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Lietuva Toronte
Kanados lietuvių, ypač Toronte gyvenančių, laukia di

džioji savaitė — Pasaulio Lietuvių Dienos š.m. birželio 28
— liepos 3 dienomis. Tai bus pirmas tokio masto renginys 
ne tik š. Amerikoje, bet ir visoje išeivijoje. Jis apims 
sportines žaidynes, dainų šventę, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą ir kitus mažesnius .renginius. Paskirai 
imant, visi šie renginiai nėra pirmiena, bet jų sutelkimas
— naujiena. Iki šiol buvo manoma, kad lengviau ir geriau 
yra rengti tokio masto šventes paskirai, idant rengėjų ir 
visuomenės dėmesys nebūtų perdaug išblaškytas. Kitokios 
betgi nuomonės buvo pvz. estai ir latviai. Toronte ir kituo
se Š. Amerikos miestuose jie ėmė organizuoti didžiausio 
masto sutelktinius renginius, apimančius visas pagrindines 
tautinio gyvenimo sritis — religiją, muziką, dainą, šokį, 
vaidybą, sportą ir 1.1. Toronte nekartą buvome liudinin
kais minėtų didžiųjų renginių. Ypač sėkmingai pasirodė 
estai, sutraukę Į sporto stadijoną iki 20.000 žiūrovų. Tiek 
estų, tiek latvių didieji renginiai trunka ištisą savaitę. Jų 
žmonės, suvažiavę iš viso laisvojo pasaulio, jaučiasi kaip 
savoje žemėje, nes gali pilnai pasinerti į tautinę savo at
mosferą. Rengėjams tai sudaro didelę įtampą, tačiau jie 
nesigaili pastangų ir sako, jog verta taip daryti, nes pilna 
rūpesčių savaitė tampa didele ir plačia tautine atgaiva.

TAIGI, mūsų kaimynų patirtis rodo, kad plataus masto 
renginiai palieka stiprius pėdsakus savoje visuomenė- 
nėje ir net senojoje tėvynėje. Reikia tikėtis, tokius 
pėdsakus paliks ir būsimos Pasaulio Lietuvių Dienos. Kad 

taip įvyktų, jos visų pirma turi būti sėkmingos savo tvar
ka. Jei rengėjai nepajėgs apvaldyti didžiojo renginio, bus 
chaosas, kuris paliks tiktai kartaus nusivylimo pėdsakus. 
Dėlto rengėjų viršūnės neturėtų pasikliauti tradicinių Lie
tuvių Dienų rėmais, bet imtis platesnio masto strategijos, 
kurioje niekas nepaliekama paskutinėm dienom ar minu
tėm. Nieko nėra blogesnio, kai rengėjai, ramiai sėdėję 
ištisus mėnesius, pradeda gaudytis paskutinėm dienom. 
Kaip matyti iš pranešimų, PLD rengėjų komitetas ruošiasi 
planingai. Šalia bendrojo organizacinio komiteto veikia at
skiri vienetai, kuriems pavesta rūpintis PLD šakomis — 
sportinėm žaidynėm, dainų švente ir PLB seimu. Prie to 
reikia pridėti bendras pamaldas, dailės parodą, iitdlacūios 
vakarą, mokytojų savaitę, jaunimo ekskursiją laivu . . . Vi
siem tiem renginiam vadovauja atskiros komisijos, atsa
kingos tik už savo sritį. Bet visa tai sudėjus, susidaro di
delė mašinerija, reikalaujanti daug jėgų iš Toronto lietu
vių. Svarbu, kad toji mašinerija nepradėtų girgždėti nė 
vienoje srityje, nes vienos dalies gedimas labai atsiliepia 
ir į visumą.

KADANGI Pasaulio Lietuvių Dienos nėra vien toron- 
tiečių, bet viso laisvojo pasaulio užmojis, ir tai pir
mas tokio pobūdžio, visi turėtų ateiti talkon. Toron- 
tiečiai paruošiamąją dalį atliks, bet ar atliks savo pareigas 

visi kiti? Tokiame plačiame renginyje labai svarbus yra 
masinis lietuvių dalyvavimas. Ne torontiečių galioje jį iš
judinti. Tiesa, jie kviečia visus, bet to neužtenka — rei
kia mases sudominti, išjudinti, palenkti dalyvavimui. Tai 
gali padaryti laisvoji lietuvių spauda, radijo programos, 
organizacijos. Jos turėtų nuolat informuoti savo skaityto
jus bei klausytojus ir skatinti dalyvauti. Antra, nei sporti
nės žaidynės, nei dainų šventė nepasieks reikiamo lygio, 
jei nesuvažiuos pakankamai aktyvių dalyvių. Ypač tektų 
susirūpinti visų chorų dayvavimu. Kaip matyti iš pra
nešimų, sportininkai rodo nemažai aktyvumo, ypač Š. Ame
rikoje ir Australijoje, bet mažiau girdėti apie choristus, 
jų pasiruošimą, jų rūpesčius, dalyvavimą ir 1.1. Kadangi 
dainų šventė bus PLD viršūnė, reikėtų gyvesnio sujudi
mo šioje srityje. Galbūt jis ir vyksta, bet spaudoje perma- 
žai atsispindi. Dabar visiem yra prakaito metas — juo 
daugiau jo bus išlieta pasiruošimui, juo mažiau reikės jo 
lieti paskutinėmis dienomis ir pačiuose renginiuose. Geras 
pasiruošimas yra pirmasis sėkmės laidas. O jo reikia, kad 
Toronte gyvai suspindėtų laisvoji Lietuva!

Pasaulio įvykiai
PREZ. J. CARTERIO TAIKOS PLANUS ARTIMUOSIUOSE RY
TUOSE sugriovė Izraelio invazija į pietinį Libaną, išprovokuota 
34 Izraelio gyventojų nužudymo tarp Haifos ir Tel Avivo. Trylika 
palestiniečių teroristų šiuo žygiu bandė išlaisvinti Izraelio kalė
jimuose laikomus penkis “Al Fatah” grupės narius. Izraelio prem
jeras M. Beginąs viešai pažadėjo atsilyginti už žuvusius izraelitus. 
Atsilyginimui jis pasirinko invaziją į pietinį Libaną. Pėstininkai, 
aviacija ir laivynas sunaikino partizanų bazes iki Litanijos upės 
ir netgi pasiekė Tyre uostą. Aukų skaičius tebėra nežinomas, bet 
gali siekti porą tūkstančių, nes kartu su bazėmis buvo sunaikintos 
ir palestiniečių stovyklos. Karinis Izraelio korespondentas H. 
Goodmanas dienraštyje “Jerusalem Post” konstatuoja, kad šį kar
tą Izraelio kariuomenė nesiva-e-----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Premjero kalba amerikiečiams
Ekonominiame Niujorko klu

be JAV finansininkams pasakė 
kalbą Kanados premjeras P. E. 
Trudeau. Jos tikslas — grąžinti 
amerikiečių pasitikėjimą Kana
da ir tuo būdu susilaukti dides
nio kapitalo investavimo. P. E. 
Trudeau, pabrėždamas greitą 
ekonominį Kanados augimą pa
starajame dešimtmetyje, pralen
kusį net JAV, prisipažino, kad 
šiandien kanadiečiai yra tapę 
tos sėkmės auka. Infliaciją su
kėlė perdidelis atlyginimų didi
nimas, kurio vidurkis 1975 m. 
pasiekė 22' < . Kanados gamyklo
se mokami valandiniai atlygini
mai tada 7% pralenkė ameri
kiečių darbininkų atlyginimus, 
o tai, savaime suprantama, padi
dino kanadiškų gaminių kainas 
ir apsunkino jų pardavimą JAV. 
Pasak P. E. Trudeau, buvo per- 
greit ir pertoli nužygiuota. Šią 
klaidą atitaisys vis dažnėjantys 
federacinės ir provincinių vy
riausybių pasitarimai su preky
bos, pramonės ir darbo unijų at
stovais. P. E. Trudeau taipgi pa

lietė ir Kvebeko problemą, 
prancūziškai užtikrindamas 
klausytojus, kad kanadiečiai at
mes Kanados suskaldymą, nes 
jis reikštų savęs sunaikinimą. 
Tame pačiame Klube prieš me
tus kalbėjęs Kvebeko premjeras 
R. Levesque įtikinėjo amerikie
čius, kad Kvebeko atsiskyrimas 
esąs natūralus ir neišvengiamas 
dalykas. Jam tada taip pat rūpė
jo gauti amerikietiško kapitalo 
savo provincijai. Premjero P. E. 
Trudeau viešnagės metu Nujor- 
ke buvo pradėti pardavinėti vals
tybinės Kanados paskolos lakš
tai, kurių vertė yra $750 mili
jonų. Už juos gauti amerikietiš
ki doleriai bus panaudoti kana- 
diško dolerio vertei stiprinti.

Didžiausias Kanados dienraštis 
“The Toronto Star” specialiu 
vedamuoju pareikalavo, kad tei
singumo ministeris R. Basfor- 
das išsamiau atskleistų priežas
tis, dėl kurių “The Toronto 
Sun” vyr. red. P. Worthingto- 
nas ir leidėjas D. Creightonas

(Nukelta į 7-tą psl.)

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose 1978. III. 1 prie vitrinos su lietuviškom juostom. Iš kairės: I. štur- 
mienė, daugiakultūrių reikalų min. N. Cafik, R. O. šiūlytė, J. V. Danys, A. šimonėlienė

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Drąsiai kalbėjo, bet nelaimėjo
Ilga Belgrado konferencija baigta nutarimu vėl tartis už dvejų metų

Kovo 9 d., 19 v. 13 min. Vi
durio Europos laiku, “mamuti- 
nis” Belgrado susitikimas pasi
baigė. Paskutinę uždaromąją 
kalbą pasakė Lichtenšteino at
stovas. Sekė dešimties minučių 
pertrauka. Tada susitikimą for
maliai uždarė šeimininko vaid
menį atlikusios šalies Jugoslavi
jos atstovas Pesičas trumpa ne
politine kalba praneūžiškai.

Helsinkio susitarimų vykdy
mo peržiūra galėjo būti užbaig
ta keliomis dienomis anksčiau, 
tačiau dar reikėjo nugalėti pa
skutinę kliūtį — atkaklų Maltos 
delegacijos reikalavimą -būtinai 
įrašyti Viduržemio jūros srities 
klausimą į baigiamąjį pareiški
mą, dėl kurio kitos 34 šalys jau 
buvo rezignavusios.

Ilgi ginčai
Nuo sausio vidurio posėdžia

vusios redakcinės komisijos il
gai ginčijosi, koks turėtų būti 
tas baigiamasis dokumentas. 
Netgi jau atrodė, kad susitiki
mas baigsis be jokio pareiškimo. 
Nenuolaidus sovietinės delega
cijos nusistatymas jokiu būdu 
neleisti suminėti žmogaus teisių 
klausimo sukliudė ne tik vaka
riečių, bet ir neutraliųjų bei ne
prisijungusiųjų šalių pastangas 
surasti visus patenkinančią for
mulę, kurioje atsispindėtų Bel
grade apsvarstytųjų Helsinkio 
baigiamojo akto nuostatų esmi
niai požiūriai.

Po ilgai užtrukusių bergždžių 
ginčų buvo priimtas Danijos pa
siūlymas užbaigti susitikimą 
trumpu pareiškimu. Nugalėjus 
Maltos pasipriešinimą, kovo 8 d. 
visumos posėdžio pirm. Čekoslo
vakijos atstovas Dvoržakas pa
klausė, ar susitikimo dalyviai 
pritaria vargais negalais sureda
guotam keturių puslapėlių pa
reiškimui. Trumpa tyla. Dvor
žakas tęsė: “Prieštaravimų nė
ra, norinčių kalbėti nėra. Bai
giamasis dokumentas laikomas 
priimtu”. Priėmimas užtruko 
dvi minutes, nes baigiamojo pa
reiškimo pasirašyti atstovams 
nereikėjo.

Liesas pareiškimas
Pareiškimas trumpas ir, kaip 

daug kas išsireiškė, gana “lie
sas”. J i s pradedamas teigi
mu, kad 35 valstybių, dalyvau
jančiųjų Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo pasitarime, 
atstovai buvo susitikę Belgrade 
nuo 1977 m. spalio 4 iki 1978 
kovo, kaip to reikalavo Helsin
kyje 1975 m. pasirašytojo bai
giamojo akto nuostatas. Toliau 
sakoma, kad pasitarime daly
vaujančios valstybės labai ver
tina įtampų mažinimo politiką, 
kuri po Helsinkio baigiamojo 
akto pasirašymo toliau buvusi 
vykdoma, nežiūrint sunkumų 
bei kliūčių. Ryšium su tuo pa

brėžiama, kad Helsinkio susita
rimų vykdymas turįs esminės 
svarbos įtampų mažinimo vyks
mui. Susitikimo dalyviai išsa
miai pasikeitę požiūriais, lie
čiančiais tiek baigiamojo akto 
nuostatų vykdymą, tiek pasita
rimo tikslus. Jie pabrėžė Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo pasitarimo pųSanę reikšmę 
ir pakartojo savo vyriausybių 
pasiryžimą “pilnai, vienašališ
kai, dvišališkai ir daugiašališ- 
kai” vykdyti visus Halsinkio su
sitarimus. Jie pripažino, kad pa
sikeitimas požiūriais sudaro ver
tingą indėlį, siekiant Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimo tikslų, nors baigia
mojo akto nuostatų vykdymas 
buvo nevienodai vertinamas, o 
dėl daugelio pasiūlymų iš viso 
nesusitarta. Numatyta kitą pa
našų susitikimą surengti Madri
de 1980 m. lapkričio 11 d. Be 
to, numatoma sušaukti tris eks
pertų pasitarimus taikaus gin
čų sprendimo, mokslinio bend
radarbiavimo ir Viduržemio jū
ros srities klausimais.

Baigminės kalbos
Savotiškai įdomios buvo at

stovų kalbos, pasakytos priėmus 
sausą ir neturiningą baigiamąjį 
pareiškimą. Visiems įstrigo 
Šveicarijos atstovo pastaba, kad 
Belgrado susitikimas “pavyko 
1%, o 99% nepavyko”. Neutra
liosios Švedijos atstovas ragino 
nepasiduoti nei perdideliam pe
simizmui, nei perdideliam opti
mizmui. Jis pabrėžė, kad Švedi
jai nepriimtina pažiūra rūpestį 
žmogaus teisėmis laikyti 

Kanados daugiakultūrių reikalų ministeris NORMAN CAFIK (kairėje) su 
Sov. Sąjungos atstovu .1. M. VORONCOVU kalbasi žmogaus teisių klausimu 
Belgrado konferencijoje. Min. N. Cafik baigiamajame konferencijos posė
dyje Kanados vyriausybės vardu pasakė stiprią kalbą

įsikišimu į kitų valstybių vidaus 
reikalus. Pesimistiškai kalbėjo 
Rumunijos atstovas, pasak ku
rio, Belgrado susitikimas suke
liąs “gilų nepasitenkinimą” ir 
“teisėtą rūpestį”; netgi esą ga
lima tarti, jog tai buvęs “žings
nis atgal” kelyje į Europos sau
gumą ir bendradarbiavimą. 
Amerikos atstovas ambasado
rius Goldbergas Belgrado susiti
kimą teigiamai įvertino, nors 
baigiamajame pareiškime žmo
gaus teisių klausimas net nesu
minėtas. Jis užtikrino, kad 
Amerika ir toliau šiam klausi
mui skirs ypatingą dėmesį.

Manding, pačią turiningiausią 
kalbą pasakė Anglijos delegatas 
lordas Goronwy-Robertsas. “Aš 
tiesiog nematau, kaip galima 
vertingai pasikeisti požiūriais 
dėl baigiamojo akto nuostatų 
vykdymo, nieko nepasakius, kas 
buvo blogai ar gerai”, sakė jis ir 
pažymėjo, kad žmogaus teisių 
kėlimą vadinti propaganda ir 
mėginimu nukreipti dėmesį nuo 
svarbesnių klausimų (taip teigė 
sovietų atstovas Voroncovas) 
reiškia nesiskaityti su tikrove: 
šios teisės yra svarbūs baigiamo
jo akto nuostatai, o jų gerbimą 
viešoji pasaulio nuomonė laiko 
esmine įtampų mažinimo politi
kos dalimi.

V. Vokietijos atstovas Van 
Wellas sakė, jog daug milijonų 
žmonių nusivils, neradę nieko 
apie žmogaus teises Belgrado 
dokumente. Atolydis, pasak jo, 
turi atnešti žmonėms teigiamų 
vaisių, todėl jis ragino tas vals
tybes, kurių atstovai Belgrade

(Nukelta į 3-čią psl.) 

dovavo Dovydo pavyzdžiu, o el
gėsi kaip Galijotas, puldama 
stovyklas, iš kurių teroristai jau 
buvo pasitraukę. Libano sosti
nę Beirutą užplūdo didžiulė 
150.000 pabėgėlių armija. Ka
ro veiksmus sustabdė Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos rezoliu
cija pasiųsti 4.000 karių Izrae
lio okupuoton Libano teritori- 
jon, priimta 12 balsų.

Teroristų veikla
Italiją sukrėtė penkiskart bu

vusio premjeru krikščionių de
mokratų pirm. Aldo Moro pa
grobimas Romoje, nužudant 
penkis jo sargybinius. Visos pa
stangos surasti į kairiųjų “Rau
donųjų brigadų” gaujos rankas 
patekusį veteraną politiką lig 
šiol buvo nesėkmingos. Pagro
bimas yra susietas su Torine 
vykstančia “Raudonųjų briga
dų” įsteigėjo R. Curcio ir 14 jo 
sėbrų byla. Laisvėje esantys 
“Raudonųjų brigadų” nariai 
grdsina atiduoti A. Morą liau
dies teismui, jeigu nebus su
stabdyta jų vado R. Curcio by
la. Italijos policijąi A. Moro 
jieškojime talkina antiteroristi- 
nės veiklos specialistai iš Bri
tanijos ir V. Vokietijos.

Saitas susitikimas
Prez. J. Carterio ir Izraelio 

premjero M. Begino pasitari
mas Vašingtone pasibaigė aiš
kiu ir netgi neslepiamu nesuta
rimu. Norėdamas užtikrinti Iz
raelio ir Egipto taikos derybas, 
prez. J. Carteris pareikalavo, 
kad Izraelis laikytųsi 1967 m. 
Jungtinių Tautų saugumo tary
bos priimtos rezoliucijos nr. 242. 
Ta rezoliucija reikalauja Izrae
lio kariuomenės atitraukimo iš 
okupuotų arabų žemių. Šiuo at
veju prez. J. Carteris norėjo 
gauti premjero M. Begino pa
žadą, kad Izraelis nepasilaikys 
vakarinės Jordano upės pakran
tės, Sinajaus pusiasalio ir atsi
sakys kaimų steigimo šioje teri
torijoje. Premjeras M. Beginąs 
Izraelin grįžo be tokio pažado. 
Nutrūkusias taikos derybas pre
zidentas J. Carteris dabar ban
dys gelbėti tiesioginiu pokalbiu 
su Egipto prez. A. Sadatu. Iš 
Vašingtono, atrodo, yra daro
mas diplomatinis spaudimas 
premjerą M. Beginą pakeisti ki
tu asmeniu. Dabartinėje Liku- 
do koalicijoje esanti premjero 
M. Begino Heruto partija par
lamento rinkimuose tėra gavu
si 15% balsų. Ši partija yra iš
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sivysčiusi iš teroristinės Irguno 
grupės, kovojusios už Izraelio 
nepriklausomybę, kai Palestiną 
valdė Britanija. M. Beginąs ta
da buvo vienu žymiausių žydų 
teroristų, dabar netikėtai tapęs 
premjeru. Žiaurus pietinio Li
bano nusiaubimas liudija, kad 
teroras jam ir šiandien nėra 
svetimas. Tokiais veiksmais ne
bus sustabdyta teroristinė pa
lestiniečių veikla, nes jie, kaip 
ir kadaise M. Beginąs, siekia 
nepriklausomos savo valstybės. 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
atsiuntimas į pietinį Libaną ne
daug tepadės — palestiniečiai 
teroristai Izraelį lengvai gali 
pasiekti iš Viduržemio jūros, 
kaip kad įvyko paskutinio įsi
veržimo metu.

Pralaimėjo rinkimus
Prancūzijos parlamento dvie

jų dalių rinkimus pralaimėjo 
socialistai ir komunistai, pernai 
rudenį atsisakę bendro fronto. 
Atrodo, kompartijos vadas G. 
Mareliais jau tada numatė pra
laimėjimą ir sąmoningai nu
traukė ryšius su socialistų vadu
F. Mitterandu, tikėdamasis su
silpninti didesnį socialistų iški
limą. Bendro fronto atnaujini
mas antrojoje rinkimų dalyje 
buvo gerokai pavėluotas. Rin
kimus lengvai laimėjo prez. V.
G. d’Estaingo dešiniojo sparno 
koalicija, kurią sudaro jo vado
vaujama Prancūzų Demokratų 
Sąjunga ir J. Chiraco naujieji 
gaullistai. Sąjunga gavo 24,3% 
balsų, gaullistai — 26,1'/. Už 
socialistus balsavo 28,3% rin
kėjų, už komunistus — 18,6%, 
už kairiuosius radikalus — 
2,3%.

Pakars premjerę?
Teismas Lahore paskyrė mir

ties bausmę buvusiam Pakista
no premjerui Z. A. Bhuttui už 
politinę žmogžudystę — 1974 m. 
duotą įsakymą nužudyti N. M. 
Khaną, savo žymiausio kritiko 
tėvą. Mirties bausmė paskirta 
ir keturiems pakistaniečiams, 
įvykdžiusiems šį įsakymą. Prem
jerą Z. A. Bhuttą pernai vasa
rą nuvertė gen. M. Z. ul-Haqas, 
Pakistaną dabar valdantis dik- 
tatūrinėm priemonėm. Z. A. 
Bhuttas vis dar turi nemažai 
rėmėjų ir greičiausiai būtų lai
mėjęs parlamento rinkimus per
nai rudenį, bet juos sustabdė 
gen. M. Z. ul-Haqas, Z. A. Bhut
tą pasodindamas į kaltinamųjų 
suolą.
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Diktatūrų kilimas—demokratijų žlugimas? ALTos delegacijos nariai su sen. Percy, minint Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį JAV senate vasa
rio 21 d. Iš kairės: J. Pakalka, dr. J. Genys, sen. Ch. H. Percy, kun. dr. J. Prunskis, O. Barškėtytė. V. NoreikaNeseniai viso pasaulio spau

da aprašinėjo su tam tikra iro
nijos doze, kaip Vidurio Afri
kos diktatorius Jean Bedel 
Bokassa pasiskelbė ir apsivaini
kavo tos valstybės imperato
rium. Jau ne ironija, o faktas, 
kad Boka'ssa, labiausiai nuskur
dusios ir neišsivysčiusios vals
tybėlės, turinčios vos pusantro 
milijono gyventojų, galva tuš
čios garbės iškilmėms išleido 
apie 20 milijonų dolerių. Tai 
atrodo kvaila, fantastiška, ta
čiau reikalas yra netoks jau 
paprastas, kaip atrodo.

Šiandien, kai kalbama apie 
Afrikos valstybių, valstybėlių 
nepriklausomybę ir valdymosi 
formą, reikia priminti, kad ne
daugelis jų turi teisėtą valdžią, 
kurią būtų galima pavadinti de
mokratine. Šio šimtmečio šeš
toj dešimty kolonijų laikotar
pis baigėsi ir Afrikoje išdygo 
nepriklausomos valstybės. Ap
svaigusios socializmu ir lygybės 
troškimu, jsitiknusios, kad tik 
marksizmas teikia raktą, kaip 
nugalėti atsilikimą visose srity
se, — buvusios Afrikos koloni
jos leidosi suvedžiojamos paža
dais ir vilionėmis dviejų didžių
jų valstybių, kurios tuo metu 
kovoje Afrikoje už savo Įtaką 
tarp Atlanto ir Ramiojo vande
nynų, būtent, Rusijos ir Kini
jos. Nors jos, su mažomis išim
timis, nepasidavė sovietinio ar 
maoistinio režimo tipui, visdėl- 
to savo struktūra yra labai pa
našios i komunistinės Rytų Eu
ropos valstybes.

Didelė dalis Afrikos valsty
bių šiandien yra valdomos vie
nintelės partijos arba vieno 
žmogaus, kuris savo rankose tu
ri visą valdžią, nors jos ir vadi
nasi “liaudies respublikomis”. 
Toks vienintelis krašto valdo
vas gali būti nuosaikus ir kil
nus, kaip pvz. Tanzanijos prezi
dentas Nyerere, arba tironas, 
kaip Ugandos Aminas. Praktiš
kai šiandien iš 50 Afrikos vals
tybių yra vos dvi ar trys, ku
riose yra galimybė pakeisti val
džią laisvais, demokratiškais 
rinkimais.

Panašus vaizdas ir Azijoje 
tiek savo formomis, tiek bėga
maisiais Įvykiais — visur tota- 
listinės ir asmeninės diktatūros, 
kaip ir P. Amerikos valstybėse. 
Jei šiandien Spengleris rašytų 
savo knygą, tai tikriausiai ją 
pavadintų ne “Vakarų žlugi
mas”, bet “Demokratijos žlugi
mas”. Kai 1932 m. Tautų Są
jungai priklausė 59 valstybės, 
jų tarpe vos trys buvo diktatū
rinės — Sovietų Sąjunga su 
Stalinu, Turkija su Ataturku ir 
Italija su Mussoliniu. neskai
tant kaikurių P. Amerikos vals
tybių, kur valdžios viršūnėje 
buvo kariškiai.

