
LIŪNU kovo 5 d. pasitarimą Londo
ne turėjo Britanijos LB krašto val
dybos nariai S. Kasparas, inž. R. 
Baublys, tarybos atstovas M. Bajo- 
rinas. Pasikalbėjime buvo paliesti 
aktualiausi Lietuvos laisvinimo rei
kalai Britanijoje, anglų visuomenės 
informavimas apie Lietuvą, lėšų 
klausimas šiam darbui, VLIKo atsto
vo veikla Britanijoje.

Vokietija
MUENCHENO LIETUVIŲ MOTE

RŲ KLUBAS “Susitikimo namuose” 
kovo 12 d. surengė šimtojo Marijos 
Pečkauskaitės gimtadienio minėji-. 
mą. Apie šią rašytoją, daugiau žino
mą Šatrijos Raganos slapyvardžiu, 
kalbėjo estrados sol. V. Rakauskaitė-. 
Landienė, pabrėždama jos meilę 
gimtajam kraštui. Ištraukas iš auto
biografinės Š. Raganos apysakos 
“Viktutė” skaitė E. Juodvalkytė. 
Vienas dalyvis, kuriam su Š. Ragana 
prieš 66 metus teko susitikti Ma
rijampolės mergaičių gimnazijoje, pa
pasakojo atsiminimų. Jinai jam tada 
atrodžiusi kaip griežta asmenybė, 
tikra priešingybė romantizmo ir ly
rizmo kupinai beletristikai.

ANDRE MARTIN — PETER FAL
KE KNYGĄ “Christus stirbt in Li- 
tauen” (“Kristus miršta Lietuvo
je”) išleido leidykla Paul Pattloch 
Verlag, 8750 Aschaffenburg, Gold- 
bacher Str. 2, Postfach 549. Šis 320 
psl. leidinys su lininiu įrišimu kai
nuoja 28 DM.

Šveicarija
SAVO TAUTINIŲ DRABUŽIŲ pa

rodą, apimančią visas Estijos sritis 
ir salas, kovo 6 d. Ciuriche surengė 
estų bendruomenė. Paroda susilaukė 
nemažo lankytojų dėmesio. Gausiai 
lankėsi ir parodon pakviesti lietu
viai. Jų tarpe buvo ir Šveicarijos 
LB pirm. dr. P. Radvila.



Prie St. Catharines, Ont., miesto rotušės po Lietuvos vėliavos pakėlimo iš
kilmių. Iš kairės: A. šetikas, J. Zubrickienė, miesto burmistras R. Adams, 
S. Zubrickienė, P. Kalainienė

Lietuvių rūpesčiai Vokietijoje
Rinktos vadovybės posėdžiai • Perdidelės sumos jaunimo 
kongresui * Atleista gimnazijos bendrabučio vedėja

KŪN. BR. LIUBINAS ji nesutikusi su siūlomuoju teks
tu. Tada buvusi iš darbo atleis
ta, o jos vietoje pradėjusi dirbti 
Kristina Pauliukevičiūtė, nese
niai Miunchene baigusi univer
siteto studijas.

M. S t a n kuvienė - Saulaitytė 
įteikė visai eilei tarybos narių 
savo protesto rašto kopijas ir 
prašė jos reikalą iškelti tarybo
je. Tai ir buvo padaryta, bet ta
ryba, dalyką ilgokai svarsčiusi ir 
diskutavusi, priėjo išvadą, kad 
jai daryti sprendimų nedera, 
nes gimnazija juk yra ne jos 
kompetencijoje. Nutarta Stan
kuvienės - Saulaitytės skundą 
perduoti kuratorijai, kuri susi
rinks už dviejų savaičių.

Būdingas priedėlis — dalis 
moksleivių suorganizavo pamo
kų streiką, kaip akivaizdų nepri
tarimą bendrabučio vedėjos at
leidimui. Ant gimnazijos laiptų 
sėdėjo visas būrys moksleivių, 
rankose laikydami plakatus. Jie 
nėjo tą dieną į pamokas, nėjo 
nė valgyti pietų. Sėdinčiųjų 
moksleivių tarpe daugiausia bu
vo atvykusieji iš Amerikos, bet 
buvo ir keletas mažiukų, visai 
lietuviškai nesuprantančių. Ir 
jie laikė rankose lietuviškus 
plakatus. Kita dalis moksleivių, 
ypač vyresniųjų klasių, prie 
streiko neprisidėjo, bet pamokų 
nebuvo nė jiems. Jie patenkinti 
vaikščiojo sode.

Galop taryba išsamiai svars
tė jaunimo kongreso organizavi
mo reikalus. Ilgiausiai sustota 
prie finansavimo. Taryba kol 
kas nerado galima duoti įgalio
jimų valdybai imti paskolą. Di
džiajai tarybos narių daugumai 
neatrodė suprantamas reikalin
gosios sumos dydis. Manyta, kad 
vien organizavimui per trejus 
metus po DM 15.000 esą nepro
porcingai daug. Sutarta leisti 
kompetentingiems asmenims da
lykus aiškinti toliau, o, kol bus 
reikalas, sušaukti specialų tary
bos posėdį.

Rinkimai
Taryba išrinko Į valdybą tris 

asmenis. Daugiausia balsų gavo 
studentas Petras Navulis — 13, 
Justinas Lukošius — 11 ir Jurgis 
Barasas — 9. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti tie patys asmenys, 
kurie buvo iki šiol — Ričardas 
Tendzegolskis, kun. Fricas Skė
rys ir Jaunutis Klimaitis. Gar
bės teismo pirmininku perrink
tas kun. Br. Liubinas. Perrink
tas taip pat narys Vytautas Svi- 
las ir išrinktas naujas Vytautas 
Bylaitis. Sudaryta ir tarybos 
rinkimų komisija Hamburge, 
nes š. m. rudenį turi būti išrink
ta nauja taryba. Į ją įeina J. Va
laitis, A. Lingė, Iz. Sragauskis, 
M. Lipšys ir A. Gedvilą. Iš nau
jo išrinkti ir trys atstovai į ku- 
ratoriją. Perrinkti — kun. Alf. 
Bernatonis ir J. K. Valiūnas, o 
naujai išrinktas Jurgis Barasas. 
Jis gavo lygų balsų skaičių su 
buvusiuoju nariu A. Šmitų, bet 
įėjo į kuratoriją, nes yra amžiu
mi vyresnis.

šeštadienis tarybos nariams 
buvo labai ilga diena — tik 
apie vidurnaktį buvo baigtas 
posėdis.

Šiemet LB tarybos suvažiavi- 
man neatvyko tik vienas jos na
rys. Visi kiti 14 susirinko laiku 
ir posėdžiavo ištvermingai. Po
sėdžius pradėjo tarybos prezi
diumo pirm. J. K. Valiūnas. Ta
rybos narys Andrius Šmitas, ku
ris neseniai lankėsi JAV-bėse, 
perdavė PLB valdybos pirm, 
inž. Br. Nainio sveikinimus.

Pranešimai
Valdybos pirm. Jurgis Bara- 

sas apžvelgė prabėgusių metų 
veiklą, suminėdamas, kad val
dyba per metus buvo susirinku
si 8 posėdžiams, kad “Informa
cijų”, kurias redaguoja J. Luko
šius, išleisti 8 numeriai, kad Vo
kietijoje veikia 31 LB apylinkė 
su 1066 nariais, kad yra 5 mo
kyklos su 30 mokinių, kad tary
bos narys M. šiušelis suorgani
zavo neakivaizdinius lituanisti
nius kursus, kuriuose yra apie 
15-20 studijuojančių. Jis pareiš
kė valdybos nuomonę, kad ir se
kančiais metais nebūsią vaikų 
vasaros stovyklos dėl įvairiau
sių priežasčių. Priminė Bend
ruomenės veikėjų suvažiavimą, 
kuris šiemet buvęs kitokio po
būdžio. Reakcijos buvusios įvai
rios. Atsirado naująją formą gi- 
riančiųjų, bet netrūko ir kriti
kuojančių. Pasidžiaugė knygų 
kiosku, kuriame per metus bu
vusios parduotos 106 knygos. 
Kiek kukliau suminėjo vis dar 
spausdinamą lietuvių kalbos 
vadovėlį, kuris ruošti pradėtas 
1962 m., knygos vis dar nėra. 
Galiausiai suminėjo jaunimo 
kongreso rengėjų pastangas ir 
valdybos ryšį su rengėjais. Val
dybai teksią rūpintis lėšomis. 
Rengėjai maną, kad kongreso 
paruošimui per trejus metus 
reikėsią po DM 15.000.

Ižd. Justinas Lukošius primi
nė, kad jau senokai yra išsiunti
nėta visiems tarybos nariams 
balansas, apyskaita, sąmata ir 
pareiškė viltį, kad jie yra ir per
skaityti. Balansas esąs DM 
1.390.895,25, pajamų —išlaidų 
apyskaita siekia DM 40.138,44, 
o sąmata 1977 m. — 50.500.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė jos pirm. kun. Fricas 
Skėrys, o garbės teismo prane
šimą padarė jo pirm. kun. Bro
nius Liubinas. Po to sekė tary
bos referentų pranešimai apie 
įvaiirias sritis. Galiausiai buvo 
suminėti 6 mirusieji LB veikė
jai per praėjusius metus. Jie pa
gerbti atsitojimu.

Apie Vasario 16 gimnaziją 
pranešimą padarė jos direkto
rius ir kuratorijos valdybos 
pirm. Vincas Natkevičius. Kal
bėjo ir jaunimo atstovai: Petras 
Nevulis — lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas ir Andrius 
Šmitas jaunimo kongreso orga
nizacinio komiteto pirmininkas.

Stovyklos ir gimnazija
Diskusijose buvo kalbama 

apie visus pranešimus. Svars
tant valdybos pirmininko prane
šimą, užkliuvo jo pareiškimas, 
kad nebus vaikams stovyklų. Di
džioji tarybos narių dalis buvo 
kitos nuomonės ir prašė valdybą 
dar kartą pamėginti.

Kalbant apie Vasario 16 gim
nazijos direktoriaus pranešimą, 
užkliuvo jo pasakymas, kad jis 
kalbąs tik iš malonės. J. Valiū
nas nusiskundė, kad gimnazijos \ 
direktorius nenorįs informuoti 
tarybos narių apie gimnazijos 
problemas. Kaikurie tarybos na
riai reiškė nuomonę, kad ateity
je gal iš viso nereikėtų direkto
riaus pranešimo, o jį padarytų 
kuratorijoje tarybai atstovaują 
žmonės, kurių yra 4.

Tame pokalbyje iškeltas ir 
vienas grynai gimnazijos reika
las. Mat, nuo kovo 10 d. iš pa
reigų atleista mergaičių bendra
bučio vedėja Stankuvienė - Sau- 
laitytė, dirbusi apie 5 mėnesius. 
Kuratorijos valdyba norėjusi ir 
su ja sudaryti darbo sutartį, bet

ATOSTOGOS 
pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine

Pranciškonai maloniai kviečia
visus lietuvius atostogauti jų 
vasarvietėje Kennebunkporte, 
Maine.

Sezonas prasideda liepos 2 ir 
baigiasi rugsėjo 5. Nuo liepos 
2 iki'16 ir nuo rugpjūčio 21 iki 
rugsėjo 5 nuo kambarių duoda
ma 20% nuolaida. Prašoma re
gistruotis iš anksto.

Informacijai adresas: Vasar
vietės vedėjas, Franciscan Mo
nastery, Kennebunkport, Maine 
04046, USA. Tel. 207-967-2011.

Sklb.

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Busima sovietų laikysena Belgrade
Pamažu artėja birželio 15. 

Daugelio akys krypsta, į Jugosla
vijos sostinę Belgradą, kur turi 
prasidėti nauji tarptautiniai pa
sitarimai, kurių svarbiausias 
tikslas — peržiūrėti, kaip vyk
domas Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos 
baigiamasis aktas, iškilmingai 
pasirašytas prieš pora metų 
Helsinkyje.

Kyla klausimas, ar visi būsi
mo pasitarimo dalyviai rinksis į 
Belgradą lygiai taip nusiteikę, 
kaip jie savo metu rinkosi į Hel
sinkį? Daugeliui stebėtojų atro
do, jog labiausiai yra pasikeitu
si Sov. Sąjungos laikysena. Var
gu ar šiandien, artėjant Belgra
do peržiūrai, Maskva tebelaiko 
Helsinkio susitarimą diplomati
ne pergale.

Šiuo atžvilgiu apsiriko, beje, 
ne vien tik komunistai. Net ir 
Vakaruose nedaug kas pradžioje 
galvojo, kokių padarinių sukels 
Varšuvos šalių vyriausybių vado
vų padėtieji parašai po Helsin
kio susitarimu visuose jų valdo
muose kraštuose. Daugelį nu
stebino Rytų Europoje besireiš
kiantis platus ir ryžtingas žmo
gaus teisių sąjūdis. Tai labai 
jautri tema, kurios nebus gali
ma išvengti Belgrade. Bet ar dėl 
to Maskva ir jos sąjungininkai 
yra visiškai praradę norą ruoš
tis Belgrado pasitarimams? Taip 
neatrodo.

Visų pirma Rytams nepatogi 
žmogaus teisių tema liečianti 
laisvą žmonių, minčių ir žinių 
judėjimą, apima tik vieną Hel
sinkio baigiamajame akte įrašy
tų nuostatų dalį, populiariai va
dinamą “trečiuoju krepšiu”. Ki
ti šio akto nuostatai liečia nė 
kiek nemažesnės svarbos Rytų ir 
Vakarų klausimus, kaip tarptau
tinės įtampos mažinimas, gink
lavimosi apribojimas, karo pra
timai, ūkinis bei technologinis 
bendradarbiavimas. Tai viena. 
Antra vertus, nepamirština ir 
tai, kas bus Belgrado pasitari
mų šeimininkai, nuo kurių ne
mažai priklausys pasitarimų 
tvarka ir eiga. Tito režimas taip 
pat turi savo sunkumų su “disi
dentais” ir šiuo atžvilgiu natū
raliai linksta prie visų kitų ko
munistinių režimų. Belgradas 
jau dabar priekaištauja Vaka
rams, kad jie vienašališkai kelia 
tiktai su vadinamu “trečiuoju 
krepšiu” susijusius klausimus.

❖ * *
Jau vien dėlto Vakarai netu

rėtų perdaug lengvai žiūrėti į 
Belgradą, bet rimtai ruoštis ar
tėjantiems pasitarimams tiek 
turinio, tiek taktikos požiūriais. 
Nesunku pramatyti, kad Mask
va ir jos satelitai žmogaus teisių 

Saugokite vaikus
nuo ligų skiepijimu

Ontario stengiasi jums
kaip tik padėtituo

Province of Ontario

William Davis 
Premier

Dennis Timbrell. 
Minister of 
Health

Jūs atlikite savo dalį — pasirūpinkite, kad jūsų vaikai būtų 
skiepyti. Pasitarkite su savo šeimos gydytoju, viešosios sveikatos 
slauge arba vietiniu sveikatos reikalų pareigūnu.

Yra nemokama knygelė "Immunization is your responsability1 
kurioje rasite lentelę, nurodančia prieš kurias ligas jūsų vaikai 
turi būti skiepijami ir kada. Norintieji tą knygelę gauti 
prašomi rašyti:

Health Resource Centre
Communications Branch
Ontario Ministry of Health
Hepburn Block, Queen’s Park
Toronto, Ontario M7A1S2

Skiepijimas apsaugo nuo paralyžiaus (polio), difterijos, tymų, 
vokiškųjų tymų (rubella), kokliušo, kiaulytės ir stabligės (tetanus).

Tos ligos dažnai laikomos lengvomis "vaikų ligomis", kaip, 
pavyzdžiui, tymai, tačiau gali sukelti smegenų ligą — 
encephalitis, kuri paprastai būna atsilikimo priežastimi.

Ontario provincijoje sveikatos ministerija parūpina skiepus, 
o jūsų Ontario Sveikatos Draudos Planas (OHIP) apmoka gydytoją 
už skiepijimą.

Visdėlto atsakomybė už skiepijimą, kad vaikai tikrai būtų 
apsaugoti, priklauso jums. Pasirūpinkite, kad jūsų vaikai būtų 
skiepyti jūsiškio šeimos gydytojo. Mokyklinio amžiaus vaikams 
pasinaudokite mokyklų skiepijimo galimybėmis, teikiamomis 
sveikatos vienetų.

Atsparumas ligoms sudaromas greitai ir patogiai —■ skiepai 
dažnai būna kombinuoti, paruošti iš karto prieš kelias ligas. 
Vienintelis kelias apsisaugoti nuo minėtų ligų yra skiepyti tiek 
žmonių, kiek įmanoma.

Jūsų Ontario vyriausybė atlieka savo dalį — parūpina skiepus 
ir moka už skiepijimą per OHIP.

svarstymą Belgrade mėgins ap
eiti dvejopais argumentais. Vie
nas jų lies tiesiog disidentus: 
kas juos remia, tas stabdo įtam
pų mažinimą, didina grėsmę sau
gumui, siekia sugrąžinti “šaltą
jį karą”. Kitas argumentas 
skamba taip: mūsų vidaus rei
kalai kitų neliečia; kas į juos ki
šasi, nusižengia tarptautinei tei
sei, visų pirma pripažintam jos 
dėsniui — nesikišti į kitų šalių 
vidaus reikalus.

V. Vokietijos katalikų publi
cistas Otto Roegele šiuos abu ar
gumentus vadina prieštaringais 
ir pastebi, kad užvis mažiausia 
gali kalbėti apie “kišimąsi” į ki
tų vidaus reikalus tie, kurie vi
same pasaulyje organizuoja 
“penktąsias kolonas”, kursto vi
suose žemynuose pasaulinės re
voliucijos mintį, solidarizuoja su 
visokiais revoliuciniais sąjū
džiais, o savo ambasadas ir kon
sulatus plačiai naudoja agitaci
jos, propagandos, špionažo ir di
versijos reikalams.

Minėto publicisto nuomone, 
Vakarai gali ramia sąžine ruoš
tis Belgrado pasitarimams. Kas 
pradžioje Helsinkyje atrodė 
kaip planas Sov. Sąjungos galy
bei įtvirtinti, netruko pasirodyti 
kaip kelias laisvėjimo linkme, 
kurį rodo drąsūs pavieniai žmo
gaus teisių kovotojai. Reikia 
manyti, kad ir lietuviškosios iš
eivijos vadovaujantys politiniai 
bei visuomeniniai s 1 u o g s niai 
Belgradu! rūpestingai ruošiasi.

Kai vieni svarsto Belgrado 
konferencijos ėjimus, kiti nepa
leidžia iš akių jai tinkamos me
džiagos bei faktų.

Pietų Italijos dienraštis “Gaz- 
zeta del Sud”, leidžiamas Mes- 
sinos mieste, išspausdino šių 
metų pradžioje savo korespon
dento Paolo Romani pranešimą 
iš Paryžiaus apie Baltijos vals
tybes. Sovietinė prievartinė asi
miliacijos politika Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, — rašo jis, 
— tolydžio sukelia pasipriešini
mą. Praėjo daugiau kaip 30 me
tų nuo šių trijų respublikų 
aneksijos, bet didelė jų gyven
tojų dalis rusų buvimą tebelai
ko svetimšalių okupacija.

Italų žurnalistas teigia, kad 
Pabaltijy smarkiai reiškiasi au- 
tonomistiniai bei separatistiniai 
sąjūdžiai ir pagrindinis pasiprie
šinimas, kurio valdžia nepajėgia 
sutramdyti. Tai esą liudija eilė 
slaptų “savilaidos” dokumentų, 
kurie neseniai pasiekė Vakarus. 
Jų plačias ištraukas persispaus
dino kairiosios pakraipos pran
cūzų dienraštis “Liberation”.

