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Naujo gyvenimo aušra
Krikščionys tiki, kad Kristaus Prisikėlimas buvo ne lavono atgaivinimas, 

o transformacija naujam gyvenimui

PROF. T. G. DALY
Sv. Augustino kun. seminarija 

Toronte
■JZRIKSCIONYS netiki, kad 

Jėzus grįžo į tokį pat gyve
nimą, kaip ir prieš savo mirtį. 
Taip, jis tikrai mirė — Piloto 
kareiviai tai neabejotinai įvyk
dė. Tačiau Jėzaus Prisikėlimas 
nebuvo lavono atgaivinimas. 
Tai nebuvo toks pat gyvybės 
grąžinimas, kaip Lozoriui (Jo
no 11, 1-44) arba Jajiro dukrai 
(Mato 9, 18-26). Jėzaus Prisi
kėlimas buvo visiškai kitoks. 
Tai nebuvo atgaivinimas turė
tojo gyvenimo, bet transforma
cija visai naujam gyvenimui. 
Tasai naujas gyvenimas kyla iš 
Tėvo, kuris Jį prikėlė ir kuris 
yra viso gyvenimo šaltinis. Tai 
galybės, garbės ir išaugštinimo 
gyvenimas Tėvo dešinėje (1 
Petro 1, 21; Romėnams 8,34).

Jėzus yra tiek skirtingas pri
sikėlusiame gyvenime, kad Ma
rija Magdalena pradžioje net 
neatpažįsta; du mokiniai, ke
liaują į Emansą, atpažįsta Jį tik 
iš duonos laužymo; žvejojantys 
mokiniai Tiberiados ežere atpa
žįsta Jį tik po stebuklingos žve
jonės. Ir visdėlto tai nėra kas 
kitas, pasirodęs mokiniams, nes 
pats Jėzus sakosi esąs tas pats: 
“Taip, iš tikrųjų tai aš esu” 
(Luko 24, 39).

♦ * *
Prisikėlimas nėra tas pat, 
A kas nemirtingumas. Nemir

tingumas yra neigiamas tvirti
nimas: siela nemiršta, bet gy
vena ir po atsiskyrimo su kū
nu, kuris mirė. Prisikėlimas 
yra pozityvus tvirtinimas: visas 
žmogus, kuris tikrai mirė, pri
veliamas gyvenimui nauju Die
vo kūrybos veiksmu.

Jei norime suprasti krikščio
nių tikėjimą į Prisikėlimą, tu
rime visai atsisakyti minties, 
kad medžiaginis kūnas yra blo
gas dalykas ir kad ateities gy
venimas skirtas tiktai sielai, o 
kūnas lieka kape. Taip tikėjo 
Sokratas, Platonas ir graikai. 
Jiems prisikėlimas nėra gali
mas, nes kūnas yra blogybė — 
sielos kalėjimas šiame pasauly
je ir dėlto neturi gyventi. Taip 
pat dėlto siela, kuri turi gyven
ti, nemiršta. Mirtis jiems yra 
tiktai kūno mirtis. Dėlto ir Atė
nų mokytieji buvo tokie šalti 
Pauliui, kai jis kalbėjo apie pri
sikėlimą. Tuomet jis kritikavo 
jų tikėjimą į nemirtingumą 
(Apd. 17).

Krikščioniui tikra mirtis yra 
viso gyvenimo sunaikinimas — 
kūno ir sielos. Dėlto mirtis, o 
ne kūnas turi būti nugalėta pri
sikėlimu. Savo prisikėlimu Jė
zus nugalėjo mirtį kartą ant 
visados. * * *
A/ELYKOS krikščionims reiš- 
’ kia ir daugiau. Jos yra 

kvietimas ne tiktai tikėti į Jė
zaus, bet ir į savo prisikėlimą. 
Galite klausti krikščionį ne tik
tai “ar tiki j Jėzaus prisikėli
mą”, bet ir: “ar tiki į savo pa
ties prisikėlimą?” Paulius at
sako už mus visus:

“Kai mes buvome pakrikšty
ti, nusileidome drauge su Juo 
(Jėzumi Kristumi) į kapą, susi
jungėm mirtyje, ir kai Kristus 
buvo prikeltas iš numirusių Tė
vo garbe, mes taip pat galime 
gyventi naują gyvenimą (Rom. 
6, 4).

Per Krikštą mes buvome 
įjungti į Kristaus mirtį ir pri
sikėlimą. Jo mirtis ir prisikėli
mas yra pergalė, įveikusi ne tik 
mirtį, bet ir nuodėmės galią. 
Krikštas gi įdiegia mums tą Jo 
galią, įveikiančią nuodėmę ir 
mirtį.

Toji nuodėmės pergalė yra 
meilės galia. Tai galia, įveikian
ti nuodėmę ir reiškianti dau
giau nei nuodėmių atleidimą. 
Tai reiškia, kad krikščionis nė
ra nuodėmės valdomas, nebent 
jai pats pasiduoda. Tai taipgi 
reiškia, kad jis gali gauti ne tik 
nuodėmės atleidimą, bet ir ją 
nugalėti. “Kai per savo nuodė
mes mes buvome mirę, Dievas 
grąžino mus į gyvenimą su 
Kristumi, prikėlė mus drauge 
su Juo ir paskyrė mums vietą 
danguje su Juo (Efez. 2, 5-6).

* * ♦
F)EJA, naujas mūsų gyveni- 
*-^mas Kristuje niekad nepa

siekia idealo. Mes ir toliau turi
me kovoti ir kartais pralaimėti. 
Taip pat turime ir mirtį, tačiau 
nuodėmė ir mirtis mums nebe- 
viešpatauja — jų galia yra vi
siškai sunaikinta Kristaus per
galės. Dėlto Paulius ir tvirtina: 
“Viešpats Jėzus perkeis šiuos 
menkus mūsų kūnus ir padarys 
panašius į garbingąjį savo kū
ną” (Pilyp. 3, 21).

Tikėti į Jėzaus prisikėlimą 
(drauge ir savo) reiškia tikėti 
dvi tikrovės — džiaugsmą ir 
meilę.

Džiaugsmas mūsų gyvenime 
užima tą pačią vietą, kaip ir pri
sikėlęs Kristus. Jis nėra toks 
paviršutiniškas, klijų Ankstnu- 
mas, bet gili ramybė ir pilnat
vė, nesuardyto gyvenimo jaus
mas. Tokio džiaugsmo priešas 
yra liūdesys. Ir kaip sunku at
sispirti liūdesio pagundai! Kar
tais mes gramzdiname jį į savo 
širdis. Mūsų liūdesys yra matas 
prisirišimo prie savęs, prie savo 
planų, prie savo keršto jausmų, 
prie savo pykčio. Tuo tarpu mū
sų džiaugsmas yra matas prisi
rišimo prie Kristaus, prie Tėvo, 
prie duosnumo, prie paslaugu
mo kitiems.

Prisikėlimas reiškia meilę, 
gaivinančią meilę. Prisikėlęs Jė
zus, kurin esame įjungti per 
Krikštą, stiprina mus meilės ga
lia. Jis Pats yra dieviškoji mei
lė mūsų tarpe. Dievas myli be 
jokių išskaičiavimų. Dievas taip 
mylėjo pasaulį, kad atsiun
tė mums savo sūnų. Tikra mei
lė visuomet yra stiprinanti ga
lia. Sužadėtinis, mylėdamas sa
vo sužadėtinę, pažadina joje 
transformuojančią galią tapti 
stipresniu asmenimi, kokiu ji 
negalėtų būti be sužadėtinio. 
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Taip pat ir sužadėtinė savo mei
le taurina jį. Mokytojas, kuris 
myli savo mokinius, brandina 
juos labiau rūpestinga savo 
meile nei žiniomis.

Meilus Jėzaus atlaidumas Ma
rijai Magdalenai nugalėjo visas 
jos vidines užtvaras, priešingas 
aistras ir perkeitė ją į vieną di
džiausių šventųjų

Stiprinanti prisikėlusio gyve
nimo meilė toli pralenkia žmo
gaus galią. Tai galia, kuri įvei
kia nuodėmę ir mirtį. Šią galią 
turi krikščionis, kuris privalo ją 
atpažinti. Sakyti, kad toji galia 
visais atvejais yra nepraktiška, 
reiškia tvirtinti, kad yra atvejų, 
kur Jėzus negalėtų būti Jėzumi.

♦ ♦ ♦
piRMŲJŲ krikščionių bend- 
A rija gyveno stiprinančioje 
Prisikėlimo meilėje, žinodama 
kad atsisakymas dalintis ta 
meile atstumtų kaikuriuos 
krikščionis nuo naujojo gyve
nimo, kurį teikia Jėzus. Dabar
ties krikščionių bendrija turi 
daug ko mokytis iš pirmųjų 
krikščionių, kurie liko ištikimi 
apaštalų liudijimui apie prisi
kėlimą, drauge meldėsi, visus 
turtus laikė bendra nuosavybe, 
dalinosi tarp savęs pagal kiek
vieno poreikius (Apd. 2, 42-47).

Prisikėlimo galia, jei nekliu
doma, gali įveikti prietarus, nu
galėti gobšumą, išlaisvinti pri- 
spautuosius ir įdiegti brolišku
mą. Paulius Prisikėlimo galią 
vadina šventąja Dvasia. Pasta
roji jau veikia mūsų pasaulyje 
kaip naujos kūrybos galia. Ji 
yra pastebima pirmoje bend
ruomenėje, ji reiškiasi kaip 
gaivinanti galia ir dabarties 
krikščioniu bendrijoje (1 Kor. 
11, 30; II kor. 4, 16).

Taigi, Velykų prasmė tikin
tiesiems yra gili ir turininga. 
Tai naujas gyvenimas prisikė
lusiame Kristuje, reiškiąs daug 
daugiau kaip sielos nemirtingu
mas. Sujungtiems per Krikštą 
su Kristumi tai reiškia dalyva
vimą tame pačiame perkeitime 
(transformacijoje), kurio pa
grindinės žymės yra krikščio
niškasis džiaugsmas ir krikščio
niškosios meilės galia. Tai yra 
Šv. Dvasios veikmė, vadovau
janti, stiprinanti, gydanti krikš
čioniškąją bendriją, vedanti ją 
į būsimo prisikėlimo pilnatvę. 
(Annals of the Propagation of 
Faith, February-March 1977).

DAIL. ANTANAS TAMOŠAITIS 
"Vargonai, gauskit, Aleliuja! Ir chorai skelbkit džiaugsmo šventę. Ir tu, širdie, tiek daug 
iškentus, šią Dievo pergalę pasveikink!" (Įrašas iš okupuotos Lietuvos gautoje kortelėje)

Kur aš esu. būsite ir jūs
Poetas, filosofas ir teologas apie Kristaus ir žmogaus prisikėlimą 

Šio rašinio autorius yra kardino
las JOHN WRIGHT, amerikietis, 
pasižymėjęs gilia teologine įžvalga 
daugelyje dabarties problemų, čia 
perteikiame ištrauką iš ilgesnio jo 
straipsnio. RED.

Paulius Claudelis (prancūzų 
poetas), rašydamas apie kūno 
prisikėlimą, atskleidžia, kaip 
Jėzus savo Prisikėlimu išryški
no mums šio gyvenimo ryšį su 
busimuoju: “Žmogiškasis gyve
nimas nenutrūksta. Mūsų Išga
nytojas užtikrina: kur Aš esu, 
būsite ir jūs. Tad pomirtinis 
mūsų gyvenimas bus Jo gyveni
mas. Anapusiame gyvenime ne
būsime tremtiniai; tenai nebus 
radikalaus pasikeitimo. Iš pada
rinių pasaulio persikelsime į 
priežasties pasaulį. Užuot regė
ję tikrovę jos padariniuose, ma
tysime ją priežastyje, t.y. Die- 
vuje.”

Yra ir kiti Prisikėlimo aspek
tai, ypač mūsų šimtmetyje, ku
riame taip dažnai kalbama apie 
“prasmę”, “vertybes”, “asmens 
vertę”, “žmogiškąjį orumą”. Su 
Kristaus Prisikėlimu pasikeitė 
visa gyvenimo perspektyva. 
Žmogus dabar gali žvelgti į pa
saulį bei žmoniją, turinčią pras
mę ne tiktai dieviškosios kūry
bos dėka, bet ir atnaujintos kū
rybos, atpirkimo dėka, kurie 
yra nemažiau dieviški. Krikš
čionis gali matyti visą kūriniją 
būsimo galutinio gyvenimo tik
rovės horizonte ir taip pat erd
vių šimtmečio šviesoje.

Turėdami “amžinybės per
spektyvą”, kaip seniau buvo sa

koma, mes galime pasitikti kas
dienines įžaidas, džiaugsmus, 
grasias problemas ir sklindan
čias paguodas. Čia mes neturi
me pastovaus miesto, tačiau ko
kia bebūtų mūsų vertė, orumas, 
— jie nepaprastai padidėja 
šviesoje būsimo gyvenimo, kuris 
niekad nesibaigia. Būtų tikra 
ironija, jei žmogiškasis gyveni
mas, pilnas galimybių, neribotų 
vilčių, ryžto pakelti didžiausius 
sunkumus bei įžeidimus, — bū
tų sulygintas su tragišku liki
mu kūno, kuris pradeda mirti 
vos gimęs.

Gabrielis Marcelis (prancūzų 
filosofas) kartą tuo klausimu 
taip kalbėjo su visu savo įtai
gumu: “Dabarties gyvenimą ga
lima pakelti tiktai tada, jei 
žmogaus dvasia yra atremta į 
Prisikėlimo viltį. Mus, dabar
ties krikščionis, štai kas įtaigo
ja tikėti į kūno prisikėlimą, bū
tent, fizinės kančios koncentra
cijos stovyklose. Mes jaučiame, 
žmogiškasis kūnas ten patyrė 
tiek paniekos, kad turi sulaukti 
kokio nors išaugštinimo garbė
je ... Aš manau, kad gyveni
mas šiandieną būtų nepakelia
mas, jei žmogaus dvasia netu
rėtų atramos mūsų tikėjimo vil
tyje. Jei šia viltimi gyventų di
desnis žmonių skaičius, galbūt 
pagarba kūnui, kurios taip la
bai stinga mūsų laikais, būtų 
atstatyta”.

Si Marcelio pastaba įtaigoja 
naują ir tai labai svarbų aspek
tą dabarties mąstymui apie pil
nesnį teologinį ir socialinį tu

rinį Sv. Pauliaus minties, kad 
tie, kurie kenčia su Kristumi 
ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai, 
bus Jo Prisikėlimo dalininkais: 
“Nes aš manau, kad dabarties 
kančios nėra vertos lyginti su 
būsima garbe, kuri suspindės 
mumyse” (Romėnams 8, 16-18). 
“Nuolat nešiojame savo kūne 
Kristaus kentėjimus, kad taip
gi Jėzaus gyvenimas apsireikš
tų mūsų kūnuose ...”

Prisikėlimas, kaip istorinis 
faktas, reliatyvizmo persunkta
me pasaulyje iškelia absoliuti
nes vertybes. Mūsų šimtmetyje, 
pilname baimės, abejonių, gan
dų apie dar baisesnius būsimus 
dalykus, Prisikėlimas skelbia ne 
tik džiugią mirties ir laiko per
galę. bet ir būsimą tiesos bei 
teisingumo tikrovę. Tai pasto
vus inkaras pasaulyje, kurį pla
ka reliatyvizmo, trumparegiš
kumo ir net nusivylimo bangos.

Tuos, kurie kenčia, jaučiasi 
nusivylę ir apleisti, Prisikėli
mas guodžia viltimi, kuria buvo 
stiprinamas ir Senojo Testa
mento Jobas. “Aš žinau, kad 
mano Atlygintojas yra gyvas ir 
kad jis žengs paskutinį žingsnį 
žemėje. Kai aš būsiu pažadin
tas, Jis priartins mane prie sa
vęs, ir aš kūniškomis akimis 
žvelgsiu į Dievą” (Jobo 19, 25- 
26).

Mūsų karta yra dažnai nu
liūdusi iki ašarų, stokojanti 
džiaugsmo. Jos nuotaika yra 
panaši į Kristaus mokinių me
lancholiją. kurią aprašo Šv. Lu-

(Nukelta j 3-čią psl.)

Tautos 
prisikėlimas

Kai visa krikščionija kalba 
apie Kristaus iš numirusių pri
sikėlimą ir jį apipina liturginė
mis apeigomis, pavergtieji sva
joja apie tautinį prisikėlimą. 
Svajoti ir tikėtis juos skatina 
Golgotos neviltis, tapusi di
džiausia viltimi, kuri įkvėpia 
silpnuosius žvelgti augštyn. Kai 
Kristus nuėjo į budelių rankas, 
pasidavė didžiausiam pažemini
mui, pasmerkimui ir mirčiai, 
visiem atrodė, kad atėjo galas 
tai mesijinei viešpatijai, tiek 
daug žadėjusiai. Net Kristaus 
mokiniai susvyravo ir užsikrėtė 
bendra neviltimi, bet kai pa
sklido žinia apie Prisikėlimą, 
atgijo viltis, vedanti ir silpnuo
sius į šviesesnį rytojų.

šis faktas šviečia ir šiandie
ną visiems tiems, kurių laisvė 
yra palaidota. Pavergėjo ak
muo, užristas ant laisvės kapo, 
atrodo nepajudinamas, saugo
mas didžios ginklo galybės. 
Laisvės paminklas išsprogdin
tas, nėra nė žymės. Daug kam 
galbūt atrodo, jog tai visiškas 
laisvės sunaikinimas. Bet tai 
iliuzija: laisvės paminklo iš
sprogdinimas nereiškia laisvės 
sunaikinimo. Dinamitas sprog
dina akmenis, bet nepasiekia 
širdžių, kur tyliai rusena nema
ri laisvė ir laukia prisikėlimo 
aušros. Krinta vienas laisvės 
kovotojas po kito, bet jų pėdo
mis ateina naujos kartos, ir tau
ta išlieka. O kol tauta gyva, tol 
gyvena ir jos laisvė. Ji gali lai
kinai nužengti į kapą, būti pa
laidota, bet negali būti sunai
kinta. Ji pakyla ir iš kapo, kai 
sujuda ne ginklo, o augštesnio 
pasaulio jėga. Tada keliasi silp
nieji, griūva stiprieji, tariamai 
palaidota žarija sušvinta ugni
mi.

Kristaus prisikėlimas yra 
ženklas, nuolat kalbąs silpnie
siems ir pavergtiesiems, kad 
pergalė anksčiau ar vėliau su
švinta pavergtajam, o ne paver
gėjui. Tai liudija pvz. ir pirma
sis Lietuvos prisikėlimas 1918 
metais. Kas galėjo tikėtis, kad 
mažas ir silpnas kraštas, su
spaustas dviejų milžinų, galės 
prisikelti! Ir visdėlto, nežiū
rint didžiausių kliūčių bei sun
kumų, daugelio netikėtas prisi
kėlimas atėjo. Ateis ir antrasis 
mūsų tautos prisikėlimas gal
būt dar mažiau įtikėtinom ap
linkybėm, nes laisvė, kad ir pa
laidota, nemiršta. Ji yra galin
gesnė už betkokį pavergėją, 
nors ir atominiais sprogmeni
mis ginkluotą.

Vienintelis pavojus galimam 
prisikėlimui yra tautos sunaiki
nimas. Su žūstančia tauta, žūs
ta ir jos prisikėlimo galimybė. 
Dėlto šiandieną reikia bijoti ne 
vergijos, ne laisvės laidotuvių, 
o tautos sunaikinimo. Kol tauta 
bus gyva, gyvas bus ir jos prisi
kėlimas. žadinti reikia visas 
gyvastingąsias tautos jėgas, kad 
išliktų sveika dvasia ir kūnu 
dabarties sutemose, o tautos 
prisikėlimas ateis su laisvėjan- 
čio pasaulio aušra.

įveiki, sulaukę 
VĖL Y K Ų 
švenčių!

PASITIKIME JAS NE TIK 

ŽODINIAIS LINKĖJIMAIS, 

BET IR RYŽTINGAIS 

DARBAIS!
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Q RMWMEGraiME

Konfliktai iškilmėse ir pasyvumas

* TARPTAUTINEI NATŪRA- 
LAUS SEIMOS PLANAVIMO KON
FERENCIJAI Melburne, Australi
joj, Paulius VI pasiuntė sveikinimo 
telegrama. Joje pabrėžė, kad ypa
tingą dėmesį reikia kreipti į tuos, 
kuriems iki šiol nesiseka sėkmingai 
vykdyti savo vedybinius įsipareigo
jimus pagal krikščioniškąją doktri
ną. Popiežius priminė, kas buvo 
tvirtinta “Humanae vitae” encikli
koje, būtent, kad krikščioniškai šei
mai negalima imtis dirbtinių prie
monių prieaugliui išvengti. Tai min
tis, kuri turėtų skatinti medikų iš
radingumą natūralaus šeimos plana
vimo srityje. Jaunimas dabar kaip 
tik linksta į visą tai, kas natūralu, ir 
jaučia technikos apgaulę gyvenime. 
Medicina šioje srityje turėtų padėti. 
Popiežius skatino suvažiavusius ug
dyti visuomenėje krikščioniškus mo
ralinio šeimos gyvenimo įsitikini
mus.

* ANGLIJOS ANGLIKONU VI
SUOTINIAME SINODE kalbėjo 
Anglijos katalikų primas kard. 
George Basil Hume. Jis pareiškė, 
kad šiuo anglikonų su katalikais su
artėjimo metu dar yra eilė kliūčių 
pilnai vienybei pasiekti. Viena iš 
svarbesnių — moterų šventinimas 
kunigėmis kaikuriuosc anglikonų 
padaiinuiose. Kardinolas kalbėjo 
maždaug už savaitės po anglikonų 
primo arkiv. Donald Coggan kal
bos, skatinančios oficialiai įvesti 
eucharistinį bendravimą tarp katali
kų ir anglikonų. To jis buvo pernai 
prašęs Paulių VI, tačiau gavo pana
šų atsakymą kaip ir iš kard. Hume.

* ANGLIKONU VYSKUPAI, TU
RINTIEJI SAVO VYSKUPIJAS, tu
rės visuotinį suvažiavimą Canter
bury, Anglijoje, šiais metais nuo lie
pos 22 d. iki rugpjūčio 13 d. Tai 
bus vienuoliktoji Lambeth konferen- 
cija. Tokias konferencijos šaukia
mos kas 10 metų nuo 1867 m. Jų 
sprendimai yra tik patariamojo po
būdžio, tačiau turi daug įtakos vi
siems anglikonams, kai grįžę iš to
kios konferencijos vyskupai šaukia 
savo vietinius sinodus ir ten nustato 
specifines gaires savo tikintiesiems. 
Vienas svarbesnių svarstysimų da
lykų konferencijoje — kaip išlai
kyti Anglikonų Bendrijos padalinių 
vienybę, kai vieni padaliniai šventi
na moteris kunigėmis, o kiti tam 
yra priešingi. Taipgi bus svarstoma 
ką daryti, kad moterų šventinimas 
kunigėmis būtų kuo mažesnė kliū
tis vienybės pokalbiams su katali
kais ir ortodoksais. Tam bus skirta 
speciali visumos sesija.

* LENKIJOS VYSKUPAI perspė
jo savo tautiečius, kad lenkų tau
tos laukia liūdna ateitis, jeigu jie 
ir toliau pasitenkins vienu ar dviem 
vaikais šemoje. Tai esą labai žymu 
naujose šeimose. Jau šiuo metu jau
čiamas darbo jėgos mažėjimas. Vė
liau jaunų žmonių skaičius dar la
biau sumažės ir liks tik seneliai, o 
tada — tautos mirtis. Jie nurodė, 
kad žmogus šioje žemėje gyvena ne 
nuolatiniam asmeniniam malonu
mui, bet augštesniems tiklsams, ku
rie reikalauja aukos ir savęs atsi
žadėjimo. Išvada — prieauglį reikia 
didint, kad tauta gyvuotų.

* LENKU STUDENTŲ IR STU
DIJAS BAIGUSIŲ DRAUGIJA BRI
TANIJOJ išleido knygą “Dissent in 
Poland 1976-77”. Ta proga Londone 
buvo surengta slaptosios Lenkijos 
spaudos paroda ir vieša konferenci
ja. Parodą rengė Darbininkų Teisių 
Gynimo Komitetas. Fotografijomis, 
reklamomis bei valdžios rengtomis
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kultūrinėmis šventėmis apibūdina
ma parodoje “oficialioji” Lenkija. 
Žmogaus teisių sąjūdžio, darbininkų 
teisių gynimo komiteto bei K. 
Bendrijos veikla ir slaptoji literatū
ra vaizduoja “neoficialiąją” Lenki
ją. Rodomos nuotraukos didelės pro
cesijos, naujos šventovės ir pamal
doms pastatytos pašiūrės be valdžios 
leidimo. Taipgi nufotografuotos re
liginės muzikos metinės šventės, ku
riose dalyvauja tūkstančiai žmonių, 
bet visa tai neskelbia Lenkijos spau
da, radijas ir televizija. Negali to 
paminėti nė oficialiai leidžiama ka
talikiška spauda. Parodoje iškabinti 
kard. VVyszynskio bei Lenkijos epis
kopato pareiškimai, kurie buvo ku
nigų viešai perskaityti tikintiesiems 
šventovėse, bet nebuvo leista apie 
juos net užsiminti spaudoje. Iška
bintas ir vyskupų protesto raštas, 
kai valdžia uždarė vienintelę K. 
Bendrijos vadovaujamą vasaros sto
vykla vaikams Lenkijoje. Spaudos 
konferencijos metu Darbininkų Tei
siu Gynimo Komiteto atstovė Halina 
Mikolajska pabrėžė K. Bendrijos rū
pestį socialiniu teisingumu Lenkijo
je ir aiškino, jog Lenkijos komunis
tų partijos sekr. Edwardo Gierek 
malonūs pokalbiai su kard. Wyszyns- 
kiu ir popiežiumi Pauliu VI jokiu 
būdu nereiškia, kad santykiai tarp 
Lenkijos valdžios ir K. Bendrijos pa
gerės.

* KUN. PATRICK TREANOR, SJ, 
vadovavęs Vatikano observatorijai 
nuo 1970 m., mirė. Jis buvo 57 m. 
amžiaus, gimęs Anglijoje. Oksfordo 
universitete, Anglijoje, jis baigė fi
zikos bei solarinės astronomijos 
mokslus augščiausiais pažymiais ir 
paskui dirbo JAV-se Yerkes ir Liek 
observatorijose. JAV-se jis taipgi 
studijavo stelarinę astronomiją, ku
rioje specializuojasi Vatikano obser
vatorija. Vatikanb observatorijoje 
jis pradėjo dirbti 1961 m. Toje ob
servatorijoje su kitais savo jėzuitais 
bendradarbiais jis atrado eilę naujų 
žvaigždžių, rašė straipsnius apie pla
netas, saulės dėmes, visatos išsivys
tymą ir priežastis, kodėl kaikurie 
kunigai pasirinko būti mokslinin
kais. Paulius VI pasiuntė užuojautos 
telegramas vietiniam jo viršininkui 
ir jėzuitų generolui kun. Arrupe, 
išreikšdamas gailestį, kad netekta 
asmens, kuris darbavosi kilniems 
moksliniams tikslams, visuomet nu
šviesdamas juos krikščionišku tikė
jimu. Vatikano observatorija šimt
mečiais buvo ir tebėra jėzuitų ran
kose. Jėzuitų vadovaujamas Sv. Gre- 
goriaus universitetas Romoje jau 
nuo 1553 m. darbuojasi astronomi
jos srityje. Pirmąją Vatikano obser
vatoriją pastatė popiežius Gregorius 
XIII 1576 m. Kiti popiežiai vėliau 
statė kitas observatorijas aplink Ro
mos miestą. Kai italai kūrė savo 
valstybę ir užėmė Romos miestą 
1870 m., Vatikanas prarado visas 
savo observatorijas. Leonas XIII 
1888 m. įrengė naują observatoriją 
Vatikano miesto ribose. Vėliau, po 
1930 m., ta observatorija buvo per
kelta į Castelgondolfo apylinkę, ku
rioje yra popiežiaus vasarvietė, šio
je observatorijoje dabar nuolat dar
buojasi 5 jėzuitai astronomai ir per 
metus išleidžia 4 mokslinius leidi
nius bei vieną metinį pranešimą.

KUN. J. STŠ.
• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbą, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo ...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS
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Ištikimybė savo tautai
M. STONYS

Kiekviena tauta nori laisvės 
ir savos nepriklausomos valsty
bės, nes tik joje gali augti ir iš
laikyti savo kalbą, kultūrą, pa
pročius ir religiją. Praradusi sa
vo nepriklausomybę, tauta atsi
duria pavojuje. Svetimos val
džios ar okupanto valdomai tau
tai atsiranda postūmis netekti 
ištikimybės savo tautai, įsijung
ti į kitos tautos gyvenimą, kul-. 
tūrinę veiklą, pasisavinti kitos 
tautos papročius ir net kalbą. 
Komunistinė Rusija ne tik įtai
goja, bet prievarta bruka lietu
vių tautai rusų kalbą, kultūrą ir 
materialistinį ateizmą, reikalau
dama išsižadėti savo lietuvybės 
ir katalikų religijos. Lietuviai 
turi visomis jėgomis kovoti, kad 
išliktų ištikimi savo tautai.

Lietuvių atsparumas
Lietuviai nuo senųjų amžių 

buvo kieti ir labai ištikimi savo 
tautai. Jie gyveno tarp didelių 
ir gausių tautų, bet savo krašte 
lietuvybės atžvilgiu buvo nepa
laužiami. Padėjo lietuviams se
nas tikėjimas su augšto lygio 
etika ir gerais papročiai. Vėliau 
su per lenkus atėjusia krikščio
nybe sklido ir lenkiška kultūra. 
Nenuostabu, kad lietuvių diduo
menė, priimdama katalikų tikė
jimą, iš dalies priėmė ir lenkų 
papročius, kalbą, kultūrą. Nuo 
Mindaugo krikšto per šimtme
čius lenkai įtikinėjo lietuvius, 
kad jų pagoniška kalba nepriim
tina K. Bendrijai. Apkrikštyta 
lietuvių šviesuomenė iš dalies 
nutolo nuo savo tautos žmonių 
ir kartu nuo lietuvių tautos rū
pesčių, kultūros ir nepriklauso
mo valstybingumo. Lietuvių 
šviesuomenės nutautimas pri
artino Lietuvos - Lenkijos vals
tybių sugriuvimą, padalinimą ir 
okupaciją 1795 m. Nenutautu
sią lietuvių tautos dalį užgulė 
visu svoriu svetima valdžia, di
duomenės - bajorijos įvesta bau
džiava, vargas, skurdas ir visiš
ka tamsa. Kai V. Europoje žydė
jo kultūros bei meno renesan
sas ir humanizmas, mūsų tauta 
neturėjo jokių žmogaus teisių, 
savų mokyklų, knygų ir net 
šventovių su savais kunigais. 
Stebėtis reikia, kaip lietuvių 
tauta išliko gyva ir budri, kaip 
neprarado savo gimtosios kal
bos, laisvės ilgesio ir vilties ka
da nors atstatyti savo valstybę. 
Matyti, ta lietuvio baudžiaunin
ko tautinė ištikimybė buvo daug 
stipresnė už lenkų bajorų spin
dinčią kultūrą, už rusų žvėriš
kai žiaurią valstybinę priespau
dą, už V. Europos tautų ramų 
cinizmą, laukiantį galutinio lie
tuvių tautos išnykimo.

Pavergtojo ištikimybė
Gyvename laikotarpį, kuria

me visi kalba, rašo, reikalauja ir 
kovoja už žmogaus teises. Visos 
tautos, kurios buvo imperijų ar 
didžiųjų valstybių pavergtos ir 
skriaudžiamos, sulaukė laisvės 
įsteigė nepriklausomas valsty
bes. Tik Lietuva, Latvija ir Es
tija vėl vergauja tai pačiai rusų 
tautai, dabar — komunistinei 
Rusijai. Mūsų tauta vėl skriau
džiama, išnaudojama ir naikina
ma ateistinės komunistinės Ru
sijos. Vėl jai brukama ta pati 
rusų kalba, maskvinė prievarta 
ir komunistinė religija — ateiz
mas. Ir tai daroma jau 37-rius 
metus. Stebisi maskvinė komu
nistų partija, V. Europa, o kar
tais ir mes, kad pavergta lietu
vių tauta nenukrito į rusų ko
munistinę sterblę, kad ji visais 
įmanomais būdais kovoja su 
milžinu už lietuvio teises, savo 
kalbą, savo tikėjimą ir švento

ves, savo papročius, lietuvių tau
tinę ir valstybinę nepriklauso
mybę. Lietuvis nori būti lietu
viu, nori likti ištikimu savo tau
tai. Nuėjęs tarnauti rusui, lai
komas lietuvių tautos išdaviku.

Pogrindžio laikraščio “Dievas 
ir Tėvynė” 6 numeris rašo:

Ar mes. lietuviai, ne žmonės, kad 
neturime jokių teisių ir laisvių? Ar 
neturime teisės reikalauti, kad gro
bikai tučtuojau jas grąžintų? Ar 
mums, mūsų jaunimui ir vaikams 
uždrausta savo gyvenimą praleisti 
žmoniškose sąlygose? Ne! Ir Dievas, 
ir pasaulio tautos nori, kad būtume 
laisva tauta, kaip ir kitos.

Jau praėjo laukinių žmonių laikai, 
kada vienos tautos pavergdavo kitas. 
Vergija panaikinta. Todėl mes rei
kalaujame iš pavergėjų laisvės to
kios, kokią turėjome, kokią turi Af
rikos negrai ir Amerikos indėnai. 
Reikalaujame ne kaip malonės, bet 
kaip iš mūsų pagrobtos Kūrėjo dova
nos.

Pats gyvenimas verčia veržtis į 
laisvę. Mūsų tauta dabar nori žmo
niškai gyventi. Per 37-rius vergijos 
metus užkasta daugybė tautos talen
tų ir gyvybių. Mūsų tautos prieauglis 
sumažėjo ligi minimumo. Bedievybė 
ir neteisybė niokoja mūsų jaunimą 
ir visą tautą.. Tautos kultūriniai pa
minklai naikinami, kraštas rusina
mas, mūsų kalba šalinama.

Didžiosios Europos tautos bi
jo atominėmis bombomis apsi
ginklavusios komunistinės Ru
sijos, o maža ir pavergta lietu
vių tauta išdrįsta reikalauti 
žmogaus teisių ir laisvės, štai 
kodėl Lietuva spindi šviesia 
žvaigžde visai Europai ir mums. 
Išvyskime ją, džiaukimės ir da
rykime visa, kad jos spindesys 
nemažėtų.

Laisvėje gyvenančių 
ištikimybė

Gyvename laisvėje ir jos ne- 
bebranginame. Pamiršome, kad 
ji — didžiausias žmogaus ir tau
tos turtas. Pamiršome, kad esa
me lietuvių tautos dalis ir pri
klausome tik jai. Bedirbdami, 
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besimokydami ir begyvendami 
tarp svetimų, pamiršome iš da
lies savo gražius lietuviškus pa
pročius, savo šventes, savo tau
tinius puošmenis, savo dainas ir 
net kalbą. Pamiršome, nes esa
me išsibarstę tarp minios sveti
mųjų, nes gyvename atskirai, 
vieni. Nevisuomet prisimename, 
kad lietuvis visur ir visada turi 
glaustis prie lietuvio, turi bur
tis i lietuvišką savo bendruome
nę. Tik bendruomenėje susibū
rę pajėgsime nepamiršti savo 
kalbos, pajėgsime puoselėti sa
vo kultūrą, papročius, savo lie
tuvybę ir ištikimybę lietuvių 
tautai.

Dr. J. Girnius savo knygoje 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” 
(162-163 psl.) sako:

Nei tėvų kalbos namie išmokimas, 
nei draugų radimas savųjų tarpe dar 
nelaiduoja tautinio atsparumo. Įaug
ti tauton — tai savo dvasią sufor
muoti jos tautine kultūra. Čia yra 
antrasis pagrindas, kodėl atskira šei
ma nėra pajėgi savo vaikus tautiškai 
išauklėti. Išlaikyti tautinės kultūros 
laimėjimus objektyvuojančias insti
tucijas gali pajėgti tik visi drauge 
— visa tautinė bendruomenė. Para
pijos ir kitos organizacijos, spauda, 
chorai ir kiti junginiai gali būti iš
laikomi tik visų bendromis pastango
mis. KOVA UŽ TAUTINE GYVY
BE VISADA YRA BENDRUOMENI
NE KOVA. Kap nutautimas vyksta 
užsidarymu į savo asmeninius kam
pus, taip visų bendruomeninis susi
telkimas yra būtinoji sąlyga sėkmin
gai tautinei kovai. Tik visi drauge 
gali sukurti svetur bent minimalinę 
savą aplinką, kurios reikia jaunosio
se kartose tautinei dvasiai sukurti. 
Reikia šiam uždaviniui visko, ir to
dėl reikia visų.

Kad sustiprintume savo dva
sią, lietuviškumą ir ištikimybę 
savo tautai, turėtume skaityti 
pavergtos lietuvių tautos po
grindžio spaudą ir iš jos moky
tis idealizmo, ištvermės ir tau
tinės ištikimybės. Čia, kur mes 
įgyvename, niekas nedraudžia 

(Nukelta į 9-tą psl.)

CANADA PENSION PLAN 
CHANGES

Kaikam didesnės išmokos
Ištuoka arba panaikinimas

Kanados Pensijų Plano suma, uždirbta 
vyro ir žmonos santuokos metu, gali būti 
padalinta lygiomis dalimis tarp jų, jeigu 
santuoka baigiasi ištuoka arba panaikinimu 
po 1978 m. sausio 1 d. Tai užtikrina, kad 
abiejų sutuoktinių pastangomis sutelkta 
suma santuokos laikotarpyje gali būti 
lygiai padalinta abiem ištuokos atveju.

Atgalinės pensijų 
išmokos

Pensijos išmokos gali būti duodamos už 
praėjusį laiką iki 12 mėnesių tiems 
mokėtojams, kurie pasiekė 65 metus 
amžiaus, bet dar neturi 70 metų ir yra 
pasitraukę iš darbo.

Pomirtinės išmokos
Prašymai atgalinėm išmokom gauti (t.y. 

iki 12 mėnesių) dabar gali būti paduoti 
mirusio asmens vardu tais atvejais, kai 
velionis mokėtojas turėjo teisę gauti 
išmokas, bet nesuspėjo kreiptis prieš mirtį. 
Tokiais atvejais šeimos arba įpėdiniai turės 
teisę gauti minėtas išmokas.

Panaikinti vaikų išmokų 
sumažinimai

Našlaičių ir invalidų mokėtojų vaikų 
išmokos nebėra mažinamos pentam ir 
sekantiem vaikam. Visi šeimos vaikai, 
nežiūrint jos didumo, turi teisę gauti 
lygias išmokas.

Šie svorbūs Kanados Pensijų Plono pakeitimai 
įsigaliojo 1978 metų sausio 1 dieng

Jei kas neaišku, teiraukitės artimiausioje 
Kanados Pensijų Plano įstaigoje.

Santė et Bien-ėtre social 
Canada

Monique Bėgin, Minister Monique Begin. Ministre

AL. GIMANTAS
Vasario 16 minėjimai ameri

kiečių lietuvių kolonijose jau 
laikytini praeitimi. Tačiau vie
noje kitoje vietoje likosi toks 
lyg ir nevisai malonus atskonis. 
Bent truputį paanalizavus kai- 
kurių mūsiškių pagrindinių kal
bėtojų žodžius ir mintis iškil
mingų posėdžių metu, tenka nu
rausti ir nuliūsti. Kurie skaitė
te spaudoje įvairių minėjimų 
aprašymus, turėjote pastebėti, 
kad tokios svarbios ir gilios 
šventės metu radosi pagrindinių 
kalbėtojų, panaudojusių tą pro
gą kontraversiniams pareiški
mams, nieko bendro neturin
tiems su šventės reikšme bei 
rimtimi. Džiaugtis tenka tik 
tuo, kad vienas kitas salėje bu
vęs garbės svečias amerikietis 
(politikas ar kultūrininkas) ne
suprato apie ką ten buvo kal
bama, nes šalia sėdį vertėjai 
aiškino sutrumpintas bendras 
kalbos frazes. Maudžia kažkaip 
širdį ir lietuvišką iškilmei nusi
teikusią sielą, kai iš kalbėtojo 
lūpų liejasi srautas kaltinimų 
kitai, visų pripažintai ir pilnai 
įsipilietinusiai organizacijai, te- 
sisielojančiai visus mus vieno
dai liečiančiais reikalais, ban
dančiai neišskirti atskirų užda
vinių, tenorinčiai užpildyti dar 
dažnai pasiliekančias spragas.

Šiose skiltyse dar prieš Va
sario 16 teko dviem atskirais 
rašiniais prakalbėti apie tą ne
lemti, trintį ir nesklandumus, 
pernelyg viešai ir aiškiai besi
reiškiančius tarp ALTos ir Lie
tuvių Bendruomenės. Gaila, 
bet anie pranašavimai išsipildė 
dar ir su kaupu. Tuokart, ruo
šiant minėtus straipsnelius, tik
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rai nebuvo galvota, kad dirbti
nai sujaukta padėtis pasieks to
kias gilumas, kurias matėme 
kaikurių vietovių Vasario 16 
minėjimuose. Buvo tikėtasi, 
kad iškilmingos šventės rimtis, 
lydima tautinio susidrausmini- 
mo, bent tą vieną dieną leis lie
tuviškajai visuomenei pilnu su
sikaupimu ir pakilia nuotaika 
paminėti pačią svarbiausią 
kiekvienam lietuviui šventę. 
Deja, atskiri incidentai gerokai 
sudrumstė kaikurių minėjimų 
nuotaiką, rimtį bei įnešė dar di
desnio separatizmo nuosėdų. 
Įsivaizduokime visa tai vyks
tant prie iškeltų plevėsuojan
čių vėliavų ir visų giedamo 
Tautos himno!

Sovietinamos Lietuvos išei- 
viškojo gyvenimo stebėtojai 
turbūt ploja rankomis, vertin
dami šiuos reiškinius, nes tai 
tik dar kartą duoda jiems pui
kią progą prabilti apie “besi
riejančią ir tarpusavy besika- 
pojančią emigrantų visuome
nę”. Jiems greičiausiai džiaugs
mas, kad tos dvi pagrindinės 
didžiausios ir svarbiausios lie
tuviškojo gyvenimo vairuotojos 
JAV-se, lyg indėniškomis spal
vomis pasidabinusios ir karo 
kirvius išgalandusios, vis ma
žiau laiko besuras pagrindinių 
uždavinių vykdymui. Apgailėti
nas platesnių mūsų visuomenės 
sluogsniu savotiškas pasyvumas 
minėto konflikto sėkmingesnio 
sprendimo jieškant. Abejingu
mas, stagnacija tik daugiau pa
skatina ir netiesiogiai remia tas 
keistas, tegu ir nedideles, jė
gas, suinteresuotas sėti neviltį, 
nepasitikėjimą amerikiečių lie
tuvių organizacinio gyvenimo 
vingiuose.



SKAMEA TAIKOS VADPM ILIUSTRACIJA -
DAIL. DANGUOLĖS 

STONČIŪTĖS-KUOLIENĖS

Nedidelių dviejų gatvių san
kryžoj stovi medinis namas mė
lynom langinėm. Pakraščiuose 
ir puslankiu prieš namą — 
tvarkingos gėlių lysvės, šviesiai 
rusvai nudažyta tvorelė, baltom 
langų užuolaidom užskleista vi
daus gyvenimo paslaptis; ramy
be dvelkia švara, spalvų deri
nys ir mįslingos langų akys. 
Niekad neatspėtum, kad vidu
je kunkuliuoja neramybė. Lys
vėse tyliai atsidaro hiacintų 
balti žiedai, trykšta spalvingi 
— tulpių. Mėlynos langinės.