Šiandien JTO priklausančių 
valstybių tarpe tikrosios demo
kratijos yra paskendusios dikta
tūrų ir asmeninių režimų van
denyne. Vidurio Afrikos dikta
torius Bokassa nėra išimtis. Jo 
kolegos afrikiečiai, tiesa, neuž
sidėjo ant galvų imperatoriaus 

vainiko, galbūt bijodami atro
dyti pasaulio akyse juokingais, 
tačiau ir jie, panašiai kaip “im
peratorius” Bokassa, visą val
džią turi savo rankose. O jei 
kur yra ir “parlamentai”, tai 
tik kaip teatrai, kur publika te
gali ploti vieninteliam artistui, 
pasirodančiam gyvenimo sceno
je. ■

Kaip tad suprasti, kad amžiu
je, kuris pasižymi nepaprasta 
mokslo pažanga ir technika, kai 
žmogus pasiekė mėnulį, pasi
reiškė toks baisus nusigręžimas 
nuo tų principų, kuriuos pa
skelbė Didžioji Prancūzijos re
voliucija su savo laisvės ir žmo
gaus teisių šūkiais? Palmersto- 
nas yra pasakęs: “Pripažįstu, 
kad kaikada diktatūra yra būti
na blogybė”. Bet šiandien šis 
blogis darosi visuotinis, tarsi 
greitai plintanti epidemija, o 
tikrąsias demokratijas jau ga
lima suskaičiuoti ant abiejų 
rankų pirštų. Gal ir tiesa, ką 
skelbia naujieji filosofai, bū
tent, kad įtikėjimas į “istorijos 
prasmę”, į absoliutinę valstybės 
sąvoką iššaukė centralizuotą 
sistemą iki fanatizmo, o visa tai 
atnešė nuobodulį ir tuštumą 
sielose. Kai Bergsono, Heideg- 
gerio, Max Weberio, Sartre’o ir 
net Althuserio idėjos neužpildė 
tuštumos, pradėta skelbti, kad 
ir Dievas yra miręs, ir Konfuci
jus, ir Buda yra mirę. Betgi 
žmonės, nepaisant visko, kaip 
rašo Carlyle, yra reikaingi Die
vo, trokšta ir alksta didvyrių. 
Jie bando užpildyti tuštumą, at
siradusią jų sielose, dievindami 
ir paversdami mitais naujus 
žmones, drąsius ir akiplėšas va
dus, avantiūristus, kurie drą
siais smūgiais, ginkluotais per
versmais ir revoliucijomis pa
grobia valdžią, tampa vainikuo- 
•tais ir nevainikuotais imperato
riais.

Ir taip išaugo visa eilė valsty
bių, ypač Afrikoje ir Azijoje, 
kur jokio maršalo, pulkininko, 
kapitono ar imperatoriaus, 
esančio valdžios viršūnėje, ne
galima pakeisti demokratiniais 
rinkimais, liaudies valia. Belie
ka dažnai kruvinas perversmas. 
O jei jis nepavyksta, krinta gal
vos, prisipildo kalėjimai ir kon
centracijos stovyklos. Visa ši 
monotoniška ir ritualinė istori
ja tapo pagrindiniu šių laikų 
istorijos bruožu.

Bokassa didžiuojasi, kad jis 
pasekė šiaurės Europos valsty
bių pavyzdžiu, kur esą socializ
mas suderintas su monarchais, 
nešiojančiais karališkus vaini
kus, panašius į jo, tik su mažiau 
deimantų ir rubinų. Bokassa 
pasirinko pavyzdžiu ne Rusijos 
carą, Vokietijos militaristą kai
zerį, Austrijos imperatorių, o 
Napoleoną. Gal dėlto, kad pats 
kitados buvo Prancūzijos valdi
niu ir nori sekti pavyzdžiu pa
prasto kareivio, pakilusio iki 
imperatoriaus. Bet Prancūzijos 
imperatorius Napoleonas baigė 
savo dienas Šv. Elenos saloje. 
Kur baigs savo dienas Vidurio 
Afrikos “imperatorius”? J. V.

Lietuvos laisvinimas ir vyriausybė tremtyje
Diskusinės buvusio kario ir diplomato mintys

Buvęs nepaprastas Lietuvos pa
siuntinys ir Įgaliotas ministeris gen. 
štabo pik. K. Škirpa š.m. vasario 19 
d. Vašingtono lietuviams pasakė kal
bą Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 60-tujų metiniu proga. Jo
je kalbėtojas naujai iškėlė kaiku- 
riuos politinės veiklos klausimus. 
Čia pateikiame dalį jo kalbos, ku
rios tekstą atsiuntė O. Žadvydas.

RED.

Lietuvai lemtingu laiku pa
vyko, kad ir labai pavėluotai, 
suorganizuoti Lietuvos kariuo
menę ir jos sudėtomis kraujo 
aukomis išgelbėti tėvynę Lietu
vą nuo rusų po I-mo pasaulinio 
karo invazijos.

Savaime kyla klausimai:
1. Ko galima pasimokyti iš 

anų nepamirštamų laikų?
2. Ar mokėjom pamokomis pa

sinaudoti, kai po 22 metų laisvo 
valstybinio gyvenimo Lietuvos 
valstybingumui vėl kilo mirti
nas pavojus?

Į pirmąjį klausimą galimi šie 
atsakymai:

1. Valstybės suverenumui at
kurti neužtenka politikos vado
vų kolektyvo pareikšto valsty
binės nepriklausomybės dekla
ravimo, kaip tas kolektyvas be
būtų pasivadinęs ir kaip autori
tetingas bebūtų; reikia už tokį 
idealą kietai kovoti bei sudėti 
kraujo aukų.

2. Kad tokią kovą laimėtų, 
maža tauta privalo užsitikrinti 
kurio pajėgesnio kaimyno rea
lią talką apsaugai nuo tų, ku
rie siekia kraštą paglemžti.

3. Toliau nuo Lietuvųs esan
čių valstybių, nors ir galingų, 
skelbiamais laisvės bei išlaisvi
nimo pažadais pasikliauti rizi
kinga, nes lemiančiu momentu 
realios jų talkos galima ir nesu
laukti.

Į antrąjį klausimą tenka taip 
atsakyti:

1. II pasaulinio karo išvaka
rėse deklaruotas Lietuvos neut
ralumas nebuvo jokia reali prie
monė jos valstybinei egzistenci
jai išsaugoti. Ji tik surišo ran
kas Lietuvos diplomatijai siek
ti Vokietijos, tada pajėgiausio 
kaimyno, pagalbos apsidrausti 
nuo pavojaus, ateinančio iš So
vietų Sąjungos.

2. Susilaikymas nuo žygio į 
Vilnių, kai išryškėjo, jog Len
kija atitraukė savo okupacines 
jėgas iš Vilniaus krašto, palik
dama jį be reikiamos išorinės 
apsaugos nuo įsiveržimo vokie
čių arba rusų, — buvo fatalinė 
klaida. Tuo būdu ano meto Lie
tuvos vadovybė pati sužlugdė 
galimybę pasinaudoti Vokieti
jos pagalba apsisaugoti nuo pa
vojaus iš Sovietų Sąjungos pu
sės ir sudarė Maskvai sąlygas 
primesti Lietuvai rusų įgulas, 
taigi užnerti kilpą ant kaklo 
valstybinei Lietuvos nepriklau
somybei.

3. Tokia pat fatalinė klaida 
ir nusikaltimas buvo neparuo- 
šimas laiku karinių Lietuvos 
pajėgų kovos veiksmams ir ne- 
organizavimas ginkluoto pasi
priešinimo rusams-užpuolikams 
1940 m., kai buvo susilaukta 
akiplėšiško Maskvos ultimatu
mo.

4. Taip pat klaida, kad pas
kutinioji A. Merkio vyriausybė 
neparodė bent simbolinio pasi
priešinimo, nepareiškė forma
laus protesto prieš Sovietų Są
jungos įvykdytą agresiją, nepa
sitraukė drauge su respublikos 
prezidentu a.a. A. Smetona į už
sienį ginti Lietuvos valstybin
gumo politinėmis - diplomatinė- 
priemonėmis, kaip kad Lietuvos 
diplomatija buvo Kaunui iš 
anksto patarusi.

Kai Lietuvos valstybingumas 
jau buvo dėl minėtų klaidų su
žlugdytas, pakartotinio Lietuvos 
atkūrimo ėmėsi buvę Lietu
vos nepriklausomybės kovoto

jai, pirmoje eilėje Lietuvos ka
riuomenės kūrėjai - savanoriai. 
Jiems į talką atskubėjo patrio
tiškasis lietuvių jaunimas, ku
ris buvo išaugęs nepriklauso
mybės laikotarpyje kūrėjų - sa
vanorių tautinio idealizmo dva
sioje. Panašiai kaip ir 1918- 
1919 m., jam buvo aišku, jog 
be aukos ir kraujo praliejimo 
valstybinė nepriklausomybė ne- 
atgaunama.

Po konspiracinės organizaci
jos — Lietuvių Aktyvistų Fron
to vėliava iš anksto pasiruošęs 
jaunimas išnaudojo rusų-vokie
čių ginkluotą susirėmimą mū
sų žemėje. 1941 m. birželio 23 
d. įvykdė tautos sukilimą ir jį 
laimėjo. Tuo heroizmo aktu Lie
tuva tapo išjungta iš Sovietų 
Sąjungos, o naujos tautinės 
krašto vyriausybės paskelbimu 
buvo atkurtas Lietuvos valsty
binio suverenumo vykdymo or
ganas vieton bolševikų 1940 m. 
fiziškai sunaikintos A. Merkio 
vyriausybės.

Pagal Lietuvos konstituciją, 
“valstybės suverenumas pri
klauso tautai”. Todėl jos, kaip 
valstybės tikrojo suvereno, 
kraujo auka pastatytos krašto 
vyriausybės mandato kvestijo- 
nuoti negali jokia svetima vals
tybė — Lietuvai draugiška ar 
priešiška, kaip Sovietų Sąjun
ga. Juo labiau,' kad toji vyriau
sybė buvo ne tik paskelbta, bet 
ir išsilaikė krašto priešakyje, 
kol kito Lietuvos okupanto ne
buvo savavališkai nušalinta nuo 
krašto valdymo. Tas faktas, kad 
ji buvo hitlerinio Reicho nuša
linta, nepanaikina jos teisinio 
buvimo, nes okupanto, juo la
biau karą pralaimėjusio, pada
rytiems savavališkiems aktams 
teisinės galios neteikiama.

Būtų buvę logiška ir prakti
nės politikos požiūriu remtis 
minėtos vyriausybės tolimesniu 
teisiniu buvimu, o ne mestis į 
netikrą kelią. Reikia labai ap
gailestauti, kad VLIKas, susi
daręs Lietuvoje telkti pasiprie
šinimą nacių okupacijai, buvo 
nuėjęs klystkeliu: užuot pradė
jęs savo veiklą protesto pareiš
kimu dėl laikinosios Lietuvos 
vyriausybės nušalinimo ir ne
paliaujamu reikalavimu, kad 
būtų jai perleistas krašto val
dymas, savo 1944 m. vasario 16 
d. deklaracija ryžosi sudaryti 
kažkokią kitą Lietuvos vyriau
sybę, negalėdamas numatyti ar 
kada besusilauks sąlygų bei ga
lės tą savo įsipareigojimą te
sėti.

Kai vyriausybės klausimu VLI
Kas jau buvo šitaip susipainio
jęs, o į karo pabaigą atsisteigė 
užsienyje, sakyto uzurpacinio 
įsipareigojimo realizavimas jam 
jau iš viso nebuvo įmanomas. 
Be to, grįžimas bei rėmimasis 
sukilimine Lietuvos vyriausybe 
irgi buvo susikliuvęs dėl nesu
tarimo tuo klausimu tarp VLI- 
Ko partijų. Taip ir likome iki 
šiol be tremties vyriausybės, 
kaip teisiškai kompetentingo 
organo manifestuoti užsienyje 
Lietuvos valstybingumo bei gin
ti Lietuvos suverenumo santy
kiuose su kitomis valstybėmis 
ir tarptautiniuose forumuose.

Tuo tarpu, kaip ir 1919 m., 
vėl kyla reikalas siekti Vakarų 
kaimynų talkos. Nors bendros 
sienos su Vokietija nebeturime, 
bet lieka su ja interesų bendru
mas. Neabejoju, jog šią padėtį 
geriausiai sektųsi išnaudoti gy
vybiniam Lietuvos reikalui, jei 
veiktume sukilimo vyriausybės 
titulu. Juk Birželio sukilimas 
nebuvo nedraugiškumo aktas 
vokiečių tautai, bet priešingai 
— jai draugiškas, nors ir su
vedęs į konfliktą su ano meto 
Vokietijos hitlerine vadovybe. 
Juo labiau, kad pats JAV-bių 
prezidentas Jimmy Carter dar 

visai neseniai viešai pareiškė, 
jog laiko Vokietiją pajėgiausiu 
§. Atlanto Sąjungos nariu ir pa
čiu geriausiu JAV-bių sąjungi
ninku.

Džiugu buvo patirti iš ELTos 
pranešimo spaudai, jog VLIKo 
seimas 1977 m. gruodžio 3-4 d. 
d. St. Petersburge, Floridoje, 
priėmė nutarimą, kuriuo įpa
reigoja VLIKo vadovybę: “Su
sisiekti su Diplomatine Lietu
vos Tarnyba, stengiantis išsiaiš
kinti, susitarti ir imtis atitin
kamų veiksmų Lietuvos valsty
biniam tęstinumui sustiprinti 
bei siekti jo pilnaties atkūri
mo”. Be Lietuvos vyriausybės 
toks tikslas tremtyje nepasie
kiamas.

Tikėkime, kad tie, kurie yra 
įpareigoti tą svarbų VLIKo sei
mo nutarimą vykdyti, nepri
stigs politinio blaivumo ir ne
nueis kurti tremties Lietuvos 
vyriausybės klystkeliu, nesiims 
kokio nors dirbtinio būdo, pa
vyzdžiui, kad ir vadinamųjų 
“Kybartų aktų”. Juos pats Lie
tuvos respublikos prezidentas 
a.a. A. Smetona buvo teisingai 
pavadinęs fikcija. Ja mūsų vals
tybingumas jau prieš 30 metų 
buvo sukompromituotas — ne 
tik pačios lietuvių visuomenės 
akyse, bet ir kitų kraštų vyriau
sybėse. Būtų nesąmonė imtis 
to nepavykusio arba panašaus 
kito eksperimento, kai tebetu
rime teisiškai išsilaikiusią 1941 
m. sukiliminę Lietuvos vyriau
sybę, pastatyta lietuvių tautos 
kraujo auka. Belieka tik užpil
dyti dabar vakuojančius postus 
jos ministerių taryboje.

Sveikindamas Vasario 16 mi
nėjimo Vašingtone dalyvius, sa
vo pareiškimą baigsiu Lietuvos 
dainiaus giliai prasmingais žo
džiais, kuriais Vilniaus lietuvių 
visuomenė, susirinkusi 1918 m. 
gale, erdvioje miesto teatro sa
lėje vieno vaidinimo proga pa
sitiko Lietuvos karinių pajėgų 
formavimo paskelbimą. Man te
ko eiti sostinės karo komendan
to pareigas. Kai, pertraukdamas 
vaidinimą, viešai iš scenos para
ginau visus vyrus stoti savano
riais į ką tik mano pradėtą or
ganizuoti Vilniaus komendatū- 
ros ginkluotą dalinį sostinei 
ginti, dainininkė Nezabitaus- 
kaitė tuoj po himno užtraukė 
“Jau slavai sukilo”. Salę per- 
pildžiusi publika pritarė tvirtais 
balsais ir pakilusia nuotaika 
dainavo: “Petys gi į petį, na, 
vyrai, kas gali, sustoję į darbą 
už mylimą šalį, prikelkime Lie
tuvą mūsų!”

Visi, kam rūpi Lietuvos laisvi
nimo sėkmingumas, neabejoju, 
pageidauja, kad minėtas VLI
Ko seimo nutarimas susilauktų 
greito įvykdymo, kuriuo būtų 
pašalinta priežastis perilgai nu- 
sidelsusio nesusipratimo tarp 
VLIKo ir sukiliminės Lietuvos 
vyriausybės. Tai būtų pats gra
žiausias valstybinės Lietuvos 
nepriklaušomybės deklaravimo 
pagerbimas. Jis nutiestų kelią 
sėkmingesnei kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą iš dabartinės netei
sėtos sovietų okupacijos ir at
kurtų valstybinį jos suverenu
mą.

Telaimina Viešpats Dievas 
Lietuvą laisvei atgauti!

• Tikra Dievo meilė išsiskleidžia 
ir tikra žmogaus meile. — J. GIR
NIUS.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

A+A
Onai Marčiulionienei

mirus Anglijoje, Londone, liūdesio valandoje nuo- 
širdžig užuojautą reiškiame broliui JUOZUI 

VITUI, žmonai LEOKADIJAI bei visiems 
artimiesiems —

Sofija ir Stasys Rakščiai Laima ir Justas
Fruitland, Ont. Kriaučiūnai ir dukros

Stoney Creek, Ont.

Aleksandra ir Bronius Steponavičiai 
Hamilton, Ont.

Mūsų kredito unijos nariui
a + a Stasiui Stankūnui

mirus, jo žmonai STANISLOVAI, broliui kunigui 
VACLOVUI ir artimiesiems nuoširdžių užuojautų 
reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Litas'' valdyba

Pralaimėjo Belgrado muši
M. STONYS

Jau nepirmas kartas, kai JAV 
vyriausybė, pataikaudama ko
munistinei Rusijai, daro jai to
kias nuolaidas, kokių gėdisi net 
Japonija ar kita mažesnė valsty
bė. Prezidentas J. Carteris nuo
lat mini žmogaus pagrindines 
teises ir dėl jų paspaudžia ke
lias Pietų Amerikos valstybes, 
atsakydamas ar sulaikydamas 
ekonominę paramą, bet komu
nistinei Rusijai nedrįsta primin
ti, jog neparduos kviečių ar 
technikos išradimų, kol komu
nistų partija duos daugiau lais
vės ir daugiau teisių savo žmo
gui. Nedrįsta prez. J. Carteris to 
pasakyti. Kiti kalba, kad bijo. 
Bijo prarasti atolydžio, kuris ir
gi naudingas tik komunistinei 
Rusijai.

Prieš Belgrado konferenciją 
kilo didelis sąjūdis dėl žmogaus 
teisių laužymo ar paneigimo 
Sov. Sąjungoje. Rašė laikraš
čiai, susidarė komitetai, kurie 
rinko, klasifikavo žmogaus tei
sių pažeidimus ir vežė į Vašing
toną delegacijai, kuri vyks į Bel
gradą ir konferencijoje gins 
žmogaus teises, reikalaus komu
nistines vyriausybes, kad jos 
žmogaus-teisių nesiaurintų, ne
laužytų ir nepanąigtų savo pilie
čiams. Visi tikėjo ir laukė, kad 
JAV delegacija bus griežta, kie
ta ir daug reikalaujanti. Paverg
tų tautų žmonės manė, kad 
Amerika tikrai daug gali ir kad 
ji privers komunistinės Rusijos 
vyriausybę keisti partinę politi
ką palankesne žmogaus teisių 
kryptimi.

Prasidėjus konferencijos pa
sitarimams, optimizmas ir viltys 
ėmė mažėti: JAV delegacija bu
vo labai diplomatiška, labai san
tūri ir daugiausia tylinti. Euro
pos mažų valstybių delegacijos 
kalbėjo ir reikalavo komunisti
nės valstybės žmogui teisių to
kių, kokias turi olandai, belgai 
ar švedai. Kalbėjo ir amerikie
čiai, bet neminėjo vardo valsty
bės, kurioje žmogus skriaudžia

Praktiškiausios dovanos 
giminėms Lietuvoje

SIUNTINYS 1 — 1978
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių spalvų, 
labai populiari medžiaga dviem suknelėm; gėlėta arba lygių spal
vų “cremplene” medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė ska. 
relė; moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono viršu
tiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba moteriškų nailoninių 
arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių cigarečių; dėžė šo
koladinių saldainių; 1 svaras kavos pupelių; vienai eilutei vilnonė 
labai gera medžiaga su (audimu “All wool. Made in England”, 
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.
Šio siuntinio kaina su muitu ir
persiuntimo išlaidomis $195.00
Taip pat dar galima pridėti į šį siuntinį 9 sv. svorio prekių, pa
vyzdžiui, galima pridėti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko 
kailio arba kitokių dovanų.

ŽEMIAU SIŪLOME KELETĄ PRAKTIŠKESNIŲ
IR NAUDINGESNIŲ DALYKŲ:

Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui $84.00
Jeans “Wrangler”, vyr. arba mot. (galima siųsti 4) 42.00
Geresnės rūšies nertinis 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei 24.00
Vilnonė skarelė 11.00
Geresni marškiniai 16.00
Lietsargis (sudedamas) 12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai 34.00
“Crimplene” medžiaga eilutei 32.00
Angliška medžiaga eilutei (“All wool. Made in England”) 50.00
Geresnė „ „ „ „ „ 75.00
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $28.00 už visas 
persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garan
tuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus i Lietuvą prekėmis ar pinigais.

BATIC STORES LTD. (Z. Juras) 
11 London Lane, Bromley,
Kent, BRI 4IIB, England. Tel. 01 460 2592

mas, teisės laužomos. Po kiek 
laiko ėmė net Valstybės Depar
tamentas stebėtis, kodėl laikraš
čiai mažai rašo apie konferenci
jos eigą ir darbus. Vyko į Bel
gradą net pavergtų tautų atsto
vai ir bandė JAV delegaciją pa
drąsinti ir suaktyvinti. Niekas 
nepadėjo: delegacija liko moli
nė, sustingusi, nekalbi ir neži
nanti ką veikti.

Koks darbas, toks ir atlygini
mas. Konferencija baigėsi ty
liai, be sensacijų, be džiūgavi
mų, be muzikos palydos. Ji bai
gėsi taip, kaip JAV Valstybės 
Departamentas buvo suplana
vęs: geriau nusileisti, visko išsi
žadėti, bet nesupykinti rusų. 
Komunistinės Rusijos vyriausy
bė žinojo tą Valstybės Departa
mento potvarkį, todėl kietai lai
kėsi savo reikalavimo: konferen
cijos baigiamajame protokole 
visai neminėti žmogaus teisių. 
Kelias dienas vyko popierinis 
karas. Ji pralaimėjo amerikie
čiai su Vakarų europiečiais, pri
imdami rusų padiktuotą raštą 
be žmogaus teisių.

Nereikia aiškinti, kad betei
sis komunistinės Rusijos žmo
gus labai nusivylė Amerika, ku
ri visad buvo jo vaizduotėje lais
vės žiburys, laisvės gynėjas, pa
vergto žmogaus užtarėjas ir nu
skriausto žmogaus šelpėjas. Da
bar Amerika prarado savo spin
dinčią aureolę ir garbingą var
dą. JAV pasirašė nelemtą Hel
sinkio aktą. JAV nekovojo už 
žmogaus teises Belgrado konfe
rencijoje, o tik vaidino kovojan
čias. JAV delegacija neraudo
nuodama pasidavė rusams, išsi
žadėdama žmogaus teisių įgy
vendinimo Sov. Sąjungoje ir jos 
pavergtuose kraštuose.

Kas pasidarė Amerikai? Ko
dėl ji palinko į komunistinės 
Rusijos pusę? Kodėl ji visur nu
sileidžia komunistinei Rusijai? 
Kodėl ji šelpia komunistinį bau
bą kviečiais, technika, išradi
mais? Argi JAV bijo komunisti
nės Rusijos?



Lietuvių grupė šeštajame baltiečių vakare Kanados partamento rūmuose Otavoje 1978. III. 1 su sen. A. Thomp- 
šonu (kairėje tarp moterų) ir parlamento atstovu Stanbury (viduryje tarp dviejų vyrų) Nuotr. J. Kreilio

Doleriai, bedarbiai, paskolos

Valdžia remia mūsų mokyklas
Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas • 

Paskaitos, pranešimai, nutarimai
V. MATULAITIS

Š.m. kovo 18 d. Toronto Pri
sikėlimo parapijos patalpose 
susirinko per 40 lietuvių šešta
dieninių mokyklų mokytojų iš 
Montrealio, Londono, Hamilto
no ir Toronto.

Mokytojų suvažiavimą pradė
jo KLB švietimo komisijos pir
mininkė Vida Stanevičienė. Gra
žų invokacijos žodį paskaitė 
kun. Aug. Simanavičius. Moky
tojus sveikino M. Chainauskas 
KLB krašto valdybos ir kultū
ros komisijos vardu. Suvažiavi
mui pirmininkavo Toronto Mai
ronio mokyklos vedėjas Vyt. 
Bireta ligi pietų, o vėliau — 
Hamiltono mokykols vedėjas K. 
Mileris. Sekretoriavo — Ir. 
Ross ir N. Turčinskienė.

V. Stanevičienė Įdomiai su
pažindino su Kanados federaci
nės ir provincinių vyriausybių 
teikiama parama etninių grupių 
mokykloms. Kanada yra dau- 
giakultūris kraštas. Etninė kul
tūra negali būti atskirta nuo 
kalbos. Todėl vyriausybė nutarė 
remti etninių kalbų mokymą. 
Yra moksliškai nustatyta, kad 
dvikalbiai mokiniai, nors ne
mokėję oficialios kalbos, jau 5- 
6 skyriuose pralenkia moksle 
vienkalbius mokinius. JAV pa
tyrė, kad nelengvai gyventojai 
pasiduoda dominuojančiai kul
tūrai. Kanados vyriausybė pri
pažįsta, vertina ir remia etni
nės kilmės kultūras ir kalbas. 
Federacinė vyriausybė teikia 
$200 paramą kiekvienai 15 mo
kinių klasei. Mokytojams algas 
moka provincinės vyriausybės 
per vietos viešųjų ar konfesi
nių mokyklų švietimo vadybas. 
Mokytojui yra mokama už 2.5 
valandos pagal klasių skaičių. 
Mokytojams atlyginimas yra 
truputį skirtingas, nes priklau
so nuo vietos švietimo vady
bos. Be to, galima gauti para
mą vieno vadovėlio paruošimui 
ir išleidimui. Tokį vadovėlį ne
mokantiems lietuvių kalbos ren
gia A. Rinktinas, kuriam jau yra 
paskirta vadovėlio paruošimo 
parama. Vadovėlis gali būti at
spausdintas dar šiais metais.

Montrealio mokyklos atstovė 
M. Malciuvienė pranešė, kad 
mokyklą lanko- 63 mokiniai, 
kuriuos moko 12 mokytojų. 
Valdžios yra apmokami 4 moky
tojai, kurių atlyginimą pasidali
na visi mokytojai pagal dėsto

Scena iš muzikinio veikalo “Kūlgrinda”: sol. M. Momkienė (kairėje) 
laumė Gilanda ir R. Mastienė — ragana Varūna

mų valandų skaičių. Mokytojai 
gauna papildomai iš tėvų komi
teto surinktų mokesčių bei kitų 
pajamų. Mokykla išleidžia me
tinį laikraštėlį.