Matyt, tuo šaltiniu remdama
sis, Paolo Romani praneša, kad 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 

veikia bent 20 pusiau slaptų or
ganizacijų, kovojančių prieš so
vietinę okupaciją. Iš jų labiau
siai žinomos: “Tautinis Estų 
Frontas”, “Demokratinis Estų 
Sąjūdis”, “Sąjūdis už Latvijos 
nepriklausomybę”, “Krikščio
niškoji Latvijos Demokratija”, 
“Demokratinis Latvijos Jauni
mas”, “Tautinis Demokratinis 
Lietuvos Sąjūdis”. Žinoma, šie 
italų kalba pateiktųjų organiza
cijų pavadinimai, verčiant juos 
į lietuvių kalbą, gali ir nesutap
ti su jų originaliais pavadini
mais.

* * *
Paolo Romani nuomone, pa- 

ryžietiškame dienraštyje per
spausdinti dokumentai rodo, 
kad sovietinė valdžia visokiomis / 
priemonėmis mėgina nustelbti 
vietines kultūras, kalbas ir pa
pročius, tuo pačiu paniekindama 
ir Spalio revoliucijos paskelb
tuosius principus. Baltijos kraš
tų pasipriešinimui nuslopinti vi
sose trijose respublikose įvestas 
griežtas policinis režimas.

Dienraštis “Liberation”, be 
kitų dalykų, išspausdino ir Lat
vijoje esančių koncentracijos 
stovyklų sąrašą. Jų esą 12, iš jų 
viena skirta nepilnamečiams, o 
dvi — moterims. Tai didelis 
skaičius, palyginus su nedidele 
Latvijos teritorija ir negausiu 
gyventojų skaičiumi. Kaikuriuo- 
se lageriuose vidaus taisyklės 
tiksliai nurodo sąlygas, kuriose 
verčiami dirbti net invalidai ir 
nepajėgiantys. Visose stovyklo
se gyvenimas labai sunkus.

Italų žurnalistas primena, kad 
pernai tuojau po to, kai Prancū
zijos televizijoje buvo parodytas 
slaptai susuktas dokumentinis 
filmas apie vieną kalėjimą ne
toli Rygos, prancūzų komparti
ja pasiuntė Maskvai protesto 
raštą, reikalaudama paaiškinimo 
tuo reikalu. Drauge su kitais do
kumentais prancūzų spaudoje 
paskelbtas ir tikslus centrinio 
Rygos, kalėjimo aprašymas. Jį 
sudaro trys šešfaaugščiai pasta
tai: šimtas kamerų, kurių kiek
vienoje telpa 4 kaliniai, 50 vie
nučių ir apie 60 “bendrųjų” ka
merų.

Neseniai Vakarus pasiekė jau 
antras pogrindžio filmas iš Lat
vijos. Jame parodoma daugiau 
vaizdų iš kalinių gyvenimo. Pir
mojo latvių pogrindinio filmo 
atgarsiai Vakaruose paskatino 
susukti antrąjį filmą.

A. Lembergas

• Žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS
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SKAITYTOJAI PASISAKO
ISTORIJA IR KARIAI

Su dideliu susidomėjimu perskai
čiau “TŽ” 1977. I. 6 P. Lėlio straips
nį “Apie kariuomenes ir karius”. 
Pagalvojau: iš kur šiam savo veikla, 
plunksna, o ypač nuopelnais Kana
dos Lietuvių Fondui pasižymėjusiam 
ir jau “auksinio amžiaus” pasieku
siam tautiečiui dar tiek energijos at
siranda? Dar labiau mane nustebino 
P. Lelis, baigęs mokslus Prancūzi
joj inžinierius, savo istorijos žinoji
mu. Jau norėjau rašyti jam laišką, 
siūlantį jam, grįžus į neprikl. Lietu
vą, kandidatuoti į karo mokyklos 
karo istorijos lektoriaus vietą ...

“Pasaulis įstabus ...” pradėjau 
deklamuoti rašytojo Jurgio Gliaudos 
posmelį, perskaitęs š.m. vasario 10 
d. “TŽ” Jono Jakaičio straipsnį “At
siliepimas į pastabas” ir JAV LB 
veikėjo Kazio Jankūno laišką “Gy
rimas ir peikimas”. J. Jakaitis yra, 
matyt, garbingas vyras, jeigu pri
sipažįsta klydęs. Jis turbūt seka Ki
nijos mintytojo Konfucijaus pasaky
mą: jei žmogus neprisipažįsta klydęs, 
tai jau tuo pačiu laiku daro antrą 
klaidą... K. Jankūno pastabas leng
viau suprasime, žinodami, kad jis 
yra buvęs Lietuvos kariuomenės ka
rininkas. Visdėlto didelio mūsų ka
riuomenės niekinimo P. Lėlio 
straipsniyje aš nerandu. Ir P. Lelis, 
ir K. Jankūnas žino, kad Lietuvos 
kariuomenė buvo geriau parengta 
ir ginkluota nei Latvijos ar Estijos. 
Mūsų kavalerija nebūtų nuogais kar
dais atakavusi vokiečių tankų. Mūsiš
kių mobilizaciniai planai buvo silp
nokai parengti, bet svarbiausia tai, 
kad Lietuvos kariuomenė nesiprie
šino rusų okupacijai tik todėl, kad 
negavo tam iš savo vadovybės įsa
kymo!

Kam ginčytis ar lieti “apmaudo 
ąsočius”, kai panašių ar stambesnių 
klaidų padaro profesijonalai istori
kai ar rašytojai.

Štai, prieš porą mėnesių “Time” 
savaitraštyje radau recenziją knygos, 
kurioje garsios anglų Sandhursto ka
ro mokyklos karo istorijos lektorius 
nagrinėja 1815 m. Napoleono prie 
Waterloo pralaimėtą mūšį. Jis prisi
pažįsta jokioje kariuomenėje netar
navęs ir ginklo savo rankoje netu
rėjęs, bet turįs keliolikos metų pa
tyrimą kaip karo istorijos dėstyto
jas. Jis knygoje įrodinėja, kad Na
poleono pralaimėjimą prie Waterloo 
nulėmė anglų kareivių užsispyrimas 
neišsiblaškyti, puolant prancūzų ka
valerijai, bet laikytis kompaktinėje 
masėje ir anglų karininkų buvimas 
su savo kareiviais! Mūsų karo mo
kyklos karo istorijos lektorius gen. 
štabo pik. a.a. St. Zaskevičius Wa
terloo kautynes visai kitaip aiškino. 
Esą Napoleonas prie Waterloo pir
miausia sumušė ir išsklaidė (bet ne
sunaikino) prūsų Bluecherio armiją, 
o sekančią dieną susikibo su anglų 
Wellingtono vadovaujama armija. 
Pergalė jau buvo linkstanti Napoleo
no naudai, bet anglams pagalbon at
skubėjo jau spėję susitvarkyti prū
sai, kurie ir nulėmė prancūzų pralai
mėjimą. Net mūsiškė enciklopedija, 
rašydama apie G. L. Bluecherį, sa
ko, kad šis Prūsijos karo vadas mū

šyje ties Waterloo laiku atskubėjo 
Wellingtono gelbėti ir nulėmė lai
mėjimą.

Jeigu gali suklysti garsios anglų 
karo mokyklos karo istorijos lekto
rius, tai kodėl negali suklysti tau
tiečiai Jakaitis, Jankūnas ar Lelis, 
ypač jeigu jie naudojasi skirtingais 
informacijos šaltiniais?! Pasiskaity- 
kime pvz. iš lenkiškų šaltinių apie 
Žalgirio mūšį, tai dar daugiau nu
stebsime.

Galų gale ar tai šiandien labai 
svarbu ir ar verta dėlto ginčytis, kai 
dabartiniame savo gyvenime be 
Tėvynės turime daug svarbesnių, 
reikalų bei problemų?

Jurgis Gediminėnas
BRAZILIJOS SPAUDOJE

Skaitydamas Jūsų laikraščio 1976 
m. lapkričio 25 d. laidą, radau žinutę , 
apie Brazilijos lietuvius. Ją pasirašo' 
Leontina Correia de Souza. Ten tarp 
kitų minčių radau vieną tvirtinimą, 
kad “į vietinę Brazilijos spaudą nie
kas nepajėgia įeiti”. Nežinau, ar mi
nėta autorė gyvena Brazilijoje, ar 
yra nepakankamai informuota, ar ne
skaito didžiųjų vietos dienraščių, 
kad taip tvirtina. Kad Jūsų laikraš
čio skaitytojai nesusidarytų klaidin
go įspūdžio, paėmiau iš Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės archyvo ke
lis puslapius. Pacituosiu vieną kitą 
žinią apie mūsų tautiečius ir Lietu
vą.

“A Gazeta” 1976 m. kovo 29 ir 
balandžio 2, “O Reporter” de Goia- 
nia 1976 m. balandžio 6, “Diario 
de S. Paulo” balandžio 16, “Tribū
na de Bahia” 1976 m. gegužės 12. 
Dar 1976 m. paskutinėmis gegužės 
dienomis rašė apie Lietuvą “O De- 
mocrata”, “Estado de Piaui”, “O 
Radar” ir žurnalas “O Catolicismo”. 
Lietuvių emigracijos 50-metis pami
nėtas sekančiuose dienraščiuose: 
“Folha da Tardė” 1976 m. gegužės 
28 ir birželio 1, “Diario da Noite”, 
1976 m. gegužės 29 ir birželio 1, 
“Noticias Populares” — tomis pat 
dienomis, kaip ir “Folha de Sao 
Paulo”. “Folha da Tardė” įdėjo po 
dvi žinias su nuotraukomis. “Ultima 
Hora” ir “Cidade de Santos” taip 
pat paminėjo gegužės 29 d. laidose. 
Tautos liūdesio dienos buvo pami
nėtos 1976 m. birželio 13-14 dieno
mis: “Folha de Sao Paulo”, “Diario 
de Sao Paulo”, “Noticias Populares”, 
“Folha da Tardė”, “Diario da Noi
te”.

Tik įvairumo dėlei čia paminėjau 
vieną kitą ištrauką. Neįmanoma su
pirkinėti įvairių laikraščių ir jų iš
karpų mūsų archyvui, tačiau tai pa
rodo, kad tvirtinimas, jog “niekas 
neįeina į vietos spaudą” yra toli nuo 
tiesos. . . BL Bendruomenės spaudos 
tarnyba pastoviai siunčia į didžiuo
sius vietos dienraščius žinių apie lie
tuvius ir Lietuvą. Pernai buvo gauta 
per 190 iškarpų iš vietos spaudoje 
jau paskelbtų žinių, vienu ar kitu 
būdu liečiančių mus, Lietuvą ar Pa
baltijį. Nevisi laikraščiai atsiunčia 
savo iškarpas. Tas skaičius yra žy
miai didesnis. Alf. D. Petraitis 
Sao Paulo.
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Kanados žemės ūkio min. Whelan, Estijos konsulo Heinsoo žmona, KLB pirm. J. R. Simanavičius, senato pirmi
ninkė (dešinėje) baltiečių vakare parlamento rūmuose Nuotr. L. Giriūno

Ketvirčio šimtmečio festivalis

Keliavom su Pranu Basčiu
Su į amžinybę iškeliavusiu 

Pranu Basčiu buvova beveik kai
mynai: jis augo tame pačiame 
Jurbarko valsčiuje, Geišių kai
me prie Imsrės, aš — Lukšių 
kaime prie Antvardės. Bet pir
mą kartą susitikau su juo Jur
barko “Saulės” progimnazijoje 
1920 m., Įstojęs Į IV klasę. Ten 
jį radau toje klasėje (pradėjo 
1918 m. nuo II klasės). Nuo to 
laiko mudviejų pažintis ir bičiu
lystė nenutrūko iki pat jo gyve
nimo pabaigos.

1920 m. ji radau jau ir ekspe- 
rantininkų kuopelėje. Nuo tų 
metų rudens keli mokiniai, 
drauge ir Pr. Bastys, pradėjome 
leisti šapirografu spausdintą 
•laikraštėlį “Spinduliai”, kuna' 
bendradarbiai, redaktoriai ir 
administratoriai buvome tie pa
tys.

Nuo 1922 metų VI klasė Jur
barke nebuvo atidaryta. Penkias 
klases baigusieji išsiskirstė ki
tur. Pr. Bastys išvažiavo j Rasei
nius, aš — į Kauną. 1923 m. ru
denį ir aš nuvažiavau Į Rasei
nius. Ten 1925 m. mudu abu su 
Pranu baigėva pirmąją abitu
rientų laidą. Keli jurbarkiškiai, 
jų tarpe ir Pranas, gavę brandos 
atestatus, išvažiavo i Marijam
polės mokytojų kursus, o aš pa
sukau į Kauną, Į universitetą.

Pr. Bastys, baigęs mokytojų 
kursus, buvo paskirtas prad. 
mokyklos mokytoju į Žemaitiją. 
Dar 1923 m. iš VI klasės Pranas 
ir keli kiti Raseinių gimnazijos 
mokiniai dalyvavo Klaipėdos 
krašto atvadavimo žygyje. Bū
damas mokytoju, plačiai ėmė 
veikti sau artimuose švietimo ir 
visuomenės darbo baruose.

Iš Žemaitijos Pranas atvykda
vo retkarčiais Į Kauną, kur vėl 
atgydavo mudviejų bičiulystė. 
Kalbinau jį stoti Į universitetą. 
Bet jis liko Žemaitijoje 10 me
tų. Pagaliau, gavęs Kaune “Pa
žangos” namuose tarnybą, įsto
jo į universitetą ir humanitari
nių mokslų fakultete klausė lie
tuvių literatūros ir pedagogikos 
dalykų. Taip pat studijavo so
cialinių ir politinių mokslų ins
titute. Paskui dar trumpą laiką 
mokytojavo prad.. mokykloje 
netoli Kauno, čia jį 1940 m. už
klupo pirmasis bolševikmetis, 
bet laimingai išvengė trėmimo į 
Sibirą.

Vokiečių okupacijos metais 
Pr. Bastys buvo darbo inspekto
rium Kaune. 1944 m. bolševikų 
frontui artinantis, parvyko į 
tėviškę. Nenorėdamas būti visą 
laiką toje pačioje vietoje, kurį 
laiką dirbo Nemuno garlaivių 
tarnyboje.

1944 m. vasarą karo frontas 
buvo sustojęs netoli Jurbarko, 
tarp Veliuonos ir Raudonės. Ta
da aš jau gyvenau pajurbarkyje 
į Sibirą ištremto brolio Juozapo 
namuose, kur gyveno likusi se
suo su dviem ištremtojo brolio 
mažametėmis dukrelėmis. Buvo 
įtempto laukimo dienos ir nak
tys. Iš vokiečių divizijos štabo 
ėjo žinios, kad bolševikai dar 
būsią atmušti. Bet jie nebuvo 
atmušti. Tuo laiku atėjo iš gar
laivio Pranas ir sakė, kad dabar 
jam geriau gyventi namie, kai
me. Pavojui artinantis, lengviau 
bus išbėgti. Jis ir išvyko į savo 
tėviškę.

Spalio mėnesio pirmosiomis 
dienomis vėl atvyko jis pas mus 
Į pajurbarkį. Visi ženklai rodė, 
kad karo frontas pajudės į va
karus. Spalio 7 d. vėlai vakare 
gavome žinią, kad 8-tos dienos 
rytą Jurbarkas bus užleistas bol
ševikams.

Čia, šalia mūsų, gyveno ir ma
no brolis Antanas su šeima. Pa
skubom visi — savi ir pas mus 
apsistoję svečiai per naktį susi
ruošėm ir spalio 8 d. rytą sveti
mais dviem vienkinkiais veži
mais išvažiavom ir išėjom j va
karus. Su mumis drauge kelia

vo ir Pr. Bastys.
Patraukėm per girią į Pa

šventį, į Klaipėdos krašto pasie
nį. Iš čia ties Smalininkais tikė
jomės pereiti į kitapus Nemuno1 
ir keliauti tolyn Mažosios Lietu
vos keliais į pietų vakarus. Į 
Smalininkus ilgai neįleido, o 
kai pagaliau atsiradome prie 
Nemuno, dar teko laukti, kol 
per Nemuną plukdomuoju tiltu 
pirmiau pereis besitraukianti 
vokiečių kariuomenė. Tai buvo 
labai neramios valandos.

žiūrėjau į savo draugą. Jis 
buvo ramaus būdo, nuosaikus 
kalboje. Ir tada, laukdami savo 
valandėlės, kada galėsime per
eiti per Nemuną, tik trumpais 
žodžiais tesidalinome savo per
gyvenimais ir lūkesčiais. Tada 
reikėjo kantrybės, ramybės ir 
tokio būdo žmogus, koks buvo 
mano bičiulis Pranas, labai tiko 
ypač mudviem su seserimi, kai 
šalia turėjova mažametes brolio 
mergaites, kurių sveikata ir gy
vybė mudviem rūpėjo.

Mus praleido tik vakare, 
temstant. Pervažiavę tiltą, šile 
apsinakvojom. Nuo Nemuno 
kuo greičiau turėjome pasi
traukti, nes 5 v. r. tiltas turėjo 
būti susprogdintas.

Mes važiavom keli vežimai sa
viškių ir artimų pažįstamų. Ve
žimuose sėdėjo tik maži vaikai ir 
tie, kurie labai pavargdavo. Ki
ti visą laiką ėjo pėsti. Mūsų 
vienkinkiuose vežimuose dar 
buvo ir šiokių tokių daiktų, o 
žmonių — būrys; visi nebūtų nė 
sutilpę.

Keliavome mažais keliais ir 
vengėme didelių kolonų. Pirmo
siomis dienomis, bolševikų lėk
tuvams “medžiojant”, nekartą 
teko slėptis graviuose, pakelių 
krūmuose ir giriose. Išvengėm 
nelaimių.

Pro Įsrutį pasukom į Vėluvą. 
Ten vokiečiai mus sulaikė, suva
rė už miesto į pievą ir kelias 
dienas išlaikė, kol vėl galėjome 
toliau keliauti.

Su Pr. Basčiu išsiskyrėm ne
tikėtai: viename kelyje jis pa
matė su kitais keliaujančiais sa
vo seserį su vaikais. Pranas su 
mumis atsisveikino ir prisijun
gė prie savo sesers būrio. Dau
giau M. Lietuvos keliuose su 
juo nesusitikom.

Vėliau sužinojau, kad mano 
bičiulis Vokietijoje apsistojo 
Grevene, anglų zonoje. Mudu 
su seserimi ir abiem mergaitėm 
pasiekėme Bambergą amerikie
čių zonoje. Čia mus du kartu ap
lankė Pranas. Aš jį taip pat ap
lankiau. Visiems rūpėjo kur 
nors pastoviai įsikurti. Pranas 
netrukus išvažiavo į Angliją, iš 
Anglijos — į Kanadą, kur įsikū
rė, darbavosi tautiečių ir savo 
tėvynės labui.

Prieš Kalėdas parašė, kad bu
vęs ligoninėje, bet neminėjo 
kas jį vargino. Tik vėliau suži

rugpjūčio 13

Putnamo seselių 
vadovaujamos 
stovyklos ■ |
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nojau, kad buvo ištikus jį auto
mobilio nelaimė. Paskui vėl pa
rašė, kad turis vykti į ligoninę 
operacijai (XII. 29). Laukiau 
vėl, laukiau geros žinios, o atėjo 
liūdna žinia — sausio 22 naktį 
po operacijos miręs.