♦ * *
Jurgis pačiumpa nekantriai 

šaukianti telefoną. Motina bai
gia dažyti margučius; jos ran
kos virpa, veidas melsvai išba
lęs. Tėvas kelintą kartą varto 
tuos pačius laikraščius; nebe- 
skaito jau skaitytų straipsnių, 
o skaito savas mintis ir jos ką 
tik atžertus žodžius. Ji sutvar
kė trobą, ruošia valgius šven
tėms. Ne, dar ne šventės; jų 
širdyse — pragarėlis. Tai kas, 
kad jos balsas ramus, teka ir 
teka, žodžiais viską užklosto. 
Jį siutina tas ramumas, tas jos 
viską pavedimas Dievo valiai, 
su viskuo sutikimas, pritari
mas ... Jis staiga sukluso: Jur
gio angliškai kapojami žodžiai...

— Hallo. Sue? Tikrai — 
Sue? O, puikiai! Viskas gerai. 
Ne, man nenuobodu. Kur? Da
bar? Nežinau ...

— Tu niekur dabar neisi! — 
šūktelia tėvas. — Žolę reikia 
nupjaut, mašiną plauti...

— Aš tau atskambinsiu...
— užbaigia Jurgis pašnekesį ir 
atsigręžia į tėvą. Jo veidas per
kreiptas nepasitenkinimu.

— Kartoju: niekur dabar nei
si! Vėl ta merga? Ko ji iš tavęs 
nori?

Motina pakelia galvą:
— Viešpatie, ar gi tu nesu

pranti? Ar nori, kad vaikas su 
niekuo nedraugautų? Nors gale 
gavėnios nesibartum...

— Kokia mergšė pamoja 
pirštu, ir jis jau lekia ...

— Tėte, aš niekur nelekiu, 
kai man kas pamoja ... Gee!
— Jis pakiloja knygą ir tren

kia ją ant stalo.
Nukrinta viena minutė tylos. 

Motina virpančiom rankom la
kuotu pagaliuku išbraižo kiauši
nio paviršiuj rūtų šakelę. Tė
vas vynioja laikraščius ir kiša 
juos po knygų spinta. Jurgis 
dabar stovi kambario vidury, 
abiem rankom braukdamas 
augštyn netrumpus plaukus ir 
žiūri į langą, lyg iš ten ko atei
nant laukdamas. Atsitiesdamas 
nuo lentynos, tėvas griežtai iš
taria:

— Niekur neik, darbo yra. O 
kur tas laiškas? Aš noriu jį dar 
kartą perskaityt. Tarp eilučių 
galima daug atspėt...

— Arvydo laiškas? — Moti
na atsiliepia iš valgomojo. — 
Skaitėm jau, skaitei pats. Ma
no brolio sūnaus laiškas, ne ko
kio komunisto. Vargšas brole
lis, Sibire savo vargą atbuvo ...

— Tavo brolis Sibire atbuvo, 
o jo sūnus gal atbūva malones 
tiems, nuo kurių ir mes gimti
nės netekom.

— Kaip tu drįsti tuoj įtarinė
ti! Viešpatie, kokia tavo širdis 
— pilna blogio . ..

— Motin, kitų nesmerk, kad 
nebūtum pasmerkta! Ir papur- 
tink savo avelės galvą, kad su
prastum, kaip jie mus mėgina 
mulkint . . . Jaunimo jiems pri
reikė, kursai . . .

— Jesus Christ! — Pusšnibž- 
dom ištaria Jurgis, žengdamas 
į duris.

— Kur dabar eini? — Tėvo 
žodžiai prismeigia jį prie durų.

— Eina vaikas, kur jam rei
kia. Ko dabar šūkauji? Dieve, 
pasigailėk, nė Prisikėlimo šir
dy neturėsim ... — Indai mo
tinos rankose aiškiai virpa.

— Einu, — atsakė Jurgis ir 
spaudė durų rankeną. Jis grįž
telėjo į pakeltą tėvo galvą, j jo 
tiesų, nors dabar apkūnų, lie
menį. Buvęs karininkas; ir da
bar jis atrodė tartum įsitem
pęs, pasiruošęs prieš ataką . . . 
Jurgį beveik ėmė juokas. Jis 
kryptelėjo galvą:

— Nuplausiu mašiną.
Kai jis vėrė duris, tėvas atsi

sėdo. Motina šmirinėjo po vir
tuvę: ėmė skudurą, vėrė orkai
tės dureles, kur kvepėjo pyra
gai, atsuko čiaupą, leisdama 
vandenį ant neplautų lėkš
čių .. .

Ginklai išmušti. Nebebuvo 
priešo . . .

— Jesus Christ! — mąstė ei
damas kiemu Jurgis. — Kas to
liau?

Jų vienintelis sūnus. Viską 
jam tėvai davė, viską leido: mo
kykis, mašina važinėk, pinigų 
kiek tik nori (naudingiems da
lykams), laiko kiek tik nori 
(studijoms). Viskas jam — juk 
jie nenusineš į anapus.

“Viskas laisvai ir gražiai, kol 
neužkliūva šių dalykų ...”

Mergina. Lietuva . . . Prie 
šių pokalbių tėvai tapdavo bar- 
ningais, nesukalbamais.

Jurgis iš garažo mašiną išvai- 
ravo į gatvelę. Prisipylė kibirą 

vandens, atmiešė stipriu muilu, 
pasiėmė didelę kempinę.

Taip, jis turės jai atskambint. 
Vienaip ar antraip. Sue. Sis 
vardas jau ištisi metai nervina 
jo tėvus.

Aha, ji dabar skambina, po 
dvieju savaičių tylos. Jos du bi
lietai į operą jam nieko nereiš
kia; tą vakarą Simo Kudirkos 
filmas buvo įdomiau, negu ke
liolika operų. Žinoma, jai tie 
bilietai taip pat nedaug reiškia, 
nors buvę sunku gauti . . . Sun
ku gauti! Tėvo — daktaro pini
gai, o muzikė motina padeda bi
lietus parūpint. Ją kitkas už- 
erzino! Operą jau seniai buvo 
pasirinkusi, tą vakarą su juo 
pasimatymą numačiusi, jos ge
riausia draugė užkvietė po ope
ros naktipiečiams. Viskas ro
mantiškai ir praktiškai supla
nuota. Kas jai — kažkoks ten 
filmas televizijoj, antraeilis su 
antraeiliais aktoriais, kaip ji 
sakė . . . Jurgis jai aiškino. (Po 
galais, kam jis, kaip jo motina, 
vis aiškinasi ir nuolaidžiauja?). 
Sue užsispyrė. Jis dar aiškino. 
Mergina purkštavo: ją iškeitęs 
į menkavertę pramogą . . . Už
sispyrė, o dabar vėl skambi
na .. .

Menkavertė pramoga? Jam 
Simo Kudirkos filmas televizi
joj buvo daug daugiau, negu 
pramoga! Jis kvietė ir Sue lie
tuvio jūrininko istorijos pasi
žiūrėti, bet ji iš keršto nežiū
rėjo.

— The heck with her! — Ne, 
jai šiandien neatskambins . . .

Tėvui neužsimink nė vieno 
amerikietiško merginos var
do .. . Motina nesikratė Sue, 
nes — “gera mergaitė, daktaro 
duktė ...” Nes “gal tokia 
Dievo valia . . . Netaip lengva 
susirast lietuvaitę, kai gyveni 
svetimuos kraštuos ...” Tėvas 
pasiunta dėl tokio motinos aiš
kinimo. Ir mėtosi abu, lyg svie
diniais, savo nuomonėm, apsi
vylimais, savo tikslais ir sva
jonėm . . . Mėtosi tarp savęs, 
vienturtį sūnų beveik užmirš
dami, jo tiesiai kartais nė ne
užkliudydami. Tartum, ką jie
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nutars, kur galų gale abu su
tiks, taip ir bus.

Jurgis numuilino, nuplovė 
vieną pusę mašinos. Apėjęs iš 
kito šono, ilsėdamasis, įsižiūrė
jo j medy čirškiančius paukš
čius.

— Taip čirškia ir mano tėvai, 
vienas prieš kitą pasišiaušę, at
statę gurklius . . .

Dideliais rankų mostais jis 
ėmė muilinti antrą mašinos šo
ną. Paskui teliks nuplauti su 
vandens čiurkšle.

Kitas dalykas — Arvydo laiš
kas iš Lietuvos. Pusbrolis kvie
čia jį atvažiuoti j lietuvių kal
bos kursus Lietuvoje. Draugiš
kas jam nepažįstamo pusbrolio 
laiškas, gražūs žodžiai. Kodėl 
tėvai vėl pasišiaušę vienas prieš 
kitą? Tėvas šaukia, kad tai ko
munistų pinklės.

Į kokias pinkles gali nuvest 
mane, teisininką-studentą?

Jurgis dabar galvojo apie mo
tiną: jai — kad tik kviečia jos 
brolio sūnus, kad Jurgelis pa
simatys su giminėm, kad iš
moks geriau lietuvių kalbą . . .

— Ar neišmokau lietuvių kal
bos šeštadieninėj? Ar nekalbu 
su tėvais jų kalba, ar nesupran
tu dalykų apie Lietuvą? — Jur
gį apėmė kažkoks šišas prieš 
motiną ir tėvą, kaip apėmė (tik
tai — kitoks!) ir prieš Sue. Ko 
iš jo visi nori? Kodėl jis blogas 
ar nepakankamai geras toks, 
koks yra? Ar jis negali apsi
spręsti pats, ką žiūrėti televi
zijoj ir ko mokytis ar nesimo- 
kyt, kur važiuot ir kur neva
žiuot? Kaip ilgai jis turi būti 
Jurgeliu ir . . . sviedinuku?

Ne, Sue jis šiandien dar ne
skambins ir pasimatyti nenueis, 
kaip ji pageidauja . . . “Defec
tion of Simas Kudirka” jam pa
tiko. Operas gali išgirst kada 
tik nori, o tokių lietuvio nuoty
kių — nedažnai . . .

* * *
Šventės! Stalas apkrautas ve

lykaičiais, ragaišiais, tortais, 
sūriais . . . Vidury — pirmųjų 

tulpių puokštė, švaru, tylu. Iš
kilminga . . . Gražiau visi apsi
rengę, švari mašina.

Mėlynos langinės pasilieka 
laukti, kai jie trys susėda kiek 
tolimesnei kelionei — į lietuvių 
šventovę. Jurgis vairuoja. Die
na pripilta saulės ir paukščių 
klegesio. Motina šypsosi ir link
si galva į kiekvieną pasakymą. 
Tėvas pasitaiso kepurę ir pra
deda ilgą pasakojimą apie Ve
lykų pamaldas Lietuvoje, pro
cesijas aplink šventovę ir apie 
jo, šešiamečio, ašaras, kai ridi- 
nėjant pralaimėjo velykaičius 
kaimo vaikams . . .

Jurgis paskendęs savose min
tyse. Jis girdi, ir vėl negirdi. 
Jis klausosi apie praeitį, ir vėl 
mąsto apie šias dienas.

Artėjant į lietuvių parapiją, 
pasigirsta šventovės varpas. 
Jurgis žvilgteri į motiną, ku
rios veidas apsemtas šypsenos 
ir šviesos; pasakojančio tėvo 
balsas — negarsus ir negrasus; 
jis tebetraukia atsimipimų giją.

Skamba, skamba varpas. Jur
gis mąsto. Ramybė. Taika. Vil
tis. Kad gi taip būtų kiekvieną 
dieną! Kaip šį rytą pavadinti? 
Velykos. Mama sako:

— Kokia graži diena! Prisikė
limas. Prisikėlimo šventė.

Jurgis šypteli. Tėvas turėtų 
tuoj sugalvot, ką pasakyti prie
šingai. Jis laukia . . . Ne. Tyla. 
Tik skamba varpas. Jam išnyra 
mintis: “Viskas tačiau priklau
so ne nuo momento, o nuo žmo
gaus. Viskas priklauso nuo ma
nęs ... Ir Sue draugystė, ir 
Vilniaus kursai. Užtenka būti 
tėvų sviediniu! Žmogus pats ap
sprendžia sau prisikėlimą . . . ”

Tėvas tvirtina: vilioja komu
nistai . . .

“O aš nuvažiuosiu pas gimi
nes pats, kai panorėsiu ir kai 
galėsiu! Be jų kvietimo ar vilio
jimo ...”

Skamba, skamba Velykų var
pas . . . Kai mašina sustoja, jie 
išlipa, visi aplink sveikinasi, vi
sų veidai šviesūs, kaip tą die
ną .. .

Velykos pašto ženkluose
Kaip daugumą įvykių, taip ir 

Velykas matome atvaizduotas 
pašto ženkluose. Ispanija 1962 

*' m. išleido seriją 15 pašto ženklų 
pavaizduoti Rožiniui, iš kurių 6 
p. ženklai vaizduoja Didžiosios 
Savaitės įvykius.

Pirmas p. ženklas, 2 pezetų 
vertės, vaizduoja Kristų Getse- 
manės sode. Sis paveikslas yra 
dailininko Gianquinto kūrinys 
ir vaizduoja Kristų, Alyvų dar
želyje suklupusį ir paskendusį 
maldoje, o angelą įteikiantį jam 
taurę; “Mano Tėve, jei ta taurė 
negali praeiti mano negerta, te
būnie Tavo valia”.

Antras p. ženklas, peze
tų vertės, vaizduoja Kristų, pri
rištą prie nuplakimo stulpo. Pa
veikslas yra dailininko Alonso 
Cano kūrinys.

Sekantis p. ženklas yra 3 pe
zetų vertės ir vaizduoja Kris
taus vainikavimą erškėčių vaini
ku. Dailininkas Tiepolo parodo 
kančios savaitės įvykius pagal 
§v. Rašto aprašymus: “Nupynė 
vainiką iš erškėčių, uždėjo jam 
ant galvos, o į jo dešinę įsprau
dė nendrę”.

Ant 5 pezetų p. ženklo mato
me Kristų, nešantį sunkų medi
nį kryžių. Dailininkas El Greco 
puikiai parodo Kristaus, kaip 
žmogaus, pažeminimą: Kristaus 
nukryžiavimas yra atvaizduotas 
ant 8 pezetų p. ženklo. Tai kūri
nys dailininko Murillo.

Paskutinis 10 pezetų p. ženk
las vaizduoja Kristaus prisikėli
mą. Dailininkas Murillo labai 
vykusiai parodo Kristų, pakilu
sį virš kapo su pergalės ir tai
kos vėliava, o sargybiniai išsi
gandę ir iš baimės parkritę bei 
sustingę.

Paskutiniais metais velyki
nius p. ženklus išleidžiančių 
valstybių skaičius žymiai paau
go. Daugiausia vaizduojamos 
scenos yra: Paskutinė Vakarie
nė, Alyvų kalne, Judo pabučia
vimas, Jėzaus nuplakimas, Kris
tus neša kryžių, Nukryžiavimas, 
Jėzaus nuėmimas nuo kryžiaus 
ir Prisikėlimas. Daug šių scenų 
yra paimta iš šventovių vitražų; 
dar daugiau yra panaudota labai 
garsių dailininkų paveikslų re
produkcijų.

Belgija išleido vieną seriją p. 
ženklų paminėti dailininkui Pe
ter Rubensui. Vienas p. ženk-

leliją. Pastaroji reiškia nekalty
bę. Dailininkai jau šimtus metų 
vaizduoja arkangelą Gabrielį su 
baltosios lelijos žiedais rankose, 
kai jis atėjo pranešti Mergelei 
Marijai, jog ji bus Kristaus mo
tina.

Baltoji lelija taip pat yra pri
sikėlimo simbolis. JAV-se ir Ka
nadoje auginama daug baltųjų 
lelijų, kad jomis būtų galima 
papuošti šventoves ir namus.

Jordanija ir Nikaragva 1975 
m. išleido po seriją (14 p. ženk
lų) paminėti Kryžiaus Keliams. 
Jordanija tuos p. ženklus pava
dino “Via Dolorosa” — “Skaus
mingas kelias”, o Nikaragva — 
“Via Crucis” — “Kryžiaus ke
lias”. Jeruzalės paštas ant laiš
kų dėjo antspaudą, kurio vidu
je buvo erškėčių vainikas.

Vatikanas yra išleidęs 3 p. 
ženklų seriją (Scott nr. 487-489). 
Šie p. ženklai yra specialiai iš
leisti Velykų švenčių proga ir 
vaizduoja prisikėlusį Kristų pil
noje garbėje. Paveikslas yra su
kurtas dail. Fra Angelico.

Surinamas velykinius Šv. 
Rašto aprašymus vaizduoja sim
boliškai. Ant 10 et. pašto ženklo 
matome tik asiliuką su palmės 
šaka. Tai simbolizuoja Viešpa
ties įžengimą į Jeruzalę. Kitas 
p. ženklas 15 et. parodo tik gai
dį — tai Petro išsigynimas. Šis 
įvykis aprašytas Šv. Rašte Mato 
26, 75: “Tada Petras prisiminė 
Kristaus žodžius: dar gaidžiui 
nepragydus, tu tris kartus ma-

Kur aš esu,
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kas. Mano manymu, tai labiau
siai jaudinanti Šv. Rašto vieta. 
Tie mokiniai juk buvo pritrenk
ti Kristaus nukryžiavimo ir pa
laidojimo. Jie vaizduojami kaip 
nusiminėliai, kurie turėjo viltį, 
bet ją prarado. Jų viltis vėl su
švito, kai pats Jėzus prisijungė 
prie ju kelionėje, ir jie, sugrįžę 
Jeruzalėn, sakė: “Viešpats tik
rai prisikėlė ir pasirodė Simo
nui” (Luko 24, 13-34).

Dabarties kultūroje, panašiai 
stokojančioje vilties ir gundo
moje atsisakyti net tikėjimo, K. 
Bendrija, minėdama Prisikėli
mą, gieda velykinį priegiesmį: 
“Tai diena, kurią Viešpats pa
darė: džiaukimės ir linksminki-

nęs išsiginsi”.
Toliau rodomas Velykų avi

nėlis su kryžiaus vėliavėle ant 
20 et. p. ženklo, čia simboliškai 
atvaizduotas Kristus kaip atpir
kimo auka. Visa Kančios savai
tė simboliškai atvaizduota ant 
25 et. p. ženklo. Tik pažvelgus į 
kankinimo įrankius — kryžių, 
erškėčių vainiką . .. prisimena 
visa, kas Kristui teko iškentėti. 
Paskutinis p. ženklas 30 et. vaiz
duoja saulę — prisikėlimą.

Velykinius p. ženklus daugu
ma filatelistų renka kaip meno 
kūrinius. Tokie pašto ženklų 
rinkėjai turi specialų vardą — 
jie vadinami meno filatelistais 
(art philatelists). K. K.

Vatikano pašto ženklas, vaizduojąs 
iš numirusių prisikėlusį Kristų

busite ir jūs
mės.” (Lietuviai tą pačią nuo
taiką išreiškia giesme “Links
ma diena mums nušvito, visi 
troškom džiaugsmo šito”, Red.). 
Ir mes, su atnaujintu džiaugs
mu, su atgimusiu tikėjimu, tar
kime šventojo Pauliaus žo
džiais: “Džiaukis, dar kartą sa
kau džiaukis!” Juk Kristus iš 
tikrųjų prisikėlė ir įdiegė mu
myse naują gyvenimą. (Cardi
nal John Wright, The Resur
rection’: Fact or Myth?).

Tave maža laukų žolelė regi, 
Tavęs kaip aukso kupinas dangus, 
Tau stojo žemė, švietė saulė, 

žvaigždės degė,
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogus.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

RISTUS ir žodžiais, ir gyvenimu parodė, kad žmogų 
jis myli labiau ir prasmingiau, negu žmogus pats 
save. Kristus myli visus. Tai sako jo palyginimai 

apie sūnų palaidūną, paklydusią avį, jo pokalbis su sama
riete, elgesys.su jairu, Matu-Levi, su jo išsigynusiu apaš
talu Petru, su abejojusiu apaštalu Tomu. Jieškančio tiesos 
ar grįžtančio Dievas nė vieno neatmeta, o geros valios 
žmogui padeda. Kaip regimą šio gailestingo gerumo ženklą 
Kristus paliko Atgailos-susitaikinimo sakramentą. Apašta
lams jis paliko savo galią, sakydamas: “Kam nuodėmes at
leisite, bus atleistoj” (Jon. 20, 23). “...ką atriši žemėje, bus 
atrišta ir danguje“ (Mt. 16, 19). Tai galioja ir šiandien. 
Nesuprantamas Dieve gerumas, nesuprantamai didi žmo
gaus paskirtis.

Saulė šviečia, gėlės žydi visiems. Didelis tačiau skir
tumas savijautoje, kaip kas tai išgyvena. Su Dievu kenčiąs 
kalinys savo sieloje yra nepalyginamai laimingesnis už Dievo 
nepažįstantį ginkluotą jo sargą, net už visų sargų valdovus. 
Dieviškas apreiškimas yra vilties ir įviesos skelbėjas. Kaip 
tikinčio ir turinčio viltį niekas negali išgąsdinti, taip neti
kinčio niekas negali pilnai pradžiuginti dvasine prasme.

Dieviška tiesa bei šviesa tepaliečia visų protus ir šir
dis, kad įvykdytas atpirkimas pasiektų visus žmones.

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS

Šuolis i laisve -S
Tai atsitiko prieš tris dešimtmečius Vokietijoje

las, pavadintas “Nuėmimas nuo 
kryžiaus”, yra vienas geriausių 
jo kūrinių (Scott nr. B248). Vė
liau tą patį paveikslą matome 
ant St. Liucijos ir Gvianos vely
kinių p. ženklų (1970 m.).

Jamaika 1970 m. ant velyki
nio p. ženklo panaudojo baltąją

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI" 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTH© TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

Taip atrodo Kristaus kapas Kauno arkikatedroje - bazilikoje D. Savaitę

S. ŠĘTKUS
Pro ketvirto augšto langus 

matyti rudens lapuose pasken
dęs štargardo miestas. Kažkur 
debesyse dunda sunkieji Ame
rikos bombonešiai. Niekas ne
bekliudo tiems bombonešiams 
skraidyti kur tik jie nori. Vo
kietija griuvėsiuose. Nebegami- 
na naujų ginklų, nebereikia 
nė brėžinių. Sėdime tad per 
dienas didelėje braižykloje, bet 
nieko neveikiame. Belieka žiū
rėti pro langus, už kurių maty
ti šio gražaus miesto raudoni 
stogai, gausių šventovių bokš
tai bokšteliai, primenantys Vil
nių.

Taip vieną dieną besėdint, 
ant laiptu pasirodo fabriko sau
gumo viršininkas majoras Jo
han Lindikeit. Fabriko nebėra. 
Prieš porą savaičių anglų bom
bonešiai, atskridę saulėtos die
nos metu, per 45 minutes iš jo 
padarė sulankstytos geležies 
bei rūkstančio gružo dykynę. 
Užmaskuotas Pomeranijos so
duose, tas fabrikas ilgai liko 
niekieno nepastebėtas. Jo įstai
gose darbus gavo ir būrelis pa
nevėžiečių lietuvių. Bombarda
vimo metu nė vienas jų nenu
kentėjo, bet kitataučių, taip 
pat ir vokiečių žuvo daug. Ma
joras Lindikeit dabar įieško 
kaltininkų. Jis pasiuntė Į kace- 
tus nemaža šio fabriko darbi
ninkų bei tarnautojų. Nenuo
stabu tad, kad , jo pasirodymas 
šioje braižykloje nieko gero ne
reiškė, bet niekad nemaniau, 
kad šį kartą galėjo būti mano 
eilė.

Tvirtais žingsniais jis prieina 
prie mano stalo, nurodo užleis
ti kėdę ir be jokių ceremonijų 
ima vartyti brėžinius, popierius, 
raustis po stalčius ir net po ki
šenes. Ką sau tinkamo radęs, 
be žodžio dedasi į portfelį. Bai
gęs savo darbą, nurodo užsi
vilkti apsiaustą, ir iš lėto lei
džiamės laiptais žemyn. Žemyn 
ir žemyn iki pat požemių šio 
seno pastato, kuris priglaudė 
mūsų braižyklą. Atidaro vieno 
sandėlio duris, įleidžia į vidų, 
užrakina duris ir nueina savais 
keliais. Turiu progos pasvars
tyti, kas gi čia man dabar atsi
tiko po keleto mėnesių darbo 
Vokietijoje. Gi atsitiko ne kas. 
Esu suimtas be jokio suprati
mo, kuo tas viskas baigsis.

Sovietai artėja prie Rytprū
sių visu frontu. Panika jaučia
ma visame krašte ir, jei ne ka-

cetas, tai — rusai. Neatrodė 
prasminga begalvoti, kas atsi
tiko, bet žiūrėti, kaip iš šios 
padėties išsisukti. Bent pamė
ginti. Išnyksi iš šios žemės pa
viršiaus, ir niekas net nežinos, 
kad buvai, išskyrus žmoną Py- 
ritz lagerio ambulatorijoje. Gy
venome tame lageryje už 30 
kilometrų. Kasdien važinėjom 
iš jo į darbą ir atgal. Nustebs 
žmona nesulaukusi šį vakarą. 
Bus pirmas toks išsiskyrimas 
nuo atsisveikinimo su Lietuva 
dienos tą 1944 m. sunkią, bet 
gražią vasarą.

Reikėjo kaip nors išlįsti iš 
šios skylės, pasiekti lagerį, pa
siimti žmoną ir dingti anglų 
fronto linkme. Bet kaip? Išlįsti 
iš kitos vietos gal ir taip, bet 
ne iš šio tvirto, cementinio rū
sio. * * *

Pirmoji viltis sužibo vidur
naktį, tarp durų pasirodžius 
dviem seneliam vokiečiam folks- 
šturmiečiam, vos bepakelian- 
tiem ilgus šautuvus. Nusigabe
na jiedu mane į geležinkelio 
stotį, įlaipina j atskirą vagoną, 
pasodina ant suolo ir patys at
sisėda iš šalių. Paklausus, kur 
veža, atsako “nach Stettin” ir 
maloniai prašo nieko daugiau 
nebeklausti.

Antra viltis blykstelėjo, kai 
pamačiau, jog kažkodėl trauki
nys neina tiesiai Stetino link, 
bet pro lagerį. Jei per sekan
čią valandą nesugebėsiu atsi
skirti nuo šių draugiškų sene
liukų, tai gali būti tokia gyve
nimo klaida, kurios nebegalėsiu 
atitaisyti. Reikia atsiskirti ir 
viskas. Esu jau išlindęs “gero
je vietoje” pro langą ir pakibęs 
ore, kaip gerame James Bond 
filme. Tik čia kabant, rankom 
įsikibus į vagono langą, trau
kiniui lekiant neįžiūrimoje 
tamsoje ir vėjui plėšiant, — 
darosi nebeįmanoma išsilaiky
ti. Pasileidžiu žemyn, spėjęs 
dar persižegnoti dešine ranka. 
Atsitrenkiu į žabus, žoles, 
murkteliu į vandenį, pasineriu 
virš galvos, bet kapstausi ne
gaišdamas. Išsikapstau ant 
kranto, galiu judinti rankas ir 
kojas. Matau, kad traukinys 
dunda ir nudunda, švytuoda
mas dviem paskutinėm raudo
nom šviesom.♦ ♦ ♦

Dabar jau esu tikras bėglys 
nuo Trečiojo Reicho teisingu- 

(Nukelta l 6tą psl.)

elgesys.su
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@ PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
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RESTAURUOS PILI
Paminklų konservavimo instituto 

taryba priėmė Trakų pusiasalio pi
lies fragmentinės restauracijos pro
jektų, paruoštą architektūros kan
didato Stanislovo Mikulionio. Pusia
salio pilies Aukų kalną jau 1854 m. 
kasinėjo E. Tiškevičius, 1962-64 m. 
archeologinius tyrimus atliko Lie
tuvos Moksli) Akademijos istorijos 
instituto architektai su vadovu A. 
Tautavičium, vėliau — paminklų 
konservavimo instituto darbuotojai 
L Jučienė ir K. Mekas. Restauraci
jos projekto autorius S. Mikulionis 
“Gimtojo Krašto” 8 nr. pasakoja: 
“Surikiavus visų kompleksinių tyri
mų duomenis, paaiškėjo, kad pusia
salio pilies statyba vyko apie 100 
metų. O pilies užimamas plotas su
daro apie 4,0 ha, ji susidėjo iš kelių 
dalių ir turėjo 11 bokštų. Trakų pu
siasalio pilis mus pasiekė labai su
nykusi. Vietomis iš jos beliko tik 
pamatai. Todėl projekte siūloma pri
silaikyti fragmentinės sienų ir bokš
tų liekanų restauracijos-konservaci- 
jos. Tuo bent dalinai bus parodytas 
buvęs pilies architcktūrinis-meninis 
ir tūrinis-erdvinis sprendimas. Tik 
pietų rytų bokštą — pagrindinį pi
lies bokštą (donžoną) siūloma res
tauruoti pilnai. Jis pusiasalio pilyje 
ir yra geriausiai išlikęs. Atlikus 
projekte numatytus darbus, prieki
nė pilies dalis bus uždara. Visuose 
jos bokštuose ir kituose statiniuose 
galės įsikurti muziejaus ekspozicija. 
O į sienų apsuptą kiemą galima bus 
perkelti vieną kitą liaudies archi
tektūros pastatą iš Trakų rajono. Li
kusi pilies teritorijos dalis bus nau
dojama gyventojų ir atvykusiųjų po
ilsiui...” Projekto įgyvendinimas 
užtruks keletą metų. Restauruoti 
ruošiamasi ir gynybinės Vilniaus sie
nos artilerijos bastioną (barbakaną), 
kuriame bus įrengtos salės paro
doms. Šiemet bus vykdomas Biržų 
pilies restauravimas, pritaikant ją 
kraštotyros muzėjui ir bibliotekai.

RISTŪNU LENKTYNES
Tradicinės žirgų lenktynės ant 

Sartų ežero šiemet įvyko vasario 4 
d. Dusetos susilaukė apie 20.000 sve
čių, atvažiavusių automobiliais ir 
autobusais. Jų laukė augštaitiški pa
tiekalai, karštos dešrelės, alus su 
žirniais. Organizuotos lenktynės ant 
Sartų ledo buvo pradėtos 1934 m., 
dalyvaujant 60-čiai važiuotojų, šie
met ju buvo apie 100 iš 15-kos Lie
tuvos rajonų. Žirgai šiose lenktynė
se yra suskirstyti pagal amžių, lenk
tyniaujama dėl kelių prizų, širvin
tiškis šio sporto entuziastas P. Na
valinskas šiemet laimėjo jau 35-tąjį 
tradicinių lenktynių prizą. Augštai- 
čių krašto prizas teko uteniškiu! P. 
Kazlauskui, 1.600 metrų nuotolį su 
žirgu Batistu įveikusiam per 2 min. 
17 sek. Tai buvo geriausias šių 
lenktynių laikas. Prizą gavo ir lenk
tynėse debiutavusi septyniolikame
tė S. Adomavičiūtė iš Panevėžio ra
jono su žirgu Grinų. Komandinėje 
įskaitoje I vietą su 333 taškais lai
mėjo Zarasų rajonas, II — širvintiš
kiai, III — atskira komanda daly
vavęs valstybinis Dusetų žirgynas.

DAILE OLIMPIADAI
Lietuvos Dailininkų Sąjungoje bu

vo surengta Maskvos olimpiadai 
skirtu darbų eskizų paroda. Dalyva
vo apie 50 vaizduojamosios bei tai
komosios dailės atstovų. Sovietinis 
olimpiados komitetas pasirinko pro
jektus ir su jų autoriais pasirašė 
užsakymo sutartis. Tematines dro
bes sportine tema sukurs tapytojai 
S. Veiverytė ir A. Savickas, grafi
kos ciklą — P. Ilgūnas, plastines 
kompozicijas — skulptoriai A. Bele- 
vičius, N. Gaigalaitė, S. Kuzma. Di
džiausio dėmesio susilaukė dailioji 
tekstilė. Grupė dailininkų gavo už

Hamiltono Lietuvių žūklautojų ir Medžiotojų Klubo Giedraitis valdyba. Iš 
kairės I eilėje: ižd.-sekr. A. Povilauskas, pirm. J. Stankus, šaudyklos vado
vas V. Svilas, koresp. A. Paulius; II eilėje: šaudyklos talkininkais A. Kontri
mas, medž. vadovas A. Pintulis, šaudyklos talk. A. šilinskis, vicepirm. A. 
Buinys, žvejų vad. M. Trumpickas. Apačioje — klubo rėmėjai P. D. Robi
nai vaišina klubo valdybą

sakymą sukurti didelius gobelenus 
"Maskva — olimpiados sostinė”. Už
sakytieji darbai bus rodomi 1979 
m. rudenį sąjunginėje parodoje 
Maskvoje.

NAUJAS KLUBAS
Apie 600 Vilniaus studentų Įstei

gė savo kino klubą “Pergalės” teat
re, kuris yra skirtas jaunimui. Klu
bo narių susirinkimuose čia vyks 
nauju filmų aptarimai, diskusijos, 
susitikimai su filmų kūrėjais.

ŽIEMOS ŠVENTĖ
Kėdainių miesto parke įvykusi 

žiemos šventė vasario pradžioje, at
rodo, turi didesnius ar mažesnius 
ryšius su Užgavėnių karnavalu. Jos 
aprašyme minimi velniai, šventės 
dalyvius kvietę pasižiūrėti pragaro, 
ateitį kortomis buriančios čigonėlės, 
pokštus krėtę seniai besmegeniai. 
Alkiui numalšinti buvo šašlikų, troš
kuliui — karšto alučio. Vyrai išban
dė jėgas virvės traukime, jaunimas 
— dviračių lenktynėmis ant ledo.

ATEISTINIAI LEIDINIAI
Kovai su kompartijos varžoma re

ligija kasmet gausinami ateistiniai 
leidiniai. Iš paskutiniųjų minėtina J. 
Jennalaviėiaus monografija "Ateis
tinis auklėjimas Tarybų Lietuvoje”, 
J. Jasclskio knyga “Jaunimas ir re
ligija”, kurios sutiktuvės neseniai 
buvo surengtos Vilniaus ateizmo 
propaguotojų klube “Ave, vita”. 
“Minties” planuojamus išleisti ateis
tinius leidinius atskleidžia “Tiesos” 
17 nr. pateiktas pasikalbėjimas su 
ateistinės literatūros red. Almone 
Gailiene. Ilgame sąraše ji mini J. 
Minkevičiaus monografiją “Religija 
daugianacionaliniame pasaulyje”, J. 
Galvydžio knygą “Kodėl ir kaip žmo
nės pradėjo tikėti?” ir netgi “Ateiz
mo žodyną”, kritiškai vertinsiantį 
religines tiesas. Jame taipgi bus pa
liestas ateizmo atsiradimas bei pliti
mas Lietuvoje, dabartinės religijos 
kryptys, religiniai terminai. Antra
jai Vatikano santarybai yra skiria
mas straipsnių rinkinys “Kataliky
bė ir šiuolaikinė ideologinė kova”. 
Jame žadama kalbėti apie tariamą 
katalikybės krizę, Katalikų Bendri
jos prisitaikymą prie naujų sąlygų, 
duoti atkirtį antikomunistinėms gru
pėms užsienyje, kurios, pasak red. 
A. Gailienės, kalbėdamos apie tikin
čiųjų būklę Sovietų Sąjungoje, va
dovaujasi šmeižtais. Ateistinės pro
pagandos skleidėjai mokyklose susi
lauks P. Mišučio knygos “Svarbi 
ideologinio darbo grandis”, o religi
jai niekinti nepriklausomos Lietu
vos laikotarpyje bus išleistas doku
mentinis leidinys “Klerikalizmas ir 
katalikų bažnyčia buržuazinėje Lie
tuvoje”. Šiluvos stebuklingumą ban
dys nuvertinti A. Vaišvilo knyga 
"Šiluvos mitas”. Vilniuje veikiantis 
ateizmo muzėjus, įsikūręs išniekinto, 
je šv. Kazimiero šventovėje, jau yra 
surengęs keturias “mokslines" ateiz
mo konferencijas. 1977 m. muzėjus 
išleido pirmųjų dviejų konferencijų 
pranešimų rinkinius — “Senieji lie
tuvių tikėjimai naujausių tyrinėjimų 
šviesoje”, "Religinės kovos ir erezi
jos Lietuvoje”. Su “Minties” leidyk
los talka buvo išleistas vaizdinių 
priemonių 'aplankas “Kardu ir kry
žiumi” apie katalikybės įvedimą 
Lietuvoje. Iš šio sąrašo matyti, kokį 
didelį dėmesį kompartija skiria 
ateizmui, Maskvos padiktuotai ko
vai su religija ir kokį neįtikėtinai 
didelį atsparumą rodo tikintieji mū
sų tautiečiai, nesibijodami nei kalė
jimų, nei Sibiro tremties, nei psi
chiatriniu ligoninių, žūtbūtinė ko
va nėra lygi — ateistinius leidinius 
organizuoja bei finansuoja valstybės 
lėšomis kompartija, o religinius 
stengiasi sunaikinti net pogrindyje.

V. Kst.

Hamiltono lietuvių organizacijų vėliavos Lietuvos nepriklausomybės šventėje Nuotr. J. Miltenio

Š.m. balandžio 1, šeštadienį, Hamiltono Jaunimo Centre 
rengiamas

draugystės VAKARAS, 
kurio metu bus suvaidinta J. Moliero 3 veiksmų komedija 

"Balon puolęs, sausas nekelsi”
Vaidins "AUKURAS", vadovaujamas E. Kudabienės. Be to, pirmų kartų pasirodys 
pensininkės moterys su dainomis. • LOTERIJA • Turtingas baras ir bufetas 
• ŠOKIAI ir gera muzika • Pradžia — 7 valandų vakaro. • Įėjimas — tik $2.

H. L. PENSININKŲ KLUBAS

S HAMILTON*
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 

kovo 5 d., rengtas H. ateitininkų, 
pradėtas pamaldomis AV par. šven
tovėje, kurias laikė prel. J. Tada- 
rauskas. Po Mišių J. Centre įvyko 
minėjimas. Pradėjo E. Gudinskienė, 
pakviesdama prelatą invokacijai, ir 
programos pranešinėjimą perdavė 
D. Pajarskaitei. Pastaroji supažin
dino su paskaitininku B. Gražuliu 
iš Detroito. Jis savo paskaitoj “šven
tųjų diena į dieną”, kitaip tariant, 
"šventieji kasdien”, suminėjo kas 
skiria šventuosius ir visus kitus 
žmones ir kas yra bendro, šventuo
sius ir visus žmones kankina tos 
pačios ligos, ta pati karų baimė, vai
kų klystkeliai ir kiti vargai, bet ski
ria tikėjimo tvirtumas ir Jėzaus 
Kristaus meilė. Tikėjimas jiems yra 
kertinis akmuo, ant kurio statomas 
šventumas. Visi šventieji buvo mal
dos žmonės. Prūsų kronikos rašo, 
kad šv. Kazimieras buvo labai pa-, 
maldus. Malda apsaugo nuo perdi- 
delių rūpesčių, susikrimtimo, drau
ge gauname dovanų pagal Viešpa
ties valią. Kaip mes žinome, kad 
Dievą mylime? Kai skaitydami apie 
Dievą patiriame džiaugsmo, tai ženk
las — sako šv. Teresė iš Avilos. 
Šventieji mylėjo Jėzų. Tai yra bran
gus perlas, dėl kurio verta visa par
duoti, kad Jį vienintelį laimėtume.

Meninę programą atliko O. Sta
nevičiūtė, padeklamavusi eilėraštį, 
(seserys Dovydaitytės ir A. Bisky- 
tė). Gyvatariečiai atliko trejetą tau
tinių šokių, akordeonu grojo V. Lu
košius, B. Brazdžionio eilėraščius 
deklamavo E. Labuckas. Minėjimas 
"Vasaros garsų” trijulė iš Toronto 
baigtas giesme “Marija, Marija”. Po 
to visi vaišinosi ateitininkų ir jų 
tėvų suneštomis gėrybėmis. V.

AŠTUNTASIS GIMTADIENIS. Ha
miltono mergaičių choras "Aidas” 
sparčiai ruošiasi savo aštunto gim
tadienio koncertui balandžio 29 d. 
Jaunimo Centre. Kartu su “Aidu” 
sutiko dainuoti operos solistas Ri
mas Strimaitis. Šis “Aido” koncer
tas bus pirmas Hamiltone, vadovau
jamas jauno muziko J. Govėdo ir 
talkinamas operos solisto R. Stri
maičio.

Koncerto - šokių rengėjai, t.y. rė
mėjų komitetas, savo posėdyje pla
navo, kad praeitų šis “Aido” pa
rengimas kuo iškilmingiau. Rėmėjų 
komitetas tikisi, kad šį “Aido” kon
certą visuomenė parems savo gau
siu dalyvavimu.

Komitetas planuoja suorganizuoti 
turtingą smulkių laimikių loteriją. 
Jos organizatorės G. Jodelienė ir E. 
Ciparienė prašo paaukoti laimikių. 
Juos galima visada atvežti sekma
dieniais, vykstant į pamaldas, ir 
Jaunimo Centre perduoti komiteto 
nariams arba betkuriai choristei. 
Parengimo vadovė D. Vaitiekūnienė 
prašo visus, ypač choro nares, buvu
sių choristčių mamytes, iškepti šiam 
vakarui pyragų. Galinčios prisidėti 
kokiu kepiniu prie šio vakaro pra
šomos paskambinti D. Vaitiekūnie
nei tel. 383-6423. Jau gauti trys lai
mės staliukai iš šių “Aido” rėmėjų: 
A. E. Liaukų, F. P. Krivinskų, E. F. 
Ciparių. Jiems — nuoširdi padėka. 
Visi atsilankiusieji į šį "Aido” kon
certą-šokius bus rengėjų su lietu
višku vaišingumu priimti bei pavai
šinti.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyrius šiais metais vėl pasiuntė 36 
dėvėtų drabužių siuntinius Suvalkų 
trikampio lietuviams, šalpos Fondo 
komitetas 1977 m. laikotarpyje pa
siuntė 204 siuntinius Suvalkų tri
kampio lietuviams. 1977 m. spalio 
vajus buvo labai sėkmingas. Surink
ta $1986, o vajaus užbaigimo vaka
ras davė $410.09 pelno, šalpos Fon-

KLB Hamiltono 
apylinkės valdybos 
rinkiminė komisija

sudaryta iš šių asmenų: P. Masys — pirmininkas, 
V. Stanevičienė — sekretorė, nariai — E. Gu- % 
dinskienė, J. Krištolaitis, A. Sakas. Rinkiminė 
komisija kviečia visus HAMILTONO ir 
apylinkės lietuvius atkreipti dėmesį į šį svarbų 
reikalų: PASISIŪLYTI KANDIDATAIS ARBA 
NOMINUOTI KITUS. Kandidatų nominacijos 
reikalais skambinti
tel. 627-0624 iki š.m. balandžio 8 d.

RINKIMINĖ KOMISIJA,
R. R. 1, Linden, Ontario

do komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems už gausias aukas, o rinkėjams 
už talką. KLB Šalpos Fondo Hamil
tono skyriaus metinis parengimas 
įvyks lapkričio 4 d. Jaunimo Centre.