Hamiltono mokyklos ved. K. 
Mileris pranešė: mokosi 78 mo
kiniai, dirba 10 mokytojų pagal 
10 metų programas; penki mo
kytojai yra valdžios apmokami 
už 2.5 valandos. Tėvų komite
tas duoda mokiniams vadovėlius 
ir rašomąją medžiagą nemoka
mai. Naudojamos skaidrės; bu
vo rodyti du garsiniai filmai 
iš nepriklausomos Lietuvos gy
venimo. Kasmet išleidžiamas 
mokyklos metraštis.

Londono mokyklos vedėjas L. 
Eimantas pranešė, kad mokyklą 
lanko 28 mokiniai, bet yra val
džios apmokamas tik vienas 
mokytojas. Mokyklą tikrina vie
tos švietimo vadybos inspekto
rius. Iš mokinių tėvų mokestis 
neimamas.

Toronto mokyklos vedėjas 
Vyt. Bireta turi didžiausią mo
kyklą su 238 mokiniais, kurioje 
dirba 26 mokytojai ir sekreto
rė. Mokykloje mokoma pagal 10 
metų programas, kurios yra pa
tvirtintos vietos švietimo vady
bos. Mokykla gauna nustatytą 
valdžios paramą klasėms ir mo
kytojams. šiuo metu mokiniai 
dalyvauja įvairiuose darbo kon
kursuose. Jiems buvo rodomi 
filmai iš nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo. Naudojamos 
skaidrės. Buvo surengta paro
da “Kovojanti Lietuva”, pami
nėtos Kalėdų ir tautinės šven
tės. Mokykla išleidžia metraštį. 
Vienoje klasėje yra mokomi ne
mokantys lietuviškai.

Pietų pertraukos metu mo
kytojai stiprinosi paruoštais ska
niais užkandžiais ir grožėjosi 
mokytojos A. Abromaitienės 
vaizdinių priemonių paroda. Šį 
kartą parodoje buvo labai gau
su naujų kūrybiškų ir labai nau
dingų mokslo priemonių jau
nesniųjų klasių mokiniams. Šios 
priemonės žymiai palengvina 
mokytojo darbą klasėje mokyti 
kalbą, skaitymą bei rašymą.

A. Rinktinas supažindino mo
kytojus su Kanados viešųjų mo
kyklų metodu, kaip yra moko
mi naujų ateivių vaikai, kurie 
nemoka šio krašto kalbos. Jie 
yra siunčiami į atskirą klasę su 
sava kalba tik pusei pamokų lai
ko, o likusį laiką praleidžia su

Mažėja mokinių skaičius •

bendra savo amžiaus mokinių 
klase. Taip jie artimiau susipa
žįsta su bendraamžiais ir grei
čiau išmoksta naują kalbą bei 
einamus dalykus. Jie nesijaučia 
nuskriausti, nes nereikia lanky
ti pradedančiųjų skyriaus dėl 
kalbos trūkumo. A. Rinktinas 
siūlė, kad taip būtų dirbama lie
tuvių mokyklose su nemokan
čiais lietuvių kalbos.

Po jo paskaitos buvo įvairių 
klausimų ir, kaip dažnai būna 
,su nauju siūlymu, neskubėta 
pilnai pritarti. Jo siūlymas pa
liktas individualiam bandymui, 
kuris ateityje gali būti dar ak
tualesnis. Kol yra pakankamai 
mokytojų, atskirai dirbant gali
ma daugiau padaryti.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
švietimo tarybos pirm. Br. Juo
delis supažindino mokytojus su 
JAV lietuvių švietimo sąlygo
mis. JAV valdžia lietuvių mo
kykloms neduoda jokios para
mos, nors buvo prašyta. Be
veik visos lietuvių mokyklos tu
ri daug išlaidų mokyklų patal
poms ir mokytojams atsilyginti. 
Vadovėlių leidimui ir kitiems 
reikalams nemažai paramos gau
na iš Lietuvių Fondo, o kitiems 
reikalams surenka iš mokinių 
tėvų mokesčių. Vidutiniškai tė
vai moka po $60 už mokinį me
tams. Šiais metais veikia 28 lie
tuvių mokyklos (8 su augštes- 
ne programa), mokytojų kursai 
ir Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas. Iš viso mokosi per 
1800 mokinių. Paskutiniais me
tais jaučiamas mokinių mažėji
mas. Br. Juodelis visiems suva
žiavimo dalyviams įteikė po 
naujai išleistą JAV lituanisti
nių mokyklų programų kny
gelę.

Baigiamoje programos dalyje 
teko sužinoti, kad šiais metais 
Kanados ir JAV lietuvių moky
tojų savaitė bus Toronte bir
želio mėnesio pabaigoje.

Mokytoja Ir. Ross pageidavo, 
kad tėvų komitetas nesitenkin
tų vien suruošimu parengimo, 
bet organizuotų mokinių tėvams 
pašnekesius bei sudarytų arti
mesnius ryšius su tėvais. Tėvų- 
mokytojų dienos turėtų būti 
pradžioje mokslo metų, kad tė
vai galėtų susipažinti su darbo 
programomis ir galėtų daugiau 
pagelbėti savo vaikams.

Mokytojas M. Gudinskas siūlė 
mokytojų suvažiavimą kviesti 
mokslo metų pradžioje, kad su
važiavimo idėjos būtų galimos 
pritaikyti dar tais pačiais me
tais. Jo pasiūlymui beveik visi 
pritarė.

Mokytojas V. Vaičiūnas siūlė 
suvažiavimo metu mokytojams 
susiskirstyti į specifinio darbo 
grupeles, kuriose jie galėtų ge
riau pasidalinti mokyklos dar
bo metodų bei tvarkos detalė
mis.

Seselė Paulė kvietė visus to- 
rontiečius gražiai priimti ir už
imti atvykstančius į Pasaulio 
Lietuvių Dienas. Suvažiavimas 
buvo baigtas Tautos himnu.

Po suvažiavimo visi pasivaiši
no skania vakariene, kurią pa
rūpino Toronto Maironio mo
kyklos tėvų komitetas (pirm. P. 
Dovydaitis), o ją paruošė p.p. 
Ažubalienė, Karasiejienė, Pra- 
kapienė ir Vaičiūnienė.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID '
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

V. K. BANELIS

Kanados provincijų premjerų 
konferencijos tikslas buvo ap
svarstyti ir priimti planus, kaip 
greičiau išbristi iš pasireiškusio 
ekonominio letargo. Be to, min. 
pirm. Trudeau jieškojo pritari
mo visų provincijų, kad jo eko
nominė politika būtų priimta ir 
vykdoma. Tačiau nepaslaptis, 
kad tos konferencijos posėdžiai 
buvo gana audringi, ir dabarti
nė federacinė vyriausybė buvo 
kelių provincijų premjerų kri
tikuojama. Po audringų posė
džių, ilgų diskusijų 10 provinci
jų premjerų ir min. pirm. Tru
deau sutarė: 1. artimoje ateity
je mažinti valstybės tarnautojų 
skaičių; 2. skatinti privačius in
vestavimus krašte, duodant 
jiems mokesčių lengvatas; 3. vi
sose provincijose sekti uždar
bių, gamybos ir patarnavimų 
kainas, kai dabartinė uždarbių - 
kainų kontrolė pasibaigs š. m. 
balandžio 14 d. i

Valdžios planai
Pasibaigus tai ekonominei 

konferencijai, Trudeau vyriau
sybė pradėjo savo turimus pla
nus vykdyti. Ji nusprendė biu
džetines išlaidas dar šiais biu
džetiniais metais padidinti 10'/ . 
Taip pat ji nutarė pirmą kartą 
paskutinių 10 metų laikotarpyje 
paimti paskolą užsienyje, sie
kiant sustiprinti dabar vis smun
kančio Kanados dolerio padėtį. 
Kanados dolerio vertė 1978. II. 
20 buvo nukritusi iki 89,24 JAV 
et. vertės. To Kanadoje nėra bu
vę nuo 1930 m. depresijos lai
kų. Paskolų gavimo klausimas 
buvo sprendžiamas, atsižvel
giant į vis pasireiškiančią inflia
ciją bei didėjantį bedarbių skai
čių. Statistika rodo, kad šiuo 
metu Kanadoje yra 8.3'/ bedar
bių, o Kanados dolerio infliaci
jos laipsnis š.m. pradžioje siekė 
net 9'4.

Federacinis biudžetas
1977 m. Kanados biudžeto iš

laidos siekė $48.8 bilijonų, t.y( 
4.35 bilijono daugiau, negu

Drąsiai kalbėjo, bet nelaimėjo
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pasirodė tokie nenuolaidūs, pa
keisti savo laikyseną ir, kaip ga
lima veikiau, pašalinti bendra
darbiavimo kliūtis.

Prancūzijos delegacijos vado
vas pareiškė, esą apgailėtina, 
kad nepajėgta Belgrade susitar
ti dėl trijų, anot jo, “paprastų 
dalykų”: pirma, Helsinkio bai
giamasis aktas — svarbiausias 
kelias į atolydį; antra, žmogaus 
teisės — esminė sąlyga tarptau
tiniams santykiams pagerinti; 
trečia, būtina didesnė pažanga, 
vykdant Helsinkio susitarimus, 
ypač kiek tai liečia žmonių są
lygas, jų ryšius ir pasikeitimą 
žiniomis.

Sovietų Sąjungos atstovas 
Voroncovas, kuris Belgrade pa
sirodė nemenkesnis “niet” dip
lomatijos meistras, kaip jos pra
nokėjas Molotovas, gana griež
tais žodžiais pasmerkė Vakarus, 
kad jie mėginę žmogaus teisių 
priedangoje Belgrade vesti ide
ologinį karą, bet gavę “gerą pa
moką”.

Disidentų nuomonės
Įdomu pastebėti, kad R. Eu

ropos disidentai Belgrado susiti
kimo išdavas gana palankiai pri
ėmė. Žymusis žmogaus teisių ko
votojas akademikas Sacharovas, 
tiesa, pareiškė nusivylimą dėl 
žmogaus teisių nepaminėjimo 
baigiamajame pareiškime, bet 
sakė esąs patenkintas tuo, Kaa 
tas klausimas Belgrade pakan
kamai aiškiai išryškintas. Ta 
proga Sacharovas ragino Krem
lių tuojau paleisti iš kalėjimo 
18 asmenų, priklausančių visuo
meninėms Helsinkio nutarimų 
rėmėjų grupėms (iš lietuvių jau 
daugiau kaip pusmetis kalina
mas Viktoras Petkus).

Garsusis jugoslavų komuniz
mo kritikas Džilas pasveikino 
tvirtą Vakarų laikyseną. Jeigu 
pradžioje, pasak jo, sovietai 
manė, kad Helsinkyje Vakarai 
kapituliavo, pripažindami da
bartines sienas, tai vėliau pasi
rodė, jog žymiai svarbesnis yra 
žmogaus teisių klausimas.

Labiau skyrėsi lenkų disiden
tų nuomonės. Vieni, kaip “Vi
suomeninės savigynos komite
to” narys Kuronis, teigiamai 
vertino Belgrado susitikimą, 
teigdamas, jog tai sustiprins di
sidentų sąjūdį Lenkijoje. Kiti, 
kaip žmogaus teisių kovotojas 
Janušas ir Močulskis, priekaiš
tavo Vakarams už jų perdidelį 
nuolaidumą. Pasak Močulskio, 
nuolaidos sovietams ateityje tik 
paaštrins tarptautinę padėtį. 

1976 m. Pastebėtina, kad paja
mos, kai pinigai pasieks fede
racinį iždą, dar nėra paskelbtos. 
Tai paskelbs finansų min. Chre- 
tienas šį pavasarį. Tas neregu
liarumas sukelia nerimo ir viso
kiausių komentarų opozicijoje.

1977 m. biudžeto deficitas pa
siekė rekordą — $8.5 bilijono. 
Kanados iždo tarybos pirm. R. 
Andras pastebėjo, kad šiais me
tais federacinio biudžeto išlai
dos pakils 9.8'/, ir tai yra val
džios nustatytose ribose, žino
ma, tai tik ekonomistų, finansi
ninkų ir biudžeto specialistų 
pramatymai, kurie dažnai tikro
vėje dėl visokiausių priežasčių 
pasikeičia. R. Andras pabrėžė, 
kad min. pirm. Trudeau vyriau
sybė planuoja valdžios biuro
kratijos aparatą palaipsniui ma
žinti. Sakoma, kad daug vado
vaujančių valdžios pozicijų bus 
panaikinta. Net valstybės tar
nautojų tik 6/10 l'< iš numaty
tų tarnautojų vietų bus užpildy
tos. žodžiu, tarnautojų priėmi
mas dar šiais metais bus labai 
sumažintas.

Paskolos
Finansų min. Chretienas savo 

kalboje pareiškė, kad valdžia 
yra gavusi iš Kanados bankų 
$1.5 bilijono paskolą Kanados 
doleriui sustiprinti. Ji siekia, 
kad tarptautinėje rinkoje Ka
nados doleris nebūtų varžo
mas ir įgautų realią vertę. Esą 
paskolos gavimas ir panaudoji
mas sudaro tinkamas sąlygas 
Kanados dolerio vertei. Visa ei
lė ekonomistų ir finansinių ži
novų su tokia vyriausybės gal
vosena sutinka ir mano, kad tai 
yra realus ir tikslingas kelias, 
tačiau tik ateitis tai galęs paro
dyti.

Šių metų Kanados biudžeto 
pakilusių išlaidų pozicijoje yra 
$926 milijonų priedas įvairiems 
gyventojų socialinės gerovės 
reikalams ir $2 bilijonai sveika
tos draudai visose provincijose.

Taip suglaustai atrodo dabar
tinė ekonominė Kanados padė
tis, kuri šiuo metu didelio 
džiaugsmo nekelia.

Vyraujanti pažiūra
Dar daugiau įdomių ir be ga

lo įvairių nuomonių apie Bel
grado susitikimo eigą bei išda
vas paskelbė Vakarų spauda, 
bet kas jas čia visas surankios 
ir atpasakos. Šiuo metu tikriau
siai dar peranksti iš esmės ver
tinti Belgrado sėkmę ar nesėk
mę. Tačiau tenka priminti, jog 
taip buvo ir patį Helsinkio bai
giamąjį aktą pasirašius. Tik po 
to, kai Rytų disidentai drąsiais 
veiksmais parodė, koks svarbus 
Helsinkio baigiamasis aktas 
žmogaus teisių požiūriu, dauge
liui Vakaruose atsivėrė akys. 
Gyvenimas nestovi vietoje. Gal 
ir ipats Voroncovas tai turėjo 
mintyje, kai savo privačiame 
pasikalbėjime su Kanados mi- 
nisteriu daugiakultūriškumo rei
kalams davė suprasti, kad už 
dvejų metų sovietinės delegaci
jos pozicija pasirodysianti Va
karams priimtinesnė.

A. Lembergas

Tūkstantis dolerių 
studentui

Muziko Broniaus Jonušo naš
lė Emilija Jonušienė savo mi
rusio vyro atminimui įsteigė 
kasmetinę muziko Broniaus Jo
nušo stipendiją. Ji bus duoda
ma pirmoje eilėje neturtingam 
jaunuoliui, norinčiam, šalia sa
vo pagrindinių studijų, studi
juoti ir lituanistiką.

Iš kandidato pageidaujama, 
kad jis būtų aktyvus lietuviš
kųjų jaunimo organizacijų na
rys ir pasireikštų savo veikla 
lietuviškoje dirvoje. Stipendijos 
dydis — kasmet po $1.000.

Kandidatus stipendijai gali 
siūlyti kiekviena lietuviškoji 
jaunimo organizacija, įvairūs 
sambūriai arba kiti lietuviški 
vienetai iš betkurios laisvojo 
pasaulio šalies. Siūlymų termi
nas — kiekvienais metais iki 
gegužės 15 d. Kandidatams pa
rinkti bus sudaryta vertintojų 
komisija. Jos sudėtis bus pa
skelbta vėliau. Stipendijai kan
didatus siūlyti šiuo adresu: 
Broniaus Jonušo Stipendijų Fon
das, 4006 So. 26th Street, Oma
ha, Nebraska 68107, USA. J. S.

o Mokslas reikalingas pažinti, o 
tikėjimas — gyventi. — MAX 
PLANCK.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617
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Popiežiaus atstovas Kanadai pronuncijus arkiv. ANGELO PALMAS su gen. 
Lietuvos konsulu dr. J. ŽMUIDZINU baltiečių vakare, kuris buvo suruoštas 
1978. III. 1 Kanados parlamento rūmuose Otavoje Nuotr. J. Kreilio

Štai kq svarstys seimas
P LB seimas įvyks 1978 m. 

birželio 30 — liepos 4 d.d. To
ronte, Kanadoje.

Seime balsavimo teisę turi: a. 
atskirų kraštų lietuvių bendruo
menių atstovai, b. kur nėra 
bendruomenių, PLB valdybos 
pakviestų tiems kraštams atsto
vauti organizacijų atstovai, c. 
PLB valdybos nariai, d. kraštų 
Bendruomenių valdybų pirmi
ninkai, e. garbės teismo ir kont
rolės komisijos pirmininkai, f. 
PLJS ir Lietuvių Jaunimo Są
jungų krašto valdybų pirminin
kai arba jų atstovai.

PLB seime bus padaryti PLB 
valdybos, PLJS, kraštų bend
ruomenių bei kraštų jaunimo 
sąjungų veiklos, PLB kontrolės 
komisijos, garbės teismo prane
šimai, išnagrinėti bei priimti at
eities veiklos planai ir išrinkta 
penkeriems metams PLB valdy
ba bei kitos PLB vadovybės.

PLB valdyba, apsvarsčiusi iš
eivijos veiklos būdus, siekian
čius atgauti okupuotai Lietuvai 
laisvę bei išeivijoje išlaikyti lie
tuvybę, ir jieškodama šiai veik
lai realesnių atramų, prasmin
gesnių, konkretesnių darbų bei 
našesnių jų rezultatų, — nutarė 
pateikti atstovams svarstyti pen
kias pagrindines tos veiklos sri
tis ir kviesti seimą paruošti jom 
kiek galint realesnius, gyveni- 
miškesnius, Įvykdomus planus. 
Referatus rengia tom sritim va
dovavę PLB valdybos nariai ar
ba jų pasikviesti kiti tas sritis 
pažįstantieji asmenys. Referentų 
temomis pasisakyti taip pat bus 
kviečiami ir koreferentai.

Palikimai, paminklai ir šešėliai
AL. GIMANTAS

Ir vėl skaitėme lietuviškojo 
gyvenimo kronikoje apie vienos 
vienišos tautietės mirtį. Tokia 
žinutė savyje nieko nepaprasto 
neslepia, nes tai mūsų visų kas
dienybės ir neišvengiamo likimo 
dalis. Tačiau, kai tokie mirties 
pranešimai pastebimai gausėja, 
rūpestį kelią apgailėtinas mūsiš
kių nerangumas tinkamu laiku 
sutvarkyti teisinius savo reika
lus. .

Šiuo atveju itin tragiškoje 
šviesoje iškyla palikimų prob
lemos. Tų painiavų būtų išveng
ta, jei pagaliau visi mūsiškiai 
sutvarkytų viską pagal savo no
rą ir pageidavimus. Atrodo, vie
nintelis ir tikras kelias tėra le
galaus testamento sudarymas. 
Tai labai nekomplikuota, pa
prasta ir labai nedaug pastangų 
reikalaujanti procedūra.

Šio rašinio pradžioje minėta 
kanadietės lietuvės mirtis pali
ko eilę komplikacijų ta prasme, 
kad nerasta jokio raštiško nuro
dymo — testamento. Atrodo, te
liko dvi galimybės: visas jos tur
tas liks valdžiai čia arba sovie
tiniai advokatai bandys išgauti 
Lietuvoje kaikurių giminių var
du palikimą. Tuo atveju artimie
ji Lietuvoje gaus tik trupinius, 
kurie liks po įvairių mokesčių, 
atlyginimų, pervedimų ir visų 
kitų biurokratinės mašinos įves
tų sijojimų.

Išeivijos gyvenimo stebėtojus 
Jungtinėse Valstybėse savotiš
kai nuteikė dviejų sovietinamos 
Lietuvos pareigūnų (vieno iš 
Vašingtono, kitos iš Vilniaus) 
kelionės po lietuviškąsias kolo

FLYNN’S gėlių krautuvė į 

(savininkai latviai)
Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus.
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su
tvarko gėles vestuvėms. Adresas:

s 139 Roncesvolles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424 ji
Me)*>K5K= '/OKKiSt

Svarstyboms bus pateiktos 
šios veiklos sritys: 1. Lituanisti
nis švietimas ir auklėjimas — 
referentas PLB vicepirm. Jonas 
Kavaliūnas. 2. Kultūrinė veikla 
ir kultūriniai ryšiai tarp išeivi
jos lietuvių — referentas PLB 
valdybos vicepirm. Romas Kas
paras. 3. Lietuvos reikalai ir jos 
laisvinimo darbas — referentas 
Algimantas Gureckas. 4. Išeivi
jos jaunimo reikalai — referen
tė PLIS valdybos pirmininkė ir 
PLB valdybos narė Gabija Juo
zapavičiūtė. 5. PLB valdybos lė
šos — PLB valdybos vicepirm. 
Kostas Dočkus.

Lietuvos laisvinimo veiklą lai
kydama viena pagrindinių išei
vijos uždavinių, tokią pat reikš
mę PLB valdyba skiria ir kultū
rinei veiklai, nes ji yra išeivijos 
tautinės gyvybės šaltinis ir nuo 
jos priklauso išeivijos išlikimas. 
Tikėdama, kad tik įvairia ir vis
pusiškai plačia kultūrine veikla 
išeivija teišliks gyva savajai tau
tai, PLB valdyba, norėdama šią 
mintį seime giliau išryškinti, — 
tradicinei paskaitai temą parin
ko iš kultūrinės srities. Paskai
tą skaitys prof. dr. Rimvydas 
Šilbajoris tema “Lietuvos kultū
ros židinys Vakarų pasaulyje”. 
Šiai programai įvykdyti darbo
tvarkė bus pranešta vėliau.

PLB valdyba, iš anksto pra
nešdama visuomenei šią program 
mą, tikisi susilaukti iš jos viešų 
pasisakymų, diskusijų ir nuomo
nių, kuriomis galėtų pasinaudo
ti seimo atstovai, darydami 
sprendimus. Reikia manyti, kad 
visuomenė atsilieps.

PLB valdyba

nijas čia mūsų minimais reika
lais. “Pažangiųjų” tautiečių glo
boje ir aplinkoje uolūs pareigū
nai bando kontaktuoti, aiškinti, 
nurodyti, kaip turėtu būti tvar
komi palikimai, kad giminėms 
Lietuvoje būtų mažiau vargo 
gauti jiems priklausomą (pagal 
giminystę) palikimą, žinoma, jei 
kas liktų po visos procedūros. 
Gautų, aišku, mažaverčiais rub
liais.

Kas ten žino, kaip aiškina ir 
ragina abu sovietinio režimo 
tarnautojai, bet “pažangiųjų” 
tarpe jie bus paveikūs ir įtiki
ną. Tuo tarpu išeivių masės jie 
nepasieks, bet ir tokiu atveju 
vis dažnėja atsitikimai, rodą, 
kad laiku ir vietoje mums pa
tiems tinkamai nepasirūpinus 
palikimų perdavimu saviesiems 
tėvynėje, anos pusės įstaigos 
randa būdus “be globos” liku
sius palikimus nukreipti joms 
parankia kryptimi.

Sovietinamos Lietuvos įgalio
tiniai gana budriai seka susida
riusią padėtį. Mūsų pačių neran
gumas, reikalo svarbos neįžvel- 
gimas jiems ateina į talką.

Kaikurios išeiviškos instituci
jos vis dažniau pradeda primin
ti, kad testamentus sudarant 
pravartu būtų prisiminti ir lie
tuviškuosius bendruosius reika
lus — kultūrinius, religinius, 
ekonominius. Ypač tai prisimin
tina tiems, kurie Lietuvoje jau 
nebeturi artimųjų. Vadinasi, 
derėtų pajusti didesnį atsako
mybės jausmą ir prieš save, ir 
prieš savąją tautą. Juk jau visų 
įsitikinta, kad su savimi jokio 
žaliukų bagažo nepasiimsime . . .

©
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® rvriib i o n TEWJE ■© LIETUVIAI PASAULYJE
KOI.CHOZININKĖS ĮSPŪDŽIAI
Lig šiol įspūdžius iš kelionės po 

Ameriką okupuotos Lietuvos spaudoj 
daugiausia skelbdavo žurnalistai, ra
šytojai, universitetus baigę partie
čiai. Juose bene didžiausias dėmesys 
tekdavo susitikimams su žymesniai
siais išeivijos lietuviais, politinei gy
venimo kritikai. Naujove tenka laiky
ti Ukmergės rajono Žemaitkiemio 
kolchozo narės G. Rimkūnienės pa
sisakymą “Valstiečių Laikraščio” ko
vo 8 d. laidoje. Ji keturis mėnesius 
viešėjo JAV pas savo seserį ir svai
nį gydytoją. Pavardžių nepateikia, 
kad tie jos giminės nepatirtų kokių 
nors nemalonumų. Grįžusi kolcho
zam G. Rimkūnienė visoms melžė
joms pareiškė: "Jokiu būdu nenorė
čiau Amerikoj gyventi!” Kas jai ne
patiko? Doleris, kuriuo matuojamas 
visas gyvenimas. Pasak jos, dolerių 
trūksta net ir gydytojams: “Svainis 
— gydytojas, žmogus nuoširdus, ge
ras, taikaus būdo ir be galo darbštus. 
Privačioje klinikoje samdo kabine
tus. Uždirba neblogai. Tačiau ir iš
laidų turi daug...” Dėl tų išlaidų, 
ruošdamasi su seserimi eiti į vestu
ves, išgirdo, kad dovanai pakanka 
trijų dolerių. G. Rimkūnienė visdėl- 
to prišnekino seserį nupirkti bran
gesnę dovaną, dėl kurios jos išsisky
rė iš kitų. Apie tas vestuves G. 
Rimkūnienė pasakoja: “Pačios ves
tuvės irgi savotiškai įdomios. Papro
čiai kitokie. Jokių prabangių stalų. 
Kaip valgykloje — eik, gerk, valgyk, 
ką rasi pats — niekas neparagins. 
Šampanas supiltas į didelį dubenį 

semk samčiu kaip barščius — 
linksminkis. Ir kas keisčiausia — be
maž be dainų, be juoko, kaip įprasta 
pas mus. Tik šokiai...” Nežinia, ko
kiose vestuvėse G. Rimkūnienei ir 
jos seseriai teko dalyvauti, tačiau 
tenka labai abejoti, kad jose šam
panas buvo supiltas į dubenį ir kad 
ji teko samčiu semti. Atrodo, ji grei
čiausiai kalba ne apie šampaną, o 
apie punšą, kurio jai neteko ragauti 
Žemaitkiemio kolchoze.