Pranas iš pat jaunystės buvo 
linkęs į pedagoginį darbą. Savo 
eilėraščius vaikams spausdino 
“Saulutėje”, “Žiburėlyje”, “Ge
nyje”, “Saulutėje” (Vokietijo
je), “Vieversėlyje”, “Eglutėje”, 
“Tėviškėlėje”. Atskiromis kny
gomis jo išleista: “Tra-lia-lia” 
1932, “Vilkas meškeriotojas” 
1946, “Gimtaisiais takeliais” 
1953, “Tėviškėlę aš regiu” 1968. 
Pasirašinėjo slapyvardžiu — 
Pranas Imsrys. Suredagavo kny
gelę “Parama”. Paskutiniu lai
ku paruošė leidinį Toronto Lie
tuvių Namų 25 metų sukakties 
proga.

Būrelis jurbarkiečių ir arti
mų jo kaimynų yra sumanę pa
ruošti Jurbarko monografiją. 
Pr. Bastys buvo tos monografi
jos redakcinės komisijos narys 
ir uolus bendradarbis. Mano 
broliui Antanui, kurio žinioje 
buvo monografijos rankraštis, 
Pr. Bastys 1976 m. rugsėjo 13 
d. rašė, kad esąs paprašytas pa
rašyti apie Toronto Lietuvių Na
mus. Tame laiške užsimena, kad 
buvusios prigriebusios jį ligos, 
tai monografijai parašyti nespė
jęs. Lapkričio 4 d. jis jau at
siuntė monografijai straipsnį 
apie jo gimtuosius Gaišius ir jų 
apylinkes. Tai buvo jau paskuti
nis jo darbas monografijai. Ga
lima numanyti, kad tuos pasku
tinius darbus jis atliko jau ne
turėdamas pilnos sveikatos.

Ilsėkis ramybėje, mielas Bi
čiuli, svetingoje Kanados žemė
je. Bendraklasis D. Giedraitis

Sudbury, Ontario
ŽUVAUTOJŲ - MEDŽIOTOJŲ 

KLUBAS “Geležinis Vilkas” šv. Juo
zapo dieną suomių salėj suruošė me
tinę puotą su šilta vakariene ir šal
tais užkandžiais bei gėrimais. Pobū
vį pradėjo pirm. Jonas Remeikis. Ka
dangi narių tarpe dalyvavo trys Juo
zai ir Juzė, tai pirm. J. R. juos pa
sveikino viso klubo vardu. Jiems su
giedota “Ilgiausių metų”. Meninę da
lį atliko Sudburio lietuvių kolonijos 
trijulė: Danguolė ir Erikas Rotkiai 
ir Gediminas Remeikis. Gražiai pa
dainavo keturias dainas: “Kopų 
balsai”, "Išplaukiant”, “Baltos ro
žės” ir “Jau vakarėlis”. Loterijai lai
mikius paaukojo J. Gatautienė, V. 
Gudrūnas, Laima Gatautytė ir pati 
valdyba. Laimė nusišypsojo J. Batai- 
čiui, K. Rimui, E. Jutelienei ir kun. 
Ant. Sabui. Grojo A. Gataučio plokš
telių muzika. Puikios vaišės buvo pa
ruoštos paties klubo pirm. J. Remei- 
kio.

— Angelė ir Leonas Baltučiai, bū
dami Meksikoj, Acapulco vietovėj, 
atšventė savo 30 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Ilgiausių metų!

K. A. S.

ALFONSAS NAKAS
Šio rašinio autoriui 1953 m. 

vasarą Ontario Stratforde nete
ko būti. Nebuvau ten, berods, 
iki šešiasdešimtųjų. Pirmą kar
tą atsilankęs kiek nusivyliau, 
nes žiūrėjau veikalo nepasiskai- 
tęs, o Šekspyro herojai kalbėjo 
kitaip negu jankiai ir kitaip ne
gu Ontario kanadiečiai. Vėl ke
letą metų ten nesilankiau. Tik 
bene nuo šešiasdešimt šeštųjų 
nė vieno sezono nebepraleidau.

Pirmasis sezonas 1953 m. tru
ko 6 savaites. Dviejų Šekspyro 
veikalų 42 spektakliai sulaukė 
68,087 žiūrovų. Už 10 metų sezo
nas truko 15 savaičių. Spektak
lių buvo 183, o žiūrovų — 288,- 
754. Už 20 metų — 23 savaitės, 
334 spektakliai ir 406,561 žiūro
vas. Paskutiniai prieinami duo
menys iš 1975 m.: 21 savaitė (2 
savaitėm trumpiau, negu anks
tesnius trejus metus), 362 spek
takliai, 437,302 žiūrovai. Kaip 
arti pusės milijono žiūrovų su
traukė 1976-jų sezonas, dar ne
žinau, tik nujaučiu, kad prie 
pusmilijonio jau visai priartėta. 
Tik pažvelkite į žemėlapį: ma
žas taškelis žaliame pieno ūkių 
rajone. Tik pasekite miestelio 
statistiką: seniai peržengęs 20.- 
000, bet niekaip neperlipa per 
25. Visdėlto per 5 vasaros mė
nesius miestelį aplanko žmonių 
skaičius, prilygstąs dviejų did
miesčių — Londono ir Windso- 
ro — gyventojų skaičiui. Argi 
nenuostabu?

Tie, kurie 1953 m. vasarą 
Stratforde pastatė cirko palapi
nę, įrengė šekspyrinę sceną ir 
ėmė vaidinti, šiandien tikrai ga
li didžiuotis subrandintais vai
siais. Dabar du — Festivalio ir 
“Avon” — teatrai, o kartais ir 
trečiasis, pagalbinis “Third Sta
ge” teatras kiekvieną sezoną 
stato po kelis ir keliolika veika
lų, repertuarą sudarę ne tik iš 
Šekspyro, bet ir iš kitų pasauli
nio garso veikalų.

Ką Stratforde regėsime šią 
vasarą, 25-tojo, sukaktuvinio se
zono metu?

Sezonui paruošta 10 veikalų 
— po penkis Festivalio ir 
“Avon” teatrų scenoms. Festi
valio teatre — tik Šekspyro vei

Lėšas, jeigu jas uždirbate, 
privalote deklaruoti. Kitaip 
sakant, turite užpildyti 
mokesčių blankus kartų j metus 
ir pasiųsti Kanados pajamų 
ministerijai Otavoje (Revenue 
Canada, Taxation).

Kiekvienas Kanados 
gyventojas, turėjęs pajamų 
1976 metais daugiau nei 
nustatyta neapmokestinama 
suma ir asmeninės atskaitos, 
privalo užpildyti asmeninius 
blankus T1 (Individual Income 
Tax) ir išsiųsti iki 1977 metų 
balandžio 30 dienos. Jei 
negavote savo mokesčių blankų, 
kreipkitės į vietinę pašto arba 
apylinkės mokesčių įstaigų 
(District Taxation Office).

Mokesčių blankuose įrašoma 
vardas, pavardė, pajamos iš 
visų šaltinių, atimama neap
mokestinama suma, asmeninės 
atskaitos ir tada apskaičiuojami 
mokesčiai. Jums pagelbėti 
pridėjome prie blanko mokesčių 
vadovų (Income Tax Guide), 
kuris teiks jums visų reikalingų 
pagalbų.

kalai: “Richard III”, “All’s 
Well That Ends Well”, “As You 
Like It”, “Much Ado About 
Nothing” ir “A Midsummer 
Night’s Dream”. Pirmieji du 
vaidinti pirmajame sezone 1953 
m. vasarą, paskutinysis dėl di
delio pasisekimo grąžinamas iš 
pernykščio repertuaro, o kiti du 
nebuvo vaidinti po keletą metų. 
“Avon” teatre statoma tik vie
na Šekspyro tragedija — “Ro
meo and Juliet”. Kiti keturi vei
kalai yra šie: Henriko Ibseno 
“Ghosts”, Augusto Strindbergo 
“Miss Julie”, Ferenco Molnaro 
“The Guardsman” ir Noel Co- 
wardo “Hay Fever”.

Šalia paskutinių kelių sezonų 
metu išgarsėjusių aktorių, kaip 
William Hutt, Martha Henry, 
Brian Bedford, Maggie Smith, 
Nicholas Pennell, Marti Mara- 
den, Leslie Yeo, Richard Mo
nette, William Needles ir eilės 
kitų, nuo šio sezono pradžios į 
Festivalį įsijungia ir britų tele
vizijos bei filmų aktorė Margret 
Tyzack. Į ligi šiol viešpatavusių 
režisorių vyrų tarpą ateina pir
moji Festivalio režisorė moteris 
Marigold Charlesworth. Meno 
vadovu ir vyriausiu režisorium 
lieka Robin Phillips. Kai prieš 
porą metų jis užėmė Jean Gas
con vietą, manėme, kad jau jo
kių Amerikų šiame Festivaly jis 
nebeatras. O atrado! Stratfordo 
Festivalis, tiesa, tapo labiau 
kontroversiškas, bet gal kaip tik 
dėl to jis ir ėmė publiką dar 
labiau traukti.

Beje, sezonas prasidės birže
lio 6, o užsibaigs spalio 15.

Esate Stratforde buvęs ir sa
vo pavardę bilietų kasoje pali
kęs? Jums jokios tolesnės infor
macijos nereikia, nes tuo pasi
rūpins Festivalio vadovybė. Ne
buvote ar kontakto su bilietų 
kasa nesudarėte? Tuomet štai 
adresas: Festival Box Office, P. 
O. Box 520, Stratford, Ontario 
N5A 6V2. Telefonas (519) 273- 
1600. Parašykite ir paprašykite 
viso sezono programos. Rašyti 
jau galima nuo kovo 7. Kai nu
tarsite, kada ir kuriuos veikalus 
norite matyti, pasiųskite užsa
kymą vėl laišku arba perduokite 
telefonu. Telefonu užsakymai

priimami nuo balandžio 18. Ne
žinau, kurie pastatymai šiemet 
bus “karščiausi” — tiems bilie
tus reikia užsakyti prieš 2 — 3 
mėnesius!

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duonų. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

★ MONS. GENO BARONI, 46 m. 
amžiaus, paskirtas JAV apgyvendini
mo bei gyvenviečių plėtimo departa
mento sekretoriaus padėjėju. Pasak 
žymaus katalikų istoriko mons. John 
Tracy Ellis, tai pirmasis katalikų ku
nigas, užėmęs JAV-se tokią kabine
to lygio vietą JAV valdžioje. Mons. 
Baroni pranešė, gavęs leidimą tą 
vietą užimti iš kard. William Baum, 
savo vyskupo. Mons. Baroni yra 
daug pasidarbavęs etninių grupių 
problemų kėlimu.

SVARBI 
PAJAMŲ MOKESČIU 

INFORMACIJA
Svarbu tinkamai ir tiksliai 

užpildyti mokesčių blankų. Visų 
pirma įrašykite v/sas savo 
pajamas, ne vien tik pajamas, 
sužymėtas jūsų darbdavio ant 
T4 lapelio, bet ir visas kitas, 
gautas metų laikotarpyje; 
pavyzdžiui, kiekvienų atlyginimų 
už patarnavimus, nors ir 
nebūtumėte gavęs T4 lapelio, 
arbatpinigius, pinigines dovanas, 
investacines pajamas iš visų 
šaltinių, įskaitant palūkanas už 
paskolas draugams bei giminėms, 
nuomos pajamas ir visas gautas 
šeimos priedų išmokas.

Pasinaudokite visomis mokes
čių lengvatomis bei atskaitomis, 
į kurias turite teisę. Pavyzdžiui, 
jeigu išlaikote arba padedate 
išlaikyti asmenį, kuris gyvena 
Kanadoje (arba ir ne Kanadoje, 
jeigu tas asmuo būtų laikomas 
aprūpinamu šeimos nariu, jei 
gyventų Kanadoje), galite prašyti 
asmeninės atskaitos. Jei išlaiko
masis asmuo gyvena ne Kanadoje 
privalote užpildyti blankų TIE- 
NR, kurį galite gauti savo 
apylinkės mokesčių įstaigoje 
(District Taxation Office), ir

Pavasarinis “Manyland Books” 
leidinių išpardavimas 

(nuo kovo 25 iki balandžio 25)
GROŽINĖ LITERATŪRA

Aloyzas Baronas, THE THIRD WOMAN (romanas) $5.— dabar $2.50 
Jurgis Gliaudą, SONATA OF ICARUS (apie M. K. Čiurlionį) $5.— 

dabar $2.50
Vincas Krėvė, THE TEMPTATION $3.— dabar $2.—
Ignas Šeinius, REJUVENATION OF SIEGFRIED IMMERSELBE 

(romanas, kuriame išjuokiamas vokiškas rasizmas, išspausdin
tas Hitlerio galybės metais) $5.— dabar $2.—

Ignas Šeinius, ORDEAL OF ASSAD PASHA (linksmi Miss America 
nuotykiai) $2.— dabar $1.—

Mykolas Vaitkus, THE DELUGE (apie biblinį tvaną) $3.95 dabar $1.50
Ant. Vaičiulaitis, NOON AT A COUNTRY INN (novelės) $3.95 da

bar $2.—
Vaižgantas, SIN AT EASTER (apysakos) $5.95 dabar $3.—
Vincas Krėvė, HERDSMAN AND THE LINDEN TREE (apysakos) 

$3.95 dabar $2.—
Vincas Kudirka, MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE (apysakos 

ir Varpas) $2.— dabar $1.—
Decker & Angoff, MODERN STORIES FROM MANY LANDS (bal

tiečių kūryba taip pat reprezentuojama) $7.95 dabar $5.—
Stepas Zobarskas, YOUNG LOVE & OTHER INFIDELITIES (nove

lės) $4.95 dabar $2.50
Stepas Zobarskas, BOBY WISHINGMORE (apysaka vaikams) $1.95 

dabar $1.—
Alg. Landsbergis, FIVE POSTS IN A MARKET PLACE (drama apie 

partizanus) $4.— dabar $2.50
Marija Saulaitis, AND YOU (eilėraščiai) $2.95 dabar $1.— ’

Danguolė Sealey, RECOLLECTIONS OF A CHILDHOOD (eilės) $4.— 
dabar $1.—

Danguolė Sealey, REGIONS OF NO ADMITTANCE (eilės) $4.— 
dabar $1.—

ISTORIJA, ATSIMINIMAI IR KITOS KNYGOS
J. Daumantas, FIGHTERS FOR FREEDOM (išgarsėjusi vieno iš 

partizanų vadų knyga) $9.95 dabar $8.—
Stasys Yla, A PRIEST IN STUTTHOF (lietuviai nacių kone, stovyk

loje) $7.95 dabar $4.—
Dr. A. Gerutis, ed., LITHUANIA: 700 YEARS (4-ji laida) $12.— 

dabar $10.—
Jurgis Gliaudą, SIMAS (istorija apie jūrininką Simą Kudirką) $5.— 

dabar $2.50
Neužmirškite pridėti 40 centų už pirmąją knygą ir po 20 centų už 

sekančias knygas pašto ir persiuntimo išlaidoms padengti. 
Čekius ir perlaidas siųskit šiuo adresu:

MANYLAND BOOKS, INC. 
84-39 90th Street

Woodhaven, N.Y. 11421, USA

prijungti prie užpildyto mokesčių 
blanko su reikalingais kvitais. 
Minėtame specialiame blanke 
turi būti įrašyti išlaikomųjų 
asmenų vardai, pavardės, amžius.

Įrašykite tikslius duomenis 
ant atitinkamos linijos, gerai 
apskaičiuokite, patikrinkite 
kartų ir kitų, pasinaudodami 
mokesčių vadovu.

Jeigu dar lieka neaiškumų, 
kreipkitės į apylinkės mokesčių 
įstaigų. Jos tarnautojai jums 
padės. Apylinkių mokesčių įstaigų 
telefonai surašyti ant mokesčių 
vadovo užpakalinio viršelio. 
Neužmirškite — jūsų užpildyti 
mokesčių blankai privalo būti 
išsiųsti iki 1977 metų balandžio 
30 dienos vidurnakčio.

■ tiįLf. Revenue Canada Revenu Canada
■ *T Taxation Impot

Hon. Monique Begin L'hon. Monique Begin
Minister Ministre



Žymusis poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS, sulaukęs 70 metu amžiaus

Patriotizmas 
Brazdžionio poezijoje

Apmąstymas tautinius šokius stebint

M. STONYS
Š.m. vasario 2 d. Bern. Brazdžioniui suėjo 70 metų. Per šį 

netrumpą ir audringą laikotarpį poetas daug išgyveno, daug iš
kentėjo, daug džiaugsmo ir skausmo patyrė, parašė daug gražiau
sių eilėraščių, kurių dalis tapo dainomis (“šiaurės pašvaistė”), 
giesmėmis (“O Kristau”) ir maldomis (“Benamių malda”). Po 
Maironio niekas taip jautriai nerašė apie Dievą, apie per pasaulį 
keliaujantį žmogų, apie savo tautą ir tėvynę Lietuvą. Gražiausi 
epitetai, vaizdingiausi palyginimai ir skaisčiausi posakiai mūsų 
gailestingajam Dievui ir kenčiančiai, skriaudžiamai, svetimų batų 
mindžiojamai protėvių žemei — Lietuvai. Niekas iki Brazdžionio 
nebuvo taip gražiai kalbėjęs apie lietuviškas lankas, apie žydin
čias vyšnias, apie javų laukus, apie kvepiančią lietuvišką duoną, 
apie artoją ir vyturėlį, apie šnekantį upelį...

Brazdžionis pradėjo rašyti patriotinius eilėraščius vėlai, kai 
jau buvo baigęs universitetą, kai buvo beveik pustuzinį poezijos 
knygų išleidęs į pasaulį, kai Lietuvai artėjo didžioji nelaimė — 
II Didysis karas ir žiauri komunistinė ruso okupacija.

Bern. Brazdžionio patriotizmas — meilės ir pagarbos išraiška 
savo tautai, savo kraštui, savo kultūrai ir jos paminklams, papro
čiams, gamtovaizdžiui ir viskam, kas lietuvio širdžiai artima, mie
la ir brangu.

Lietuva buvo visiems brangus vardas, bet ypatingai brangus 
poetui Bern. Brazdžioniui. Gražiausiais žodžiais jis tą vardą mini, 
su gražiausiais pasaulio daiktais jį gretina, didžiausią pagarbą jam 
reiškia. Reikia paskaityti visą eilėraštį, kad suprastume. Tik tuo 
būdu suprasime poeto mintį ir Lietuvos reikšmę lietuviui.

ŠIAURĖS PAŠVAISTE , . .

Lietuva, mano Siaurės pašvaistė
Ir gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?
Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
Tavo kojas gimtoj pakelėj,
Kad iš tavo padangės lininės
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai;
Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos 
Glausčiau, tartum relikviją šventą, 
Radęs slenkstį namų pelenuos.
Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laimė šviesi.

(Dainuojama. Kompozicija Stepo Sodeikos)
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Tėvynės netekusiam atsiskleidžia jos laukai, dainos, Nemunas, 
Žaliakalnio ąžuolai, sodo obelėlė, Kaunas.

KAZYS KEMEŽYS
Gailėjausi, kad man nepasi

sekė gauti geros vietos naujoje 
Melburno Dallas Brooks kon
certų salėje — reikėjo sėdėti 
pirmame balkone, visai šalia ir 
virš platformos, ant kurios “Gy
vataras” šoko (koncertinėse sa
lėse scenos nėra). Bet koncertui 
pasibaigus įsitikinau, kad lietu
vių tautinius šokius reikia žiū
rėti iš viršaus. Tiktai tada atsi
veria tų šokių paslaptinga, vis 
besikeičianti kristalinė forma, 
lyg “Gyvataras” būtų su savim 
atsivežęs iš Kanados šalčių įvai
rių baltų snieguolių, kurios 
spalvingai blizga Australijos 
vidurvasario saulėje.