J. P.
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

VALDYBOS POSĖDIS su KLB kraš
to tarybos nariais ir organizacijų 
pirmininkais — atstovais praėjo la
bai darbingoje nuotaikoje. Aptarti 
Hamiltono lietuvių gyvenimo reika
lai, išreikšti pageidavimai krašto 
valdybos vicepirm. L. Skripkutei, 
jai padarius pranešimą apie Pasau
lio Lietuvių Dienas. Posėdžio daly
viai ypač buvo nustebinti įėjimo bi
lietų pardavimo tvarka, kurioje 
kontrolė palikta vien Maple Leaf 
arenos direkcijai. Buvo pasiūlyta, 
kad krašto valdyba jau dabar nu
pirktų bent kelis tūkstančius bilie
tų ir jų platinimą pradėtų Kanados 
lietuvių kolonijose. Kaip dainų 
šventės koordinatorius dr. V. Kve
daras pranešė, salės nuoma yra 
$16.000, o bilietai yra nuo $10 iki 
$6. Royal York viešbutyje lietuviai 
jau išnuomojo 600 kambarių.

Kadangi apyl. valdyba šiemet bai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1 L6 “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 $10,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS . Floridoje,
• Bilietai, rezervacijos, kainos j Lietuvę ir visas | Meksikoje, 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos j Havajuose,
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metui Barbadoje, 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams I Ispanijoie,

1922 - 55 metai - 1977 \ Karibuose,
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas \ Pietų
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į Amerikoje

B&gįasi
HAMILTON

SERVICE 525-8686 

£
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gia savo kadenciją, tad šiame posė
dyje buvo išrinkta rinkiminė komi
sija: E. Gudinskienė, P. Masys, J. 
Deksnys, V. Stanevičienė, V. Sa
bas. Posėdyje dalyvavo 32 atstovai- 
pirmininkai.

TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ “Gy- 
vataras” balandžio 8 d. rengia me
tinį koncertą-šokius Jaunimo Cent
re. Dalyvaus visos trys šokių gru
pės. Malonu būtų; kad salę užpil
dytų jaunimas ir senimas, parem
dami mūsų reprezentacinę grupę.

ČIKAGOS “GRANDIS” balandžio 
23 d. atvyksta į Hamiltoną ir Scott 
Park gimnazijos salėje duos kon
certą. Mūsų “Gyvataro” išvyka Čika
gon vasario 23 d. buvo labai sėk
minga. Čikagos Jaunimo Centro salė 
buvo pilnutėlė. Tikėkime, kad ha- 
miltoniečiai tuo pačiu atsilygins 
svečiams iš Čikagos.

PAVERGTĄ LIETUVĄ ir 1976 
m. tautinių šokių šventę Čikago
je matysime balandžio 9 d. AV pa
rapijos salėje 6 v.v. Filmai spalvo
ti, labai įdomūs. Hamiltoniečiai ir 
apyl. lietuviai kviečiami nepraleisti 
taip retos progos. K. Baronas

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ........  6%
santaupas 7%
term, depozitus 1 m. 8V4% 
pensijų fondas ...................9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nckiln. turto pask. 93/i %

Travel
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JA Valstybės
TAUTINIUOSE ČIKAGOS LIETU

VIŲ NAMUOSE Illinois Lietuvių 
Rcspublikininkų Lyga, vadovaujama 
pirm. A. Milūno, kovo 4 d. surengė 
žymenų įteikimo vakarą. Pagrindinį 
žymenį gavo VUKo pirm. dr. Kęstu
tis J. Valiūnas už 1977 m. šis žymuo 
yra skiriamas kasmet kitam lietuviui 
už išskirtino dėmesio susilaukusią 
veiklą. Specialūs žymenys taipgi 
įteikti “Margučio” radijo vadovui 
Petrui Petručiui už didelio pasišven
timo reikalaujantį informacinį dar
bą, Čikagos dienraščiui “Sun-Times” 
už S. Kudirkos filmo scenarijaus iš
leidimą mokykloms, vietinei CBS te
levizijos stočiai už to filmo rodymą. 
“Sun-Times” dienraščiui atstovavo 
redaktoriaus pavaduotojas K. D. 
Towers, ryšininkas su visuomene H. 
Ottery, CBS stočiai — skelbimų va
dovas M. Bilas. Žymenys taipgi bus 
įteikti visiems, prisidėjusiems prie
S. Kudirkos filmo sukūrimo bei ro
dymo. Koncertinę programos dalį at
liko sol. P. Ragienė. Vakaras užbaig
tas šokiais. VLIKo pirm. dr. K. J. 
Valiūnas, viešėdamas Čikagoje, tu
rėjo pasitarimą su ALTos ryšininku
T. Biinstrubu dėl abiejų organizaci
jų veiklos koordinavimo. Šiuo klau
simu yra numatytas platesnis VLIKo 
ir ALTos pasitarimas.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PA
RODĄ, trukusią visą vasarį, centri-' 
nėję Waterburio, Conn., biblioteko
je surengė šios apylinkės LB valdy
ba, vadovaujama pirm. V. Vaitkaus. 
Šia paroda buvo prisidėta prie še
šiasdešimtosios Vasario 16 paminė
jimo. Amerikiečius lankytojus žavė
jo staltiesės, juostos, medžio droži
niai, gintariniai papuošalai. Y’patin- 
go dėmesio susilaukė Rūpintojėliai, 
Aušros Vartų paveikslai, kryžiai, 
koplytėlės. Buvo ir lietuviškų knygų 
skyrius su M. Mažvydo raštais, ku
riuos 1922 m. išleido Lietuvos švieti
mo ministerija.

LIETUVIŲ STUDENTŲ KLUBAS 
“Lituanica”, įsteigtas Astos Baškaus
kaitės iniciatyva, veikia West Lafay
ette Purdue universitete, sutelkęs 25 
narius. Klubas turi lietuvių kalbos 
kursus, narių susirinkimus daro kas 
dvi savaitės. Universitetas jį yra įre
gistravęs kaip oficialią šios mokslo 
institucijos organizaciją. Pirminin
ke yra išrinkta A. Baškauskaitė, stu
dijuoti atvykusi iš Bostono. “Litua
nica” norėtų užmegzti ryšius us ki
tais lietuvių studentų klubais. Rašy
ti šiuo adresu: Lituanica, c/o Inter
national Center, 124 Marsteller St., 
West Lafayette. Ind. 47906, USA.

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUN
GA vasario 25 d. Čikagoje paminėjo 
prof. Balio Vitkaus amžiaus aštuo- 
siasdešimtmetį. Sukaktuvininkas yra 
buvęs ilgametis Dotnuvos žemės 
ūkio akademijos profesorius, rekto
rius, laikinosios vyriausybės minis- 
teris, įvairių organizacijų vadovas, 
dar ir dabar nepasitraukęs iš veiklos.

Urugvajus
ŠEŠTASIS P. AMERIKOS LIETU

VIŲ KONGRESAS buvo pradėtas 
jaunimo stovykla sausio 28 — vasa
rio 2 d.d. Urugvajaus skautų stovyk
lavietėje prie Montevideo miesto. 
Dalyvavo Brazilijos, Argentinos ir 
Urugvajaus lietuvių jaunimas. Ofi
cialus kongreso atidarymas įvyko va
sario 2 d.-Montevideo lietuvių para
pijos salėje. Įvadinį žodį VI PALK 
rengėjų komiteto vardu tarė pirm. 
V. Dorelis, invokaciją sukalbėjo 
prel. P. Ragažinskas. Po to visi da
lyviai atsistojimu pagerbė mirusius: 
L:etuvos atstovą A. Grišoną ir atsto
vybėje dirbusį žurnalistą K. Čibirą. 
Kongresą sveikino: PLB valdybos 
pirm. inž. B. Nainys. Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos Tary
bos pirm. R. Stalioraitis, Brazilijos 
L. Bendruomenės ir choro vardu — 
J. Bagdžius, Argentinos Lietuvių 
Centro — J. Mičiūdas, Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos — N. 
Burbaitė ir lietuvių jėzuitų provinci
jolas kun. L. Zaremba, atvykęs iš Či
kagos. Daug sveikinimų buvo gauta 
raštu, jų tarpe — ir Urugvajaus pre
zidento. Vakaras užbaigtas vaišėmis 
su menine programa, kurią atliko 
Urugvajaus kanklininkų būrelis, va
dovaujamas V. Dorelio, mažųjų šo
kėjų ansamblis “Rintukai”, duetų 
padainavę zVgentinos atstovai — 
bioliai Jurgis ir Danielius Urbonai, 
jaunoji sol. A. Jocytė.

VASARIO 16 KONGRESO DALY
VIAI prisiminė vasario 3 d. vainiko 
padėjimu Montevideo Nepriklauso
mybės aikštėje prie gen. Artigos pa
minklo. Dalyvių buvo apie šimtą. 
Nemaža jų dalis pasipuošusi tauti
niais drabužiais. Plevėsuojant Lie
tuvos, Urugvajaus, Argentinos ir 
Brazilijos vėliavoms, keturkampį 
vainiką, kurio gėlės sudarė mūsų 
tautinės vėliavos spalvas, padėjo 
PLB valdybos pirm. inž. B. Nainys 
ir Urugvajaus Lietuvių Kultūras 
Draugijos pirm. V. Jasponis. Vyriau
sybė buvo atsiuntusi karių garbės 
largybą su orkestru. Sakoma, kad 
šią iškilmę iš netoli esančios prezi
dentūros balkono stebėjo ir pats 
Urugvajaus prezidentas. Ji taipgi 
buvo parodyta televizijoje, aprašytai 
spaudoje. Gėlių susilaukė ir Lietu
vos vardu pavadinta Montevideo 
aikštė.

PASKAITAS KONGRESE skaitė: 
PLB valdybos pirm. inž. B. Nainys 
— “Lietuva ir jos išeivija PLB 
žvilgsniu”, Argentinos atstovai kun.

A. Steigvila, MIC, ir V. Survilienė
— “Lituanistinis švietimas išeivijo
je”, Brazilijos atstovė S. Steponai
tienė — “Lietuvių kalbos ir kultū
ros išlaikymas bei ugdymas išeivi
joje”. šios paskaitos autorė yra H. 
Mošinskienė, negalėjusi atvykti kon- 
gresan iš Brazilijos. PLB valdybos 
pirm. inž. B. Nainys Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros Draugijai padovano
jo atvežtą magnetofoną, pranešė, 
kad iš JAV Lietuvių Fondo yra gau
ta $6.000 lietuviškom P. Amerikos 
mokyklom. PLB valdyba į P. Ame
rikos lietuvių kolonijas atsiųs Dan
guolę Tamulionytę. kuri praves kur
sus lituanistinių mokyklų mokyto
jams. Kultūrinei daliai buvo skirta 
Argentinos lietuvio Aldo šepečio pa- 
: kaita apie šimtąjį poeto O. Mila
šiaus gimtadienį. Kongreso dienų 
renginius gražiai papildė Urugva
jaus “Ąžuolynas”, Brazilijos “Rūte
lė”, Argentinos “žibutės” ir Argen
tinos Lietuvių Susivienijimo ansamb
lis. Programose dalyvavusi sol. A. 
Jccytė neseniai Berisso mieste lai
mėjo gimnazijų grožio karalaitės 
vardų.

OFICIALUS KONGRESO UŽDA
RYMAS įvyko Sagrado Corazon mo
kyklos salėje vasario 4 d. Įspūdingai 
praėjo tautinių šokių festivalis, ku
riame dalyvavo apie 100 šokėjų. Šo
kius papildė Brazilijos, Urugvajaus 
ir Argentinos atstovų kalbos apie 
Vasario 16 šešiasdešimtmečio sukak
tį. Vakaras užbaigtas bendrais šo
kiais. Vasario 5 d. lietuvių švento
vėje Mišias kongreso dalyviams kon- 
celebravo kunigai — L. Zaremba, J. 
Giedrys, A. Steigvila, P. Daugintis 
ir J. Margis. Pamokslas, raginęs lie
tuvius būti pasaulio druska ir švie
sa. buvo kun. A. Steigvilos. Aukas 
atnešė Sao Paulo skautai. Pamaldos 
užbaigtos Lietuvos himnu. Po jų įvy
ko bendri atssiveikinimo pietūs. Jų 
metu PLB valdybos pirm. inž. B. Nai
nys trijų Lietuvos prezidentų meda
lius įteikė kongreso organizatoriams
— rengėjų komiteto pirm. V. Dore
liu!, ULK Draugijos pirm. V. Jaspo- 
niui, klebonui kun. J. Giedriui, dr.
A. Stanevičiui ir B. Mačanskienei. 
Jis taipgi buvo atvežęs Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos $75 premijas jau
nosiom žurnalistėm Nelidai ir Lilia
na! Burbaitėm.

Venecuela
KARAKO LIETUVIAI kovo 4 d. 

atšventė Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero šventę, kurią. A. Vaisiūnienės 
pranešimu, sudrumstė iš Lietuvos 
gauta žinia apie JAV diplomato dr. 
Vytauto Dambravos motinos Leoka
dijos mirtį per kazimierines. Gedu
lingas Mišias už jos vėlę atlaikė lie
tuvių kapelibnas kun. A. Perkumas, 
SDB, dalyvaujant Juliui ir Aleksan
drai Vaisiūnams, gydytojui Povilui 
Dainbravai, latvei Undai Griunvald, 
giedant mergaičių chorui. Dr. V. 
Dambrava, dirbdamas JAV ambasa
doje Venecueloje, veikliai reiškėsi 
tautiniame lietuvių gyvenime, išvyk
damas pusę savo bibliotekos padova
nojo baltiečių jaunimui. Šiuo metu 
jis darbuojasi EI Salvadore. Velionė 
jo motina du kartus buvo ištremta į 
Sibirą ir Lietuvon grįžo be sveika
tos. Po 37 metų dr. V. Dambrava tu
rėjo progą ją aplankyti Lietuvoje. 
Tai buvo paskutinis jų susitikimas. 
Venecuelos lietuviai dr. V. Dambra- 
vai reiškia nuoširdžią užuojautą.

Vokietija
KUN. BRONIUS LIUBINAS at

siuntė informacijų apie Vasario 16 
minėjimus Schwetzingene ir Kai- 
serslauterne. šiose vietovėse yra dvi 
lietuvių turinčios sargybų kuopos. 
Abiejose vietovėse Mišias laikė kun.
B. Liubinas, pamokslus sakė ev. 
kun. Fr. Skėrys. Amerikiečiai 
Schwetzingene lietuviams kuopos 
vyrams leido Vasario 16 paskelbti 
nedarbo diena. įvadinį žodį ameri
kiečių salėje tarė 8591 LS vadas 
mjr. J. K. Valiūnas. Paskaitą vokiš
kai ir lietuviškai skaitė dr. Alek
sandras Štromas, atvykęs iš Londo
no, lankęsis ir kitose lietuvių kolo
nijose. Jis pasiūlė Lietuvos diplo
matijos šefui St. Lozoraičiui perim
ti atstovavimą Lietuvai pasaulyje ir 
sudaryti egzilinę vyriausybę. Tauti
nių šokių pašoko ir dainų padainavo 
Vasario 16 gimnazijos moksleiviai, 
vadovaujami mokytojos M. Dambriū- 
naitės. Kaiserslauterne apie Lietu
vos viltis atgauti laisvę kalbėjo 
muenchenietis dr. Jonas Grinius. 
Porą eilėraščių padeklamavo Vasa
rio 16 moksleiviai. Pasak kun. Br. 
Liubino, abiejuose minėjimuose bu
vo jaučiamas išeivijos lietuvių sens- 
telėjimas, nepajėgimas paruošti šir
dis lietuviškumui iš naujo uždegan
čios programos.

MUZIKOS MENO DARBUOTOJŲ 
BŪRELIS išleido dvi lietuviškas 
plokšteles — “Kur bėga Šešupė” ir 
“Ričardas Daunoras”. Pirmoji yra 
ilgo grojimo su fleitininko P. Odi
nio, solistų R. Daunoro, kun. K. 
Senkaus ir B. Gailiūtės-Spies įra
šais. Kainuoja 17 DM. Antrojon R. 
Daunoras yra įdainavęs tris lietu
viškas dainas ir vieną itališką ariją. 
Plokštelės kaina — 5.50 DM. Gautas 
pelnas skiriamas lietuviškiems šal
pos bei kultūros reikalams. Plokšte
lės gaunamos pas kun. K. Senkų, 
Schuberstr. 16, 7000 Stuttgart 1, W. 
Germany. Užsisakantieji turi pa
dengti pasiuntimo išlaidas.



Mums rūpi ne tik šokiai
Prieš kelias savaites Kvebe

ko imigracijos ministerija su
organizavo Montrealio etninių 
grupių atstovų susitiki
mą, kurio pagrindinis tikslas 
buvo pažvelgti, kokiu būdu et
ninės grupės gali prisidėti prie 
tautinių Kvebeko švenčių, ypač 
prie “valstybinės Kvebeko 
šventės”, t.y. Sv. Jono Krikšty
tojo dienos. Iškilo daug viso
kių klausimų bei sumanymų, 
nes, naudojant “brain storm
ing” metodą, visos idėjos buvo 
priimtinos ir vertos apgalvoji
mo bei svarstymo. Nenoriu leis
tis j ilgą šio susitikimo aprašy
mą bei išvadų pristatymą, nes 
nebuvo padaryti oficialūs spren
dimai, tačiau norėčiau pasida
linti mintimis apie du svarbius 
faktus, kurie liečia lietuvius, 
ypač jaunimą.

Kvebeko imigracijos minis
terijos sušauktame susirinkime 
buvo pripažinta, kad didžiau
sias etninių grupių įnašas į 
Kvebeko gyvenimą perteikia
mas kultūriniu būdu. Mūsų tra
dicijos, papročiai, kuriuos mes 
stengiamės išlaikyti išeivijoje, 
mus skiria vienus nuo kitų bei 
sudaro būdingus mūsų tautų 
paveikslus. Žvelgiant į praeitį 
ir analizuojant kultūrinio įna
šo turinį į Kvebeko gyvenimą, 
buvo labai aiškiai pastebėta, 
kad visos etninės grupės daž
niausiai ribojasi vienu savo kul
tūros aspektu, būtent, tauti
niais šokiais. Imigracijos minis
terija buvo priversta pripažinti, 
kad iš tikrųjų etninės grupės 
identifikuojamos tautinių šo
kių pasirodymais, ir valdžia ne
sistengia sudaryti sąlygas etni
nėm grupėm pasireikšti kitose 
savo kultūrų srityse.

Dar apie rašiniu konkursą
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga neseniai paskelbė raši
nių konkursą viso pasaulio jau
nimui 16-35 metų amžiaus. 
Pagrindinis konkurso tikslas 
yra paskatinti kuo daugiau jau
nimo rašyti lietuviškai. Kad vi
si dalyviai turėtų pilną laisvę 
kurti ir išreikšti savo mintis, 
mes nenustatėme nei griežtų te
mų, nei rašinių ilgio. Viskas yra 
palikta individo nuožiūrai ir su
gebėjimams. Buvo paskelbta, 
kad konkursas apima tris sritis 
— beletristiką, poeziją ir žurna
listiką. Tačiau daugiau mums 
apie tai padiskutavus, iškilo 
svarbus klausimas: kaip įtrauk
ti tą jaunimą, kuris beveik vi
sai lietuviškai nemoka? Nors 
dauguma tokio jaunimo yra Pie
tų Amerikoje ir Anglijoje, bet 
jo netrūksta ir šiaurės Ameri
koje. Nenorėdami pašalinti ar 
atstumti to jaunimo, kuris do
misi lietuvybe, bet dėl vienos 
ar kitos priežasties nemoka kal
bos, nutarėme pridėti dar vieną 
sritį.

ši dvikalbė sritis tvarkoma 
taip: dalyvis parašo originalų 
rašinį savo krašto kalba (anglų, 
ispanų, portugalų ar kt.). Raši
nio turinys turi liesti lietuviš
ką temą ir turi būti ne beletris
tinio, bet žurnalistinio pobū
džio. Dalyvis tada susiranda 
žmogų, kurs tą rašinį išverčia į 
taisyklingą lietuvių kalbą. Da
lyvis pasiunčia mums abu raši
nius (originalą ir vertimą) su sa
vo vardu ir slapyvardžiu. Komi
sija įvertins lietuvišką rašinio 
kopiją pagal turinį ir temos 
gvildenimą. Premija bus duota

Toronto •‘Gintaro" dainininkės, pasiruošusios koncertui. Nuotr. K. Baltrūno

Remdamasi šiom pastabom, 
keliu du klausimus: 1. ar mes, 
lietuviškas jaunimas, pasireiš- 
kiame visose lietuvių kultūros 
srityse ir ar sudarome sąlygas 
kitiems kultūros aspektams pa
sireikšti? 2. ar palaikydami ry
šį su valdžia, bendraudami su 
gyvenamo krašto tautiečiais iš
keliam visus savo kultūros bruo
žus, ar ribojamės įprastomis 
charakteristikomis?

Nesistebėkime, jei šiandien 
kiekvienas miestas išeivijoje tu
ri savo tautinių šokių grupę bei 
ansamblį: nuolat rengiamos tau
tinių šokių šventės, kursai, Lie
tuvių Dienos, minėjimai įverti
na ansamblių pastangas ir su
daro sąlygas pasirodymams, 
įdomioms kelionėms ir t.t. Bet 
ant vienos rankos pirštų gali 
suskaičiuoti teatro festivalius, 
tautodailės parodas, jaunų žur
nalistų kursus, literatūros va
karus, jaunų rašytojų suvažia
vimus... Mano nuomone, lie
tuvių jaunimo veiklos bruožai 
išeivijoje yra panašūs į sveti
mos kalbos mokėjimą. Jei nesu- 
darysim tinkamų sąlygų plėsti 
savo kultūros sritims, apleisi
me svarbius lietuvių kultūros 
bruožus ir užmiršime didelę da
lį savo identiteto. Nebeturėsi
me mus apibūdinčios literatū
ros, tautodailės, bendros veik
los, kuri atspindėtų jauno, pil
nai susipratusio lietuvio asme
nybę. Mes turime praplėsti sa
vo akiratį ir ugdyti jaunas jė
gas visose savo tautos kultūros 
srityse. Tik mes, jauni lietuviai, 
savo gyvenamų kraštų piliečiai, 
galime nustatyti savo veiklos 
ribas ne tik lietuvių visuome
nėje, bet ir mus supančioje ap
linkoje. Rasa Lukoševičiūtė 

rašinio autoriui, tačiau autorius 
bus laisvas pasidalinti premiją 
su savo vertėju.

Skatiname visą jaunimą daly
vauti betkurioje šio konkurso 
srityje. Nors nevisi galės laimė
ti premiją, tačiau visų dalyvių 
darbai bus įvertinti. Konkursui 
pasibaigus, PLJS paskelbs ku
rie kraštai dalyvavo, o taip pat 
ir atskirų rašytojų pavardes bei 
rašinių temas.

Šia proga norime išvardinti 
vertintojų komisijos narius. Jie 
yra: prof. dr. R. Šilbajoris, prof, 
dr. D. Valiukėnaitė ir jaunas 
daktarato kandidatas Vytas Mic
kevičius. Visi trys akademikai 
gyvena JAV se ir turi daug pa
tirties rašyme bei literatūros 
kritikoje.

Linkime sėkmės visiems kon
kurso dalyviams!

Kristina Parėštytė, PLJS

BALTIC MOVERS
i Visų rūšių pervežimas baldai 

ir kt. Vežamas turtas pilnai 
apdraustas.

Skombinti tel. LE 4-1403
30 DEWSON St„ Toronto, Ont. '

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID | 
1596 Bloor Street West

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) *Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Detroito lietuvių jaunimo choras ir kanklininkės, atlikę programą Vasario 16 šventėje, šis choras dainavo ir 
VVlndsore tokioje pat šventėje Nuotr. J. Urbono

JRlWfeMAi
Redaguoja — RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ

Musų kelionė Australijon
1977 m. gruodžio 21 d. lietu

viai skautai ir skautės turėjome 
išvykti iš Čikagos Australijos 
link. Bet tą dieną buvo didelė 
sniego pūga. Visi atvykstantys 
iš kitų Amerikos ir Kanados 
miestų turėjome įvairių nuoty
kių: vienų lėktuvai vėlavo po 
keliolika valandų, kitų skraidė 
virš Čikagos ir laukė, kol pūga 
praeis, kitiems teko vietoj Či
kagos skristi per Los Angeles. 
Anksti iš ryto rinkomės Čikagos 
aerodrome. Po valandos galų ga
le mūsų kelionė prasidėjo.

Pirmas sustojimas buvo Los 
Angeles. Ten mūsų laukė lietu
viai su autobusais, kurie mus 
nuvežė į įdomią “Universal Stu
dio”. Įdomu pamatyti įvairius 
filmų gaminimo užkulisius. Da
bar, žiūrint filmus, kaikurios la
bai siaubingos scenos nebeatro
do tokios baisios.

Kai grįžome atgal į aerodro
mą, buvo dar daugiau skautų ir 
skaučių, važiuojančių į Austra
liją. Iš viso buvo 110 iš Ameri
kos ir Kanados.

Skridome ilgai. Keitėsi lai
kas. Lėktuve buvo proga susipa
žinti su naujais draugais, bet 
taip pat ir pasišnekėti su senais 
draugais, kurių jau nebuvau 
mačiusi ilgesnį laiką.

Taip besišnekant, atėjo laikas 
leistis Havajuose. Buvo naktis, 
tad nebuvo įmanoma matyti nei 
vaizdų, nei miesto. Viena, kas 
buvo pasikeitę, tai oro tempera
tūra — jau buvo daug šilčiau.

Po kelių valandų leidomės Fi
dži saloje, kur jau buvo šilta ir 
saulėta. Nors laikinai smagu pa
sakyti žiemai “sudiev”. Fidži 
aerodromas apsuptas kalnų, gė
lių ir keistų medžių.

Pagaliau gruodžio 23 dieną 
atskridome į Sydnėjų. Mes iš 
lėktuvo išlipome uniformuoti. 
Sydnėjaus lietuviai mus filma
vo.

Autobusais mus nuvežė į Lie
tuvių Klubą, kur laukė užkan
džiai ir gėrimai. Važiuojant bu
vo proga pamatyti miesto vaiz
dą. Pastebėjau, kad Australijoj 
automobiliai važiuoja kairėj pu
sėj, o vairuotojas sėdi dešinėje 
(kaip Anglijoj)! Taip pat pama
čiau, kad ten viskas modernu, 
kaip ir pas mus. Gal jau ne taip 
nauja, bet vistiek panašu į Ame
riką ar Kanadą. Lietuvių Klu
bas yra gražus ir modernus pa
statas. Ten mums pristatė mūsų 
globėjus ir įteikė knygutes apie 
miestą, Sydnėjaus žemėlapį ir 
jiešminių bilietus. Tikrai buvo 
labai tvarkingai suorganizuota 
ir apie viską pagalvota. Žmonės 
buvo šilti ir simpatiški. Jie tik
rai pasistengė, kad Sydnėjus ke- 
liom dienom taptų mūsų na
mais.

Kūčių dieną mano globėjai 
nuvežė prie jūros, kur pasikaiti
nome saule ir pasimaudėme. 
Grįžom namo tik Kūčių vakarie
nei: dalinomės plotkelėmis ... 
Buvo keista pirmą kartą pra
leisti Kūčias be savo šeimos, 
bet buvo kitoks išgyvenimas!

Kalėdų rytą visi užjūrio skau
tai susirinko uniformuoti pa
maldoms šv. Joakimo šventovė
je. Tą vakarą buvo koncertas, 
kur visi galėjo parodyti savo ta
lentus. Dalyvavau ir aš — skai
čiau ištrauką Vaičiulaičio 
“Gluosnių dainos”. Sekė susipa
žinimo vakaras.

Kitą rytą prasidėjo ekskursi
jos. Autobusais apvažinėjome 
Sydnėjų, kur pamatėme Sydney 
Opera House ir Sydney Harbour 
Bridge. Mus taip pat nuvežė į 
Palm Beach, kur buvo proga pa
simaudyti ir pabūti saulėje. Te
nai vaizdas yra neapsakomai 
puikus: mėlyna jūra su didžiu
lėm bangom “dės falaises”. Tą 
vakarą buvo jiešminė lauke — 
Leichart Parke, kur galėjom 

maudytis Olimpic baseine. Jieš
minė — tai vakaronė, kur vaiši
na avienos barbekiu, muzika, šo
kiai.

Kitą dieną mano globėjai nu
vežė į Koala park, kur šėrėme 
kengūras ir koalas. Buvo 
tikrai puiku: tie keisti gyvuliai 
yra gražūs, labai “cute” — nėra 
kito žodžio. Tame parke visi gy
vuliai vaikštinėja laisvai, kur 
nori. Koala negeria vandens, o 
skysčio jiems pakanka iš įvai
raus augalų maisto. Buvo liūdna 
palikti tuos visus įdomius gyvu
liukus. Plaukiau laivu apie 
Sydnėjų. Buvo labai graži, sau
lėta, bet vėsi diena. Tą vakarą 
buvo vakarienė lauke prie Syd
ney Harbour Bridge.

Laikas bėgo, ir mes jau turė
jome važiuoti Melburno link 
VLtojon tautinėn stovyklon.

Kanberoj išbuvom tik vieną 
dieną. Sis miestas man labai pri
minė Otavą: labai švarus, pilnas 
gėlių, fontanų, bet vienodas ir 
statiškas. Tenai matėme karo 
muzėjų, universitetą, rotušę. 
Pietus valgėme lietuvių klube.

Tą patį vakarą atskridome į 
Melburną. Ir vėl susitikimo vie
ta buvo Lietuvių Klubas, kur 
susipažinome su savo globėjais.

Sekantį rytą mus nunvežė ap
žiūrėti avių ūkio Parodė įvai
rias avių rūšis (Australija — 
avių kraštas). Ten pavalgėme 
pietus ir išvažiavome apžiūrėti 
miesto — karo muzėjaus, bota
nikos sodo.

Buvo sunku tikėti, kad jau 
reikėjo važiuoti į stovyklą, kuri 
buvo labai gražioje vietoje — 
Gillwell Parke, čia susirinkome 
400 skautų iš viso pasaulio.

Miškas tikrai kitoks, negu Ka
nadoje. Medžiai — eukaliptai, o 
paukščiai — kūkabūrai. Kai jie 
gieda, atrodo, kad juokiasi!

Vyr. skaučių pastovyklėje bu-

Suvažiavimas veiklai skatinti
Paskutinėje sesijoje Ateiti

ninkų Federacijos taryba įpa
reigojo AF valdybą sukviesti 
globėjų, vadovų, dvasios vadų, 
sąjungų centro valdybų ir tary
bos suvažiavimą, kuris svarsty
tų jaunimo veiklos suintensyvi- 
nimo ir ideologinio sąmoningu
mo ugdymo metodus bei kon
krečias formas. Pasitarus su ta
rybos prezidiumu, AF valdyba 
tokį suvažiavimą šaukia gegu
žės 13-14 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje.

Programoje bus keturi pa
grindiniai klausimai: ideologi
nio sąmoningumo ugdymo pla
nas, metodai dvasiniam atsinau
jinimui ugdyti, ateitininkai ir 
lietuvių kalbos intensyvesnio 
vartojimo klausimas, konkretūs 
mūsų darbai veikloje už žmo
gaus teises, ypatingą dėmesį 
kreipiant į dabartinę padėtį pa
vergtoje Lietuvoje. Atskiruose 
sąjungų posėdžiuose bus nagri
nėjamos moksleivių bei studen
tų veiklos programos, kurias 
rengia tarybos sudarytos komi
sijos. Taip pat vyks paskiri ta
rybos, dvasios Vadų ir sąjungų 
su globėjais pasitarimai.

AF valdyba netolimoje atei
tyje tiesiogiai painformuos vi
sus dalyvius apie smulkesnę su
važiavimo programą bei kitas 
techniškas detales.

Istorijos klausimu
Praėjęs ateitininkų kongre

sas įpareigojo AF valdybą rū
pintis ateitininkų istorijos išlei
dimu. Į tai atsižvelgdama, AF 
valdyba aptarė istorijos pobūdį 
bei apimtį, šiuo metu yra taria
masi su keliais istorikais, ti
riant galimybes istorijos paruo
šimui bei išleidimui. Tenka 
džiaugtis, kad šiam reikalui di- 

vome 80 skaučių. Visos labai 
draugiškai sugyvenome. Mūsų 
ir vyčių programoje buvo įvai
rios ir įdomios paskaitos, laužai 
su lietuviškom dainom ir kt.

Beveik visa Australija žinojo, 
kad yra lietuvių skautų tautinė 
stovykla. Per paradą buvo atva
žiavę žmonės iš televizijos mūsų 
filmuoti.

Stovyklos metu mus nuvežė į 
Philipp Island sutikti grįžtan
čių iš jūros pingvinų. Įdomu, 
kad kiekvieną vakarą regulia
riai 9 valandą jie g r į ž t a pas 
savo vaikus (kaip grįžtų iš dar
bo). Negalima jų fotografuoti, 
nes jie susijaudina ir išmeta vi
są maistą, kurį neša savo vai
kams. Jie labai gražūs, miklūs ir 
elegantiški — lyg miniatiūri
niai, frakuoti ponaičiai.

Užjūrio skautai atliko du kar
tus programą lietuvių radijo va
landoje Melburne. Programą at
liko Detroito sekstetas, kankli
ninkė Daiva Urbaitytė iš Kleve- 
lando, o aš pranešinėjau.

Stovykloje susitikau ir susi
draugavau su daug žmonių. Bu
vo tikrai liūdna visą Australiją 
ir jos labai simpatiškus draugus 
palikti.

Tikiuosi, kad kada nors bus 
vėl proga grįžti į Australiją. O 
svarbiausia, tai norėčiau ir lin
kėčiau, kad rugpjūčio mėnesį 
įvyksiančioje tautinėje stovyk
loje prie Atlanto mes mokėtu
me būti nuoširdūs ir draugiški 
iš kitų kraštų atvykstantiems, 
kad jie galėtų jaustis kaip na
mie.

Australija — tikrai puikus ir 
įdomus kraštas, ypač draugiški 
lietuviai. Ačiū Jums visiems, 
šimtą kartų tikrai! Visi, kurie 
mėgstate keliauti, būtinai ap
lankykite Australiją — bus pui
ku! Ina Lukoševičiūtė,

Montrealis

delį dėmesį skiria pavieniai 
ateitininkai, tą klausimą disku
tuodami savo tarpe bei keldami 
jį spaudoje.

Archyvinės medžiagos 
rinkimas

Jau keliais atvejais pavieniai 
asmenys ir organizuoti vienetai 
kreipėsi į AF valdybą, klausda
mi ką daryti su įvairia archy
vine medžiaga: bylomis, raštais, 
laikraštėliais, leidiniais, juoste
lėmis, vėliavomis ir pan. Šiuo 
metu yra tiriamos įvairios ga
limybės tokios archyvinės me
džiagos surinkimui bei patalpi
nimui. Turime kelis lietuviškus 
archyvus, su kuriais bus taria
masi dėl tolimesnės ateitinin- 
kiškos medžiagos apsaugos bei 
patalpinimo. Kol šie reikalai 
bus galutinai išspręsti, visi as
menys bei vienetai, turį archy
vinę medžiagą, prašomi ją siųs
ti AF generaliniam sekretoriui 
Vacį. Kleizai, 10000 S. Bell 
Ave., Chicago, Ill. 60643, USA.

Padidėjo AF taryba
IX-jo Ateitininkų Kongreso 

nutarimu į Ateitininkų Federa
cijos tarybą automatiškai įeina 
buvę AF vadai. Tokiu būdu ta
ryba padidėjo šiais nariais, 
prof. Antanu Maceina, prof. 
Justinu Pikūnu ir prof. Simu 
Sužiedėliu. Kadangi taryboje 
jau buvo dr. Adolfas Damušis 
ir dr. Juozas Girnius, jų vieton 
rinktais nariais įeina sekantys 
kandidatai — Juozas Laučka ir 
Jūra Viesulienė.

• Gimimas svetur ir Lietuvon ne
grįžimas dar nereiškia nebuvimo lie
tuviais. Esmingiau yra ne tai, kur 
gimta, o iš ko gimta ir dėlto — 
kuo gimta. J. GIRNIUS
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Trūksta jaunimo veikloje
Vyresniųjų požiūris į lietuvių jaunimo susiorganizavimą
Australijos "Mūsų Pastogėje” š. 

m. 9 nr. išspausdintas red. V. Kazo
ko vedamasis, kurio pagrindinę dalį 
č!a pateikiame. RED.

Atrodė visoms problemoms 
galą padarys sutvertoji Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga su 
savo padaliniais atskirų kraštų 
bendruomenėse. Toji sąjunga 
tai jaunimo kongresų rezulta
tas. Va, turėsime Jaunimo Są
jungą, apimančią visus, ir tada 
nori nenori jaunimas neišven
giamai bus įsuktas į srautą, iš 
kurio niekur nepabėgsi, ir taip 
jaunimas bus apjungtas ir pa
lenktas pozityviam tautiniam 
darbui. Tačiau pasirodo, i Jau
nimo Sąjungą viltys nepasiteisi
no. Net toje pačioje šiaurės 
Amerikoje (turima galvoje JAV 
ir Kanada), kur ypač gausu lie
tuviško ir tautiškai sąmoningo 
jaunimo, entuziastų tai sąjun
gai pritrūko. Yra sudaryti ati
tinkami Jaunimo Sąjungos or
ganai, kurie, deja, atramos ir 
užnugario pačiame jaunime ir 
neturi. Ten veikiančios stiprios 
ideologinės jaunimo organizaci
jos ir toliau tęsia savo veiklą be 
intencijos atiduoti savo aktyvą 
naujai fiktyviai organizacijai. O 
visas kitas jaunimas, kuris ne
priklauso jokiam organizuotam 
vienetui, jis lygiai nesidomi ir 
Jaunimo Sąjunga. Gal dar liūd
nesnė tos Jaunimo Sąjungos pa
dėtis ir pas mus Australijoje. 
Yra keletas entuziastų, pasine
šusių ta kryptimi, tačiau jais ir 
viskas pasibaigia. Galima saky
ti, nė vienoje mūsų didesnėje 
kolonijoje nesusidarė tos Jau
nimo Sąjungos didesnio bran
duolio, kuris turėtų įtakos ar 
autoriteto pačiam jaunimui. O 
šito nėra kaip tik dėl to, kad 
jaunimui, pačiam jaunimui tas 
visai neįdomu.

Tad kuo domisi jaunimas? 
Prieš atsakant reikia pažvelgti 
į dabarties pasaulio jaunimą, 
nes gi mūsų jaunimas nesudaro 
išimties. Iš tiesų tiek pasaulio, 
tiek ir mūsų jaunimas niekur 
nenori angažuotis, o tesuintere- 
suotas dyku buvimu ir žaidi
mais bei pramogom. Tad visai 
nenuostabu, kodėl ir tas pats 
mūsų jaunimas ypač entuzias
tingas kaip tiktai sportais, sto
vyklom, net brangiai kainuojan
čiais kongresais, kas iš tikro pa
čiam jaunimui nieko nekainuo
ja, nes praktiškai viską paden
gia vyresnieji arba tėvai, o jau
nam žmogui kad ir tolimų dis

Mergaitės, kalbėkite lietuviškai!
STASYS VAIČAITIS

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos mokinės neseniai 
turėjo progos “Žiburėliuose” 
(1978. I. 12) prasitarti, kodėl 
dauguma jaunimo kalba ang
liškai. Skaitant jų rašinius, pa
aiškėjo, jog mergaitės ne tiek 
gina anglų kalbos vartojimą, 
kiek teisina savo nekalbėjimą 
lietuviškai. Nurodo, kad Kana
da tai ne Lietuva, kad Kana
doje yra nepalanki lietuvių kal
bai ir lietuvybei aplinka, kad 
pats gyvenimas trukdo lietuvy
bei klestėti, kad mokyklos, 
draugai ir kaimynai varžo lie
tuviškai kalbėti. Mokinės tei
singai įvertina padėtį, jaučia 
jos grėsmę, bet drąsiai žiūri jai 
į akis. Jaučiama, kad jų širdy
se dvelkia tyra tautos meilė ir 
kilni dvasia išlikti pavyzdingo
mis lietuvaitėmis.

Aišku, minėtieji veiksniai slo
pina ir dusina lietuvišką žodį 
jaunime ir tikrai yra kuo rim
tai susirūpinti. Tačiau tai nėra 
netikėtas ar negirdėtas reiški
nys. čia nieko naujo. Taip vi
sada buvo ir taip bus. Visdėlto 
būtų beprasmiška beviltiškai 
nuleisti rankas ir nesiekti ati
tinkamų gelbėjimosi priemo
nių

Turime mokytis iš praeities ir 
nekartoti padarytų klaidų. 
Ankstyvesni ateiviai iš Lietu
vos ir jų vaikai susidūrė su pa
našiomis, o gal ir sunkesnėmis 
kliūtimis JAV-se. Nevisiems ir 
nevisur pavyko sėkmingai atsi
spirti nutautimo pavojams.

Kaikurios mokinės aiškina, 
esą lengva pamiršti kalbėti lie
tuviškai, nes visa aplinka sveti
ma: dienos praleidžiamos ang
liškose mokyklose, o krautuvė
se ir gatvėse tegirdima anglų 
kalba, draugai ir kaimynai kal
ba vien angliškai. Esą nesmagu 
viešose vietose prasitarti lietu
viškai.

Klausykite, mergaitės! Neki- 
taip buvo ir seniau. Ne tik vi
sur buvo girdima anglų kalba, 
bet ir buvo kitų varžančių ap

tancijų išvyka jau yra labai pa
traukli pramoga. Tą patį mes 
matome, kai dabar organizuoja
ma sportininkų išvyka į Kana
dą, lygiai tas pats buvo ir su 
jaunimo kongresais bei skautų 
stovyklom. Jeigu šiandien pa
klaustume tų, kurie buvo išvy
kę ir dalyvavo jaunimo kongre
suose, ką jie iš to parsivežė ir 
ar tokia išvyka daug prisidėjo 
prie jų tautinės sąmonės susi
formavimo, greičiausia nesu
lauktume jokio atsakymo. Štai 
konkretus pavyzdys: dar pernai 
Sydnėjuje buvo paskelbta, kad 
kas iš sportininkų nemokės su
sikalbėti lietuviškai, tokie ne
galės kandidatuoti išvykai į Ka
nadą. Kiek entuziastų atsirado 
lietuviškai mokytis. Net buvo 
įsteigti lietuvių kalbos kursai, 
bet tie kursai tol truko, kol pa
aiškėjo, kas pateko į važiuojan
čių komandas. Pasirodo, nulėmė 
ne lietuvių kalbos mokėjimas, 
o pajėgumas žaisti. Tada dingo 
ir entuziasmas. lietuviškai mo
kytis, ir po keliolikos pamokų 
tie kursai iširo. Lygiai ir su 
vykstančiais į jaunimo kongre
sus. Entuziastų veiklai netrūks
ta tol, ko nepaaiški, kas ir kiek 
galės pasinaudoti visuomenės 
suteiktomis lengvatomis numa
tytai išvykai.

Tai tokios problemos. Ar kas 
prie jų rimčiau sustojo ir pagal
vojo? O vis tik būtina, nes jų 
neturėtume pigiai numesti.

(v. k.)