Iš tolimesnio G. Rimkūnienės pa
sakojimo sužinome, kad daug išlai
dų turintis jos svainis gydytojas sa
vo dukrą studijuoti medicinos yra iš
siuntęs Meksikon ir kad jos studijos 
jam kasmet kainuoja apie $10.000. 
Atrodo, jam visdėlto dolerių ne
trūksta. Juokingai skamba G. Rim
kūnienės aiškinimas melžėjoms, kad 
ta dukra nepateko j JAV universite
tus. nes “čia studijuoti sulindę tur
tingųjų vaikai”. Turbūt logiškiau bū
tu teigti, kad ta dukrelė Meksikon 
iškeliavo dėl labai menkų pažymių 
brandos atestate, kai ją atmetė at
ranką darantys vietiniai universite
tai. Tėvui, kuris kasmet išmeta $10.- 
600 už jos studijas Meksikoje, finan
sinė pusė neturėjo sudaryti proble
mų. Sis epizodas betgi sudarė progą 
pačiai G. Rimkūnienei pasigirti, kad 
jos sūnus nemokamai niokosi Kauno 
politechnikos institute ir netgi gau
na valdinę stipendiją. Ji taipgi įti
kinėjo pašnekovus, “kad pasistatėm 
gerus namus, kad turim savo lengvą 
automobilį, kad kas antras mūsų kol
ūkio kiemas nusipirktų automašinas, 
jeigu būtų parduotuvėse . ..” Deja, 
jų parduotuvėse nėra, tenka laukti 
ilgus metus, kol pagaliau ateina ei
lė. Paklausta, argi viskas ten, Ameri
koje, blogai, G. Rimkūnienė atsakė: 
“Žinoma, kad ne! Man patiko tai, 
kad parduotuvėse maloniai pasitin
ka, kad jose gausi tai, ko reikia. Su

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Opozicija suardys koalicija?
J. KAIRYS

Kaip kiekvienoje demokrati
nėje santvarkoje, taip ir čia 
veikia oficiali opozicija ir val
dantieji. Pirmąją sudaro krikš
čioniškos grupės, nuo 1969 m. 
pralaiminčios rinkimus į valsty
bės parlamentą. Valdančiųjų 
partijose opoziciją sudaro savie
ji parlamentarai, kuriems ne
patinka vyriausybės linija, nors 
koaliciją sudarančių daugumos 
remiama. Jie pasisako už dides
nį pasukimą Į kairę. Iki šiol 
viešai pasirodė tik keli opozici- 
ninkai socialdmeokratų partijo
je. Kadangi koalicijos persvara 
nėra didelė parlamente, tai jos 
pačios opozicija gali koaliciją 
visiškai suardyti. Tai parodė 
ypač įvykis parlamente, kai bu
vo balsuojama už vyriausybės 
suprojektuotą teroristų įstaty
mą. Kaip jau “TŽ” skaitytojai 
žino, V. Vokietijoje terorizmas 
kartais pasireiškia gana stipriai. 
Dėlto kilo klausimas sugriežtin
ti kaikurias baudžiamosios tei- 
senos vietas.

Krikščionys demokratai laikė 
projektą peršvelniu ir siūlė sa
vo pataisų, bet koalicija atmetė 
jas. Todėl jie nutarė balsuoti 
prieš vyriausybės projektą. Įsta
tymas praėjo, bet tik vieno bal
so dauguma. Jis būtų gavęs dar 
vieną balsą, jei koalicijos parla
mentaras nebūtų klaidingai pa
balsavęs. Pasirodo, prieš įstaty
mo projektą balsavo ir keli so
cialdemokratai. Tai pirmas atve
jis šios koalicijos gyvenime, kad 
jos didžiausio partnerio — so

prantama, už pinigus. Ypač patiko 
virtuvės. Erdvios, patogios, lengva 
jose tvarkytis, gaminti valgį...” 
Kaimynėms, neturinčioms erdvių 
virtuvių ir krautuvių su pilnomis 
lentynomis, turbūt keistokai pra
skambėjo G. Rimkūnienės apsispren
dimas: “Jokiu būdu nenorėčiau Ame
rikoj gyventi!”

LIKĖNŲ KURORTAS
Biržų rajone esantis Likėnų ku

rortas, kadaise turėjęs tik kelias
dešimt lovų savo gydykloje, dabar 
jau yra gerokai išaugęs. Vienu me
tu čia gali gydytis apie 200 pacien
tų, o per metus jų sulaukiama be
veik 4.000. Poilsiautojų sveikata rū
pinasi 140 medikų. Planuojamas dar 
vienas gydyklos pastatas. Tada sana
torija iš karto galės priglausti apie 
500 asmenų.

NAUJA POILSIAVIETE
Biržų miesto gyventojai susilauks 

naujos poilsiavietės, kuria taps ka
daise užpelkėjusia Kilučių ežero 
pakrantės. Ant Apaščios upės pa
statyta užtvanka ežero vandenį pa
kels 2 m 20 cm. jo plotą padvigu
bindama iki 86 ha. Prie Kilučių kai
mo supilta dirbtinė sala, pareikala
vusi 9.200 kubinių metrų grunto. 
Ežero vandeniu taipgi bus galima 
drėkinti 72 hektarus kultūrinių pie
vų.

PLĖŠIKO MIRTIS
“Tiesa” 42 nr. paskelbė P. Remei

kos pranešimą “Gynė žmoną ir sa
ve” apie plėšiko Z. Milišausko žuvi
mą. Jis buvo du kartus baustas už 
nusikaltimus ir, grįžęs iš įkalinimo 
vietos, girtavo pas savo seserį Šilu
tės rajono Ropkojų kaime. Kai gir
tavimui pritrūko pinigų, Z. Milišaus- 
kas susirado ilgą ylą, nuvalė nuo jos 
rūdis ir išėjo iš sesers namų. To
liau P. Remeika rašo: “Tą vakarą į 
nuošalią senukų Juozo ir Julės Va
siliauskų sodybą, esančią Pagėgių 
apylinkės Žemučių kaime, įsėlino 
jaunas vyriškis. Ištraukęs butelį vy
no ir pasiteiravęs, ar šeimininkai ne
žada parduoti sodybos, jis pasiūlė 
kartu išgerti. J. Vasiliauskas gerti 
atsisakė. Žodis po žodžio, ir nepažįs
tamojo rankose sužibėjo ginklas. Se
nutė puolė prie savo vyro, tačiau 
gavusi smūgį į veidą nugriuvo. Par
blokštas krito ir jos vyras. Plėšikas 
įrėmė ginklą į krūtinę ir, grasinda
mas nudurti, reikalavo pinigų, bet 
tuo momentu nukrito jo užkliudyta 
lempa, ir kambarį apgaubė tamsa. 
J. Vasiliauskas užčiuopė kampe gu
lintį kirvį ir pakilęs tamsoje smogė 
plėšikui, šis susmuko. 70 metų Juo
zas Vasiliauskas išbėgo ieškoti žmo
nių, kurie išgelbėtų jį ir jo žmoną 
nuo plėšikų, kurių manė esant ne 
vieną ...” Atskubėjęs atgal su kai
mynais, Z. Milišauską rado jau ne
begyvą, o žmoną Julę pasislėpusią 
daržinėje. Teisminėn atsakomybėn 
J. Vasiliauskas nebuvo patrauktas 
dėl šios savigynos. Jį betgi taip su
krėtė šis įvykis, kad teko atsidurti 
ligoninėje, kur netrukus ir mirė.

ALYTAUS “SNAIGE”
Šaldytuvų gamykla ruošia bando

mąją naujosios “Snaigės-12” laidą, 
kurios antrajame 1978 m. pusmety
je numatopia pagaminti 45.000. Nau
jasis šaldytuvas bus 200 litrų talpos, 
turės perstatomas lentynas, į deši
nę ir į kairę atidaromas dureles, 
temperatūros reguliavimą, pusiau 
automatinį šerkšno pašalinimą karš
tais freono garais. V. Kst.

cialdemokratų keli atstovai ga
lėjo net vyriausybę nuversti. Ši 
aplinkybė nėra maloni nei pa
stariesiems, nei jų kancleriui, 
nei liberalams, nuo 1969 m. re- 
miantiems socialdemokratus.

Šitaip priimtą įstatymą dabar 
svarstys parlamento taryba. Ji 
susideda iš atstovų kraštų, val
domų vien krikščionių grupių 
arba koalicijoje su liberalais, 
kaikur vien socialdemokratų. 
Bet šiuo metu taryboje opozici
jos vadai sudaro daugumą. Jei 
čia nebus surastas koks nors 
kompromisas, tai įstatymas tu
rės grįžti į parlamentą. Tada jo 
priėmimui jau neužteks papras
tos daugumos — reikės absoliu
tinės daugumos balsų.

Tai dar neviskas. Atrodo, pa
našus balsų pasiskirstymas gali 
įvykti balsuojant įstatymo pro
jektą apie registracijos prievolę 
viešbučiuose bei kitur ir apie 
neutroninės bombos panaudoji
mą. Greičiausiai ir čia nebus su
tarimo nei opozicijos su koalici
ja, nei pačioje koalicijoje. To
dėl vyriausybės užnugaris pasi
liks ir toliau silpnas. Tai gali 
privesti prie koalicijos suirimo.

Parlamente priimtas įstaty
mas įgalina policiją tikrinti įtar
tinus asmenis, jų jieškoti, dary
ti kratas, suėminėti, imti pirštų 
atspaudus, teismams padidina 
galią šalinti bendrininkavimu 
su teroristais įtartus gynėjus 
nuo bylų gynimo ir kt. Turint 
galvoje prieš tai buvusią padėtį, 
atrodo, kad opozicija neturėtų 
purkštauti prieš jį ir priimti.

JAV diplomatinės tarnybos pareigūnas dr. Vyt. Dambrava (pirmas kairėje) savo rezidencijoje Karako mieste, 
Venecueloje, 1977 m. vieno priėmimo metu. Dabar jis dirba Salvadore
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| PROGRAMOJE — visos trys "Gyvataro" grupės Jaunimo
X Po programos — linksmi šokiai, grojant Beny Ferri Centre,
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SUSIDOMĖJIMAS FILMAIS yra 

gan didelis. Sį sekmadienį, 6 v.v., 
AV parapijos salėje bus rodomas 
paskutinis filmas — “Pavergtoji Lie
tuva”. Ekrane pamatysime šandieni- 
nį Vilnių, Kauną. Anykščius, Tra
kus ir kitus Lietuvos vaizdus. Taip 
pat bus parodyta 1976 m. tautinių 
šokių šventė Čikagoje.

JUOZINIŲ PROGA Hamiltono lie
tuvių organizacijų atstovų - pirmi
ninkų buvo pasveikintas AV para
pijos klebonas prel. J. Tadarauskas 
ir įteikta bendra dovana, žodžiu 
sveikino parapijos komiteto pirm, 
inž. J. Kšivickis, KLB krašto valdy
bos vicepirm. L. Skripkutė, KLB Ha
miltono apyl. valdybos pirm. K. 
Deksnys ir "Talkos” pirm. J. Kriš
tolaitis. Varduvininkui visi linkėjo 
sėkmės Kristaus vynuogyno ir lietu
viškame darbe, sugielodami “Ilgiau
sių metų”. Už gražų pagerbimą dė
kojo prel. J. Tadarauskas. kviesda
mas prie gausaus vaišių stalo. K. B.

“GYVATARAS” balandžio 8 d., 7 
v.v., rengia metinį savo koncertą ir 
pavasario šokius. Programoje pasi
rodys visos trys grupės, tad labai 
svarbu, kad visi tėvai dalyvautų, pa
matytų, ką jų vaikai per šių metų 
darbo sezoną išmoko ir parodytų 
jiems moralinę paramą, sužadintų 
norą dirbti toliau. Po programos bus 
linksmi pavasario šokiai. Tad visas 
Hamiltono ir apylinkių jaunimas ir 
senimas kviečiamas šį vakarą praleis
ti su mumis, pasidalinti mūsų darbo 
vaisiais, pasišokti ir pailsėti po sa
vaitės darbo dienų. Gros Beny Ferri 
orkestras, lauks šiltas bufetas, lote
rija ir kiti įvairumai. “Gyvataras”

London, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo 60 metų sukakties 
minėjimas Londone praėjo labai iš
kilmingai ir pakilioje nuotaikoje. A. 
Švilpa, apylinkės valdybos sekreto
rius, pranešinėjo ir rūpinosi visos 
programos pravedimu. Klebonas 
kun. J. Staškus pradėjo minėjimą gi
lių minčių invokacija. Apylinkės val
dybos pirm. M. Chainauskas savo 
kalboje priminė, esą laisvasis pasau
lis užmerkia akis įvykiams Sovietų 
Sąjungoje. Jis kvietė visą pasaulį sto
ti į kovą prieš negeroves ir smurtą, 
kad skausmai ir vargai išnyktų, kad 
teisė ir tiesa būtų įgyvendinta.

Parlamentaras Larry London bu
vo pirmasis kalbėtojas. Jis buvo ge
rai pasiruošęs, skaitęs apie Lietuvos 
praeitį; pasveikino lietuvius federa
cinio viešų darbų ministerio J. Bu
chanan ir daugiakultūrių reikalų mi
nisterio N. Cafiko vardu.

Antruoju kalbėtoju buvo A. Čerš
kus. Jis savo mintis dėstė anglų kal
ba. Pagrindinė mintis — Helsinkio 
konferencija atidarė vartus laisva-

(Nukelta į 6 psl.)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas I/M55
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1 L6 ■ HLlYA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- ii MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II depozitus (P.C.A.) 6 °o
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. Ii santaupas 7%

j Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- IĮ term, depozitus 1 m. 8’4% 
galius Šeštadieniais uždaryta. II pensijų fondas 9 %

Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.. IĮ asmenines paskolas 10% 
Kapitalas — virš $10,000,000. || nekiln. turto pask. 93/i %

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA
balandžio 9, sekmadienį, 6 v. vakaro,
AV parapijos salėje 
rengia rodymų filmo

LIETUVA Ekrane matysime Vilnių, 
Kaunu, Trakus, Anykščius 
ir kitus Lietuvos vaizdus.

Taip pat bus parodyta 1976 metų tautinių šokių
šventė Čikagoje.

Žinios iš Pietų Amerikos
BALFo pirm. M. Rudienė ir 

inž. A. Rudis, jieškodami svei
katai šiltesnio klimato, iš Čika
gos nuvyko Floridon, o iš ten
— į P. Ameriką. Visų pirma 
jiedu atvyko į Salvadorą pas 
dr. V. Dambravą, JAV amba
sados patarėją. Tuo pačiu me
tu atvyko iš Vašingtono ir Geor- 
getowno un-to rektorius dr. 
Healy, kuris atvežė Salvadoro 
un-tui 7 milijonų dol. dovaną. 
Ta proga buvo sušaukta spau
dos konferencija, kurioje daly
vavo ir p.p. Rudžiai.

Vasario 16 Salvadore buvo 
paminėta specialia vakaro
ne, kurią suruošė JAV ambasa
dorius. Dalyvių ratelis buvo ma
žas, bet įtakingas.

Vasario 16 šventė buvo pami
nėta ir Kolumbijos gilumoje 
Ibaque miestelyje pas Algį ir 
Laimą Didžiulius. Dalyvavo p. 
p. Rudžiai, kun. N. Saldukas, 
kun. prof. V. Mankeliūnas ir kt.

BUFFALO,
PLATŪS ATGARSIAI. Vasario 16 

minėjimas šiais metais čia susilaukė 
plataus dėmesio amerikiečių visuo
menėje. Kadangi lietuvių čia labai 
nedaug, minėjimas buvo surengtas 
anglų kalba, o programa pritaikyta 
amerikiečių mentalitetui. Pamaldos 
už kenčiančią Lietuvą buvo atlaiky
tos vasario 25. šeštadienį. 7 v.v., Šv. 
Jurgio šventovėje, Niagara Falls, 
N.Y. Akademinė dalis įvyko vasario 
26. sekmadienį, 3 v.p.p.. Internatio
nal Institute salėje. Pagrindinę kal
bą pasakė prof. dr. J. Slavėnas, o 
meninę dalį atliko torontiškis dainos 
vienetas “Volungė” ir tautinių šokių 
grupė iš St. Catharines, Ont.

Šventė buvo visais atžvilgiais sėk
minga, ypač informaciniu požiūriu
— susilaukė labai plataus dėmesio

PAVERGTOJI
VALDYBA

Programą atliko jaunimas, va
dovaujamas p. Slotkaus. Kalbas 
pasakė abu p.p. Rudžiai.

Venecueloje buvo surengta 
baltiečių vakaronė, kurioje da
lyvavo svečiai p.p. Rudžiai ir 
apie 30 vietinių estų, latvių, 
lietuvių veikėjų. Kalbas pasa
kė M. Rudienė, latvių vardu — 
dr. P. Bolšaitis, estų — H. 
Brand. Kalbose buvo pabrėžia
mas reikalas bendros veiklos, 
kuri turėtų būti perkelta j jau
nąją kartą. Tam tikslui supla
nuotas nuosavybės-ūkio įsigiji
mas, kur baltiečių jaunimas 
galėtų dažniau susitikti. Inž. A. 
Rudis pasigėrėjo Venecuelos 
lietuvių vieningumu ir skatino 
atsirandančias n e santalkas 
spręsti be viešumos. Inž. L. 
Mažeika, VLB centro valdybos 
vicepirm., padėkojo svečiams 
už dalyvavimą, p. p. Rudžiams 
už moralinę paramą baltiečių 
veiklai stiprinti. A. Vaisiūnienė

NEW YORK
amerikiečių slųogsniuose. Vietinis 
dienraštis “Buffalo Evening News” 
vasario 23 d. pranešė apie rengiamą 
iškilmę, vasario 26 d. išspausdino re
portažą apie lietuvius bei Lietuvą, 
panaudodamas pokalbį su lietuvių 
klubo pirm. dr. A. Gamziuku, ir įdė
jo jo nuotrauką stovinčio prie lietu
viško kryžiaus savo kieme. Kovo 3 
d. tas pats dienraštis išspausdino ve
damąjį "Lithuanians Remember”, 
kuriame netgi atitaisė pesimistinį dr. 
A. Gamziuko pareiškimą, kad nesiti
ki sulaukti laisvos Lietuvos, ir pri
dūrė: “Toks įvykis gali būti nepra
matomas dabar, kai Europa yra ašt
riai padalinta geležinės uždangos, ta
čiau nevisuomet taip bus. Žmogaus 
laisvės troškimas negali būti už
gniaužtas visam laikui nei paverg
tuose kraštuose, nei pačioje Rusijo
je”. Po tokių rašinių dienraštis su
laukė ir skaitytojų atsiliepimų. Vie
nas jų pagyrė vedamąjį, o kita pa
peikė. pavadindama jį “propaganda”.

Netylėjo ir kiti laikraščiai. Apie 
Vasario 16 minėjimą, sujungtą su 
Mindaugo vainikavimo 725 metų su
kaktimi. rašė: “The WNY Catholic” 
1978. II. 23. “Buffalo Courier-Ex
press” 1978. III. 5. paminėjo ir te
levizija II kanale žinių skyriuje. Pir
mą kartą lietuviai čia susilaukė tiek 
dėmesio. Už tai nuopelnas tenka lie
tuvių klubui, ypač jo nuolatiniam 
sekretoriui ir buvusiam pirmininkui 
Romui Masiulioniui, kuriam pavyko 
užmegzti ryšius su amerikiečių spau
dos ir televizijos žmonėmis. K.

JA Valstybės
“ELTOS” INFORMACIJOS kovo 7 

laidoje paskelbė vasario pabaigoje 
Vilniuje įvykusį UP1 žinių agentūros 
korespondento Emilio Sveilio pasi
kalbėjimą su okupuotos Lietuvos už
sienio reikalų “ministeriu” Vytautu 
Zenkevičiumi, šis partietis anksčiau 
yra dirbęs Sovietų Sąjungos ambasa
doje Vašingtone, o dabar sovietai jį 
dainai atsiveža į Jungtines Tautas. 
V. Zenkevičius nusiskundė, kad da
bartinėse jo pareigose jam trūksta 
JAV pripažinimo. Pasak V. Zenke
vičiaus. toks pripažinimas butų žings
nis teisinga linkme, nors jis ir neat
neštų bičiulystes su JAV. Jeigu JAV 
vyriausybe pripažintų Lietuvos įjun
gimą į Sovietų Sąjungą, palengvėtų 
kultūriniai mainai, imtų normalėti 
santykiai tarp JAV ir Lietuvos, nu
trukę nuo H D. karo. V. Zenkevi
čiaus teigimu, tada lietuviai pensi
ninkai iš JAV galetti atvykti į Lie
tuvą ir. joje gyvendami, gauti savo 
pensijos čekius. Paklaustas, koks gi 
yra jo. kaip LTSR užsienio reikalų 
ministerio, darbas, V. Zenkevičius 
atsakė: "Mano darbas yra atlikti 
konsularines funkcijas, apimančias 
reikalus nuo užsienio pasų iki sve
timšalių. norinčių apsilankyti ar ap
sigyventi Lietuvoje. Žodžiu, visa su 
tuo susijusi dokumentacija. Per me
tus gauname apie 80.000 laiškų su 
įvairiais pasiteiravimais.,." Iš tik
rųjų užsienio pasus išduoda tik So
vietų Sąjungos užsienio reikalų mi
nisterija, o Vilniuje veikiantis vizų ir 
registracijos skyrius tėra vidaus rei
kalų ministerijos padalinys. V. Zen
kevičius užsiminė ir apie teisę diplo
matinius Lietuvos atstovus siųsti už
sienin, tačiau turėti didesnį ji) skai
čių būtų didelė našta. Dėlto Lietuvai 
užsienyje atstovaujanti sąjunginė So
vietų Sąjungos vyriausybė. Iš šio pa
sikalbėjimo dar kartą paaiškėjo, kad 
V. Zenkevičiaus užsienio reikalų 
"ministerija” tėra sukta priemonė 
užsieniečiams klaidinti, neturinti jo
kios galios.

L I E TUVI V ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdybą perkėlus į 
Los Angeles, Čikagoje liko jos žinio
je veikiantis Dr. P. Daužvardžio Fon
das. skiriantis premijas jauniesiems 
radijo bei spaudos darbuotojams. 
Jam tvarkyti sudaryta nauja valdy
ba Čikagoje: pirm. kun. A. Saulaitis. 
S.I, vicepirm. A. Juodvalkis, ižd. D. 
Vakarė, sekr. P. Indreika, narė jau
nimo reikalams E. Sakadolskienė. 
Valdybos adresas; 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, III. 60636, USA.

PIRMOJI LIETUVOS VYČIŲ KUO
PA Floridoje steigiama St. Peters- 
burge. Nutarimas padarytas lietuvių 
pranciškonų namuose įvykusiame su
sirinkime. Laikinojon valdybon iš
rinkti: pirm. inž. A. Mažeika, vice
pirm. ir sekr. A. Kraujelis, ižd. A. 
Paleckis, dv. vadas kun. J. Gasiūnas.

Argentina
P. AMERIKOS LIETUVIŲ KON

GRESE Urugvajaus sostinėje Monte
video specialiame posėdyje bendra
darbiavimo klausimą svarstė Argen
tinos Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Taryba. Argentinos Lietuvių 
Centras ir Argentinos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, šis klausimas po kon
greso vėl buvo iškeltas ALOS Tary
bos posėdyje SLA patalpose Buenos 
Aires mieste. Pasitarime dalyvavo 
AL Centro ir AL.I Sąjungos atstovai. 
ALOS Taryba nutarė gegužės pra
džioje išrinkti naują savo valdybų. 
Pasitarimui vadovavo pirm. R. Sta- 
lioraitis.

VASARIO 16 BUENOS AIRES 
LIETUVIAI paminėjo Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje salėj vasario 
18 d., sukviesti Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tarybos, ku
riai vadovauja pirm. R. Stalioraitis. 
Ispaniškai apie Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 60 metų sukaktį 
kalbėjo prof. E. Paršelis, lietuviškai 
— L. Sruoga. Buenos Aires mieste 
bei jo apylinkėse gyvenantiems lie
tuviams, kurie Argentinon yra at
vykę prieš 50 ir daugiau metų, buvo 
gauti valdžios paruošti 44 diplomai. 
Dėl ligos bei senatvės nevisi juos ga
lėjo atsiimti. Apdovanotųjų vardu 
kalbėjo Julius Ascila ir p. Vilkišie- 
nė, 83 metų amžiaus, į šią šalį atvy
kusi 1907 m. Meninę programą 
atliko deklamatorius S. Derenčius, 
L Valantinavičiaus vadovaujamas 
Temperley - Adrogue choras “Auš
ra”, E. Šaulienės paruošti Mindaugo 
draugijos šokėjai. Vasario 19 d. Mi
šias Santo Domingo bazilikoje kon- 
celebravo lietuvių bičiulis vysk. D. 
Collino, kun. A. Steigvila ir vysku
pijos delegatas kun. E. De Gauden
zi. Lietuvai skirtą gražų pamokslų 
pasakė vysk. D. Collino. Giedojo šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas P. 
Gudelevičiaus. Vainiko padėjimų 
Plaza de Mayo aikštėje sukliudė lie
tus. Juo teko papuošti Belgrano pa
minklų bazilikos šventovėje.