Ką tie du tūkstančiai žiūro
vų, bent jų dauguma, galvojo 
apie “Gyvataro” pasirodymą, 
buvo aišku iš gyvo ir garsaus 
plojimo prieš ir po kiekvieno 
šokio. Salė buvo pilna Australi
jos piliečių, kurie per dvimetes 
Lietuvių Dienas, suvažiavę iš 
visų Australijos kampų, trans
formuojasi į nuoširdžiausius 
lietuvius. Jų entuziazmas lietu
viškumui neabejotinai nustel
bia betkokį objektyvumą.

Galbūt daugumai buvo lygiai 
taip pat malonu stebėti “Gyva- 
tarą” ir prieš koncertą, ir per 
pertrauką, ir po koncerto tuo
se pergrūstuose koridoriuose, 
prieangiuose ir ant laiptų, vie
ną ar du kartus kas dveji metai 
pasijusti tarp , savų žmonių. Tą 
vakarą Dallas Brooks pastatas 
tapo maža Lietuva, kurioje gali
ma buvo kalbėti be akcento.

Vienintelė disharmonija, įves
ta galbūt dėl neišvengiamos 
politikos, buvo Viktorijos vals
tijos premjeras Dick Hamer su 
žmona, kurie išsėdėjo per visą 
koncertą, pabaigoje tarė žodį ir 
pasveikino. Kaikurių tautiečių 
sielojimasis, ar premjerui pati
ko “Gyvataras”, yra nereikalin
gas, nes jis į koncertą atėjo ne 
vien tik dėl pasigrožėjimo, bet 
galbūt ir dėl rinkimų.

Aš pats, nebūdamas tautinių 
šokių specialistas, pastebėjau, 
kad mergaitės teatriškai šypso
josi ir per Blezdingėlę, kuri 
buvo pristatyta kaip liūdnas 
šokis — atsisveikinimas su vai
kinais, išvykstančiais į kovą už 
tėvynę. Be to, įgriso akordeonas 
ir truputį persaldus lietuviško 
supažindinimo tekstas. Po kon
certo kaikurie koncerto daly
viai reiškė nuomonę, kad dvi

pačių mažiausių iš Lietuvos atsivežtų daiktelių? Ir poetas darė tą 
patį, tik apie tai gražiau pasakė — parašė.

Aš sapnavau: štai teka Nemunas pro Kauną, 
Kaip mūsų skausmas didelis, platus, 
Prie Veliuonos beginkliai partizanai kaunas 
Ir gina jo krantus.

Ak, mano laimės tolima sodyba,
Puošta šventaisiais protėvių vardais, 
Tavam danguj — jaunystės saulė žiba, 
Ir sodai žydi — pasakų žiedais.

(Iš rinkinio “Šiaurės pašvaistė”, 24 psl.)
Palikę atminimuose tenai
Plaštakės, gintaras ir sraigės auksu žėri
Ir nenustos žėrėję amžinai.

Tėvynės ilgesio išvargintas lietuvis nekartą girdėjo šaukiant 
jį vardu eiti namo. Ir ėjo, tik prisiminęs žiaurų raudonarmietį, 
nuliūdęs grįžo. Poetas Brazdžionis tokį ilgesio jausmą išreiškė 
eilių posmais.

Kai tave menu aš, tėviške senoji, 
Su tavim kai atminimuose esu, —
Sningant — gėlės žydi, o miškų gelmėj tamsiojoj, 
Lyg tavam sode — šviesu, šviesu.

(Per pasaulį keliauja žmogus, 307 p.)

Dar ir dabar girdžiu, dainuoja 
Ten panemunėje piemuo, 
Upely nardo aukso kuoja, 
Ir žydi kryžkelėj akmuo.
Lijo lietūs, siautė pusnys šaltos, 
O nameliuos gera — kaip danguj, 
O aplink, kaip žiedas, baltas baltas 
Skendo Kaunas sniego prieblandoj.
Kai po tėviškės dangum kada miegosi, 
Oš lopšinę žalio kalno ąžuolai, 
Po mūs sodo obelėlėm, po žaliosiom 
Sups lovelę tavo šviesūs angelai...

Apie tėvų žemę galvojant, svajojant, akyse pasirodo jos gra
žūs vaizdai.

Aš regiu — o regėjime šventas ir didis!...
Kai buvau, lyg tavęs nemačiau, 
O dabar, atminimuose likusi, žydi 
Ir už pasakų žiedą skaisčiau.

Ten — užmerkęs akis — aš-matau tartum gyvus 
Ir miškus, ir laukus, ir sodybas žalias, 
Pasipuošusias sodais ir krūmais alyvų, 
Ir Velykų varpus, ir verbų šakeles...

(Iš rinkinio “Šiaurės pašvaistė”, 36 psl.)
Man tos žalios pievos vis regėsis, 
Ir baltų ramunių bus pilni sapnai, 
Gundys šienapjūčio naktys šviesios, 
Sauks pakvipęs liepžiedžiais pavėsis, 
Kol sugrįšiu poilsio tenais.

Kas iš mūsų, palikusių savo tėvynę, nesiilgėjo ar nesapnavo 
savo sodybų, savo krašto vaizdų? Kas nebrangino ir nelaikė net.

Vis man rodos, ten šaukia kažin kas, 
Vis man rodos, vadina vardu, — 
Ar svirtis kaip senelė palinkus, 
Ar sodybos prie Mūšos krantų?
Mes užmiršom, kaip upeliai šneka
Ir kaip gieda rytą vyturys, 
Bet širdy mes vis regėsim taką, 
Vis kaip gervės ten mūs akys grįš.

Kam Vokietijoje ar Amerikoje buvo skani duona? Niekam. 
Net šiandien, praėjus 30 metų, dar vis prisimename kaimo duonos 
skonį, kurio negalime rasti svetimuose kraštuose. Kodėl lietuviška 
duona skani, paaiškina poetas Brazdžionis.

Ar ne tu, šventa tėvynės duona,
Baudžiavų rytais namie malta, rupi, 
Ar ne tu tenai iš aukšto kluono 
Ajarais ir kmynais man kvepi?

(Iš rink. “Šiaurės pašvaistė”, 46 psl.)
Kai buvome Vokietijoje, nuolatos meldėmės ir prašėme Vieš

patį Dievą, kad grąžintų mus į mūsų šventąją žemę — Lietuvą. 
To paties prašė ir Bern. Brazdžionis.

Vesk greičiau namo, kur Maironis šaukia, 
Ir kur Vaižganto žemės žingsniai ilsis, 
Vesk ir mus tenai, į tėvų Ramovę, 
Viešpatie geras.

(Per pasaulį keliauja žmogus, 438 psl.)
O Dieve Tėve mūsų, globoki mūs tėvynę 
Ir naują laisvės rytą uždek jos danguje, 
Tėvų gimtojon žemėn tegrįžta vėl tremtiniai, 
Kur teka amžių kraujas, kur šaukia Baltija.

(Per pasaulį keliauja žmogus, 424 psl.)
Kaip iš tų negausių pavienių ištraukų-posmų matome, pat

riotinė Bern. Brazdžionio poezija yra įvairi, gausi savo temomis 
ir motyvais, subtili savo poetinėmis priemonėmis, kurias kita 
proga vertėtų panagrinėti. Beje, čia pacituoti pavieniai posmai 
sudaro tik mažytę patriotinių eilėraščių dalį. Tai tik atskiri per
liukai, kurie skatina pasinerti į gilius poeto vandenis.

"Gyvataras" Australijos Lietuvių Dienose, Melburne
valandos buvo perdaug, kad 
būtų užtekę keleto šokių.

Reikia betgi suprasti, kad or
kestrą “Gyvatarui” turėti net 
Hamiltone būtų sunku. Išvykti 
kur nors su orkestru, ypač 
Australijon, būtų finansiškai 
sunkiai įmanoma. Visdėlto “Gy
vatarui” būtų patartina muziką 
paįvairinti, net pačiam akorde
onistui išmokti pūsti skudutį, 
mušti būgną, o patiems šokė
jams dainuoti per lėtesnius šo
kius.

Bet ne dėl viso to aš čia ra
šau. Rašau, nes gailiuosi, kad 
“Gyvataras” nepasirodė kon
certinėje Sydnėjaus operos rū
mų salėje, kiek didesnėje už 
Dallas Brooks salę. Ji turi pa
kabintus, kaip dekoracijas, 
augštai virš koncertinės plat
formos keturis ar penkis baltus 
horizontinius lankus. Atsime
nu, prieš trejus metus buvau 
Sydnėjaus operos rūmų atida
ryme, kai buvo atliekama Ba
cho muzika. Baltų lankų vaiz
das augštai virš mažos muzi
kantų grupės priminė renesan
sinį paveikslą šventųjų muzi
kantų su aureolėmis.

Tokia šventinė aplinka būtų 
tikusi “Gyvatarui” ne dėlto, 
kad jo šokėjai šventi žmonės, 
bet dėlto, kad Dallas Brooks 
koncerte jiems pasisekė at
skleisti, bent man, lietuvių tau
tinių šokių tikybinį pobūdį. Tas 
dviejų valandų intensyvus šoki
mas, be šokėjiškumo ar teatriš- 
kumo, pamažu įtikino mane, 
kad aš čia matau ne šokį, bet 
išraišką lietuvių pasidavimo 
stebuklingai dieviško judesio 
harmonijai.

Aš esu matęs daug lietuvių 
tautinių šokių, bet visuose tas 
intensyvumas, kurį parodė “Gy
vataras”, buvo nustelbtas pro
gramos trumpumo, teatriškumo 
ir kitų pašalinių dalykų.

Tie, kurie skundėsi koncerto 
ilgumu ir šokių monotonija, tu
rėjo galvoje ne “Gyvatarą”, bet 
aplamai lietuvių tautinių šokių 
charakterį. Pirmiausia, lietuvių 
tautiniai šokiai sukurti šokti, o 
ne i juos žiūrėti. Jie vienpusės 
scenos ir žiūrovų nepripažįsta, 
žiūrovui juos reikia atsitiktinai 
užklupti: besileidžiant nuo kal
no rasti juos bešokant tolimame 
slėnyje. Didžiausias mano pagei
davimas būtų — pamatyti “Gy
vatarą” šokant vieną ramią 
vasaros pavakarę Delfų teatre 

Graikijoje, kur aš būčiau vie
nintelis, šokėjų nepastebėtas 
žiūrovas, sėdįs augštai ant 
priešpaskutinio akmeninio suo
lo.

Tiems, kurie skundėsi nuobo
dumu, nebuvimu “Gyvatare” 
ir aplamai lietuvių šokiuose 
akrobatikos, — tiems turiu tik 
vieną atsakymą — jie nutau
tėję.

Aš seniai sprendžiu klausi
mą, kuo lietuvių tauta yra pa
sižymėjusi. Priėjau išvadą, kad 
vienintelė būdinga jos savybė 
yra tolerancija. Mes niekuomet, 
išskyrus trumpą šio šimtmečio 
nepriklausomybės laiką, neban
dėm kam nors primesti savo 
kultūros. Prieš šovinistiškos 
Lenkijos įsikišimą po Liublino 
unijos Didžiosios Lietuvos Kun- 
nigaikštystės pagonys, ortodok
sai, katalikai, žydai, mahome
tonai bei kiti taikiai gyveno ir 
kultūriškai žydėjo. Net ir pa
ti Lenkija, Gediminaičių kara
lių valdoma 200 metų, pasiekė 
auksinį savo kultūros amžių. 
Visi persekiojimai ir neigiami 
politiniai pasikeitimai atėjo po 
to, kai lietuviai nustojo valdyti 
Rytų Europą 1572 m.

Minėtoji tolerancija pasireiš
kia ir tautiniuose lietuvių šo
kiuose. Deja, lietuviai yra pra
radę galbūt jau labai seniai 
tą veidrodį, kuris jiems teisin
gai pasakytų, kas jie yra. Jeigu 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės laikais koks nors lietuvis 
filosofas būtų suformulavęs lie
tuvių misiją, tai jie būtų buvę 
viso pasaulio šviesos nešėjai. 
Jeigu pasaulis būtų priėmęs tą 
toleranciją kitoms kultūroms, 
tikyboms ir kalboms, kuri buvo 
išvystyta XIV-XV š. Lietuvos 
valstybėje, — taika, laisvė, ra
mybė ir lygybė būtų jau seniai 
įgyvendinti dalykai.

Stebėdamas “Gyvatarą” iš 
Dallas Brooks balkono, pama
čiau, kad jo šokiuose nėra jo
kios agresijos, konfrontacijos, 
tyčinio, apgalvoto bandymo su
sidurti su žiūrovais, o tik pas
tarųjų žavėjimas, kad jie atei
tų ir, bent dvasiškai, dalyvautų 
šioje apeigoje Dievui.

Šis būdo švelnumas ir žavu
mas nebuvo naudingas lietu
viams, gyvenantiems tarp sla
viško ir teutoniško šovinizmo, 
tačiau mes turime atsiminti, 
kad kultūrinės agresijos laikai 
jau yra praėję. Jie mirė su ka
raliais, kunigaikščiais ir aristo
kratais pirmojo pasaulinio karo 
metu.

Dabar gyvename naujos kul
tūrinės epochos pradžioje, kuri 
krikščionybės idėjų dėka per 
atsinaujinantį humanizmą ska
tina eilinių žmonių savigarbą 
ir kultūrinę išraišką, ši nauja 
pasaulėjauta nepriima nei kul
tūrinių absoliutizmų, nei kultū
rinės aristokratijos. Tai lietu
vių būdui yra labai artimas 
bruožas. Sprendžiant iš prieš
krikščioniškos lietuvių tikybos 
ir iš kunigaikštystinės valsty
bės kultūrinės tolerancijos, ši 
nauja pasaulėjauta yra lietuvių 
stiprybė. Bet ją taip pat reikia 
puoselėti ir prižiūrėti kaip rū
tų darželį, nenuvertinti besidai
rant į svetimas gėles.

Čia ir gali glūdėti G. Breich- 
manienės didelis įnašas į lietu-
vių tautos gyvenimą. Su ja ir 
I. Jokūbyniene bekalbant per 
Kanberos lietuvių klubo vaka
rienę “Gyvatarui”, iškilo ne
nuoseklumas. Jos norėjo įtikin
ti, kad “Gyvataras” šoka tik
tai autentiškus lietuvių šokius, 
kad juose nėra jokio slavizmo 
ar kitų svetimybių. Bet pati 
“Gyvataro” programa, rodos, 
rašo apie prancūziškas kvadri- 
les. Ką p. Breichmanienė nori 
išreikšti ir išlaikyti “Gyvatare” 
yra ne “autentiškumas”, bet ža
vingas lietuviškumas ar lietu
viškas žavingumas, kuriame vis
kas yra ' išreikšta subtilumu ir 
ratelio draugiškumu.

Gaila, kad lietuviai apsikrikš
tijo ne XX š. gale, bet XIV pa
baigoje, kai lietuviams įdiegė 
ne tik krikščionybės gėrybes, 
bet ir Viduržemio jūros kraštų 
rytietišką ritualizmą bei lenkų 
šovinizmą.

Dabar, kai katalikų liturgija 
yra daug laisvesnė ir mūsų kul
tūriniai ryšiai su Lenkija su- 
silpnėję, ar nebūtų laikas G. 
Breichmanienei kartu su mūsų 
kunigais sukurti religinio po
būdžio šokius, kuriuose misti
nis Dievo apsilankymas žemėje 
bei Jo sutikimas butų išreikš
tas harmoningais judesiais ir 
lietuviška dvasia?

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

J. ERETAS
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C KILTMEJE VEIKLOJE
LOS ANGELES DRAMOS SAM

BŪRIS ruošiasi Birutės Pūkelevičiū- 
tės dramos “Palikimas” premjerai, 
įvyksiančiai gegužės 7 d. King, Jr., 
gimnazijos salėje. Veikalą režisuoja 
Dalila Mackialienė. B: Pūkelevičiūtė 
su “Palikimu” yra laimėjusi sambū
rio paskelbtą konkursą ir $1.000 pre
miją, kurią parūpino mecenatai — 
Gasparas Kazlauskas, Ema ir Vincas 
Dovydaičiai. Sambūris gegužės 7-8 d. 
d. Tautiniuose Lietuvių Namuose su
rengs meno studijas Kalifornijos 
universitete baigiančios jaunosios 
dail. Rasos Arbaitės kūrinių parodą. 
Su B. Pūkelevičiūtės “Palikimu” 
Los Angeles Dramos Sambūris daly
vaus IV lietuvių teatrų festivalyje 
Toronte.

SU MEDŽIO ŠAKNŲ SKULPTŪ
ROMIS Filadelfijoje viešėjo montre- 
alietis skulptorius Pranas Baltuonis, 
pirmąją savo parodą turėjęs prieš 
dešimtį metų “Expo-67” Monrealy
je. Nuo to laiko jis plataus pripaži- 
pimo susilaukė ne tik Kanados bei 
JAV lietuvių kolonijose, bet ir at
kreipė kaikurių muzėjų dėmesį Eu
ropoje. Pvz. pernai vasarą dalyvavo 
Modernaus Meno Muzėjaus Milane 
surengtoje tarptautinėje skulptūros 
parodoje, o dabar yra pakviestas sa
vo kūrinius išstatyti Paryžiaus “Mou- 
ffe” galerijoje. P. Baltuonio skulp
tūrų paroda Bostone, įvykusia kovo 
20 d. Šv. Andriejaus parapijos salė
je, pasirūpino šeštadieninės V. Krė-' 
vės mokyklos tėvų komitetas.

DR. ALBERTAS GERUTIS, gyve
nantis Šveicarijoje, parašė Lietuvos 
diplomatijos istoriją ir diplomato 
bei Lietuvos nepriklausomybės akto 
signataro Petro Klimo monografiją. 
Šias knygas išleis “Vilties” leidykla 
Klevelande.

“DIRVOS” ŠVENTĖJE ČIKAGO
JE rašytojai Birutei Pūkelevičiūtei 
įteikta mecenato S. Kašelionio $600 
premija už novelę “Grįžimas”, kuri 
laimėjo šio Klevelande leidžiamo 
laikraščio 1976 m. konkursą. Įvadinį 
žodį tarė vajaus “Dirvai” atstatyti 
komiteto Čikagos skyriaus pirm. P. 
Bučas, laureatės B. Pūkelevičiūtės 
veiklą bei jos laimėjimus nušvietė 
programos vadovė V. Kerelytė. Ver
tintojų komisijos sprendimą perskai
tė “Dirvos” leidėjų vardu “Vilties” 
draugijos pirm. K. Pocius. Jis taip
gi pabrėžė, kad mecenatas S. Kaše- 
lionis “Dirvos” novelių konkursui 
jau yra išrašęs penkioliktą čekį. Po 
jo trumpą žodį tarė S. Kašelionis ir 
B. Pūkelevičiūtė. Pastaroji linkėjo 
“Dirvai”, nusiaubtai gaisro, kaip fe
niksui prisikelti iš pelenų. Ji taip 
pat skaitė “Grįžimo” ištraukas ir ke
letą kitų kūrinių. Šventė užbaigta 
pietumis. Ją surengė “Vilties” drau
gijos valdyba ir šiam laikraščiui at
statyti vajaus komiteto Čikagos sky
rius. “Vilties” valdybą sudaro: pirm. 
K. Pocius, I vicepirm. J. Jurkūnas, 
II vicepirm. dr. V. Dargis, sekr. T. 
Blinstrubas; vajaus komitetą Čika
goje — pirm. P. Bučas, sekr. Br. 
Paplėnienė ir ižd. Pr. Kašiuba. Va
jaus komitetas “Dirvos” reikalams 
jau turi sutelkęs apie $60.000.

V. VOKIETIJOS PAŠTO MUZĖ- 
JUS Frankfurte prie Maino surengė 
du mėnesius truksiančią Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Čekoslovakijos paš
to ženklų parodą. Joje sutelkti pil
ni rinkiniai šių valstybių pašto ženk
lų, išleistų nepriklausomo gyvenimo 
metais, bei kiti filatelijos rodiniai. 
Paroda atidaryta kovo 8 d. ir truks 
iki gegužės 8 d.