BIRUTE ZDANYTĖ, JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė, val
dybos posėdyje Nuotr. L. Kojelio

linkybių. Čia gimę lietuviukai 
buvo laikomi ateiviais. Juos 
pravardžiuodavo, iš jų šaipy
davosi ir įskaudinančiai nepri
imdavo į savo draugų būrelį. 
Kaip pas jus, taip ir JAV-se ne
vienas pradėjome lankyti mo
kyklą mokėdami vien lietuviš
kai kalbėti. Ir nebuvo kas pa
dėtų ar pramokytų angliškai, 
nebuvo pagalbinių kursų. Buvo
me palikti savo apsukrumui 
verstis kaip Įmanydami. Ilgai
niui išmokome angliškai ir pa
jėgėme ne tik prisivyti angliš
kai mokėjusius draugus, bet ir 
pralenkti. Gatvėse, krautuvėse, 
bankuose, viešose įstaigose vi
sur buvo kalbama angliškai. 
Tėvai, nemokėdami vietinės 
kalbos, vesdavosi vaikus vertė
jais. Koks neišpasakytas vaikiš
kas drovumas užliedavo širdu- 
kę, kai mama pakuždom pri
mygtinai versdavo derėtis su 
“žydeliu”, kad papigintų pirki
nio kainą!

Išmokę anglų kalbos, lauke 
su draugais ir kaimynais visad 
kalbėdavome angliškai. Darbe, 
susirinkimuose ir viešuose pa
rengimuose niekas neatstojo 
anglų kalbos. Be ios nebuvo 
galima apsieiti, tačiau niekas 
nekvaršino galvos, bandydamas 
nustatyti, kuri kalba užima pir
mą vietą gyvenime. Nejautė
me, kad kalbėdami lietuviškai 
sužalosime anglų kalbą ir kad 
kalbėdami angliškai pakenksi
me lietuvių kalbai. Vargu kas 
ir šiandien rimtai teigtų,.kad 
šiedvi kalbos negali gražiuoju 
sugyventi ir kad tarp jų turi 
būti priešginybė ar susikirti
mas.

Pagaliau aišku, kad augimas 
Kanadoje yra visai skirtingas 
nuo tėvelių augimo Lietuvoje. 
Tai mažai padeda, nes augimas 
JAV-se irgi nelygintinas su au
gimu Lietuvoje.
Kaip ten bebūtų su pasiteisi

nimais, manding visos “Mairo- 
nytės” sutiks, kad pati svar
biausia sąlyga neužmiršti lietu
vių kalbos ir išlikti ištikimomis 

(Nukelta į 10-tą psl.)
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Žiburėliai^ 
mūsų ■ mažiesiems '•

Aleliuja, Kristus kėlės, 
Džiaugias žemė ir dangus, 
Ir paukšteliai, pirmos gėlės —
Išganytas bus žmogus.

Malda
Tiesias gilios mylių mylios

* Atlanto keliu,
aš pas Šiluvos Mariją 
mintimis skrendu.
Tylioj, baltoj koplytėlėj 
ją širdis suras,

PIRMOJI GYVENIMO PAMOKA
Tai buvo Didžioji Savaitė, kai 

aš su maisto ryšulėliu skubėjau 
siauromis priemiesčio gatvelė
mis, sekdama namelių nume
rius. Žinojau, kad ne tik aš, bet 
ir kitos moksleivės ateitininkės 
šiuo laiku išnešioja CARITAS 
skirtas dovanas labiausiai pagal
bos reikalingoms šeimoms, šir
dyje viešpatavo pakili nuotaika, 
gal todėl, kad aš galvojau einan
ti atlikti savotiškos misijos. 
Įmesti ryšulėlį pro duris juk ga
li kiekvienas, ir laiškanešys, bet 
j vargingą, nepažįstamą šeimą 
įnešti prošvaistę tikėjimo, tai 
tikrai kilnus darbas. Esu ateiti
ninkė. Mūsų pareiga skleisti 
Kristaus šviesą visur, o čia tai 
pirma ir geriausia proga. Nuo 
ko pradėti? Kaip būtų geriau? 
Gal pirma pasiteirausiu apie 
šeimą, o vėliau prieisiu prie re
liginių dalykų. Mes, ateitinin
kės, juk daugiau žinome už 

'.'tuos, kurie niekuomet nėra lan- 
’. kę jokių susirinkimų.

Taip begalvodama, atsidūriau 
prie pakrypusios lūšnelės. Kie
mas buvo švariai nušluotas, o 
pirmosios tulpės skleidė malonų 
pavasarišką kvapą. Tarpdury 
pasitiko mane moteriškė, kuriai 
atidaviau ryšulėlį, paaiškinda
ma kieno tai dovana. Mačiau 
kaip jos veidas nušvito džiaugs
mu, dedant sviestą ir cukrų ant 
stalelio. Visai nesistebėjau, nes 
karo metu ir už pinigus nevisa- 
da buvo 'galima gauti.

Negaišdama laiko, paklausiau 
ar turi didelę šeimą, kaip visi 
laikosi. Moteriškė susimąstė ir 
lyg nenoromis iš lėto pradėjo 
pasakoti:

— Mes tik trys esame šioje 
pastogėje. Vyras tik retkarčiais 
dirba, bet kai dirba, tai retai pa
sirodo namie, mėgsta su drau
gais išgerti... tik mano Moni

IR RAGANA GALI BŪTI DRAUGIŠKA
Viduryje tamsaus didelio 

miško stovėjo maža trobelė. 
Ten neaugo nei gėlės, nei krū
meliai, tik dideli medžiai, kurie 
slėpė namelį nuo saulės. Ten 
gyveno ragana. Ji gyveno viena 
ir niekad neišeidavo iš trobos. 
Kiekvieną dieną skaitydavo di
delę knygą, iš kurios mokėsi 
kaip burtus daryti. Išmoktų bur
tų ji nekada nenaudojo, nematė 
reikalo sukelti dideles audras 
ar paversti žmones varlėmis, ši 
ragana tikrai buvo gera. Ji ne
norėjo, kad žmonės žinotų, jog 
ji yra gera ragana, todėl niekur 
nėjo. Ji nenorėjo, kad visi jos 
bijotų ir kad ji galėtų pasilikti 
miške viena.

Netoli, pamiškėje, gyveno 
jauna mergaitė. Dažnai vaikš
čiojo po mišką ir matė raganos 
trobelę. Ji visai nebijojo raga
nos ir vieną dieną nutarė ją ap
lankyti. Ji drąsiai nuėjo prie 
trobelės ir pasibeldė į duris. Pa
sakė raganai, kad nori ją aplan- 

. kyti ir padraugauti. Ragana, 
\ taip ilgai buvusi viena, visai už

Kristus kėlės
Linksmą žinią šio pasaulio 
Varpas skelbia man ir tau 
Kėlės Kristus — šviečia saulė, 
Iš klaidų pakilk, žmogau!

A.

mano maldą už tėvynę 
ji visada supras.
Dievo Motina geroji, 
saugok mus visus 
ir tėvynėj, ir už jūrų 
Lietuvos vaikus!

Abr.

B. V.

ka visą laiką su manim. — Ji, 
eidama Į kitą kambarį, rankos 
mostu parodė į kampą. Ten lo
voje gulėjo apie 10 metų am
žiaus šviesiaplaukė, sunykusi 
mergaitė. Ji beprasmiškai vartė 
plačias akis ir, mosikuodama 
ranka, tarė žodžius, kurių aš vi
sai nesupratau, tik motina žino
jo ko ji nori, švelniai su šyps
niu veide iškėlė ją iš lovos ir, 
prilaikydama už liemens, nuve
dė prie langelio ir vėl atgal.

Mačiau kaip jos kojos pynėsi, 
dedant silpnus žingsnelius. Pa
sijutau nejaukiai, paklausiau 
kas atsitiko. Motina, glostydama 
Monikos plaukus, paaiškino, 
kad ji sirgo polio liga ir negali 
vaikščioti. Ji visai nelankė mo
kyklos ir neturi draugių, be to, 
ir jos tėvas nekartą savo pyktį 
išlieja ant jų. Aš norėjau už
jausti, bet nežinojau kaip. Mė
ginau tarti žodį, bet jis užsprin
gęs liko gerklėje. Motina susi
mąstė, atrodė paskendusi praei
ties prisiminimuose, o Monika, 
šalia mylinčios širdies, užmerkė 
akis ramiam poilsiui. Nenorėda
ma sudrumsti tylos, nepastebi
mai išėjau iš kambario.

Besileidžiančios saulės spin
duliai dar žaidė kiemo tulpėse, 
bet jos man atrodė persisunku
sios krauju. Lėtais žingsniais 
slinkau namų link. Galvoje py
nėsi įvairiausios mintys matyto 
ir išgyvento vaizdo, kurios iš 
pagrindų keitė mano galvojimą. 
Ne filme, ne knygose, ne susi
rinkimų paskaitose, bet kuklio
je paprastoje lūšnelėje pama
čiau didelę meilę, auką ir kas
dieninį kryžių, kuris tikėjimo 
šviesoje taip kantriai buvo neša
mas. Pajutau, kad mes, ateiti
ninkės, dar mažai pažįstame gy
venimą. A.

miršo, kad ji turi būti pikta, ir 
pakvietė mergaitę į trobelę. Abi 
pradėjo kalbėti kaip senos drau
gės. Mergaitė atidarė namelio 
langus, kad saulutė pirmą kartą 
pašviestų į vidų, ir padėjo raga
nai sutvarkyti namelį.

Kitą dieną, kai mergaitė ap
lankė raganą, atnešė gėlių pa
puošti trobelei; taip pat atnešė 
ir mažą katinėlį, kad raganai 
nebūtų nuobodu.

Netrukus ragana išėjo iš tro
belės su savo nauja drauge. Ra
gana susipažino su žmonėmis, 
kurie gyveno apylinkėje. Žmo
nės jos nebebijojo ir net ją pa
mėgo. Ir ragana pati pamatė, 
kad draugystė yra labai geras 
dalykas.

Aldona Sendžikaitė, IXa sk.
Verbos

Verbų sekmadienį tėvai seno
vėj būdavo pažadina vaikus, pla
ka ir sako: “Ne aš plaku, ne aš 
plaku, tik verba.” Verbos daro
mos iš medžio, vadinamo ėgliu 
ar kadugiu. Verbų sekmadienį 

neša tas verbas pašventinti. Ku
nigo pašventintas verbas parne
ša namo ir padeda po šventu pa
veikslu ir laiko, kol sudžiūva. 
Kaikurie žmonės tikėjo, kad 
verbos apsaugo namus nuo gais
ro. Pakišdavo verbų šakutes į 
pastogę, kas likdavo, spyglius 
nubraukdavo nuo šakučių ir lai
kydavo. Juos naudodavo prie 
pašarvoto mirusio. Taip pat 
naudodavo kaip smilkalą per 
Mišias, nes labai malonus kva
pas.

Aldona Remeikaitė, IX sk.

Pavasario vėjas
Vėjas yra šiltas, 
Vėjas yra šaltas,
Kartais lietus užlyja. 
O kaip gražu, kaip gražu!
Sniegas tirpsta, 
Paukščiai sugrįžta.
Geras vėjas, 
Pavasario vėjas.

Linda Radzevičiūtė IV sk.
Maironio mokykla

Pavasaris ateina
Pavasaris ateina, 
atbėga takučiu, 
gėlės jau žydi, 
puošia gražiai namus.
Kovo, balandžio, 
gegužės saulytė 
mums šviečia smagiai, 
gėlytės nori saulės 
ir mes visi vaikai.
Oi kaip aš laukiu 
mūsų vasarėlės!

Diana Stungurytė IV sk.
Maironio mokykla

PAVASARIS 
ATEINA

KANADON
Pavasarį spalvotos tulpės žy

di darže ir linksmi paukščiai 
čiulba gražiai. Matyti galime vi
są pasaulį skaidriai apšviestą 
saulės. Žmonės, dirbdami dar
žuose, linksmai dainuoja, o vė
jas jų garsą neša per mišką. Vo
verės ant skalbinių virvės šoki
nėja ir laukia žmonių, kad nu
mestų joms riešutų. Pavasaris 
yra laikas, kai žmonės švenčia 
Velykas.

Andrius Vaičiūnas, Xa sk.
* * *

Pavasarį mes visi jaučiamės 
geriau. Saulutė skaisčiai šviečia, 
ir paukšteliai gieda linksmai. 
Visi vaikai eina į lauką pabėgio
ti ir žaisti. Medžiai žydi įvairio
mis spalvomis, taip pat ir gėlės. 
Kai pavasaris ateina, daug vai
kų eina arkliais jodinėti. O man 
pavasarį patinka eiti į parką pa
sivaikščioti prie upelio ir kojas 
įmerkti į vandenį, svajoti apie 
ateinančią vasarą. Aš jaučiu, 
kai pavasaris ateina, kai paukš
teliai grįžta pas mus iš šiltų 
kraštų ir pradeda gražiai čulbė- 
ti.

Darlena Sukauskaitė, IXb sk.
* * *

Jau pasibaigė žiema, šilta. 
Medžiai naujus lapus leidžia, 
gėlės pradeda žydėti. Paukščiai 
atskrido ir iš ryto visada čiulba 
po langais. Tuojau bus Velykos 
— didelė šventė. Bet kaikada 
mes užmirštame, kad Kristus 
Didįjį Penktadienį numirė už 
mus ir kad sekmadienį, Velykų 
dieną, prisikėlė iš numirusių ir 
įžengė į dangų. Tą dieną mes da
žome margučius įvairiom gra
žiom spalvom. Paskui iš ryto 
mes juos valgom.

Algis Paulionis, Xb sk.

Antologija vaikams
Kanados daugiakultūrių rei

kalų direktoriatas yra užsimo
jęs išleisti originalių novelių ir 
poezijos antologiją vaikams. 
Tuose kūriniuose turi atsispin
dėti daugiakultūris gyvenimas 
Kanadoje. Turintieji tokių kūri
nių kviečiami kreiptis į Jan 
Andrews (Anderson Rd., R.R. 
#1, Carlsbad Springs, Ont., KOA 
1K0). Sis asmuo suinteresuotus 
autorius painformus apie nu
statytas gaires, liečiančias te
mas, kūrinio kalbą, skaitytojų 
amžių, terminą.

Grupė Kanados Halifakso lietuvių, mačiusi filmą “Spirits of an amber past” 
(apie dailininkus Tamošaičius).

Kanados krašto apsaugos ministeris B. DANSONAS sveikinasi su gen. Lie
tuvos konsulu dr. J. ŽMUIDZINU Otavoje Kanados parlamento rūmuose 
baltiečių vakaro metu 1978. III. 1 Nuotr. J. Kreilio

Šuolis i laisve
A

(Atkelta iš 3-čio psl.)
mo rankų. Gaišti nebegalima 
nė sekundės. Klupdamas, griū
damas per žoles, krūmus ir 
vandenį, žengiu pirmyn, nes to
lumoje, laukuose, jau lyg ir 
matyti Pyritz lagerio silpnos 
šviesos ambulatorijos languo
se. Sustoju pasiklausyti. Sene
liukai gali traukinį sustabdyti 
betkuriuo momentu ir sukelti 
lageryje aliarmą telefonu. Nie
ko nesigirdi. Tik tolumoje dun
da traukinys. Artėjant sovie
tams, ir seneliukai turi pakan
kamai savų rūpesčių. Greičiau
siai jie džiaugiasi atsikratę ne
reikalinga našta.

Vistiek prie lagerio artėju 
per klimpstančias dirvas atsar
giai. Sis lageris Luftvafės ži
nioje. Sargyba budi prie pa
grindinių vartų, pro kuriuos 
ji .pagal sąrašus išleidžia į 
darbus daugybę rusų, lenkų, 
italų, prancūzų darbininkų, o 
po darbo suleidžia į lagerį. Tie 
sargybiniai iš sąrašo žino, jog 
nesugrįžau ir, galimas dalykas, 
dabar patylomis laukia svečio.

Prislenku arčiau ir matau, 
kad sargybiniai ramūs. Vaikšti
nėja paprastai, persimetę ant 
pečių automatus. Belieka įeiti 
į lagerį kur nors arčiau įėjimo 
į ambulatoriją. Deja, tvora ne
pasiekiamai augšta, mūrinė ir 
be plyšių, vietomis apšviesta 
stiprokų elektros lempų, pri
taisytų prie telefono stulpų, 
metančių ant sienų tinkamus 
perlipimui šešėlius.

Lipu ir perlipu. Bematant 
atsiduriu tamsiame pirmo 
augšto koridoriuje. Tenka ir 
čia judėti atsargiai. Šis lageris 
nedaug kuo skiriasi nuo kace- 
to. Pavolgės vokiečiai budi ko
ridoriuose. Jie yra griežti užtik
tiems nevietoje. Bet štai kori
doriumi ateina lietuvis. Prašau 
jį skubiai pranešti žmonai am
bulatorijoje, kad ji tuojau atei
tų apačion. Jis jau žinojo ma
no istoriją, sakė nieko negalįs 
padėti ir nuėjo. Nesigraužiu nė 
dabar, rašydamas šias eilutes. 
Tokie buvo laikai — kiekvie
nam reikėjo žiūrėti savęs.

Šuoliai į šešėlius... ir jau 
ambulatorijoje, kur žmona dir
ba kaip gail. sesuo. Ji nemiega. 
Laukia pasiruošus, bet nevisai. 
Reikia pasiimti keturis balti
nių bei drabužių lagaminus, 
atsigabentus iš Panevėžio. Yra 
ir dviratis. Viską reikia nuneš
ti į apačią, perkelti per tvorą. 
Neverta raginti, nes ji niekad 
nesijaudina ir nesiskubina. Vis
ką sutvarkau, viena ausim 
klausydamasis aliarminio švil
puko, bet jo negirdėti, štai 
mudu jau už tvoros.

Tamsa begalinė. Klimpsta 
kojos ir dviratis į dirvą, judė
jimas eina lėtai. Paryčiui pa
siekiame pirmus krūmus už 
šios plačios dirvos. Dieną pra
leidžiame krūmuose, o naktį 

vėl pirmyn. Vieną dieną krū
muose išgirstame besikeikian
čius rusiškus balsus, bet žmo
nių nematyti. Galėjo būti de
santininkai.

Tik po trijų dienų ir naktų 
pasiekiame kiek pasnigus) lau
ka, už kurio matosi krūmai, o 
už jų — maža geležinkelio sto
telė ir ant bėgių stovintis pre
kinis traukinys. Jį pasiekus ga
li būti gerai, bet žmona atsisa
ko toliau bejudėti. Nustumiu 
dviratį su kroviniu, sugrįžęs už- 
siverčiu žmoną ant pečių, ir ji 
jau vietoje. Stotelėje — nė gy
vos dvasios. Palieku viską krū
muose ir priselinęs prastumui 
vagono duris. Žiba ūkiška lem
pa, daug šieno bei šiaudų, so
vietų šeimos jaukiai įsitaisiu
sios tolimai kelionei. Jos sutin
ka mus priglausti, paslėpti šiau
duose ir, kam klausiant, nieko 
nežinoti.

Įsitaisome šiltai ir bematant 
užmiegame kaip negyvi. Neži
nia kiek laiko praėjus pabun
du. Traukinys nešasi nežinia 
kuria linkme, vienodai ir grei
tai. Pro durų plyšį įeina mels
vai virpanti nakties šviesa. Ne- 
pertoliausiai girdėti būgnų gar
sai. Aišku, tai Hamburgas vėl 
bombarduojamas. Artėjame prie 
anglų fronto. Kaip nors ir jį pa
sieksime. Tuo tarpu verta dar 
pailsėti. Vėl apsikasame šiau
dais ir pasineriame į laimingą 
sapnų karalystę, kurioje daly
kai atrodo daug geriau, negu 
tikrovėje.

Jūs priklausote Kanadai

... o Kanada priklauso 
jums

Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena 
provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas 

miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 
valstybinės sostinės sritis, didingieji 

Rockie kalnai vakaruose ir už jų.
Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 

didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su 
plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 

neturi jokia kita šalis.
Ryžkitės šiais metais pažinti 

naują Kanados dalį!

“Talkos”
Hamiltono Kredito Kooperatyvo 

"Talka” metinis narių susirinkimas 
įvyko vasario 26 d. Jaunimo Centre. 
Valdybos pirm. V. Leparskas pasvei
kino atvykusius narius ir paprašė 
susikaupimo minute pagerbti pernai 
mirusius 13 narių. Pakviesta balsų 
skaičiavimo komisija — P. Kanopa, 
A. Budininkas, Z. Gasiūnas, A. Jan
kūnas. Sekretoriavo valdybos sekr. 
A. V. Repčys. Susirinkimas išspaus
dintą protokolą priėmė be jokių pa
taisymų. Pranešimą valdybos vardu 
padarė pirm. V. Leparskas, pasi
džiaugdamas padidėjusiu virš $2,2 
mil. (apie 27%) balansu, kuris pa
siekė $10,4 mil.

Ižd. St. J. Dalius savo pranešime 
paminėjo, kad narių indėliai padi
dėjo nuo $7,842 mil. iki $10,005 
mil.; paaugo per vienerius metus 
$2,163 mil. arba 27,6%. Nariams iš
duotos paskolos irgi gerokai pakilo. 
Nekilnojamo turto paskolų buvo iš
duota $1,737 mil. daugiau nei 1976 
m. (padidėjo 27%). Asmeninių pa
skolų išduota $115.274 daugiau nei 
pernai arba 25%. Asmeninių pasko
lų išdavimas yra sunkokas, todėl 
valdyba, norėdama paskatinti na
rius skolintis, nuo kovo 1 d. suma
žino palūkanas nuo 11% iki 10%.

“Talka” turėjo 1977 m. pajamų 
$908.332, išlaidų $833.843. Nariams 
už indėlius išmokėta $673.672 arba 
74,2% nuo visų gautų pajamų. Tar
nautojų algoms ir pensijoms išmo
kėta $79.610 arba 8,75%. Valdybai 
ir komitetams išmokėjimai sudaro 
1,2%.

Tiesiogiai narių reikalams išleis
ta $6.068, kuriuos sudaro narių mo
kestis lygai, lietuviški kalendoriai 
ir pieštukai. Kiekvienam nariui vi
dutiniškai teko apie $3.

Lietuviškai veiklai remti paskirta 
$13.620. “Talkos” kooperatyvas la
bai stipriai remia visus tuos reika
lus ir per 23 veiklos metus išmokė
jo $77.600. Už išduotas nariams pa
skolas 1977 m. neturėta jokio nuos
tolio, visos paskolos buvo saugiai 
išskolintos. “Talka”, nemokamai ap- 
drausdama narių indėlius ir asmeni
nes paskolas, išmokėjo $17.767 pre
mijoms. Mirusiems 13 narių draudos 
įstaiga išmokėjo $10.333. Apmokė
jus visas išlaidas, liko gryno pelno 
$74.487.

Kredito komiteto pirm. J. Mikšys 
pranešė, kad per 1977 m. buvo leis
ta išduoti nekilnojamo turto 116 
paskolų $3.775.400 ir 131 asmeninė 
paskola — $647.700. Iš viso leista 
išduoti 247 paskolos — $4.423.100. 
Per 23 metus leido nariams išduoti 
asmeninių paskolų $6.272.090, nekil
nojamo turto paskolų — $16.553.200. 
Iš viso leista išduoti $22.825.290.

Revizijos komisijos pirm. R. Kon- 
tenis pranešė, kad patikrinus viskas 
rasta tvarkoje. Auditorius E. N. No
lan pranešė, kad “Talkos” koopera
tyvas pavyzdingai tvarkomas. Po ke
leto paklausimų apyskaitos ir prane
šimai susirinkimo buvo priimti.

1977 m. pelnas valdybos pasiūly
tas ir susirinkimo dauguma balsų 
patvirtintas: a. grąžinti nariams sko
lininkams sumokėtų palūkanų (re
bate) užy asmenines paskolas 10% 
$5.991.26, už nekilnojamo turto pa
skolas grąžinti 7% $45.714.94, b. per
kelti į specialų fondą $20.000.00,

Kanada
tiek daug įdomybių

■ Canadian Government Office de tourisme
H Office of Tourism du Canada

parama lietuviu veiklai
c. palikti nepaskirstytam pelne 
$10.670.42, iš viso $82.376.62.

Auditorium 1978 m. vienbalsiai 
patvirtintas E. P. Nolan.

Naujų įstatų priėmimą referavo 
pirm. V. Leparskas, kuris sukėlė 
ilgesnes diskusijas. Vieni sakė esą 
nebuvo laiko susipažinti (K. Meš
kauskas), kiti — įstatai turėtų būti 
išversti lietuviškai (P. Latauskas). 
Labai dalykiškai pasisakė O. Stasiu- 
lis: kas norėjo galėjo nuėjęs į raš
tinę gauti naujus įstatus ir susipa
žinti. Jis pats paėmęs, perskaitęs ir 
radęs, kad įstatai kooperatyvui nau
dingi, pasiūlė juos priimti. Iš 167 
dalyvaujančių narių už įstatų pri
ėmimą balsavo 112 narių, prieš 14. 
Tuo būdu įstatai dviejų trečdalių 
dauguma priimti kaip valdybos bu
vo pasiūlyta.

Valdomųjų organų rinkimai buvo 
atlikti slaptu balsavimu naujai pa
ruoštom kortelėm. Valdybos buvo 
pasiūlyta rinkimus atlikti dviem eta
pais: pirma tik į valdybą, o vėliau, 
balsus suskaičiavus, į komitetus. Su
sirinkimas didele balsų persvara nu
tarė balsavimą atlikti iš karto ant 
vienos kortelės.

Į valdybą buvo renkami 2 asme
nys. Gavo balsų: J. Stankus 106, St. 
J. Dalius 112, A. V. Repčys 47, J. 
Chrolavičius 49. Išrinkti du pirmie
ji. Kredito komitetan renkamas 1 
narys. Gavo balsu: J. Stanaitis 51, 
A. Trumpickas 105. Revizijos komi- 
sijęn renkamas 1 narys. Gavo balsų: 
Z. Pulianauskas 55, A. Patamsis 95.

Valdybos buvo paskirtos 5 vertin
gos įėjimo premijos, kurias loterijos 
keliu laimėjo: Z. Didžbalis — kalku
liatorių, V. Mikuckas — skrudintu
vą, J. Bajoraitis — maišiklį, G. Ba
naitis — kavinuką, A. Bilda — ra
diją su laikrodžiu.

Diskusijose pageidauta: valdyba 
turėtų rasti geresnį tikslą pinigams 
išleisti nei pieštukai nariams, kurie 
kainuoja per $2.000 (E. Seirienė); 
“Talkos” tarnautojams skirti iš gau
namo pelno atitinkamą dalį į jų pen
sijų fondą (P. Sakalas); neskirti pi
nigų grąžinti nuolaidoms už pasko
las, nes paskolos ir taip yra pigesnės 
“Talkoje” kaip vietinėje rinkoje, 
duotos daugiausia kitataučiams, bet 
didesnes sumas skirti lietuvių orga
nizacijoms ir lietuviškai veiklai (J. 
Stankus); mokėti didesnius nuošim
čius už indėlius vieton grąžinamos 
už paskolas nuolaidos; gauti auto
mobilių drauda per “Talką”.

Po susirinkimo valdyba pasiskirs
tė pareigom: pirm. J. Krikštolaitis, 
vicepirm. V. Leparskas, sekr. J. 
Stankus, ižd. St. J. Dalius, narys J. 
Pleinys.

Stasys Dalius
• Lietuviškoji spauda yra tauti

nės gyvybės maitintoja.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563



Mux. ALOYZAS JURGUTIS ir rašytoja NIJOLĖ JANKUTE — muzikinio 
scenos veikalo “Kūlgrinda” autoriai. Sis veikalas bus vaidinamas Toronto 
Central Tech mokyklos salėje, 725 Bathurst ■ Harbord St. Jį atliks čikagiškis 
"Dainavos” ansamblis ir solistai. Spektakli rengia Prisikėlimo parapija savo 
25 metų sukakties proga Nuotr. V. Jasinevičiaus

Žodžio ir dainos popietė

Filosofijos kilmė ir prasme

V. VERIKAITIS
Dr. Jono Basanavičiaus 50 

metų mirties sukakčiai pami
nėti Toronto skautininkų meni
nio žodžio ir dainos popietė bu
vo rūpestingai parengta. Ant 
scenos, tarp didelių žvakių, tau
tinių juostų padėtos gėlės ir 
originalus komplektas “Aušros” 
nuteikė klausovą valandos rim- 

• čiai. Dideliame ekrane — Ra
sų kapinės, Aušros Vartai, dr. 
Basanavičiaus atvaizdas sujun
gė visus su gyvuoju žodžiu.

Minėjimą pradėjo ir įžangi
nes mintis pareiškė ps. Rūta 
Poškienė, kuri pristatė ps. Ge
diminą Kurpį, pateikusį biogra
fines žinias. Išsamesnį žodį tarė 
VI. Šaltmiras, kalbėjęs tema — 
“Basanavičius - rašytojas”. Ps. 
Donata Puterienė pabėrė pluoš
tą žinių apie “Aušros” laikotar
pi-

Po paskaitų — “Meninio žo
džio ir dainos popietė”. Ją pra
dėjo torontiškis dainos vienetas 
“Volungė”. Jis pirmąją progra
mos dalį paskyrė lietuvių liau
dies dainoms, kurių padainavo 
penkias. Dainos parinktos rū
pestingai, sudarant pageidauja
mą kontrastą. “Volungė” jau 
yra gerokai subrendęs vienetas, • 
susidedantis iš 10 jaunų bei 
grakščių ponių ir mergaičių. 
Skamba puikiai. Susidainavęs 
ir gerai išbalansuotas. Dainų 
niuansai logiški ir skambesio 
harmonija gera. Tarena aiški. 
Išorinė bei sceninė laikysena 
gera. Kaikuriose dainose pasi
gesta stipresnės jėgos ir ant
rųjų sopranų. Taip pat trūko 
kontrasto dainų atlikime. Dvi 
lygtys dainose — mezzopiano ir 
piano daro dainas vienodai 
skambančias. Tai sukelia muzi
kinį nuobodumą. Kaikas mano, 
jog mūsų liaudies dainos yra 
visos vienodos, tuo tarpu taip 
nėra. Mūsų liaudies dainos kaip 
tik yra įdomios ne tik savo tur
tingu melodiškumu, bet ir skir-

Susitikimas
CALGARY, Alberta. Susitiki

mas su rašytoju A. Landsbergiu 
buvo netikėtas kalgariečiams ir 
pačiam autoriui. Jaunimo atsto
vas A. Vyšniauskas, pritariant 
KLB Kalgario apylinkės valdy
bai, sukvietė visus besidomin
čius lietuviška knyga ir spauda. 
Popietė pas Arv. ir Elv. Krau- 
sus prabėgo greitai, palikdama 
įspūdį, kad kultūrinei veiklai, 
kaip ir kitam darbui, reikalingi 
žmonės, vieta, laikas ir organi
zatoriai.

Rašytojas A. Landsbergis bu
vo atvykęs į Banff dalyvauti et
ninių studijų dr-jos CEESA 3 
dienų suvažiavime, kur paryški
no savo dramos “Penki stulpai 
turgaus aikštėje” sceninius 
įvaizdžius. Po paskaitos rašyto
jui dar liko laiko pasižvalgyti iš 
Rocky kalnų augštybių į dan
gaus mėlynę ir pajusti sniego 
bei šalčio karalystę. Tuos kalnų 
įspūdžius kada nors pajusime 
skaitydami jo kūrybą, kurioje 
jaučiamas gilus tikrovės pajauti
mas, veikėjų charakterių ryšku
mas ir veiksmo prasmingumas.

Su rašytoju visus susirinku
sius supažindino Arv. Krausas, 
paminėdamas jo išspausdintus 
kūrinius. Po to sekusioje trum
poje apybraižoje buvo priminta 
rašytojo paliesta tragiška tema 
lietuvių literatūroje, kuri ir da
bar tebėra gyva nors nuo dra
mos “Blinda — svieto lyginto
jas” iki “Penki stulpai turgaus 

tingais ritmais, melodijomis, 
nuotaikomis. Volungietės turė
tų dar pabandyti ir šį aspektą 
išryškinti. Jos iki šiol yra įdė- 
jusios daug darbo, dėlto netu
rėtų pavargti. Mes džiaugiamės, 
turėdami tokį vienetą Toronte.

Henrikas Kačinskas — iš ne
priklausomos Lietuvos į tremtį 
atblokštas scenos kunigaikštis. 
Kiekvienas jo kalbos niuansas 
— daugiareikšmis. Kiekviena 
pauzė, balso pakėlimas ar nu
leidimas, melodinis frazių per
davimas, reikšmingas balso 
spalvų keitimas darė stiprų 
įspūdį. Pradedant Vaižganto 
Juodžiaus kelmu ir baigiant Ka
zimiero Sapiegos monologu, bu
vo ryšku, jog scenoje stovi di
delis žodžio menininkas. Buvo 
malonu jį stebėti su kiekvienu 
žodžiu ar fraze keičiantį veido 
bruožus, su kiekviena žodine 
melodija sukuriantį vis naujus 
vaizdus. Nuo “Mare nostrum” 
iki “Nebūk juokingas” jis mus 
nukėlė j įvairiausių draminių 
ir lyrinių pergyvenimų stadi
jas. Mykolaičio - Putino “Lan
gas” paliko ypač -gilų įspūdį.

Koncerto pabaigai “Volungė” 
padainavo vienodu grakštumu 
penkias lengvesnio žanro dai
nas (dvi St. Gailevičiaus kom
pozicijas). Akompanavo S. Frei- 
manienė.

Sis dr. Basanavičiaus minėji
mas buvo tikrai rūpestingai ir 
gražiai paruoštas, tik... ir vėl... 
Minėjimui prasidėjus, sugedo 
mikrofonai. Ekrane apšvietus 
Rasų kapines, už jo pradėjo 
bėgioti, kaip šmėklos, tarnauto
jai, jieškodami' būdų tam ne
lemtam mikrofonui sutvarkyti. 
Tai vyko ir paskaitų metu, to
dėl klausytojai pasijuto nu
skriausti — negalėjo tinkamai 
išgirsti rūpestingai paruoštų 
paskaitų. Be to, šildymo gene
ratorių ūžesys tebeakompanuo- 
ja koncertams. Vyrai, ką nors 
darykite!

su rašytoju 
aikštėje” praėjo pusė šimtme
čio. Laisvės kovų temomis yra 
rašę daug garsių rašytojų. Me
ninėje valandėlėje mokyt. Aldo
na Lederytė padainavo išmoktų 
naujausių liaudies dainų. Arv. 
Krausas paskambino pianinu 
savo įspūdžius, o jo dukra Veru
tė atliko pianinu muzikos mo
kyklos ir savo mėgstamus kūri
nėlius.

Pradėjęs “Penki stulpai tur
gaus aikštėje” berniuko ir ne
regio senio scena, perėjo į nau
jausią savo dramą “Šventasis 
narvas”, kur taip stipriai vaiz
duojama katakombinė Lietuvos 
tikinčiųjų padėtis ir nerimas 
dėl moralinio tautos lygio išlai
kymo. Pabaigai rašytojas cha
rakterizavo savo klausytojus. 
Paminėjęs “Barzdos” puoselėto
jus, “Meilės” mokytojus, rašy
tojas pripažino, kad ryšys su 
publika yra būtinas gerai sce
nos veiksmo eigai. Savo kūrinių 
veikėjus jis nežymiai renkąs ir 
vėliau panaudojus.

Pasikalbėjime gyvai dalyvavo 
dr. K. Lederis, A. Dudaravičius, 
St. Noreika ir kiti. Al. Šukys 
padėkojo rašytojui A. Landsber
giui už įdomų savo kūrybos iš
ryškinimą ir pakvietė, esant 
progai, vėl kalgariečius aplan
kyti. Kalgariui ir kalgariečiams 
prisiminti svečias aerodrome 
užsidėjo kaubojišką skrybėlę ir 
išvyko į Niujorką, kur jis dėsto 
šių dienų literatūros kryptis 
universitete. K.

Naujausias prof.
DR. P. CELIEŠ1US

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
A. Maceina nurodo į dvi žmo

giškojo būvio aplinkoje objektų 
rūšis, kurias mąsytytojas gali 
interpretuoti, “būtent: menas ir 
filosofija” (169). Jo manymu, 
menas gyvena interpretacija, 
kurios stokojant, menas miršta. 
“Interpretacija yra meno prisi
kėlimas, — sako A. Maceina, — 
o interpretacijos stoka yra me
no mirtis. Neinterpretuojamas 
menas buvoja tokioje pat plot
mėje, kokioje buvoja ir muzie
juose surankiotos geologinės lie
kanos ar iškasenos” (170). Dėl 
šio A. Maceinos požiūrio į meną 
galima būtų abejoti. Argi mu- 
zėjuose sukrauti meno kūriniai 
nustoja būti meniški? Tačiau 
šiam pokalbiui tęsti reikėtų at
skiro straipsnio. Mums čia ry
šium su filosofija yra tai svar
bu, kad kūriniai vertintini ne 
kaip daiktai, o kaip kūriniai, ir 
kad jų kūriniškumas yra at
skleidžiamas interpretacija. Tuo 
atžvilgiu A. Maceina yra teisus, 
sakydamas: “Interpretacija yra 
meno kūrinio sudabartinimas” 
(t.p.). Taigi, tik sudabartinimas, 
bet ne meno kūriniui buvimo 
teikimas.

Kaip meno kūrinio sudabarti
nimui yra reikalinga interpre
tacija, taip filosofijoje būtybės 
kaip būtybės buvojimui suvok
ti yra reikalinga interpretacija. 
Jeigu į būtybę žvelgiame tik 
kaip į daiktą, pereiname į 
mokslą, o jeigu į būtybę žvel- 
•giame kaip į būtybę, liekame 
filosofijos plotmėje. Pagrindi
nis skirtumas tarp daikto ir bū
tybės yra būtinumas ir laisvė. 
Būtybės laisvės apsireiškimas 
sudaro jos kūriniškumą. “Nūn, 
visa tai, kas yra kilę iš būtiny
bės, — sako A. Maceina, — ir 
kas ją regimai išreiškia, vadi
name daiktu, o visa, kas kilę iš 
laisvės ir ją regimai įkūnija, 
vadiname kūriniu. Daiktas ir 
kūrinys yra ne tik skirtybės, 
bet ir priešybės: daiktas pri
klauso gamtos sričiai, kūrinys 
— dvasios sričiai” (173). Todėl 
A. Maceina ir pabrėžia, kad fi
losofijai yra svarbu atskleisti 
būtybę kaip kūrinį. Jis sako: 
“būdama interpretacija, filoso
fija savo esme atskleidžia 
mums būtybę kaip kūrinį” 
(194). O kūrinys savo ruožtu vi
sados mums byloja apie kūrėją. 
Kūrinio nuoroda į savo kūrėją 
kyla iš kūrinio ir kūrėjo santy
kio. ši nuoroda yra visados 
nuoroda į būtybės kaip kūrinio 
‘anapus’ savęs. “Savęs peržen
gimas yra kūrinio būsena” 
(241). Būtybė, vesdama mus 
savo kūriniškumu ‘anapus sa
vęs’, nurodo į savo buvimo pa
grindą. O šis pagrindas yra ne 
kas kita, kaip būtis. “Kelias į 
būtį kaip pagrindą eina per bū
tybę kaip kūrinį” (198). Filoso
fijos uždavinys tad yra, inter
pretuojant būtybę kaip kūrinį, 
eiti į jo ‘anapus’, į būties at
skleidimą.

3. FILOSOFIJOS PRASME
A. Maceinos veikalo “Filoso

fijos kilmė ir prasmė” trečioji 
dalis yra pati svarbiausia ir 
kartu pati sunkiausia suvokti 
jo metafizinį svarstymą. Čia jis 
skiria daug dėmesio M. Heideg- 
gerio sampratai apie būtį. Pir
muoju veikalu “Būtis ir lai
kas” Heideggeriui nepavyko at
skleisti būties, nes jis ribojosi 
tik žmogumi kaip pavyzdine 
būtybe. “Pavyzdinės būtybės 
sklaida, — sako Maceina, — 
yra būties klausimo akligatvis” 
(31). Tačiau vėlesniuose savo 
filosofijos kūriniuose Heideg- 
geris savo pirmykštį mintijimą 
peraiškina, papildo ir pasiekia 
būties atskleidimo. A. Macei
na, kruopščiai išstudijavęs įvai
rias, o kartais net priešiškas 
Heideggerio ištaras, išryškina 
jo kelią į būties atskleidimą. Ir 
tą būties atskleidimą Heideg- 
geris pasiekia interpretuoda
mas būtybes kaip kūrinius. Bū
tybė kaip kūrinys visados nu
rodo į savo ‘anapus’, tai reiškia, 
kad ji yra transcendentinė. Ji 
visados nurodo savo buvimo 
pagrindą. Tik per būtybę pri
einame prie būties. Tad būtybė 
yra būties apsireiškimo vieta. 
Pagal Heideggerio mąstymą, A. 
Maceina taip nusako būties ir 
būtybės sąsają: “Būtis neturi 
buveinės be būtybės, būtybė 
neturi buvimo be būties” (224). 
Tai reiškia, kad “būtis be būty
bės negali būti patiriama, bū
tybė be būties negali iš viso bū
ti” (t. p.). “Svarbiausia betgi 
Heideggerio ištara, — sako Ma
ceina, — būties atžvilgiu yra 
būties ir pagrindo tapatybė”

Antano Maceinos veikalas fil
(t. p.) Jeigu nebūtų pagrindo, 
tai kaip galėtų būti būtybė? Tai 
būtų tik niekis. A. Maceina pri
mena: “Heideggeris pakartoda
mas klausia, kodėl yra būtybė, 
o ne greičiau niekis” (225). At
sakymas — kad pagrindas yra 
būtis. Heideggerio atsakymas 
yra neabejotinas: “Pagrindas, 
kad būtybė būna, nenuslysda- 
ma nebūtin, yra būtis” (226). 
šią Heideggerio interpretaciją 
apie būtį kaip būtybės pagrin
dą A. Maceina įsisavina kaip 
stiprų pagrindimą būčiai at
skleisti. “Tik būties jėga būty
bė laikosi buvime, ir tik būties 
šviesa ji yra pažįstama mūsų 
mastyme” (227).

. Į klausimą, ar būtis yra tik 
buvimas, ar ir veikmė, A. Ma
ceina atsako: “Būtybės kaip kū
rinio akivaizdoje galime mąsty
ti būtį kaip veiksnį” (247). To
dėl, anot A. Maceinos, “būties 
ir būtybės santykis yra veikėjo 
ir veikalo santykis”, šis A. Ma
ceinos pabrėžimas, kad būtis 
yra kuriančioji veikmė, yra ne
paprastai reikšmingas. Tuo pa
brėžiama, kad būtis nėra stag
nacija arba rimties būklėje. 
“Būčiai veikti reiškia kurti” 
(248). Todėl visados “kūrinys 
yra kūrėjo veikmės regimybė” 
(261). Regėdami kūrinius, tuo 
pačiu regime kūrėjo veikmę. 
Būtis kurdama sueina su būty
be kaip kūriniu į artimą santy
ki ir todėl galime teigti, kad 
kūrėjas yra pačiame kūrinyje 
savo veiksmu. Nors būtis kaip 
kūrėjas yra savo veikimu kūri
nyje, tačiau ji savo buvimu yra 
visados ‘anapus’ kūrinio. Todėl 
filosofiškai mąstant apie būtį 
kaip kūrėją, galima kūrėjo san
tykio su kūriniu tiesą taip iš
reikšti: kūrėjas savo veikme 
yra kūrinyje immanentinis, o 
savo buvimu kūrinio atžvilgiu 
transcendentinis, ši kūrėjo ir 
kūrinio dialektika ypač tinka 
būčiai. Būtis yra transcenden
tinė būtybės buvimo atžvilgiu, 
bet ji yra immanentinė būtybė
je savo veikme.