Kolumbija
KOLUMBIJOS LIETUVIŲ KOMI

TETAS, vadovaujamas lietuvių sale
ziečių. Vasario 16 proga plačiai pa
skleidė spaudoje bei visoje Kolum
bijoje specialų atsišaukimų. Juo pri
menamas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šešiasdešimtmetis, garbin
ga istorinė Lietuvos praeitis ir jos 
dabartinė tragedija sovietinėje oku
pacijoje, kai net mažos pasaulio tau
telės gauna laisvę. Komitetas prašo 
Kolumbijos prez. A. L. Michelsonų, 
spaudų ir visuomenę remti lietuvių 

tautos išsilaisvinimo pastangas. Reiš
kiama viltis, kad Sovietų Sąjunga, 
veikiama laisvojo pasaulio viešosios 
opinijos, suteiks laisvo apsisprendi
mo teisę Lietuvai bei kitoms paverg
toms tautoms. Atsišaukimą visų Ko
lumbijos lietuvių vardu pasirašė sa
leziečiai kunigai — V. Dubinskas, S. 
Matutis, N. Saldukas ir M. Tamošiū
nas.

Brazilija
LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪ

ROS kursai suaugusiems susilaukė 
nemažo dėmesio. Pasikalbėjimo for
ma jie pravedami kiekvieno penkta
dienio vakarą Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose Sao Paulo mieste. Kur
santų eilese yra tautiečių ir iš toli
mesnių vietovių.

Australija
A.A. JUOZAS G U C I U S , buvęs 

Kauno radiofono režisorius, mirė va
sario 22 d. Adelaidėje, sulaukęs be
veik 75 metų amžiaus. Dramą buvo 
studijavęs A. Sutkaus "Tautos teat
re", Kauno universiteto seminare, 
Kauno dramos teatro studijoje. Kau
no radiofone ne tik režisavo vaidini
mus. bet ir pats juos rašė. Adelai
dėje 1951 58 m. vadovavo studijinio 
pobūdžio lietuviu teatrui, pastačiu
siam 14 veikalų, gastroliavusiam 
Adelaidėje ir Melburne. Jo vadovau
jamas lietuvių teatras su trim veika
lai- anglų kalba yra dalyvavęs Ade
laides teatrų festivalyje. Rež. J. Gu- 
čiaus dėka buvo paruošta naujų ak
torių Australijos lietuviams. Giliam 
liūdesy velionis paliko buvusių so
listę ir dainavimo mokytoja Antani
ną Rinkevičiūtę ■ Gučiuvienę.

SIDABRINE KUNIGYSTĖS SU
KAKTĮ Melburne atšventė kun. Pra
nas Dauknys, dabartinis savaitraščio 
"Tėviškes Aidai” vyr. redaktorius, 
šias pareigas einantis nuo 1973 m. 
vasaros. Sukaktuvininkas yra kunigu 
įšventintas 1953 m. vasario 28 d. 
Romoje. Kapelionavo Londono šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje, o at
vykęs Australijon — Adelaidėje ir 
Geelonge. Yra parašęs knygutę “Už 
geresnį pasaulį", išvertęs iš italų 
kalbos G. Riccioti knygą "Kristaus 
gyvenimas".

Britanija
DERBY LIETUVIAI vasario 18 d. 

atšventė dvigubą sukaktį — Vasario 
16 šešiasdešimtmetį ir D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos vietinio skyriaus 
trisdešimt mėlį, šventėje dalyvavo 
DBL Sąjungos centro valdybos at
stovas B. Butrimas, taręs žodį abiem 
temom. Be jo. dar kalbėjo P. Popika 
ir J. Zoka.s. šventė užbaigta vaišėmis 
ir šokiais. Ją aprašė vasario 20 d. 
laidoje dienraštis "Derby Evening 
Telegraph”. Vasario 16 d. Derby lie
tuviai iškėlė Lietuvos trispalvę prie 
šio miesto savivaldybės rūmų.

Lenkija
LIETUVIŠKŲ AUDINIŲ PARO

DA 1977 m. liepos 15 — rugsėjo 1 
d.d. įvyko Seinų miesto ir valsčiaus 
kultūros namuose. Dalyvavo šešios 
audėjos: Veronika Dapkevičienė iš 
žagarų, Marytė Grigut^tė iš žvike
lių, Janina Griškcvičicnė ir Bronė 
Marcinkevičienė iš Klevų, Katrė Kri
zienė iš šlynaklemio, Anelė Jančiu- 
lienė iš Berzninkų. Paroda susilaukė 
apie 2.000 lankytoji!. Vertintojų ko
misija I premijų paskyrė M. Grigu- 
tytei — jauniausiai dalyvei. II — V. 
Dapkevičienei, III — jos dukrai A. 
Jančiulienei.

PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
NAMŲ moterų oktetas, vadovauja- 
mas’Jono Vainos, pirmomis 1977 m. 
spalio dienomis aplankė Vroclavo 
lietuvius, kuriuos jungia Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros Draugijos 
ratelis su pirm. Vytautu Markavi- 
čium. šia proga buvo paminėtas LKV 
Draugijos dvidešimtmetis. Su jos nu
veiktais darbais supažindino K. Dap- 
kevičiūtė. Koncertinę programų at
liko punskiečių moterų oktetas ir 
Vroclavo “Vilnelės” šokėjai, vado
vaujami Antano Žukausko.

Šveicarija
JOANOS STASIULIENĖS vado

vaujama tautinių šokių grupė, kurio
je šoka šveicarų jaunimas, atliko 
programų naujajame Ciuricho mies
to Gerlikono kvartale. Porai šimtų 
salėje susirinkusių šveicarų ji pašo
ko keliolika mūsų tautinių šokių, ku
riuos paaiškino vadovė J. Stasiulie- 
nė. o duomenų apie lietuvių kalbų 
bei kultūrų pateikė jauna šokėja 
Ursula Sigg, šveicarė ponia, vietine 
šveicarų tarme, žiūrovus žavėjo ne 
tik šokiai, bet ir gražūs tautiniai dra
bužiai.

Vokietija
VASARIO 16 ŠEŠIASDEŠIMTME

TĮ Rastatto lietuviai paminėjo vasa
rio 18 d. kun. A. Bernatonio atnašau
tomis Mišiomis. Po pamaldų visus 
minėjimo dalyvius pasveikino VLB 
Rastatto apylinkės pirm. P. Gustai
nis, o Vasario 16 tema kalbėjo kun. 
A. Bernatonis. Keletu dainų padai
navo vyrų grupė, vadovaujama F. 
Andriejausko. Maironio eilėraščius 
deklamavo Vasario 16 gimnazijos 
mokinės D. Krivaitė ir K. Langytė. 
susilaukdamos ir vietinių deklama
torių — R. Gustainytės, E. Gustai
nienės, A. Sergejaus talkos. Progra
ma užbaigta daina “Lietuva brangi”. 
Po oficialiosios dalies pasivaišinta 
lietuviškais patiekalais ir pasišokta.



Federacinė Kanados valdžia per savo minister) daugiakultūriams reikalams skiria lėšų etninių grupių švietimui. 
Pirmoji pašalpa Ontario provincijoje paskirta mokytojui, visuomenininkui ir kelių vadovėlių autoriui A. RINKŪ- 
NUI, kuris rašo kalbos vadovėlį lietuviams vaikams, gimnazijų mokiniams ir suaugusiems, nebemokantiems lie
tuviškai. Nuotraukoje — federacinio parlamento narys dr. S. HAIDASZ sveikina autorių, Kanados LB pirm. J. R. 
SIMANAVIČIUS laiko čekį, kuris yra gautas per KLB krašto valdybą Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvos šventojo belaukiant

Šeštoji knyga "Dainos ir sapnai”
Pasikalbėjimas su poetu STASIU SANTVARŲ, paskelbusiu naują savo lyrikos knygą 

A. VAIČIULAITIS
Pietinėje Bostono dalyje E. 

Trečioji gatvė (E. 3 St.), kaip ir 
eilė kitų tenai, atsiveria Į jūrą. 
Tai Atlanto Įlanka, kurią vieti
niai žmonės vadina baseinu. 
Vieškeliu ir tiltu gali ji apeiti 
per valandą laiko, žiūrėdamas į 
žuvėdras ir narus.

Paskutinis anoj Treciojoj gat
vėj namiukas, po kairei, jeigu 
tu žvelgtum Į jūrą, stovi prisi
glaudęs prie trijų augštų tro
bos, kurią valdo buvęs polici
ninkas. O prie to naujo, švariai 
apkuopto namelio aną žvarbią 
dieną atspariai raudonavo dvi 
rožės, nepasiduodamos staigiam 
speigui. .Jos buvo tartum simbo
lis lygiai atsparių šio namelio 
dviejų gyventojų.

Žinokite, kad Bostonui nie
kad nestigo lietuviško rašto 
žmonių. Kadaise ten eiles rašė 
Jonas Jonila, Jonas Kmitas, vė
liau, jau po šio karo, — Faustas 
Kirša, Bernardas Brazdžionis, 
Petras Pilka, Pranas Lember- 
tas ir kiti.

Bet niekados ten nepasitaikė, 
kad tokioj nedidelėj erdvėj — 
po kuklaus namelio stogu, — 
būtų sutilpę tiek lyrikos: ten 
gyvena net du poetai. Užpakali
niame namelio bute, toliau nuo 
jūros, Įsikūręs mūsų satyros 
klasikas Antanas Gustaitis, o 
tiesiai Į Atlanto vandenyną žiūri 
Stasio Santvaro langai. Abu jie 
pernai šventė savo amžiaus su
kaktis. Tačiau neatrodo, kad 
metai būtų juodu pristabdę. 
Antanas Gustaitis, šalia kasdie
nio savo triūso, pernai buvo 
tarp tų poetų, kurie daugiausia 
važinėjo su savo skaitymais. 
Net ir Bendruomenė neišsiver- 
tė be jo dalyvavimo, minėdama 
savo sukaktį. Turbūt lietuviai 
nesiliauja galvoję, kad satyra 
pliekia mano kaimyno nedory
bes, o neliečia paties manęs, — 
todėl be didelio sąžinės sukrėti
mo mielai klausomės Antano 
Gustaičio rykštės kitiems.

O Stasys Santvaras, poetas, 
dramaturgas, operos solistas, 
libretų kūrėjas ir vertėjas, 
straipsnių autorius, paskaitinin
kas, veikėjas, savo amžiaus su
kakti paženklino, kaip pridera 
gaivios ir neramios sielos lyri
kui, paskelbdamas naują, šeštą 
savo eilėraščių knygą, kurią 
Bostone atmušė Lietuvių Enci
klopedijos leidykla — kitaip ta
rus, Juozas Kapočius. To rinki
nio vardas — “Dainos ir sap
nai”, iš viso 127 puslapiai. Kny
goje pažymima: “Dauguma šio 
rinkinio eilėraščių parašyti 
1947-1967 m. laikotarpyje”. Iš 
spaudos patiriame, kad autorius 
ruošiasi išleisti dar kitą — rū
bą jatų knygą.

Ta pati spauda — Bostono 
savaitraštis “Keleivis” — vie
name straipsnyje, dar prieš 
“Dainų ir sapnų” pasirodymą, 
atskleidė dabartinio veikalo pa
grindinę stygą: tai “seniai bran
dintos erotikos” eilių knyga.

Tad pirmas klausimas, kone 
užsipuolimas, mūsų poetui ir 
buvo apie pagrindinę knygos te
mą.

— Mielas Stasy, jau sulaukė
te širmo, garbingo plauko, vie
noje vietoje net primenate mo
terų pagraudinimus jums (“Mo
terys sako man: “Sensti, Stasy”, 
p. 38), tad kaip čia su ta lyrine 
erotika? Psichologiškai žiūrint: 

ar jau toks būdas, ar tas Goethės 
amžinasai moteriškumas, kuris 
nesiliauja traukęs mus? Knygo
je esama gana tikroviškų vietų, 
tad pastarasis aiškinimas gal 
būtų ir nepakeliui? Ką jūs pats 
pasakytumėte?

— Turbūt kiekvienas turim 
vienokį ar kitokį idealą, taigi ir 
moters idealą. Pavasario ir net 
rudenėjančiom dienom artimi 
draugai mane vadindavo “kovo
toju dėl teisybės” (žinoma, su 
kandžia šypsena dantyse), nes, 
atsidūręs vyrų būry, nemėgau 
vyriškų “išpažinčių”, pasigyri
mo ir cinizmo. Ir dabar, kai pa
skaitau apie įžūliai peršamą 
“laisvą meilę” ir “sekso revoliu
ciją”, kai net grožinėj literatū
roj randu ar teatro scenoj pa
matau begėdiško pavidalo apsi
nuoginimą, jaučiuosi, lyg sielon 
kažkas man būtų įpylęs dumblo 
kaušą. Visa tai, kaip net neno
rom vaidenasi, yra įvairių jėgų, 
gal savo tarpe ir priešingų jėgų, 
suorganizuota akcija baltajam 
žmogui ir jo krikščioniškajai 
kultūrai bei etikai, jo patriotiz
mui ir kitom žmogiškom verty
bėm sunaikinti (atseit, nuo nau
jausių madų menuose esu pasi
baisėtinai atsilikęs!). Ir visų pir
ma — Amerikoj tas vertybes 
sunaikinti! Deja, toj “veikloj” 
aktyviai dalyvauja ir nemenki 
būriai dailių baltųjų moterų! 
Tyriausi žmogaus jausmai, tie 
sunkiai surandami deimantai, 
paverčiami į pigius pasismagu- 
riavimus smuklėse, viešbučiuo
se ir net ištaiginguose salonuo
se. Gal dėl viso to .. . “maža, 
maža man skaistumo mėlyno 
dangaus”.. .

“Dainose ir sapnuose”, kaip 
man regis, po keletą posmų yra 
ir jaunystės atsiminimų (juos 
buvo labai sunku atkurti, nes 
mintį drumstė šių dienų pamėk
lės), ir neišsipildžiusių svajonių, 
ir gailesčio, kad idealai gan daž
nai susprogsta, kaip vandens 
purslai, berods, yra ir Jūsų pa
minėto Goethės “das ewig 
Weibliche”, kuris be atvangos 
mus žavi ir vilioja.

— Anksčiau kalbėjote, kad 
nevisi šio pobūdžio eilėraščiai 
sutilpo j “Dainas ir sapnus”. 
Kuo remdamiesi darėte atran
ką, — ar atmetėte tik silpnes
nius, o gal — perdrąsius?

— Atranką nulėmė, jeigu 
taip galima sakyti, darbo koštu
vai. Liko silpnokų posmų ir at
skirų eilėraščių, kuriuos reikė
tų gerokai taisyti ar iš naujo ra
šyti. Liko temų, poetinių įvaiz
džių ir eilėdaros technikinių pa
sikartojimų. Gal būtų ir “drą
sumo”, kurię gali vieną ar kitą 
jautrią širdį užrūstinti. Pvz. 
pluoštas eilėraščių iš “amžinojo 
moteriškumo” į “Dainas ir sap
nus” nepateko, nes tame cikle 
yra gal truputį perdaug atviru
mo, liūdesio ir apsivylimo. Ma
nau, kad, bent tuo tarpu, bus 
gana ir to, kas yra atspausdinta 
“Dainų ir sapnų” rinkiny.

— Kuo skiriasi dabartinės jū
sų knygos dvasia nuo ankstes
nių tokios pat temos jūsų eilė
raščių, sakysime, sukurtų ko
kiais nors 1927 metais — žalio
je jaunystėje?

— Skiriasi turbūt tikroviškes
niu gyvenimo ir jo reiškinių su
vokimu. Siek tiek ilgėliau gy
vendamas, žmogus pradedi tru
putėlį geriau pažinti žmones ir 

jų aistras, įsižiūri į juose tūnan
tį gėri ir blogį, taurumą ir silp
nybę, dorumą ir veidmainystę, 
atseit, susikrauni asmeniškų iš
gyvenimų ir patyrimų lobį. Ža
liam pavasary erotika manęs 
nemagnetizavo; jeigu ką nors 
tom temom rašiau, kad ir “Gies
mės apie saulę ir sielą”, nepa
jėgiau pabėgti nuo mūsų liau
dies dainų tradicijos — slėpiau
si po vienokiu ar kitokiu simbo
liu. Ilgainiui pamačiau, kad 
žmogaus erotinių ir meilės išgy
venimų tematika yra didžiai gi
li, slėpininga ir neišsemiama 
okeano gelmė. Mano “Dainos ir 
sapnai” ir yra tiktai keli tos gel
mės lašai.

— Didelę savo gyvenimo dalį 
skyrėte muzikai ir dainai. Tai
gi: kaip muzikinis eltmentas at
siliepia šioje knygoje — posmų 
melodijoje ir eilėraščių struk
tūroje?
—“Žvejuose” į Gerulių pokalbį 

esu įpynęs tokią mintį: . . .“mu
zika kai kuriam laikui žmogaus 
būdą pakeičia”... Ar muzika 
mano būdą pakeitė, labai sunku 
man būtų į tokį painų klausimą 
atsakyti, bet mano literatūri
nius darbus muzika tikrai įtai
gojo. Visada man rūpėjo, gal 
net skaudžiai rūpėjo, ir muziki
nė eilėraščio struktūra, ir ne 
tik išorinė, bet ir vidinė eilėraš
čio melodija, ir skambių bei mu- 
zikalinių žodžių jieškojimai, ir 
netgi atskiro posakio, atskiro 
poetinio įvaizdžio muzikinė me
lodija. Kiek tom savo “kan
čiom” naujo ir gero aš įnešiau į 
lietuvių eilėdarą, į poetinės mū
sų kalbos sumuzikinimą, savai
me suprantama, tai nėra mano 
atsakymo barai. Čia tik tiek ga
liu pasakyti, kad artimesnė pa
žintis su muzika man buvo ir 
dar vis tebėra palaiminga lem
ties dovana.

— Ar manytumėt, kad muzi
ka įtakojo ir kitų lietuvių poe
tų kūrybą?

— Teisybė, muzikos menas 
ne man vienam darė įtaką. Kiek 
mano pažinimas siekia, aš regiu, 
kad jau susidarytų gan gausus 
būrelis lietuvių poetų, kurie ra
šė sonatas, simfonijas, fugas, 
tokatas... Ir tai yra labai įdo
mu, tikrai vertinga! Jeigu atsi
rastų literatūros ir muzikos ži
novai ar kritikai, kurie pamė
gintų patyrinėti ir panagrinėti 
klausimą, kokio pobūdžio, kokio 
giminingumo ir ką bendro lie
tuvių poetų kūriniai turi su kla
sikinėm muzikos formom ir tų 
formų turiniu, mano išmanymu, 
tai būtų nemenko svorio moksli
nė studija, galinti atskleisti 
dviejų seserų meninius siekius 
ir giminystę.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
NAUJOJI VILTIS. Politikos ir 

kultūros žurnalas, 1977 m. 10 nr. 
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Ką tik iš spaudos išėjo mūsų 
žinomo rašytojo kun. prof. Sta
sio Ylos išsami arkiv. Jurgio 
Matulaičio monografija, ši mo
nografija bus bene pirmoji to
kio masto, su giliu psichologi
niu žvilgsniu pristatanti Jurgį 
Matulaitį kaip žmogų, didžią as
menybę ir modernų šventąjį.

Asmenybė
Tautų istorijoje pastebime, 

kad tam tikrais momentais, gal 
net šimtmečiais, iškyla tautoje 
didžių asmenybių, genialių ta
lentų. Taip ir mūsų tautoje XIX 
š. pabaigoje ir XX pradžioje iš
kilo didelių asmenybių įvairiose 
tautos gyvenimo srityse: Valan
čius, Basanavičius, Matulaitis, 
Kudirka, Baranauskas, Čiurlio
nis, Maironis, Krėvė, Vydūnas, 
Jablonskis, Vaižgantas.

Jurgis Matulaitis prašvinta 
lyg šviesi dvasinė žvaigždė lie
tuvių tautoje, kurios šviesa pra
siveržia toli už Lietuvos ribų. 
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
lietuvis tapo Romos popiežiaus 
asmeniniu, gerbiamu ir artimu 
bičiuliu. Apie jį Pijus XI yra 
pasakęs: “Matulaitis yra mano 
bičiulis, ir bičiulystė su juo man 
teikia garbę”. Popiežius pats sa
vo ranka rašydavo jam ir laiš
kus. Gal tik Matulaičio masto 
asmenybė galėjo atlikti lietuvių 
tautai ir Bažnyčiai tokius komp
likuotus ir tautiškai jautrius už
davinius, būtent, Lietuvos baž
nytinės provincijos įsteigimą, 
Lietuvos konkordato paruošimą 
ir Vilniaus arkivyskupijos val
dymą. Kas Lietuvai Vasario 16 
aktas, tas Lietuvos Bažnyčiai 
nepriklausomos bažn. provinci
jos įsteigimas. O Vilniaus vys
kupu, tuo metu ir tose sąlygose, 
joks kitas lietuvis nebūtų galė
jęs išbūti daugiau kaip porą mė
nesių. Matulaitis išbuvo septy
nerius metus. Lenkai, kurie jį 
skundė popiežiui, prašydami at
leisti iš Vilniaus vyskupo parei
gų, ^privačiai pabrėždavo, kad 
prieš jį kaip kunigą ir asmenį 
nieko neturį. Net Lenkijos vy
riausybė dejavo, kad Matulaitis 
yra iperkilni asmenybė ir dėlto 
sunku jį pašalinti iš Vilniaus. 
Siūlė jį perkelti į Krokuvą.

Kun. Yla savo knygoje į šią 
asmenybę žvelgia giliau ir ją 
nagrinėja įvairiais atžvilgiais. 
Šiaip mes esame girdėję tuos, 
kurie kada nors Matulaitį buvo 
sutikę, kalbant — kažkas ne
paprasto, kažkokia meilės, ge
rumo ir išminties šiluma iš jo 
dvelkusi ... Tą patį man yra 
pasakojęs ir prof. Viktoras Bir
žiška, kartą sutikęs Matulaitį 
savo brolio Mykolo bute Vil
niuje. Bet jie vis nežinodavo 
kaip visa tai paaiškinti, pasa
kyti žodžiais. Kun. Yla šią as
menybę paaiškina, atskleidžia, 
ją “perskrodžia” ir pagaliau 
prieina prie tos asmenybės kil
numo šaltinio — jos šventumo, 
šventumas yra tas šaltinis ir jė
ga, iš kurio ta asmenybė taip 
gražiai skleidėsi į visas gyveni
mo sritis.

Veiklos aplinka
Kun. Yla šioje monografijoje 

ne tik parodo Jurgio Matulaičio

Poetas STASYS SANTVARAS, išleisdinęs lyrikos knygą “Dainos ir sapnai”

milton, Ont., 1978 m., 119 psl. Pla
tintoju nurodomas “Sietynas”, P.O. 
Box 1046, Hamilton, Ont. Canada.

Stasys Yla, JURGIS MATULAI
TIS, asmenybės apybraiža. Viršelis 
— N. Vedegytės-Palubinskienės. Iš
leido ii- spausdino N. Pr. Marijos se
serys. Putnam, Conn. 1977 m. 383 
psl. 

šventą asmenybę, bet ir deta
liai duoda pilną vaizdą — poli
tinės, kultūrinės ir socialinės 
aplinkos, kurioje jis turėjo gy
venti ir dirbti.

Lietuva tik kilo nepriklauso
mam gyvenimui, Vilnius ėjo iš 
rankų į rankas. Matulaitis rašė 
prof. Pr. Bučiui: “Nerą dvejų 
metų, o aš jau šeštą valdžią tu
riu Vilniuje”. Pagaliau Vilnius 
okupuojamas lenkų, šie dabar 
nukreipė savo jėgas prieš lie
tuvius ir, žinoma, vyskupą kaip 
lietuvį. Prasidėjo žymesnių lie
tuvių naikinimo banga, kuri pa
siekė net šiapus demarkacijos 
linijos. Vieno tokio įvykio liudi
ninku teko būti ir čia rašan
čiam. Tai kun. dr. Juozo Bak
šio, Merkinės progimnazijos di
rektoriaus, nužudymas, kurį 
įvykdė atvykę iš Lenkijos agen
tai. Vienas jų 1941 m. prie Čer
venės miške, po ten garsių šau
dymo egzekucijų, prisipažino 
nužudęs kun. Bakšį ten pat 
esantiem broliam kunigam Pet
raičiam.

Likvidavę daugelį lietuvių, 
lenkai pasiryžo pašalinti iš Vil
niaus ir vysk Matulaitį. Kun. 
Yla smulkiai aprašo visas tas 
politines ir “dvasines” intrigas 
prieš vyskupą. Reikėjo tikrai 
didelės išminties, didelio takto, 
didelės artimo meilės ir didelės 
kankinio kantrybės šiame vys
kupo soste išsilaikyti ir vysku
po pareigas eiti. Vysk. Matulai
čio Vilniaus gyvenimo kelias — 
tai visų kankinių ir šventųjų 
kelias.

Šventumo garsas
Knygos pabaigoje autorius iš

kelia šventumo garsą apie 
arkiv. Jurgį, garsą, kuris turėtų 
išsiskleisti į šventojo garbę al
toriuje. Autorius su pagrindu 
ir su tautiniu bei religiniu už
sidegimu apeliuoja į- lietuvių 
sąžines, kad savo maldomis ir 
savo veikla- jungtųsi į didelį 
sąjūdį — žygį laimėti lietuvių 
tautai šventąjį arkiv. Jurgio 
asmenyje. Rūpintojėlių, kryžių 
ir kankinių lietuvių tauta tos 
garbės seniai jau verta! . . .

Mūsų gi kiekvieno, kaip lie
tuvio ir krikščionies, pareiga 
ne tik šią knygą perskaityti, bet 
ir išgirsti autoriaus balsą — is
torinį kreipimąsi į visą lietuvių 
tautą. Religingos lietuvių tau
tos garbė reikalauja šventojo!

Autorius savo knyga šią pa
reigą puikiai atliko ir lietuviš
ko darželio gėlėmis pabarstė 
taką, lietuvių tautai šventojo 
belaukiant.

Knyga parašyta sklandžiu, 
lengvu stiliumi. Pradėjus skai
tyti, sunku nuo jos atsitraukti. 
Tik gal kaikam nepatiks Matu
laičio nuotrauka knygos virše
lyje, kitur, pvz. 165-66 psl., yra 
kiek suardyta istorinė raida — 
iš 1919 m. grįžtama į 1918 me
tus. Yra ir kelios korektūrinės 
klaidelės, bet visa tai yra 
smulkmenos.

Stasys Yla, JURGIS MATULAI
TIS. Asmenybės apybraiža. Vir
šelis — N. Vedegytės-Palubins- 
kienės. Išleido ir spaudė Nek. 
Pr. M. Seserys, Putnam, Conn., 
1977, 378 psl.