LIETUVIU TELEVIZIJA savo 
koncertui Čikagos Jaunimo Centre 
pasikvietė kompoz. Juliaus Gaidelio 
vadovaujamą Bostono vyrų sekstetą 
— H. ir N. Lingeraičius, V. Bruzgį, 
R. Lizdenį, Pr. Šimkų ir V. Elkiną. 
Koncertas pradėtas humoristine va
dovo J. Gaidelio “Pasisveikinimo dai- 
,na”. Jame skambėjo lietuvių liau
dies dainos, Budriūno, Gaidelio, Bra
žinsko, Kairiūkščio, Baumilo, Ablė- 
naitės, Vaitkevičiaus kompozicijos, 
klasikiniai Šopeno, Brahmso, Offen- 
bacho, Schuberto kūriniai. Visus 
šiuos kūrinius sekstetui harmonizavo 
jo vadovas J. Gaidelis.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALI
KŲ visuomenininko premija už 1976 
m. veiklą bus paskirta pirmojoje ba
landžio pusėje. Premijai kasmet po 
$500 parūpina mecenatas kun. dr. 
J. Prunskis. šiemetinę vertintojų ko
misiją St. Petersburge, Floridoje, 
sudaro: pirm. dr. J. Petrikas, sekr. 
dr. A. Valienė, nariai — prel. J. Bal- 
kūnas, kun. J. Gasiūnas ir A. Pelec- 
kis. Premijos Įteikimo datą ir. vie
tovę nustatys PLKB centro valdyba.

VELIONIES KUN. DR. FELIKSO 
GURECKO laidotuvėse Čikagoje bu
vo surinkta $2.600, kurie dabar yra 
įtraukti į specialų fondą jo raštams 
išleisti. Paliktuosius raštus redaguo
ja Vladas Ramojus. Fondo lėšomis 
taipgi bus išleista ir a. a. dr. F. Gu- 
recko įsteigtos Lietuvos Dukterų 
Draugijos istorija. Už šiuos leidinius 
gautos pajamos bus skiriamos minė
tajai draugijai. Fondą tvarko komi
sija — dr. M. Ringienė, L. Lukienė- 
Lazauskienė ir dr. O. Bakaitienė su 
LD Draugijos valdyba. Velionies 
gerbėjai fondo išteklius gali papildy
ti savo lėšomis šiuo adresu: Daugh
ters of Lithuania, Inc., Father F. 
Gureckas Special Fund, c/o Ona 
Bakaitis, 5202 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill. 60632, USA. JAV lie
tuviai savo aukas turi teisę nurašyti 
nuo pajamų mokesčio.

SAULIAUS SONDECKIO vadovau
jamas kamerinis- Lietuvos orkestras 
grįžo iš gastrolių R. Vokietijoje, kur 
koncertai buvo surengti vienuolikoje 
miestų, jų tarpe tokiuose centruose, 
kaip R. Berlynas, Leipcigas, Rostoc- 
kas, Potsdamas ir Schwerinas. R. 
Berlyne orkestras dalyvavo kas antri 
metai rengiamame tarptautiniame da
bartinės muzikos festivalyje su vil
niečių kompozitorių F. Bajoro, A. 
Bražinsko, B. Kutavičiaus, A. Šende- 
rovo ir ruso D. Šostakovičiaus kūri
niais. Vertintojų komisija Lietuvos 
orkestrui paskyrė “Kritikų prizą”.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMUOSE įvykusi paroda “D. Bri
tanijos architektūros paminklų ap
sauga” lankytojams sudarė retą pro
gą susipažinti su šia tolima V. Eu
ropos šalimi. Parodos rodiniai buvo 
atvežti iš Maskvos.

TREČIAJAME PABALTIJO IR 
GUDIJOS jaunimo teatrų festivalyje 
Taline Lietuvai atstovavo Vilniaus 
jaunimo teatras su vyr. rež. D. Ta
mulevičiūte. šiai išvykai buvo pasi
rinkta gausiai vilniečių lankoma S. 
Šaltenio pjesė “Škac, mirtie, visados 
škac!”, šiltai sutikta estų žiūrovų bei 
kritikų.

UKMERGĖS KULTŪROS RŪ
MUOSE savo eilėraščius skaitė jau
nieji Vilniaus poetai R. Graibus ir 
V. Skripka. Vakaro dalyvius su jų 
kūryba supažindino ir į klausimus 
atsakinėjo kritikas A. Guščius.

DAIL. ALEKSANDRAS GUBINS- 
KIS akvarele bei mišria technika at
liktų portretų, natiurmortų ir peiza
žų parodą surengė Šalčininkų kultū
ros namuose. Vyravo peizažai, at
spindintys kaimo motyvus. Autorius 
yra baigęs pedagoginį Vitebsko in
stitutą, dirba piešimo mokytoju vi
durinėje Dieveniškių mokykloje, kū
rybai skirdamas laisvalaikius.

DU KONCERTUS VILNIEČIAMS 
atvežė simfoninis Vengrijos televizi
jos ir radijo orkestras, įsteigtas 
pokariniais metais, vadovaujamas D. 
Lehelio. Pastarasis jau du kartus 
yra laimėjęs F. Liszto premiją, susi
laukęs augščiausio Vengrijos įverti
nimo, kuriuo yra laikoma Košuto 
premija. Koncertuose skambėjo J. 
Haydno, A. Dvoržako, B. Bartoko, 
A. Sioliošio ir F. Gidašo kūriniai.

VILNIAUS MENO DARBUOTOJŲ 
RŪMAI surengė susitikimą su dviem 
debiutuojančiais prozininkais — R. 
Gaveliu ir S. T. Kondrotu. Jų kūri
nius skaitė Vilniaus konservatorijos 
teatrinio meistriškumo katedros dip
lomantai. Programai vadovavo ir 
jaunųjų prozininkų kūrybą aptarė li
teratūros kritikas A. Guščius.

MUZIKOLOGĖ I. ČERNOVA Lvi- 
vo “Žinijos” draugijos salėje skai
tė paskaitą “M. K. Čiurlionis — dai
lininkas ir muzikas”. Ukrainiečius 
ji supažindino su mūsų tautos geni
jaus gyvenimu bei kūryba. Paskaitą 
iliustravo M. K. Čiurlionio dailės 
darbų reprodukcijomis, muzikinių jo 
kūrinių pavyzdžiais. Po paskaitos bu
vo parodytas M. K. Čiurlioniui skir
tas filmas “Pasaulis kaip didžiulė 
simfonija”.

KOMPOZ. B. GORBULSKIS viešė
jo pas Punsko ir Seinų lietuvius, ku
riems šia proga buvo surengti jo kū
rinių vakarai. Programą atliko vieti
nis vokalinis-instrumentinis ansamb
lis “Punia”, vadovaujamas A. šliau- 
žio, vilniečiai estrados dainininkai N. 
Tallat-Kelpšaitė ir S. Liupkevičius.

LIETUVOS DAILININKIŲ tapybos 
darbų parodą Druskininkuose suren
gė savo klube vietinė “Draugystės 
sanatorija ir Vilniaus dailės parodų 
rūmai. Dalyvavo 11 tapytojų. Popu
liariausių kūrinių sąraše minimi: M. 
Cvirkienės “Nemuną s”, “Anna 
Frank”, N. Bespalovos “Seržantas 
Zykovas”, B. Jacevičiūtės “Ratnyčė
lė pavasarį”, E. Jurkūnienės “Nida”, 
R. Miknevičienės “Bernadeta sode”.

IGNALINOS KULTŪROS NA
MUOSE lankėsi poetas Alfonsas Mal
donis. Su jo kūryba ignaliniečius su
pažindino literatūros kritikas Valen
tinas Svcntickas, jo eilėraščius skai
tė aktorė Gražina Urbonaitė. Nau
jausiais savo poezijos posmais pro- 
gramon įsijungė ir pats A. Maldonis, 
kuris taipgi atsakinėjo ir į ignalinie
čių klausimus.

MARIJOS PEČKAUSKAITĖS — 
Šatrijos Raganos šimtojo gimtadie
nio minėjime respublikinėje Vil
niaus bibliotekoje įvadinį žodį tarė 
filologijos dr. J. Lankutis, apie jos 
gyvenimą bei kūrybą kalbėjo Vil
niaus pedagoginio instituto docentė 
A. Vaitiekūnienė, filologijos mokslų 
kandidatė. Š. Raganos kūrinių iš
traukas skaitė aktorės G. Urbonaitė 
ir J. Valančienė. Koncertinę progra
mą atliko Lietuvos liaudies buities 
muzėjaus liaudiško teatro grupė. 
Biblioteka taipgi surengė ir Š. Ra
ganai skirtą parodą. Jos šimtąjį gim
tadienį specialiais rašiniais paminė
jo ir spauda.

KOMPOZ. V. BARKAUSKO “II 
simfoniją” Weimare ir R. Berlyne 
atliko valstybinė Weimaro kapela, 
diriguojama L. Seiferto. Simfonijos 
atlikimas buvo susietas su kas dveji 
metai rengiamu tarptautinės muzi
kos festivaliu. Dienraštis “Neues 
Deutschland” žavisi lietuvio kompo
zitoriaus fantazija, draminiais impul
sais bei originalia lyrika, kurią at
skleidžia savitas folkloro panaudo
jimas šiame keturių dalių kūrinyje,

V. Kst.
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REALTY LTD.
2273 DUNDAS ST. WEST 
TORONTO,ONT. M6R 1X6

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

MISSISSAUGA, Cawthra Rd. — Delkus Cresc., naujos statybos, 7 
kambariai, 4 miegamieji, du gražiai įrengti kambariai rūsyje. Dvi
gubas garažas, didelis kiemas. Įmokėti $6.000.
PARKSIDE DR. — GARDEN AVE., 7 kambarių namas, 2 virtuvės, 
2 prausyklos, įrengtas rūsys. Įmokėti $5.000.
SUNNYSIDE — WRIGHT AVE., atskiras namas, 9 kambariai, 3 vir
tuvės, 3 prausyklos, vieta dviem garažam. Naujai atremontuotas. 
Įmokėti $10.000.
PACIFIC — ANNETTE, 8 kambariu namas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, 
ekstra kambarys rūsyje. Garažas ir šoninis įvažiavimas. Įmokėti $7.000.
HIGH PARK BLVD. — INDIAN RD., atskiras mūrinis namas, 10 
kambariu, 3 virtuvės, 3 prausyklos, garažas. Prašo $58.900, įmokėti 
$8.000.
HWY Nr. 2 — COLBORNE, maždaug 90 mylių į rytus nuo Toronto, 
apynaujis pastatas, mūrinis, 8 dideli kambariai ir 3 akrai gražios 
žemės arti Ontario ežero. Prašo $38,500 su $6-7,000 įmokėjimu. Geras 
pirkinys.
HAMILTONE, Kenilworth gatvė, 20 kambarių (4 butai), atskiras, 
mūrinis namas, visą laiką išnuomotas. Prašo $59.000 su $10.000 
įmokėjimu. Garsieji nepriklausomos Lietuvos sporto organizacijos LFLS futbolininkai. Iš kairės: Antanas Lingis (centro 

puolėjas), Nikodemas Cerėkas (dešinysis gynėjas), Viktoras Abramikas (vartininkas). Visi trys ilgus metus žaidė 
Lietuvos rinktinėje. Visi trys jau mirę. Nuotrauka nežinomo fotografo

GARBENS
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 LIETUVIŲ NAMŲ

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

Tel. 534-3511 - namų 537-2869 SPORTAS
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 1 NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

M6HC°A89e Tor°n,°' °nt • Tel. 532-3400

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais

AKTYVAI — virs 1T milijonų
MOKA UŽ:

]Q_3 = term, indėlius 1 metų 
j 0 3 E pensijų ir namų s-tas 

E taupomąsias s-tas......
uždaryta E depozitų-čekių s-tas. ..

Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

....9%

....9%
7Yi%
.....6%

Skyrius

10-8 =
10-8 1 DUODA PASKOLAS:

= asmenines ..............................9Vi%
9-1 = neklln. turto.............................. 9Vi%

9.30-1 = investacines ......................... 10’/2%
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokama visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Simons television ra K Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

SPORTAS VISUR
Steve Pickell, lietuvių kilmės plau

kikas iš Vankuverio, Montrealy įvy
kusiose plaukimo pirmenybėse net 
du kartus pagerino pasaulio rekor
dą. Plaukdamas 100 m peteliške, 
jau užplaukime pasiekė pasaulio re
kordą, nuplaukdamas šį nuotolį per 
54.71 sek. Senasis rekordas — 55.08 
sek. (R. Vokietijos R. Pytel). Baig
miniame plaukime S. P. laimėjo I v. 
ir dar kartą pagerino pasaulio re
kordą iki 54.25 sek. Plaukimo pirme
nybės įvyko trumpajame — 25 m. il
gio baseine. S. Pickell studijuoja Los 
Angeles universitete. Dieną prieš tai 
dalyvavo universitetų plaukimo var
žybose.

Pasaulio futbolo pirmenybių at
rankinėse rungtynėse Valija padarė 
didžiulę staigmeną — nugalėjo augš- 
tai vertinamą čekoslovakų vienuoli
kę 3:0. Neblogiau sekėsi ir Airijai, 
kuri Dubline 1:0 nugalėjo Prancūzi
ją ir dabar turi galimybių petekti į 
baigmines pirmenybes Argentinoje. 
Kitose atrankinėse pirmenybių rung
tynėse Olandija nugalėjo pajėgią 
Belgiją 2:0. Olandai buvo pranašes
ni ir sugebėjo prisitaikyti prie sve
timos aplinkos. Sis laimėjimas dar 
daugiau juos įtvirtino favoritų tar
pe.

Pasaulio vyrų šachmatų ketvirt- 
baigmio žaidimai turėjo būti baigti 
iki balandžio 1 d. Paskutinių žaidi
mų pasekmės: B. Spaski — V. Hort
5.5- 5,5; L. Polugajevski — H. Mc- 
King 5,0-4,0; L. Portizz — B. Larsen 
5,0-3,0; T. Petrosian — V. Korčnoj
3.5- 4,5. Iš viso reikia sužaisti 12 
rungčių. Jei po to bus lygiosios, teks 
žaisti dar dvi papildomos rungtys.

P. Amerikos pasaulinių futbolo 
pirmenybių atrankinėse rungtynėse 
Brazilija nugalėjo Paragvajų 1:0. 
Čia pirmoje grupėje pirmauja Bra
zilija 5 tšk., Paragvajus 3 tšk. Ant
roje grupėje Bolivija nugalėjo Vene- 
cuelą 2:0 ir užsitikrino I v. Trečio
je grupėje pirmauja Čilė su 3 tšk. ir 
Peru su 2 tšk.

VYČIO ŽINIOS
Violeta Nešukaitytė Britų Bend

ruomenės stalo teniso pirmenybėse 
sėkmingai žaidė moterų dvejeto var
žybose. Poroje su Rupa Banerjee 
laimėjo II v., tik baigminiame žaidi
me pralaimėjo anglių porai. Pake
liui į baigminį žaidimą, keturių rung
čių kovoje, jos dar nugalėjo labai 
pajėgų Hong Kongo dvejetą.

Vytas Gataveckas dažnai minimas 
vietiniuose laikraščiuose kaip geras 
krepšininkas. Neseniai jis žaidė To
ronto žaidimų aikštelių pirmenybėse 
Annette komandoje. Baigminiame 
žaidime prieš Regent Park jis įme
tė 24 krepšius ir užtikrino savo ko
mandai I v. laimėjimą 62:47.

Jauniai D (12), jauniausia Vyčio 
krepšinio komanda, žaidžianti CYO 
pirmenybėse, pasiekė reikšmingą 
laimėjimą, nugalėdama pajėgią St. 
Chris komandą 20:6. Prie laimėjimo 
šį kartą daugiausia prisidėjo Rimas 
Karpis, įmetęs 14 krepšių. Komando
je taip pat žaidė G. Grabauskas 4, J. 
Namikas 2, J. Aukštaitis, R. Karpis, 
R. Marcinkevičius.

Jauniai B (16) tose pačiose pirme
nybėse pralaimėjo St. Chris krepši
ninkams 37:51. Žaidė: E. Augaitis 2,
J. Zenkevičius 16, A. Radzevičius 2,
K. Banelis, T. Kasperavičius 2, J. 
Stočkus 15, A. Kišonas.

Jauniai A (18) ir toliau CYO pir
menybėse žaidžia be pralaimėjimų. 
Sį kartą, pasikvietę talkon jaunesnės 
klasės žaidėjus, įveikė St. Peters 
komandą 84:45. Šiose rungtynėse ge
rai sužaidė jaunesnės klasės žaidėjai 
— J. Zenkevičius 11 ir E. Augaitis 
10. Geriausiais, kaip ir visuomet, bu
vo R. Duliūnas, įmetęs daugiau kaip 
pusę taškų — 46. Komandoje taip 
pat žaidė K. Krawczyk 4, K. Banelis 
5, J. Stočkus, A. Radzevičius, S. Ar
lauskas 8, A. Kišonas, T. Kasperavi
čius.

Mūsų rėmėjui Antanui Klimui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių ruoštos jaunimui 

rekolekcijos įvyko praėjusį savaitga
lį Sharon, Ont., “Good Shephard” se
serų vienuolyne. Rekolekcijas vedė 
kun. J. Bacevičius, OFM, ir sesuo Ig
ne.

“Už krikščionišką atsinaujinimo” 
užmojį, kuriuo rūpinasi Federacijos 
valdyba ir kun. K. Trimakas, pasi
sakė daugelis studentų draugovių ir 
moksleivių kuopų. Įvairiose vietovė
se rengiami susitelkimo ir atsinauji
nimo savaitgaliai.

Toronto ateitininkų šventei, kuri 
įvyks balandžio 30 d., ruošiasi visi 
Toronto ateitininkai. Studentai ir 
moksleiviai ruošiasi įžodžiui. Sen
draugiai, tėvai ir svečiai prašomi įsi
gyti vakarienei bilietus iš anksto.

Sveikiname visus ateitininkus Ve
lykų proga ir linkime, kad visi pa
justume prisikėlusį Kristų savo šir
dyse ir savo gyvenime.

Žurnalas “Ateitis” nuo 1977 m. 
pradžios ištisai spausdinamas ofsetu, 
šis spausdinimo būdas spaustuvei dar 
sudaro daug sunkumų ir užima daug 
laiko. Dėl to š. m. sausio ir vasario 
numeriai labai vėlavo. Reikia tikėtis, 
kad ateityje spausdinimo laikas su
trumpės, ir žurnalas skaitytojus 
greičiau pasieks. Kita žurnalo vėla
vimo priežastis — antra klase siun
čiami žurnalai pasiekia skaitytojus 
po 2-3 savaičių. Redakcijai medžia
gos netrūksta. Tai rodo ir tas fak
tas, kad nuo 1976 m. daugelis žurna
lo numerių išeina padidinti: vietoj 
32 — 36 ar net 40 psl., o dabar tu
rimų nepanaudotų straipsnių užtek
tų dar bent 3 žurnalo numeriams. 
Skyrių medžiaga tuoj pat sudedama 
į ruošiamą numerį.