Iš šios būtybės veikmės atsi
skleidžia nauja tiesa: “Būtis 
teikia buvimą būtybei todėl, 
kad būtis būna pati” — sako A. 
Maceina (251). Tai reiškia, kad 
ji buvimo iš niekur nėra gavusi, 
“o jį turi kaip savą” (t. p;). Bū
tybės gi atžvilgiu yra priešin
gai. Ji buvimo neturi pati savo, 
jį gauna iš būties. “Būties veik
mė, vaizdingai kalbant, — sako 
A. Maceina, — ‘ištraukia’ būty
bę iš nebūtiškumo ir ją įbūti- 
na” (250). Iš būties kaip iš sa
vęs turinčios buvimą plaukia 
taip pat kita tiesa, būtent, bū
tis yra niekieno neribota. Ji yra 
absoliuti. Kaip galutinę filosofi
nę išdavą iš būties ir būtybės 
santykio mąstymo A. Maceina 
pateikia tokią: “BŪTIS KAIP 
BŪTYBES PAGRINDAS YRA 
LAISVAI KURIĄS ABSOLIU
TAS” (254).

4. BŪTIS IR DIEVAS
Iki šiol turėtos būties kaip 

kūrėjo interpretacijos buvo ga
limo suvokti, kad A. Maceina 
apie būtį-kūrėją kalba taip, 
kaip apie Dievą-kūrėją. Tad ky
la paskutinis filosofijos klausi
mas, ar būtis ir Dievas yra dvi 
skirtingos filosofinio mąstymo 
išdavos, ar jos reiškia vieną ir 
tą pačią išdavą?

Kadangi A. Maceina, apmąs
tydamas būties-kūrėjo ir bū- 
tybės-kūrinio santykį, rėmėsi iš 
dalies Heideggerio sampratos 
sklaida, reikėtų laukti, kad Hei
deggeris ir atsakytų į būties ir 
Dievo klausimą. Kaip tik A. 
Maceina ir pasigenda to atsaky
mo. Juk Heideggerio būties 
kaip kūrėjo interpretacija, ro
dos, traukte traukia padaryti 
išvadą, kad būtis ir Dievas yra 
tapatybė. O visdėlto taip nėra.

Visų pirma Heideggeris apie 
Dievą bemaž iš viso nekalba. 
Tik kaikuriomis užuominomis 
jis išsireiškia, kad būtis nėra 
Dievas. “Būtis — ji nėra Die
vas” (cit. A. M. 229). Tad ir ky
la klausimas, kodėl Heidegge
riui atrodė, kad būtis — ne 
Dievas? A. Maceina, atsakyda
mas į šį klausimą, mano, kad 
būties sutapatinimą su Dievu 
Heideggeriui trukdžiusi scho
lastinė Dievo samprata. Pagal 
ją, Dievas esąs ne būtis tikrąja 
prasme, o tik augščiausiasis bū
tybių eilėje. “Heideggeris mąs
to Dievą, — interpretuoja A. 
Maceina, — aristoteliškai-scho- 
lastine prasme, būtent kaip 
‘pirmąjį’ būtybių range, todėl 
savo mąstyme ir neranda jam 
vietos, kadangi šisai mąstymas 
turįs būti ne būtybės, o būties 
mąstymas” (235). “Būtis, — sa
ko A. Maceina, — nėra nei ‘pir- 

sofiniais klausimais
moji’, nei ‘paskutinioji’, nei 
‘augščiausioji’, nei kuriuo kitu 
‘garbės’ būdvardžiu papuoštoji 
būtybė” (242). Visados “būtis 
yra būtybės kaip būtybės ana
pus (transcendentinė, P. C.,) 
(t. p.). Pagal A. Maceinos inter
pretaciją, būties negalima skir
ti nuo Dievo, nes tiek būtis, 
tiek Dievas yra absoliutūs. O du 
absoliutai, ribodami vienas ant
rą, paneigia vienas antrą. “Bū
tų išmonė, — sako Maceina, — 
būtį ir Dievą perskirti ir laikyti 
dviem tikrovėmis, nusakomo
mis vis tomis pačiomis ištaro
mis. Nes dvi transcendencijos, 
du absoliutai, du kūrėjai, dvi 
laisvės yra tokia aiški nesąmo
nė, jog ontologinei jos negali
mybei suprasti pakanka tik pri
minti, kad žodis ‘du’ reiškia ap- 
rėžtybę ir tuo pačiu negali būti 
taikomas neaprėžtybei, kuria 
yra ir transcendencija, ir abso
liutas, ir kūrėjas, ir laisvė, ir 
visos kitos būčiai bei Dievui tai
komos savybės” (259). Todėl A. 
Maceina ir pabrėžia: “Logiškai 
pateisinama ir todėl ontologiš
kai galima yra tik būties ir Die
vo tapatybė” (t. p.).

šią būties ir Dievo tapatybės 
regimybę A. Maceina regi žmo
guje. Jis sako: “Būties ir Dievo 
tapatybė atsiskleidžia žmoguje” 
(271). Juk iš vienos pusės būtis 
turi sąsają su mąstančiu žmo
gumi (plg. 265), o iš antros pu
sės per religiją ‘anapus’ esan
tis Dievas tampa ‘mano Dievu’. 
“Būtis kaip Dievas turi turėti 
sąsają ne tik su būtybe apskri
tai, bet ir su manimi kaip Aš- 
būtybe”, — sako A. Maceina 
(261). Tuo būdu būtis mąstan
čiam žmogui atsiskleidžia, in
terpretuojant save patį kaip 
Aš-būtybę. O Dievas jam atsi
skleidžia kaip ‘mano Dievas’ re
liginiu santykiu.

Ši A. Maceinos įžvalga — bū
ties ir Dievo atsiskleidimas 
žmoguje — turi nepaprastos 
svarbos teistinėje filosofijoje. 
Kaikurių kaltinimas, kad filo
sofų Dievas yra tik sąvokinis 
arba idėjinis Dievas, A. Macei
nos filosofinėje interpretacijo
je tampa gyvuoju Dievu. Jis 
yra kuriąs. Jis yra būtybę grin- 
džiąs Dievas. Jis yra religijoje 
asmeniškai tikrovinis Dievas. 
Todėl Ar Maceina, įsisavinda
mas P. Tillicho žodžius, ir tei
gia: “Abraomo ir Jokūbo Die
vas (atseit, gyvasis Dievas, 
P. C.) ir filosofų Dievas yra 
tas pats Dievas” (271). Teisti
niam mąstyme, anot Maceinos, 
“Dievo šviesoje ir pati filosofi
ja įprasmina save nesugriauna
mai” (276). Tuo būdu A. Macei
na atskleidžia ir pačios filoso
fijos prasmę, sakydamas: “filo
sofijos prasmė įvyksta žmogu
je, kadangi žmoguje įvyksta bū
ties ir Dievo tapatybė” (t. p.)

A. Maceina savo veikalo “Fi
losofijos kilmė ir prasmė” prie
de labai įdomiai svarsto lietu
vių kalbos tinkamumą filoso
fuoti. Jis įrodo, kad mūsų kal
ba, būdama gana lanksti, gyva 
ir taikli, yra nė kiek nemažiau 
tinkama filosofiniam mąstymui 
išreikšti, kaip kad ir kitos išsi
vysčiusios Europos tautų kal
bos. šį teiginį jis įrodė šiuo sa
vo filosofijos veikalu pilnai. 
Tenka skaitant gėrėtis jo varto
tos mūsų kalbos lankstumu, gy
vumu ir tinkamumu. Sunkios 
metafizinės filosofijos sąvokos 
atsiskleidžia prieš skaitytojo 
akis visu savo grožiu bei žave
siu. šiuo filosofijos veikalu A. 
Maceina įrikiuoja didelį įnašą 
ne tiktai į mūsų kalbos lobyną, 
bet taip pat ir į mūsų tautos 
kultūros lobyną. Už tai mūsų 
tauta turi būti jam dėkinga.

Antanas Maceina, FILOSOFIJOS 
KILME IR PRASMĖ. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos lei
dinys. Roma 1977, 315 psl. 
Spausdino Pontificia Universita 
Gregoriana Romoje.

Atsiųsta paminėti
Danguolė Sadūnaitė, BALTAS 

IEVOS MEDIS. Eilėraščiai. Aplan
kas — Nijolės Palubinskienės. Išlei
do “Ateitis” 1977 m., 126 psl. Kaina 
— $5. Gaunama pas platintojus ir 
“Ateities” leidykloje: Mrs. M. Bajo- 
rūnienė, 17689 Goldwin Dr., South
field, Mich. 48075, USA.

Kun. dr. Feliksas Gureckas, ESA
ME NEMARŪS. Pomirtiniai raštai. 
Redagavo Vladas Būtėnas. Išleido 
Kun. Dr. F. Gurecko Fondas 1977 
m. Čikagoje, 311 psl. Viršelis ir me
ninė priežiūra — Kazio Veselkos. 
Kaina — $6.

LITUANUS. Lithuanian Quarter
ly Journal of Arts and Sciences. Vo
lume twenty four, number one. 
Spring 1978. Red. J. A. Račkauskas. 
Metinė prenumerata — $10. Adre
sas: Lituanus, 6621 So. Troy, Chica
go, Ill. 60629, USA.
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□ TOMĖJE VEIKLOJE
DAIL. HENRIKAS ŠALKAUSKAS, 

Australijoje kuriantis lietuvis, me
tinėje Maitlando parodoje laimėjo
I premiją už savo akvarelę. Pirmo
ji premija šioje parodoje jam pa
skirta antrus metus iš eilės.

"DRAUGO” KONKURSO $1.000 
premija Anatolijui Kairiui už ro
maną "Po Damoklo kardu" bus 
įteikta Čikagos Jaunimo Centre ba
landžio 23 d. Premijos mecenatai — 
Ada ir Andrius Skučai, gyvenantys 
Lake Worthe, Floridoje. Koncertinę 
programą atliks čikagietė sol. D. 
Stankaitytė. Premijuotasis romanas 
jau laužomas "Draugo" spaustuvėje. 
Viršeli aplanką nupiešė dail. Zi
ta Sodeikienė.

BOSTONO KULTŪRINIAME SU- 
BATVAKARYJE, kurio rengėjams 
vadovauja pirm. inž. E. Cibas, vasa
rio 4 d. viešėjo kamerinės muzikos 
kvintetas, parūpintas kompoz. Jero
nimo Kačinsko. Kvintetą sudarė pir
maisiais smuikais groję Diane Whee
ler, Steven Plotkin, antruoju — I. 
Vasyliūnas, violončele — Ben Sil
ver, fortepijonu — J. Kačinskas. Bu
vo atliktas romantinės nuotaikos 
čekų klasiko A. Dvoržako kvinte
tas. Subatvakario dalyvius su šiuo 
kompozitorium ir atliekamu kūriniu 
supažindino J. Kačinskas.

DR. JUOZAS L. NAVICKAS, ke
liolika metų dirbęs dėstytoju Bosto
no kolegijos filosofijos fakultete, 
pakeltas i pilnus profesorius. Dide
lės Įtakos paaugštinimui, atrodo, tu
rėjo jo anglų kalba parašyta ir 
Olandijoje išleista knyga apie Hėge
lio filosofiją, pasiekusi mokslinin
kus visame pasaulyje bei universi
tetų bibliotekas.

DR. LEO J. ALILUNO redaguo
tą didelį veikalą “Lithuanians in the 
United States: Selected Studies” iš
leido R and E Research Associates, 
Ine., 4843 Mission St., San Fran
cisco, Cal. 941'12, USA. Knygos kai
na — $10. Jos redaktorius dr. L. J. 
Alilunas yra lietuvių ateivių sūnus, 
profesoriaujantis Niujorko Freedo- 
nia kolegijoje. Veikale plačiai palie
čiama lietuvių imigracija į JAV 
prieš abu didžiuosius karus ir po
II D. karo.

DETROITO ARW1N GALERIJO
JE 29-nių akvarelių parodą surengė 
valstybinio Wayne universiteto .prof. 
Ričardas Bilaitis, dėstantis spalvų 
teoriją bei jų derinimą. Paroda dau
giausia atspindėjo augalus ir žydin
čias gėles. Prof. R. Bilaitis yra 
Wayne universiteto meno rinkinių 
kuratorius, priklausantis Mičigano 
akvarelistų draugijai, laimėjęs ke
letą premijų.

LIETUVIŲ RAŠYTOJU DRAUGI
JA vertintojų komisiją paskirti lite
ratūrinei 1977 m. premijai buvo su
dariusi Niujorke, pakviesdama K. 
Grigaitytę - Graudienę, P. Jurkų, A. 
Merkelį, P. Naujokaitį ir V. Volertą. 
Premiją buvo norėta paskirti dar 
prieš Vasario 16 minėjimą, tačiau 
numatytas komisijos posėdis neįvy
ko, ir ji iširo. Naujon vertintojų ko- 
misijon dabar pakviesti Čikagoje ir 
Detroite gyvenantys LRD nariai — 
Živilė Bilaišytė, Povilas Gaučys, Čes
lovas Grincevičius, Kęstutis Keblys 
ir Julija Svabaitė - Gylienė.

VELIONIS TULYS savo testamen
tu Lietuvių Rašytojų Draugijai pa
skyrė $20.000, tačiau jie bus gauti 
tik po jo našlės Faustinos mirties, 
nes ji senatvėje gyvena iš šios in
vestuotos sumos palūkanų. F. Tulie- 
nė paprašė LR Draugijos valdybą 
padėti suredaguoti ir išleisti A. Tū
lio raštus, kurių susidarys 2 ar 3 
tomai. Jų išleidimui palikimo pini
gai nebus panaudoti. LR Draugijos 
valdybos paprašytas, redagavimą at
liks netoli nuo F. Tulienės Florido
je gyvenantis Vladas Kulbokas.

RAŠYTOJAS R. GIEDR AITIS- 
SPALIS, gyvenantis Britanijoje. Ha- 
lifakso mieste, baigia 1952 m. pra
dėtą septynių romanų "Vienos kar
tos ciklą”, šiam ciklui priklauso jau 
išleisti penki romanai — “Gatvės 
berniuko nuotykiai”, “Ant ribos”, 
“Alma Mater”, “Rezistencija” ir 
“Mergaitė iš geto”, šeštoji ciklo kny
ga — “Širdis iš granito" taipgi para
šyta ir bus atiduota “Vilties” leidyk
lai Klevelande. Knygos išleidimą pa
žadėjo finansuoti JAV karo aviaci
jos pik. Itn. D. Skučas, autoriaus su
tiktas V. Vokietijoje, Annabergo pi
lyje. “Vienos kartos ciklą” užbaigs 
romanas “Auksinio saulėlydžio gun
dymai”. Šis romanas išryškins visų 
pagrindinių ir net kaikurių šalutinių 
veikėjų likimą išeivijoje ir Lietuvo
je. “Auksinio saulėlydžio gundymus” 
sutiko išleisti “Neo-Lithuania” kor
poracija, minėdama savo veiklos 55 
metų sukaktį. R. Spalis taipgi turi 
jau beveik spaudai paruoštą novelių 
rinkinį, apmatus dviem romanam, 
kurie nepriklausys minėtam ciklui. 
Duoną jis pelnėsi mokytojo darbu, 
trukdžiusiu kūrybą. Dėl šios prie
žasties išėjo pensijon, sulaukęs 60 
metų amžiaus. Kadangi Britanijos 
mokyklose dirbo tik 20 metų, pensi
ja nėra didelė, tačiau galą su galu 
padeda suvesti tebemokytojaujanti 
žmona.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLU
BAS Čikagoje netrukus išleis naują 
Jurgio Gliaudos romaną “Narsa gy
venti”, kuris yra psichologinio po
būdžio ir vaizduoja amerikinę lietu
vių buitį. Knyga renkama ir laužo
ma "Draugo" spaustuvėje.

VILNIAUS "VARPO” CHORAS, 
savo veiklą pradėjęs 1955 m., va
sario 11 d. Vilniaus filharmonijoje 
surengė 500-tąjį koncertą, šiam cho
rui yra vadovavę muzikai — J. Va
nagas, J. Kavaliauskas, A. Kroger- 
tas, P. Bingelis, P. Gilys. Dabartinis 
vadovas A. Arminas dirba su dviem 
pagalbiniais dirigentais — P. Puo- 
šiūnu ir S. Vaičiulioniu. Didžiausiu 
“Varpo" laimėjimu tenka laikyti 
tarptautiniame chorų konkurse Ita
lijoje išsikovotą laureato vardą. Su
kaktuviniame koncerte skambėjo 
lietuviu kompozitorių dainos: V. 
Budrcvičiaus — “Ateik, sūnau”, “Ty
kiai, tykiai”, J. Tallat-Kelpšos — 
“čiūto", M. K. Čiurlionio — “La
pas pageltęs nukrinta”, V. Telksnio 
— “šlovė", papildytos kitų tautybių 
kompozitorių kūriniai. Antroji kon
certo dalis buvo skirta tarptautinei 
klasikai, kurios nemaža dalis buvo 
religinio pobūdžio — J. Dupre "Et 
incarnatus ėst", G. Palestrinos “Ado- 
ramus te", F. Schuberto "Avė Ma
ria", A. Brucknerio "Inveni David”. 
Op rų pasauliui atstovavo dvi ištrau
kos — karių choras iš Ch. Gounod 
“Fausto” ir • piligrimų choras iš R. 
Wagnerio "Tannhaeuserio”. Chorui 
talkino smuikininkas A. Stulgys ir 
pianistas B. Vasiliauskas, M. K. Čiur
lionio konkurso laureatas.

I VILNIAUS DRAMOS TEATRĄ 
vėl grįžo A. Čechovo pjesė “Vyšnių 
sodas”, režisuota I. Bučienės. Sceno
vaizdžius sukūrė kaunietė dail. J. 
Malinauskaitė, muziką — kompoz. 
M. Urbaitis. Pirmą kartą Lietuvoje 
“Vyšnių sodas” buvo pastatytas rež. 
B. Dauguviečio 1937 m. Kauno dra
mos teatre, o 1945 metais — Vil
niuje to paties režisoriaus. Nauju 
rež. K. Kymantaitės pastatymu Vil
niaus teatre 1960 m. buvo paminė
tas šimtasis A. Čechovo gimtadie
nis.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA grį
žo iš Jaroslaviio ir Rybinsko, kur 
jam teko atlikti Lenskio vaidmenį 
dviejuose P. Čaikovskio “Eugeni
jaus Onegino” spektakliuose, šioje 
išvykojo dalyvavo grupė solistų iš 
Maskvos, Leningrado ir Gorkio ope
ros teatrų.

SKULPTŪROS IR VITRAŽO GA
LERIJA, įsikūrusi buvusioje Kauno 
Įgulos šventovėje, vėl atvėrė duris 
lankytojams po išsamaus remonto 
bei pertvarkymo. Galerijoje dabar 
yra sutelkti J. Mikėno, J. Zikaro, P. 
Aleksandravičiaus, R. Antinio, B. 
Puodžiaus bei kitų skulptorių dar
bai, S. Ušinskd, A. Stoškaus, K. Mor
kūno, S. Kazimieraičio, A. Garbaus- 
ko, A. Dovydėno vitražai. Atskiro 
skyriaus susilaukė P. Rimša, jo dar
bus perkėlus iš M. K. Čiurlionio dai
lės muzėjaus. Galerija taipgi papil
dyta kitų dailininkų skulptūromis ir 
vitražais, pagerintas jų apšvietimas. 
Lankytojus pasitinka vargonų mu
zikos įrašai. Ateityje planuojama 
rengti ir vargonų muzikos koncer
tus, kai bus restauruoti vargonai.

SPECIALIU KONCERTU Klaipė
dos filharmonijos salėje veiklos dvi
dešimtmetį paminėjo estradinis klai
pėdiečių ansamblis “Kopų balsai”, 
vadovaujamas Arvydo Paltino. Jo 
eilėse išaugo nemaža estrados atli
kėjų. Plėsdami savo repertuarą, 
"Kopų balsai" palaiko glaudžius ry
šius su estradinę muziką kuriančiais 
kompozitoriais — B. Gorbulskiu, M. 
Noviku, A. Raudonikiu, V. Telksniu, 
M. Tamošiūnu.

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES 
muzėjaus muzikos teatras, pirmąjį 
koncertą surengęs 1968 m. pavasarį, 
pernai vasarą paruošė etnografinio 
pobūdžio programą “Baudžiavos lai
kų pasakojimai, dainos, šokiai, žai
dimai iš įvairių Lietuvos vietovių”. 
Pasak vadovo Povilo Mataičio, šis 
koncertinis spektaklis, paliesdamas 
bėralinę duoną, milo sermėgą, bala
ną, atskleidžia baudžiavinio kaimo 
buitį, geresnio gyvenimo siekimą. 
Spektaklio atlikėjų eilėse yra akto
riai R. Kazlauskaitė, E. Būbelis, dai
nininkai E. šiurkienė, A. Motiejū
naitė, V. Janulevičiūtė, Z. žemaitis, 
A. Batavičius, instrumentalistai A. 
Fogas, M. Šnaras ir kt. Spektaklį, 
įrašytą į plokštelę, šiemet išleis 
"Melodija”. Teatras gastroliuoja 
įvairiose Lietuvos vietovėse, bet pa
grindinė jo bazė yra pats muzėjus 
prie Rumšiškių. Problemą sudaryda
vo spektaklių atlikimas po atviru 
dangumi, saistomas oro sąlygų, šią 
vasarą teatras įsikurs iš Utenos ra
jono Kirdeikių kaimo atkeltame 
kluone, turėsiančiame sceną, apšvie
timą ir apie 200 vietų žiūrovams. 
Programų paruošimui talkina Lietu
vos Mokslų Akademijos lietuvių kal
bos ir literatūros instituto vadovai, 
tautosakos skyriaus darbuotojai. Be 
to, keliaudamas po Lietuvą, senoviš
kas dainas bei pasakojimus renka ir 
pats ansamblio vadovas P. Mataitis.

JAUNŲJŲ KOMPOZITORIŲ KON
KURSE Maskvoje su 126 kūriniais 
dalyvavo konservatorijų studentai 
bei aspirantai. Kiekviename žanre 
jų laukė viena pirmoji, dvi antro
sios ir trys trečiosios premijos. Dvi 
antrąsias premijas laimėjo Vilniaus 
konservatorijos atstovai: studijas 
gilinantis J. Tamulionis už savo 
“Simfoniją" ir III kurso studentė A. 
Žigaitytė už “Baladę mišriam cho
rui a capclla”, sukurtą pagal J. 
Marcinkevičiaus poemą “Kraujas ir 
pelenai”. Abu jie yra kompoz. E. 
Balsio mokiniai. V. Kst.



Vasario 16 Australijoje
IGNAS ALEKNA

Australijos lietuviai, nors to
liausiai gyvena nuo tėvų žemės, 
tačiau širdyse tebenešioja Lais
vės varpo dūžių gaudimą ir vi
somis progomis, kiek jų pajė
gos leidžia, atsiliepia savo ai
dais.

Vasario 16 60 metų nepri
klausomybės atstatymo sukak
ties minėjimuose, kaip niekad, 
dalyvavo daug valdžios atstovų, 
parlamentarų, senatorių, sveti
mų valstybių konsulų, tikybi
nių bendruomenių dignitorių ir 
šiaip aukštųjų svečių.

Adelaidėje Vasario 16 minė
jimas vyko šia tvarka. Vasario 
10 LN įvyko ALB krašto val
dybos pirm. prof. Algio Kabai- 
los susitikimas šu krašto tary
bos ir visų lietuviškų organiza
cijų atstovais. Čia išsamiai ap
tarta plačiašakė Australijos lie
tuvių veikla.

Vasario 11 — kviestųjų Aus
tralijos valdžios, parlamentarų 
ir augštųjų svečių priėmimas. 
Dalyvavo liberalas, opozicijos 
vadas dr. Tonkin, keli parla
mentarai, latvių, estų, ukrainie
čių delegacijos. Salėje buvo su
rengta tautodailės paroda, kur 
dr. Maželienė demonstravo 
juostų audimą. Krašto valdy
bos pirm. prof. A. Kabaila sve
čiams pasakytoje kalboje išryš
kino pavergtų kraštų — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vargus.

Vasario 12 minėjimo iškil
mės pradėtos vėliavų pakėlimu 
LN sodelyje ir Lietuvių Katali
kų Centro kieme.

Sv. Kazimiero koplyčioje iš
kilmingas Mišias atnašavo kun. 
A. Spurgis ir pasakė pamokslą. 
Organizacijos dalyvavo su vė
liavomis.

Tą pat dieną LN įvyko minė
jimas, kurį pradėjo apylinkės 
pirm. V. Neverauskas. Šventės 
proga sveikino estų, latvių, uk
rainiečių ir pavergtų tautų or
ganizacijos atstovai. Turiningą 
paskaitą skaitė prof. A. Kabai
la.

Toliau sekė abiturientų ir li
tuanistinius kursus geriausiai 
baigusios R. Pranckūnaitės pa
gerbimas. Pirmiesiems įteiktos 
lietuviškos knygos, pastarajai 
— Australijos Lietuvių Fondo 
skirta piniginė premija.

Meninėje dalyje “Lituania” 
choro vyrai,-vadovaujant G. Va
siliauskienei, padainavo 3 dai
nas, mišrus choras — 4. Dekla
mavo vietos aktoriai B. Rainys 
ir N. Skizevičius. Tautinių šo
kių grupė “Žilvinas” pašoko 5 
tautinius šokius. Minėjimas, 
nuleidžiant vėliavas, baigtas 
Lietuvos himnu ir giesme “Ma
rija, Marija”.

* * *
Sydnėjaus lietuviai Lietuvos 

nepriklausomybės sukaktį pa
minėjo vasario 19. Iškilmingos 
pamaldos įvyko Šv. Joakimo 
šventovėje. Mišias aukojo kun. 
P. Butkus ir pasakė gražų pa-; 
mokslą. Giesmes giedojo “Dai
nos” choras, vadovaujamas B. 
Kiverio. Pamaldose, organizuo
tai su vėliavomis dalyvavo 
skautai, ramovėnai, ateitininkai 
ir sportininkai.

Po pamaldų tos pat šventovės 
salėje įvyko minėjimas. Invo- 
kaciją skaitė kun. P. Butkus. 
Paskaitą skaitė svečias iš Ame
rikos žurnalistas J. Kojelis, pa
liesdamas išeivių gyvenimo 
klausimus, jaunimo organizavi
mą bei jo ateitį. Poetas Bernar
das Brazdžionis paskaitė iš sa
vo poezijos veikalo “Vaidila 
Valiūnas”.

Australijos Lietuvių Fondo 
įgaliotinis B. Stašionis įteikė 
Fondo skirtas dovanas — pa
šalpą tautinių šokių grupei 
“Sūkurys” ir Australijos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo Sąjun
gai (ALFAS).

“Dainos” choras, vad. B. Kive
rio ir akompanuojamas Zitos 
Belkutės, padainavo 4 dainas.

Prie šios šventės priskirtinas 
ir svečio poeto B. Brazdžionio 
poezijos vakaras vasario 18 d. 
Lietuvių Klube. Be paties po
eto B. Brazdžionio, kuris per
davė PLB pirm. Br. Nainio 
sveikinimus ir skaitė savo kū
rinius, dalyvavo P. Rūtenis, R. 
Mauragienė-Kubiliūtė, V. Ka
zokas. Pastarasis gražiai apibū
dino Brazdžionio kūrybą.

Taip pat prie šios šventės pri
skirtina tautodailės paroda 
centrinėje Bankstowno biblio
tekoje, suorganizuota dr. G. E. 
Kazokienės. Jos metu įvyko 
Lietuvos vakaras kviestiesiams 
svečiams. Dr. G. E. Kazokienė 
paskaitoje aptarė tautinę lietu
vių kultūrą, meną, dainas ir da
bartinę Lietuvos padėtį.

Melburno lietuvių Vasario 16 
minėjimas pradėtas vasario 17 
Australijos valdžios ir augštųjų 
svečių priėmimu LN Pramogų 
Salėje, kurį organizavo apylin
kės valdyba.

Atvykstančius svečius sutiko 
pirm. A. Pocius su ponia. Daly
vavo: 3 ministerial, 7 parlamen
tarai, 3 vyskupai, 6 įvairių kraš
tų konsulai, senatoriai, organi
zacijų ir valdžios įstaigų parei
gūnai, pavergtų tautų atstovai, 
religinių bendruomenių digni
toriai, o taip pat lietuvių orga
nizacijų atstovai bei kviestieji 
tautiečiai — per 200 asmenų.

įžanginę svečių sveikinimo 
kalbą pasakė apyl. pirm. A. Po
cius. Dr. Arūnui Staugaičiui pa
siūlius, pakeltas tostas karalie
nės garbei. Balys Stankūnavi- 
čius sklandžiai apibūdino die
nos reikšmę.

Pirmuoju svečių kalbėtoju 
buvo feder. ministeris Anthony 
Street, kuris, baigdamas gana 
gerai paruoštą kalbą, pakėlė 
tostą už Lietuvą. Sen. I. Web
ster — feder. ministeris gražio
je kalboje išreiškė viltį, kad 
Lietuva bus laisva. Viktorijos 
imigracijos min. Walter Foną, 
apibūdindamas mūsų tautinės 
vėliavos spalvas, praeiškė: rau
dona — tai kraujas, kurio lie
tuviai daug yra pralieję kovoje 
už laisvę.

Be to, kalbėjo didelis lietu
vių draugas Melburno katalikų 
arkivyskupas dr. F. Little, par
lamento narys Roger Shipton, 
atstovaudamas fed. imigracijos 
ministeriui.

Iškilmingos pamaldos įvyko 
vasario 19 Šv. Jono šventovėje. 
Mišias atnašavo ir turiningą pa
mokslą pasakė kun. P. Vaseris. 
Giesmes giedojo parapijos cho
ras, vad. P. Morkūno. Organiza
cijos pamaldose dalyvavo su vė
liavomis. Taip pat dalyvavo 
Čekoslovakijos, Latvijos, Len
kijos ir Vengrijos vėliavos su 
palydomis.

Minėjimas įvyko LN Koncer
tų Salėje. Čia apylinkės pirm. 
A. Pocius pasakė turiningą kal
bą.

Baigdamas pareiškė, kad mū
sų tikėjimas į Lietuvos laisvę 
yra nesugriaunamas ir, Dievui 
padedant, Lietuva kils laisva! 
Minėjimo invokaciją skaitė 
kun. Pr. Dauknys.

Viktorijos parlamento narys 
Bruce Skeggs, įvertindamas lie
tuvių darbus, ypač Tautinėje 
skautų stovykloje, sporto klu
buose, mokslo įstaigose, išreiš
kė viltį, kad Lietuva vėl bus 
laisva.

Australijos Lietuvių Fondas, 
pagal specialios komisijos nuta
rimą, įteikė iš Povilo Aleknos 
skirto premijų fondo po $500 
Aldonai Juškaitei ir Jonui Mei
liūnui už jų akademinius dar
bus lituanistinėmis temomis ba
kalauro laipsniui gauti. Taip 
pat įteiktos premijos jaunie
siems laikraščių bendradar
biams: T. Baltučiui, B. šaulytei 
ir J. Rukšėnui — Lietuvių žur
nalistų S-gos centro valdybos 
premijos ir A. Kaulėnui, V. Ke- 
mežytei ir L. šeikiui — Austra
lijos Lietuvių Fondo. Premijos 
įteiktos ir geriausai lietuvių 
kalbos kursus baigusiems: P. 
Arui — korp. Romuva, T. Bal
tučiui — A. L. Fondo. Be to, 
visi baigusieji lietuvių kalbos 
kursus gavo dovanas — įrėmin
tus Vyčius.

Meninėje minėjimo dalyje 
pasirodė tautinių šokių grupė 
“Klumpakojis”, vadovaujama

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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buvusios gyvatarietės A. Mor
kūnienės, ir “Gintaras”, vad. p. 
p. Sadauskų. Pabaigai “Dainos 
Sambūris”, vad. D. Levickie
nės, padainavo 6 dainas.

čia paminėjau trijų didžiųjų 
Australijos lietuvių kolonijų 
Vasario 16 minėjimus. Jie įvy
ko ir mažesnėse kolonijose.

Laisvės varpo dūžių garsai 
tebeaidi Australijos lietuvių 
širdyse.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Melburno apylinkės pirm. ALBINAS 
POCIUS

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“TŽ” siunčiami nemokamai.

Kristina yra 
viena iš 60.000 
jaunuolių, kuri 
šią vasarą 
dirbs kartu 
su jumis

Patirtis '78 (Experience '78) samdo jaunuolius 
vasaros darbams įvairiose Ontario ministerijo
se. Tų darbų tikslas papildyti akademinį ir 
profesinį studentų pasiruošimų. Juos 
koordinuoja Ontario jaunimo sekretoriatas.
1978 Ontario - Kvebeko studentų vasaros 
darbų pasikeitimo programa (1978 Ontario - 
Quebec Summer Student Job Exchange 
Program) siunčia Ontario studentus į įvairias 
Kvebeko valdžios ministerijas bei agentūras, 
o Kvebeko studentus sunčia į Ontario 
valdžios ministerijas bei agentūras.
Ši programa duoda progų studentams daugiau 
pramokti antrosios kalbos ir pažinti pri
imančios provincijos kultūrų. Minėtoji 
programa yra tvarkoma civilinės tarnybos 
komisijos (Civile Service Commission).

Jaunųjų miškininkų programa (Junior Forest 
Ranger Program) teikia galimybę Ontario 
studentams, 17 metų amžiaus, praktiškai 
susipažinti su mūsų gamtinių išteklių tvarkymu. 
Ji yra tvarkoma gamtinių išteklių ministerijos.

Ontario Youth Secretariat 
Margaret Birch, Minister 
Terry D. Jones, M.P.P. 
Parliamentary Assistant

Government of Ontario 
William G. Davis, Premier

Dirbkime visi drauge ir 
padėkime Ontario jaunimui dirbti

Ji dirbs aplinkos ministerijos laboratorijoje. 
Jos darbas yra parūpintas vienos iš astuonių 
programų, kurių tikslas — duoti 
bandomojo darbo gimnazijos bei gimnazijų 
baigusiems mokiniams ir aplamai mokslų 
baigusiems jaunuoliams. Štai kaip tvarkomos 
minėtos programos.

Ontario jaunimo darbo programa (Ontario 
Youth Employment Program) duoda pašalpų — 
$1.25 j valandų, siekdama paskatinti verslo 
ir ūkio,įmones priimti daugiau jaunimo 
vasaros darbams. Ši programa yra tvarkoma 
finansų ministerijos pašalpų skyriaus.
Ontario profesinės veiklos programa (Ontario 
Career Action Program) yra ištisus metus 
veikianti programa, teikianti verslinį paruoši
mų bei praktini darbų iki 26 savaičių bedar
biams jaunuoliams. Tokie jaunuoliai siunčiami 
į privačias įmones kaip praktikantai ir taip 
pat į įvairias Ontario valdžios ministerijas. 
Ši programa yra tvarkoma kolegijų ir 
universitetų ministerijos.

Jaunųjų gamtos saugotojų programa (Junior 
Conservationists Award Program) samdo 
studentus, pasiūlytus gamtos apsaugos 
organizacijų dirbti gamtos išteklių tvarkyme. 
Ji yra tvarkoma gamtos išteklių ministerijos 
gamtos apsaugos skyriaus.
Jaunųjų ūkininkų programa (Junior Agricul
turalist Farm Program) samdo studentus, 
gyvenančius mieste, dirbti ir gyventi ūkiuose 
vasaros metu. Ji yra tvarkoma žemės ūkio 
ir maisto ministerijos.
Jaunimo tarnyba vyresniesiems piliečiams 
(Youth Care for Senior Citizens) programa 
įgalina savivaldybes samdyti jaunuolius, kurie 
dirbtų vyresnio amžiaus ir invalidų namuose. 
Ji yra tvarkoma bendruomenės ir socialinių 
paslaugų ministerijos.

Jaunuoliai, kurie dirba pagal šias progra- . 
mas, ir tie, kurie dirbs kaip reguliarių 
ministerijos tarnautojų pavaduotojai vasaros 
metu, įgaus naudingos patirties. Tap pat 
ir mes visi ontariečiai pasinaudosime jų darbu.

Daugiakultūrė Kanados tary
ba, sudaryta federacinės vyriau
sybės ir veikianti jau penkeri 
metai, šalia visumos posėdžių, 
organizuoja regijoninius posė
džius. Tokių regijonų Kanado
je yra 5, tad tiek yra ir regio
ninių tarybų.

š.m. kovo 11 ir 12 d.d. Onta
rio Londone įvyko daugiakultū- 
rės Kanados tarybos Ontario re- 
gijono posėdžiai. Juose, be Ka
nados vyriausybės paskirtųjų 
minėtos tarybos narių, dalyvavo 
ir Loridono-Windsoro srities et
ninių organizacijų atstovai, ku
riems buvo sudarytos sąlygos 
pateikti savo pareiškimus bei 
memorandumus daugiakultū- 
riais klausimais. Tokių pareiš
kimų tikslas — perduoti dau- 
giakultūrei Kanados tarybai et
ninių organizacijų pageidavi
mus, nusiskundimus, kritiškas 
pastabas, naujus pasiūlymus, 
juos klasifikuoti ir rekomenda
cijų forma įteikti federacinei 
vyriausybei per daugiakultūrių 
reikalų ministerį. Daugiakultū- 
rės tarybos valdyba su atitinka
mų regijonų nariais jau aplan
kė keletą vietovių ir sutelkė 
nemažai medžiagos, kurios da
lis pasikartoja, bet nemaža da
lis būna ir nauja, rodanti spe
cifinius tos ar kitos srities po
reikius.

Atstovų pageidavimai
Londono posėdžiuose buvo iš

klausyta per 20 pareiškimų bei 
memorandumų. Dauguma jų 
buvo įteikti raštu, tik pora as
menų padarė žodinius pareiš-

Daugiakultūriai klausimai Londone
Įvairios tautybės įteikė savo pareiškimus • Dalyvavo ir baltiečių atstovai

kimus. Iš jų buvo matyti tos 
srities etninių grupių poreikiai.

Angliškų organizacijų atsto
vai pabrėžė reikalą ateiviams 
visų pirma išmokti anglų kal
bą ir susiorientuoti naujose są
lygose. Tam yra įsteigti specia
lūs kursai, orientacinės tarny
bos, kurioms išlaikyti reikalin
ga valdžios parama. Indėnų at
stovas skundėsi jiems daromo
mis skriaudomis, neįvertinimu 
jų kultūros. Juodųjų atstovė 
pageidavo finansinės paramos 
socialinei veiklai, bet nežinojo 
kur kreiptis. Kalbėjo net keli 
arabų atstovai. Jie priekaištavo 
spaudai, radijui ir televizijai 
dėl tendencingos informacijos 
apie būklę Art. Rytuose. Ki
niečiai pageidavo aktyvesnės 
iniciatyvos iš daugiakultūrės 
tarybos narių, . esą jie turėtų 
dalyvauti ir vietinėje veikloje. 
Menonitai kėlė savo problemas, 
susijusias su savo tikėjimu, 
apgailestavo sumažėjusias pri
vilegijas ir pabrėžė norą išlai
kyti savo tradicijas, nežiūrint 
esamų sunkumų. Lenkų atsto
vas, dirbąs akademinėje ir ko
munikacinėje srityje, priminė 
faktą, kaip sunku etninėm gru
pėm patekti į televiziją ir pan.

Daugiausia kritiškų pastabų 
pažėrė Windsoro daugiakultū
rės tarybos nariai — N. Lynn, 
dr. C. Vincent ir kiti. Jie atvi
rai kritikavo ir daugiakultūrę 

tarybą, ir vyriausybę dėl pasy
vumo, permažos paramos, biu
rokratizmo ir pan. Ypač kritiš
ką memorandumą įteikė Dan
tės dr-jos atstovas iš Windsoro.

Gudų atstovė — jauna mer
gina Paskiewicz skundėsi, kad 
kanadiečiai gudus laiko rusais 
(Bielorussians), nors gudai ne
są rusai, turį savitą kultūrą ir 
pan.

Baltiečių pareiškimai
Latvių vardu kalbėjo A. Ban

ga iš Windsoro. Trumpame pa
reiškime jis išdėstė latvių pa
dėtį šioje Kanados srityje, pri
minė reikalą palengvinti šei
mos ryšius su savaisiais Latvi
joje, nusiskundė dideliais so
vietų muitais už siuntinius, 
spaudos, televizijos, radijo ig
noravimu etnokultūrinių grupių 
veiklos. Baigdamas savo pareiš
kimą, A. Banga pastebėjo, kad 
jo pareiškimas buvęs patvirtin
tas ir Windsoro lietuvių.

Londono lietuvių vardu kal
bėjo KLB Londono apylinkės 
pirm. M. Chainauskas. Jis trum
pai nusakė lietuvių gyvenimą 
Londone, suminėjo vietines lie
tuvių institucijas ir pažėrė ne
mažai kritiškų pastabų. Pagy
ręs valdžios paramą mokyklai, 
nusiskundė pašalpos nutrauki
mu kultūrinei veiklai, stoka in
formacijos apie galimas pašal
pas. Paliesdamas užsienio po

litiką, M. Chainauskas padarė 
priekaištą Kanados politikams, 
kurie teorijoje skelbia žmogaus 
teises, bet santykiuose su Sov. 
Sąjunga jas užmiršta, bijodami 
pakenkti prekybai. Be to, jis 
pažymėjo, kad nevieša diskri
minacija tebesanti darbovietė
se, kur vyrauja anglai. Daugia- 
kultūriškumas esą pristatomas 
visuomenei nepakankamai aiš
kiai, panaudojamas balsams 
gaudyti rinkimuose. Politikai 
esą skelbia, kad Kanados pa
grindą sudaro dvi tautos — 
steigėjos, būtent, anglai ir pran
cūzai, kitaip tariant, tik jie tu
ri pilnas teises. Trečiojo ele
mento pozicija esanti neaiški. 
Kanados premjeras ir kiti poli
tikai esą skelbia, kad mes turi
me būti dvikalbiai, tik tuomet 
prancūzai pasiliksią Kanados 
federacijoje.

Ryšium su tais pareiškimais 
daugiakultūrės tarybos pirm. P. 
Bosą pastebėjo, kad dvikalbiš- 
kumas nereiškia pareigos vi
siem piliečiam išmokti abi kal
bas. Jis reiškia galimybę pilie
čiui kreiptis j vyriausybę bet- 
kuria oficialia krašto kalba. Ki
tas tarybos narys — advokatas 
iš Montrealio bandė trečiojo 
elemento poziciją aiškinti paly
ginimu, kuriame anglai su pran
cūzais atstovauja tėvams, o vai
kai — kitoms tautinėms gru-

(Nukelta į 10-tą psl.)
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Amerikos dienraščio mirtis
VLADAS RAMOJUS

Kovo 4 d. rytą buvo išleista 
paskutinė dienraščio “Chicago 
Daily News” laida ir kartu pa
laidotas populiarus dienraštis, 
ėjęs 102 metus. Dienraščio 
prestižas visoje Amerikoje bu
vo augštas, nes redakcijos na
riai per 102 metus yra laimėję 
net 15 Pulitzerio premijų. “Chi
cago Daily News” dienraštį tų 
premijų laimėjime lenkė tik 
“New York Times” ir “St. 
Louis Dispatcher”. Vos užda
rius dienrašti ir išsiskirsčius į 
visus kraštus 234 dienraščio re
dakcinio štabo nariams, kovo 
5 d. popietėje nuo dienraščio 
rūmų buvo nuimta “Chicago 
Daily News” iškaba, daug me
tų kabojusi šalia kito dienraš
čio — “Chicago Sun-Times” iš
kabos. Taip mirusio veterano 
dienraščio nebeliko nė ženklo, 
nors paskutinė laida dar vis la
bai gaudoma ir už ją mokama 
net iki $20.

Dienraščio mirtį pirmiausia 
išpranašavo Čikagos televizija 
ir radijas vasario 2-3 d.d. Tie
sa, maždaug per 10 m., ypač 
dienraščio leidykloje, ėjo gan
dai, kad vakarinis dienraštis 
vieną dieną bus uždarytas, nes 
tiražas pamažu krito nuo 550,- 
000 iki 315,000. Ilgainiui tie 
gandai tiek nusibodo, kad retas 
jiem betikėjom. Praėjusį rude
nį dienraščio leidėjas Mar- 
shallas Fieldas V, investavęs di
delius pinigus, drastiškai pa
keitė dienraščio laužymą ir iš
viršinį vaizdą, tikėdamasis, kad 
tuo būdu suras šimtą kitą tūks
tančių naujų skaitytojų. Kai su
sirūpinęs spaustuvininkų uni
jos Čikagos pirmininkas raštu 
kreipėsi į leidėją, klausdamas, 
ar tokie dideli pakeitimai ne
reiškia artėjančios dienraščio 
mirties, leidėjas raštu atsakė, 
kad pakeitimus padarė, norėda
mas dienraštį kuo ilgiau išlai
kyti. Visdėlto pinigų investavi
mas ir pakeitimai naudos neda
vė. Priešingai, vis didesnės ir 
didesnės neparduotų dienraš
čių egzempliorių krūvos likda
vo pas platintojus ir dėžutėse. 
Tai matė kiekvienas, kuris bent 
kiek rūpinosi dienraščio likimu.

Prieš Kalėdas nevienas ma
tėm, kaip buvo ruošiami nauji 
dienraščio komerciniai skelbi
mai televizijai. Vienas pagrin
dinių ir labai populiarus kolum- 
nistas Mike Royko buvo paso
dintas graiko ateivio Billy Goat 
karčiamoje prie baro ir čia de
šimtys kamerų jį filmavo ta
riant žodžius, kad gandai apie 
“Chicago Daily News” greitą 
uždarymą yra melas. Beje, tie 
nauji komerciniai skelbimai 
per visus pagrindinius televizi
jos kanalus tebuvo duodami gal 
tris savaites. Kai juos nutraukė, 
televizija ir radijas paskelbė 
apie galimą dienraščio uždary
mą.

Vasario 3 d. dienraščio lei
dyklos rūmai buvo apgulti te
levizijos kamerų ir reporterių, 
nes tą dieną įvyko direktorių 
posėdis, ir turėjo būti padary
tas sprendimas. Ir tikrai dien
raščio leidėjas M. Fieldas V, 
pasibaigus posėdžiui, atėjo į 
didįjį redakcijos kambarį ir ofi
cialiai pranešė, kad galimas da
lykas, jog kovo 4 d. dienraščio 
leidimas bus sustabdytas. Visi 
suprato, kad tai buvo praneši
mas, paskelbęs dienraščio mirtį 
ir keturių savaičių šermenis.

Dienraščio mirties paskelbi
mas labiausiai sujaudino redak
cijos štabo narius ir spaustuvi
ninkų uniją, nes, laikraščių 
skaičiui visame krašte mažė
jant, susirasti kitur darbą vil
ties beveik nėra. Tomis dieno

mis ypač apylinkės karčiamos 
buvo pilnos nusiminusių “Chi
cago Daily News” dienraščio 
darbuotojų. Nevienas jų liūdną 
nuotaiką skandino alkoholyje ir 
čia mezgė įvairius ateities pla
nus. Pačius iškiliuosius pasi
ėmė “Chicago Sun-Times” ir 
“Chicago Tribune”, gal vieną 
kitą — televizija, bet daugeliui 
teko jieškotis darbo Floridoje, 
Texas ar kitose pietinėse valsti
jose, kur gyventojų daugėja ir 
laikraščiai kiek geriau laikosi.

Vasario 22 d. direktorių ta
ryba patvirtino vasario 3 d. 
sprendimą apie dienraščio mir
tį ir paskelbė, kad atleidžiami 
156 spaustuvininkai (nors pa
gal sutartį turim darbo garanti
ją iki 1979 m. sausio 15 d.).

Taip diena po dienos ir artė
jo mirusio dienraščio laidotu
vės. Kovo 3 d. prasidėjo archy
vų likvidavimas. Už minimali- 
nę kainą parduota tūkstančiai 
knygų. Jos visos buvo įvairių 
leidėjų bei autorių atsiųstos pa
minėti ir dabar, dienraščiui už
sidarant, jos nebereikalingos. 
Kone kiekvienas atleistas re
daktorius naikino savuosius ar
chyvus, į šiukšlių dėžes iškelia
vo daug gerų nuotraukų, ku
rias, kiek galėdami, rankiojom 
atminimui. Per didžiules, švie
sose skendinčias, spaustuvės 
patalpas vienas po kito ėjo at
leistieji redaktoriai ir reporte
riai, atsisveikindami su savo 
bendradarbiais rinkėjais, pusla
pių sudarytojais ir kitais. Buvo 
ir liūdnų akimirkų. Tuo tarpu 
viršutiniuose redakcijos kam
bariuose vyko paskutinis dien
raščio laidos paruošimas ir po 
to didelis leidėjo suruoštas ba
lius dienraščio laidotuvių pro
ga viename vidurmiesčio vieš
butyje.

Paskutiniu metu dienraščio 
"Chicago Daily News” tiražas 
siekė 315,000 egzempilorių. Ko
vo 4 d. rytą išėjusi paskutinė 
dienraščio laida iki vidurdie
nio buvo visa išpirkta ir eg
zemplioriaus kaina jau pasiekė 
dolerį. Spausdinamosios maši
nos dar atmušė 150,000 papil
domų egzempliorių. Iki vaka
ro ir jų nebeliko. O rytojaus 
dieną kaikas už vieną kovo 4 d. 
“Chiacgo Daily News” egzemp
liorių jau siūlė net po $20. Ir 
aš pats iš draugų gavau bent 
kelis užsakymus. Beje, turiu tik 
vieną egzempliorių ir jo iš sa
vo bibliotekos nepaleisiu. Tai 
rodo, kad dienraščio mirtis pa
budino dideles plačiųjų masių 
simpatijas 102 metus gyvavu
siam dienraščiui. Beje, pabudi
no pervėlai.

IŠTIKIMYBĖ ....
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

nei melstis, nei lietuviškai kal
bėti, nei savo papročių laikytis, 
nei mokytis, čia niekas nedrau
džia būti ir visur rodytis lietu
viu. Tik reikia, kaip "Dievas ir 
Tėvynė” rašo, branginti savo 
kalbą, visur ją vartoti, kur ji su
prantama, ir ja grožėtis, nes tai 
mūsų tautinis perlas, mūsų tau
tiškumo pažiba ir pasididžiavi
mas. Džiaukimės ir guoskimės 
savo tauta, nes ji šiandien di
dingesnė ir pranašesnė už dau
gelį didelių tautų. Didingesnė, 
nes šiandien tebekovoja už savo 
teises ir laisvę su milžinu — ko
munistine Rusija.

Mes be laidyklės ir akmenėlių iš
einame prieš Galijotą, apsiginklavu
sį tankais ir atominėmis bombomis. 
Išeiname galingojo Dievo vardu gin
ti Jo mums duotų teisių. Pasitikime 
ne savo jėgomis, o Jo galybe, prieš 
kurią dreba visos tautos. Todėl esa
me tikri, kad su Juo Galijotą nuga
lėsime ir būsime laisvi. Jei Dievas 
su mumis, kas prieš mus? (“Dievas 
ir Tėvynė”, nr. 6).

Neseniai “TŽ” vedamajame 
“Neliečiama yda” buvo iškeltas 
vienas įsipilietinęs “tabu” — al
koholizmas. Kaip nepataisomas 
ir liguistas įprotis, jis yra 
smerktinas ir reikalauja gydy
mo. Jį tačiau reikia skirti nuo 
alkoholio. Žmogus gi turi pro
tą, turi valią, turi saiką. Stiklas 
alaus ar taurelė vyno, jei tik ne
padauginama, prie vaišių stalo 
pagyvina nuotaiką ir jokios pro
blemos nesudaro. Tik kai alko
holis tampa žmogaus viešpačiu, 
kai jis tampa alkoholizmu, tada 
tai ir prasideda visos nelaimės.

Yra tačiau dar vienas “tabu”, 
nė kiek nemažesnis už alkoho
lizmą, daugeliu atžvilgių dar di
desnis, tai — rūkymas, ypač už
darose patalpose. Aš skaitau 
"TŽ” nuo pat jų atsiradimo 
kiekvieną numerį. Dar niekuo
met ten nebuvo iškeltas šis ant
rasis “tabu”.

Kai dabar yra madoje reika
lauti visokių teisių, daug jų ir 
išreikalaujama. Viena jų — ne
rūkančiųjų teisė kvėpuoti gryną 
(neprirūkytą) orą. Štai ir Toron
te nuo 1977 m. spalio mėnesio 
pradžios miesto išleistu potvar
kiu draudžiama rūkyti viešose 
patalpose: bankuose, krautuvė
se, keltuvuose, teatruose. Net 
iki $1.000 bauda yra numatyta, 
tik ji praktiškai nevykdoma. 
Dar negirdėti, ar yra tokių bau
dų buvę. “TŽ” visuomet prane
ša visas miesto naujienas, bet 
apie šį potvarkį nė vienu žode
liu neužsiminė. Jei iki šiol tik 
šventovėje ir miesto viešame

Išlaikyti vieningai Kanadai
reikia

Antrasis "tabu” -
A. DIRŽYSsusisiekime (autobusuose tram

vajuose, požeminiame traukiny) 
nerūką galėjo kvėpuoti grynu 
oru (kiek iš viso grynas jis mies
te gali būti), tai dabar ta teisė 
yra ir viešose miesto patalpose, 
išskyrus restoranus. Čia leidi
mas ar draudimas jau priklauso 
nuo savininkų, kiek jie nerū
kančius supranta. Rūkoriai, o 
dar daugiau rūkorės sudaro 
jiems beveik visą verslą.

Tie nelemtieji rūkoriai ir rū
korės yra taip įsipilietinę, taip 
įsigalėję, kad jaučia tiesiog bū
tiną pareigą rūkyti. Kad jie ir 
jos tuos visus pagaminamus dū
mus patys sutrauktų sau į plau
čius, kaip geriantieji degtinę, 
tai dar būtų pusė bėdos. Nepa
kenčiama tačiau yra tai, kad tie 
dūmai yra išleidžiami į orą. ku
riuo turi kvėpuoti ir nerūkan
tieji. Jei rūkymas kenkia rūkan
čiųjų sveikatai ir veda į plaučių 
vėžį, tai dar daugiau jis kenkia 
nerūkančiųjų sveikatai. Yra la
bai nedemokratiška primesti iš
leidžiamus dūmus ir smarvę vi
siems. Kai rūkoriai ir rūkorės 
išgirsta nerūkančiųjų prašymus 
nerūkyti, užsigauna ir įsižeidžia, 
jei kas nors drįsta siaurinti jų 
teises.

Kalbant apie rūkymą ir jį ob
jektyviai vertinant, negalima 
rasti nė vieno gero, pateisinamo 
žodžio, o blogų ir neigiamų — 
visą eilę. Išeities taškas — neut
ralus punktas — būtų rūky

Kaip laisvų piliečių valstybė mes skatiname kiekvieno 
individo veržlumų bei norų kų nors pasiekti. Laisvė, kaip 
vienas kertinių akmenų didžios mūsų valstybės, yra idealas, 
kuris reiškia, jog kiekvienas kanadietis šiame krašte 
turi lygias galimybes.
Tap pat mes turme respektuoti vienas kitų ir pripažinti 
teisę asmenims išlaikyti bei išsaugoti jų vertybes, 
tradicijas ir tapatybę.

Demokratinė valstybė
Mes, kaip kanadiečiai, turime privilegijų gyventi 
demokratijoje. Tai dalykas, kurio neturi daugybė žmonių 
visame pasaulyje, ir dėlto yra mažiau laimingi nei mes. 
Mes tikime, kad demokratija yra antra šios didžios 
valstybės atrama. Bet demokratija reiškia daugiau nei 
valdymosi formų. Su ja siejasi svarbios teisės ir pareigos. 
Pavyzdžiui, piliečių teisė į informacijų, valdžios rjnkjmų 
pagal savo nusjstatymų, priėmimų įstatymų, tvarkančių jų 
gyvenimų. Valdžios pareiga — suprasti kiekvieno poreikius 
bei pageįdavįmus. Šis supratimas yra esminis tokiame 
krašte kaip mūsų, būtent, didžioje demokratijoje.

... ir truputi supratimo

DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS
- vienybė per supratimą ■i x ■ Honourable Norman Cafik L'honorable Norman Cafik

■ ■ Minister of State Ministre d'ttat
I ” ■ Multiculturalism Multiculturalisme

mo legalumas. Tabakas, kaip ir 
alkoholis, yra svaigalas. Jis, tie
sa, indėnams ir džunglių gyven
tojams padeda apsisaugoti nuo 
uodų.

Tas keistas įprotis — rūky
mas. atneštas į civilizuotus kraš
tus, iš pradžių buvo sutiktas la
bai nepalankiai. Valdovai nu 
baustiems rūkoriams nukirsda
vo nosis. Kaip jau dažnai būna, 
draudžiami dalykai smarkiau 
plinta už leidžiamuosius. Taip ir 
rūkymas pamėgdžiojimo keliu 
visur paplito. Valdovai jame 
greit įžiūrėjo didelį pajamų šal
tinį. Užuot toliau kirtę rūkorių 
nosis, jie rūkančiuosius apdėjo 
mokesčiais. Todėl tabako rūky
mas yra teisėtas. Rūkoriai ir rū
korės, pirkdami tas dūmų gami
nimo priemones, moka val
džiom visokius papildomus mo
kesčius ir taip pat mokesčiais 
apdeda savo ir kitų sveikatą.

Rūkymas yra neestetiškas, 
šalia dūmų gaminimo ir smar
vės skleidimo, pagaminama ir 
daug pelenu, kurie ne tik į pe
lenines kraunami, bet barstomi 
ant grindų ir kitur. Be to. nuo
rūkos pripildo ne tik pelenines, 
bet ir suteršia grindis. Antra, 
rūkymas yra nesveikas ne tik 
rūkoriams, bet ir visiems, kurie 
turi prirūkytą orą kvėpuoti. Rū
kymas gali būti jau pasibaigęs, 
bet iš peleninės nuorūkų dar ii-

rūkymas
gai kyla dvokiantys dūmai.

Trečia, rūkymas sukelia gais
rus. Kol ugnis yra žmogaus 
kontrolėj, ji žmogui tarnauja, 
bet kai žmogus praranda kont
rolę dėl savo neatsargumo ir ap
sileidimo, ji tampa negailestin
ga valdove. Apsiblaususių rūko
rių nevietoj paliktų nuorūkų ki
birkštėlės pelenuose vėliau įsi
liepsnoja ir sukelia gaisrus. Te
ko stebėti televizijoje Toronto 
ugniagesių viršininko metinę 
statistiką. Jis sakė, kad apie 
trečdalis visų gaisrų kilo dėl ne
atsargaus rūkymo. Didysis lai
vo “Noronic” gaisras Toronto 
uoste vieną vasaros naktį prieš 
daugelį metų taip pat prasidėjo 
nuo rūkymo, kai vienas įgulos 
narys įmetė nuorūką į laivo ne
švarių skalbinių sandėlį. O kiek 
rūkorių ir nerūkančių baigia gy
venimą užtroškę nuo dūmų ar 
liepsnose tokių pavėluotų gais
rų! Ypač daug sudega senelių 
prieglaudose, kai kuris iš jų be
rūkydamas užmiega. Tuo atžvil
giu gyvenimas senelių prieglau
dose yra pavojingas.

Ketvirta, rūkymas yra nuosto
lingas. Padaroma nuostolių, kai 
pradeginamos dėmės ant grin
dų ar baldų, sudega apartamen
tai ir kiti pastatai, jų tarpe ir 
nerūkančiųjų turtas. Nuostoliai 
kartais siekia šimtus tūkstančių 
dolerių. O kur dar sudegę žmo
nės . . . ? O jei kitų nuosto
lių rūkoriai nepadaro, tai jų pa

Dvikalbė valstybė
Mūsų kraštas yra dvikalbis, vartojus dvi oficialias kalbas 
— anglų ir prancūzų. Tai reiška, kad visi piliečiai turj teįsę 
kreiptis į valdžių savo pasirinkta kalba. Be to, tai reiškia, kad 
tokioje laikysenoje glūdi kanadiečių laisvė vartoti vienų 
arba kitų ofįcįalių kalbų.

Daugiakulturė valstybė
Faktas, kad įvairių kultūrų žmonės gali darniai sugyventi 
integruotoje visuomenėje, yra vienas tų pradų, kurie prisidėjo 
prie nepaprasto šios valstybės augimo ir gyvastingumo. 
Vyriausybė tai pripažįsta ir skatina daugiakultūre savo 
politika. Ši politika yra užtikrinimas, kad kanadiečįaj galį 
laisvai puoselėti savo vertybes bei kultūrų, ugdyti savo 
talentus bei gabumus savo pačių, savo bendruomenės ir 
savo krašto naudai. Iš tikrųjų daugiakultūriškumas yra 
viena valstybinio pastato atramų, įgalinanti kiekvienų iš 
mūsų išugdyti save ir prisidėti prie Kanados augimo 
bei gyvastingumo.

daro savo kišenei, kasmet išleis
dami dūmams po kelis įimtus 
dolerių.

Iš viso to galima padaryti po
rą išvadų. Viena — rūkymas ga
lėtų būti gerokai apribotas. Pa
vyzdžiui, jis neturėtų būti lei
džiamas salėse, kai publika yra 
susirinkusi koncertams, vaidini
mams, minėjimams. Dūmus iš
leisti visuomet galima išėjus iš 
salės pertraukų metu. Antra, šia 
proga verta paliesti santykį tarp 
rūkančių ir nerūkančių. Viso
kiuose pobūviuose, susirinki
muose, net koncertų ir vaidini
mų salėse dalis dalyvių rūko. 
Ką jau kalbėti apie sales tuojau 
po pamaldų: oras tada būna mė
lynas nuo dūmų. Kaikurie ne
rūkantieji dėl draugystės ir ge
rų santykių ten kvėpuoja prirū
kytą orą. Tai jų reikalas. Nerū
ką tačiau nėra įpareigoti tų dū
mų kvėpuoti.

Nerūkantiems yra tik viena 
išeitis: nesilankyti ir nedalyvau
ti ten, kur yra rūkoma. Jei rū
korių yra nepalaužiamas pasiry
žimas rūkyti kas bebūtų, tai iš 
kitos pusės griežtai nusistačiu
sių prieš rūkymą ir jo smarvę 
gali būti toks pat nepalaužiamas 
pasiryžimas vengti susirinkimų, 
kur yra pučiami tabako dūmai. 
Ir aš, kaip vienas iš gryno oro 
mėgėjų, galiu pasakyti: "Kur 
rūkoma, ten manęs nėra (... o 
pas mane nerūkoma)”.

• Disidentai Andriejus Amalrikas 
vakariečiams: “Jeigu jūs šiandiena 
ignoruosite mūsų kovų, sugriausite 
jūsų pačių laisvės prietilti.”
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Baltiečių moterys, pasipuošusios tautiniais drabužiais, Kanados parlamento 
rūmuose, kur buvo suruoštas šeštasis baltiečių vakaras 1978. III. 1. Iš kairės: 
estė Eneri Tauta, latvė Anda Sprudža, lietuvė Gina Capkauskienė • Capkas

Lietuviai 1977 metų sporte

Daugiakultūriai klausimai Londone
(Atkelta iš 8 to psl.) 

pėms, bet susilaukė replikų iš 
kitų narių.

Ministerls, jaunimas, 
posėdžiai

Kovo 11 d. vakare Londono 
“Holiday Inn” salėje buvo su
rengtas plataus masto priėmi
mas, kuriame dalyvavo apie 
400 asmenų. Pagrindinę kalbą 
pasakė daugiakultūrių reikalų 
min. N. Cafik, ką tik grįžęs iš 
Belgrado konferencijos, kurio
je kalbėjo Kanados vardu rei
kalaudamas respektuoti žmo
gaus teises Sov. Sąjungoje, pa
leisti disidentus, palengvinti 
šeimų ryšius ir pan. Čia savo 
kalboje išdėstė vyriausybės nu
sistatymą etnokultūrinių grupių 
atžvilgiu ir užtikrino pilną jų 
dalyvavimą Kanados gyvenime. 
Taip pat pareiškė, kad biudže
tas daugiakultūriams reikalams 
padidintas iki 10 mil. dol.

Salia daugiakultūrės tarybos 
posėdžių vyko jaunimo suvažia
vimas tame pačiame viešbuty

Mergaitės,
(Atkelta iš 5-to psl.) 

lietuvaitėmis yra namuose vi
sad, o visad kalbėti vien lietu
viškai. Už namų durų kalbėda
mi angliškai, mažai tepakenksi- 
me lietuvių kalbai, jeigu per
žengę namų slenkstį tučtuojau 
imsimės kalbėti lietuviškai. Kil
nu, garbinga ir pagirtina yra 
lietuviškai kalbėti savuose lie
tuviškuose pobūviuose, vakaro
nėse ar tarpusavyje, kad ir vie
šose vietose, tačiau lietuviškuo
se namuose — tiktai lietuviš
kai. Pagrindinė, neužmirštama 
ir nepakeičiama išsigelbėjimo 
priemonė — lietuvių namuose 
kalbėti tiktai lietuviškai. Na
mai, kuriuose teskamba vien 
lietuviškas žodis, visuomet iš
liks ištikimi savo tautai ir pa
veldėtam tėvelių palikimui.

Kaikam iš pradžių gali būti 
nepatogu ir nuo atpratimo sun

je. Jaunimas 16-19 m. amžiaus 
buvo atrinktas iš įvairių tauty
bių. Jis dvi dienas diskutavo 
daugiakultūrius klausimus ir 
pateikė savo išvadas. Kviestinio 
jaunimo eilėse neteko pastebė
ti nei lietuvių, nei latvių, nei 
estų, nors neoficialiai dalyvavo 
viena kita lietuvaitė.

Bendruose daugiakultūrės ta
rybos posėdžiuose dalyvavo ne
mažai lietuvių iš Londono ir 
Windsoro.

Kovo 12 d. buvo skirta posė
džiams, kuriuose dalyvavo tik 
daugiakultūrės tarybos nariai 
ir svarstė vidinės veiklos klau
simus. Iš baltiečių juose daly
vavo estė V. Andre, latvė I. 
Purvs ir kun. Pr. Gaida.

Iš Londono-Windsoro srities 
šeštadienio posėdžiuose dalyva
vo: KLB Londono apyl. pirm. 
M. Chainauskas, Windsoro apyl. 
pirm. dr. C. Kuras, M. Dumčiu- 
vienė, A. Jusys, G. Petrauskie
nė, E. Petrauskas, I. Daniliū- 
nienė, K. Petrauskaitė, J. Stat- 
kevičius (iš Rodney). Pr. G.

kalbėkite lietuviškai
koka išsireikšti lietuviškai. Tu
rime suprasti ir įsitikinti, kad 
atidėliojimas iki “už keturių 
metų" padėties nepalengvins. 
Susipratę tėveliai parūpino 
jums priemonių išmokti lietu
vių kalbos. Pasišventę mokyto
jai sėkmingai įskiepijo į jūsų 
širdis Lietuvos ir tautos meilę 
bei išmokė gražiai lietuviškai 
kalbėti ir rašyti. Nuo šio taš
ko atsakomybė ištverti, pavyz
dingomis lietuvaitėmis yra iš
imtinai jūsų rankose. Tą parei
gą atliksite, jeigu savo namuo
se visuomet kalbėsite lietuviš
kai .

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, cstiikq duonq. Didelis 
misos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Lietuviai, nors maža tauta ir 
išblaškyta, 1977 m. sporte pali
ko žymius pėdsakus. Lietuvoje 
ar svetur lietuviai dažnai iškil
davo iki valstybinio ar pasaulio 
sporto viršūnės.

Vitas Gerulaitis, Kings Point, 
N.Y., profesijonalas lauko teni
so žaidėjas, buvo iškiliausias lie
tuvis sportininkas 1977 m., penk
tas pasaulyje tais metais, nors 
kaikas jį laikė ketvirtu. Laimė
jo penkis svarbius turnyrus, 
Įskaitant Australijos ir Italijos 
atviras pirmenybes. Pažymėti
na, kad Italijos pirmenybes pir
mą kartą po 20-ties metų laimė
jo JAV žaidėjas. Jo ir švedo B. 
Borgo Wimbletono pusbaigmio 
kova buvo pripažinta kaip augš- 
čiausio lygio žaidimas.

Vilma Bardauskienė — Vil
niaus Dinamo lengvaatletė, Lie
tuvos ir Sov. Sąjungos šuolio į 
tolį rekordininkė. Jos puiki 6.82 
m rekordinė pasekmė 1977 m. 
buvo geriausia pasaulyje. Su šia 
pasekme 1 6 m. Montrealio 
olimpiadoje tikrintai būtų lai
mėjusi aukso medalį. Atrodo 7 
metrų riba čia pit. Ar jai pa
vyks ją pasiekti šiais metais? 
Taip pat ji išrinkta geriausia 
1977 m. Lietuvos sportininke.

Leonas Rautinšas —■ šešiolika
metis (1977 m.) Kanados rink
tinės, Toronto Aušros ir Sv. My
kolo mokyklos krepšininkas. 
Kanados rinktinėje žaidė Euro
poje, rungtynėse su Čekoslova
kija ir Jugoslavija įmetė dau
giausia krepšių. Kadangi buvo 
tik vidurinės mokyklos moki
nys, negalėjo atstovauti Kanadai 
pasaulinėse studentų žaidynėse 
Sofijoje. Dar daug išgirsime 
apie 6-7 pėdų augščio krepši
ninką, kuris dabar jau yra la
biausiai pageidaujamas krepši
ninkas.

Steve Pickell — olimpinis Ka
nados plaukikas, gyv. Vankuve
ryje. Pagerino Kanados plauki
mo rekordą.

Danutė Valaitytė (Mount Bry- 
dges, Ont.) — vidutinių nuoto
lių bėgikė. Perėjo Į ilgus nuo
tolius ir dalyvavo tarptautiniuo
se bėgimuose Europoje.

Regina Annonaitė (Vankuve
ris) — olimpinė Kanados tinkli- 
ninkė. Žaidė Kanados rinktinė
je Vankuveryje ir kitur. Maty
sime ją PLS Žaidynėse Toron
to Aušros moterų tinklinio ko
mandoje.

Rūta Gerulaitytė (JAV) —lau
ko teniso žaidėja. Seka brolio 
pėdomis. Dalyvavo Wimbleto
no pirmenybėse, į kurias paten
ka tik atrinkti žaidėjai.

Angelė Rupšienė — Vilniaus 
Kibirkšties krepšininkė, Sov. 
Sąjungos olimpinės moterų 
krepšinio komandos dalyvė. Žai
dė Sov. Sąjungos studenčių 
rinktinėje, kuri studentų uni
versiadoje Sofijoje laimėjo I v.

Bronius Mačernis — Šilutės 
Nemuno sunkiaatletis. Pasaulio 

Ontario ūkininkai tiekia mums dalį geriausių 
maisto gaminių ir geriausios pasaulyje 
kokybės gėrybių.

Dėlto Ontario žemės ūkio ir maisto 
ministerija paruošė naujų "Ontario 
Foodland" ženklą, kuris palengvins minėtus 
gaminius surasti.

Jie padės jums atpažinti puikiuosius 
Ontario ūkinius gaminius, parduodamus jūsų 
krautuvėse. Vien tik jų vertė bei kokybė 
padaro juos geriausiais pirkiniais jūsų 
reikmenų sąrašuose. Be to, yra ir kiti 
motyvai, dėl kurių turėtumėte atkreipti 
dėmesį j minėtą ženklą.

Ontario ūkininkai ir jų šeimos sudaro 
tik 5% provincijos gyventojų. Tačiau tie 
mūsų kaimynai ūkininkai pagamina 200 maisto 
gaminių rūšių už tris bilijonus dolerių j metus. 
Kaip ir mes, mūsų ūkininkai nori tinkamo 
gyvenimo lygio už sunkų savo darbą ir 
dažnai rizikingą investavimą. Už tai jie 
tiekia Ontario kaimynams įvairių ir

darbą didelėje savo maisto gaminių 
pramonėje ir jo paskirstyme. Taip pat 
užtikrintume geriausią ūkininkavimui 
tinkamos žemės naudojimą.

Nauda tenka mums visiems. Juk mums 
visiems nuolat rūpi žemės ūkio gerovė. 
Ir tai nėra tik sentimentas mūsų šeimos 
ūkiui — to reikalauja sveikas protas. 
Mes turėtume saugoti bei stiprinti savo 
investavimą Ontario provincijoje pirkinių 
pasirinkimu. Pirkite puikius "Foodland 
Ontario" gaminius. Domėkitės jais kur tik 
pastebite "Foodland Ontario" ženklą.

augštos kokybės maisto gaminių už 
nebrangią kainą.

Ir visdėlto Ontario provincijon 
importuojame daugiau maisto nei 
eksportuojame. Mūsų prekybos balansas 
būtų daug geresnis, jeigu vartotume daugiau 
savo ūkio gaminių. Taip darydami, galėtume 
užtikrinti gerą pragyvenimą savo 
gamintojams. Be to, padidintume veiklą bei

William Newman, 
Minister of Agriculture 
and Food
William Davis, Premier

rovimo (II įpussunkis svoris) re
kordininkas.

Sergiejus Jovaiša — Kauno 
Žalgirio ■ krepšininkas. Žaidė 
Sov. Sąjungos studentų rinkti
nėje, kuri universiadoje laimė
jo II v.

Voldemaras Novickis — Kau
no Žalgirio rankinio žaidėjas. 
Žaidė Sov. Sąjungos jaunių ran
kinio komandoje, kuri pasaulio 
pirmenybėse laimėjo I v.

Petras Siurskas — Panevėžio 
Žalgirio baidarininkas. Pasaulio 
ir Europos baidarių pirmenybių 
laimėtojas.

Lietuvos sporte 1977 m. pa
sirodė daug iškilių sportininkų. 
Lietuviai pasižymėjo irklavime, 
krepšinyje, lengv. atletikoje, 
sunkioje atletikoje ir plaukime. 
Tai daugelio tarptautinių varžy
bų nugalėtojai ir pasaulio pir
menybių dalyviai. Ypač gausi 
buvo irkluotojų grupė: Vytau
tas Butkus, Antanas Cikotas, 
Petras Grigonis, Leonora Ka
minskaitė, Danielius Lukošius, 
Ignas Mačiukas, Arūnas Rainys, 
Genovaitė Ramoškienė.

JAV-se buvo nemažai lietuvių 
kilmės siportininkų, kurie 1977 
m. pasižymėjo įvairiose sporto 
šakose. Mums arčiau tėra žino
mi krepšininkai. Tikimės juos 
pamatyti PLS Žaidynėse.

Gera sporto linkmė
BK. KETURAKIS

Sudėtinga yra sportinė veikla 
su įvairiomis darbo sąlygomis 
paskirų vienetų vietovėse. Ji 
reikalauja iš vadovaujančių su
manaus ir kruopštaus plano. 
Kai Sąjungos valdyba, remian
tis nuostatais, renkama trejiem 
metam, tai pagrindiniai ateities 
užmojai nekartą užvilkinami, 
nes naujai išrinktieji dažnai rū
pinasi tik metinių pirmenybių 
ar suvažiavimų rengimu. Kar
tais apgraibomis sumeta progra
mą, be gilesnių svarstymų ir nu
tarimų. Tokių neveiklumo reiš
kinių Sąjungoje yra buvę net 
keletas. Visuomenė bei sporti
nės šeimos nariai tai žino. Ne
veiklumas kenkia mūsų orumui 
ir nuvertina darbščiųjų veikėjų 
darbų sėkmingumą.

Šiuo metu SALFASS centro 
valdybą sudarantieji asmenys, 
kuriai kryptį duoda energingas 
ir uolus pirm. Pranas Bernec- 
kas, darbščių talkininkų pade
damas, pamažu tiesia sportinius 
kelius ateičiai. Dabartiniai pra
kaito, nors ir be vasarinės kait
ros, lašai jau matomi. Dažnos 
kelionės, susijusios su sparčiu 
šuoliu artėjančiom PLS Žaidy
nėm, savaitiniai posėdžiai To
ronte, Sąjungos suvažiavimo rū
pesčiai, ypač piniginis vajus di
delei sumai sutelkti, ir koordi-

Ontario maisto gaminiai
Kodėl pirmiausia jų reikia j ieškoti 
parduotuvėse... ir kaip juos rasti

Geri dalykai auga Ontario provincijoje.

Vytautas Misevičius — Provi
dence universiteto 6-11 ūgio 
krepšininkas. Žaidė toje pačioje 
komandoje, kuri 1977 m. laimė
jo rungtynes prieš Sov. Sąjun
gos rinktinę.

Aleksas Mažeika — Bradley 
un-to pirmo penketuko krepši
ninkas.

Tomas Žaliagiris — N. Caro
lina un-to krepšininkas. Pasižy
mi kaip geras gynėjas.

Edvardas Palubinskas — Aus
tralijos olimpinės rinktinės 
krepšininkas. Žaidė JAV ir Eu
ropos komandose.

Stepas Puidokas žaidė JAV ir 
Sicilijos krepšinio komnadose.

Toronte turėjome porą spor
tininkų, kurie 1977 m. padarė 
ateičiai reikšmingą pradžią.

Leonardas Plačiakis — To
ronto Aušros klubo narys, Ota
vos profesijonalų futbolo ko
mandos žaidėjas. Žaidė kelias 
rungtynes ir pasižymėjo rungty
nėse su Hamiltonu.

Bruno Jurgaitis — Toronto 
Maple Leafs beisbolo žaidėjas. 
Pasižymėjo kaip vispusiškas žai
dėjas ir buvo išrinktas geriau
siu pirmamečiu žaidėju (rookie 
of the year). Pakeliui Į profesio
nalus.

Tikėkimės, kad 1978 metai 
lietuviams bus dar sėkminges- 
ni. A. S.

Mūsų tautietės vaišina lietuvišku raguoliu svečius baltiečių vakare, kuris 
buvo surengtas Kanados parlamento rūmuose Nuotr. J. Kreilio

navimas visos sporto šventės PL 
Dienų programoj išsemia jėgas 
ir reikalauja sveikos iniciatyvos 
bei sprendimų.

Mūsų sąlygose sportinis vei
kimas susiduria ne tiek su me
džiaginiais sunkumais, kiek su 
plačiosios visuomenės abejingu
mu, kuris kartais prasiveržia 
spaudoj ar žymesniųjų akade
mikų nusisukimu nuo S-gos dar
bų. Centro valdybos pirminin
kui 1977 m. tokius atvejus teko 
pajusti. Neliečiame sporto nuo
pelnų socialinėje ir kultūrinėje 
plotmėje, nes tai plati tema, bet 
drįstame pažymėti, kad sporti
nis judėjimas turi pilną teisę 
atitinkamai rikiuotis šalia visų 
kitų mūsų organizacijų ar jų 
sambūrių.

Sėkmingai pradėtas 1976 m. 
kviestosios dabartinės c. v-bos 
kelias. Sportinė veikla nukreip
ta lietuviška linkme, užsimotas 
didelio masto renginys — Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidynės 
Toronte, surengimas sporto sek
cijos Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziume, spaudos skyrelių stipri
nimas, naujo statuto paruoši
mas, pastangos išlaikyti Sąjun
gos garbę, jungimasis į Bend
ruomenę yra dabartinės centro 
valdybos nuopelnai. Aktyvi ir 
sėkminga SALFASS darbų eiga 
randa šiltesnį atgarsi visuome
nėje. Reikia tikėtis, kad ši val-

(Nukelta į 12 psl.)

Aukos Tautos Fondui
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 

APYSKAITA
1977 METŲ

Pajamos: 1977 1976
1. Toronto apyl............. .... $19.000,00 $15.000,00
2. Hamiltono............... 3.300,00 3.000,00
3. Montrealio ................ 1.500,00 1.000,00
4. Londono ..................... .... 1.268,40 755,80
5. Tillsonburg-Delhi . . . 1.210,00 1.312,00
6. Sudburio .................... 1.002,50 1.000,00
7. Windsoro.................. 894,00 576,00
8. St. Catharines............ 653,00 642,00
9. Cambridge................ 450,00 ..........

10. Oakville.................... .... 446,00 375,00
11. Sault Ste. Marie........ 313,00 290,00
12. Rodney ...................... 295,00 222,00
13. Vankuverio .............. 253,00 169,00
14. Kalgario.................... 202,00 107,00
1 5. Winnipeg©................ 1 52,00 1 57,00
16. Edmontono .............. 146,00 218,00
17. Otavos ........................ 105,00 134,00
18. Thunder Bay ............ 97,76 82,00
19. Atsk. asm.................... 1.647,00 160,00
20. Nuošimčiai ................ 436,91 500,00

Iš viso pajamų .. $33.697,82 $25.931,59
Likutis iš 1976 m. 6.001,62 6.619,38

Išviso ................ $39.699,44

Išlaidos:
1. įteikta Tautos Fondo Centrui VLIKo seime,

$32.550,97

St. Petersburge ...... • * \ .1- $30.000,00
2. Salės nuoma .............. 200,00
3. Spauda ........................ 118,75
4. Raštinės išlaidos........ 115,01
5. Kelionės išlaidos........

Iš viso ..................
Likutis 1978. 1. 1.

Balansas ..............

543,40

$30.977,16
8.722,28

$39.699,44
Nuoširdi padėka auko usiems Tautos Fondui, aukų
rinkėjams ir visiems Tautos Fondo bendradarbiams.
V. Gudaitis, J. Vaičeliūnas,
iždininkas pirmininkas

Province of Ontario



® Pasaulio Lietuvių ®
DIENOS 

Toronte, Kanadoje, 
1978 m. birželio 28 - liepos 3 d. d.

PLD sudaro šie didieji renginiai:
I Pasaulio Lietuvių Bendruomenės j 
, seimas j

V-ji Kanados ir JAV lietuvių I 
v dainų šventė w >
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės i

Jais bus paminėtos 60 metų Lietuvos valstybės 
i nepriklausomybės atstatymo ir 40 metų tautinės 
' olimpiados Kaune sukaktys

Kviečiame ruoštis ir dalyvauti.
Visi esate laukiami!

Organizacinis PLD Komitetas 
1011 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

CANADA

SKAITYTOJAI PASISAKO

Buvusio diplomato atsiminimai

NESUPRASTOS AGRONOMŲ IR 
“LIEPKALNIO SODYBOS” 

PASTANGOS
S.m. vasario 9 d. “TŽ” buvo iš- 

. spausdintas straipsnis "Rašytojiškos 
pastabos: agronomai ir "Liepkalnio 
sodyba”. Pasirašytas anonimu — 
žemdirbys.

“Liepkalnio sodyba” yra Vytauto 
Alanto parašytas romanas, kurj už
sakė ir išleido Lietuvių Agronomų 
Sąjunga Čikagoje. P. Žemdirbio pa
stabos romano autoriui ir kartu lei
dėjams yra kandžiai neteisingos — 
daug kur prasilenkia su tiesa ir vaiz
džiai rodo, kad nei rašytojo, nei lei
dėjų nesuprato. Pasislėpęs po ano
nimu, p. žemdirbys klaidina skaitan
čia visuomenę .

Tebūna mums leista atsakyti į p. 
Žemdirbio pastabas savo pastabo
mis. Pasak Žemdirbio, didžiausias 
rašytojo nusikaltimas, kad romano 
autorius buvo “Lietuvos Aido” re
daktorius ir kad tuo laiku nepara
šė romano apie ūkininkus, o parašė 
dabar.

Lietuvių Agronomų Sąjunga yra 
nesrovinė organizacija ir, pasirink
dama autorių romanui parašyti, žiū
rėjo kas geriau pažįsta nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą. "Liepkalnio 
sodyboje” apie politines partijas nė
ra net užsiminta. Būti valdančios 
partijos oficiozo vyr. redaktorium 
nėra nusikaltimas, ir joks laikraštis 
nėra atsakingas už valdžios klaidas 
ar laimėjimus.

Prof. dr. Jurgis Kriščiūnas, rem
damasis V. Europos statistika, savo 
veikaluose vokiečių ir anglų kalbo
mis įrodė, kad tarp abiejų karų že
mės ūkis niekur nebuvo išvystęs to
kio dinamiškumo ir tokios pažangos 
kaip Lietuvoje. P. žemdirbio paim
tus "duomenis” iš “Kuntaplio” (Lie
tuvoje juokų laikraštis) apie nepri
klausomos Lietuvos pažangą palikim 
juokų laikraščiam. Turim statisti
nių duomenų knygą “Lietuvos žemės 
ūkis ir statistika". Padarytos pažan
gos niekas negali užginčyti. Statis
tika, sausi duomenys nepasiekia 
žmonių širdžių. Agronomams rūpėjo 
tą nepaprastą mūsų istorijoje laiko
tarpį pavaizduoti literatūrine forma. 
Tos rūšies romanų nei Lietuvoje, 
nei užsienyje niekas nerašė. Rašy
tojas V. Alantas yra pirmas, kuris 
šią sritį palietė.

Pagal rašytoją Alę Rūtą (Vytauto 
Alanto kaimas "Liepkalnio sodybo
je”, “Dirva" L 12. 78) “dėl tikro
viško vaizdo “Liepkalnio sodybai” 
nieko negali prikišti. Kultūriško ir 
agronomiško lygio nepriklausomoje 
Lietuvoje kilimas šiame rajone ryš
kiai parodytas”.

Galime pasidžiaugti, kad skaityto
jų atsiliepimai labai geri. Mums rū
pėjo patirti nuomonė jaunimo, ku
ris nėra matęs nepriklausomos Lie
tuvos. Septyniolikos metų Pedago
ginio Lituanistinio Instituto studen
tė atsiliepė taip: “Aš tokios gražios 
knygos dar nebuvau skaičiusi.”

Pirmojo pasaulinio karo Lietuva 
ekonomiškai buvo visai nualinta, 
kultūriškai prislopinta; pradėjo ne
priklausomą gyvenimą su nepapras
tu ryžtu. Tauta griebė į rankas ark
lą, knygą, lyrą ir ėjo Lietuvos ke
liu. Ir kas svarbiausia — pirmą kar
tą Lietuvos istorijoje arklas, knyga, 
lyra buvo išimtinai ūkininkų ir jų 
vaikų rankose. V. Alantas savo ran
kose turėjo arklą, knygą, lyrą ir gy

nė Lietuvą nuo jon įsiveržusių prie
šu su ginklu rankose, dirbo ūkiš
kus darbus, redagavo laikraštį, ra
šė knygas ir vadovavo teatrui. V. 
Alantas agronomų įdėtas viltis įvyk
dė su kaupu.

Apgailestaujame, kad p. žemdir
bys, suradęs smulkių netikslumų, 
nesuprato romano esmės. Romanas 
parašytas ne agronomui pagerbti, 
bet plačia prasme ūkininkui pagerb
ti ir įvertinti jo pastangoms.

Deja, šiandien jau daug ūkininkų 
sunaikinta, Sibiro taigose nukankin
ta, gyvieji paversti baudžiaunin
kais, o jų gražios sodybos sugriau
tos. Vienintelė sodyba, kuri išliks 
ateities kartom, tai V. Alanto "Liep
kalnio sodyba".

Vietoje rašytojiškų pastabų. Ku
riomis niekinamas atliktas darbas, 
p. rašytojus drįstame prašyti dau
giau tokių romanų iš ūkininkų gy
venimo nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpyje, kol dar nepriklausoma 
Lietuva gyva mūsų atmintyje, kol 
dar yra gyvų liudininkų.

Lietuvių Agronomų Sąjungos Či
kagoje romanui leisti komisija:

Agr. Ignas Andrašiūnas 
Agr. Salomėja Janulaitienė 
Agr. Aleksas Šeštokas

ISTORINIO LOBIO REIKALU
S.m. “TŽ" 6 nr. buvo išspausdin

tas informacinis straipsnelis “Svar
bus istorinis lobis”, kuris reikalin
gas kaikurių paaiškinimų.

Straipsnelyje rašoma: “K. Matuzo 
globoje, JAV-se, yra vertingų isto
rinių plokštelių ir filmų, kuriuose 
užfiksuota daug daug nepriklauso
mos Lietuvos vaizdų, asmenų, kal
bų. Savininkas išgelbėjo tuos filmus, 
bėgdamas nuo sovietinio okupanto 
bei gabendamas visokiom priemo
nėm. Dabar tie filmai yra sukrauti 
viename Niujorko rūsyje ir guli be 
naudos. Buvo kreiptasi į įvairias 
lietuvių institucijas tuo reikalu, bet 
nerasta pakankamo susidomėjimo”.

Yra netiesa, kad nerasta tuo rei
kalu pakankamo susidomėjimo. Per
nai keliais atvejais telefonu krei
piausi į K. Matuzą Lietuvių Fondo 
ir LB Kultūros Tarybos vardu, gi 
š.m. sausio 28 d. buvau nuvykęs į 
Niujorką pas jį peržiūrėti turimos 
medžiagos ir dėl jos derėtis. Ta 
medžiaga nėra sukrauta viename 
Niujorko rūsyje, kaip anksčiau mi
nėtame straipsnelyje yra teigiama, 
bet K. Matuzo namuose. K. Matuzo 
Lietuvoje suktus filmus nevienas 
esame matę jei ne Lietuvoje, tai 
Amerikoje. Deja, šiandieną jie ro
dymui netinkami, nes per ilgą laiką 
yra susisukę ir reikalingi perfilma- 
vimo. Perfilmavimas yra nepapras
tai brangus ir, pagal iMatuzą, jo tu
rimų filmų atnaujinimas atsieitų 
keliasdešimt tūkstančių dolerių. Aiš
ku, būtų galima perfilmuoti tik 
rinktinius dalykus, bet ir tai atsi
eitų kelis ar keliolika tūkstančių. 
Tai dar neviskas. Atnaujintais fil
mais K. Matuzas nemokamai nau
dotis neleistų, tektų juos iš jo pirk
ti ar už jų naudojimą mokėti.

K. Matuzas taip pat turi apie 300 
Lietuvos radiofono plokštelių, ku
riose yra įvairiu pareigūnų kalbos iš 
pirmosios sovietų ir vokiečių oku
pacijos laikotarpių. Tas plokšteles 
iš Lietuvos bebėgdamas nuo bo.še- 
vikų išsivežė radiofono tarnautojas 
Jonas Stonys. J Ameriką atvažiuoti 
ir čia įsikurti jam yra padėjęs K. 

Matuzas. J. Stoniui mirus, jam ati
teko tos plokštelės, šiandieną K. 
Matuzas už Lietuvos radiofono 
plokšteles nori 5,000 dolerių.

Savo laiške Lietuvių Fondui K. 
Matuzas nuogąstauja, kad jam mi
rus visa šita vertinga medžiaga gali 
žūti, tačiau nuogąstavimui nėra pa
grindo, nes visa tai galėtų būti sau
giai laikoma LB Kultūros Tarybos 
globoje Pasaulio Lietuvių Archyve 
Čikagoje, jei tik K. Matuzo finansi
niai reikalavimai būtų kuklesni. Ne
drįstame K. Matuzo kaltinti noru 
pasipelnyti, bet taip pat nenorime 
būti visuomenės akyse apkaltinti 
nesirūpinimu istorinės medžiagos iš
likimui, kai tos medžiagos įsigijimas 
viršija mūsų fnansinius išteklius.

Juozas Gaila,
JAV LB Kultūros Tarybos 

primininkas
NEP1RMAS IŠSIŠOKIMAS

Nustebau perskaitęs J. Bušausko 
laišką “TŽ" 1978. II. 9, kuriuo jis 
atsisako “TŽ" prenumeratos ir ap
kaltina šį geriausią visame laisvaja
me pasaulyje savaitraštį įsivėlimu į 
žydų ir komunistų melą, nespausdi- 
nimu tiesos ir atsakymų žydams. 
“TŽ” buvo visokių straipsnių, rašy
tų žydų ir nežydų, kuriuose buvo 
abipusių kaltinimų ir atsakymų. Tik 
visa bėda, kad mes visi mokame ra
šyti, bet nemokame skaityti... Pa
našus J. B. išsišokimas buvo “Kary
je" praėjusią vasarą.

Jeigu iš tūkstančių lojalių ir “TŽ” 
įvertinančių skaitytojų atsiskiria 
vienas, tai nuostolis ne “TŽ”, o atsi
skyrusiam. Iš savo pusės siunčiu $12 
ir prašau siuntinėti “TŽ" kuriam 
nors nepasiturinčiam pensininkui 
arba karo invalidui. J. G.

RADIJO PROGRAMOS
Didesnėse lietuvių kolonijose yra 

įsisteigusių lietuviškų radijo pro
gramų. Vienur jos veikia į savaitę 
vieną kartą, kitur po du ar tris, Či
kagoje turime net dvi kasdien. Kai 
pažvelgi į “Lietuvių Dienų" paskuti
nį puslapį, kur yra duodami adre
sai ir vardai, matai, kad dauguma 
jų išsilaiko privačia iniciatyva, tik 
kelios — komitetų ar klubų. Rei
kėtų visas lietuviškas programas su
burti į vieną centrą ir veikti bend
rai, pasidalinant įvairia medžiaga ar 
patarimais. Galima būtų tęsti LB 
darbą, kuris buvo pradėtas Taboro 
ūkyje. b. Svalia

St. Catharines, Ont.
REKOLEKCIJOS įvyko kovo 10, 

11 ir 12 d.d. Jas vedė kun. B. Pace- 
vičius palyginti dideliam skaičiui 
lietuvių iš viso Niagaros pusiasalio. 
Pamokslininkas pagavo klausytojus 
nuoširdumu, paprastumu bei giliu 
pažinimu Kristaus gyvenimo bei ap
linkos. Kor.

GRAŽIAI ATŠVĘSTA Tikinčio
sios Lietuvos Diena ir šv. Kazimie
ro šventė kovo 5. Iškilmingose 
pamaldose dalyvavo skautai su vė
liavomis. Kun. J. Liauba priminė 
sunkią pavergtos Lietuvos padėtį, 
okupanto pažeminimą šv. Kazimie
ro palaikų, Vilniaus katedros paver
timą paveikslų galerija, nežmoniš
ką tikėjimo persekiojimą. Ragino 
lietuvišką jaunimą budėti už gyvy
binius savo tėvų žemės reikalus.

Po pamaldų įvyko skautų sueiga 
ir gana įdomi programa, o po jos — 
Kaziuko mugė, kurioje gausūs sve
čiai turėjo progos gerai ir nebran
giai pavalgyti lietuviškų valgių ir 
tuo paremti skautų pastangas vasarą 
dalyvauti bendroje stovykloje. Kor.

P. LELIS

Nedaug žymesniu Lietuvos 
valstybininku ir diplomatu vra 
nalike rašytus atsiminimus, ku
rie ateinančiom kartom bylotų 
anie Lietuvos valstybės atkūri
mą. tarptautini jos įteisinimą, 
juridini pripažinimą ir nepri
klausomos Lietuvos politikos 
krvžkelius. Daugiau atsiminimų 
vra palikę kariškiai, bet jie 
daugiausia ribojosi kariuome
nės organizavimo ir laisvės ko
vu aprašymais.

Paprastai atsiminimus para
šo savo amžių jau pragyvenę 
arba prieš laiką iš svarbių 
valstybiniu pareigų pasitraukę 
asmenys, kurie nebenorėjo į 
viešąjį gyvenimą begrįžti. Pvz. 
žvmus politikas Martynas Yčas 
parašė savo įdomius atsimini
mus. nesulaukęs nė 50 m. am
žiaus. Kiti žymūs Lietuvos vals
tybės atstatytojai — M. Sleže
vičius. dr. J. Purickis, A. Stul
ginskis, dr. L. Bistras, inž. E. 
Galvanauskas negalėjo palikti 
rašytu atsiminimų dėl anksy- 
vos mirties arba dėl sunkių gy
venimo sąlygų okupacijos me
tu.

Buvo pasigendama ir žymaus 
Lietuvos diplomato V. Sidzi
kausko atsiminimų, nes iki jo 
mirties 1973 m. apie paliktus 
atsiminimus nebuvo žinoma. 
Netikėtai 1977 m. kovo 31 d. 
jo atsiminimai pradėti spaus
dinti “Dirvos” atkarpose ir iki 
šiol jau atspausdintos 36 atkar
pos.

V. Sidzikauskas nuo pat Lie
tuvos nepriklausomybės pra
džios iki paskutinių jos dienų 
diplomatinėje tarnyboje ėjo 
svarbias pareigas. Kur tik atsi
rasdavo tarptautinės politikos 
plotmėje sunkumai Lietuvai, 
buvo siunčiamas V. Sidzikaus
kas — vienas, arba kartu su ki
tais žymiais diplomatais — dr. 
J. Šauliu, E. Galvanausku. Jie 
tarptautiniuose forumuose ar 
konferencijose sugebėdavo Lie
tuvos reikalus apginti.

V. Sidzikauskas savo atsimi
nimuose visus atliktus diploma
tinius uždavinius smulkiai at
pasakoja, bet niekur savo as
mens neiškelia ir nuo asmeni
nių pasigyrimų susilaiko.

Autorius atsiminimus prade
da nuo savo veiklos Maskvoje, 
kur studijavo ir karo metu dir
bo nukentėjusiems nuo karo 
šelpti komitete gen. sekreto
rium. Pirmininku buvo P. Leo
nas buv. dūmos atstovas. 1918 
m. bolševikai suėmė ir pasodi- 
no į kalėjimą Voroneže Vyr 
Lietuvių Komitetą (Sleževičių
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kariams ir 
perėjūnams. 
Belgrade ir 
vyriausybės

Yčą, Mašiotą ir kitus). V. Sidzi
kauskas su kitais prikalbėjo 
Leoną nueiti pas tautybių ko
misarą Staliną prašyti suimtuo
sius paleisti, ir jie buvo paleis
ti.

Toliau aprašomas grįžimas į 
Lietuvą ir įsijungimas į aktyvią 
veiklą Kaune, stiprinant nepri
klausomybės pamatus. 1919 m. 
pradėjo diplomatinę tarnybą 
dr. J. Saulio vadovautos diplo
matinės misijos pirmuoju sek
retorium Šveicarijoj, kuri pir
moji pripažino Lietuvą de jure. 
1921 m. iš Berno važiavo į Ser
biją ir Bulgariją, nes ten nuo 
1920 m. svetimtaučiai sudarė 
Lietuvos Komitetą, kuris išda
vinėjo vizas "grįžti” į Lietuvą 
Vrangelio armijos 
kitokiems svieto 
Sutvarkęs reikalus 
gavęs Jugoslavijos 
Lietuvos pripažinimą, vyko į 
Tautų S-gos sušauktą konferen
ciją Barcelonoje (susisiekimo ir 
tranzito reikalams), į kurią Lie
tuva buvo kviesta.

1922 m., pirmininkaujant E. 
Galvanauskui, V.S. dalyvavo 
ūkio atstatymo konferencijoj 
Genujos mieste.

Autorius aktyviai veikė kaip 
nuolatinis Lietuvos delegatas 
Tautų Sąjungoje Ženevoje, kur 
TS taryba bandė sutaikinti Lie
tuvą su Lenkija, darydama įvai
rius pasiūlymus (dėl okupuoto 
Vilniaus krašto). Pasiūlytą ple- 
tescita. vėliau Hymanso pro
jektą Lietuvos vyriausybė at
metė. 1921 m. lapkričio 21 d 
Kaune įvyko pasikėsinimas 
prieš E. Galvanauską, kuris 
Hymanso projektą iš Ženevos 
atvežęs nesiūlė jo priimti, tik 
referavo.

Nuo 1922 m. balandžio mėn.

Australijos lietuvių choras “Dain<~ 
duryje). Jis ruošiasi dalyvauti n “mburis” Melburne su savo dirigente Danute Jokūbauskalte - Levickiene (vi- 

asaulio Lietuvių Dienose bei dainų šventėje Toronte
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Hon. J. Gilles Lamontagne, 
Postmaster General

V.S. buvo "mobilizuotas” j Ber- 
Ivną atstovo pareigoms, nes jis, 
giliai įleidęs šaknis Šveicarijoj 
kaip Lietuvos atstovas, lyg ir 
nenorėjęs savo veikimo arenos 
Ženevoje palikti. Berlyne savo 
kredencialus įteikė pirmajam 
prezidentui Ebertui. Užs. rei
kalų min. W. Rathenau neuž
ilgo buvo nužudytas. Su dr. J. 
Šauliu pasirašė Lietuvos-Vo- 
kietijos prekybos sutartį. Iki 
1926 m. perversmo Vokietija 
vengė su Lietuva užmegzti arti
mesnius santykius, nors M. Sle
ževičiaus vyriausybė to labai 
norėjo. Mat, Lietuva buvo pa
sirašiusi nepuolimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga. (Vokiečiams 
turbūt nepatiko M. Sleževičiaus 

flirtavimas su Ciče- 
net Kaune lankėsi.

perdidelis 
rinu, kuris 
P.L.)

Po 1926 
perversmo 
keitė vokiečių užsienio politiką 
Lietuvos atžvilgiu palankesne 
linkme. Daug įvairių sutarčių 
su vokiečiais buvo neužilgo pa
sirašyta. Jų pasirašymas apvai
nikuotas Lietuvos pasiutinybėje 
surengtu dideliu banketu. Sve
čių tarpe buvo užs. reik. min. G. 
Stresemanas, valstybės sekreto
riai Schubertas ir Meissneris, 
sovietų ambasadorius Krestins- 
kis ir daug kitų. Iš lietuviu pu
sės, be paties šeimininko, buvo 
atvykęs A. Voldemaras, dr. D. 
Zaunius, St. Lozoraitis, J. Urb
šys ir kiti. G. Stresemanas, gir
dėjęs, kad Voldemaras moka 
daug kalbų, paklausė jį, kiek jis 
jų moka. Voldemaras atsakė 
“tatai pareina nuo to, kiek esu 
išgėręs; normaliai galiu susikal
bėti 18 kalbų”.

Autorius pasisako ir apie sa
vo vaidmenį 1926 m. pervers- 

m. gruodžio 17 d. 
G. Stresemanas pa-

me, kur jam teko tarpininkauti, 
kad konstitucinis valdžios tęsti
numas nebūtų pažeistas ir susi
dariusi padėtis įteisinta. Suda
rydamas kabinetą, M. Sleževi
čius kvietęs V. Sidzikauską užs. 
r. ministeriu, bet Ūkininkų par
tija, kuriai jis priklausęs, nesu
tiko, jei kabinete bus socialde
mokratai — V. Čepinskis ir VI. 
Požėla. Nesutiko imtis tų parei
gų ir kiti du M. Sleževičiaus 
kviesti asmenys — E. Galva
nauskas (atst. Londone) ir P. 
Klimas (atst. Paryžiuje).

Apie perversmo rengimą V. 
Sidzikauskui slaptai pranešė 
Vyt. Petrulis ir prašė painfor
muoti M. Sleževičių. Nuvykęs 
su Zubovu, perspėjęs min. pirm, 
rpie rengiamą perversmą. M. 
Sleževičius atsakė tokius gan
dus jau girdėję;, bet tai esą tik 
c pozicijos gąsdinimai...

1925 m. V. S. buvo paskirtas 
atstovauti Lietuvai iš Berlyno 
dar Austrijoje ir Vengrijoje, 
nes su tom valstybėm Lietuva 
mažai reikalų teturėjo.

Didžiausia V. S. paslauga Lie
tuvai buvo Haagos tarptautinia
me tribunole bylos su Lenkija 
dėl atidarymo geležinkelio Lent
varis - Kaišiadorys apgynimas. 
Tas geležinkelis neveikė nutrau
kus santykius su Lenkija 1920 
m. Tuo Haagos teismo 1931 m. 
rugp. 31 d. sprendimu, Vilniaus 
klau .imas pasiliko atviru. Už tai 
V. S. buvo apdovanotas Gedimi
no ordinu.

Toliau seka atkarpos: kova 
dėl Klaipėdos statuto, privačios 
derybos su Pilsudskiu, Klaipė
dos vokietininkai bruzda, pa
skyrimas į Londoną, audiencija 
pas Anglijo; karalių Jurgį V, 
vizitai pas Valijos ir Yorko prin
cus ir t.t.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -r ■ 
M6H 1A8 • Tel. 532-3400

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 8’/j%

Antradieniais 10-3 = pensijų ir namų s-tas 81/2%
- taupomąsias s-tas ..... 7%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-8 —

Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
9’/2%= asmenines

Šeštadieniais 9-1 = nekiln. turto 9%%
Sekmadieniais 9.30-1 = Investacines ..................... 10%

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

CTCDUABI’C EIIDC 406 Roncesvalles Avė.
dltrtlAIIO rUKO telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbalit

Juozas Eimis Ramas

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE: pajamų mokes
čių atskaitas • pensijų planus • RRSP — 
registruotą pensijų planą • invalidumo pa
jamas • nuosavybių drauda • šeimos apsau
gą • studentų draudos fondus mokslui eiti

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 
Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrų į pramonės, prekybos pastotus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS 
Miesto leidimas E I 079 
Nemokamas jkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS 
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Simnu ę television nJ I'll Tvs f Sovininkos — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

PDAC D FQQ 5&UžTATE LTD1 I\.U\JlVlldd 1072 Bloor St W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

Važiuoti | vakarus Dundos St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Whorton Woy, važiuoti Wharton Glen 

gotve tiesiog į garažų.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados baltiečių karo veteranų lygos atstovų suvažiavimo dalyviai Toronte. Vidury pirm. St. Jokūbaitis. St. Dabkus

SbSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Augščiausioji moterų krepšinio ly
ga užbaigė pirmąjį baigminių var
žybų ratą, kurių iš viso bus trys. 
Krepšininkių komandos yra suskirs- 
tynos į du šešetukus: pirmasis kovo
ja dėl I-VI vietų, antrasis — dėl 
VII-XII. Vilniaus “Kibirkštis” žai
džia pirmajame šešetuke, pastoviai 
užimdama III vietą. Po 27 rungty
nių pirmauja Rygos TTT krepšinin
kės su 24 taškais, II vietoje paliku
sios Maskvos srities “Spartaką” su 
22 taškais, III vietoje — “Kibirkš
tį" su 19 taškų. Maloni staigmena 
vilniečiams buvo sporto rūmuose 
įvykęs “Kibirkšties” susitikimas su 
turnyro favoričių TTT komanda. 
Vilnietės įveikė Rygos atstoves 64:63 
(34:30). Paskutinį kartą “Kibirkš
tis" šią Rygos komandą buvo nuga
lėjusi tik prieš devynerius metus. 
Po šių rungtynių iš “Kibirkšties” 
pasitraukė su krepšiniu atsisveiki
nusi ilgametė žaidėja Nijolė Vaičių- 
lėnaitė ■ Kašelionienė, susilaukusi 
sporto organizacijų, krepšininkių, 
trenerių gėlių bei dovanų.

Tarptautiniame krepšinio turny
re Gardine varžėsi 16 metų am
žiaus krepšininkės ir krepšininkai. 
Lietuvai atstovavo Kauno liaudies 
švietimo skyriaus krepšinio sporto 
mokyklų mergaitės ir berniukai. Lie
tuvaitės, paruoštos trenerio V. Vir
bicko, nors ir būdamos vieneriais 
metais jaunesnės už savo varžoves, 
laimėjo I vietą, Gardino atstoves nu
galėjusios 50:49, Talino — 80:57, 
Minsko — 53:46, Balstogės — 73:45, 
Maskvos — 57:52. Berniukų koman
da, treniruojama K. Petkevičiaus, 
įveikė Leningradą 70:64, Maskvą — 
56:55, Taliną — 73:34, Gardiną — 
65:56, bet pralaimėjo Minskui 47: 
75. Berniukų krepšinyje Kaunui te
ko II vieta.

Pabaltijo avianiodelistu varžybo
se Taline panevėžietis E. Dziuričius 
visa minute pagerino Lietuvos re
kordą, tapdamas jos jaunių ir suau
gusių čempijonu. Jo modelis išsilai- * 
kė ore 9 min. 31 sek.

Sovietų Sąjungos plaukimo fede
racijos paskelbtuose geriausių 1977 
m. plaukikių dešimtukuose yra trys 
lietuvaitės — šiaulietės V. Penkaus- 
kaitė, R. Varanavičiūtė ir vilnietė L. 
Kačiušytė. V. Penkauskaitė 100 m. 
plaukime krūtine išsikovojo UI vie
tą (1 min. 15,1 sek.), 200 m — II 
vietą (2 min. 36,1 sek), 400 m kom
pleksiniame plaukime — V vietą 
(5 min. 9,44 sek.). L. Kačiušytei, 
200 m krūtine nuplaukusiai per 
2 min. 40,9 sek., teko IV vieta. R. 
Varanavičiūtė yra septintoji 100 m

Dabartinė JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba. Iš kairės: sekr. Ramunė 
Bernotaitė, Sigita Banevičiūtė, Liucija Zdanytė, Paulius Bernotas, pirm. 
Birutė Zdanytė, politinės veiklos koordinatorius Linas Kojelis. Trūksta 
Virginijos Valančienės ir Danutės Šliogerytės

Sudbury, Ontario
MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUOJŲ 

KLUBO "Geležinis vilkas” valdyba 
š.m. balandžio 8. šeštadienį, 6 v. 
vakaro, 195 Spruce St., suomių sa
lėje, ruošia klubo nariams metinį 
pobūvį. Kviečia visus narius su 
žmonomis, nares su vyrais ir sve
čius dalyvauti. Bus bendros vaišės 
ir įvairi programa. Lauksime.

Valdyba
BRUŽAS VALYS, KLB Sudburio 

apyl. valdybos vicepirmininkas, ak
tyvus LŠST Maironio kuopos šau
lys, atšventė 64-tąjį savo gimtadie
nį. Jo pasveikinti buvo atvykę LB, 
šaulių Maironio kuopos atstovai ir 
jo draugai. Ilgiausių metų! 

plaukime delfinu (1 min. 5,9 sek.) 
ir 200 m kompleksiniame plauki
me (2 min. 28,9 sek.).

Vilnietė Vilma Bardauskienė, šuo
lių į tolį čempijonė, R. Berlyne įvy
kusiose lengvosios atletikos pirme
nybėse užėmė II vietą, nušokusi tik
6 m 50 cm. Jai priklauso Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos rekordas — 6 m 
82 cm. Berlyniškis rezultatas iš tik
rųjų labai menkas sportininkei, ku
ri turi vilčių pasiekti pasaulio re
kordą, įveikdamas lig šiol neįveiktą
7 metrų ribą. Už V. Bardauskienę 
toliau 5 centimetrais R. Berlyne 
nušoko H. Vycik.

Sovietų Sąjungos moterų rankinio 
rinktinės kandidačių sąrašan yra 
įtrauktos kaunietės A. Nenėnienė, 
G. Garšvinskaitė ir vilnietė S. Ma
žeikaitė.

VYČIO ŽINIOS
Pradėsime ketvirtą dešimtmetį. 

Šiais metais sukanka 30 metų, kai 
Toronte buvo įsteigtas Lietuvių 
Sporto Klubas Vytis.

Vytis • Kovas 54:26. Besiruošdami 
PLS žaidynėms, jaunieji Vyčio ir 
Hamiltono Kovo krepšininkai (14 
m.) kovo. 15 d. Toronte sužaidė 
draugiškas krepšinio rungtynes. 
Nors rungtynių pasekmė atrodo vie
našališka, tačiau žaidimas buvo apy
lygis. Vytiečiai buvo pranašesni 
ūgiu ir metimais. Kovo krepšinin
kai geriau žaidė kaip komanda. Kovo 
žaidėjai: E. Bartininkas 10, R. Bar- 
tininkas 2, R. Siūlys 8, R. Otto 4, L. 
Stanaitis, T. Stanaitis 14. Vyčio: S. 
Namikas 6, A. Saplys 14, J. Aukštai
tis, P. Aukštaitis,. P. Sukauskas 2, 
A. Balsys 18, R. Karpis 8, J. Ažu
balis 2, R. Marcinkevičius 4. Atsi- 
griebimo rungtynės numatomos Ha
miltone. Rungtynėms teisėjavo M. 
Duliūnas. A. S.

Gera sporto linkmė
(Atkelta iš 10-to psl.) 

dyba su savo talkininkais būsi
mas PLS Žaidynes išlaikys ju- 
bilėjinės paskirties lygyje ir ne
padarys eilinių pirmenybių pa
kartojimu. Dabartinis S-gos uo
lumas ir sveika iniciatyva, atro
do, yra patikimiausias laidas vi
siems užmojams įvykdyti. Cent
ro valdybai, žengiančiai į tre
čiuosius veiklos metus, linkime 
sėkmingo darbų atbaigimo, ti
kėdamiesi, kad jie pasitarnaus 
ne tik sportinio gyvenimo stip
rinimui, bet ir visai išeivijos 
kultūrinei raidai.

ĮSTEIGTAS NAUJAS VYRŲ 
CHORAS, kuriam vadovauja muz. 
Danguolė Remcikytė - R o t k i e n ė . 
Chore dainuoja — Aleksas Kusins- 
kis, Erikas Rotkis, Gediminas Re- 
tneikis, Antanas Gatautis, Petras 
Venskus, Stasys Tolvaišą, Pranas 
Visockas.

FEDERACINĖ KANADOS VAL
DŽIA per KLB Sudburio apyl. val
dybą paskyrė Tumo-Vaižganto šeš
tadieninės mokyklos reikalams 
$200. J. Kr.

• Sovietų konstitucija religijos 
laisvę vadina teise, o vyriausybė _
nusikaltimu. — RICHARD KRICKUS

Ateitininkų žinios
Kas trukdo jaunimui moraliai 

stiprėti ir augti? Tais klausimais 
pasisakė kun. Tom McKillop, Toron
to arkivyskupijos “Youth Corps” 
vadovas. Pagal jį, didžiausios kliū
tys jaunimo krikščioniškam subren
dimui yra ne narkotikai (“drugs”), 
alkoholis ar seksualinė sritis, bet 
vyresnioji karta — suaugę. “Kai 
mes klausiame, kodėl šiandieną 
tiek mažai pasišventusio jaunimo, 
kodėl tiek mažai pašaukimų į ku
nigus ir vienuolius, kodėl negerbia
ma tradicinė seksualinė moralė, — 
reikia tik mums, vyresniesiems, pa
sižiūrėti į veidrodį ir prisipažinti, 
kad mes esame to priežastis”.

Kun. McKillop yra didžiai susirū
pinęs, kad prie daugumos parapijų 
nėra jaunimo grupių, kuriose kuni
gai ir kiti vyresnieji pašvęstų dau
giau laiko religiniams klausimams. 
Esą netikslu ir nenaudinga jauni
mui priimti Sutvirtinimo sakramen
tą 12 ar mažiau metų, nes jaunuolis 
tokiame amžiuje dar negali pareikš
ti savo apsisprendimo.

“Jaunimui šiandien reikia pavyz
džių iš vyresniosios kartos, reikia 
gyvo priartėjimo prie Jėzaus, rei
kia įsijungimo ir įjungimo į plana
vimą, reikia teigiamos visuomenės 
įtakos, pirmoje vietoje savo šeimo
je — iš tėvų” — pareiškė jaunimo 
direktorius, vadovaująs jaunimo or
ganizacijai jau 12 metų.

Kun. McKillop prieš keletą metų 
yra porą kartų kalbėjęs mokslei
viams ateitininkams ir taip pat stu
dentams. V, K.

Skautų veikla
• Dr. Jono Basanavičiaus minė

jimas kovo 12 d. su specialiomis pa
maldomis Lietuvos Kankinių šven
tovėje ir popiete L. Namuose pra
ėjo sėkmingai. Geri visuomenės at
siliepimai, gausus tautiečių dalyva
vimas buvo didžiausias užmokestis 
rengėjams — skautininkams-kėms, 
iškilmių rengimo komitetui, kuriam 
vadovavo v.s. V. Skrinskas. Nuošir
dūs padėkos žodžiai priklauso kalbė
tojams — Vi. šaltmirui, ps. G. Kur
piui, ps. D. Puterienei; “Volungės" 
vienetui ir ypač akt. Henrikui Ka
činskui, kurio meninis žodis buvo 
maloni atgaiva. Rengėjai taipgi dė
koja Aleksui ir Adai Juciams už 
svečio priėmimą ir globojimą. Skau
tiškas ačiū v.s. K. Batūrai ir sesei 
D. Batūrienei už suruoštą priėmimą 
akt. H. Kačinskui. Ačiū L. Namų 
valdybai už salę ir kitus nemoka
mus patarnavimus. Ačiū visiems 
tautiečiams už dalyvavimą minėji
me ir rengėjams pareikštus vertini
mo žodžius.

• LS seserijos vadovių suvažia
vimas Toronte — balandžio 8-9 d.d. 
Registruotis kviečiamos “Šatrijos” 
tunto vadovės. Toronte ir apylinkė
se gyvenančios vyr. skautės, ginta- 
rės, skautininkės. Registruoja ps. V. 
Grybienė, 17 Algonquin Ave. Tel. 
532-7284. Savaitgaliui maistas — 
532-7284. Savaitgaliui maistas—$15.

• Romuvai aukojo: Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas 
$200, L. Pilipavičius $20, inž s. G. 
Šernas $17. Ačiū už paramą.

• “Šatrijos” tuntas dėkoja A. šėe- 
paviėienei už $10 auką.

• s. 1. Meiklejohn vyr. skaučių 
kandidačių sueigoj pasidalino savo 
patyrimu. Kandidatės nuoširdžiai 
dėkoja.

• Jūr. v.s. Br. Stundžios knyga 
"Burės ir varikliai” atiduota spaus
dinti.

• VI tautinė stovykla bus tęsia
ma rugpjūčio 13-26 d.d. Treasure 
Valley. Paxton, Mass., apie 13 my
lių nuo Worcester, Mass. Stovyklos 
viršininkė — v.s. L. Milukienė, bro
lijos — s. fil. S. Miknaitis, seseri
jos — v.s. I. Kerelienė, bendrosios 
— v.s. A. Samusis. C. S.

Teisme
— Vadinasi, kai įvyko susi

dūrimas, jūsų priešininko ran
kose buvo lazda. O kas buvo jū
sų rankose?

— Jo žmona.
Prašymas

— Gaila, pone Štubke, aš pri
verstas atmesti jūsų prašymą; 
mes negalime jums pridėti at
lyginimo.

— Aš suprantu, pone direk
toriau, tačiau ar negalima tokiu 
atveju mokėti man tą patį atly
ginimą, tik dažniau?

GARBENS

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664 
1611 BLOOR ST. WEST

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.
BLOOR-SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas, (mokėti apie $25.000.

BLOOR — RUNNYML’DE, gražus — modernus dvibutis su užbaigtu 
rūsiu, didelis sklypas 100’ x 150’; du nauji garažai, privatus įėjimas 
į rūsį, labai tinka gydvtojo kabinetui. Kaina — per $200.000.

SKUBIAI
REIKALINGI

NAMAI
PARDAVIMUI
VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869•489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb mb jb

TORONTO LIETUVIŲ Į*AlKZl/rlAl 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: = IMA:

8’/4% už 1 m. term. dep. = 9’/i% už asm. paskolas
8/2% už pensijų ir namų planų =
7% už taupymo |
6% uz čekių s-tas (dep.) =
7’/;% speciali taup. sąsk. =

AKTYVAI virš 19 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.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

danabtan Art J®Unwrtals '/Ctb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Louis Temporale — oficialus skulptorius —

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 
Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimų pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtumo ne
skubėdami atlikti visų menišką darbą pagal 

pageidavimus.

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

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

1113 Dundas St. W., -w- « C27 C/ICA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario * NUOLAIDA

L'etmoFsktSA EUROPEAN MEAT & 
krautuvė / DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-130$

★ 
★ 
★
*

Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT
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TO RO N T O”
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

atstatymo 60 m. sukakties minėji
mai jau pasibaigė. Kaikas daro išva
das, kad dalyvių skaičius juose ma
žėja. Čikagoje buvo laikai, kada į 
pagrindinius ALTos rengiamus mi
nėjimus susirinkdavo iki 4.000 ar 
daugiau žmonių. Bet tais laikais te
būdavo tik vienas minėjimas. Dabar 
jau eilė metų, kai ALTa Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo minėji
mus rengia Marijos Augšt. Mokyk
los salėje, talpinančioje per 1.300 
žmonių. Kiekvienais metais salė bū- 
na pilna. Šiemet gi net daugiau aukų 
surinkta, negu praėjusiais metais, 
šiais laikais nauja ir tai, kad minė
jimus rengia LB apylinkės ir net AL 
Tos skyriai. Pvz. ALTos Cicero sky
rius šiemet minėjimą rengė kaip tik 
tą dieną, kai Marijos mokykloje vy
ko centrinis ALTos rengtas minėji
mas. Taigi, jei sudėtumėm visus mi
nėjimus, rengtus Čikagoje ir Cicere, 
dalyvių skaičius kažin ar būtų ma
žesnis kaip anais žydėjimo laikais 
1950-60 m. Nepamirškime ir to, kad 
Lietuvos nepriklausomybės minėji
mus mokiniams rengia ir beveik vi
sos lituanistinės mokyklos.

* * *
NAUJOVĘ Lietuvos nepriklauso

mybės atstatymo šiemetiniuose mi
nėjimuose įvedė LB Lemonto apy
linkė. Ten deramas apeigas, vietoje 
tradicinių šaulių ar karo veteranų, 
atliko lietuviai skautai — “Miško 
broliai". Šis skautų vienetas, prieš 
eilę metų Čikagoje įsteigtas skauti
ninko J. šalčiūno, savo veiklos evan
gelija laiko Lietuvos partizanų kovų 
didvyrio J. Lukšos-Daumanto para
šytą dokumentinę knygą “Partiza
nai”. Savo veikloje bei užsiėmimuo
se “Miško brolių” skautų vienetas 
bando daug ką imituoti iš pokario 
Lietuvos partizanų gyvenimo: Kūčių 
dieną jie valgo partizaniškas kūčias 
sniego apdengtoje Rako stovykloje, 
ten turi įsirengę sunkiai surandamą 
bunkerį; vieneto nariai pasivadinę 
partizanų naudotais slapyvardžiais ir 
t.t žodžiu, “Miško brolių” skautų 
vienetas, savo laiku buvęs labai po
puliarus Čikagoje (manau, toks ir 
dabar tebėra, nors man pačiam jau 
kuris laikas nebėra progų arčiau sek
ti lietuvių skautų veiklą), stengiasi 
jaunimą kuo labiau supažindinti su 
jau istorijon vis giliau grimztančia 
Lietuvos laisvės kovotojų-partizanų 
epocha ir tuo tikslu į jų skautišką 
gyvenimą įvesti ir kaikurias Lietu
vos partizanų 1944-54 m. naudotas 
tradicijas. Ir kai Lemonto bendruo- 
menininkai juos pakvietė atlikti tra
dicines vėliavų įnešimo, pagerbimo 

'ir kitas apeigas, padarė naują ir 
sveikintiną žygį.

* * *
KAZIUKO MUGE, rengta Čikagos 

lietuvių skautijos, įvyko kovo 5 d. 
Mugei buvo išnuomotos visos Jauni
mo Centro patalpos, išskyrus Čiur
lionio galeriją. Gen. Lietuvos konsu
le! J. Daužvardienei 10 v.r. atida
rius mugę, viena po kitos ritosi lan
kytojų bangos. Kaikada, entuziazmo 
pagauti, mes tas lankytojų bangas 
susumuodavome net iki 10.000. šie
met gi, porai dienų praėjus po mu
gės, paklausiau jos komendantą 
skautininką J. Paronį, kiek gi iš tik
rųjų lankytojų j Kaziuko muges Či
kagoje suplaukia. Skautininkas atsa
kė, kad tikrą skaičių sunku pasakyti, 
bet 5-6.000 žmonių kasmet aplanko 
Kaziuko muges tarp 10 v.r. ir 5 v.p. 
p. šie skaičiai ir laikas rodo, kad 
Čikagoje yra dar daug daug lietuvių.

Keturi Čikagos lietuvių skautų 
tuntai ir taip pat skautai akademi
kai mugėms pagamina daug įvairiau
sių medžio ir kitokių rankų išdirbi
nių ir jų visi per muges parduoda 
daugiau kaip už $10.000. Iš to mato
me, kad atsilankę į skautų muges ne 
tik pasidairo, bet palieka ir pinigų.

Vienas žymiųjų poetų-žemininkų 
mugės metu čia rašančiam nustebęs 

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER

Patarnavimas lietuviu kalba
Nemokamas namų įkainojimas 
Didelis namų pasirinkimas
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pasakojo, kokį didelį įspūdį jam pa
darė lietuviškų knygų bei plokštelių 
stalas, įrengtas akademinės skauti
jos. Prie to stalo, tiesiog atsiraitoję 
rankoves, ištisai dirbo po keturis as
menis. Tad susižavėjęs poetas mane 
ir paklausė, ar šiais laikais kur ma
čiau tokį vaizdą, kur prie lietuviškų 
knygų bei plokštelių prekystalio dar
buotųsi net keturi žmonės. Tikrai įsi- 
pilietinusioje Kaziuko mugėje Či
kagoje matai retų vaizdų.

* * *
ČIURLIONIO GALERIJOS patal

pos tą savaitę buvo išnuomotos Si
bire užaugusiam Karoliui Avižieniui, 
kurs yra entuziastingas okup. Lietu
voje gyvenančių lietuvių dailininkų 
kūrinių rinkėjas. Jis parodoje išsta
tė 46 daugiausia aliejaus ir grafikos 
darbus, iš kurių nevisi okup. Lietu
voje gali būti oficialiai rodomi. Žmo
nės šia paroda tikrai domėjosi, kai- 
kurios lituanistinės mokyklos atve
dė mokinių ekskursijas. Parodos 
rengėjas, nors ir užmokėjęs renka
mą nuomą už patalpas, jautėsi pa
tenkintas. Manau, kad patenkinti bu
vo ir žiūrovai, nes, šalia įvairių mo
tyvų, kaikuriuose kūriniuose matėsi 
ir religinių užuominų, kaip pvz. “Na
tiurmorte su verbomis”, akvarelėje 
"Rūpintojėlis”. O ir Vilniaus vaiz
dai, kaip “Vilniaus šv. Onos ir Ber
nardinų bažnyčios” ar “Vilniaus uni
versiteto kiemas ir šv. Jono bažny
čia”, meniniuose kūriniuose įamžin
ti, padvelkia vilties ir atsparumo 
simboliais, šią parodą aplankė daug 
žmonių.

* * *
KĄ ŽINO JAUNIMAS apie žymes

niuosius lietuvius? šis klausimas bu
vo pateiktas 40-čiai mokinių Čikagos 
augšt. lit. mokykloj ir rezultatai pa
skelbti Jaunimo Centro leidžiamų 
“Mūsų Žinių” kovo 5 d. nr. Cituoju 
būdingesniuosius: Simas Kudirka 
(žino 40 mokinių) — “jis buvo be
laisvis Lietuvoj ir tada čia atvažia
vo” ir 1.1. Dr. Vincas Kudirka (35)
— “sudarė Lietuvos himną” ir t,t. 
Bernardas Brazdžionis (27) — “ra
šytojas ir poetas, rašė pasakas, dai
lininkas. turi krautuvę”. Maironis 
(40) — poetas ir rašytojas, vysku-. 
pas ir rašytojas” ir t.t. Dana Stan- 
kaitytė (32) — “dainuoja, aktorė, 
turi radijo programą, lietuvė, kur 
mes pasirašėm išlaisvinti ją”. Mika
lojus K. Čiurlionis (38) — “kompo
zitorius, muzikas, dailininkas, artis
tas, turi chorą, Čiurlionio ansamblis
— ‘muzikas’, jis yra labai geras pro
fesorius". Stasys Yla (15) — “rašy
tojas, mokslininkas, kunigas, kuris 
buvo Sibire, teniso lošėjas ...” Aloy
zas Jurgutis (23) •— “rašo muziką, 
pianino grojikas, veda radijo pro
gramą, fotografas, Neries ‘coach’ ”. 
Henrikas Nagys (4) — “rašytojas, 
mckina pianiną, Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, tautinių šokių 
grupės vedėjas” ir t.t. ir t.t. Mokinių 
atsakymai palikti tokie, kokie jie 
buvo originale.

Naujausios knygos 
Anapilio knygyne

Tomas Venclova, 98 EILĖRAŠČIAI 
$6.50; J. Kaributas,TEATRINIO VAR
GO KELIAIS $11.00; Milda Kviety- 
tė, KALNUOSE, pasakos ir vaizde
liai vaikams, iliustruota $3.25; Vyt. 
Alantas, LIEPKALNIO SODYBA 
$11.00; G. Valančius, ŽEMAIČIŲ DI
DYSIS, istoriobiografiniai pasakoji
mai, I dalis $13.00; Jurgis Jankus, 
IR NEBEPASIMATEM, pasakojimai 
$7.75; D. Fainhauz, LITHUANIANS 
IN MULTI-ETHNIC CHICAGO UN
TIL W. WAR II, $21.50.

Visų turimų knygų negalima su
rašyti. Kurių neturime, pageidau
jant, galime užsakyti. Vienos knygos 
persiuntimas — vienas doleris.

Užsakyti paštu; ANAPILIO KNY
GYNAS, 29 Sun Row Dr., Weston, 
Ont. M9P 3H5.

Verdi operos "Nabucco” repeticijos metu Čikagoje. Iš kairės: Katarina Kogulaitė, Dana Stankaitytė, Jonas Var
nelis, Stefan Wycikas, Margarita Momkienė Nuotr. V. Jasinevičiaus

KANADOS ĮVYKIAI

Per milijoną bedarbiu
Kanados statistika paskelbė 

daugelio pranašautą žinią, kad 
oficialus bedarbių skaičius va
sario mėnesį peržengė vieną mi
lijoną. Tą mėnesi nedarbo drau- 
dos pašalpas gavo 1.007.000 ka
nadiečių. Tokio bedarbių skai
čiaus Kanada nėra turėjusi savo 
istorijoje. Daugiausia bedarbių 
yra Kvebeke — 342.000. Antro
ji vieta tenka Ontario provinci
jai su 326.000. Opozicijos parti
jos pareikalavo naujo biudžeto 
su pajamų mokesčio nuolaido
mis ekonomijai išjudinti. Finan
sų min. J. Chretienas šį reikala
vimą atmetė, naująjį biudžetą 
žadėdamas paskelbei tik balan
džio pabaigoje ar gegužės pra
džioje. Jis teigia, kad pernai ka- 
diečiams buvo parūpinta 287.- 
000 naujų darbų. Šis skaičius 
galbūt yra pakankamas darbo 
rinkon įsiliejančiam darbininkų 
prieaugliui patenkinti, bet jis, 
deja, nesumažina darbo neturin
čių kanadiečių eilių. Tai liudija 
nuolatinis bedarbių gausėjimas 
kiekvieną mėnesį. Konservato
rių vadas J. Clarkas, pasmerk
damas premjero P. E. Trudeau 
vyriausybę už jokių priemonių 
nesiėmimą nedarbui sumažinti, 
pasiūlė šį uždavinį patikėti par
lamentiniam visų partijų komi
tetui, kurį sudarytų 14 parla 
mento narių. Komitetas priimtų 
visų partijų bei privačių organi
zacijų siūlomas priemones ne
darbui sumažinti ir paruoštų 
planus vyriausybei. Tačiau ir šį 
pasiūlymą atmetė finansų min. 
J. Chretienas kaip neturėsiantį 
įtakos ateičiai. Jis taipgi pripa
žino, kad sekančiame biudžete 
deficitas greičiausiai pasieks $11 
bilijonų. Dolerio vertės kri
timas sudaro problemą Kanados 
kariams, civiliams tarnautojams 
bei jų šeimoms V. Vokietijoje. 
Seniau kanadiškas doleris buvo 
vertas keturių markių, o dabar 
nesiekia nė pilnų dviejų. Kana
dos bazėse V. Vokietijoje yra 
14.300 kanadiečių. Kylanti mar
kės vertė gerokai apsunkino jų 
gyvenimą.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė, vadovaudamasi valsty
bines paslaptis saugančiu įsta
tymu, teisminėn atsakomybėn 
patraukė dienraščio “The To
ronto Sun” vyr. red. P. Worth- 
ingtoną ir leidėją D. Creightoną 
už du P. Worthingtono rašinius, 
atskleidusius sovietų špionažą 
Kanadoje, KGB bandymus ver
buoti agentais Kanados ambasa
dos pareigūnus Maskvoje. Pasak 
P. Worthingtono, šie duomenys 
iš nežinomų šaltinių jį pasiekė 
paštu prieš gerą pusmetį. Juos 
jis paskelbė dėl parlamento na
riui T. Cosittui pradėto spaudi
mo už panašių duomenų skelbi
mą parlamente. P. Worthingto
no atskleistuose faktuose nesi
mato jokių valstybės saugumą 
pažeidžiančių žinių. Jie tik rodo 
sovietų špionažo intensyvumą, 
kuris sudaro grėsmę Kanadai ir 
kažkodėl yra toleruojamas, nesi- 
imant griežtesnių priemonių 
galbūt dėl prekybos santykių su 
Sovietų Sąjunga. Pagrindine by
los priežastimi greičiausiai yra 
vyriausybės noras surasti šaltinį 
RCMP saugumiečių eilėse, tei
kiantį informacijas spaudai ir 

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
| reikalais betkur 
$ pasaulyje skambinti

I tel. 533-3531 
$
£ nuo 11. v.r. iki 7 v.v.

parlamento nariams. Minėtu 
įstatymu buvo grasinta ir parla
mentarui T. Cosittui, bet jį sau
go parlamento neliečiamumas. 
Pagal įstatymą, P. Worthingto- 
nui ir D. Creightonui gresia 14 
metų kalėjimo, jeigu jie bus prir 
pažinti kaltais.

Ontario finansų min. D. Mc- 
Keough naujajame biudžete ne
tilsiančios kritikos susilaukė 
valstybinės OHIP sveikatos 
draudos įmokų padidinimas 37,- 
5%, ją padarysiantis brangiau
sia visoje Kanadoje. Laikraščių 
vedamieji atkreipia dėmesį į 
kaikuriuos nelogiškumus. Pvz. 
visiems pensininkams ši drauda 
yra nemokama, nors jų eilėse 
yra turtingų žmonių, turinčių 
didesnes pajamas už dirbančius 
Ontario gyventojus. Nuo drau- 
dos įmokų atleidžiamos tos šei
mos, kurių metinė apmokestina, 
ma uždarbio suma neprašoka 
$4.000. Jei ši riba yra peržen
giama tik vienu doleriu, šeima 
už OHIP drauda per metus turi 
sumokėti $528. Ši suma yra tai
koma visoms šeimoms — net 
ir milijonierių, nes nėra susieta 
su uždarbio didumu. Šeimai, ku
rios pajamos yra $20.-50.000, ta 
įmoka nesudaro problemos, bet 
ji yra tikrai skaudi rykštė šei
moms, nežymiai prašokusioms 
$4.000. Ontario liberalų vadas 
S. Smithas žada iškelti nepasi
tikėjimo klausimą konservato
rių premjero W. Davis vyriausy
be, jeigu ji per mėnesį laiko ne
suras priemonių OHIP įmokoms 
pertvarkyti. Jų padidinimas 37,- 
5% esąs nepriimtinas Ontario 
gyventojams. Premjero W. Dav
is mažumos vyriausybė, atrodo, 
turės skaitytis su opozicijos rei
kalavimais arba skelbti naujus 
parlamento rinkimus.

Belgrado konferencijoje, baig
miniame pranešime visiškai nu
tylėjusioje žmogaus teises, lan
kėsi Kanados daugiakultūrišku-

TORONTIECIAI, DĖMESIO!
Pasaulio Lietuvių Dienos įvyks 

Toronte š.m. birželio 28 — lie
pos 3 d.d. Pasiruošimas visose 
srityse vyksta pilnu įkarščiu. 
Svarbus yra ir nakvynių klausi
mas. Todėl į lietuvišką ir svetin
gą talką kviečiami visi Toronto 
lietuviai. Dalis svečių apsistos 
pas gimines, pažįstamus, drau
gus, kitiems bus patogiau vieš
bučiuose ar studentų bendrabu
čiuose, tačiau daugeliui svečių 
teks j ieškoti nakvynės. Todėl 
prašome, kurie gali savo na
muose priimti lietuvius, atvyku
sius iš Australijos, Europos, P. 
Amerikos ar kitų tolimų kraštų, 
pranešti J. Vingelienei tel. 536- 
1785.

Pavieniai sportininkai, spor
to klubų vadovai savo koman
doms nakvynių reikalu kreipiasi 
į Kęstutį Budrevičių, 519 Dover- 
court Rd., Toronto, Ont. M6H 
2W3, Canada. Tel. 1-416-535- 
9755. Sportininkams yra gautas 
Toronto universiteto bendrabu
tis papigintomis kainomis. Pra
šome iš anksto rezervuoti, nes 
vietų skaičius ribotas.

Visi chorų vadovai ar pirmi
ninkai choristų nakvynių reika
lais kreipiasi į VI. Dauginį, 1613

mo min. N. Cafikas. Šių teisių 
klausimą jis bandė judinti asme
niniame pasikalbėjime su sovie
tų delegacijos vadovu J. Voron- 
covu, pasiūlydamas išleisti visus
sovietų disidentus Kanadon. 
Konkrečiai buvo paliestas žydų 
aktyvisto A. ščaranskio atvejis. 
Pasak J. Voroncovo, jie nesąs 
disidentas, bet nusikaltėlis, ku
riam keliama byla už ryšius su 
amerikiečių ČIA žvalgybos 
agentais. T. Cafikas taipgi pra
šė išleisti Vankuverin pas gimi
nes jau 35 metus kalinamą D. 
Šumaką, nuteistą už jo politi
nius įsitikinimus. Šia proga taip
gi buvo iškeltas ir baltiečių iš
skirtų šeimų sujungimas Kana
doje. J. Voroncovas visais šiais 
klausimais patarė T. Cafikui 
kreiptis į Sovietų Sąjungos am
basadą Otavoje.

Šypsenas
Skotas

Skotas pasakoja bičiuliui:
— Žinai, vakar gavau brolio 

laišką iš Australijos. Dvidešimt 
metų jis man nerašė . . .

— Ir kaip jam sekasi?
— Nežinau. Už laišką reikėjo 

primokėti, ir aš atsisakiau.
Maloniausias darbas

Lietuvis Ričardas Tamulis ir 
latvis Aloyzas Tuminš laimėjo 
Sovietų S-gos bokso čempijono 
titulus. Lietuvis čempijonas pa
stebėjo, kad nieko nėra geres
nio, kaip boksuotis: išdaužai 
burliokui snukį ir už tai dar 
aukso medalį gauni . . .

Du netikėliai
Maskvoje susitinka du sovie

tų piliečiai.
— Žinai, praėjusią naktį tu

rėjau keistą sapną: mačiau di
džiausią sviesto kalną, o ant jo 
— sėdintį patį Dievą!

— Ką tu, pablūdai? Tu gi ži
nai, kad Dievo nėra!

— Žinau, bet sviesto taip pat 
nėra . . .

Parinko Pr. Alš.

Bloor St. West, Toronto, Ont., 
M6P 1A6, Canada. Tel. 1-416- 
533-1121. Taip pat prašome ne
delsti rezervacijų reikalu.

Norime Toronto lietuviams 
savininkams priminti, kad pri
ėmimas svečių nekelia jokių di
delių įsipareigojimų bei reikala
vimų. Svarbu svečius priimti 
nuoširdžiai, paprastai ir duoti 
jiems progą pailsėti. Supranta
ma, atvykstantiems iš kitų kraš
tų reikės išleisti daug lėšų, to
dėl padėkime sutaupyti išlaidas. 
Tai bus didelis mūsų visų laimė
jimas. Ta proga prisimintinas ir 
lietuviškas posakis: “Svečias į 
namus, Dievas į namus”.

Kadangi Pasaulio Lietuvių 
Dienų surengimas krinta ant 
Toronto - Hamiltono - Oakvillės 
- Mississaugos ir kitų gretimų 
apylinkių lietuvių pečių, todėl 
visi kviečiami būti PLD rengė
jais įvairia talka.

Visais reikalais rašyti ar 
skambinti: PLD Organizacinio 
Komiteto pirm. J. R. Simanavi
čiui, 1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8. Tel. 533-0621. 
Už talką nuoširdus lietuviškas 
ačiū!

PLD informacija

Pasaulio Lietuvių Dienų ren
gėjų komiteto posėdis įvyko Pri
sikėlimo par. patalpose kovo 18 
d. Jame dalyvavo: pirm. J. R. 
Simanavičius, nariai — J. Vai- 
čeliūnas, V. Ignaitis, A. Banelis, 
Pr. Berneckas, P. Dunderas, G. 
Juozapavičiūtė, M. Chainauskas, 
dr. J; Sungaila, V. Verikaitis, J. 
Karka, S. Kuzmas. Be to, iš JAV 
dalyvavo šie L. Bendruomenės 
veikėjai: A.. Vakselis, J. Gaila, 
K. Dočkus, R. Kasparas. Posėdis 
truko visą dieną ir apsvarstė pa
grindinius PLD reikalus: nusta
tė galutinę programą, renginių 
vietą, laiką, sudarė garbės sve
čių sąrašą, pajamų - išlaidų są
matą, numatė programų vykdy
tojus, talkininkus, nakvynių vie
tas ir t.t. Posėdis pageidavo, kad 
lietuviškoji spauda daugiau ra
šytų apie PLD renginius — PLB 
seimą, dainų šventę ir sportines 
žaidynes.

KLB krašto valdybos pirm. J. 
R. Simanavičius kovo mėnesio 
pradžioje dalyvavo baltiečių va
kare Kanados parlamento rū
muose, dr. Haidaszo pagerbime 
ir Estijos nepriklausomybės 
šventėje Otavoje, Rytų ir Vidu
rio Europos Studijų Dr-jos su
rengtose studijų dienose Banf- 
fe, Albertoje. Taip pat jis lan
kėsi Čikagoje Pasaulio Lietuvių 
Dienų reikalais. Ten turėjo po
kalbį su “Amerikos Balso” ko
respondentu apie būsimas PLD 
Toronte, o per vietines Čikagos 
lietuvių radijo programas infor
mavo tautiečius apie didįjį ren
ginį.

Labdarai finansuoti kasmet 
Toronte daroma plataus masto 
rinkliava, kurią tvarko “United 
Way” organizacija. Paaiškėjus, 
kad pastaroji remia ir tokias in
stitucijas, kurios pritaria abor
tų darymui, katalikų labdaros 
vienetai pasitraukė Iš “United 
Way” ir kasmet organizuoja at
skiras rinkliavas, pavadintas 
“ShareLife”. Iki šiol jau su
rinkta $2.244.738,74. Siame va
juje dalyvauja ir lietuvių kata
likų parapijos. Iš paskelbto biu
letenio matyti, kad Prisikėlimo 
parapija suaukojo iki kovo 13 
d. $1.163,00 (tai pradinė suma; 
pernai — $2.688,55), Lietuvos 
Kankinių parapija — $4.000 
(pernai — $3.090,00). “Share
Life” lėšos skiriamos katalikų 
labdaros institucijoms, kunigų 
seminarijai išlaikyti ir varga
niems kraštams pagelbėti.

KLB Toronto apyl. valdyba 
yra sudariusi pilną tarnybą ir va
dovybę tradiciniam “Vilniaus” 
paviljonui, kuris įvyks birželio 
mėnesio gale Prisikėlimo par. 
salėse. Numatyti rinkimai “Miss 
Vilnius” — iškiliosios lietuvai
tės. Vasario 16 minėjime turėta 
per $1.000 išlaidų, įskaitant ir 
pusę išlaidų už penktadienio va
kare įvykusį svečių priėmimą. 
Apylinkės valdyba Velykų šven
čių proga nuoširdžiai sveikina 
visus Toronto tautiečius, linkė
dama Gėrio pergalės.

Pajamų mokesčio blankus užpildo
MARK TUOMOLA, B.A.

191 Eglinton Avė. E. No. 206 
(Finnish Credit Union Building) 488-1801
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Lietuviu 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 valandai 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Daugiakullūrė konferencija 
Kanados vienybės tema rengia
ma š.m. balandžio 21-22 d.d. To
ronto “Four Seasons Sheraton” 
viešbutyje. Įvairių tautybių ren
gėjų komisijai pirmininkauja 
Alex Chumak — Toronto švie
timo vadybos narys. Planavimo 
komitete dalyvauja 12 tautybių, 
o konferencijoje dalyvaus 35 
tautybių atstovai. Specialus po
sėdis numatytas jaunimui tema 
“Jaunimas ir vienybė". Kaip in
formacijos pareigūnė planavimo 
komitete dalyvauja Gabija Juo
zapavičiūtė. Įvairių tautybių 
bendruomenių pirmininkų sąra
še pažymėtas ir KLB pirm. J. R. 
Simanavičius.

Lituanistinių Kanados mokyk
lų mokytojų metinis suvažiavi
mas įvyko kovo 18 d. Prisikėli
mo Parodų salėje. Dalyvavo 41 
mokytojas iš Montrealio, Toron
to, Hamiltono ir Londono. Pasi
gesta mažesnių mokyklų moky
tojų dalyvavimo. Paskaitas skai
tė V. Stanevičienė, A. Rinktinas, 
Br. Juodelis (iš JAV). Dalyviai 
gėrėjosi mokyt. Adelės Abro- 
maitienės dailės darbų paroda. 
Suvažiavimas baigtas vakarie
ne, kurioje dalyvavo keletas 
svečių iš JAV ir Toronto. Po 
vakarienės buvo parodytas nau
jai paruoštas filmas apie daili 
ninkus Tamošaičius “Viena die
na pas Tamošaičius”, kuriame 
dalyvauja ir Hamiltono “Gyva- 
taras”. Suvažiavimą rengė KLB 
švietimo komisija, kuriai pirmi
ninkauja V. Stanevičienė.

KLB veiklai, ryšium su PL 
Dienomis Toronte, Windsoro- 
Chatham srityje gyveną lietu
viai suaukojo $1.911. Inž. H. La
pas PLD renginiams paaukojo 
$1.000. Stambiausia auka gauta 
iš Montrealio lietuvių banko 
“Litas”, būtent, $1.700. PLD fi
nansų komisija visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja ir kitus 
prašo prisidėti savo auka. Au
kas siųsti: PLD Finansų Komisi
ja. 1011 College, St., Toronto, 
Ont. M6H 1A6.

Kaip žymus krepšininkas ang
liškoje spaudoje dažnai minimas 
Leo Rautinšas. “The Globe a. 
Mail” III. 13 laidoje, aprašyda
mas gimnazijų krepšinio rung
tynes, išskyrė L. Raūtlhšą kaip 
Šv. Mykolo gimnazijos krepši
nio komandos kapitoną, kurio 
sumanumo bei apsukrumo dėka 
liko nugalėta “Kipling” koman
da. L. Rautinšas iškovojo 27 
taškus. <

Buvęs torontietis Juozas Ža- 
liaduonis, dabar gyvenąs Niu
jorke, lankėsi Toronte ir su J. 
Varanavičiumi aplankė “TŽ" bei 
kitas lietuvių institucijas.

Patikslinimai. “TŽ” 10 nr. ko
respondencijoje iš Staynerio • 
Wasagos vietoje pavardės Ka- 
karna turėjo būti p. Pakarna. — 
“TŽ” 11 nr. M. Lietuvos Mote
rų Dr-jos padėkoje vietoje “Dai
nos” grupės turėjo būti “dainų 
šventės rengėjų komitetui”.

Okulistas
S. Brogovvski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų-— Gyvybės
# A X* * Automobilių

< * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios 
Tel. 277-1270

— Velykų Prisikėlimo pamaldoms, 
kurios įvyks 7 v. ryto, didysis alto
rius pasipuoš triumfuojančio Kris
taus bareljefu, sukurtu skulptoriaus 
Ramojaus Mozoliausko.

— Didžiąją Savaitę pamaldų tvar
ka: D. Ketvirtadienį pamaldos 7.30 
v. vakaro, D. Penktadienį — pamal
dos 3 v.p.p.. D. šeštadienį — pamal
dom 7 v. vakaro. Visomis dienomis 
dalinama Komunija.

— šventovės statybos fondui au
kojo po $250: dr. J. A. Sungailos ir 
K. M. Stulpinai; $200: W. Dauginiai; 
$150: B. B. Praniai; po $100: K. Ric- 
kienė, Pr. Dovidaičiai, P. A. Vilu- 
čiai, J. Dunčikai, V. R. Akelaičiai, 
J. A. Šulcai. Geradariams nuoširdi 
padėka.

— Dėkojame V. Burdulienei už 
užuolaidų pasiuvimą didiesiems pa
rapijos salės langams, o V. Lenaus- 
kui už parūpinimą užuolaidoms me
džiagos pigia kaina.

— Dėkojame kun. Algimantui Ke- 
ziui, SJ, už turiningas rekolekcijas, 
šeštadienio vakare buvo parodyta po
ra filmų iš Čikagos lietuvių gyveni
mo.

— Staineryje priešvelykiniame su
sitelkime dalyvavo apie 100 tautie
čių. Po pamaldų J. Lapavičiaus val
gykloje įvyko visų dalyvių agapė.

Pirmosios Komunijos iškilmės bus 
gegužės 14 d., per Sekmines. Su
tvirtinimo sakramentas bus teikia
mas šventovės šventinimo dieną, bir
želio 11.

— Prašoma pranešti ligonius ir 
senukus, kad kunigai juos aplankytų 
prieš Velykas.

— Pamaldos; šį šeštadienį vakare 
už a.a. Oną Ališauskienę, sekmadie
nį, 10 v.r., už a.a. Danutę Jonaitytę, 
11 v. už a.a. Zuzaną Auksemienę, a. 
a. Florentiną Prechtienę ir Mariją- 
Antaniną Jakelaitienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapija Toronte 
— D. Penktadienio pamaldos — 

11 v. ryto su šv. Komunija; giedos 
choras; Velykų ryto pamaldos —
9.30 v. be šv. Komunijos.

— Kovo 2 d. Toronte mirė Olga 
Glanerticnė, 84 m. amžiaus. Palai
dota buvo 6 d. Park Lawn kapinėse. 
Paliko liūdintį sūnų Edviną. Apei
gas atliko kun. Alg. Žilinskas. Ilsė
kis ramybėje. Užuojauta sūnui.

— Kovo 18 d., 6 v.v., įvyko mote
rų apmąstymo vakaras. Giedojo cho
ras, įspūdingą žodį tarė Silvija šar- 
kulė-Burrow.

— Verbų sekmadienį pamaldų 
metu buvo prisiminta p. Tamulio- 
nienės dėdienė a.a. Marė Latvaitie- 
nė, kuri mirė kovo 1 d. Monrea
lyje, būdama 94 m. amžiaus. Velio
nė paliko pavergtoje tėvynėje dvi 
dukras bei sūnų, Montrealyje dvi 
dukras ir du sūnus. Ilsėkis ramybė
je. Užuojauta visai šeimai.

— Prisiminkime maldose visus 
mūsų ligonius; ypač Toronto vaikų 
ligoninėje sveikstantį Paulių Turū- 
U-

— Aleliuja! Jis iš tikrųjų prisikė
lė. šventų Velykų visiems!

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką Pri

sikėlimo ir Lietuvos Kankinių para
pijų klebonams už leidimą rinkti au
kas per rekolekcijas ir visiems para
pijiečiams už nuoširdžią ir duosnią 
auką. Tegul ši Didžioji Savaitė 
mums visiems padeda išgyventi dar 
giliau nuostabią Dievo meilę, kad 
Prisikėlimo džiaugsmas būtų dar di
desnis, ir džiaugsmingas Aleliuja 
skambėtų širdyse mūsų visų sutar
tinai.

Nek. Pr. Marijos seserys Toronte

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel.
533-3022. 
PARDUODAMAS gražus gyvenamas 
namas Kaune. Teirautis O. Kemėžle- 
nė, tel. 533-6937 Toronte.
IŠNUOMOJAMAS I augšte frontinis 
kambarys. Galima naudotis virtuve, 
prausykla ir šaldytuvu. Garažas. Vie
ta: Bloor St. W„ Ossington Avė., To
ronte. Tel. 536-8663. 

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist" tel. 537-9070, vakarais 
trl. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Nemokamas pristatymas į li
gonines, laidotuvių namus ir Lt. Sa
vininkė yra prityrusi vestuvinių gė
lių tvarkymo srityje.

PARDUODAMI DVEJI NAMAI St. 
Petersburge, Floridoje ant vieno 
sklypo, labai gerame rajone. Kaina 
— $37.000. Adresas: Anna Rackus, 
504—70th Ave., St. Petersburg 
Beach, Florida 33736, USA. Tel. 1- 
813-360-7318.________________

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

“VENUS FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Ave,, Toronto, Ont Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. P u t n 1 n š kalba 
lietuviškai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Dėkojame kun. dr. V. Gidžiū

nui, OFM, už rekolekcijų vedimą, o 
parapijiečiams už gausų dalyvavi
mą.

— Pamaldos D. Ketvirtadienį —
7.30 v.v., D. Penktadienį — 3 v.p.p. 
(per šias pamaldas bus daroma rink
liava Toronto vyskupijos vajui), D. 
šeštadienį — Velykų vigilijos apei
gos 10 v.r., Prisikėlimo Mišios 10.45 
v.v., Velykų dienos Mišios: 8, 9, 10,
11.30 v.r. ir 7 v.v. Neilsono aikštė 
atidara visų pamaldų metu. Adora
cija prie švenčiausio ir Karsto 
vyksta įprasta tvarka. Organizacijos 
prašomos pasitikrinti laiką biulete
nyje.

— Parapijos įvykiai: visuotinis 
parapijos susirinkimas — balandžio 
9 d. po 11.30 v. Mišių par. salėje. 
Dail. V. Igno meno paroda — ba
landžio 22-23 d.d. Parodų salėje. Lė
lių teatras iš Čikagos — bal. 15 d. 
Parapijos 25 m. sukaktis balandžio 
15-16 d.d. Čikagos "Dainavos” an
samblio “Kūlgrinda” — bal. 15 d. 
Central Tech, salėje. Iškilmingos 
pamaldos bal. 16 d., 11.30 v.r., o 
banketas Royal York viešbutyje, 5.30 
v.v. Bilietai įsigyjami iš anksto; jų 
dar yra.

— Jubilėjinio kryžiaus projektui 
aukojo: A. šelmys $100, dr. J. Ur- 
baitis $50, A. Šiukšta $50, K. B. Va
lančiai $50, A. S. šergaliai $25, J. 
Šergalis $25, V. Lastauskas $25, M. 
A. Neverauskai $20, L. S. Olekai $20, 
J. B. Maziliauskai $15.

— Parapijos tarybos susirinkimas 
įvyks kovo 29 d., 7.30 v.v., Parodų 
salėje.

— Pakrikštytas Anthony Charles, 
Mykolo ir Ritos (Strimaitytės) Gal
lagher sūnus. Santuokai ruošiasi Da
na Simanavičiūtė su Edvardu Osta- 
finu. I

— Bilietai į “Kūlgrindą” ir į para
pijos banketą gaunami parapijos sa
lėje sekmadieniais visų Mišių metu 
pas V. Tasecką ir J. Vingelienę, o 
šiokiadieniais — telefonu: Taseckas 
279-0363, Vingelienė 546-1785.

— Mirusieji: kovo 14 d. palaido
ta a.a. Ona Dambrauskienė, 52 m. 
Gili užuojauta jos vyrui Povilui, 
dukroms Daliai ir Laimai. Lietuvo
je yra likę du jos broliai ir sesuo. 
Užjaučiame: Oną Virbūnienę, kurios 
brolis Stanislovas Laurinskas mirė 
Lietuvoje; Algį žemaitį, kurio se
sers sūnus Juozas Masaitis mirė 
JAV.

— Mišios: šeštadienį 10.45 v.v. už 
parapiją, už Praną ir Stasę Basčius, 
užpr. A. J. Puteriai, už Edvardą 
Stankaitį, užpr. tėvai; sekmadienį 8 ' 
v. už Edvardą Stankaitį, užpr. tėvai, 
9 v. už Oną Ališauskienę, užpr. J. 
Z. Didžbaliai, 10 v. už Juozą Simin- 
kevičių, užpr. B. P. Sapliai, 11.30 už 
pranciškonų geradarius, 7 v. v. už 
Ireną Gurevičienę, užpr. A. Gurevi
čius.

Lietuvių Namų žinios
— Metinis visuotinis LN narių 

susirinkimas įvyko kovo 19 d. Da
lyvavo 376 nariai. Susirinkimą pra
dėjo pirm. J. Strazdas, kuris buvo • 
sutiktas nuoširdžiais plojimais. Susi
rinkimas, vadovaujamas pakviesto 
adv. G. Balčiūno, praėjo ramioje ir 
darbingoje nuotaikoje. Į valdybą bu
vo pasiūlyti 8 kandidatai. Išrinkti: 
dr. J. Slivinskas, S. Kuzmas, inž. H. 
Lapas ir G. Beresnevičius. Į revizi
jos komisiją išrinktas B. Saplys. Su
sirinkimas užtruko 4 valandas. Baig
tas Lietuvos himnu.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo per 300. Svečių knygoje pa
sirašė: A. Degutis iš Čikagos, R. 
Kasparas iš Riverside, Ill., Ambro- 
zaičiai iš Kingston, Ont., A. G. Werr, 
Parry Sound, Ont., ir Linas Mikulio- 
nis iš Hollywood, jaunas artistas, 
kuris šiuo metu ruošiasi pasirodyti 
televizijos programoje “Charles An
gels”.

— Velykų švenčių metu LN ir 
svetainė “Lokys” bus uždaryti ko
vo 24, penktadienį, ir kovo 26, pir
mą Velykų dieną. Tomis dienomis 
nebus jokių parengimų ir nebus iš
leistas LN biuletenis, šeštadienį, 
kovo 25, svetainė "Lokys” veiks nor
malia tvarka.

— LN nario pilnus įnašus po 
$100 sumokėjo: A. Kiškis, A. Pet
kevičius, S. M., V. Ignaitis, G. Beres
nevičius, V. Taseckas, V. Bireta. L 
Ramonas sumokėjo $75 (papildė iki 
$106.54), O. Duobaitienė — $50 
($100), A. Ignaitytė — $50 ($100). 
LN valdyba kovo 16 d. posėdyje mi
nėtus asmenis patvirtino pilnateisiais 
nariais.

— Antroji poilsio stovykla bus 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje Wa- 
sagoje rugpjūčio 5-19 d.d. Savaiti
nis mokestis asmeniui $10-20, šei
mai $30-40. Rengėjai — LN Vyrai. 
Informacijų reikalais kreiptis į V. 
Kulnį tel. 769-1266 arba LN sekma
dienio popietėse.

— LN šachmatininkų klubo val
dyba kviečia jaunimą dalyvauti 
sekmadieniais žaidimuose LN Vy
tauto Didžiojo menės balkone nuo 
1 v.p.p. iki 4 v.p.p. Jaunimui paskir
ti atskiri žaidimo stalai.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo metinis susirinkimas įvyks 
kovo 28 d., 1 v.p.p., LN Gedimino 
menėje._______________________
PRITYRĘS LAIKRODININKAS tai
so beveik visus laikrodžius. Skam
binkite 536-8663 Charlie (Kazimie
rui). Susitarsime. Vieta: Bloor St. 
W., Ossington Ave. — 484 Roxton 
Rd. K. Ginčius.

a

Įėjimas: $7.00 suaugusiems, 
L $6.00 pensininkams ir
f) jaunimui nuo 12 metų,

$3.50 vaikams nuo 6-12 metų, 
nemokamas vaikams iki 6 metų

Stalai numeruoti. Bilietus galima įsigyti 
LN popietėse sekmadieniais ir LN

• raštinėje. Telefonas 533-9030.
Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu paremti

I Įvairiausias velykinis maistas.*
5 kumpiai, žąsys, kalakutai, paršiukai,
| pyragai, margučiai, vynas in.t.
| Maža programėlė
n LN MOTERŲ BŪRELIS ir LIETUVIU IN AMAI £

eXe>R<3X’ 'XSMSV
Maloniai kviečiame Toronto visuomenę atsilankyti į f

į skulptoriaus^DAGIO darbu

LN MOTERŲ BŪRELIS ir LIETUVIŲ NAMAI

balandžio 1 ir 2 dienomis. lankymas — balandžio 1, šeštadienį, 
4-7val, vakaro,

Atidarymas - balandžio I d., balandžio 2, sekmadieni,
4 v. po pietų; 12-4val. popifetų.

’ RENGĖJOS — LN MOTERŲ BŪRELIS

pavasario
balandžio 8, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose 

iz j ■/.....    ;
PROGRAMOJE:,

Remkime šokantj-dainuojantj jaunimą! Tėvų komitetas

Prisikėlimo parapijos banke
lis praneša, kad bus uždarytas 
kovo 24 ir 26 d.d. Kitomis die
nomis veiks normalia tvarka.

Prisikėlimo parapija uoliai 
ruošiasi 25-rių metų veiklos su
kakčiai, kuri bus iškilmingai mi
nima š.m. balandžio 15 ir 16 d. 
d. Išvakarėse, t.y. šeštadienį, 
Central Tech mokyklos salėje 
čikagiškio “Dainavos” ansamb
lio spektaklis, kuriame torontie- 
čiai ir kitų apylinkių lietuviai 
matys muzikinį veikalą “Kūl
grinda”. Jo autoriai — rašyt. N. 
Jankutė ir muz. A. Jurgutis, re- 
žisorė — Z. Kevalaitytė - Visoc- 
kienė. Į šį spektaklį iš Londono, 
Ont., ruošiasi atvykti pilnas au
tobusas žiūrovų. Sekmadienį, ba
landžio 16, bus iškilmingos pa
maldos Prisikėlimo šventovėje, 
o vakarienė — Royal York vieš
butyje. Pakviesta daug augštų 
svečių — dvasiškių ir pasaulie
čių.

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje rengia pašto ženk
lų parodą balandžio 2, Atvely
kio dieną. Pirmą kartą pasiro
dys mūsų jaunieji filatelistai, 
kurie buvo suorganizuoti prie 
TLF Draugijos. Parodoje pama
tysime nepriklausomos Lietu
vos pašto ženklus, Kanados, 
Jungtinių Tautų, Vatikano, Ken
nedy mirties proga įvairių vals
tybių išleistus jam paminėti 
pašto ženklus ir t.t. Be to, bus 
parodyti pinigai ir medaliai.

Pašto ženklų rinkimas yra la
bai geras ir naudingas jaunimui 
laisvalaikio užsiėmimas. Tėvai 
turėtų savo vaikus paskatinti, 
kad įsijungtų į suorganizuotą fi
latelistų būrelį ir, rinkdami paš
to ženklus, naudingai praleistų 
savo laisvą laiką. Nepriklauso
mos Lietuvos pašto ženklai yra 
prisiminimas mūsų gražaus ne
priklausomo gyvenimo laikotar
pio. K. K.

Anapilio Moterų Būrelio val
dyba vasario 28 d. įvykusiame 
posėdyje pasiskirstė pairego- 
mis: pirm. S. Aušrotienė, ižd. D. 
Barkauskienė, vicepirm. ir sekr. 
R. Celejevskienė, vicepirm. K. 
Bučienė, jaunimo ir kilimo rei
kalams — D. Garbaliauskienė, 
parengimų — pirm. A. Sčepavi- 
čienė, M. Aulinskienė, Z. Linke
vičienė; revizijos komisija — O. 
Jonaitienė, A. Kazlauskienė, P. 
Vaičeliūnienė; sekmadienių ka
vutėm — V. Jasinevičienė (tal
kinti P. Ščepavičiui).

R

Karaliaus Mindaugo menėje

Prano Čepėno
“NAUJŲJŲ LAIKŲ

LIETUVOS ISTORIJA”
— brangi knyga visiems lietuviams, graži dovana 

kiekviena proga.
Pirmas tomas, 560 psl., kietuose viršeliuose kainuoja 
$15.00; gaunamas knygų parduotuvėse ir šiuo leidėjo 

adresu:
Juozas U r be lis, 1649 No. Brodway, Melrose Park, 

Illinois, USA. Tel. (312) Fl 4-9033

SffB rašomosios mašinėlės
* Su lietuvišku ir anglišku raidynu
* Elektrinės-automatinės ir paprastos
* Įstaigoms ir studentams
* Pigiau nei krautuvėse

Skambinti betkuriuo metu
tel. 233*4486 St PRAKAPUI
49 Norseman St., Toronto, Ont. M8Z 2P7

* Siuntiniai į Lietuvą
* Liet, foto albumai, piniginės ir kt.

Saugaus vairavimo mėnesių 
paskelbtas balandžio mėnuo. 
Tuo rūpinasi Kanados Saugumo 
Taryba. Ji kviečia visus vairuo
tojus prisiminti savo atsakomy
bę šeimai, keleiviams, visuome
nei. Saugaus vairavimo mėnesio 
tema: “Eismo saugumas prasi
deda su manimi”. Lietuviai taip 
pat turėtų atkreipti dėmesį į šį 
klausimą, nes ir jų eilėse būna 
gana daug nukentėjusių.

Susižiedavo Paryžiuje studi
juojanti meną Snaigė Valiūnai- 
tė su ten pat studijuojančiu 
prancūzų kalbą Antanu Šileika. 
Sutuoktuvės numatomos liepos 
8 d. Paryžiuje.

PARDUODAMAS NAMAS dėl lie
tuvių savininkų ligos St. Petersbur- 
go mieste, Floridoje. Namas stovi 
gražiausioje miesto vietoje, augštu- 
moje, niekad neaptvindomas, rūpes
tingai prižiūrėtas, aptvertas. Prie jo 
— didelis žemės gabalas. Auga nau
jai pasodinti apelsinų ir slyvų me
deliai. Namas šildomas alyva ir 
elektra; 5 kambariai; pastatytas iš 
cementinių blokų; koklinis stogas, 
grindys terasoje. Paliekami visi bal
dai. Kaina — tiktai $31.000 (be 
agento). Kreiptis į “TŽ” administ
raciją.

V

Toronto Lietuvių 
Namų “Gedimino 
Pilies” menėje
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Stalui numeruoti 
<W prie stalo) rezervuojami: 

J. Bubullenė 667-8260 
i V. Dauginis 533-1121 
' A. Lukošienė —

LN popietės meta 
Bilietai — $11, 

’■ studentams — _86 _

Naujai suorganizuotas Toron
to lietuvių vyrų choras, vado
vaujamas sol. V. Verikaičio, ren
giasi pirmajam koncertui gegu
žės 6, šeštadienį, L. Namuose. 
Be naujojo choro, kuriame dai
nuoja 25 vyrai, programą atliks 
sol. A. Pavasaris iš Los Angeles. 
Po koncerto — šokiai. Renginį 
globoja L. Namų Vyrų Būrelis. 
Bilietai gaunami pas J. Karasie- 
jų 279-9079 arba pas T. Stanulį 
533-6074. Minėtasis choras ir 
moterų sekstetas balandžio 22 
d. koncertuos Delhi medžiotojų 
ir žūklautojų vakare.

Viešosiose Toronto biblioteko
se rengiamos parodos, kuriose 
vaizduojami Sov. Sąjungos re
voliucijos įvykiai bei laimėjimai 
per 60 metų. Kanados Latvių 
Federacijos valdyba parašė pro
testo raštą bibliotekų tarybos 
pirmininkei (Miss N. Nakonech
ny, Chairperson of the Library 
Bord, 40 Orchard Blvd., Toron
to, Ont.). Jame išreiškiamas pa
rodos vienašališkumas, klaidi
nantis visuomenę. Prie šio pro
testo turėtų prisidėti ir kitos et
ninės grupės, gerai žinančios 
sovietinius “laimėjimus” savo 
kilmės kraštuose.

MONTREAL
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Taip atrodo velykinis stalas, rengiamas 
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Balandžio 1 d., 8 v.v., parapijos 
jaunimo klubas rengia šokius. Kvie
čiamas visas Montrealio lietuvių jau
nimas.

— Lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto susirinkimas pakartotinai šau
kiamas balandžio 9, sekmadienį, po 
10 v. pamaldų, seselių patalpose.

— Mokslo metų užbaigimas ir Mo
tinos Dienos minėjimas — gegužės 
14 d. Aušros Vartų parapijoje.

— Norima atgaivinti “Gintaro” 
veiklą. Tuo tikslu buvo sušauktas 
mokinių ir tėvų pasitarimas kovo 19 
d. Aušros Vartų par. salėje. S. Sk.

Sv. Kazimiero par. jaunimo klu
bas kviečia visą Montrealio jaunimą 
atsilankyti į jaunimo šokių vakarą 
balandžio 1, šeštadienį, 8 v.v. Gros 
orkestras įvairiausią muziką, pritai
kytą jaunimui. Užkandžiui galėsite 
gauti “pizzos” kiek tik norėsite. Taip 
pat veiks kietų ir minkštų gėrimų 
baras. Bus duodami trys vertingi 
įėjimo laimėjimai. Atsiveskite savo 
draugus! J. A.

Buvusi Lietuvos operos solistė E. 
Kardelienė plačiai aprašė “Naujie
nose” II. 6 Montrealio Žvejotojų bei 
Medžiotojų Klubo “Nida” surengtą 
metinį vakarą, kuriame meninę prog
ramą atliko torontiškė“Volungė” Ra
šinio autorė, pagyrusi volungietes, 
dainuojančias “gerai techniškai ir 
subtiliai niuansuotai”, pažėrė kele
tą kritiškų pastabų. Esą jos dainavo 
tik okup. Lietuvos kompozitorių est
radines dainas, nuobodaus, monoto
niško ritmo. Taip pat buvęs monoto
niškas lingavimas į šonus. Gerą įspū
dį daręs originalus dainininkių su- 
sigrupavimas. E. K. pageidavo dau
giau rimto žanro dainų. Volungietes 
tai gali, nes “jų balsai labai gražūs, 
išlyginti; dainuoja išsilaikydamos to
nacijose, nepasimetė ritme, dainuo
damos net ir komplikuotą sutartinę 
liaudies dainą labai gera dikcija”.

Penktasis velykinis stalas rengia
mas KLK Moterų Dr-jos skyriaus ba-

KLK Moterų Dr-jos Montrealio sk.
landžio 2 d. Atvelykyje AV parapijos 
salėje po 11 v. Mišių. Stalas bus tur
tingas maisto gaminiais, kokius mo
ka pagaminti gabios lietuvės moters 
rankos, šio pobūvio metu bus labai 
trumpa, be įdomi meninė dalis, ku
rios metu mūsų mažieji dalyviai bus 
apdovanoti velykinėmis dovanėlėmis.

Kadangi šis stalas visada sutrau
kia pilnutėlę salę žmonių, tai, norint 
išvengti didelio susigrūdimo prie 
įėjimo, bilietai jau yra platinami per 
šio stalo koordinatorę J. Baltuonie- 
nę ir visas valdybos nares, o taip pat 
abiejuose “Lito” skyriuose ir “Rū
tos” klube. Be to, kas nori gauti ge
resnį stalą, gali iš ankto jį rezervuo
ti. Laukiame visų atsilankant į šį 
penktąjį sukaktuvinį Velykų stalą.

N. Bagdžiūnienė
Metiniame lituanistinių mokyklų 

suvažiavime Toronte kovo 18 d iš 
Montrealio dalyvavo dvi mokytojos 
— J. Baltuonienė ir p. Malciuvienė. 
Jos padarė pranešimą apie mokyk
los padėtį.

Kvebeko švietimo ministerija jau 
prieš porą metų pradėjo planuoti 
trečios kalbos dėstymą pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose. Būtų gera, 
jei šis planas taptų tikrove, šiuo 
metu lituanistinės mokyklos vardu 
užpildome anketas, kurias atsiuntė 
švietimo ministerija. Numatoma, kad 
trečioji kalba, mūsų atveju — lie
tuvių, būtų dėstoma paskutinėse 
dviejose gimnazijų klasėse. Bet dėl 
didelio lietuvių išsisklaidymo yra 
prašoma, kad lietuviams būtų gali
ma įvesti lietuvių kalbos pamokas 
specialioje mokykloje vakarais ar 
šeštadieniais. Kalbą dėstyti turėtų 
mokytojai, turintys teisę mokyti 
Kvebeko provincijos mokyklose, o 
kreditai būtų užskaitomi mokinių 
lankomose gimnazijose. Jaunimas ir 
tėvai yra prašomi susidomėti šiuo 
planu ir, jei jis pavyktų, registruo
tis bei lankyti lietuvių kalbos kur
są. Greičiausia ši forma taptų mūsų 
lituanistinio seminaro pagrindu.

P. Adamonis

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.

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einomųsios s-tos ................... 6.0% Asmenines .......... 10.5%
Toupomųsios s-tos 8.25% Nekiln. turto 10.0%
Pensijų plonas .......................... . 8.5% Čekių kredito ..............................12.0%
Term. ind. 1 m........... L.......... 8.75% Investacines nuo ....................... 10.5%
Term. ind. 2 m............'........... 9.0%
Term. ind. 3 m. 9.25%
Duoda nemokamų gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumos. už paskolos sumų.

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

Kanados Lietuvių Fondo tary
ba posėdžiavo kovo 18 d. ir pa
skirstė pelną, gautą iš sutelkto 
kapitalo nuošimčių. Didesnės 
sumos paskirtos Pasaubo Lietu
vių Dienoms, švietimui, dail. A. 
Tamošaičio veikalui “Lithua
nian National Costiumes” ir ki
tiems kultūriniams reikalams.

Lėšų paskirstymas bus paskelb
tas vėliau.

Vida ir Arūnas Dailydžiai su
silaukė sūnaus, o jų dukrelė — 
broliuko.

Wellesley ligoninėje jau ku- 
kuris laikas serga Stella Vasi
liauskienė iš Staynerio, Ont.