JAV Lietuvių Bendruomenės Švie
timo Tarybos LITUANISTINIŲ MO
KYKLŲ PROGRAMOS. Chicago 
1977, 88 psl.

JOURNAL OF BALTIC STUDIES 
VIH/3, 1977. Trimėnesinis. AABS 
žurnalas. Metinė prenumerata — 
$20. Adresas: AABS, 366-86th St., 
Brooklyn, N.Y. 11209, USA.
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RELIGINĮ KONCERTĄ GAVE- 

NIOS PROGA Čikagos Jaunimo Cent
re surengė šios institucijos vadovy
bė ir styginis lietuvių ansamblis, va
dovaujamas muz. F. Strolios. An
samblį sudaro: P. Matiukas, P. Dū
da, V. Kazlauskaitė, M. Madson, P. 
Naučas, H. Pakštaitė, dr. L. Ragas, 
J. Remys, E. Sakadolskienė, D. Braz
džiūnaitė, B. Pakštas, R. Markelytė, 
V. Slivinskaitė, H. DeMara. Koncer
tas buvo pradėtas J. Naujalio'“Sva
jone”. Pirmojoje dalyje skambėjo 
Bacho, Vivaldi, Rossini, Šopagos, pa
ties Strolios kūriniai. Atlikėjų eiles 
papildė sol. P. Ragienė. Antroji da
lis buvo skirta T. Dubois kantatai 
“Septyni paskutiniai Kristaus žo
džiai”. Atlikėjų susidarė gausus bū
rys: solistai P. Ragienė, M. McMa
hon, G. Schmidt, jungtinis choras, 
sudarytas iš Lietuvos vyčių, Nekal
to Prasidėjimo parapijos chorų, stu
dentų “Vaivos!’ ir “Audros” grupių, 
vargonininkas A. Kaminskas, instru
mentalistai M. Reilly, M. Meyer, J. 
Stauton ir A. Bilm. Plačiame ekrane 
buvo rodomos skaidrės, parinktos 
kun. A. Tamošaičio. Pagrindinis šio 
koncerto nuopelnas tenka muz. F. 
Stroliai, Nekalto Prasidėjimo para
pijos vargonininkui, kuris jau daug 
metų vadovauja Lietuvos vyčių cho
rui, dirba su jaunimo “Audros” cho
ru ir vokaliniu studentų ansambliu 
“Vaiva”. Be to, jis dėsto muziką 
augštesniojoje lituanistinėje Čikagos 
mokykloje, lituanistinėse Dariaus-Gi
rėno ir Brightono Parko mokyklose.

JULIJOS ZDANIENĖS SIUVINĖ
TŲ PAVEIKSLŲ parodą Čikagos 
Jaunimo Centre surengė Lietuvos 
Dukterų Draugija vasario 10-12 d.d. 
Lankytojų susilaukta apie 500, par
duota geras trečdalis parodos rodi- 
nių. Šia neįprasta meno šaka J. Zda
nienė, velionies muz. Jono Zdaniaus 
našlė, susidomėjo prieš dešimtį me
tų, kai buvo priversta dėl širdies su
trikimo pasitraukti iš medicinos se
sers pareigų. Su savo vyru persikė
lusi į Hot Springs, Ark., įsijungė į 
vietinių menininkų eiles ir 1975 m. 
jų grupinėje parodoje laimėjo augš- 
čiausią žymenį — “Mėlynąjį kaspi
ną” už originali; savo paveikslų spal
vų žaismingumą. Pirmoji individuali 
J. Zdanienės kūrinių paroda Čika
goje buvo surengta 1975 m.

JUOZAS KAPOČIUS žada išleisti 
“Lietuvių Enciklopedijos” ir “Ency
clopedia Lituanica” pabaigtuvių lei
dinį, kurio medžiaga bus skirta mū
sų kultūros istorijai. Lietuviškoji en
ciklopedija buvo užbaigta 1969 m., o 
angliškąją užbaigs jos paskutinis to
mas šią vasarą. Kviečiami atsiliepti 
šių dviejų enciklopedijų skaitytojai. 
Jų pasisakymai, skirti baigminiam 
leidiniui, turi būti trumpi, konkre
tūs, dalykiški. Ypač laukiama moks
lo, meno, spaudos darbuotojų ir vi
suomenininkų atsiliepimų, žodžiu, vi
sų, kurie naudojasi enciklopedijom 
ir apie jas turi susidarę savo nuo
monę. Atsiliepti kviečiama iki š.m. 
balandžio 30 d. šiuo adresu: Juozas 
Kapočius, 395 W. Broadway, P.O. 
Box 95, So. Boston, Mass. 02127, 
USA.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO 
suvažiavimas įvyksta balandžio 8 d. 
Čikagoje Tautiniuose Namuose. Į 
suvažiavimą kviečiami visi tautinių 
šokių grupių vadovai ir mokytojai. 
Suvažiavimo tikslas — pasitarti įvai
riais tautinių šokių grupių reikalais, 
mokytojų kursų organizavimu, pa
diskutuoti sekančios tautinių šokių 
šventės planus ir kartu išrinkti nau
ją Tautinių Šokių Instituto valovybę. 
Dabartinę valdybą sudaro: J. Matu
laitienė, G. Breichmanienė, G. Go- 
bienė, V. Stankuvienė, M. Chainaus- 
kas. Labai svarbu, kad į šį suvažia
vimą kiekviena tautinių šokių grupė 
nusiųstų bent po vieną atstovą, nes 
reikalai, kurie bus sprendžiami, yra 
visiems bendri ir aktualūs.

LIETUVIŠKAS KAMBARYS vals
tybiniame Wayne universitete Det
roite iškilmingai buvo atidarytas va
sario 16 d., švenčiant 60-tąją Vasa
rio 16 sukaktį. Juostelę perkirpo 
vysk. V. Brizgys, etninių kambarių 
organizatorė K. Gribbs, mokomojo 
personalo vadovas dr. G. Hainicke, 
atstovavęs rektoriui G. E. Gullenui. 
Jam buvo įteiktas St. Butkaus šaulių 
kuopos pirn. V. Tamošiūno iš Lietu
vos gautas simbolinis raktas. Kam
barį pašventino vysk. V. Brizgys. Ja
me dabar bus skaitomos paskaitos 
universiteto studentams, kuriem Lie
tuvą bei jos garbingą istoriją pri
mins pagal architektų Jono ir Rimo 
Moloku projektą sukurtos dekoraci
jos. Kambario įrengimu pasirūpino 
specialus komitetas, vadovaujamas 
pirm. inž. J. Mikailos. Komiteto dar
bas dar nėra užbaigtas, nes surinktų 
lėšų nepakako. Be to. trūksta baldų, 
kurie taip pat bus pagaminti pagal 
architetų J. ir R. Mulokų — tėvo ir 
sūnaus projektą. Tebėra nepapuošta 
pietinė kambario siena, kuriai numa
tomi Lietuvos prezidentų ar didžių
jų kunigaikščių portretai. Kambario 
atidarymo proga lietuvius sveikino 
etninių kambarių organizatorė K. 
Gribbs, rektoriaus vardu — dr. G. 
Hainicke, baltiečių centro vadovas 
Kento universitete dr. J. Cadzow, 
latvių ir estų vardu — Baltiečių Ko
miteto pirm. R. Trala, estas. Progra
mą atliko E. Stankevičiūtės- - Hol
mes vadovaujama tautinių šokių gru
pė “Neris” iš Ontario Windsoro, Det
roito St. Butkaus šaulių kuopos 
kanklininkės su vadove D. Petro
niene.

AUGŠTATIJOS FOLKLORUI at
stovauja vilniečių ansamblis “Ba
dauja”, E. Meškuotienės iniciatyva 
įsteigtas prieš septynerius metus 
Vilniaus elektrografijos mokslinio 
tyrimo institute. Augštaitiškų dainų 
skrynia šiam ansambliui atidarė E. 
Meškuotienės motina E. Kuzavienė, 
o drabužius pagal autentiškus pavyz
džius sukūrė dailininkės E. Purienė 
ir R. Sipavičiūtė. “Sadaujai” vado
vauja M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos dėstytojas K. Kalibatas. 
Veiklos laikotarpyje paruoštos sep
tynios programos, 120 kartų koncer
tuota įvairiose Lietuvos vietovėse, 
gastroliuota Minske, Jerevane, Tali
ne, Baku ir Maskvoje. Šiuo metu 
“Sadauja” ruošia jau aštuntą kon
certinę programą. Ansamblio bran
duolį sudaro veteranai A. Kubilius, 
G. Valujevičienė, A. Kaminskas, tal
kinami įvairių kartų atstovų. Į savo 
programas “Sadauja” įtraukia au
tentiškas liaudies dainas, žaidimus 
ir tautosaką.

RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS 
BIBLIOTEKOJE buvo paminėtas 
šimtasis estu klasiko A. Hanseno- 
Tamsarės gimtadienis. Jo kūrybinį 
palikimą sudaro nemažas skaičius 
apsakymų, apysakų, romanų ir kele
tas pjesių. Vilniaus dramos teatre 
premjeros yra susilaukusi pjesė 
“Karaliui šalta”. Lietuvos leidyk
los yra išleidusios A. Tamsarės ro
manus “Kerbojos šeimininkas”,“Nau
jasis Vanapaganas”, pirmąjį “Tie
sos ir teisingumo” tomą. Šis epopė- 
jinio pobūdžio romanas turi pen
kis tomus. Apie A. Tamsarės gyve
nimą bei kūrybą vilniečiams sureng
tame minėjime kalbėjo akademikas 
K. Korsakas, o romanus analizavo 
filologijos kandidatas K. Nastopka. 
Rašytojas J. Baltušis, dalyvavęs A. 
Tamsarės minėjime “Estonijos” 
teatre bei paminklo atidengime, da
lijosi iš Estijos atsivežtais įspū
džiais. Žodį tarė estų literatas ir 
vertėjas I. Vananurmas. Ištrauką iš 
romano “Naujasis Vanapaganas” 
skaitė Vilniaus jaunimo teatro ak
toriai V. Podolskaitė ir R. Butkevi
čius. Koncertinei daliai atstovavo 
estų kompozitorių dainos, atliktos 
sol. R. Tumalevičiūtės ir Vilniaus 
konservatorijos studento P. Urkaus- 
ko su pianistės B. Švarcaitės palyda.

VILNIAUS TELEVIZIJA TRANS
LIAVO kompoz. M. Petrauskui skir
tą laidą “Ką mena gimtoji žemė”, 
paruoštą jai vadovavusio muzikolo
go V. Landsbergio. Pirmąjį pusva
landį užpildė M. Petrausko tėviš
kės bei su jo gyvenimu Vilniuje su-, 
sijusių vietų vaizdai, P. Ručio, V. 
Uždavinio, operos veterano A. So
deikos, architekto V. Žemkalnio at
siminimai, muzikologės J. Burokai- 
tės pasakojimai. Ji daug laiko yra 
skyrusi M. Petrausko gyvenimo bei 
veiklos studijoms. Antrajame pus
valandyje skambėjo M. Petrausko 
dainos, kurias atliko solistai R. Tu- 
malavičiūtė, B. Tamašauskas, P. Vai- 
čekonio diriguojamas Vilniaus tele
vizijos ir radijo choras. Akompana
vo pianistė G. Ručytė.

VILNIAUS OPEROS TEATRE 
viešėjo pasaulinio pripažinimo susi
laukęs bulgarų sopranas A. Tomova- 
Sintova. Ji yra dainavusi Milano La 
Scaloje, Londono Covent Garden, 
Niujorko Metropolitane, H. von Ka- 
rajano diriguojamuose festivaliuose 
Salzburge. Vilniuje viešnia iš Bul
garijos atliko pagrindinį Toscos 
vaidmenį to paties pavadinimo G. 
Puccini operoje. Jos partneriu buvo 
latvis tenoras K. Zarinis.

LIETUVOS KINEMATOGRAFI
NINKŲ SĄJUNGOS valdyba savo 
metines premijas kino kritikams 
paskyrė: I -— S. Valiuliui, II — S. 
Macaičiui, III — L. Tapinui.

ALYTAUS MIESTE BEI RAJO
NE su koncertais lankėsi grupė 
Vilniaus filharmonijos ir operos bei 
baleto atstovų. Vienas pagrindinių 
koncertų įvyko Ūdrijos kultūros na
muose, kur buvo pasirašyta sutartis, 
atidaranti visuomeninį Vilniaus fil
harmonijos skyrių, čia koncertavo 
styginis Vilniaus kvartetas, Vilniaus 
televizijos ir radijo ansamblis “Ar
monika”, operos solistai — V. Dau
noras, G. Kaukaitė, R. Maciūtė, E. 
žuravliova. J. Valuckas, R. Kaspa- 
riūnas, baleto solistai S. Masianova, 
R. Mindcris, pianistas Ch. Potašins- 
kas, literatūros kūrinius skaitę ak
toriai V. Kybartas ir J. Čepaitis.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE A. Vainiūnaitė ir A. Vasi
liauskas pirmą kartą atliko naują
jį J. Juzeliūno kūrinį — “Sonata 
smuikui ir violončelei”. Su kitais 
naujaisiais kūriniais supažindino J. 
Domarko diriguojamo simfoninio 
Vilniaus filharmonijos orkestro įra
šai. Juose buvo trys simfonijos — 
J. Juozapaičio “Zodiacus”, J. Bašins
ko “Buvimas” ir A. Rekašiaus “Sau
lės rezginiai”.

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄ
JUNGOS valdyba savo posėdyje 
Vilniuje svarstė temą “Architektū
ros mokslo darbai ir jų poveikis ar
chitektūrinei praktikai respubliko
je”. Pranešimus apie mokslinius ty
rinėjimus padarė: Vilniaus inžineri
nio statybos instituto profesoriai A. 
Spelskis ir K. šešelgis, Vilniaus 
dailės instituto prof. V. Mikučianis, 
Lietuvos statybos ir architektūros 
instituto skyrių vadovai — A. Miš
kinis, A. Lamauskas, V. Stauskas, A. 
Jankevičienė ir J. Baršauskas. Juos 
apibendrino valdybos pirm. A. Ras- 
teika. V. Kst.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

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

AKTYVAI — virš 14 milijonų

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

KASOS VALANDOS: — MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 - 3 = term, indėlius 1 metų 814%
Antradieniais 10 - 3

pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas

814%
....7%

Trečiadieniais u

Ketvirtadieniais
Penktadieniais

ždaryta

10 - 8 
10-8

=

depozitų-čekių s-tas

DUODA PASKOLAS: 
asmenines

... 6%

914%
Šeštadieniais 9- 1 nekiln. turto 914%
Sekmadieniais 9.30-1 — 'investacines ..................... 10%

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

ATmUAinO EIIDC 406 Roncesvalles Avė.
bltrlIANd rUKb 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 • Sav. P. Užbalis

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

AB
A&B ELECTRIC CO. 

įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 

Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1-936-4612

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

žinion ę television f- f f f'O Savininkas — 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.

JT JWvJlvlLkjO 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylit?, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

| \ S
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

Estella Izabel Klauga atvyksta į 
PLSŽ Toronte. Argentinoje gimusi 
lietuvaitė pasižymėjo kaip pajėgi 
lengvaatletė, Argentinos pirmenybė
se yra tapusi vicemeistere. .Jos mėgs
tamiausia rungtis yra jieties meti
mas ir geriausia pasekmė yra 41.70 
m. Gimusi 1953 m. Estella yra fizi
nio auklėjimo mokytoja ir kartu stu
dijuoja architektūrą.

Arlauskas, Australijoje pasižymė
jęs šachmatininkas, kartu su keliais 
Australijos lietuvių šachmatininkais, 
atvyksta į PLSŽ. Jis yra pasiekęs 
svarbių laimėjimų korespondenci- 
niuose turnyruose.

Stasys Kuzmas PLD finansų telki
mo komisijoje atstovauja PLSŽ ren
gėjų komitetui.

Nakvynės sportininkams ir jauni
mui labai papigintomis kainomis pa
rūpintos Toronto universiteto bend
rabutyje. Be to, sportininkams ii' jų 
svečiams užsakyta 300 kambarių 
“Holiday Inn” Dixon Rd. Nakvynių 
reikalais prašom kreiptis pas Kęs
tutį P. Budrevičių, 519 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ont. M6H 2W3. Tel. 
1-416-535-9755.

PL Dienų posėdyje kovo 18 d. To
ronte dalyvavo PLB ir JAV L. Bend
ruomenių atstovai. Taip pat dalyva
vo sporto veikėjas ir PLD finansinio 
vajaus organizatorius Aleksandras 
Vakselis iš Niujorko. Pinigų rinki
mo vajus JAV vyks balandžio 3 — 
birželio 15 d.d.

PLS Žaidynių rėmėjai: H. Lapas 
— $1.000, Vilius Stanaitis (Moon
stone Ski Resort) $1.000, M. Duliū- 
nas — $25. Žaidynių rengėjai vi
siems nuoširdžiai dėkoja. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos dziudo rinktinė R. Berly

ne susitiko su R. Vokietijos “Dina
mo” komanda, turinčia pajėgių šios 
srities atletų. Lietuvių ir vokiečių 
kova baigėsi lygiomis —- 3:3. Re
miantis taškais, laimėjimas užskai
tytas Lietuvos rinktinei.

Vilniaus “Žalgirio” baseine pen
kioliktą kartą varžėsi geriausi Lie
tuvos plaukikai dėl Vilniuje leidžia
mo lenkų laikraščio “Cervony Stan- 
dar” taurės. Ją laimėjo vilniečiai, 
antroje vietoje palikę klaipėdiečius. 
Kaunietis R. Bačiliūnas, 100 m nuga
ra nuplaukęs per 1 min. 0,08 sek., 
pagerino Lietuvos rekordą, kurį prieš 
septynerius metus buvo pasiekęs V. 
Tiknius. Šiose varžybose pasiekti 
penki Lietuvos jaunių rekordai: vil
nietė A. Jonikaitė 100 m nugara nu
plaukė per 1 min. 9,5 sekų 200 m — 
per 2 min. 30,8 sek., vilnietis R. Jan
kauskas 400 m laisvu stiliumi — per 
4 min. 21,3 sek., R. Aniulis 200 m 
delfinu — per 2 min. 16,9 sek., klai
pėdietė S. Gurkova 200 m komplek
siniu būdu — per 2 min. 33,4 sek.

Naująjį futbolo sezoną Vilniaus 
“Žalgiris”, perkeltas į pirmąją lygą, 
pradėjo rungtynėmis su Grozno “Te- 
reku” Adleryje. “Terekas” pernykš
tėse pirmosios lygos varžybose yra: 
užėmęs VII vietą. Pirmasis jo ir 
“Žalgirio” susitikimas baigėsi lygio
mis — 0:0. “Žalgirio” komandoje, 
kurios vyr. treneris yra B. Zelkevi- 
čius žaidė: V. Jurkus, K. Gražulis, L. 
Latoža, A. Puodžiūnas, G. Paberžis, 
G. Žarkovas, S. Baranovas, J. Jurge
levičius, V. Kromanas, E. Riabovas, 
V. Dirmeikis, debiutantai — V. Ged
gaudas ir V. Kilius. Pastarasis tėra 
18 metų amžiaus. Šia proga tenka 
priminti, kad pirmoji lyga yra vidu
rinė pakopa — geriausios futbolo 
komandos žaidžia augščiausioje ly
goje. “Žalgirio” perėjimas iš antro
sios į pirmąją lygą teikia vilčių, kad 
kada nors galbūt jam pavyks pasiek
ti ir augščiausiąją lygą.

Sovietų Sąjungos bokso pirmeny
bėse Tbilisyje bronzos medalius pus- 
sunkiame svoryje laimėjo du Lietu
vos atstovai — J. Pozniako treniruo
jamas Vilniaus pedagoginio institu
to studentas A. Jančiauskas ir Kau
no radijo gamyklos inž. N. Jerofeje- 
vas, kurio treneris yra J. Buksas. 
Tuo pačiu metu Ždanove vykusiose 
profsąjungų jaunimo bokso pirme
nybėse sidabro medalį laimėjo Vil
niaus elektromechanikos technikumo 
moksleivis Vladas Bukauskas (54 
kg).

Pabaltijo studentų slidinėjimo var
žybas surengė Rygos politechnikos 
institutas savo bazėje Erglyje. Di
džiąją Lietuvos rinktinės dalį suda
rė Vilniaus pedagoginio instituto 
studentai. Moterų 5 km lenktynes 
laimėjo latvaitė J. Vitola (16:39,2). 
Vilnietei D. Talačkaitei teko III vie
ta (17:38). Už ją greitesnė buvo II 
vietos laimėtoja estaitė P. Pal (17: 
14,2). Vyrų 15 km lenktynėse čem- 
pijono vardą išsikovojo estas P. Var
das, šį nuotolį įveikęs per 47 min. 
43,2 sek. Antras buvo Lietuvos at
stovas M. Steckas — 48 min. 4,8 
sek. Moterų estafetėj 3x5 km lie
tuvaitės turėjo tenkintis IV vieta. 
Vyrų 4 x 10 km estafetėje I vietą 
išsikovojo Lietuvos studentai — E. 
Pinkevičius, A. Rukšėnas, R. Puišys 
ir M. Steckas per 2 vai. 5 min. 36,3 
sek. Komandiniu požiūriu varžybas 
su 518 taškų laimėjo Estijos studen
tai, II vietoje palikę Lietuvos stu
dentus su 380 tšk., III — Latvijos su 
360 tšk.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis klubo susirinkimas ko

vo 19 d. vienbalsiai nutarė buvusį 

iškilų Lietuvos lengvaatletį Vladą 
Bakūną už nuoširdumą ir nuopelnus 
klubui pakviesti į Vyčio garbės na
rius, kartu prisimenant prieš 40 me
tų jo pasiektus laimėjimus Tautinės 
Olimpiados metu Kaune. Artėjančios 
PLS Ž-nės Toronte rengiamos Tau
tinės Olimpiados 40 metų sukakčiai 
prisiminti.

Visuotiniame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Juozas Balsys, 
sporto vadovas Andrius Klimas, sekr. 
Margarita Zaleskienė, ižd. Aldona 
Biškevičienė, turto globėjas Alfonsas 
Balnis. Į revizijos komisiją išrinkti 
Herbertas Stepaitis ir Leonas Ra
dzevičius. Naujoji valdyba dėkoja už 
patikėtas pareigas, prašo visus klubo 
darbuotojus pasilikti esamose parei
gose ir ruoštis artėjančioms PLS Žai
dynėms.

Vytis - Kovas 56:56. Kovo 19 d. 
draugiškas C klasių rungtynes nu
spręsta užskaityti Kanados sporto 
apygardos pirmenybėms. Rungtynės, 
po atkaklios kovos, baigėsi lygiomis, 
nors pradžioje vedė Kovo krepšinin
kai. Vyčio žaidėjai: J. Karpis 5, P. 
Bubelis 8, E. Augaitis 17, A. Slap- 
šys 4, J. Zenkevičius 14, A. Radze
vičius 4, P. Tutlys, V. Grabauskas 2, 
A. Kišonas 2; Kovo — Kalvaitis 21, 
Saunoris 2, Virbickas, Liškauskas 16, 
Juodelė 17, Siūlys, Stanaitis.

Stalo tenisas. Kovo 18-19 d.d. Lon
done įvyko svarbus stalo teniso tur
nyras, kuriame dalyvavo pajėgiau
sios Kanados žaidėjos. Moterų kla
sės varžybose įveikusi pajėgias var
žoves Glorija Nešukaitytė laimėjo 
pirmą vietą. Pirmiausia įveikė pajė
gią Montrealio stalo tenisininkę C. 
Fargo, po to pusbaigmyje laimėjo 
prieš neseniai iš gastrolių Europoje 
sugrįžusią Birutę Plučaitę, o baig
miniame žaidime įveikė G. Hsu. Pa
žymėtina, kad Glorija Hsu, prieš pa
tekdama į baig. žaidimą, nugalėjo 
dabartinę Kanados meisterę Marion 
Domonkos. Šie jaunosios Glorijos 
laimėjimai teikia daug vilčių Nešu- 
kaitytėms susigrąžinti Kanadoš~mo- 
terų stalo teniso meisterystę. Šalia 
šių laimėjimų, Glorija dar laimėjo 
pirmas vietas mergaičių iki 17 m. 
klasėje ir vyrų C klasėje. A. S.

GOLFO ŽINIOS
Metinis Toronto Lietuvių Golfo 

Klubo susirinkimas įvyko š.m. kovo 
17 d. Prisikėlimo par. muzikos stu
dijoje. Dalyvavo per 20 narių. Pir
mininkavo klubo pirm. S. Krasaus
kas, sekretoriavo J. Paukštienė. Pir
mininkas savo pranešime kalbėjo 
apie ateinantį golfo 'sezoną ir ŠALF 
ASS turnyrą š.m. birželio 30 — lie
pos 1 d.d. Nobleton Lake aikštyne. 
Varžybų vadovo P. Stausko praneši
mą perskaitė vicepirm. A. Žaliaus
kas. Jame buvo siūloma modifikuoti 
taisykles, liečiančias išlyginamuosius 
smūgius ir tarpusavio žaidynių sche
mą. Atostogaujančio ižd. A. Klimo, 
pranešimą skaitė pirm. S. Krasaus
kas. Ižde šiuo metu yra $281,53. Iš 
tos sumos $150 išduota golfo aikšty
nų savininkams kaip užstatas už bū
simus turnyrus. Atskirų narių suau
kota $187 paremti jauniesiems klu
bo nariams, kurie žaidė ŠALFASS 
turnyre Čikagoje. Iždininkas siūlė 
pakelti nario mokestį, kad būtų gali
ma apsieiti be aukų. Revizijos komi
sijos aktą perskaitė St. Kėkštas. Vis
kas rasta tvarkoje.

Nutarta pirmojo turnyro proga 
Hornby Towers balandžio 29 sureng
ti vakarienę, o ŠALFASS turnyro 
metu — banketą, kuriame būtų 
įteiktos dovanos laimėtojams. Pritar
ta visiems varžybų vadovo siūly
mams. Nario mokestis pakeltas: vy
rams ir moteris — po $15, jauniams 

’— $5. Įgaliota klubo valdyba pa
ruošti statuto projektą.

Tenka džiaugtis, kad Toronto gol
fo žaidėjai susijungė į vieną stiprų 
klubą ir su naujomis jėgomis laukia 
ateinančio sezono. Padėka valdybai 
už rūpestį ir linkėjimai geros sėk
mės naujame sezone. G.