Kaip anksčiau, taip ir dabar pra
šome visus ateitininkų vienetus — 
moksleivių, studentų ir sendraugių 
siųsti savo veiklos aprašymus bei 
nuotraukas. Iš visų pageidaujame ne 
tik atsiliepimo į mūsų prašymus, 
bet ir sava iniciatyva atsiųsti savo 
kūrybos, trumpų bei ilgesnių pasisa
kymų aktualiais klausimais, na — ir 
straipsnių. Tebūna “Ateitis” visų 
mūsų žurnalas. Kęstutis Trimakas, 

vyr. “Ateities” redaktorius

BERESFORD - BLOOR, atskirai T A S ® kambariai per 2 
augštu, pakeistas RD U U_l Auaigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; įmokėt i .Jaa.uuo.
INDIAN RD., 19 kambarių, dideli^-^-w^ IL legaliai pakeistas; 
5 butai, rūsys, naujas n O ■ oSTypas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinis o .“cm mašinom; reikia parduoti; palikimas; papiginta ka*.a.

BOUSTEAD, atskiras triburis, 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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
8% už spec, taupymo sąsk.

7’/2% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

914% už asm. paskolas

9Vi% už mortgičius

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $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.

I Naujasis biudžetas

A uteri te Sales SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, f?96nBr°ck. ,a 1 (tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE™
335 Roncesvalles Ave., _ _ , _—_ —
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881

Juozas Eimis Ramas, District Manager of Canadian Premier Life

RADIO AND TV
WT < 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. Užbalis

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

N a u jasis Kanados biudžetas 
neatnešė didesnių pasikeitimų. 
Nusivilti teko tiem kanadie
čiam, kurie tikėjosi žymesnio 
pajamų mokesčio sumažinimo, 
kainų bei atlyginimų kontrolės 
atšaukimo kovoje su rekordiniu 
nedarbu. Premjero P. E. Tru
deau vyriausybė, matyt, padarė 
išvadą, kad tokia priemonė vėl 
būtų uždegusi didėjančias in
fliacijos liepsnas. Dėl šios prie
žasties buvo pasirinktas vidurio 
kelias, neturintis jokių staigių 
posūkių. Biudžetas numato 
$44,4 bilijono išlaidų ir tik $38 
bilijonus pajamų. Deficitui pa
dengti vėl reikės palyginti labai 
didelės $6,4 bilijono paskolos. 
Nežymaus pajamų mokesčio su
mažinimo susilauks kaikurios 
daugiau vaikų turinčios šeimos, 
nes už juos bus leidžiama atsi
skaityti po $50 daugiau už kiek
vieną iki bendros $500 sumos. 
Lig šiol darbo išlaidų atskaity
mui leidžiama suma buvo $150, 
o dabar bus $250. Kanados pi
liečiams, kurie užsienyje pirks 
lėktuvo bilietus Kanadon, prie 
jų reikės pridėti specialų 8% 
mokestį iki maksimalaus $8 
leidžiamo papildo. Valdžios lė
šos įvairiems darbams parūpin
ti nuo pernai rudenį numatytų 
$358 milijonų padidinamos iki 
$458 milijonų. Pagrindinė dar
bų parūpinimo našta paliekama 
privačioms bendrovėm įvairiu 
$700 milijonų mokesčio suma
žinimu. šiemet Kanados darbo 
rinkon įsijungs apie 250.000 
jaunosios kartos jaunų darbinin
kų, o darbo bus parūpinta tik 
200.000. Naująjį biudžetą dėl 
nepakankamų priemonių nedar
bui sumažinti pasmerkė visi 
opozicinių partijų vardai, o Ka
nados Darbo Kongreso pirm. J. 
Morris unijų vardu pagrasino 
atšaukti jų savanorišką įsiparei

gojimą nekelti perdidelių reika
lavimų, jeigu būtų panaikinta 
kainų bei atlyginimų kontrolė.

Federacinė liber alų partija 
simpoziumo pobūdžio posėdžiais 
keturias dienas Toronte svarstė 
savo ir visos Kanados proble
mas, sukvietusi apie 500 atsto
vų iš visų Kanados kampų. Jo
kių sprendimų nebuvo padary
ta, nes jie paliekami premjero 
P. E. Trudeau vyriausybei, bet 
nemažų p r i e k a ištų susilaukė 
perdidelis valdžios centralizavi
mas, atitrūkimas nuo žmonių ir 
net biurokratizmas, Vakarų Ka
nados, Kvebeko problemos. Bu
vo pabrėžtas pvz. faktas, kad iš 
Vankuverio skrydis Velykų 
atostogų į Paryžių kainuoja pi
giau, negu į Kvebeką. Britų Ko
lumbijos sostinėje Viktorijoje 
valstybinė radijo ir televizijos 
CBC bendrovė turi tik vieną sa
vo korespondentą, o Floridon, 
kur treniruojasi naujai įsteigto 
Toronte “Blue Jays” beisbolo' 
klubo komanda, yra pasiuntusi 
28 savo darbuotojus. Baigminį 
žodį tarė pats premjeras P. E. 
Trudeau, pabrėždamas labai di
delį kanadiečių bei jų įvairių 
grupių susiskaldymą, žadėda
mas jieškoit jungties. Spaudoje 
platokai nuskambėjo neapdai
rus premjero P. E. Trudeau pa
reiškimas Toronto universiteto 
studentams, kai jie bandė iškel
ti didėjantį darbų trūkumą uni
versitetus baigusiem specialis
tam. P. E. Trudeau ne tik atsi
sakė padėti, motyvuodamas di
desniu nedarbo nuošimčiu At
lanto provincijose, bet netgi pa
tarė tokiems studentams darbo 
jieškoti kitose valstybėse. Anks
čiau būdavo daug ašarų lieja
ma, kai statistikos duomenys liu
dydavo jaunų specialistų emig
ravimą į JAV. Amerika tada net

(Nukelta į 9-tą psl.)

Skautų veikla
• Prisikėlimo šventei nešant 

džiaugsmą ir viltį, budėkime, kad ry
toj būtume geresni, negu šiandien 
buvome, kad norą tobulėti nešiotu
me visur ir jį skleistume visiems. 
Velykų proga sveikiname tėvelius, 
rėmėjus ir visus tautiečius.

• Vienetai kviečiami tvarkingai 
dalyvauti švenčiausiojo adoracijoje 
Didžiąją Savaitę

• LS seserijos skautininkių są
skrydyje Čikagoje kovo 26-27 d. d. 
dalyvavo Toronto skautininkių pirm, 
s. M. Kalinauskienė, ps. S. Kazilevi- 
čiūtė ir ps. D. Barzdžiūtė. Suvažiavu
sios ir Los Angeles, Bostono, 
Montrealio, Klevelando, Niujorko, 
Detroito, Vašingtono ir kt. vietovių 
svarstė veiklos aktualijas. Pasisaky
ta už okup. Lietuvoj likusių sesių 
rėmimą, už iniciatyvą rinkti parašus 
Nijolei Sadūnaitei išlaisvinti.

• LS seserijos ir brolijos vadovų- 
vių bendras suvažiavimas šaukiamas 
gegužės 14-15 d. d. Klevelande. Apie 
ketinimą dalyvauti pranešti rajono 
vadeivoms.

• Toronto skautininkų ramovės 
rengiamas “Vakaras su M. K. Čiur
lioniu” bus Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 17 d., 7.30 v. v. mažojoje 
Anapilio salėje. Kviečiami visi ir vi
sos šį vakarą praleisti su skautinin
kais. C. S.

NAUJAS...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kun. Šeškevičius Antanas, Si
mutis Liudvikas, Stašaitis Jo
nas, Tomonis Mindaugas, kun. 
Zdebskis Juozas ir medicinos 
stud. Žukauskas Šarūnas.

Knygoje pateikiamos žinios 
apie suėmimus, teismus, baus
mės vietą, laiką, nurodoma už 
kokius “nusikaltimus” buvo 
nubausti. Knygos iliustracijų 
skyriuje duodamos kun. Antano 
Šeškevičiaus, Nijolės Sadūnai- 
tės ir “LKB Kronikos” 9 nr. vir
šelio nuotraukos. Taip šis leidi
nys plačiai ir dokumentuotai 
supažindina italų visuomenę su 
pavergtų tautų padėtimi Sovie
tų Sąjungoje ir konkrečiai iš
kelia nusikaltimus prieš pagrin
dines žmogaus teises. Kl. R.

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

«r 532-1149 M6P 1A6

E D. K 0 N DU AT AS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

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

1113 Dunda* St. W., — . m** Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el. O33-OW. NUOLAIDA

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.) nnZse
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

STEPHAN’S Furs
s^s^v^^rsr^**^**^**********'*'*****************’

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai,

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079
Nemokamas įkainojimas

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1936-4612

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.



Mokytojai ir mokiniai
Mokytojų suvažiavimas ir Londono lietuvių mokyklos sukaktis
Kasmetinis Kanados lietuvių 

mokyklų mokytojų suvažiavi
mas įvyko kovo 26 d. Londone, 
Ont. Jame dalyvavo Otavos, 
Montrealio, Delhi, Rodney, Lon
dono, Hamiltono ir Toronto mo
kyklų mokytojai.

Akademinę dalį surengė KLB 
švietimo komisijos pirm. S. Le- 
parskienė, o kitais reikalais rū
pinosi Londono mokyklos tėvų 
komitetas, pirmininkaujamas A. 
Pociaus. Posėdžiai vyko jaukio
se Londono universiteto patal
pose — specialioje konferenci
jų salėje. Atidarymo žodį tarė 
KLB švietimo komisijos pirm. 
S. Leparskienė, o invokaciją, 
nesant kunigo, sukalbėjo sesuo 
Loreta. Sveikino KLB Londono 
apylinkės valdybos pirm. M. 
Chainauskas. Pirmininkavo L. 
Eimantas — Londono lietuvių 
mokyklos vedėjas ir mokyt. A. 
Vaičiūnas iš Toronto, sekreto
riavo londoniškės mokytojos — 
A. Morkuvienė ir B. Kerienė.

Literatūriniai klausimai
Pirmoji paskaita buvo prof. 

R. šilbajorio — “Lietuvių lite
ratūros kritika”. Profesorius 
apžvelgė “Aušros” ir nepriklau
somybės laikų lietuvių literatū
ros kritiką ir ilgiau sustojo ties 
dabartine okupuotoje Lietuvo
je. Ten yra sunkios sąlygos ir 
komplikuota padėtis. Kaip vi
soje Sovietijoje, taip ir paverg
tame mūsų krašte išaugo gerų 
rašytojų ir talentingų kritikų. 
Nereikia stebėtis, kai tarp 
moksliškai aiškinamų dalykų 
yra ir pigios propagandos. Mū
sų akimis žiūrint, tai paradok
sas, bet pirmuosius ledus į tik
rąjį literatūros meną pralaužė 
patys komunistai. Didžiausia 
viltis visoje Sovietijoje yra 
intelektualinis atgimimas, o di
sidentai yra koncentruotas to 
sąjūdžio atspindys. Po paskai
tos klausimų-atsakymų forma 
užsimezgė jaukus pokalbis. Vie
nas dalyvių pareiškė: vien dėl 
tos vienos paskaitos vertėjo at
vykti.

Sovietinė pedagogika
Prof. G. Procuta skaitė paskai

tą tema “Švietimas Sovietų Są
jungoje”. Ten vyrauja anti- 
moksliška pažiūra į žmogų, to
dėl pedagogika ir jai artimieji 
mokslai yra labai atsilikę. Jų 
pedagogika yra bevaikė, nes 
individas yra ignoruojamas, ir 
studijos apie jį yra nereika
lingos. Jų metodai išaugina ci
nišką žmogų, kuris niekuo ne-

Akys praregi, kai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Evangelijos, pastarosios tiesa 
išsiskleidžia ir yra priimama 
tiek, kiek jos liudytojų širdys 
atsiveria ir pajėgia suprasti tik
rovę, kuri nėra tokio pat pobū
džio, kaip fizikos ir chemijos 
analizuojamoji tikrovė. Tai kaip 
tik matome Prisikėlusiojo pasi
rodymų atveju: juntamoje tik
rovėje akys praregi, kai asive- 
ria širdis, ir atpažįsta Viešpatį. 
Marija Magdalena staiga sušun
ka:'“Rabbuni!” Apie Emmauso 
mokinius sakoma: “Jų akys pra
regėjo, ir jie atpažino Jį”. Ta
čiau širdys jau degė, kai Jis- 
jiems kalbėjo. Ežero pakran
tėje mokinys, kurį Jėzus mylė
jo, pirmas atpažino, kad tai 
Jis!

Dar prieš Paskalį, prieš M. 
Blondelį K. Bendrijos Tėvai, 
ypač šv. Gregorius, aprašė žmo
gaus širdies artėjimą į tiesą ir 
tiesos artėjimą į širdį, žodis 
“širdis” šiuo atveju, kaip ir Šv. 
Rašte, reiškia ne gryną jausmą, 
o gelmę, kurioje mūsų sąmonė 
pareiškia intymią savo linkmę.

ISTORINIS FAKTAS
Baigdami šias mintis, galime 

paminėti, kuria prasme Jėzaus 
prisikėlimas yra istorinis fak
tas. Tam reikalui naudingos yra 

Candlelight Caterers 
Vestuvės ir baliai visokiomis progomis

J. Bubulienė tel. 667-8260, 667-8280 Toronte
598

Valandos: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 8.00 — 4.00

Canada
| Immigration

Centre
Manpower and 
Immigration

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

• Visais kelioniųVBACENAS reikalais betkur

AU Seasons Travel, B
2224 Dundas Street W., tel. 533-3531 
Toronto, Ontario M 6 R 1X3 nu® 11 v. r iki 7 v. v.

pasitiki. Paskutiniu laiku atsi
kvošėjo, pradėjo'jieškoti naujų 
kelių. Nereiktų smerkti čia tų 
žmonių, kurie studijuoja ir 
stengiasi sovietus pažinti. Lietu
voje plačiąja prasme auklėjimą 
veikia savais keliais “Aušros” 
ir nepriklausomybės laikų idė- 
■’os' Jaunimas ir Lietuva

Simpoziumo tema — “Lanky
masis pavergtoje Lietuvoje”. 
Jo vadovė — jauna mokytoja 
L. Keraitė-Dragūnienė, nariai 
— J. Kuraitė, p. Valaitienė ir 
G. Procuta. Tuo klausimu 
jaunimo motyvacija tokia: kon
takto palaikymas su kraštu ten 
ir čia yra naudingas, net būti
nas. Jie ten laukia gryno oro 
iš laisvųjų kraštų, o mes, ypač 
jaunimas, tik pamatęs tėvų 
kraštą, gali pilnai angažuotis 
lietuviškai veiklai. Jaunimas už- 
sigauna, kai vyresnieji bando 
įrodinėti komunistų kėslus ir jų 
kritikos neišlaikančią propagan
dą. Jaunimas tai puikiai žino, 
ir “pamokslavimas” esą tik 
drumsčia nuotaiką. Jaunimas 
veržiasi ne į kursus, bet į Lie
tuvą, norėdamas kuo ilgiau ten 
pabūti. Toliau aiškėjo, kad mū
sų visuomenėje yra susidariu
si įtampa, pasitaiko karščiavi- 
mosi, kuris esą netarnauja lie
tuviškam reikalui.

Pranešimai ir sukaktys
Iš mokyklų pranešimų aiškė

jo, kad didžiausias rūpestis yra 
nuolatinis mokinių mažėjimas. 
Vaizdas pasidaro dar liūdnesnis, 
kai pasitaiko, kad net visuome
nės bei bendruomenės veikėjai 
neleidžia savo vaikų į lietuvių 
mokyklą. Suvažiavimas buvo 
baigtas puikiomis vaišėmis.

Po to buvo Londono lietuvių 
mokyklos 25 metų sukakties 
minėjimas. Programai su gražiu 
humoru vadovavo tėvų komite
to pirm. A. Pocius. Sveikino 
Bendruomenės, organizacijų ir 
parapijos atstovai. Visi džiau
gėsi mažuoju Londono lietuvių 
kultūros bei švietimo židiniu, 
rodydami ryžtą ir toliau išlai
kyti lietuvių mokyklą. Buvo 
gražiai pagerbti: mokyklos ve
dėjas L. Eimantas, kuris su M. 
Chainausku, anuometiniu Bend
ruomenės kultūros bei švietimo 
vadovų, įstęįgė .mokyklą, ir mo
kytojai. Po iškilmių dalyviai su 
gražiais įspūdžiais skirstėsi na
mo. Londoniškiams visi buvo 
dėkingi už tvarkingą suvažiavi
mo pravedimą, vaišingumą ir 
malonų priėmimą. D.

širdis atsiveria...
J. Guittono pastabos (Jesus, Pa
ris, Grasset, 1956, p. 199-307). 
... Ten jis skiria dvejopą “isto- 

jos” prasmę. Pirmuoju atveju 
“istorijos objektas yra tik tai, 
kas visuotinai pastebima”, t.y. 
kiekvienas, matęs įvykį, galėtų 
užregistruoti ir pranešti. Ta 
prasme “pasirodymai nepriklau
so istorijai”. “Tačiau prisikėli
mo atveju kyla klausimas, ar 
nėra laikinių augštesnės plot
mės dalykų, kuriuos gali paste
bėti tiktai privilegijuoti liudi
ninkai?” Ji yra istorinė tikro
vė ta prasme, kad ji tikrai įvy
ko ir kad ji “susijo su kuriuo 
nors laiko Įvykiu, kiek jis yra 
paliudytas.”

K. Bendrija yra “apaštalinė”. 
Ji remiasi apaštalų liudijimu. O 
šį liudijimą per ištisus šimtme
čius nuolat patvirtina tikintieji, 
kurie taip pat liudija Kristų 
esant gyvą. Jie girdi Petrą 
jiems sakant, kaip ir pirmųjų 
šimtmečių tikintiesiems: “Jūs 
Jo nematėte, bet mylite, Jo ne
matėte, bet tikėdami virpate 
neapsakomu džiaugsmu, pilnu 
garbės” (1 Petro 1, 8). Tai kar
tu ir mūsų velykinis džiaugs
mas!

(France Catholique - Ecclesia, 
1976. IV. 16)

Sulietuvino Pr. G.

Kanados šeštadieninių mokyklų mokytojai paskaitų metu suvažiavime, kuris įvyko Londone, Ontario Piešinys - L.S.

Graži didelio darbo pradžia
Kovo 26 d. vakarą Anapilio 

salę užpildė gausūs paminklinės 
Lietuvos Kankinių šventovės 
pradėtos statybos rėmėjai, pa
kviesti finansų vajaus komiteto 
į vakarienę ir čikagietės sol. 
Dalios Kučėnienės koncertą. 
Nors įėjimas vienam asmeniui 
kainavo $25, tuščių stalų nesi
matė. Programai vadovavo pa
rapijos komiteto pirm. J. žiū
raitis, invokacijai sukalbėti pa
kvietęs Prisikėlimo parapijos 
kleboną kun. A. Simanavičių, 
OFM.

Pranešimą apie busimąją šven
tovę padarė Anapilio tarybos 
pirm. A. Rinkūnas, pabrėžda
mas jos paminklinį pobūdį Lie
tuvos kankiniams pagerbti. Dėl
to ji bus vienintelė tokia šven
tovė visame laisvajame pasau
lyje ir, galimas dalykas, susi
lauks plataus dėmesio už To- 
ronto-Mississaugos ribų. Lietu
vos Kankinių šventovės projek
tą yra paruošęs architektas dr. 
A. Kulpa-Kulpavičius. Švento
vės ryšį su mūsų tautos kanki
niais atspindės daugiausia jos 
vidaus įrengimai ypač spalvoti 
vitražai. Konkrečiai A. Rinkū
nas suminėjo Marijos vitražą su 
kalavijo perverta širdimi, kan
kinių vyskupų, Pr. Dovydaičio 
bei kitų kovotojų atminimo 
įamžinimą. Su Lietuvos Kanki
nių šventove bus užbaigta ant
roji Anapilio sodybos statybų 
fazė. Po jos turėtų ateiti eilė 
lietuvių poilsio namams.

Trumpą žodį tarė Lietuvos 
Kankinių šventovės ir aplamai 
viso Anapilio idėjos pagrindi
nis iniciatorius bei judintojas 
klebonas kun. P. Ažubalis, dė
kodamas gausiems šio vakaro 
dalyviams. Buvo planuotas iš
kilmingas žemės prakasimas 
šventovės pamatams, bet jo te
ko atsisakyti dėl šaltos žiemos. 
Kovo 9 d. pašalą nebuvo lengva 
įveikti net ir didelėm žemse
mėm su buldozeriais. Tada ir 
kilo sumanymas oficialų žemės 
prakasimą pakeisti jaukiu sta
tybos rėmėjų vakaru didžiojo
je Anapilio salėje. (Kertinio ak
mens šventinimas numatytas š. 
m. gegužės pabaigoje).

Sol. D. Kučėnienės koncertas 
prasidėjo įpusėjus vakarienei. 
Viešnia iš Čikagos, lyrinis sop
ranas su polinkiu į koloratūrą, 
koncerto pradžiai buvo pasirin
kusi W. A. Mocarto “Aleliuja” 
iš moteto “Exultate, jubilate”, 
skirtą sėkmingam šventovės 
statybos vykdymui. Po to ji pa
dainavo tris Br. Budriūno har
monizuotas liaudies dainas — 
“Oi kas sodai”, “Kas bernelio 
sumislyta”, “Išauš pavasaris” ir 
pirmąją dalį užsklendė dviem 
ispanų kompozitorių — Sando- 

PRANEŠIMAS
Pakeistas mūsų telefono numeris
Nuo 1977 metų kovo 21 dienos Telefoninio Kanados Imigracijos Informacijos Centro 
(Canada Immigration Telephone Information Centre) Toronte numeris yra šis:

valo ir Serrano kūriniais, ku
riuos torontiečiams teko girdė
ti pirmą kartą. Antroje koncer
to dalyje skambėjo M. Petraus
ko harmonizuota populiarioji 
daina “Tykiai tykiai Nemunėlis 
teka”, dvi jo operų arijos: Jau
nosios — iš “Vestuvių”, Eglės 
— iš “Eglės žalčių karalienės”. 
Operų klasikai atstovavo G. 
Puccini Musettos arija “Kai aš 
einu” iš “Bohemos” ir populia
rioji arija iš “Madame Butter
fly”, atlikta italų kalba. Visi ki
ti kūriniai buvo dainuojami lie
tuviškai, net ir ispanų kompo
zitorių. Virš programos sol. D. 
Kučėnienė atliko svajingąją 
V. Kuprevičiaus “Lakštingalos 
giesmę”. Akompanavo nuolati
nis mūsiškių ir gastroliuojančių 
solistų palydovas pianistas J. 
Govėdas.

Koncerto pertraukos metu J. 
Žiūraitis dalyvius supažindino 
su dalimi Lietuvos Kankinių

(Atkelta iš 8-to psl.) 
susilaukdavo kaltinimų dėl jų 
viliojimo, nes jų išmokslinimui 
Kanada buvo išleidusi daug do
lerių.

Separatistinė premjero R. Le
vesque vyriausybė, bandydama 
įrodyti atsiskyrimo nuo Kana
dos naudą Kvebekui, paskelbė, 
kad 1961-73 m. laikotarpyje 
Otava gavo $4,3 bilijono dau
giau, negu Kvebekas iš Otavos. 
Didžioji šių dolerių dalis teko 
Ontario provincijai, kur federa
cinė valdžia duoda' įvairius užsa
kymus firmoms. Premjeras R. 
Levesque, žinoma, nutylėjo fak
tą, kad Ontario provincija yra 
priskirta turtingųjų provincijų 
grupei, kurios nemaža dalis su
rinktų mokesčių tiesioginėmis 
pašalpomis iš federacinės val
džios iždo pasiekia neturtingą
sias provincijas. Pastarųjų eilė
se yra ir Kvebekas, turintis ne
mažiau žemės turtų už Ontario 
provinciją. Federacinis finansų 
ministeris D. Macdonaldas sepa
ratistinės Kvebeko partijos iš
vadas atmetė kaip nepilnas ir 
neteisingas. Jose pvz. nemini
mos tokios federacinės vyriau
sybės paslaugos Kvebekui, kaip 
krašto apsauga, užsienio minis
terijos veikla bei kitos panašios 
sritys. D. Macdonaldas teigia, 
kad premjero R. Levesque klai
dingas išvadas sugriaus patys 
gyvenimo faktai.

Naujosios Ontario parlamento 
sesijos planus atskleidė guber
natorės P. McGibbons perskaity
ta vadinamoji sosto kalba, kurią 
paruošia vyriausybė. Premjeras 

šventovės statybos rėmėjų, tą 
vakarą gautomis aukomis. Per 
sekmadienio Mišias iš klebono 
kun. P. Ažubalio pamokslo pa
aiškėjo, kad šis vakaras su gau
tomis aukomis statybos fondą 
praturtino $15.000.

Sveikinimo kalbų bei linkėji
mų buvo atsisakyta. Programos 
vadovas J. žiūraitis betgi at
kreipė dalyvių dėmesį į žymiuo
sius svečius — Kanados Lietu
vių Katalikų Centro pirm. dr. 
J. Sungailą, LK šventovės nro- 
jekto autorių dr. A. Kulpa-Kul- 
pavičių, projekto vykdytoją A. 
Kazilj, Toronto Lietuvių Namų 
valdybos pirm. J. Strazdą, Kana
dos Lietuvių Fondo tarybos 
pirm. dr. A. Pacevičių. Į šį pa
rengimą jie buvo atvykę su 
žmonomis. Gausus dalyvių skai
čius liudija platų parapijiečių 
bei visuomenės pritarimą pa
minklinės Lietuvos Kankinių 
šventovės idėjai. V.

W. Davis su savo konservato
riais šį kartą pasiūlė net 67 
įvairias reformas. Gyvenamųjų 
patalpų nuomos kontrolė, turė
jusi pasibaigti š. m. liepos 1 d., 
bus pratęsta bent iki 1978 m. pa
baigos. Naujiems automobilių 
vairuotojams planuojama įvesti 
bandomuosius leidimus dvejų 
metų laikotarpiui. Jeigu jie su
rinks perdaug baudos taškų už 
taisyklių pažeidimus, turės iš 
naujo laikyti vairuotojo egzami- 
minus. Pradinėse Ontario mo
kyklose noijima sustiprinti 
prancūzų kalbos dėstymą, kad 
ligi 1981 m. šia paslauga galėtų 
pasinaudoti bent 74'/ visų mo
kinių. šiai programai numatyti 
$69 milijonai iš provincinio iš- 
do. Paskato susilauks ir prancū
zų kalbos dėstymas gimnazijo
se. Bus įsteigta speciali agentū
ra sekti skundams prieš polici
ją. Visos valdinės paslaugos vai
kams su $300 milijonų biudžetu 
bus sujungtos į specialų vaikų 
skyrių ir perduotos bendruome
nės bei socialinių reikalų min. 
K. Nortonui.

Priežastys
— Už ką tu patekai į kalėji

mą?
— Už kyšį.
— O kokiu būdu taip greit 

išėjai į laisvę?
— Irgi per kyšį.

Nūdienė blogybė
Blogiausia pasaulyje šiandien 

yra tai: kvailiai galvoja, jog jie 
viską žino, o protingieji vis te
begalvoja, kad jie nieko nežino.

Parinko Pr. Alš.

Centre 
d’lmmigration 
du Canada
Main-d’oeuvr'e et 
Immigration
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Toronto Lietuvių Namai
Gera finansinė padėtis, karštas susirinkimas

Metinis Toronto Lietuvių Na
mų narių susirinkimas įvyko 
kovo 27 d. Dalyvavo per 350. 
Pirmininkavo adv. G. Balčiūnas. 
Susirinkimas pradžioje vyko la
bai sklandžiai. Buvo išklausyti 
išsamūs valdomųjų organų pra
nešimai. Pirmą kartą buvo pa
teikti auditoriaus paruošti fi
nansiniai pranešimai, kuriuos 
paruošė Nayman, Resnich & 
Wise bendrovė.

Pagal pateiktą balansą, TLN 
1976 m. pabaigoje buvo $680.- 
223 vertės. (Tai nereiškia, kad 
šį turtą realizavus būtų gauta 
tokia suma — paaiškino audito
rius; tai yra buhalterinė vertė). 
Kaikurie nariai tuo nebuvo pa
tenkinti. J. Karpis pateikė au
ditoriui apie tuziną klausimų, 
kuriuos šis smulkiai išaiškino.

Pagal operacinį finansų pra
nešimą, 1976 m. TLN turėjo 
$351.075 pajamų (pvz. už patal
pų nuomą bingui $133.411, kitos 
$115.003, iš baro gauta $62.491 
pelno). Didžiausia išlaidų pozi
cija yra algos — $92.924. Nuo
šimčių už paskolas sumokėta 
$45.602, už valymą — $31.986. 
Iš viso pajamų — $351.075, o 
išlaidu (įskaitant amortizaciją) 
— $280.943. Tad 1976 m. liku
tis — $70.132.

Jau pernai buvo atmokėtos 
nemažos sumos skolų: pvz. ban
kui $67.000, už paskolų lakštus 
$61.524, už mortgičius $2.400. 
Tokiu būdu skolos stipriai ap- 
mažintos. Jei tokiu tempu sko
los bus grąžinamos ir toliau, 
pagal buhalterio apskaičiavi
mą, 1981 m. skolos išnyks.

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI Į BALTUOS 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

Ganačian dirt dKemorials£t&

1176 LAKESHORE ROAD WEST
(kampas Mississauga Rood N.)

Port Credit, Ont. Tel. 278-2757j
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 paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namu telefonas 278-4529

<

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į j 
betkurią šalį sutvarkys

Marius Rusinas 59* r Tel. 531-46745.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS ““f™ 
REALTOR

3823 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8 

įstaigos telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100 
FELIKSAS SENKUS 535-2625

ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

Dttk INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS «

REAL ESTATE.
W. G.LJIAILOIIjLj lt REALTOR

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.y.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Susirinkimas išėjo iš tvarkos, 
prasidėjus rinkimams. Pasiges
ta tvirtesnės pirmininkaujan
čio vadovybės. Susirinkimas vi
sų pirma J. Strazdą už jo nuo
pelnus išrinko garbės pirmi
ninku. Buvo pasiūlyta visus ke
turis buvusios valdybos narius 
perrinkti. Pirmininkaujančiam 
nesutikus, buvo pradėti siūlyti 
kandidatai. J. Strazdui atsiėmus 
savo kandidatūrą, tą patį pada
rė ir kiti trys senosios valdybos 
nariai — O. Delkus, B. Jackus 
ir T. Stanulis. Kilo sąmyšis ir 
daug kalbų, prašančių J. Straz
dą pasilikti valdyboje. Po ug
ningos H. Stepaičio kalbos visi 
keturi sutiko kandidatuoti. Slap
tu balsavimu buvo perrinkti vi
si buvusios valdybos nariai: J. 
Strazdas — 247 balsais, O. Del
kus — 225, T. Stanulis 190 ir 
B. Jackus 180. Kandidatais li
ko — dr. Slivinskas — 139, B. 
Saplys — 88 ir K. Asevičius 42.

Revizijos komisijon perrink
tas be konkurencijos p. Jucys.

Komisijai skaičiuojant balsus, 
susirinkime buvo iškelta įvairių 
pasiūlymų. Pritrūkus kalbų, pa
pasakota keletas anekdotų, ku
rie prablaivė nuotaiką. J. Kar
pis mėgino visą susirinkimą 
įrašyti į juostelę, tačiau kažkas 
nukirpo jam storą elektros lai
dą.. Visko pasitaiko margame 
mūsų visuomeniniame gyveni
me ...

Būtų sveikintina, jei mūsų 
organizacijos rastų geresnių bū
dų pravesti rinkimams ir neat
stumtu jaunesniu žmonių.

A. V. A.

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

< (b C ★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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TORONTO
Anapilio žinios

— Palaimos, džiaugsmo ir krikš
čioniškos vilties Kristaus Prisikėli
mo Šventėje!

— Pamaldos D. Savaitę Anapilyje:
D. Ketvirtadienį — 7.30 v. vaka

ro.
D. Penktadienį — 3 v. p. p.
D. šeštadienį — 6 v. vakaro, 
Velykų dieną — 7 v. r. Prisikėli

mas ir Mišios, kitos Mišios —10 ir 
11 v.

— Rekolekcijos — nuo D. Ketvir
tadienio iki Velykų. Jos jungiamos 
su D. Savaitės pamaldomis. Vedėjas
— kun. J. Vaišnys, SJ, “Laiškai Lie
tuviams” žurnalo redaktorius.

— D. Penktadienį — pasninko die
na.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
statybos darbai eina sparčiai pirmyn.

— Šventovės statybos fondui au
kojo $1000: M. Vaškevičiai; $500: 
Pr. A. Augaičiai; $300: V. L. Mor
kūnai; $250: dr. N. Novošickis; po 
$100: Pr. Alšėnas, V. G. Butkai, Liu
das Merkelis, J. S. Jagėlos, A. G. 
Valiūnai; po $50: P. Ziemla, J. 
A. Pakarnos, V. A. Kumetickai, G. 
Kocienė. Visiems geradariams nuo
širdi padėka.

— Prašoma pranešti ligonius ir 
vyresnio amžiaus asmenis, kad prieš 
Velykas būtų galima juos aplankyti.

— Velykų sekmadienį, 8 v. v., iš 
II kanalo bus tęsiamas rodymas fil
mo “Jėzus iš Nazareto”.

— Kun. P. Ažubalis nuoširdžiai dė
koja visiems, pareiškusiems jo bro
lio a. a. Stasio laidotuvių proga už
uojautą ir velionies prisiminimui pa
aukojusiems naujos šventovės sta
tybai per $1000.

— Šv. Jono lietuvių kapinių lan
kymo diena — gegužės 29 sekmadie
nį, 3 v. p. p.

— Pamaldos D. Ketvirtadienį, 
7.30 v. v., už a. a. Oną Gataveckienę, 
D. šeštadienį, 7.30 v.v., už Rickų ir 
Jonynų šeimos mirusius, Velykų 
sekmadienį: 7 v.r. už a. a. Stasį 
Ažubalį; 10 v. už a. a. Adomą Urna- 
vičių, 11 v. už a. a. Augustiną Jasiū- 
ną ir Balį Liškauską, pirmadienį, 8 
v. r., už a. a. Danutę Jonaitytę.

Lietuvių Namų žinios
— TLN valdyba kovo 31 d. pasi

skirstė pareigomis: pirm. J. Straz
das, vicepirm. V. Šileika, ižd. A. Sen
kus, sekr. pareigas kol kas eis A. 
Senkus, kultūros reikalų direkto
rius — T. Stanulis, personalo direk
torius ir “Lokio” tvarkytojas — St. 
Kuzmas, statybos dir. — O. Delkus, 
mas, statybos dir. — O. Delkus, 
elektros, šildymo ir vėsinimo prie
žiūra — B. Jackus, parengimų ko
misija — A. štuopienė ir M. Vait
kienė, patalpų priežiūra — J. Cicė
nas.

— Atvelykio sekmadienį, balan
džio 17 d., 1 v.p.p., Karaliaus Min
daugo menėje tradicinio Velykų sta
lo pobūvyje bus koncertas. Progra
mą atliks sol. V. Žiemelytė ir LN 
Moterų Būrelio dainininkių grupė. 
Akompanuos muz. J. Govėdas.

— LN svetainė “Lokys” balandžio 
8, D. Penktadienį, ir balandžio 10, 
Velykų dieną, neveiks, šeštadienį, 
balandžio 9, “Lokys” veiks įprastu 
laiku.

— Velykų sekmadienį įprastoji 
sekmadienio popietė neįvyks. 
LN visiems popiečių lankytojams 
linki linksmų Velykų švenčių.

— A. Liūdžius LN muzėjui pado
vanojo XV-XVI š. Lietuvos ir Len
kijos žemėlapį, V. Paulionis — 92 
knygas. Dėkojame.

— Skaučių “Šatrijos” tunto inicia
tyva LN bibliotekoje yra įsteigtas 
skautų-čių skyrius. Visi raginami 
rinkti knygas, kad 1978 m. skautų 
spaudos metų proga būtų surinktas 
tinkamas knygų rinkinys. Lietuviška 
visuomenė prašoma turimas skau
tiškas knygas aukoti skautų biblio
tekai. Skambinti tauntininkei V. Gry
bienei 532-7284 arba pavaduotojai E. 
Namikienei 534-3763.

— Alvina Markutienė Velykų pro
ga savo sūnui Artūrui Misiūnui pa
dovanojo $100 LN nario įnašą.

— LN nario įnašus sumokėjo: 
Eduardas Davidonis $100, Juozas 
Benetis $75, Valerija Cuplinskienė 
$50, Jeronimas Vaitkus $45, Frank 
Stankaitis $20, Giedra Slobosevi- 
čienė $10.

— Studijoms, pasiskaitymams ar 
komplektams papildyti gali gauti už 
ačiū 1975 ir 1976 m. “Dirvos”, 1976 
m. “Naujienų”, 1976 m. “Laisvosios 
Lietuvos”, 1976 m. “N. Lietuvos” 
komplektus. Skambinti J. Damba- 
rui tel. 536-1433.

— Jiešaū pasiskolinti arba pirk
ti knygą “Kinija — didysis milži
nas”. Tel. 536-1433.
ANAPILIO KNYGYNE gauta: Mar
tyno Brako redaguota studija LI- 
TUANIA MINOR (anglų k., kaina
— $15); Petro Melniko romanas DE
GES YS IR PROPERŠOS, S6; Kazio 
Bradūno peozija ALKANA KELIO
NĖ, $6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Linkime visiems tautiečiams 

džiugių Velykų.
— Dėkojame kun. A. Grausliui, 

taip gražiai vedusiam mūsų parapi
jos rekolekcijas.

— Praėjusį sekmadienį per 10 v. 
Mišias giedojo dainos vienetas “Vo
lungė”.

— Pamaldos D. Ketvirtadienį — 
7.30 v. v., D. Penktadienį — 3 v. p. 
p., D. Šeštadienį — Velykų išvaka
rių pamaldos, Prisikėlimas, Mišios 
ir išpažintys — 11.25 v. vakaro. Gie
dos choras ir gros V. Verikaičio vad. 
Parkdale Collegiate mokyklos orkest
ras. Šventovė atidaryta nuo 5.30 v. 
v., Neilsono aikštė — nuo 9 v. v. iki 
2 v. r. Velykų dienos Mišios: 8, 9, 
10, 11.30 v. ryto ir 7 v. v.

— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v. v. Choras giedos per D. 
Penktadienio pamaldas ir Velykų iš
vakarių Prisikėlimo Mišias. D. Penk
tadienį sol. S. Žiemelytė ir A. Sima
navičius giedos duetą “Prie kryžiaus 
skubėki”.

— Balandžio 3 d. įvyko visuotinis 
parapijos susirinkimas. Išrinkti nau
ji tarybos nariai: St. Prakapas, J. 
Vingelienė, B. Genčius, J. Mačiulis, 
A. žemaitis, V. Montvila, R. Grigo- 
nienė, V. Marcinkevičius, K. Poškie
nė, V. Sinkevičius, J. Stravinskas. 
Kandidatais liko — M. Slapšys, A. 
Stungurienė ir I. Jurcevičius.

— Velykų dieną nebus pirmosios 
Komunijos pamokų, neveiks kavinė, 
biblioteka, kioskas.

— Mišios Velykų naktį: už para
pijiečius; už A. Strimaitį, užpr. 
žmona ir vaikai; už D. Ivaškevičienę 
ir Vaitkų šeimos mirusius, užpr. V. 
M. Vaitkai; 8 v. ryto — už E. Stan
kaitį, užpr. tėvai; 9 v. — už A. Prei- 
bienę, užpr. N. P. Preibių; 10 v. — 
už J. Gailiūnienę, užpr. E. Senkuvie
nės; 11.30 v. — už parapijiečius; 7 
v. v. — už N. ir J. Baltakius, užpr. I. 
Vadauskienės.

Kun. Alf. Grauslys iš Čika
gos, visą savaitę vedęs rekolek
cijas Prisikėlimo šventovėje, 
aplankė Toronto lietuvių insti
tucijas, jų tarpe ir “TŽ”. Nese
niai išleista jo knyga “Jieš.kau 
Tavo veido” jau išspausdinta. 
Galvojama apie antrą, papildytą 
jos laidą. Autorius šiuo metu 
rašo naują knygą “šviesos židi
niai”, o vėliau planuoja rašyti 
knygą “Didieji krikščionys”. 
Dalis medžiagos jau surinkta.

Mokytojai Nijolei Bočkutei, 
besiruošiančiai ištekėti už Vy
tauto Tamulaičio, Prisikėlimo 
salėje balandžio 3 d. buvo su
ruoštas mergvakaris, labai gau
sus dalyvėmis.

KLB krašto valdybos pirm, ir 
radijo programos “Tėvynės pri
siminimai” vedėjas J. R. Sima
navičius su žmona žiemos atos- 
to praleido Havajuose, lankėsi 
dainų šventės reikalais Los An
geles mieste, o Čikagoje, kartu 
su kitais torontiečiais, dalyvavo' 
“Romeo ir Julijos” operos spek
taklyje.

Petrei Daulenskienei General 
ligoninėje sėkmingai padaryta 
plaučių operacija.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už suruoštą man tokį puikų 
mergvakarį, už įdėtą didelį darbą ir 
laiką, jį organizuojant. Didelis ačiū 
už Jūsų dovanas, kurios liks man 
visada neužmirštamos. Taip pat nuo
širdus ačiū visoms viešnioms, ku
rios rado laiko ateiti į mano merg
vakarį, ir toms, kurios prisidėjo, bet 
negalėjo dalyvauti. Ačiū už Jūsų do
vanas, kurios mano gyvenime bus 
ir naudingos, ir liks maloniu Jūsų 
prisiminimu.

Nuoširdžiai visoms dėkinga —
Vita Balčiūnaitė

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, k.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.

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.

Toronto Lietuvių Choras "VARPAS" I j §

□u IKOllce CTA
PCBCVI

PROGRAMĄ atliks sol. Anita Pakalniškytė ir 
"Varpas", vadovaujamas muz. Jono Govėdo.

Veiks baras, bus turtinga loterija, šokiai, 
grojant geram Walter Gūrai orkestrui.

balandžio 16, 
šeštadienį, 7 v.v., 
Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo menėje

Įėjimas — $5 asmeniui, studentam ir pensinin
kam — $4. Bilietai gaunami iš anksto pas J. 
Šarūną, sekmadieniais po pamaldų Prisikėlimo 
par. salėje ir pas P. Dunderą tel. 763-6538.

Atvelykio sekmadienį, balandžio 17 d., 1 v. p. p., Toronto 
Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, ruošiamas TRADICINIS

Bilietus galima gauti Lietuvių Namuose tel. 
533-9030 ir pas LN Moterų Būrelio nares.

NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIA
VISUOMENĘ /

iš Sudburio

$9.00,Bilietai
$5.00

JrJLRI
Kaina: suaugusiems — $6.00 

Į vaikams nuo 6 iki 1 6 m. — $3.00

B MONTREAL

Visus maloniai kviečiame atsilankyti. 
Čia rasite Įvairiausius tradicinius Velykų 
valgius: gražius margučius, keptus par
šiukus, kumpius, žąsis, kalakutus, daug 
gražių ir skanių pyragų. Be to, būsite 
pavaišinti vyneliu, o programoje išgirsite 
solistę V. Žiemelytę.

balandžio 23, sestadienj, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose -
PROGRAMOJE:
* Jaunimo garsai

* visos "Atžalyno" grupės
* šiitą vakarienė su vynu

Karaliaus Mindaugo menėje

* loterija, baras ir
kitos staigmenos

Bšokiams gros
Atspindžiai" iš Londono

Remkime šokantį-dainuojantĮ jaunimą! Tėvų komitetas

Stalai numeruoti (10 prie
stalo) rezervuojami:

J. Bubulienė 667-8266
P. Dovydaitis 270-9247
V. Dauginis 533-1121

arba 822-7376

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė. Skambinti po 9 v. v. tel. 
533-8958 Toronte.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.
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.

Jieškote darbo?
Reikalingas pirmos rūšies su ge
ru patyrimu įrankių ir formų 
gamintojas (“Tool & Die Maker”). 
Mokama iki $7.00 į valandą su 

įvairiais priedais.
STANLEY TOOL & DIE LTD. 

Orillia, Ontario 
Telefonai: 705-325-7812 

arba po 4 v.p.p. ir 
savaitgaliais 705-689-2859

žymusis teniso žaidėjas Vitas 
Gerulaitis dalyvaus televizijos 
programoje “Merv Griffin” su 
buvusio JAV prez. G. Fordo sū
numi Steve Fordu ir kitais ba
landžio 7, ketvirtadieni, 2.15 v. 
naktį (11 kanalas). Šiai progra
mai skirta 90 min.

“Parama” D. Savaitę dirbs: 
D. Ketvirtadieni — nuo 10 v. r. 
iki 8 v. v., D. Penktadienį — 
uždaryta, D. šeštadieni — nuo 
9 v. r. iki 1 v. p. p. Velykų pir
madienį, balandžio 11, uždary
ta. Vedėjas

Valanda su M. K. Čiurlioniu, 
rengiama Toronto skautininkų 
ramovės, įvyks balandžio 17, 
sekmadienį, 7.30 v. v., mažojoje 
Anapilio salėje. Programoje: dr. 
A. Kulpavičius, N. Kulpavičie- 
nė — peizažai; muzikinę preliu
diją atliks muz. D. RautinŠ, mo
kiniai A. Kišonas, D. Jokūbaity- 
tė ir S. Freimanienė. Po prog
ramos — vaišės. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Dail. Romo Viesulo dailės pa
roda įvyks balandžio 23 — 24 d. 
d. Prisikėlimo Parodų salėje. Ją 
rengia KLK Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo skyrius.

Dail. Dagio kūrybos paroda 
rengiama Klevelande, DMNP 
parapijos salėje (18022 Neff 
Rd.) balandžio 23 — 24 d. d. 
Rengėjos — DLK Birutės Dr- 
jos Klevelando skyrius.

Metinė ateitininkų šventė bus 
balandžio 30, šeštadienį, Prisikė
limo par. patalpose. Ji prasidės 
5.15 v. p. p. Mišiomis. Įžodis — 
6. v. v. salėje. Paskaita — kun. 
prof. A. Paškaus. Po jos vaka
rienė — ir šokiai. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. Bi
lietai gaunami iš anksto pas ko
ordinacinio ir tėvų komiteto na
rius bei platintojus.

A. a. Stasio Ažubalio žmona 
Elzbieta bei jos šeima, atžymė
dami velionies atminimą, paau
kojo $100 “T. žiburiams”. Dė
kojame už duosnią auką.

Baltijos valstybių konsulų pri
ėmimais Kanados parlamente 
baltiečių vakaro proga nepatiko 
Sov. Sąjungos ambasadoriui 
Aleksandrui Jakovlevui, kuris 
lankėsi užsienio reikalų minis
terijoje ir, tarp kitų dalykų, iš
reiškė savo nepasitenkinimą. 
Pasak dienraščio “Ottawa Jour
nal” 1977. III. 25, tai nebuvo 
protestas, o tik nepasitenkini
mas (grumbling). Dienraštis pri
duria, kad Kanada niekad nėra 
pripažinusi prievartinio Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įjungimo 
Sov. Sąjungon.

studentams

Paštas praneša, kad D. Penk
tadienį ir Velykų pirmadienį 
nedirbs, išskyrus koresponden
cijos atsiėmimą iš pašto dėžu
čių. D. šeštadienį dirbs tik vi
daus tarnyba. Speciali pašto' 
tarnyba veiks Velykų pirma
dienį.

Kanadoje sudaryta komisija, 
kurios tikslas yra skatinti tėvus 
siųsti savo vaikus mokytis į Va
sario 16 gimnaziją V. Vokietijoj 
ir teikti informaciją. Jos pirm. 
L. Tamošauskas, vicepirm. Ha
miltono lituan. mokyklos vedė
jas J. Mikšys, sekr. Toronto Mai
ronio mokyklos mokytoja St. 
Bubelienė. Kad daugiau jauni
mo vyktų į Vasario 16 gimnazi
ją mokytis, komisija planuoja 
ten vykstantiems mokytis apmo
kėti kelionės išlaidas. Gauti tam 
tikslui lėšų komisija išsiuntinė
jo prašymus Kanados Liet. Fon
dui ir visiems Kanadoje esan
tiems kredito kooperatyvams, 
prašydama aukų.

Ontario Lygos Kredito Unijų 
suvažiavime 1977. III. 24 — 26 
Toronte lietuvių kredito uni
joms atstovavo Hamiltono “Tal
kos”, Toronto “Paramos” ir 
Prisikėlimo parapijos kredito 
unijų atstovai. “Paramos” ato- 
vais buvo St. Kuzmas ir V. Auš
rotas. Suvažiavime taip pat da
lyvavo “Paramos” valdybos 
sekr. S. Masionis ir vedėjas S. 
Grigaliūnas. Suvažiavimo atida
ryme “Royal York” viešbučio 
“Canadian Room” įžanginę kal
bą pasakė Ontario finansų min. 
D. McKeough. Dalyvavo per 
1600 atstovų. Suvažiavimo metu 
lietuvių atstovai turėjo bendrą 
pasitarimą. Svarstyta galimybė 
įsteigti baltiečių “Trust” bend
rovę. Tokią finansinę įstaigą tu
ri ukrainiečiai. V. A.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Zmuidzinas parašė raštą auto
riams knygos “A Member of 
Distinguished Family”, kurioje 
klaidingai rašoma apie lietu
vius. Ten lietuviai lankomi ne
atskiriama lenkų tautos bei 
valstybės dalimi. Plačiau apie 
tai — kitame “TŽ” nr.

Namų bei aplinkos žodynėlis 
lietuvių ir anglų kalbomis išleis- 
dintas Čikagoje 1977 m. Leidėjas 
— JAV LB švietimo taryba, žo
dynėlis yra paruoštas Rimo Čer
niaus ir skirtas praktiniam rei
kalui. Jame randami dažniau- 
bom. Toronte gaunamas lietuvių 
bom. Toronte gaunamaslietuvių 
spaudos kioskuose. Kaina — 
$2.50.

Komunistiniam laikraščiui 
“Liaudies Balsas” sustojus, rau
donojoje Niujorko “Laisvėje” 
(savaitraštis) įvestas skyrius 
“Kanados žinios”, kuriame dau
giausia rašo buvęs “L. Balso” 
red. Jonas Yla. Atsiliepdamas į 
dail. VI. žiliaus kalbą Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje, J. 
Yla parašė labai nekultūringo, 
užgaulaus tono straipsni, kuria
me minėtąjį kalbėtoją išvadino 
“gobelsiuku”, “politiniu žiop
liu”. Tame straipsnyje J. Yla 
dai' kartą pasirodė okupacinio 
Maskvos režimo gynėju, karto
jančiu apgaulingą propagandis
tų dainelę: “niekad Lietuva ne
buvo tokia lietuviška, kaip da
bar.” Sėdėdamas Toronte, J. 
Yla dedasi daugiau žinąs už 
dail. VI. žilių, ką tik atvykusį 
iš okup. Lietuvos, kur pergyve
no visas rusų vergijos užma
čias, o J. Yla jas “L. Balse” šlo
vino ir dabar tebešlovina. Ko
munistui ir žiauriausias kalėji
mas yra laisvė, jeigu tik komu
nistinis.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kun. Leonardas Andriekus, 

OFM, vedė rekolekcijas, kurios tru
ko tris vakarus, gausiai dalyvau
jant parapijiečiams. Sekmadienio 
Mišioms ir pamokslui susirinko arti
pilnė šventovė. Kun. L. Andriekaus. 
pamokslai buvo turtingi žodžiais ir 
mintimis, giliai turiningi, paliečian- 
tys katalikų gyvenimo tikslą, Kris
taus įsteigtąją Bendriją ir Evange
lijos nusidėjėlę Magdaleną. Parapi
jos komitetas paruošė visiems pie
tus, kuriuose rekolekcijų vadovas ma
loniai su visais atsisveikino, pakvie
tė vasarai prie Atlanto, į lietuvių 
pranciškonų sėkmingai tvarkomą di
delę vasarvietę Kennebunkporte.

— Parapijietė Elena Vanagienė - 
Lingytė, mirusi 1976 m. rudenį, savo 
palikime paskyrė Šv. Kazimiero pa
rapijai $1000. Parapija juos jau ga
vo.

— Liaudies instrumentų grupė 
“Gintarėlis” sėkmingai pasirodė Juo
zų pagerbimo pietų metu A. Vartų 
parapijoje. Tėvai ir nemažas skaičius 
mūsų parapijiečių ten dalyvavo ir 
turėjo progos išgirsti gražią kanklių 
ir lumzdelių liaudies muziką. Gau
siais plojimais buvo iškviestas gru
pės vadovas Jonas Žurkevičius. “Ne
ringos” jūrų šaulių kuopa “Gintarė
liui” įteikė $50 dovaną.
— Besirengiančiai ištekėti jaunai 

mūsų parapijietei Romai Naruševi
čiūtei buvo surengtas turtingas ir 
įdomus mergvakaris A. Vartų par. 
salėje.

— P. p. Markauskų bute, susirin
kus ponioms ir panelėms, buvo ap
dovanota Irena Markauskaitė, kuri 
rengiasi ištekėti. Geriausi linkėjimai 
abiem busimom jaunamartėm. S. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Gavėnios rekolekcijas vedė kun. 

J. Kidykas, SJ, didelės patirties 
misijonierius. Rekolekcijos baigtos 
Verbų sekmadienį pamaldomis ir 
agape. Vaišes paruošė Gyvojo Roži
nio Draugija.

— Šv. Onos Dr-ja rengia Margu
čių pietus par. salėje balandžio 17, 
Atvelykio sekmadienį.

— Pirmoji vaikų komunija bus 
pirmąjį gegužės mėnesio sekmadie
nį. Kreiptis į seselę Paulę tel. 766- 
9397.

— Didžiosios Savaitės pamaldos: 
D. ketvirtadienį, 7 v. v., paskutinė 
Vakarienė — Mišios; D. Penktadienį, 
5 v. p. p., Kristaus kančios pamal
dos; D. šeštadienį, 6.30 v. v., Ve
lykų išvakarių pamaldos; Velykų 
sekmadienį, 6.30 v. ryto, Prisikėli
mas.

Katalikių moterų susirinkimas ko
vo 6 d. bei dr. Ir. Povilanienės pa
skaita sutraukė ne tik nares, bet ir 
gražų būrį viešnių ir svečių. Dalyvės 
ir dalyviai ilgai šnekučiavosi prie ka
vos ir užkandžių. Pagrindinis šio 
susirinkimo tikslas buvo painfor
muoti apie besiartinantį Klevelando 
“Grandinėlės” pirmąjį koncertą 
Montrealyje ir 25-rių metų draugijos 
veiklos sukakties paminėjimą. Kon
certas įvyks Plateau salėje, miesto 
centre, balandžio 23, šeštadieni, 6 
v. v. Po koncerto — vaišės ir šokiai 
Šv. Kazimiero parapijos svetainėje, 
grojant studentų orkestrui “Perkū
nas”.

Balandžio 24, sekmadienį, 11 v. r., 
draugijos pamaldos Aušros Vartų 
šventovėje, o po to salėje — akade
mija ir pietūs. Valdyba tikisi, kad 
ne tik visos Montrealio organizaci
jos, bet ir visi montrealiečiai susi
domės šiuo neeiliniu parengimu — 
ne tik patys ateis, bet ir atsives savo 
vaikus, anūkus, svetimtaučius kai
mynus.

Moterų draugijos sukaktis. KL 
Moterų Dr-jos suvažiavime kovo mėn. 
12 d. Hamiltone Montrealiui atstova
vo E. Kerbelienė ir G. Kudžmienė. 
Pastaroji padarė pranešimą apie 
montrealiečių veiklą ir pakvietė da
lyves atvykti į Montrealio skyriaus 
25 metų sukakties minėjimą — 
“Grandinėlės” koncertą balandžio 23, 
šeštadienį, 6 v. v., Plateau salėje ir 
pasilinksminimą Šv. Kazimiero par. 
salėje. Į šias iškilmes jau pažadėjo 
iš Toronto atvykti centro valdybos 
pirm. dr. O. Gustainienė ir “Moters” 
žurnalo red. N. Kulpavičienė. S.

Čikagoje lankėsi keliolika montrea
liečių, norėjusių pamatyti “Romeo 
ir Julijos” operą, kurioje šauniai da
lyvavo montrealietė sol. G. čapkaus- 
kienė. Taip pat Čikagoje buvo su
rengta “Vaivorykštės” būrelio me
no paroda, kuria gėrėjosi daug čika- 
giečių.

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.

4 t | IT A O” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L I I H V MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas .......................6.0% Asmenines .................................. 11.0%
Taupomąsias s-tas......................8.0% Nekiln. turto ............................ 10.25%
Pensijų planas ..............................8.5% Čekių kredito .............................. 12.0%
Term. ind. 1 m. .......................9.5% Investocines nuo ........................ 10.5%
Term. ind. 2 m..........................9.5%
Term. ind. 3 m..........................9.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De 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 vasara 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.

jieško energingų nekilnojamo turto 
PARDAVĖJŲ,

daugiausia lietuvių aptarnavimui.

Paliktas žiedas Anapilio salės 
virtuvėje. Radusieji prašomi 
grąžinti jį per “TŽ” administra
ciją arba kleboniją. Paskirta $25 
radybų.

“Gintaro” padėkoje “TŽ” 13 
nr. per neapsižiūrėjimą praleis
ta St. Kuzmo pavardė. “Ginta
ro” administracija apgailestau
ja ir atsiprašo.

Laima Baltrėnas iš Los Ange
les, “TŽ” skaitytoja bei duosni 
rėmėja, atsiuntė “TŽ” paremti 
$100 auką. Už tai reiškiame di
džią padėką ir linkime sėkmės, 
darbuojantis amerikiečių tarpe.

Adv. Zigmas Račiūnas iš Stay- 
nerio sėkmingai užbaigė teisės 
mokslus ir gavo advokato tei
ses. Diplomas buvo įteiktas kar
tu su kitais 670 baigusiais O’Ke
efes Centre, Toronte.

Mokytoja Petronė Savickaitė, 
iškviesta V. Turčinsko, atvyko 
iš Suvalkų trikampio ir apsigy
veno Toronte.

Iš okupuotos Lietuvos gyventi 
pas savo tėvus atvyko Algis Kaz
lauskas. Prieš keletą metų į To
rontą iš Lietuvos pas savo vyrą 
atvyko ir p. Kazlauskienė, Algio 
motina.

Norintys studijuoti augštosio- 
siose Ontario mokyklose ir sto
kojantys lėšų gali gauti specia
lias stipendijas iš Ontario vy
riausybės, kuri yra sudariusi 
naują paramos planą, būtent, 
“Ontario Special Bursary Prog
ram 1977-78”. Informacijų tei
rautis: Ontario Special Bursary 
Program, Ministry of Colleges 
and Universities, Mowat Block, 
Queen’s Park, Toronto, Ont. 
M7A2B4. Tel. (416)965-5241.