“Ateities” konkursas
“Ateities” žurnalo konkursas jau

niems kūrėjams yra tapęs kasmetine 
tradicija. 1976 m. apdovanoti 24 jau
nuoliai 650 dol. vertės premijomis, o 
1977 m. — 22 jaunuoliai 700 dol. Pa
našus konkursas skelbiamas ir šie- 
met.

šis konkursas apima visą eilę sri
čių: 1. prozą (novelę, apsakymą, apy
saką ir pan.), 2. poeziją, 3. straips- 
nį-rašinį, 4. veiklos (stovyklos, kur
sų, susirinkimo ir kt.) aprašymą, 5. 
veiklos fotografiją, 6. meno fotogra
fiją ir 7. iliustraciją. Redakcija ver
tins visus 1977 m. rugsėjo 16 d. — 
1978 m. rugsėjo 15 d. laikotarpyje 
“Ateičiai” atsiųstus kūrinius. Moks
leiviams (iki 19 m. amžiaus) ir vy
resniam jaunimui (19-30 m. am
žiaus) premijos skiriamos atskirai: 
už pirmąją vietą — 50 dol.; už ant
rąją — “Ateities” 1 metų prenume
rata.

Konkurso piniginėms premijoms 
reikia 700 dolerių. Galintieji labai 
prašomi tapti mecenatais. Premijos 
bus įteiktos “Ateities” vakare spalio 
14 d. Čikagoje.

“Ateities” redakcijos adresas; AT
EITIS, c/o Kun. K. Trimakas, 850 
DesPlaines Ave., Apt. 409, Forest 
Park, Ill. 60130, USA.

Skautų veikla
• Toronto skautininkai v.s. fil. Br. 

Kviklio parodą “Kovojanti Lietuva” 
balandžio 2 d. veža į Londoną. Ją ga
lima bus lankyti tarp 1 - 3 v.p.p. Ši
luvos Marijos parapijos salėje.

• LSS skaučių seserijos vadovių 
sąskrydis “Amžinasis pažadas”— ba
landžio 8-9 d.d. Toronte. Vedamoji 
mintis: auski, sese, plačią juostą. Te
ma: vadovė - darbininkė. Pradžia — 
balandžio 8, šeštadienį, 8.30 v.r. Pri
sikėlimo Parodų salėje. Pašnekesiai; 
“Darbininkei privalomos savybės” 
— v.s. H. Plaušinaitienė; “Vadovės 
bendravimas su aplinka” — v.s. I. 
Šerelienė; “Praktiškas kūrybingu
mas” — ps. A. Miškinienė; “Darbo 
įrankiai — turtų skrynia” — v.s. 
kun. A. Saulaitis, SJ; “Tau, vadove, 
kasdieninėj skautybėj” — N. Kers- 
nauskaitė; “Estetinis kūrybingumas 
pasirodymuose” — B. Nagienė; “Lie
tuvių kalba — tautinės gyvybės šal
tinis” — v.s. I. Kerelienė; “Moteris 
visiems laikams” — v.s. I. Lukoševi
čienė. Vakaronei vadovaus ps. R. Lu- 
koševičiūtė. Sekmadienį —- Mišios ir 
tarybos pirmininkės bei vyr. skauti- 
ninkės laikas. Kviečiamos visos va
dovės, vyr. skautės, gintarės, židi- 
nietės dalyvauti.

• Kovo 19 d. su paroda “Kovojan
ti Lietuva” skautininkai L. Kalinaus
kas, V. Sendžikas, V. Skrinskas ir C. 
Senkevičius lankėsi St. Catharines, 
kur parapijos salėje ji buvo atidary
ta 4 v. Susidomėjimas — didelis. 
Skautininkų P. Balso ir A. Šetiko 
talka, klebono kun. J. Liaubos, OFM, 
globa ir dėmesys labai prisidėjo prie 
to įvykio pasisekimo. Ačiū jiems.

• Dr. J. Basanavičiaus minėjimo 
rengėjų komitetas, vad. v.s. V. 
Skrinsko, kovo 21 d. posėdyje susu
mavo renginio rezultatus, kurie vi
sais atžvilgiais yra geri. Konstatuota, 
kad tai įvyko ne vien organizatorių 
dėka. Už pasisekimą jie taria nuošir
dų skautišką ačiū programos atlikė
jams ir gausiai auditorijai.

• Šv. Velykų Prisikėlimas tebūna, 
kiekvienos sesės, kiekvieno brolio 
širdies atvėrimas dar tikresnei arti
mo meilei kaip siekiamo tobulėjimo 
kelrodis sukaktuviniais 60-taisiais 
metais. C. S.

London, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

jam pasauliui kovoti už žmogaus tei
ses Sov. Sąjungoje. Mums esą labai 
svarbu, kad kituose kraštuose žmo
gaus teisės nebūtų laužomos, tik ta
da Sov. Sąjunga bus priversta žmo
gaus teises pilnai respektuoti.

Lietuvius sveikino latvių atstovas 
I. Epneris, Ontario prov. parlamen
taras Ron Van Horne savo ir Dave 
Peterson vardu ir Ontario liberalų 
partijos pirm. John Palmer.

Po oficialios dalies sekė meninė 
programa. Smuikininkai Mazurkevi- 
čiai sužavėjo visus savo profesijona- 
liškai ir preciziškai atliktais lietuvių 
ir nelietuvių kompozitorių kūriniais.

Prie miesto savivaldybės visą va
sario 16 d. savaitę buvo iškelta mū
sų tautos trispalvė. Dalyvis

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. Įmokėti apie $25.000.

BLOOR — RUNNYMEDE, 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

T a u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: IMA:

814% už 1 m. term. dep. = 914% už asm. paskolas
8!4% už pensijų ir namų planą = 
7% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.) 
7(4% speciali taup. sąsk.

AKTYVAI virš 19 mdijonų dolerių

9%% už mortgičius

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 perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

fflanabinn ^nuariate
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

LOUIS Temporalc— oficialus skulptorius —
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 pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimu*.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

KAZLAUSKAS 
„.•S.-

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

(double knit), sintetinės medžiagos (FortreĮ Terylene)

1113 Dundas St. W., *Y*al CzfC/f Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario * NUOLAIDA

maisto \ EUROPEAN MEAT & 
krautuvė / DELICATESSEN

2899 Bloor St. Wprie 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 _ .-snr

(Tarp Dundas ir College) TelefOR3S 531-1305
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



Kaikam didesnės išmokos

■ ■ Health and Welfare
■ Canada

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
traukiami teisminėn atsakomy
bėn, remiantis valdžios paslap
tis saugančio Įstatymo pažeidi
mu. Vedamasis atkreipa R. Bas- 
fordo dėmesį į faktą, kad lygiai 
tokiu pačiu dokumentu apie so
vietų žvalgybą Kanadoje pasi
naudojo ir CTV televizijos tink
lo programa “Operation Code 
Blue”, transliuota penkiom sa
vaitėm anksčiau už P. Worth- 
ingtono kovo 7 d. paskelbtą ra
šinį. Ši programa pasiekė visą 
Kanadą. Jos žiūrovų skaičiaus 
net negali lyginti su “The To
ronto Sun” skaitytojų skaičiu
mi. “The Toronto Star” pirma
jame puslapyje įsidėjo CTV te
levizijos ir P. Worthingtono ra
šinio ištraukas, rodančias tą pa
tį šaltinį. Visi teigimai apie so
vietų špionažą yra tie patys, tik 
pateikti skirtingais sakiniais. 
Vedamasis kelia klausimą, ko
dėl teismo susilaukė tik P. Wor- 
thingtonas su D. Creightonu, o 
nepaliestas liko CTV televizijos 
tinklas, slaptą dokumentą pa
naudojęs anksčiau už juos. Jei
gu teisingumo min. R. Basfor- 
das nepateiks logiško paaiškini
mo, daug kam gali susidaryti 
įspūdis, kad P. Worthingtonui 
ir D. Creightonui keliama byla 
yra politinio pobūdžio. “The To
ronto Sun” dienraštis, kaikuriu 
jo bendradarbių rašiniai ir ypač 
P. Worthingtono vedamieji pa
sižymi pastoviai aštria premjero 
P. E. Trudeau bei jo vyriausy
bės kritika. “The Toronto Star” 
vedamojo teigimu, valdžios pa
slaptis saugantis įstatymas jas 
apibūdina taip plačiai, kad juo 
galima nutildyti kiekvieną poli
tini kritiką. Vedamasis taipgi ■ 
pabrėžia, kad dabartinė Kana

FRANK BARAUSKAS LIMITED 
REAL ESTATE broker

Wį . b YĮ • Patarnavimas lietuvių kalba
11 ji • Nemokamas namų įkainojimas

• Didelis namų pasirinkimas

R. Stasiulis 245-1297

3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1 K8
Ištaigos telefonas; 233-3323

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);

šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

(g)
Balio Maskeliūno Įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

Pomirtinės išmokos
Prašymai atgalinėm išmokom gauti (t.y. 

iki 1 2 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.

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

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 svarbūs Kanados Pensijų Plano pakeitimai 
įsigaliojo 1978 metų sausio 1 dienų

Jei kas neaišku, teiraukitės artimiausioje 
Kanados Pensijų Plano įstaigoje.

Santė et Bien-ėtre social 
Canada

Monique Begin, Minister Monique Begin, Ministre

dos vyriausybė vis dar nėra pa
ruošusi informacijos laisvę už
tikrinančio įstatymo su ją sau
gančiais paragrafais.

Kanados komunistų partijos 
kandidatė Arlene Bovingdon 
pernykščiuose provincinio par
lamento rinkimuose savo kandi
datūrai Sault Ste. Marie apylin
kėje užsitikrinti panaudojo rė
mėjų sąrašą su suklastotais pa
rašais. Ontario teisme ji prisi
pažino kalta ir gavo sUšpenduo- 
tą bausmę. Kompartijos Sault 
Ste. Marie skyrius dabar jai pa
skelbė beveik pusmečiu pavė
luotą perspėjimą už partijai ža
lingus veiksmus. Pasak šio sky
riaus iždininko J. Syrotos, A. 
Bovingdon porą metų negaus 
jokio atsakingesnio posto kom
partijoje. Tuo, atrodo, norima 
sudaryti įspūdį, kad komparti
ja, žūtbūtinėmis priemonėmis 
besistengdama rinkėjams įpirš
ti savo kandidatus, nesivadovau
ja suktybėmis.

Karališkasis Kanados Legijo- 
nas lig šiol jungė tik karų daly
vius, kurių gretos vis labiau re
tėja. Pirmojo D. karo dalyviai 
jau baigia išmirti, o II D. karo 
sensta, nesulaukdami pakaitų 
dėl karų stokos. Federacinis 
parlamentas ii- senatas patvirti
no įstatų pakeitimą, kuris na
riais leis tapti kariniuose ar pa
galbiniuose daliniuose tarnavu
siems asmenims. KK Legijonas 
turi nemažai turto — savo sky
rių sales, klubus, nuolatinį lei
dimą alkoholiniams gėrimams. 
Legijono įstatuose betgi palie
kamas priesaiką primenantis na
rio pareiškimas: “Aš nesu ko
munistas, fašistas ar anarchis

tas, neremtu ir neremsiu jokios 
organizacijos, siekiančios jėga 
nuversti vyriausybę”. Šis įsipa
reigojimas neleido į legijono 
Bramalea skyrių įsijungti Bri
tanijos kariuomenės veteranui 
W. Thompsonui, kuris yra Ka
nados kompartijos Bramptono 
srities vadovas. Protestuodamas 
prieš diskriminaciją, komunistu 
tapęs britų veteranas kreipėsi į 
Ontario žmogaus teisių komisi
ją, bet nieko nepešė. Jam buvo 
pareikšta, kad dabartinis žmo
gaus teisių kodeksas nedraudžia 
politiniais įsitikinimais parem
tos diskriminacijos, žmogaus 
teisių komisija Ontario vyriau
sybei yra rekomendavusi 97 ko
dekso pakeitimus, jų tarpe ir 
politinės diskriminacijos, bet 
jie tebėra nepatvirtinti.

Kanados kalėjimų problemas 
svarsto federacinio parlamento 
narių komisija. Jos posėdžiuose 
paaiškėjo, kad federacinės val
džios žinioje esančiuose kalėji
muose yra 9.401 kalinys ir net 
9.020 tarnautojų. Kiekvienam 
kaliniui tenka beveik po vieną 
tarnautoją. Tų tarnautojų 89'J 
dirba kalėjimuose, 10% Otavo
je, o l'/l lanko tarnautoj'ams 
skirtas mokyklas. Komisijai pri
klausantys liberalai ir konser
vatoriai pažėrė priekaištų RC 
MP policijos ir kalėjimų minis- 
teriui J. J. Blaisui, buvusiam 
pašto ministeriui. Jų nuomone, 
kalėjimų jis neturėtų tvarkyti 
taip, kaip tvarkė paštą. Ligšioli
niai jo pasiūlymai kalėjimų tar
nautojų skaičiui reguliuoti esą 
nepakankami.

Ontario universitetų studen
tai surengė demonstraciją prie 
parlamento rūmų Toronte, rei
kalaudami padidinti finansinę 
vyriausybės paramą augštosioms 
mokykloms. Numatytas para
mos padidinimas 5,6% esąs ne
pakankamas dėl siaučiančios 
infliacijos. Studentai nuogąstau
ja, kad universitetams teks su
mažinti dėstytojų skaičių, ap
karpyti bibliotekų paslaugas. 
Demonstracijoje dalyvavo apie 
4.000 studentų, reikalavusių su
sitikimo su premjeru W. Davis. 
Pastarasis betgi nepasirodė. Žo
dį studentams tarė liberalų va
das S. Smithas ir naujasis NDP 
socialistų vadas M. Cassidy, pa
smerkdami nepakankamą vy
riausybės dėmesį jaunimo dar
bams, finansinius varžtus uni
versitetams.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

YEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West, |
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5 $

Kultūros komisija 
praneša

Los Angeles mieste, JAV-se, 
adv. Z. Brinkienė yra suorga
nizavusi Algirdo Bražinsko 
mokslui remti komitetą, kuris 
kreipėsi į KLB krašto valdybą, 
prašydamas paremti A. Bra
žinską, siekiantį mokslo UCLA 
universitete.

Norintieji šį jaunuolį parem
ti aukas prašomi siųsti: KLB 
krašto valdybos kultūros komi
sijos pirm. M. Chainauskui, 241 
Highbury Ave., London, Ont. 
N5Z 2W8.

KLB krašto valdybos kultū
ros komisija, nors dar nepilnos 
sudėties, yra paruošusi platų 
planą kultūrinėje srityje. Visų 
pirma ji yra numačiusi sure
gistruoti visus Kanados lietu
vių grupinius vienetus bei pa
vienius menininkus. Tuo tikslu 
jau yra visiems apylinkių pir
mininkams išsiuntinėtos anke
tos su bendraraščiu. Prašome 
visus talkinti šioje srityje.

Kultūros komisija yra numa
čiusi įjungti į savo ateities pla
nus kaip galint daugiau grupių 
ir asmenų, bet pirmiausia mums 
reikia žinoti kur kas yra. Be to, 
registracija atliks ir kitą užda
vinį: paliks Kanados lietuvių is
torijai .medžiagą apie šio laiko
tarpio menines pajėgas.

Laukiame informacijų iš vi
sų apylinkių, ypač Vakarų Ka
nadoje, nes yra labai svarbu iš
laikyti vieną bendrą lietuvišką 
šeimą.

KLB kultūros komisija

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 NEBEPASIMATĖM, 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.

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresų ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

SKAITYTOJAI PASISAKO
“RAŠYTOJIŠKOS PASTABOS”
Š.m. “TŽ” 6 nr. išspausdintos “ra- 

šytojiškos pastabos”, pavadintos 
"Agronomai ir ‘Liepkalnio sodyba’ ”, 
Ten šio romano autorius V. Alantas, 
buvęs “Lietuvos Aido” redaktorius, 
laikomas atsakingu už buvusius ne
priklausomos Lietuvos ūkininkų var
gus.

Jeigu “pastabų" autorius nors kiek 
nusivoktų rašto darbe ir anų laikų 
aplinkybėse, tai suprastų, kad auto
ritetinio režimo krašte joks redak
torius negalėjo spausdinti to. ką no
rėjo. O V. Alantas gi buvo vyriausy
bės oficiozo vyr. redaktorius. Ką V. 
Alantas asmeniškai apie tuos įvykius 
galvojo, nei aš, nei “pastabų” auto
rius nežinome.

Pagal Žemdirbio galvoseną, vals
tybės tarnautojas yra atsakingas už 
krašte vykstančias negeroves. Jei 
taip, tai visi tarnautojai, jų tarpe aš 
ir Žemdirbys (spėju jį buvus vals
tybės tarnautoju), esame už tai at
sakingi. O, aplamai, jau pervėlu kal
tes skirstyti.

Kita vertus, .jeigu “pastabų” au
torius būsų buvęs žemdirbys, tai ži
notų, jog Lietuvos ūkininko gyveni
mas nebuvo jau taip labai visuotinai 
tamsus, ir niekas žmonių nešaudė 
vien už tai, kad jie “maldavo” geres
nių kainų. Teismas nuteisė mirti ke
letą asmenų už tai, kad jie degino 
kitų ūkininkų sodybas ir keletą ūki
ninkų net nušovė dėlto, jog tie ne
prisidėjo prie keliamo maišto . . .

Negalima nė norėti, kad ta ar kita 
knyga visiems patiktų. Kiekvienam 
valia apie ją savo nuomonę reikšti, 
bet kiekvienam privalu tai daryti ne
niekinant nei autoriaus, nei jo veika
lo. “Pastabų” autorius apie V. Alan
to knygą kalba: “Meninių, stilistinių 
laimėjimų nėra ko jieškoti. Akvare- 
liniame “Liepkalnio sodybos” pieši
nyje apstu nelogiškumų, vulgarumų, 
perkrovimų dialoguose, pritempimų.
norint sukurti situacijas, kurių vė
liau rašytojas nepajėgia apvaldyti”. 
Kitoje vietoje: “Vulgarios kaimo 
bernų dainuškos savo vietoje būtų 
pakenčiamos, bet jų perteklius be jo
kio stilistinio, kompozicinio reika
lingumo liudija rašytojo saiko ir sko
nio stoką”. O tų “vulgarių” dainuškų 
iš viso trys su puse posmų!

Jeigu Žemdirbys būtų buvęs žem
dirbys, tai kaimo vakaruškose būtų 
girdėjęs kokių ir kiek dainelių ber
nai prirėkauja. Tada ir anos eilutės 
jo taip nebaugintų. O jeigu būtų ra
šytojas, tai suprastų, kad jos mini
mame romane reikalingos kaip kolo
ritas, kaip .kultūrinio lygio rodiklis, 
kaip aprašomo momento nuotaikos 
matas ir kad jų ten ne perteklius, o 
minimumas. Dar pasakytina, kad ir 
kiti Žemdirbio išvedžiojimai yra to
kios pat vertės.

Pasipiktinęs, kam autorius rašo, 
kad “Kostui flirtas pasirodė, kaip 
kumelio apsiuostymas su kumele”. 
Žemdirbys sako: “Alanto palygini
mas, tėkštas kaip mėšlas šakėmis, be 
jokios struktūrinės ar psichologinės 
paruošties . . .” Žmogus, kaltinantis 
kitą subtilumo ir skonio stoka, ir 
pats turėtų subtiliai kalbėti.

Jeigu šis rašytoju ir žemdirbiu sa
ve laikąs asmuo išlįstų iš krūmų, ta
da paaiškėtų, kokios jo rašytojiškos 
kvalifikacijos, kur ir kada ūkininka
vo, kiek ir kaip jis pats skriaudžia
mus ūkininkus gynė. Tada gal ir jo 
kalba būtų skoningesnė, nesišvaisty
tų, anot jo paties žodžių, vulgaru
mais, nelogiškumais, perkrovimais, 
pritempimais . . . Balys Gražulis 

Šypsenos

Sutuoktuvės
— Tėveli, kodėl jaunikis ir 

nuotaka, eidami tuoktis, laiko 
vienas kitą už rankų?

— Tokie papročiai, sūneli. 
Boksininkai prieš kovą irgi pa
duoda viens kitam ranką.

Galva galvai nelygi
Šiaulių apskrityje senyvo am

žiaus klebonas lankė parapijie
čius. Nedideliame ūkyje rado 
šeimininkę ir 15 metų sūnų.

— Kodėl savo sūnaus nelei
di į mokyklą? — klausia kle
bonas.

— Kad jis jau visus mokslus 
pabaigė, — atsakė motina.

— Kaip tai gali būti?! Aš jau 
arti 70 metų ir tai mokslui galo 
nematau, o tavo sūnus juk vos 
15 metų teturi. ..

— Galva galvai nelygi. Ir ko
pūstai, klebonėli, turi galvas . ..

Atspėkite
— Koks skirtumas tarp advo

kato ir rato?
— Skirtumas toks: advokatas 

nepateptas tyli, o ratas — girgž
da.

Parinko Pr. Al.š.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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VERTINANT MŪSŲ rengiamas 
meno šventes (muzikos, teatro, lite
ratūros ir t.t.) dažnai gerokai susi
kerta reporterių iš vienos pusės, ir 
kritikų iš kitos nuomonės. Reporte
riai dažniausiai viską vertina teigia
mai, entuziastingai, tuo tarpu kriti
kai, kaip reikalo žinovai, stengiasi 
būti objektyvūs. Taip atsitiko ir su 
religinės muzikos koncertu, įvykusiu 
sekmadienį, kovo 12, Jaunimo Cent
re. Gerai išreklamavus, religinės mu
zikos mylėtojų į koncertą susirinko 
gana daug. Reporteris J. Pr. “Drau
go” kovo 14 d. nr. aprašymą apie 
religinį koncertą užbaigė žodžiais: 
“Tokie religiniai koncertai, kaip šis 
F. Strolios suorganizuotas ir praves
tas, yra didelis išeivijos dvasinio gy
venimo praturtinimas . ..” Perskai
tęs šiuos žodžius, kiek šyptelėjau, 
kad mielas J. Pr., visur jieškodainas 
“deimančiukų”, kiek persistengė, 
nes iš dalies šviesesnės visuomenės, 
klausiusios to religinės muzikos kon
certo, girdėjau visai kitokias nuomo
nes.

“Draugo” kultūrinio priedo kovo 
18 d. nr. pasirodė muzikos kritiko 
muz. Alg. Šimkaus recenzija, kurios 
užbaiga diametraliai priešinga J. Pr. 
nuomonei: “.. . Nepaisydamas to
kių, nors ir kuklių, meninių standar
tų niekam negali išeiti į gera. Pasi
ryžęs ateiti į išgarsintą koncertą ir 
užsimokėjęs įėjimo kainą, tautietis 
turi teisę laukti iš prieš jį į sceną 
išeinančių menininkų ar grupių jų 
geriausių ir dėmesio vertų pastangų. 
Nerūpestingas kaišiosimas apmoko
mose programose silpnai paruoštos, 
mėgėjiškos saviveiklos gali vien at
grasinti iki šiol dar, dėkui Dievui, 
gausiai į mūsų kuklius, lietuvybės 
išlaikymui taip reikšmingus kultūri
nius parengimus atsilankančius žiū
rovus ir klausytojus”.

TRADICINĖ JAUNIMO CENTRO 
penktadienio, kovo 17, vakaronė bu
vo skirta kun. dr. J. Prunskiui. Jis 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos lei- 
lyklai įteikė $1.000 premiją ir kartu 
buvo pagerbtas 70 m. amžiaus sukak
ties proga. Apie sukaktuvininką gra
žiais žodžiais kalbėjo rašyt. A. Kai
rys. Vakaronėje dalyvavo labai daug 
žmonių.

Su šiuo įvykiu mane dengia ir tam 
tikras šešėlis. “TŽ” š.m. nr. 11 kul
tūrinės veiklos kronikoje paskelbta 
žinia, kurioje sakoma: “Premijų pa
skyrė vertintojų komisija: Vladas 
Būtėnas, Povilas Kaupas, Bronius 
Kviklys, dr. Juozas Meškauskas ir 
Stasė Semėnienė”... ” Kvietimuose 
į vakaronę, išsiuntinėtuose daugeliui 
asmenų, pažymėta: “Kun. J. Pruns- 
kio premijos įteikimas leidyklai už 
1977 m. išleistą knygą Pennsylvania 
jos angliakasių Lietuva . ..” Išeitų, 
kad VI. Būtėnas pasiskyrė premiją 
už savo parašytą knygą.

Vienok antroji medalio pusė yra 
tokia: kai leidykla sutiko puošniai 
išleisti kun. J. Prunskio parašytą, ti
kiu, vertingą dokumentinį veikalą 
apie lietuvių tremtinių išgyvenimus

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Pajamų mokesčio blankus užpildo
MARK TUOMOLA, B.A.

191 Eglinton Avė. E. No. 206 * 
(Finnish Credit Union Building) 488-1801

D T) INSURANCERESHER-DARAUSKAS
REAL ESTATE • 
REALTOR

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

šeštadieniais —9.v.r.— 12v.p.p
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L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
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Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.
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Sibire, leidyklos vadovai paprašė 
kultūriniams reikalams nemažai pre
mijų skiriantį kun. J. Prunskį prie 
knygos išleidimo prisidėti ir pini
gais. Bet jo santaupos taip sutvarky
tos. kad galima naudoti tik premi
joms, ir čia lemiamą žodį turi tarti 
vertintojų komisijos. Kun. J. Pr. te
lefonu pranešė man, jog steigiąs 
naują premiją leidyklai ir pageidau
jąs, jog toji premija atitektų Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos leidyklai 
ir kad aš sutikčiau įeiti į vertintojų 
komisiją. Taip ir atsitiko, kad šį kar
tą vertintojų komisija premiją nu
kreipė ten, kur labiausiai pageidavo 
jos davėjas.

Objektyvumo dėlei norėčiau pa
stebėti, kad premijos davėjas nuro
do savo norą, bet dėl jo neužsispiria. 
Pvz., kai buvo skiriama viena iš pa
skutiniųjų žurnalistikos premijų, 
kiek žinau, jos davėjo sugestija buvo 
kiek kitokia, bet kai vertintojų ko
misija ją paskyrė kitam asmeniui, 
premijos davėjas buvo taip pat pa
tenkintas. Svarbiausia, kad pasky
rus $1.900 premiją Amerikos Lietu
vių Bibliotekos leidyklai (mano ma
nymu premija paskirta visai teisin
gai). niekur nebuvo pabrėžta, kad ji 
skiriama už kurį nors vieną veikalą, 
bet už visus tos leidyklos išleistus. 
Taip pažymėta ir premijos paskyri
mo protokole.

ARTĖJA TORONTE įvyksiančios 
Pasaulio Lietuvių Dienos ir su jomis 
jungiama V-ji dainų šventė. Dainų 
šventei jau senokai rengiasi mūsiš
kis “Dainavos” ansamblis, vadovau
jamas muz. AI. Jurgučio. Praėjus 
“Nabucco” operos spektakliams, dai
nų šventės repertuarą pradės ruošti 
ir operos choras. Tikiuosi, kad šven
tėje dalyvaus ir daugiau chorų iš Či
kagos.

Pasaulio Lietuvių Dienų (ir V-sios 
dainų šventės) reklama spaudoje bei 
radijo bangomis vis didėja. Tai ge
ras reiškinys. Bet atrodo, kad, berek- 
lamuojant šventę, kartais prirašoma 
ir niekų. Kai lankiau Sv. Kryžiaus 
ligoninėje gulintį Lietuvių Operos 
v-bos pirm. V. Radžiu, jis mane prašė 
atkreipti dėmesį į straipsnį “Darbi
ninke”, kur parašyta, kad “pagal tra
diciją dainų šventėse dalyvaujan
tiems choristams apmokamas treč
dalis kelionės išlaidų autobusu . ..” 
Mudu su V. Radžium priėjom išvadą, 
kad tai netikslu: iki šiol dainų šven
tėse dalyvaujantiems choristams bū
davo apmokama pusė kelionės išlai
dų. V. Badžius yra dirbęs neviena
me dainų švenčių rengėjų komitete 
ir, manau, reikalus gerai žino,

J. Karka “Draugo” kultūriniame 
priede paskelbė, kad iki šiol jau bu
vo keturios dainų šventės “JAV ir 
Kanadoje”. Taip, buvo keturios JAV 
ir Kanados lietuvių dainų šventės, 
bet jos visos įvyko Čikagoje. Tiesa, 
buvo dainų šventė ir Kanadoje, ku
rioje dalyvavo tik Kanados lietuvių 
chorai, betgi ji nesirikiuoja Į bend
rinių švenčių numeraciją. Bendrinių 
švenčių numeracija prasidėjo I-ja 
JAV ir Kanados lietuvių dainų šven
te, įvykusia Čikagos kolizėjuje 1956 
m. liepos 1 d.

Dar vienas priminimas V-sios dai
nų šventės Toronte rengėjams: Či
kagoje gyvena garbingas lietuvių 
muzikos veteranas ir pirmųjų dainų 
švenčių neprikl. Lietuvoje organiza
torius prof. J. Žilevičius. Ar rengėjai 
yra numatę profesorių pakviesti į 
Torontą ir tinkamai pagerbti V-sios 
dainų šventės metu?

Okulistas
S. Brogovvski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Tel. 277-1270
— Pirmą kartą Velykos buvo at

švęstos naujojoje šventovėje, tautie
čiams gausiai dalyvaujant pamaldo
se. Šventovė pasipuošė įspūdingu 
triumfuojančio Kristaus bareljefu, 
sukurtu skulptoriaus Homo Mozo- 
liausko Čikagoje. Po Prisikėlimo pa
maldų, kurios įvyko Velykų rytą, pa
maldų dalyviai buvo pavaišinti kavu
te. kurią paruošė parapijos ponios.

— Padėka parapijos chorui, jo va
dovui muz. St. Gailevičiui, solistams 
V. Verikaičiui ir R. Strimaičiui už 
giesmes ir solo velykinių pamaldų 
metu.

— Naujosios šventovės šventinime 
birželio 11 d. dalyvaus trys vyskupai. 
Vysk. V. Brizgys tą dieną teiks Su
tvirtinimo sakramentą.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
parapijos šventovėje įvyks per Sek
mines, gegužės 14 d. 11 v. pamaldų 
metu.

— Dėkojame Jonui ir Agnei Arš- 
tikaičiams už gausias gėles Kristaus 
karsto ir altoriaus papuošimui.

— Parapijos choro parengimas nu
matytas balandžio 22, šeštadienį, pa
rapijos salėje.

— Toronto jaunimo ansambliui 
“Gintaras” Lietuvos Kankinių para
pija paau'kojo $500.

— Šį šeštadienį, balandžio 1, pa
rapijos salėje bus Maironio mokyk
los pobūvis.

— Rengiasi tuoktis: Arūnas-Anta- 
nas Jonikas iš Hamiltono su Eleono
ra Zubrickaite; Carl Patrick Parry 
su Ramona-Julija Lapaityte.

— Pamaldos; šį šeštadienį, 4.30 v. 
p.p., A. Joniko ir E. Zubrickaitės; 
sekmadienį, 10 v.r., už a.a. Juozą 
Kriaučeliūną, 11 v. už a.a. Mariją ir 
Izidorių Kučinskus ir a.a. Tomą Už
upį.

Lietuvių Namų žinios
— LN visuomeninės veiklos komi

teto rengiamas antras simpoziumas 
tema “Lietuvių Namai ir lietuvybės 
išlaikymas” įvyks š.m. balandžio 23 
d. Simpoziumo nariais pakviesti: G. 
Beresnevičius, L. Kuliavienė, A. Sen
kus ir prof. R. Vaštokas.

— ALTos visuomeninių ryšių ko
mitetas balandžio 30, sekmadienį, 4 
v.p.p., LN Vytauto Didžiojo menėje 
ruošia simpoziumą tema: “Lietuvos 
laisvinimo byla Helsinkio - Belgrado 
konferencijų šviesoje”. Iš Čikagos at
vyks dr. K. Bobelis, dalyvavęs Bel
grado konferencijoje kaip stebėto
jas, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. K. Šid
lauskas ir kiti. Simpoziumą globoja 
LN valdybos visuomeninės veiklos 
komitetas.

— Vyrų choras, kurį sudaro 25 
dainininkai, vadovaujamas V. Veri- 
kaičio, jau turi paruošęs gražių dai
nų repertuarą ir pirmą koncertą 
duos š.m. balandžio 22 d. Tillsonbur- 
go - Delhi lietuviams. Gegužės 6 d. 
vyrų choro koncertas rengiamas Lie
tuvių Namuose, kuriame dalyvaus iš 
Kalifornijos pakviestas sol. A. Pava
saris. Vyrų chorą globoja LN Vyrų 
Būrelis.

— Jau yra gauta nauja siunta kny
gų “Samogitia”, kurias platina LN 
vyrai sekmadienių popietėse. Šios 
knygos jau išplatinta per 100 egz.

— Bilietai į Velykų stalo pobūvį, 
kuris ruošiamas Karaliaus Mindaugo 
menėje balandžio 2, Atvelykio sek
madienį, jau baigiami išparduoti. 
Prašome norinčius dalyvauti paren
gime bilietus įsigyti nevėliau kovo 
31 d.

PADĖKA
Mane ligai prispaudus, teko atsi

gulti ligoninėn. Dėkoju visiems, ku
rie mane lankė ir skambino, linkė
dami greitai pasveikti. Jūs suteikėt 
man daugiau jėgų kovoti prieš už
puolusią ligą.

Nuoširdus ačiū Jums — 
Jadvyga Trinkūnienė

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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” /tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Nemokamas pristatymas į li
gonines, laidotuvių namus ir t.t. 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.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533-3022.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras, vadovauja

mas muz. E. Krikščiūno, gražiai gie
dojo velykinių iškilmių metu. Orga
nizacijos tvarkingai budėjo prie 
švenčiausiojo D. Savaitės metu. Dė
kojame solistams: S. Žiemelytei, V. 
Verikaičiui ir A. Simanavičiui už 
prisidėjimą prie iškilmių giedojimu.

— Kristaus karstą ir altorių pa
ruošė ir papuošė seselė Loreta ir J. 
Mačiulis; gėles paaukojo J. A. Arš- 
tikaičiai; KLK Moterų Dr-jos parapi
jos skyrius, vadovaujant pirm. B. 
Biretienei, paruošė kavutę parapijie
čiams pavaišinti po Prisikėlimo 
Mišių. Jiems ir joms nuoširdus ačiū.

— Velykų vigilijos apeigų metu 
pakrikštytas Aidas Justinas, Almio 
ir Danguolės Kuolų sūnus.

— Jubilėjinio kryžiaus projektui 
aukojo: F. V. Skrinskai $100, J. M. 
Vaškevičiai $100, L. S. Olekai $50, 
V. Dailidė $40, Gyvojo Rožinio 
Draugija $30, K. Rukšienė $30, B. J. 
Vaišnorai $25, V. A. Bubeliai $25. 
Kryžiai bus pastatyti prieš parapijos 
jubilėjines iškilmes ir pašventinti 
balandžio 16 d.

— Bilietų į parapijos banketą ir į 
Dainavos ansamblio “Kūlgrindą” dar 
galima gauti pas V. Tesecką tel. 279- 
0363 ir pas J. Vingelienę tel. 536- 
1785.

— Metinis parapijos susirinkimas 
įvyks balandžio 9, sekmadienį, po
11.30 v. Mišių, parapijos salėje. Bus 
renkami nauji tarybos nariai. Suda
ryta nominacijų komisija: I. Žemai
tienė, J. Stankaitis ir P. Jurėnas.

— Jurgio Jankaus naujai išleistos 
knygos “Ir nebepasimatėm” sutik
tuvės Toronte bus balandžio 15 d.

— Dail. V. Igno meno paroda 
įvyks balandžio 22-23 d.d. Parodų sa
lėje. Parodos atidarymas — 4 v.p.p. 
Ją globoja KLK Moterų Dr-jos para
pijos skyrius.

— Neilsono autoaikštėje prašoma 
automobilius statyti, kiek galima, ar
čiau vienas kito, kad daugiau galėtų 
sutilpti.

— Mišios šeštadienį: 8 v. už Anta
ną Norvaišą, užpr. A. A. Kulpavičiai,
8.30 už Sofiją Baužienę, užpr. A. E. 
Bočkai, 9 v. už Oną ir Vincą Trečio
kus, užpr. P. Naudžiuvienė, 9.20 už 
Mikaliną ir Jadvygą, užpr. N. Pečiu
lytė; sekmadienį 8 v. už Emą Janu- 
šaitienę, užpr. O. Adomavičienė, 9 
v. už Barborą Lukauskienę, užpr. F. 
Mąčiulienė, 10 v. už Aleksandrą ir 
Povilą Preibius, užpr. N. P. Preibiai, 
10.45 tretininkų intencija, 11.30 už 
parapiją, 7 v.v. už Reginą Hillen- 
brand - čiečiūrą, užpr. P. L. Muraus
kai.

Sėkminga veikla
Toronto Prisikėlimo Parapi

jos Kredito Kooperatyvo pen
kioliktas metinis susirinkimas 
Įvyko š.m. kovo 5 d. Prisikėlimo 
par. salėje, dalyvaujant 285 
nariams. Per tą 15 metų laiko
tarpi šis kredito kooperatyvas 
Ontario provincijoj yra 42-as 
savo didumu. Tai reiškia paki
limą per tris vietas, nes pernai 
šis kooperatyvas buvo tik 45- 
toje vietoje tarpe 50 pačių di
džiausių kredito kooperatyvų 
šioje provincijoje. Kooperatyvo 
aktyvas per 1977 m. pakilo $2.9 
mil. dolerių, o narių skaičius 
pasiekė 2952, paaugdamas ly
giai dviem šimtais.

Per 1977 m. Prisikėlimo par. 
kooperatyvas paaukojo lietuviš
kos veiklos vienetam $9,215.

1977 m. viduryje pasitraukus 
J. Varanavičiui, vedėju buvo 
pakviestas Rimas Underys. 
Pasikeitimo metu ypač daug sa
vo asmeninio laiko ir triūso 
Įdėjo valdybos pirm. dr. S. Če
pas ir ižd. J. Palys.

Į valdybą, pasitraukus dviem 
nariam, buvo perrinktas dr. S. 
Čepas ir išrinktas A. Giniotis. 
Revizijos komisijon perrinkta 
D. Keršienė, į paskolų komisi
ją išrinktas R. Kuliavas. A. Gi
niotis ir R. Kuliavas yra jauno
sios kartos atstovai. Susirinki
mas buvo užbaigtas vaišėmis.

Dalyvis
Simas Kudirka vėl buvo ro

domas JAV televizijos 7-tojo 
kanalo kovo 20 d., 7 v.v., pro
gramoje “To Tell the Truth”. 
Speciali komisija turėjo atspėti 
kuris iš trijų buvusių jūrininkų 
yra S. Kudirka.

IŠNUOMOJAMAS I augšte frontinis 
kambarys. Galima naudotis" virtuve, 
prausykla ir šaldytuvu. Garažas. Vie
ta: Bloor St. W., Ossington Ave., To
ronte. Tel. 536-8663.

PRITYRĘS LAIKRODININKAS tai
so beveik visus laikrodžius. Skam
binkite 536-8663 Charlie (Kazimie
rui). Susitarsime. Vieta: Bloor St. 
VV., Ossington Ave. — 484 Roxton 
Rd. K. činčius.

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Ave., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

iXeiMiAv '/’•T. -- •Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje 
balandžio 2, Atvelykio sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiamas
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Įvairiausias velykinis maistas: 

f kumpiai, žąsys, kalakutai, paršiukai, 
| pyragai, margučiai, vynas iri.t. 
į| Maža programėlė 
%
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Maloniai kviečiame Toronto visuomenę atsilankyti j

Įėjimas: $7.00 suaugusiems, 
$6.00 pensininkams ir 

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. 9

Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu paremti 
lietuviškų tradicijų palaikymą išeivijoje. g

LN MOTERŲ BŪRELIS ir LIETUVIŲ NAMAI p

1

stylptoriaus^AGIO darbų
i
I 
j

f

į

Si*

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

Atidarymas - balandžio I d., balandžio 2, sekmadienį,
4 v no nietu* 12-4val. po pietų.

vj, RENGĖJOS — LN MOTERŲ BŪRELIS
MįjžjZa ‘WlWA cX<S)|i|Oya ^\£>l»l<įž?>*3> <*.<£>14(2^
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meimi
pavasario

balandžio 8, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose
PROGRAMOJE:\

* "Kalev Estienne" 
gimnastikos šokėjos 
visos "Atžalyno" grupės 
Šilta vakarienė su vynu

*
x
Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

Toronte
Balandžio 15 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro,

Kūlgrinda
Bilietai asmeniui — $10, $8, $6, $4

Balandžio 16, sekmadienį.
11.30 valandą ryto,

iškilmingos pamaldos
PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖJE;

sukaktuvinis ^YAL YORK viešbutyje, 

popietų banketas
BILIETAI ASMENIUI: $15, pensininkams ir studentams — $13; gaunami pas V. Tasecką, 380 Galina Cr., 
Mississauga. Ont., L5A 3L8, tel. 279-0363 ir pas J. Vingelienę, tel. 536-1785, sekmadieniais parapijos salėj

Visus maloniai kviečia dalyvauti — PRISIKĖLIMO PARAPIJA

5.30 vai. 100 Front St. V/.,"Canadian" salėje. 
Programą atliks parapijos choras ir 
7 Toronto solistai.

Dail. Dagio skulptūros paro
da — balandžio 1 ir 2 dienomis. 
Joje lankytojai pamatys seniau 
sukurtus ir naujausius kūrinius. 
Smulkiau žiūr. skelbime.

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas metinį koncertą rengia 
balandžio 8, šeštadienį, 7 v.v., 
Toronto Lietuvių Namuose. Me
ninę programą atliks visos “At
žalyno” grupės, talkinamos es- 
taičių gimnastikos grupės.

Organizacinis PLS Žaidynių 
komitetas rengia šokių vakarą 
balandžio 22 d. Anapilio salėje. 
Programą atliks “Gintaro” šo
kėjai ir oktetas, šokiams gros 
A. Kaminsko “Muzika”. Pelnas 
skiriamas PLS Žaidynių ruošai. 
Tomis pačiomis dienomis ruo
šiamos Kanados sporto apygar
dos krepšinio pirmenybės, į 
kurias atvyks daug jaunimo.

/z

Karaliaus Mindaugo menėje
* loterija, baras ir 

kitos staigmenos
* šokiams gros 

"Good Time Boys'

Central Tech, mokyklos auditorijoje (Harbour-Bathurst) 
Čikagos lietuvių meno ansamblio "Dainava" grandiozinis 
2 veiksmų muzikinis veikalas

ATLIKĖJAI, solistai, simfoninis orkestras, 
baletas, choras. Muzika: Aloyzo Jurgučio, 
libretas Nijolės Jankutės, diriguoja autorius 
A. Jurgutis. Režisorė — Zita Kevalaitytė- 
Visockienė.

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts ^International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

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

Toronto Lietuvių 
Namų “Gedimino 
Pilies” menėje

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ Į

3

Stalai numeruoti 
(10 prie stalo) rezervuojami: 

J. Bubulienė 667-8260 
V. Dauginis 533-1121 
A. Lukošienė —

LN popietės metu 
Bilietai —$11, 
studentams — $6

sukaktis

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

VAŽIUOJA AUTOMOBILIS Į Čika
gą balandžio 6, ketvirtadienį, grįžta 
balandžio 9, sekmadienį, kas norėtų 
važiuoti, tepaskambina tel. 534-6803 
Toronte.
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Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Sėkmingos ir gražios buvo kun. 

Antano Saulaičio, SJ, vestos reko
lekcijos. Pamokslai buvo nauji, pa
trauklūs, pilni gyvų pavyzdžių. Vy
raujanti mintis — Kristus, jo įsteig
toji, atnaujintoji tikinčiųjų Bendrija. 
Penktadienio vakare buvo pokalbis 
su jaunimu par. svetainėje, kur jau
nieji turėjo progos pažinti juos taip 
mylintį rekolekcijų vadovą. Iškilmin
gas rekolekcijų užbaigimas įvyko 11 
v. Verbų sekmadienį. Buvo pašven
tintos 8 par. berniukų atneštos ver
bos iš Lietuvos (jas atvežė J. Ada- 
monytė). Daug kas pirmą kartą pa
matė, kokios yra Vilniaus krašto ver
bos. Po Mišių par. svetainėje buvo 
paruošti bendri pusryčiai, kuriuose 
dalyvavo visi, lyg ir palydėdami iš
vykstantį kun. A. Saulaitį, SJ. Pus
ryčių metu klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius dėkojo misijonieriui ir vi
siems už rekolekcijų pasisekimą.

S. Sk.
“Rūtos” klubo veikla. Balandžio 5, 

trečiadienį, 2 v.p.p., auksinio am
žiaus klubą aplankys ir turės pašne
kesį Matulaičio poilsio namų seselė 
Aloyza iš Putnamo. Po pašnekesio 
— visiems kava ir pyragai nemoka
mai. A.

“Gintaro” tėvų susirinkimas. Kovo 
19 d. seselių namuose įvyko Montrea- 
lio lietuvių jaunimo ansamblio “Gin
taras” tėvų susirinkimas, kuriam pir
mininkavo J. Piečaitis, sekretoriau
jant R. Valinskienei. Buvo perskai
tytas paskutinio tėvų susirinkimo, 
įvykusio prieš dvejus metus, proto
kolas. Susirinkimas vyko labai sklan
džiai, nes, atrodo, buvusio “Ginta

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B, 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

6 t I IT ft O” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L I I H U MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ....................  6.0 % Asmenines 10.5%
Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekilti. turto 10.0%
Pensiją planas .................. 8.5 % Čekių kredito ........................... 12.0%
Term. ind. 1 m. 8.75% Invcstacines nuo ..................... 10.5%
Term. ind. 2 m. .................. į.. 9.0%
Term. ind. 3 m. ................ 9.25%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumos. už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

St. Kuzmas, žymus rangovas 
ir lietuviškos veiklos rėmėjas, 
sutiko įeiti PLD finansų komi
sijon.

Būsimai “TŽ” spaudos baliaus 
loterijai gauti paveikslai — dail. 
H. Žmuidzinienės ir dail. A. Pet- 
rikonio. Dėkojame už puikias 
dovanas.

Br. Kolumbijos Liet. Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubas 
“Betiras” paaukojo “TŽ” $15. 
Dėkojame už paramą ir linkime 
sėkmingos žvejonės.

Toronto Lietuvių Namų Mo
terų Būrelis, dėkodamas “TŽ” 
fiž informacines paslaugas, at
siuntė $25 auką. Dėkojame už 
paramą.

Muzikos kritikas John Krag- 
lund, rašydamas 1978. III. 20 
“The Globe a. Mail” apie Doni
zetti operos “Lucia di Lammer- 
moor” pastatymą Central Tech 
mokyklos teatre, mini -visą eilę 
jaunų solistų, jų tarpe ir Vytau
tą Paulionį, atlikusį Raimondo 
vaidmenį. Anot kritiko, jis “tu
ri tvirtą boso balsą, kuris būtų 
buvęs pažymėtina savybė, jeigu 
būtų koncentravęsis į jos pa
naudojimą, o ne į perdidelį 
jausmingumą.”

“The Toronto Star” kovo 25 
d. išspausdino ilgoką AP agen
tūros informaciją apie gyveni
mą Estijos sostinėje Taline. Šį 
pajūrio miestą esą gausiai lanko 
užsienio ir Sov. Sąjungos turis
tai, ypač suomiai, kurie atplau
kia ekskursiniais laivais per 
Suomijos įlanką, čia turistai 
randa gerą suomišką viešbutį, 
gerus restoranus, pigias prekes 
ir ilgą Baltijos pajūrį. Matyti 
daug girtų lankytojų, kuriuos 
milicija gabena į vietines blai
vyklas. Turistams imponuoja se
namiestis su sena architektūra, 
siekiančia XII š. Miesto va
dovybė numato išleisti $14 mi
lijonų atnaujinti tai miesto da
liai taip, kad neprarastų vidur
amžinio stiliaus. 

ro” tėvų komiteto ir vadovų buvo iš 
anksto kruopščiai pasiruošta.

“Gintaro" steigėjui Z. Lapinui pa
siliekant vadovu emeritu, sudaryta 
nauja vadovybė: Rasa Lukoševičiū- 
tė — šokiams, Algis Lapinas — or
kestrui ir Ina Kličienė — dainoms, 
f naująjį tėvų komitetą išrinkti: A. 
čičinskienė, J. Dalmontas, H. Lapi
nienė, P. Lukoševičius ir J. Piečai
tis; kandidatai — Iz. Mališka ir J. 
Naruševičius. Ateinantį sezoną, at
rodo, prasidės “Gintaro” veikla su 
atnaujintu entuziazmu.

Juozų pagerbtuvės. Kovo 19 d. po 
pamaldų Aušros Vartų par. salėje 
“Neringos” jūrų šauliai surengė 
Juozių ir Juozų pagerbtuves, į ku
rias atsilankė per 100 asmenų. Pro
gramos pranešėja stud. V. Morkūnai- 
tė .pakvietė visus varduvininkus prie 
garbės stalo. Atsirado iš viso šeši 
Juozai, nė vienos Juozės. Daugiausia 
dėmesio susilaukė klebono pareigas 
einąs kun. Juozas Aranauskas, SJ, 
garbės šaulys.

Solistas Ant. Keblys, akompanuo
jant A. Stankevičiui, padainavo tris 
nuotaikingas dainas. Kun. J. Ara- 
nauskui palaiminus stalą, prasidėjo 
šaulių paruošti skanūs pietūs, o jų 
metu sveikinimai — Sv. Onos, kata
likių moterų draugijos, LK Mindau
go šaulių kuopos, meškeriotojų ir 
medžiotojų "Nidos” klubo, skautų ir 
skaučių tuntų ir “Gintaro”. Po ka
vos ir pyragų kaikurie dalyviai 
džiaugėsi loterijos laimėjimais. Pa
baigoje kun. J. Aranauskas visų Juo
zų vardu padėkojo rengėjams, šeimi
ninkėms, visiems sveikinusiems ir 
dalyvavusiems šiose vaišėse. B. S.

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

Tautos Fondo aukotojų są
raše, išspausdintame š.m. “TŽ” 
12 nr., praleista viena vietovė, 
būtent, Wellandas. Jo įnašas 
1977 m. — $326.25, 1976 m. 
— $231.00.

Kanados Lenk ų Kongresas, 
vadovaujamas pirm. W. Gertle- 
rio, jau daug metų stengėsi pa
statyti paminklą Katyno aukų 
atminimui. Tos vietovės miške 
prie Smolensko sovietai 1940 m. 
pavasarį sušaudė apie 15.000 
internuotų lenkų karių, dau
giausia karininkų. Toronto 
miesto taryba kovo 13 d. vien
balsiai sutiko, kad tokį pamink
lą sovietų aukoms lenkai pasta
tytų Beatty parkelyje, Ronces- 
valles Avė. papėdėje. Kanados 
Lenkų Kongresas, atsidėkoda
mas už šį leidimą, surengė spe
ciali! priėmimą dviem tarybos 
nariam — A. Eggletonui ir A. 
O’Donohue, padėjusiem jį iško
voti.

Kanados konservatorių parti
jos vadas Joe Clark anksčiau bu
vo pareiškęs, kad paėmęs val
džią, tarp kitų dalykų, panaikin
tų daugiakultūrių reikalų mi- 
nisterio portfelį, taupydamas 
lėšas. Dėl to pareiškimo vėliau 
jis turėjo aiškintis. Atvykęs į 
Torontą, surengė spaudos kon
ferenciją, kurioje pareiškė ne
sąs daugiakultūriškumo priešas. 
Daugiakultūriškumas, pasak jo, 
turi atsispindėti vidaus ir užsie
nio politikoje. Pačioje vyriau
sybėje numato turėti trečiojo 
elemento atstovų. Etninė spau
da būtų remiama sumažinant 
pašto tarifą. Televizija būtų ska
tinama įvesti daugiakultūrę pro
gramą. Jaunimas būtų skatina
mas pažinti Kanadą papigintu 
keliavimu. Nebuvo aiškaus atsa
kymo, kaip J. Clark spręstų eko
nomines krašto problemas. Po
kalbyje dalyvavo apie 30 spau
dos, radijo ir televizijos atstovų, 
jų tarpe ir “TŽ”.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai


