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Bendru balsu
Vienas pagrindinių Pasaulio Lietuvių Dienų renginių 

bus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas Toronte, ku
riam (seimui) skiriamos net keturios dienos. Kaip jau pa
skelbta, seimas vyks “Royal Yorko” viešbučio patalpose, 
kad atstovai, suvažiavę iš viso laisvojo pasaulio, galėtų 
patogiai, negaišindami laiko važinėjimams, atsidėti rimtam 
darbui. To darbo rėmus PLB valdyba jau paskelbė. Iš jų 
matyti būsimų svarstymų apimtis bei pagrindinės gairės. 
Tai geri, reikalingi dalykai, tačiau visų pirma reikėtų pa
sirūpinti busimojo seimo horizontiniu ir vertikaliniu pa
jėgumu. Horizontinis jo pajėgumas bus matyti iš to, ar 
seimo rengėjai sugebėjo apimti viso laisvojo pasaulio išei
viją. Jei suvažiuos tiktai JAV ir Kanados L. Bendruome
nių atstovai su keliais kitais veikėjais, horizontinis seimo 
pajėgumas bus menkas. Tuo atveju bus tiktai eilinis su
važiavimas, neturįs geografinio visuotinumo bazės. Toks 
seimas negalės prabilti bendru išeivijos balsu ir neturės 
didesnės įtakos išeivijos gyvenimui. Dėlto pagrindinis da
lykas yra apimti visą išeiviją, kad jos rūpesčiai atsispin
dėtų atstovų lūpomis. Net ir tie kraštai, kur Bendruomenė 
silpnai veikia ar visai neveikia, turėtų būti atstovaujami 
ekvivalentiniu būdu, t.y. prilygti visų kitų kraštų atstova
vimui.

I
HORIZONTINĮ pajėgumą įeina ir PLB visuotinumas. 
Juk Bendruomenės paskirtis yra jungti visus laisvojo 
pasaulio lietuvius patriotiniu pagrindu, paliekant nuo
šaliai visas kitas skirtybes. Tai pagrindinė bei esminė LB 

misija, kuri buvo vykdoma per ištisus tris dešimtmečius. 
Vienur ji buvo sėkminga, kitur nesėkminga. Iki šiol hori
zontinis visuotinumas dar nėra pasiektas. Seimas priva
lėtų būti forumas, kuriame šis klausimas turėtų iškilti, 
žinoma, ne tam, kad būtų kapojamasi, o tam, kad būtų 
rastas kelias horizontiniam Bendruomenės visuotinumui. 
Šia linkme per 30 metų padaryta gana daug. Iš patirtų 
sėkmių ir nesėkmių reikėtų padaryti išvadas ir nustatyti 
tolimesnio kelio gaires. Viena betgi yra aišku, kad turbūt 
niekas nekels abejonių dėl pačios LB idėjos ir nesiūlys 
jos likviduoti arba atsisakyti jos pagrindų. Kaip prieš 30 
metų, taip ir dabar LB idėja yra gera, bet jos įgyvendi
nimą*’ dar nėra pakankamas. I klausimą kcd-.i, Imas 
ir turėtų rasti atsakymą. Galimas dalykas, iškils įvairios 
kliūtys, einančios iš vadovaujančių ir iš vadovaujamų ma
sių. Kiek matyti iš patirties, masės L. Bendruomenės vi
suotinumui nėra priešingos. Pagrindinė kliūtis yra kaiku- 
rie vadovaujantys sluogsniai. Bet šios rūšies kliūtys įmano
mos nugalėti ne kirčiais, o tarpusaviu susipratimu bei su
sitarimu, remiantis demokratiniais principais. Tai asmenų, 
o ne organizacinių pagrindų klausimas.

H
ORIZONTINIS seimo pajėgumas, nors ir yra esmi
nis, nėra vienintelė sėkmingumo sąlyga — reikia ir 
vertikalinio pajėgumo, kitaip tariant, kokybės. Jei 

suvažiuos ir visų laisvojo pasaulio kraštų lietuvių atstovai, 
bet nebus pajėgūs rimtai svarstyti problemų, mažai tegalės 
būti pasiekta. Sprendimams padaryti, ir tai vertingiems, 
reikia šviesių galvų, o jautriems klausimams svarstyti — 
taktiškų žmonių. Būtų tikra nelaimė, jei pasaulinio masto 
lietuvių seime imtų kapotis narsuoliai, kaip yra įprasta 
kaikuriose vietovėse. Į seimą turėtų rinktis intelektualiai 
ir moraliai pasiruošę žmonės, kuriems lietuviškieji klausi
mai yra gyvybiniai. Juk jiems reikės visu atsakingumu pa
žvelgti į likiminius išeivijos ir pavergtos Lietuvos klausi
mus. Seimo nutarimai turėtų nuaidėti kaip didžiai atsakin
gos demokratinės atstovybės žodis, apimąs pagrindines iš
eivijos, Lietuvos ir jos kaimynų problemas. Bet tam rei
kia tinkamai pasiruošti. Greitomis surašyti nutarimai posė
džio dienomis niekad nebūna didelės išminties gairėmis. 
Jie turi būti iš anksto paruošti įžvalgių planuotojų kaip 
svarstytini projektai. Ypač tai pasakytina apie manifesti
nio pobūdžio pareiškimus. Seimo žodis tiek bus svarus, 
kiek bus jam pasiruošta bei pasidarbuota pačiame seime. 
O tas žodis turėtų būti bendras visos lietuvių išeivijos 
balsas.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai
KOMUNISTINĖ KINIJA ATMETĖ SOVIETŲ SĄJUNGOS PASIŪ
LYTĄ santykių gerinimą kaip bereikšmį principų pareiškimą, kol 
Kinijos pasienyje paliekama sutelkta sovietų kariuomenė. “Liau
dies Dienraštyje” paskelbtame Kinijos atsakyme teigiama, kad 
derybas galima būtų pradėti tik tada, jeigu Sovietų Sąjunga ati
trauktų savo dalinius iš įtampą pasižyminčių pasienio zonų, at
šauktų visas ginkluotąsias pajėgas iš Mongolijos. Kinijos vice
premjeras T. Hsiao-pingas, Pekinge susitikęs su krikščionių demo
kratų pirmininku V. Vokietijos parlamente dr. F. Zimmermannu, 
teigė, kad karas su Sovietų Sąjunga esąs neišvengiamas, bet jo 
sovietai negalės laimėti. Pasak T. Usiao-pingo, pergalės Sovietų 
Sąjungai neatneštų net ir šiaurės-rytų Kinijos užėmimas su sostine 
Pekingu. Sovietų kontrolėje ta-e----------------------------------------

Silpnėjantis doleris
Kanados dolerių vertė pasau

linėje rinkoje krinta, nepaisant 
vyriausybės vykdomo užsienyje 
esančių supirkinėjimo jų vertei 
pakelti. Praėjusią savaitę vienu 
metu kanadiškas doleris buvo 
vertas tik 88,12 amerikietiškų 
centų. Atrodo, vertės kritimas 
peržengs ir 88 centų ribą, že
miausia Kanados dolerio vertė 
yra buvusi 1931 m. pabaigoje, 
kai už jį buvo mokama tik 80,08 
amerikietiškų centų. 1933 m. 
pavasarį, kai pasaulyje siautė 
ekonominė krizė, dolerio vertė 
buvo nukritusi iki 86,77 ameri
kietiškų centų, bet vasarą vėl 
pakilo, pasiekdama 88,50 cen
tų. Tai, žinoma, liudija, kad jo 
dabartinė vertė prilygsta kri
zės laikotarpyje turėtai vertei. 
Prie dolerio vertės kritimo pri
sideda Kanadai labai nepalan
kus turizmo balansas. Nors duo
menys dar nėra suvesti, tačiau 
spėjama, kad kanadiečiai 1977 
m. užsienyje išleido beveik $2 
bilijonus daugiau, negu Kanadą 
aplankę užsieniečiai. Tuos dole

rius anksčiau ar vėliau teks su
sigrąžinti Kanadon, už juos at
silyginant užsienio valiuta. Be
veik dviejų bilijonų dolerių su
ma gerokai padidino jų pasiūlą 
užsienyje, prisidėdama prie ver
tės kritimo.

Finansų ministeris J. Chre- 
tienas ragina kanadiečius ato
stogas praleisti Kanadoje ir 
vengti išvykų į Floridą ar Ka
ribų jūros salas. Jo balsas bet
gi liko tyruose šaukiančio bal
su, kurio nenori girdėti nei li
beralų vyriausybė, nei opozici
nės partijos. Velykų atostogas 
Jamaikoje su savo vaikais pra
leido premjeras P. E. Trudeau. 
Floridoje atostogavo konserva
torių vadas J. Clarkas, Bahamo
se —- NDP socialistų vadas Ed 
Broadbentas. Spauda mini ir 
kaikuriuos kitus federacinės vy
riausybės narius: darbo min. J. 
Culleną, atostogavusį Trinida
de, mažųjų prekybininkų reika
lus tvarkantį min. T. Abbottą — 
Bahamose, aplinkos min. L.
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Pirmieji kanadiško pavasario vandenys, išsiveržę iš ledų nelaisvės, užtvindė slėnius Nuotr. Vyt. Maco

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Palankesni vėjai baltiečiam
Baltiečiai aplamai linkę nei

giamai žiūrėti į Švediją. Tai ga
na būdingas reiškinys tiek kraš
te, tiek išeivijoje. Ir tai ne dėl
to, kad rytinio Baltijos pakraš
čio engiamųjų tautų žmonės pa
vydėtų tos pačios jūros, vakari
niame pakraštyje gyvenantiems 
kaimynams jiems palankaus is
torinio likimo ir tokių laisvės 
sąlygų, kurios pirmiesiems vis 
dar tebeatrodo neįgyvendina
ma svajonė.

Ne, ne pavydas nuodija bal- 
tiečių-švedų tarpusavio santy
kius, bet nuoskaudos jausmas, 
kurį sukelia laimingesnėje būk- 
dėje esančiųjų kaimynų abejin
gumas, neminint tokių nedova
notinų poelgių, kaip gėdingas 
skubėjimas pripažinti Baltijos 
valstybių prijungimą ar baltie- 
čių karių išdavimą. Tokie da
lykai įstringa kolektyvinėn at
mintin, virsta stereotipais ir 
nuodija geros kaimynystės san
tykius. O nauda iš to tik tiems, 
kurie, pasiglemžę Baltijos šalis, 
gali nekliudomi Baltijos jūro
je demonstruoti savo “taikos” 
siekius nuolat augančiomis ka
ro pajėgomis.

Baltijos jūrą supančios šalys 
niekad didele vienybe nepasi
žymėjo. Balto-Skandijos 
idėja tik ir galėjo kilti galvoje 
tokio savo amžių prašokusio 
žmogaus, kuris norėjo pasukti 
laikrodį šimtą metų pirmyn.

Netenka abejoti, kad pats lai
kas susirūpinti baltiečių ir šve
dų santykių pagerinimu. Nerei
kia tam nerealios vienybės skel
bimo. Tuo tarpu užtektų kuk
lesnės pradžios, labiau pabrė
žiant ne praeities nuoskaudas, 
bet teigiamas dabarties apraiš
kas, kuriose atsispindi kitokia 
Švedija, mums solidarizuojanti 
ir palanki.

Ministerio kalba
Kaip tik todėl čia noriu trum

pai atpasakoti dabartinės Šve
dijos vyriausybės ministerio ir 
liberalų partijos vadovo Ola 
Ullsteno kalbą, pasakytą šiemet 
Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 60-jų metinių proga 
Stockholmo koncertų rūmuose.

Tokia šventė, kokią jūs čia, 
Švedijoje, švenčiate, sakė mi
nisteris, išreiškia vertybes, ku
rios mums yra bendros, nežiū
rint kurioje Baltijos jūros pu
sėje būtume gimę. O tai yra vi
sų žmonių teisė į laisvę. Ši tei
sė paneigta estų tautai, teigė 
Ullstenas, pridurdamas, kad 

antrasis pašau!A s karas atnešė 
demokratijos pergalę tik vieno
je Europos pusėje. Estija pri
klauso kitai pusei, kur žmonės 
negali laisvais rinkimais pasi
rinkti savo vadovų ir lemti sa
vo ateitį. Tokie dalykai neįma
nomi diktatūrinėje santvarko
je. Apie 30.000 estų Švedijoje 
yra švedų demokratijos stipry
bė, nes jie iš patirties žino, ką 
reiškia priespauda bei didelės 
valstybės smurtas. Pažymėjęs, 
kad Švedija yra suteikusi prie
globstį daugeliui persekiojamų 
žmonių, švedų ministeris sakė: 
nėra ko girtis, kad mes priglau- 
džiam žmones nuo priespaudos 
ir teroro. Tai savaime supran
tama solidarumo išraiška, nes 
mes galime parodyti solidarumą 
ir juo džiaugiamės. Džiaugia
mės, tęsė ministeris, galėdami 
sustiprinti laisvės reikalą, nes 
patys norime laisvėje gyventi.

Laisvė ir nelaisvė
Kad žmonės keliasi iš krašto 

į kraštą, tai, pasak Ullsteno, tei
giamas dalykas, nes taip auga 
tarptautiškumas. Valstybių sie
nos neturi būti užtvaros, kliu
dančios žmonėms santykiauti. 
Pasauliui šiandien reikia dau
giau susipratimo tarp tautų ir 
kultūrų, bet ne užsisklendimo 
savyjte. Lygiai tragiška, kai 
žmonės, norintieji gyventi ir 
dirbti gimtajame krašte, verčia
mi palikti savo namus, savo gi
mines, draugus ir savo darbo 
vaisius. Tokioje būklėje buvo 
estai prieš tris dešimtmečius, o 
vėliau milijonai kitų žmonių vi
same pasaulyje, nes šiandieni
niame pasaulyje laisvė smarkiai 
varžoma ir visuomeninis var
gas didelis. Žmonės verčiami 
bėgti, nes valdžioje esantys ne
pakenčia jų pažiūrų, o jie patys 
nenori nutilti ar pasidaryti pri
spaudėjų talkininkais. Daugelis 
palieka savo kraštus, negalėda
mi pragyventi. Dar kiti — dėl 
nepakeliamų tautinių ar religi
nių sąlygų. Švedų ministerio ži
niomis, šiuo metu pasaulyje yra 
apie puspenkto milijono pabė
gėlių, o apie 6 milijonai bena
mių savo pačių kraštuose dėl 
ten vykstančių ginkluotų kovų.

Iškreipta tikrovė
Fašistinės ir komunistinės 

diktatūros, sakė Ullstenas, la
bai mėgsta pasauliui parodyti 
gražų fasadą. Naudojamos kons
titucijos ir deklaracijos tikro
vei nuslėpti. Diktatūra vadina

ma demokratija, nelaisvė — 
laisve, žmogaus orumo niekini
mas — humanizmu. Įsitikini
mas, kad visi žmonės turi teisę 
laisvai gyventi ir laisvai kurti 
savo ateitį, kalbėjo švedų mi
nisteris susirinkusiems estams, 
yra mums visiems čia esantiems 
bendras. Savoji tapatybė ir tau
tiškumas visiškai neprieštarau
ja kūrybiniam darbui naujoje 
tėvynėje. Priešingai, tai tik su
stiprina visuomeninį indėlį čia. 
Mes jungiamės viltyje, kad lais
vės reikalas laimės visuose pri
spaustuose pasaulio kraštuose. 
Laisvės ilgesys visada turi ga
lingą sprogstamąją jėgą mažoje 
visuomenėje. Tokia įžvalga 
mums teikia jėgų dirbti laisvės 
reikalui, kuriuo mes tikime — 
tokiais žodžiais baigė kalbą Es
tijos nepriklausomybės minėji
me Stockholme Švedijos libera
lų partijos vadovas ir dabarti
nės vyriausybės narys — min. 
Ola Ulstenas.

Baltiečių vaidmuo
Belieka palinkėti, kad tokių 

Baltijos tautoms palankių šve
dų įtaka ir skaičius tolydžio 
augtų. O kuo mes patys prie 
to galėtume prisidėti? Apie tai 
reikėtų daugiau ir pirmoje ei
lėje pagalvoti šiame krašte gy
venantiems baltiečiams.

Lietuviai pasitenkino ir šie
met nepriklausomybės šventę 
paminėti savybėje. Kai beveik 
visa programėlė vyksta švediš
kai, kodėl ta proga nepasikvies
ti įtakingesnių švedų svečių? 
Minėjimas ir drauge metinis 
Švedijos LB susirinkimas įvyko 
gražiai įsikūrusio verslininko F. 
Tako namuose. Minėjimą pra
dėjo ŠLB valdybos pirm. inž. V. 
Vilkenas. Lektorius J. Lingis 
kalbėjo apie lietuviškųjų sim
bolių prasmę. Gotlandietis inž. 
J. Pajaujis nušvietė padėtį Lie
tuvoje, iškeldamas “LKB Kro
nikos” reikšmę. Švedijos lietu
vių jaunimo skyriaus pirminin
kė stud. M. Čeginskaitė padarė 
pranešimą apie pastangas su
telkti lietuvių kilmės jaunimą 
šiame krašte, apie pasiruošimus 
IV PLJS kongresui ir PLB sei
mui. ŠLB neturi savo lėšų ir 
yra persilpna jaunimo veiklai 
paremti. Iki šiol visas išlaidas 
padengė patys jaunimo inicia
toriai. Susirinkimas pasiūlė jau
nimo skyrių įteisinti švedų įstai
gose, vesti protokolų knygas 
^vediškai. Tokiu būdu tikimasi
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da atsidurtų 200 milijonų kinie
čių, o likusieji 700 milijonų galė
tų tęsti kovą. Modernieji sovietų 
ginklai būtų bejėgiai. Viceprem
jeras T. Hsiao-pingas taipgi pa
žėrė priekaištų JA Valstybėms 
dėl jų perdaug švelnios reakci
jos į Sovietų Sąjungos veiksmus 
Afrikoje. Atmetusi Sovietų Są
jungos pasiūlytus pasitarimus, 
komunistinė Kinija nori pasira
šyti draugiškumo sutartį su Ja
ponija. Jos derybas yra pasi
ruošęs atnaujinti Japonijos 
premjeras T. Fukuda. Proble
mą betgi sudaro jo liberalios 
demokratinės partijos kaikurių 
narių tautinei Kinijai Taiwane 
rodomas draugiškumas ir ko
munistinės Kinijos reikalavimas 
sutartin įtraukti paragrafą, 
smerkiantį vienos valstybės įsi
galėjimą šioje pasaulio srityje. 
Šiuo atveju konkrečiai turima 
galvoje Sovietų Sąjunga. Tai 
liudija vicepremjero T. Hsiao- 
pingo pastaba japonų socialistų 
delegacijai, kad Japonija netu
ri bijoti Sovietų Sąjungos kerš
to dėl sutarties pasirašymo.

Grasina Sacharovui
Kovo 12 d. 20 žydų Maskvoje 

surengė demonstracijas, smer
kiančias palestiniečių teroro 
veiksmus prie Tel Avivo. Daly
vių eilėse buvo ir A. Sacharo
vas su žmona. Demonstrantus 
išsklaidė keli milicininkai ir 
įtūžę praeiviai. Valstybės pro
kuroro pavaduotojas V. Neste
rovas, pasikvietęs A. Sacharo
vą, perspėjo vengti tokių chuli
ganiškų veiksmų, erzinančių pi
liečius ir vedančių juos į viešo
sios tvarkos pažeidimą. Už pa
našių veiksmų pasikartojimą jis 
turėsiąs atsakyti prieš Sovietų 
Sąjungos įstatymus.

Remia premjerę
Izraelio premjero M. Begino 

politinę liniją remia jo ministe- 
rių kabinetas ir jai 63:32 balsų 
santykiu pritaria parlamentas. 
Arabams vakarinėje Jordano 
upės pakrantėje M. Beginąs tė
ra pasiūlęs dalinę savivaldą su 
Izraelio kariuomenės pasiliki
mu, kai tuo tarpu JAV prez. J. 
Carteris reikalauja plebiscito, 
duodančio laisvo apsisprendimo 
teisę arabams. M. Beginąs ban
dė atnaujinti taikos derybas su 
Egipto prez. A. Sadatu, pasiųs
damas savo krašto apsaugos 
min. E. Weizmaną į Kairą. Egip
tiečių radijo pranešimu, jokios 
pažangos nebuvo padaryta, nes 
Izraelis ir toliau vengia betko- 

Siame numeryje:
Bendru balsu

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas — išeivijos balsas
Palankesni vėjai baltiečiams

Švedijos ministerio kalba estų šventės proga
Draugų niekad nėra perdaug

Z. čėsna iš Izraelio žydų-lietuvių klausimu
Lėšos daugiakultūrei veiklai

Kanados daugiakultūrių reikalų min. pareiškimai
Praeities našta slegia dabartį 

Lietuvių-lenkų santykiuose neužmirština praeitis 
Lietuvos šventė Paryžiuje

Pranešimas apie Vasario 16 iškilmę Prancūzijoje
Turėtų prabilti Vilnius

Gudijos ir Lenkijos lietuviai reikalingi pagalbos
Posėdžiavo rinktoji atstovybė

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės tarybos posėdis
Žemdirbiai ir kritikai

Atsiliepimas į pastabas apie “Liepkalnio sodybą” 
Šeštoji knyga "Dainos ir sapnai" 

Tęsinys pokalbio su poetu St. Santvarų

kių nuolaidų. Griežta premjero 
M. Begino linija sudaro didelį 
rūpestį Izraelį remiantiems žy
dų kilmės amerikiečiams. Tai 
viešai pripažino senatorius J. 
Javits, priklausantis senato už
sienio reikalų komitetui. Pra
ėjusią savaitę pravesti JAV vie
šosios nuomonės tyrimai liudi
ja amerikiečių pasidalinimą į 
dvi lygias dalis. Viena jų prita
ria ginklų tiekimui, o kita pa
sisako prieš, jeigu Izraelis ne
padarys nuolaidų taikos dery
bose su Egiptu. Lig šiol Izrae
lis kasmet gaudavo apie $2 bi
lijonų vertės amerikietiškų gink
lų ir maždaug tokią pat sumą 
ekonominės paramos.

Atskleidė sęmokslę
V. Vokietijoje buvo atskleis

tas sąmokslas išlaisvinti Rudol
fui Hessui, kalinamam V. Ber
lyne, Spandau kalėjime. Opera
ciją planavo keli dešiniojo spar
no vokiečiai, priklausantys 
vienam šaulių klubui, automati
nius ginklus pasigrobę iš olan
dų dalinio Atlanto Sąjungos ba
zėje. Šis incidentas vėl atkrei
pė spaudos dėmesį į Nuernber- 
ge nuteistą kalėti iki gyvos gal
vos R. Hessą, 84 metų amžiaus 
senelį, kuris dabar yra vienin
telis kalinys Spandau kaĮėjime. 
Už jo paleidimą jau nekartą 
yra pasisakiusios JAV, Brita
nijos ir Prancūzijos, vyriausy
bės, bet su tokia mintimi nesu
tinka raudonieji carai Krem
liuje.

Kova su nedarbu
Penkis milijonus gyventojų 

turinčioje Danijoje bedarbių 
yra 217.000 — nedarbas yra 
palietęs 10,1% visos darbo jė
gos. Socialdemokratų vyriausy
bė kovai su nedarbu paruošė 
originalų planą, siūlantį pasi
traukti iš darbo 60-67 metų am
žiaus danams. Jiems būtų kas
met mokama $13.750 vertės su
ma, kuri tesudarytų 90% ne
darbo draudos. Minimalus me
tinis atlyginimas Danijoje yra 
matuojamas $11.000, o vals
tybinė ir darbovietės pensija 
pradedama mokėti, kai dirban
tysis sulaukia 67 metų amžiaus. 
Toks paankstintas pasitrauki
mas iš darbo sumažintų jaunų 
bedarbių eiles. Planas susilau
kė kritikos, nes metinė $13.750 
vertės suma būtų mokama tik 
pustrečių metų, o po to kasmet 
būtų mažinama, kol pasiektų 
$8.250 paskutiniaisiais metais 
prieš pensijos gavimą.
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Draugu niekad nėra perdaug

* NAUJA ĮTAMPA KILO tarp V. 
Vokietijos vyskupų ir kun. Hans 
Kueng dėl jo veikalo “Būti krikš
čioniu”. Vyskupai buvo pakartotinai 
reikalavę autorių viešai išaiškinti 
knygoje pateiktą abejotiną nuomo
nę apie Kristaus dieviškumą. Kai- 
kurie teologai tvirtina, kad toje 
knygoje kun. Kueng netiesiogiai pa
neigia ne tik Jėzaus dieviškumą, bet 
ir kitas tikėjimo tiesas. Paskutiniuo
ju metu, užuot davęs paaiškinimų, 
kun. Kueng išleido kitą knygą “Tik
tai apie tiesą” (Um Nichts als die 
Wahrheit), kurion sudėjo su V. Vo
kietijos vyskupais susirašinėjimo 
medžiagą iš paskutinių 7 metų lai
kotarpio. Knygoje jis prašo vysku
pus baigti bereikalingą ginčą, ta
čiau atsisako kartoti tradicines tie
sas apie Jėzaus dieviškumą. V. Vo
kietijos vyskupų konferencijos pirm, 
kard. Josef Hoeffner pareiškė, kad 
išleistoji nauja knyga dar labiau 
padidina spragą tarp V. Vokietijos 
vyskupų ir kun. Kueng. Esą toje 
knygoje kun. Kueng medžiagą at
rinko pagal savo norus: neįdėjo ke
lių labai svarbių dokumentų, rašytų 
prieš 1973 m., bet įdėjo savo 1977 
m. turėtąjį pokalbį su vyskupais, 
kurį visi buvo sutarę laikyti paslap
tyje.

* DESAKRALIZACIJOS BANGA 
PALIETE KUNIGUS. Tai mintis, 
kurią Paulius VI išreiškė Romos 
miesto kunigijai. Esą kunigus yra 
palietusi manija mesti kunigystę. Ši 
manija sudraskė išviršinius šventojo 
kunigystės drabužio ženklus ir išplė
šė iš kaikurių širdžių pagarbą sau 
kaip asmenims. Tą tuštumą užpildė 
pasaulietiška puikybė, palaida galvo-. 
sena ir palaidas elgesys. Metančių
jų Kunigystę statistiniai duomenys 
esą pribloškiantys. Aišku, reikia to
kius asmenis suprasti, tačiau kartu 
ir labai liūdna, kad silpno žmogaus 
likimas atsispindi įsipareigojimų iš
sižadėjime. Kai išrinktieji Dievo na
mų tarnai bėga, nenorom peršasi 
psalmisto žodžiai: “Jeigu priešas 
mane būtų įžeidęs, tylėčiau. Jeigu 
prieštarautojas stotų prieš mane, 
nuo jo pasislėpčiau. Tačiau tai tu, 
mano drauge, mano bendrininke ir 
bičiuli!” Pasak popiežiaus, kunigys
tės pašaukimas remiasi dviem bal
sais: vienas — vidinis, labai asme
ninis, antras — tėviškas, pilnas kan
čios vyskupo balsas. Kunigiškoji žy
mė yra giliai ir neatšaukiamai įspau
džiama žmogaus asmenybei! ir todėl 
kartais yra labai nuostabiais būdais 
atgaivinama po ilgo laiko. Popie
žius priminė, kad kiekvienas tapda
mas kunigu žino, jog kančia ir auka 
bus neišvengiama pašaukimo dalis. 
Savanoriška ir visa nugalinti auka 
todėl turi įprasminti žodžius: “Su 
Kristumi esu prikaltas prie kry
žiaus”. Tai turėtų būti paskata kuni
gams savo apaštalavimu nuolat pana
šėti į Kristų. Pagal Vatikano met
raščio statistiką, 1975 m. pradžioje 
buvo 260,514 pasauliečių kunigų vi
same pasaulyje. Per dvejus metus 
atsisakė kunigystės 1,560. Tų pačių 
metų pradžioje buvo 161,174 vienuo
liai kunigai. Iš jų tais metais atsisa
kė kunigystės 1,446.

* DAUG ANGLIKONŲ KUNIGŲ 
JAV-se norėtų tapti katalikų kuni
gais. Šiuo metu vyksta pokalbiai 
tarp Vatikano, JAV kat. vyskupų ir 
minėtųjų anglikonų kunigų. Vysk. 
Bernard Law pranešė, kad kelios 
grupės anglikonų kunigų, keliolika 
pavienių anglikonų kunigų ir net 
kelios anglikonų parapijos su savo 
kunigais kreipėsi į JAV kat. vyskupų 
konferenciją bei Vatikaną, išreikš
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dami norą susijungti su Romos K. 
Bendrija. Vysk. Bernard Law ir 
vysk. Raymond Lessard paskirti 
tarpininkauti šiam susijungimo po
kalbiui. Vysk. Law pareiškė, kad 
visi anglikonai kunigai yra vedę vy
rai, tačiau norėtų būti katalikų ku
nigais. Tą reikalą turės spręsti Va
tikanas. Kaip žinoma, po II D. ka
ro keletas vedusių protestantų pa
storių tapo katalikais, ir Pijus XII 
leido juos šventinti katalikų kuni
gais ir likti vedusiais. Vysk. Law ne
pasakė, kiek iš JAV-se esančių 12.- 
500 anglikonų kunigų nori tapti ka
talikais, nei kas jie yra. Viena yra 
aišku, kad tai nėra anglikonai tra- 
dicininkai, kurie atsiskyrė nuo JAV 
Episkopalų Bendrijos ir sudarė sa
vąją Bendriją, kuriai neseniai bu
vo konsekruoti 4 vyskupai. Į K. 
Bendriją norintieji įsijungti kuni
gai mielai priima liturginius ir ki
tokius išviršinius pakeitimus, bet 
jieško pastovaus istorinio krikščio
niškosios vienybės pagrindo. Jie ti
kėjosi, kad greitu laiku Anglikonų 
Bendrija susijungs su Roma, tačiau, 
kai vienašališkai Anglikonų Bend
rija pradėjo šventinti moteris kuni- 
gėmis, nekreipdama dėmesio į or
todoksų ir katalikų perspėjimus ne
dauginti kliūčių krikščionijai susi
jungti, jie nutarė nebelaukti ir pa
skirai jungtis į K. Bendriją.

* POPIEŽIAUS NEKLAIDINGU
MO REIKALU liuteronų ir katalikų 
teologai posėdžiavo penkerius me
tus. Dabar jie ruošia bendrą pareiš
kimą tuo reikalu. Jis turėtų būti 
labai naudingas tolimesniuose eku
meniniuose pokalbiuose. Spėjama, 
kad tas pareiškimas bus užbaigtas 
dar šiais metais. Vėliau tie patys 
teologai turės svarstyti tokius klau
simus, kaip mišrios vedybos ir nu
teisinimas asmens vien tikėjimu.

* KEISTYBIŲ SEKĖJAI grįžta 
į tradicines religijas. Tai pastebėta 
keliose JAV vietovėse. Niujorke ir 
Los Angeles yra žymiai sumažėjęs 
Hare Krišna ir Susivienijimo Bend
rijos pasekėjų skaičius. Detroite net 
du iš šešių transcendentinės medi
tacijos centrų užsidarė pastaruoju 
metu, nežiūrint skelbimų, kad kaiku- 
rie tokie medituotojai pakyla ir plū
duriuoja' ore. Aišku, tos religinės 
keistybės greit neišnyks, nes jos re
miasi didele dalimi universitetuose 
studijuojančiu jaunimu, o to jauni
mo kasmet vis naujo atsiranda. Vis- 
dėlto amžius priverčia juos rimčiau 
į gyvenimą žiūrėti. Todėl vos 10% 
visų Sun Myung Moon pasekėjų yra 
vyresni kaip 29 m. San Francisco 
apylinkėje atlikta studija rodo, kad 
75% religinių keistybių jieškotojų 
greit tas keistybes atmeta. Daugu
ma į šias keistybes pasinėrusiųjų 
nėra praktikavę ilgiau kaip viene
rius metus. Paskutinieji Gallupo 
duomennys apie pouniversitetinio 
amžiaus asmenis iki 30 metų 
rodo, kad pastaruoju metu to am
žiaus asmenų, lankančių katalikišką
sias šventoves sekmadieniais, skai
čius pakilo nuo 39% iki 43%, o 
lankančių protestantų šventoves — 
nuo 29% iki 39%. Nors jauni žmo
nės vistiek rečiau lanko šventoves 
nei vyresnieji, tačiau jų proporci
ja labai sparčiai kyla. Religijos, ku
rios labiausiai šio amžiaus žmones 
patraukia, yra didesnius reikalavi
mus statančios bendrijos — baptis
tai ir katalikai. Kitas to amžiaus as
menyse religingumo ženklas yra tas, 
kad 39% visų apklaustųjų tarp 
25 m. ir 30 m. amžiaus yra turėję 
mistinių išgyvenimų. Tai nepapras
tai augštas nuošimtis. KUN. J. STŠ.
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* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* Įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Z.ČĖSNA

Savo gerokai išvanotu kailiu 
patyriau, kad nelengva permes
ti tiltą per išankstinio nusista
tymo ir nepasitikėjimo bedug
nę, skiriančią lietuvius ir žy
dus. Tokio tikslo siekiau savo 
rašiniu “Klaikūs praeities šešė
liai ir tikrovė”, išspausdintu 
“Tėviškės Žiburiuose”. Sulau
kiau kelių skaitytojų laiškų, 
palankiai atsiliepusių ir prita
rusių šiam tikslui. Tai Įkvepia 
vilti, kad pradėtas pokalbis, 
nuoširdus ir atviras, kantrus ir 
pakantus, galiausiai duos pa
geidautinus rezultatus.

Sveikintina, kad pokalbi to
kiu opiu ir skaudžiu klausimu 
pradėjo katalikiškas laikraštis, 
pasižymintis rimtumu ir objek
tyvumu. Nėra abejonių, kad 
Lietuvos Katalikų Bendrija yra 
įtakingiausia alternatyvi visuo
meninė jėga tiek Lietuvoje, 
tiek ir išeivijoje. Ji suvaidins 
didžiuli teigiamą vaidmenį at
eityje, kai Lietuva vėl taps lais
va ir nepriklausoma valstybe. 
Istorija moko, kad po nuožmios 
ir brutalios diktatūros nuverti
mo Į valdžią demokratiniu keliu 
ateina krikščionys demokratai. 
Antai, po nacių režimo sutriuš
kinimo dominuojanti politinė 
jėga Vokietijoje buvo kancle
rio Adenauerio vadovaujami kr. 
demokratai. Galiausiai ir Lietu
voje po carizmo ir kaizerinės 
okupacijos lietuvių tautos dau
guma balsavo už kr. demokra
tus.

Mano rašinį plačiai komenta
vo ir, kas-be-ko, aštriai kriti
kavo keli autoriai, paskelbę sa
vo straipsnius “Tėviškės Žibu
riuose” bei kituose laisvojo pa
saulio laikraščiuose. Kiekvie
nam valia išdėstyti savo nuo
monę necenzūrinėje spaudoje, 
bet, atvirai pasakius, nesitikė
jau tokios piktos reakcijos. Vie
nas skaitytojas net nutraukė 
“TŽ” prenumeratą, pasipiktinęs 
tuo, kad lietuvių - žydų santykių 
problema iš viso gvildenama. 
Matyt, dar neišmokome disku
tuoti be emocijų, be pagiežos, 
be apriorinio nusistatymo. Vie
naip ar antraip, pokalbis tęsia
si, ir tai jau šis tas.

Nenorėčiau polemizuoti su sa
vo oponentais, tačiau manyčiau, 
kad tikslinga būtų kaiką paaiš
kinti.

* * *
Pagrindinė J. Vaičeliūno 

straipsnio “Skirtingai matoma 
tikrovė” (“TŽ” 1977 m. 45 nr.) 
mintis — lietuviai krašto šeimi
ninkai. Mintis neabejotinai tei
singa, bet autorius ją pateikia 
taip,- kad savaime peršasi išva
da, esą žydai Lietuvoje buvę 
nepageidaujami ir vos paken
čiami kampininkai. Iš tikrųjų 
žydai Lietuvoje gyveno daugiau 
kaip 500 metų, jie atvyko į šį 
kraštą jo valdovų pakviesti, o, 
ne kaip benamiai pabėgėliai. 
Tik tie, kurie iš kailio neriasi, 
kad tik gautų progos apšmeiž
ti nepriklausomos Lietuvos vals
tybinę santvarką, teigia, esą vy
riausybė ir vietiniai valdžios 
organai diskriminavę žydus, 
lenkus, rusus ir t.t. Bolševikų 
propaganda iki šiol tvirtina, kad 
“fašistinis tautininkų režimas 
engė tautines mažumas”. J. 
Vaičeliūnas tarsi patvirtina šį 
šmeižtą, pateikdamas komerci
nės diskriminacijos pavyzdį. 
Karo mokykla — valstybės įstai
ga, ir jei jos ūkvedžiai - inten- 
dentai iš tikrųjų dėl tautinių 
ar religinių sumetimų atsisakė 
žydų pirklio paslaugų “Pieno
centro” naudai, tai šis faktas 
daug ką pasako. Sąžiningoje 
konkurencinėje kovoje nugali 
tas, kas siūlo klientui pigesnes 
kainas, kokybiškesnę prekę, pa
lankesnes kredito sąlygas ir t.t.

Kažin kaip jaustųsi lietuviai 
— prekybos ir kitų paslaugų 
įmonių savininkai, gyvenantieji 
Kanadoje, jeigu jų nuolatiniai 
klientai, juo labiau valstybės 
įstaigos, staiga atsisakytų jų pa
tarnavimų vien dėl jų neanglo- 
saksiškos (o Kvebeko provinci
joje — dėl neprancūziškos) kil
mės? Nepamirškime, kad dau
gelis lietuvių negimė Kanado
je — jie kaip išvietinti asme
nys rado čia prieglobstį ir tik 
palyginti neseniai buvo įpilie- 
tinti.

* * *
Kaikurių apribojimų žydams,, 

pavyzdžiui, verstis žemės ūkiu 
Lietuvoje, visdėlto buvo, nors 
mano oponentai bando tai pa
neigti. Reikėtų čia kaiką paaiš
kinti. Kaip žinoma, nepriklau
somoje Lietuvoje veikė du civi
liniai kodeksai: caro Rusijos — 
didesnėje Lietuvos dalyje ir 
Napoleono — užnemunėje. Ca
ro Rusijos įstatymai draudė 
žydams verstis žemės ūkiu ir 

net gyventi kaimuose. Suvalki
joje ir kaikuriose Dzūkijos ap
skrityse (Napoleono kodekso 
veikimo zonoje) nuo XIX š. pra
džios buvo žydų ūkininkų, net 
stambių žemvaldžių ir, žinoma, 
žemės ūkio darbininkų. Atkū
rus Lietuvos valstybingumą 
1918 m., caro Rusijos įstaty
mai, draudžiantieji žydams 
verstis žemės ūkiu, buvo panai
kinti. žydai tačiau praktiškai 
negalėjo įsigyti ūkių, nes nie
kas, išskyrus atskirus atvejus, 
savo noru žemės nepardavinė
jo. Atsimenate priežodį: “ko 
vaikštai paniuręs, lyg žemę par
davęs”. Vienintelis ūkių įsigiji
mo būdas varžytinės. Žemės 
ūkio ministerijos sudarytuose 
ir vyriausybės patvirtintuose 
varžytinių nuostatuose buvo 
specialus paragrafas, pabrėžian
tis, kad ūkius iš varžytinių gali 
įsigyti asmenys, kurie patys ar 
jų tėvai bei bočiai vertėsi žemės 
ūkiu. Oficialiai buvo paaiškinta 
seime, atsakymo į parlamenti
nį užklausimą forma, kad vals
tybė suinteresuota sparčiu že
mės ūkio vystymu ir todėl 
ūkius turi valdyti žmones, turį 
tam polinkį ir patyrimą. Kiek
vienam tačiau aišku prieš ką 
šis paragrafas iš tikrųjų buvo 
nukreiptas. Reikėtų dar pami
nėti, kad žydai-savanoriai, daly
vavę nepriklausomybės karuo
se, gavo visas privilegijas ir 
lengvatas, bet tik ne ūkius.

* * *

Tiek J. Vaičeliūnas, tiek ir J. 
Kojelis (“Iškraipyta tikrovė 
praeities šešėliuose” “TŽ” nr. 
49 ir 50), komentuodami mano 
rašinį, tvirtina, kad žydai nega
lėję pasirinkti kadrinio karinin
ko profesijos, nes tai priešta
rautų valstybės saugumo užtik
rinimo normoms. Girdi, eiliniu 
būtinos tarnybos kareiviu tar
nauti gali, bet karininku būti 
tau nevalia. Pagrįsdami šį tei
ginį, mano oponentai sako, kad 
ir Izraelyje arabams — maho
metonams ir krikščionims ke
lias į karinę karjerą taip pat 
užkirstas. Informacijos dėlei 
reikėtų pažymėti, kad arabai 
— Izraelio piliečiai yra atleisti 
nuo privalomos karo tarnybos. 
Būtų didžiai nehumaniška vers
ti mūsų šalies arabus kariauti 
prieš jų tautiečius siriečius, jor- 
daniečius ir egiptiečius. Bet 
jeigu arabas — .Izraelio pilie
tis savanoriškai stoja į kariuo
menę (o tokių nemaža), tai jam 
visi keliai atviri į kariškio kar
jerą. Arabai, ypač beduinai ir 
druzai, eina augštų karininkų 
pareigas visose kariuomenės 
rūšyse, policijoje, pasienio sar
gybos būriuose. Atlikę karo 
tarnybą, jie be jokių apribo
jimų gali padaryti valstybės 
tarnautojo karjerą, dirbti gy-. 
nybos pramonėje ir užimti dip
lomato postą.

sfs

J. Kojelis didžiai abejoja ma
no pateiktų ištremtų asmenų 
skaičių tikslumu. Remiuosi ga
na patikima informacija, pagal 
kurią 1941 m. birželio 13-20 d.d. 
iš Lietuvos buvo iš viso ištrem
ta 35.000 žmonių, jų tarpe apie 
15.000 žydų. Ateities istorikai, 
gerokai pasirausę NKVD ar
chyvuose, gal ir galės pateikti 
tikslius duomenis. Aš gi re
miuosi informacija, gauta iš Iza
belės Laukaitytės, kuri, jos pa
sakojimu, buvo įtraukta į spe
cialią komisiją, ruošusią depor- 
tuotinų asmenų sąrašus.

Karo metais augau lietuvių 
namuose (našlaičių prieglau
doje) tolimame Debiosų kaime 
Siaurės Urale. Prie vaikų namų 
veikė vidurinė lietuvių mokyk
la, kurioje istoriją dėstė įžymi 
komunistė, TSRS augščiausios 
tarybos deputatė Izabelė Lau
kaitytė. Ilgus metus kalėjusi 
už pogrindinę komunistų veik
lą, Izabelė Laukaitytė 1940- 
1941 m.m. užėmė aukštą postą 
partijos aparate. Suprantama, 
kad tokiam žmogui buvo paves
ta vadovauti moksleivių vaikų 
namų auklėtinių politiniam la
vinimui. Izabelė Laukaitytė, fa
natiška komunistė, uoliai skati
no mus — savo mokinius skai
tyti Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino raštus.

Kartą, bevartydamas Markso 
foliantus, užtikau labai piktą 
šio komunizmo ideologo straips
nį apie žydus. Marksas tvirtina, 
esą žydai — parazituojanti, už
dara sekta, kurios dievybė — 
pinigai. Giliai pasipiktinęs, pa
rodžiau šį straipsnį Izabelei 
Laukaitytei ir primygtinai rei
kalavau jos paaiškinimo. Mūsų 
ginčas užsitęsė iki vėlyvos nak
ties; abudu įsikarščiavome, jieš- 
kojome vis naujų argumentų ir 
kontrargumentų. Polemikos 
įkarštyje ji ir pateikė šiuos 

skaičius, tariamai įrodančius 
Markso tiesą. Girdi, žydų Lietu
voje buvę 7%, bet išnaudotojų- 
kapitalistų sąraše jų daugiau 
kaip 40%. Galima Izabelės Lau
kaitytės duomenimis tikėti ar 
netikėti. Ji pati nebegali būti 
liudininke — partizanai ją nu
šovė 1948 m. žiemą Marijam
polėje vidurdienį gatvėje. Tu
rėčiau pridurti, kad Izabelė 
Laukaitytė buvo labai gabi pe
dagogė, be galo atsidavusi savo 
mokiniams. De mortuis aut be
ne aut nihil (apie mirusius ar
ba gerai, arba nieko).
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Prof. Ant. Musteikis (straips
nyje “Kai reikės sumokėti — aš 
išeisiu” “TŽ” 1978 m. 4 nr.) ir 
kiti autoriai" ne be pagrindo 
abejoja buvusio Telšių kalėji
mo viršininko žalymo žodžiais, 
pateiktais cituojamo interviu 
ištraukoje. Visiškai aišku, kad 
Žalymas, vadovavęs kalinių su
šaudymui ir pats šaudęs, bando 
visaip švelninti ir menkinti šį 
šiurpų nusikaltimą. Jis pateikia 
versiją, palankią jam ir jo šei
mininkams. Kaip tik todėl ma
no kolega Antanas Bajoriūnas 
ir aš nesutikome savo vardu 
parašyti straipsnio pagal Žaly
mo pasakojimą ir pasirinkome 
interviu formą. Ne mes, žurna
listai, bet jis, saugumiestis-bu- 
delis, taip sako, o skaitytojams 
valia tikėti ar netikėti juo. Prof. 
Ant. Musteikis pabarė mane už 
tai, kad nepaklausiau Žalymo 
dalykų, galėjusių pastatyti jį į 
keblią padėtį. Tampyti liūtą už 
uodegos gal ir smagi pramoga, 
bet didžiai pavojinga. Tik žmo
gus, visiškai nenutuokiantis ko
kia slogi atmosfera gaubė Sta
lino laikais visą Lietuvą, ypač 
provincijos miestus, pačiame 
partizanų kovos įkarštyje, — 
gali siūlyti korespondentui er
zinti saugumiestį.

Stebina prof. Ant. Musteikio 
pastaba, esą žalymo paminėti 
žydai kaliniai nebuvo Rainių 
miškelyje nužudyti, nes jų pa
vardės knygoje “Žemaičių kan
kiniai” neminimos. Vargu ar 
buvo įmanoma juos paminėti. 
Juk knygos pirmoji laida išėjo 
nacių okupacijos metais!

Pateikdamas skaitytojų dė
mesiui interviu su žalymu iš
trauką, siekiau visai kito tikslo, 
būtent, norėjau parodyti kaip 
naciu propaganda panaudojo 
NKVD nusikaltimus lietuvių 
kurstymui prieš žydus. Deja, 
reikia pasakyti, kad naciams tai 
didele dalimi pavyko.

Nėra reikalo atremti kitas kri
tines oponentų pastabas. Juk 
pradėjome pokalbį ne tam, kad 
aštrintume santykius, bet tam, 
kad surastume būdus jiems nor
malinė. To siekia teisininkas 
dr. A. Štromas (gyvenantis Ang
lijoje), rašytojas I. Meras (Izrae
lyje) ir kiti žydai inteligentai, 
tiesiantieji lietuviams inteli
gentams draugystės ranką. At
sisakykime pasenusių koncepci
jų, išankstinio nusistatymo ir 
nepasitikėjimo. Stenkimės vie
ni kitus geriau suprasti ir pa
žinti.

Pradėtasis pokalbis būtų da- 
lykiškesnis, jeigu jis vyktų ne 
tik laikraščio skiltyse, bet ir be
tarpiškai prie vaišių stalo bičiu
liškoje aplinkoje.

Iš viso pasaulio kraštų va
žiuoja turistai į Izraelį (1977 m. 
mes turėjome apie milijoną sve
čių). Visų tautų ir religijų žmo
nės atvyksta į mūsų šalį pasi
melsti šventose vietose, apžiū
rėti įžymių senovės paminklų, 
susipažinti su žydų valstybės 
laimėjimais ir, kas-be-ko, pasi
maudyti šiltoje jūroje bei sočiai 
privalgyti šviežių vaisių. Deja, 
neteko girdėti apie organizuo
tas lietuvių turistų grupes. O 
juk daug naudingų dalykų ga
lėtumėte mūsuose sužinoti. An
tai, sukaupėme didžiulį patyri
mą, absorbuodami žydus, grįž
tančius į tėvų žemę po dviejų 
tūkstantmečių tremties. Dauge
lis jų nemoka mūsų kalbos, nu
tolo nuo papročių ir tradicijų. 
Juk ateityje tūkstančiai išeivi
jos lietuvių iš viso pasaulio 
kraštų plauks į nepriklausomą 
Lietuvą, ir ne taip jau lengvai 
jie ten pritaps ir prigis.

Galiausiai turite Izraelyje 
nuoširdžių bičiulių, mokančių 
lietuvių kalbą, suprantančių 
jūsų problemas ir pritariančių 
jūsų siekiams.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

Padėka
A+A 

Augustė Stankaitienė 
mirė 1978 metais vasario 18 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame Evangelikų Liuteronų Išga
nytojo parapijos klebonui kun. Algimantui Žilinskui už 
parodytą rūpestingumą, šventovėje atlaikytas budėtu- 
ves, už laidojimo apeigas, maldas bei prasmingą pa
mokslą ir velionės palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines.

Dėkojame visiems, kurie dalyvavo budėtuvėse ir 
laidotuvėse, atsiuntė gėles, prisidėjo auka, išreiškė užuo
jautą. Dėkojame karsto nešėjams. Ačiū A. Vaitkevičie
nei, V. Rupkalvienei už pusryčių paruošimą, o Išgany
tojo parapijos moterų draugijai už prisidėjimą skaniais 
pyragais.

Liūdintys giminės

A+A
Reginai Jarmolavičiūtei

i ’
Caracas mieste, Venesueloje, mirus, seseriai GENOVAI
TEI STATKIENEI, broliui STASIUI, anūkėms JŪRATEI 
ir DANUTEI STATKUTĖMS DE ROSALES su šeimomis 
bei kitiems artimiesiems, skausmingoje valandoje liū
dintiems, reiškiame gilią užuojautą ir, dalindamiesi 
skausmu, drauge su Jumis liūdime —

Ramanausku šeimos
Oakvilėje ir Burlingtone, Kanadoje

Lėšos daugiakultvrei veiklai
Ministerio N. Cafiko pareiškimai konferencijoje

Kovo 21-22 d.d. Otavoje įvy
ko konferencija, kurioje buvo 
gvildenami daugiakultūriai ir 
imigraciniai reikalai. Joje daly
vavo daug etninės spaudos at
stovų. Jiems buvo išaiškintas 
naujasis imigracijos įstatymas 
ir išdėstyti daugiakultūrės veik
los planai.

Daugiakultūrių reikalų min. 
Norman Cafik pareiškė, kad vy
riausybė yra numačiusi išleisti 
$50 mil. daugiakultūriams rei
kalams per 5 metus. Sekančiais 
metais tiem reikalam numato
ma padidinti biudžetą $2,5 mil.

Pagrindinė daugiakultūrės po
litikos gairė bus “vienybė per 
tarpusavį supratimą”. Bus fi
nansuojama etnokultūrinių or
ganizacijų veikla, ypač tie pro
jektai, kuriuose bus pabrėžiama 
kultūrinė ateivių integracija. 
Iki šiol turėtos programos bus 
išplėstos. Bus finansuojami et
nokultūrinių grupių suvažiavi
mai, 'seminarai, kalbų kursai, 
mokytojų paruošimo kursai, 
mokymo priemonių paruošimas, 
grožinės literatūros kūryba bei 
leidyba oficialiomis arba kito
mis kalbomis, įvairi meninė 
veikla.

Tai daugiausia projektai, ku
riuos pateikia daugiakultūrių 
reikalų direktoriatai Otavoje pa
čios etnokultūrinės grupės. Yra 
betgi projektų, kuriuos vykdo 
patg minėtasis direktoriatas. Tie 
projektai liečia kultūrinę gru
pių pažangą, pvz. tėvų kalbos 
klasės ir stovyklos, daugiakultū
riai renginiai, kuriuose dalyvau
ja kelios etninės grupės ir t.t.

Daugiakultūrių reikalų direk
toriatas taip pat remia moksli

nes studijas, liečiančias kultū
rinį pliuralizmą Kanadoje, ska
tina įvedimą atitinkamų paskai
tų augštosiose mokyklose. Jau 
iš seniau yra užsakytos etninių 
grupių istorijos, planuojamos 
antologijos oficialiomis kalbo
mis, kad visa Kanada galėtų pa
sinaudoti etninių grupių kūry
ba. Remiami daugiakultūriai te
atrai, chorų festivaliai, semina
rai, didieji renginiai.

Daugiakultūrių reikalų direk
toriatas Otavoje turi savo parei
gūnus įvairiose vietovėse. Jie 
yra pasiruošę padėti visiems be
sikreipiantiems. Jei kas turi ne
aiškumų daugiakultūrėje veik
loje, gali kreiptis į Otavą ir pra
šyti informacijų bei prašymams 
formų šiuo adresu: Mr. Paul Mi- 
gus, Office of the Minister Re
sponsible for Multiculturalism, 
16th Floor, 66 Slater Street, Ot
tawa, Ont., KIA 0M5. Tel. (613) 
996-0091.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, cstiikq duonq. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.



Praeities našta slegia dabartį
Atsiliepimas j dr. P. Mačiulio ir prof. J. Kupriono straipsnius lietuvių-lenkų klausimu

Viršuje: vainiko padėjimas prie gen. Belgrano paminklo Santo Domingo bazilikos priekyje, minint Vasario 16 
Buenos Aires mieste. Viduryje — ALOST pirm. R. Stalioraitis ir Lietuvių Centro pirm. Julius Mičiūdas. 
Apačioje: Argentinos imigracijos sekretorė įteikia garbės diplomą Barborai Vilkiušienei; iš kairės: E. Burbienė, 
R. Stalioraitis, A. Burba — ALOST ižd., Z. Juknevičius — ALOST vicepirm., kun. A. Steigvilas — sekretorius

Posėdžiavo rinktoji atstovybė
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimas

K. BARONAS

Karinis Lenkijos atstovas 
Kaune pik. Leonas Mitkievič sa
vo atsiminimuose “Wspomme- 
na kowienskie” (kauniškiai atsi
minimai) trijose vietose mini 
dr. P. Mačiulį. Norėčiau tas vie
tas pacituoti, nes mūsų buvusio 
diplomato straipsniai išeivijos 
spaudoje turi labai stiprų ryši 
su lenkų pik. parašytais saki
niais apie jį.

Jau po Lenkijos žlugimo, rug
sėjo 25 d., pik. L. M. rašė (psl. 
221): “Kaune, kaip jau minėjau, 
spauda ir saloniniai gandai jau 
vakar padalino Lenkiją, persi
keldami į Didžiosios Lietuvos 
su Vilniumi ir kt. lietuviškom 
žemėm svajonių pasaulį, šian
dieną kiek apsiraminta, supra
tus truputį gudresniems lietu
viams, kad Lenkijos nepriklau
somybės netekimas yra ženklas 
netekimo nepriklausomybės jos 
mažų kaimynų, kurie taps leng
vu Vokietijos ir Sov. Sąjungos 
grobiu. Man taip sakė ponai Ma
čiulis ir Vileišis iš Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos. Abu 
neslėpė savo nusiminimo. Jie 
mato vokiečių - sovietų nepuoli
mo sutartyje ne tik Lenkijos da
lybas, bet ir jos mažų kaimynų 
— Lietuvos, Lenkijos, Estijos ir 
net Rumunijos. To jie yra labai 
pritrenkti”.

Vėl 271 psl. rašoma: “P. Ma
čiulis, lenkų reikalų referentas 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijoje, buvo labai atviras (wy- 
lany) man, tačiau tai yra žmo
gus, kaip ir kiekvienas diploma
tas, rodąs savo nuoširdumą bei 
mandagumą”.

Ir paskutinėje užuominoje 
281 psl. pik. L. Mitkievič sako: 
“Pas min. Charvatą apsilankė 
Lietuvos u.r.m. referentas len
kų reikalams p. Mačiulis. Mano 
akivaizdoje jis nieko neminėjo 
apie Lietuvos vyriausybės atsa
kymą į lenkų notą, nesistengė 
net paaiškinti mūsų teritorijos 
užėmimo (min. Charvat pasiun
tė Lietuvos vyriausybei protes
to notą, grįžus Vilniui ir daliai 
Vilniaus krašto Lietuvos vals
tybei, K.B.). Tiesa, p. Mačiulis 
stengėsi “pusžodžiais” įtikinti 
Charvatą ir mane, kad bereika
lingai paliekame Kauną, tačiau 
tai darė pro forma”.

Šiom ištraukom iš Lenkijos 
karo atstovo atsiminimų norė
jau parodyti dr. P. Mačiulio dip
lomatinius gabumus, kurie pasi
reiškia ir spaudoje. Jo straips
niai būna su diplomatiniu at
spalviu, apgalvoti, dokumentuo
ti, kaip ir tinka buvusiam mūsų 
u.r.m. referentui.

Deja, neteko man nė pavaikš
čioti Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos koridoriais, nekal
bant jau apie betkokius pasitari
mus su Lenkijos vyriausybės at
stovais, nes gimiau okupuotame 
Vilniuje, mokiausi lietuviškoje 
pradžios mokykloje, lietuviško
je gimnazijoje ir jau vokiečių 
okupacijos metu — Vilniaus 
universitete. Patyriau nekartą 
lenkų fizinius užgauliojimus, 
spjaudymus ant VD gimnazijos 

nešiojamos uniformos, jų ne
apykantą viskam, kas lietuviška.

Pilnai suprantu dr. P. Mačiu
lį, kuris, kaip diplomatas, visai 
kitom akim žiūrėjo į lietuvių - 
lenkų santykius ar net Vilniaus 
klausimą, užmiršdamas, kad 
mūsų sostinė nėra kokia nors 
mainų prekė diplomatiniams 
kanalams uždaryti ar atidaryti, 
bet etnografinė Lietuvos dalis, 
Lietuvos širdis, neparduodama 
ir neperkama nei lenkų, nei gu
dų.

Tačiau visuomet su malonu
mu skaitau ir prof. J. Kuprio- 
nio, ir dr. P. Mačiulio straips
nius Vilniaus ir .lenkų - lietuvių 
santykių klausimu. Skirtingi jie 
yra nuo vilniečių pasisakymų ir 
vilniečių pažiūros į lenkų - lie
tuvių ateitį. Dr. P. M. ir prof. J. 
K. yra linkę visuomet į pasikal
bėjimus, konferencijas, pasita
rimus su lenkais, tik pamojus 
pirščiuku tremties vyriausybės 
prezidentui ar premjerui (vie
nam “davus” Vilnių Lietuvai, 
kitam “atėmus”), užmiršdami vi
sas padarytas skriaudas Lietu
vai, užmiršdami lenkų belaisvių 
kurortinį gyvenimą Palangoje, 
Kulautuvoje, išgelbėjimą Vil
niaus krašto nuo bado, keitimą 
beverčių zlotų į stiprų litą, at
gabenimą Į krautuves maisto. 
Pik. L. Mitkievič savo atsimini
muose nedėkoja Lietuvai ir, jau 
būdamas 1939 m. Paryžiuje, ra
šė: “Lietuviai veda šovinistinę 
politiką lenkų atžvilgiu užimto
se Žečpospolitos Vilniaus krašto 
žemėse ir pačiame Vilniuje. Ne
noriu nuodugniau registruoti 
visų faktų, tačiau jau dabar ga
lima tvirtinti, kad jų vedama po
litika jų vyriausybei nedaro gar
bės”.

Štai kokiom nuotaikom gyve
no lenkų emigracija 1939 m., 
užmiršdama palankų lenkų ka
riuomenės internavimą, leidimą 
jų tremties vyriausybei Londo
ne persiųsti pinigus Lietuvos 
bankui bei finansuoti karių per-

Turėtų prabilti Vilnius
AL. GIMANTAS

Šis laikraštis yra sekamas, ci
tuojamas, kartais, atrodo, net ir 
norint iššaukti polemiką, sovie- 
tinamos Lietuvos kontroliuoja
moje spaudoje. Tai tik rodo, 
kad šie puslapiai yra prieinami 
ribotam skaičiui rinktinių skai
tytojų anapus. Todėl, norint iš
kelti vieną ar kitą rūpimą rei
kalą bei siekiant, kad tai būtų 
pastebėta, suprasta ir tinkamai 
įvertinta valdančiųjų sferose, 
tenka žemiau kalbamu klausimu 
kaip tik prabilti “Tėviškės Ži
buriuose”.

Toks nevisai tiesioginis 
“bendradarbiavimas”, rasi, ne
bus jau iškart atmestas ortodok
sinių sluogsnių (kaip pavojingas 
socialistinės sistemos saugu
mui), t.y. maskvinių patikėtinių 
Vilniuje. Taip pat yra pagrindo 
manyti, kad jis nebus pasmerk
tas ir tų mūsiškių, kurie gana 
kietokai nusistatę prieš vadina- 

siuntimą į Prancūziją bei Ang
liją.

Taigi, dr. P. Mačiulio ir prof. 
J. Kuprionio įtaigojimas išeivi
joje jieškoti taikių kelių su len
kais neturi stiprios atramos. 
Lietuvos istorijoje dar nebuvo 
tokio atvejo, kad lenkas ateitų 
be iš anksto paruoštos klastos 
arba spąstų mūsų tautai bei 
valstybei.

Mano tėvų gyventame rajone 
(netoli šv. Onos,, Šv. Mykolo 
šventovių) gyveno1 Buiko. 1920 
m. spalio mėn., besitraukiant 
mūsų kariuomenei iš Vilniaus, 
jis su savo trimis sūnumis pei
liais nužudė su lauko virtuve pa
klydusį netoli Belmonto Lietu
vos karį. Už šį “karžygišką” žy
gį Lenkijos vyriausybės buvo 
apdovanotas pensija. Mano tė
vas to Buiko kruviną darbą ge
rai žinojo, tad grąžinus Vilnių 
Lietuvai aš ir sakau: “Tėveli, jį 
reikia atiduoti Lietuvos teisin
gumo organams”. Tėvas atsakė: 
“Kaziuk, Dievas jį nuteis”.

Mielaširdingi, gailestingi, nuo
širdūs ir draugiški esame len
kams: daug kartų jiems atlei- 
dom įvairius nusikaltimus mūsų 
tautai - valstybei, lenkdamiesi 
kaip kumečiai dvaro ponaičiui.

Tad ir norėčiau duoti atsaky
mą dr. P. Mačiuliu! į jo straips
nį “Kultūriniai ryšiai su len
kais” (“TŽ” 1978. III. 2) ir man 
pateiktą klausimą, kokiais ke
liais turėtume eiti į sąlytį su 
lenkais.

Mano atsakymas yra labai 
trumpas — jokiais! Lietuvių - 
lenkų santykiai turi būti pana
šūs Į žydų - vokiečių, nes ir Vil
niaus krašto lietuvių kraujas 
buvo pralietas kalėjimuose, kon
centracinėse stovyklose, repre
sijose, “pogromuose” Vilniuje 
ir jo krašte. Mūsų tautai nuo 
1387 m. buvo daromos skriau
dos. Jos nesibaigia šiandieną Su
valkų trikampyje, jos nesibai
gia sugudėjusių lenkų valdomo
je lietuviškoje Gudijos dalyje.

muosius tautinės drausmės lau
žytojus.

Problema, kurią keliame jau 
pakartotinai, vienodai turėtų 
liesti ir jaudinti abi tautos da
lis — emigracinę visuomenę ir 
krašte likusį tautos kamieną, 
neišskiriant nė partinių viršū
nių.

Kalbame apie Gudijos (Balta
rusijos) ir Lenkijos lietuvių kas
dieninio gyvenimo rūpesčius, 
kurie nėra patenkinamai tvar
komi, palyginus su gudų ir len
kų mažumomis šiandieninėje 
Lietuvos teritorijoje.

Šį kartą neliečiame grynai 
religinės praktikos nesklandu
mų ir skriaudų iš tenykštės val
džios pusės ar (Lenkijos atveju) 
net iš pačios eklezinės hierar
chijos pusės. Negalime laukti ir 
tikėtis šioje plotmėje interven
cijos iš oficialiai ateistinės val
džios sluogsnių. Tačiau kalbant 
apie grynai tautinio pobūdžio 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Š.m. kovo 17 ir 18 d.d. Huet- 
tenfelde, Romuvos sodybos pi
lyje, posėdžiavo VL Bendruo
menės taryba. Iš įvairių Vokie
tijos vietovių suvažiuojančius 
tarybos narius Romuvoje malo
niai pasitiko, sveikino ir nakvy
nėmis aprūpino visada besišyp
santis baltaplaukis VLB valdy
bos reikalų vedėjas Justinas Lu
košius. Šį kartą tarp į Romuvą 
besirenkančių tarybos narių ma
tėsi daug naujų ir jaunų veidų. 
Iš jų pakilios nuotaikos buvo 
matyti, kad atsineša naujų idė
jų ir kad bandys apsnūdusį 
Bendruomenės gyvenimą išju
dinti.

Pirmasis posėdis pradedamas 
kun. J. Dėdino gražiai ir jaut
riai sukalbėta malda. Slaptu 
balsavimu sekantiem trejiem 
metam tarybos prezidiumo pir
mininku išrinktas dr. J. Grinius, 
vicepirmininku kun. A. Berna
tonis ir sekretorium mokyt. V. 
Bartusevičius. Tarybos darbo 
posėdžiams priimta 15-kos 
punktų darbotvarkė.

Išklausyta VL Bendruomenės 
organų ir referentų metinės 
veiklos 10 pranešimų. Didžioji 
posėdžių laiko dalis skirta pra
nešimuose iškeltų problemų ir 
paliestų veiklos klausimų svars
tymams. Taryba reiškėsi labai 
darbingai ir stengėsi net ir ma
žesnės reikšmės problemas išsa
miai svarstyti ir tinkamų spren
dimų jieškoti. Kartais atrodė, 
kad nebepakaks laiko visiems 
reikalams aptarti ir nebebus 
įmanoma numatytu laiku tary
bos posėdžių užbaigti. Diskusi
nių įkarščių metu padėtį gelbė
jo prezidiumo pirm. dr. J. Gri
nius, sklandžiai reziumuodamas 
visų pasisakiusių mintis.

Daug dėmesio skirta Vasario 
16 gimnazijos reikalų svarsty
mui. Nors gimnazija nėra tiesio
ginis tarybos reikalas, visdėlto 
gyvas jos reikalų svarstymas ro
do, kad taryba per savo atstovus 
kuratorijoje intensyviai rūpina
si tos lietuviškos auklėjimo įstai
gos likimu. Paaiškėjo, kad ber
niukų bendrabutis vis dar neturi 
nuolatinio vedėjo. Trumpam lai
kui į Romuvą užsukęs keliauto
jas Romas Gudas iš Kanados, 
padėjo bendrabutį tvarkyti. Jis 
pasitraukęs, nes kelionėse įsi
gyto patyrimo bendrabutyje ne
galėjęs pritaikyti..

Taryba priėmė finansinę val
dybos 1977 m. apyskaitą paja
mų-išlaidų sumai DM. 42.915,- 
38 ir atpalaidavo valdybą nuo

PRANEŠIMAS /$ PRANCŪZIJOS

Lietuvos šventė Paryžiuje
Vasario 26, sekmadienį, lietu

vių kolonija Paryžiuje atšventė 
Lietuvos nepriklausomybės 60- 
ją paskelbimo sukaktį.

Minėjimas prasidėjo Mišio- 
mis, kurias laikė kun. J. Petro
šius kartu su prancūzų kunigu. 
Pastarasis pasakė pamokslą, ku
riame šiltai pagyrė lietuvius už 
savo tautiškumo išlaikymą.

Po Mišių įvyko minėjimas se
selių namuose. Kun. J. Petro
šius pasveikino atvykusius į mi
nėjimą ne tik Paryžiaus lietu
vius, bet ir tautiečius iš visų 
Prancūzijos kampų, taipgi kele
tą svečių prancūzų.

Baronas G. Tournelle kalbėjo 
apie Belgrado konferenciją, pa
brėždamas, kad R. Europos tau
toms reikia nuolat kelti savo 
bylą.

Georges Matore, Sorbonnos 
un-to profesorius ir rašytojas, 
praleidęs kurį laiką kalėjime 
okupuotoj Lietuvoj karo metu, 
kalbėjo apie lietuvių tautos pa
dėtį. Jisai sakė, kad pasaulis ne
labai rūpinasi okupuotų tautų 
reikalais ir kad kiekvienas turi 
daryti tai, ką gali, Lietuvos iš
laisvinimui.

Antanas Šileika, kanadietis, 
studijuojąs Paryžiuje, kalbėjo 
apie lietuviško jaunimo veiklą 
laisvajame pasaulyje.

Meninėje dalyje Jolanda Va- 
Čaitytė ir Snaigė Valiūnaitė pa
deklamavo lietuviškos poezijos, 
o Karolina Masiulytė — O. Mi
lašiaus kūrybos prancūzų kalba. 
Sol. Ričardas Daunoras, prieš 
porą metų palikęs okup. Lietu
vą ir koncertavęs Š. Amerikoje, 
dainavo įvairias lietuviškas dai
nas. Jam akompanavo Algis 
Draugelis iš Los Angeles, muzi
kos studentas Paryžiuje. Algis 
taip pat paskambino Čiurlionio 
nokturnus. Publika ypatingai

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

atsakomybės. Vienbalsiai patvir
tintas metinis aktyvo-pasyvo ba
lansas 1977. XII. 31 DM. 1.361.- 
776,14. Valdybos pateiktą sąma
tą 1978 ir 1979 metams taryba 
žymiai pakeitė jaunimo kongre
so naudai. Sąmata sudaryta 
1978 m. DM. 65.750,00 ir 1979 
m. DM. 108.500,00. Tai įparei
gojimas valdybai numatytas lė
šas laiku sutelkti. Kontrolės ko
misijos protokole iškeltoms pa
staboms bei siūlymams taryba 
pritarė ir pavedė valdybai vado
vautis. Jaunimo kongreso ren
gėjų komiteto atskaitomybės 
tikrinimo protokolą perskaitė 
kontrolės komisijos pirm. kun. 
F. Skėrys. Buvo iškelta eilė pa
stabų, kad dažnu atveju daro
mos išlaidos nėra pakankamai 
pateisintos. Taryba nutarė, kad 
kongreso rengėjų komitetas sa
vo atskaitomybę, kiek galima, 
privalo vesti šio krašto finansų 
įstaigų nustatyta tvarka. Kon
statuota, jog A. Smito pirminin
kaujamas kongreso rengėjų ko
mitetas gerai veikia ir teikia vil
čių, kad jaunimo kongresas 1979 
m. bus sėkmingas.

Vėlyvą vakarą, kai buvo pri
eita prie VL Bendruomenės or
ganų rinkimo, tarybos nariai ga
lėjo lengviau nuo dienos nuo
vargio atsikvėpti. Kandidatais į 
valdybą pasiūlyti 8 asmenys. 
Slaptu balsavimu į valdybą iš
rinkti: dr. A. Veigel - Plekavi- 
čiūtė, R. Tenzegolskis, V. Svilas, 
J. Sabas ii- A. Lipšys. Į kontro
lės komisiją išrinkti: kun. F. 
Skėrys, kun. J. Dėdinas ir A. 
Mostvilas. Garbės teismo pirmi
ninku išrinktas prel. dr. J. Avi
ža ir jo pavaduotoju teis. J. Lu
košius, teismo nare — mokyt. 
M. Dambriūnaitė.

Taryba apsvarstė ir priėmė 
penkias rezoliucijas, du nutari
mus ir sekantį pasisakymą:

“Lietuvi, nepamiršk! N. Sa- 
dūnaitė, P. Petronis, P. Plum- 
pa, S. Kovaliovas, O. Pranckū- 
naitė, V. Lapienis, V. Petkus ne
ša nelaisvės pančius, kad tu ga
lėtum laisvai tikėti ir gyventi! 
Situos žodžius perskaitę LIETU
VOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS 29-me numeryje, 
mes, Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės tarybos nariai, savo 
posėdyje 1978 m. kovo 18 d. 
broliškai užjaučiame dėl tikėji
mo ir sąžinės laisvės kalinamus 
savo tautiečius įvairiuose Sovie
tų Sąjungos kalėjimuose ir reiš
kiame pasipiktinimą sovietiniais 
kankintojais”. Žemaitis 

šiltai juos sutiko ir neleido už
baigti be “encore”.

Minėjimas baigėsi vaišėmis.
Man, atvykusiam iš Kanados, 

minėjimas buvo tuo įdomus, 
kad visi jame dalyvavo su tikru 
entuziazmu. Atvyko ir keletas 
prancūzų vien tik iš įdomumo. 
Dalyvavo lietuvių net iš Nor
mandijos ir Bretanijos, tolimų 
Prancūzijos provincijų.

Dalyvių skaičius buvo nedide
lis — apie 100 asmenų, bet to
kios šilimos niekados nesu mi
nėjime jautęs. Iš viso, įskaitant 
Mišias, minėjimas truko nepil
nas dvi valandas. Visi norėjo, 
kad jis būtų ilgesnis. Toronte, 
nors programa būna įdomi, po 4 
valandų publikai atsibosta.

Minėjimas buvo įvairus. Jo 
programoje dalyvavo Paryžiaus 
lietuviai, prancūzai ir studentai, 
atvykę studijuoti iš kitų kraštų.

Kun. J. Petrošius yra organi
zacinė kolonijos dvasia. Jis su
rengė puikų minėjimą, kurio 
Įvairumas, šiltumas ir įdomu
mas nustebino lietuvį, atvykusį 
iš Š. Amerikos. A. š.

VLIKo ir ALTos pasitarimo dalyviai Niujorke 1978 m. kovo 19 d. Iš kairės pirmoje eilėje: J. Valaitis, L. Kriau- 
čeliūnas, dr. B. Nemickas, dr. K. Bobelis, T. Blinstrubas, dr. V. Šimaitis; antroje eilėje: A. Sabalis, A. Kasulaitis, 
dr. K. Šidlauskas, A. Vedeckas, B. Bieliukas, J. Pažemėnas Nuotr. L. Tamošaičio
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Prancūzijos lietuviai Vasario 16 šventėje Paryžiuje. Viršuje: dalyviai po 
pamaldų su Lietuvos vėliava, kurią laiko Antanas Šileika; apačioje — dalis 
šventės dalyvių; iš kairės — Snaigė Valiūnaitė, Jolanda Vaičaitytė, Karolina 
Masiulytė ir kiti. Kaikurie buvo atvykę iš tolimų vietovių

Lietuva, šalele gimtoji...
M, STONYS

Tu tik viena esi mūsų pati 
brangiausia ir pati mylimiausia 
pasaulio šalis. Tu vienintelė esi 
mūsų svajonėse, ilgesyje ir lū
kesčiuose. Tu mūsų didžioji vil
tis ir šviesi ateities vizija. Tu se
noji karaliaus Mindaugo Lietu
va. Tu Vytauto Didžiojo pasidi
džiavimas, paguoda ir džaugs- 
mas.

Tavo vardas atėjo iš gilios se
novės, iš amžių glūdumos. Tavo 
tautos sūnūs šimtmečius kovojo 
dėl savo tautos laisvės, nes ne
norėjo ir nemokėjo kitiems ver
gauti. Todėl tavo, Lietuva, isto
rija pilna karo žygių, laimėjimų 
ir pralaimėjimų. Lietuva, tavo 
laimėjimai šviečia mums devy
niomis saulėmis, o pralaimėji
mai graudina visą tautą tam
siausiomis ir rūškanomis die
nomis.

Po Vytauto Didžiojo ėmė 
niauktis Lietuvos padangė, nes 
senieji dievai ir Dievas nebeda
vė Lietuvai išmintingų ir narsių 
vadų. Bajorai ir kiti didikai po 
krikšto ėmė žavėtis lenkų kultū
ra ir papročiais. Dauguma jų 
rūpinosi Lenkijos siūlomais 
herbais ir privilegijomis. Tu, 
Lietuva, nusiminusi liūdėjai ir 
raudojai. Maskvos rusai sustip
rėjo ir ėmė pulti ir niokoti tave, 
Vytauto Didžiojo Lietuva. Dėl 
savo valstybės netvarkos Lenki
ja tau padėti nenorėjo ir nepa
jėgė. Rusijos caras apiplėšė ta
ve, Lietuva, ir su visa tauta įka
lino Rusijos kalėjime. Tamsus, 
niūrus ir šaltas buvo carų kalė
jimas. Lietuvių tauta per 120 
metų kentėjo ir gyveno savo 
garsia praeitimi ir tyliai jieško- 
jo užburto žodžio, kuris išlais
vintų ,iš rusiškos vergijos. Tokį 
magišką žodį rado. Tai 1 a i s - 
v ė . 1918 m. vasario 16 d. Vil
niuje susirinko būrys drąsių vy
rų ir vienbalsiai pasakė: “Lie
tuvai reikia laisvės ir nepriklau
somybės”. Surašė aktą ir pa
skelbė pasauliui, kuris tuo me
tu nebuvo palankus Lietuvai. 
Ištikimi Lietuvos sūnūs turėjo 
kovoti ir mirti, kad Lietuva bū
tų laisva, kad įgyvendintų Vil
niuje pasirašytą ir paskelbtą 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės aktą.

Lietuvių savanorių ginklu ir 

krauju Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės aktas įgyvendin
tas. Atstatyta laisva ir nepri
klausoma Lietuvos valstybė 
pražydo gražiausiomis pavasa
rio spalvomis. Visa lietuvių tau
ta, lyg iš kalėjimo išleista, pa
miršo skausmus, skriaudas, 
kančias ir kitus vargus ir šoko į 
darbus. Tų darbų buvo daug: 
reikėjo atstatyti per karą sude
gintus kaimus, miestelius ir 
miestus, taisyti kelius, kurti 
mokyklas valdžios įstaigas ir 
privačias įmones, rūpintis že
mės ūkiu ir krašto apsauga. Se
ni kaimynai lenkai, pavydėdami 
Lietuvai staigaus ir beveik ste
buklingo prisikėlimo, užėmė 
pietinę Lietuvos dalį su Gedimi
no miestu — Lietuvos sostine 
Vilniumi. Jokie diplomatiniai 
žygiai ir tarptautiniai teismai 
nepadėjo, ir lenkai negrąžino 
Lietuvai Vilniaus iki Lenkijos 
valstybės sugriuvimo II D. karo 
metu.

• Lietuva buvo išdidi, linksma 
ir laiminga. Deja, tas žydėjimas 
buvo trumpas. 1940 m. birželio 
15 d. užplūdo komunistinės Ru
sijos alkana kariuomenė ii- su
griovė, apiplėšė, nualino mūsų 
Lietuvą. Visi tautos bandymai, 
žygiai, kovos ir aukos atstatyti 
Lietuvos nepriklauso'mybei bu
vo nesėkmingi.

Švenčiame 60-tąją Vasario 16. 
Nelinksma ji, nes liūdi Lietu
va ir visa lietuvių tauta. Liūdi 
jau 37-rius kančios ir vergovės 
metus. Per tuos metus komu
nistinė Rusija sunaikino vieną 
trečdalį lietuvių tautos žmonių. 
Tūkstančiai lietuvių tebever- 
gauja Sibiro ir kitų Rusijos vie
tų koncentracijos stovyklose, 
kalėjimuose ir psichiatrinėse li
goninėse. Tūkstančiai lietuvių 
pabėgo nuo komunistinės pabai
sos į užsienius ir juose pamažu 
tirpsta.

Kunigaikščių ir karalių Lietu
va, tu vėl nuskriausta ir paverg
ta lauki stebuklo ir laisvės. Vi
sa tavo tauta taip pat laukia tos 
stebuklingos valandos ir tiki, 
kad ji ateis. Visos žiauriosios 
imperijos sugriuvo, sugrius ir 
komunistinės Rusijos pabaisa. 
Laisvė grįš visoms pavergtoms 
tautoms. Grįš ji ir tau, Lietuva. 
Tada bus didžioji laisvės ir 
džiaugsmo šventė.
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© PAVERGTOJE TĖVYNĖJE O LIETUVIAI PASAULYJE
BIRŠTONO MUZEJUS
Birštono muzėjų, kuris yra laiko 

mats valstybinio Kauno istorijos mu- 
zėjaus skyriumi, yra Įsteigęs vidu
rinės mokyklos mokytojas Petras 
Kazlauskas. Tarp sutelktų radinių — 
karieta, kuria buvo vežiojami besi- 
gydantys žmonės, medinis vamzdis 
mineraliniam vandeniui tekėti, moli
niai buteliai jam laikyti. Su žiląja 
Birštono senove, lankytojus supažin
dina akmeniniai bei titnaginiai įran
kiai. Yra rodinių apie ūkininkų strei
ką nepriklausomybės metais, apie ko
munistų ir sovietinių partizanų veik
lą II D. karo metais. Pernai šis mu
rėjus susilaukė apie 10.000 lankyto
jų.

“ELFOS” MAGNETOFONAI
Vilniškė “Elfą” pagamino du mi

lijonus magnetofonų “Daina” per pa
staruosius aštuonerius metus. Dar
bas buvo pradėtas prieš 20 metų su 
patefonu, turinčiu magnetofoninį 
priedėlį. Vėliau buvo gaminami mag
netofonai “Spalis”, “Gintaras”, “Ai
das”. Populiariausiu magnetofonu 
betgi tapo “Daina”, sukurta “Elfos” 
konstruktorių. “Dainos” magnetofo- 

, nai dabar nuimami nuo konvejerio 
kas 45 sekundės. Gamybai jau yra 
paruošta tobulesnė magnetofono lai
da “Elfa-332”, kurios juosteles ga
lima persukti į betkurią pusę, o įra
šus daryti keturiuose takeliuose. Ma
sinė šių magnetofonų gamyba bus 
pradėta antrojoje 1978 m. pusėje.

RASEINIŲ KEPYKLA
Beveik milijono rublių vertės ke

pyklą Raseiniuose pastatė Lietkoop
sąjungos Šiaulių statybos tresto kil
nojamoji mechanizuota Kauno kolo
na, vadovaujama V. Bužo. Naujosios 
kepyklos pilnas pajėgumas — 45 to
nos duonos bei kitų įvairių gaminių 
per parą. Gamybos procesas esąs pil
nai mechanizuotas, pradedant miltų 
atvežimu ir baigiant iškeptos duonos 
pakrovimu. Kooperacinės duonos ke
pyklos dabar Lietuvos gyventojams 
kasdien parūpina apie 500 tonų duo
nos ir pyrago. Kaimo gyventojams 
tiekiama 30 rūšių duona, pyragas, 
bandelės, riestainiai. Šiemet žadama 
pastatyti didelę kepyklą Biržuose, 
mažesnę — Pakruojo rajono Linku
vos gyvenvietėje. Didelė duonos ke
pykla statoma Tauragėje.

STOVYKLOS PIJONIERIAMS
Didžiulės Mančiškių stovyklavie

tės prie Palangos susilauks pijonie- 
riai. Projekto vyr. inž. A. Eino tei
gimu, joje vienu metu galės stovyk
lauti 3.660 moksleivių. Stovyklavie
tė, prasidedanti už pusės kilometro 
nuo Baltijos jūros, bus suskirstyta į 
14 atskirų stovyklų. Kiekvienai 240 
vaikų draugovei skiriami keli vieno 
ir dviejų augštų nameliai, medicini
nis punktas, valgykla, sporto aikšte
lė ir estrada. Numatomas ir sanato
rinis 300 vietų pastatas. Į planus 
taipgi yra įtrauktas sportinis pijonie- 
rių stovyklavietės centras su stadi
jom!, uždarais bei atvirais plaukimo 
baseinais, sporto, šokių, koncertų 
salėmis, skaitykla, su jaunųjų tech
nikų stotimi, observatorija, aikšte 
festivaliams ir laužaviete.

PAMINKLAS PUTNAI
Skulptorius Gediminas Jokūbonis 

kuria paminklą sovietų karvedžiui 
Vytautui Putnai, gimusiam 1893 m. 
Mackonyse, Molėtų rajone. Karinę 
karjerą V. Putna buvo pradėjęs ca
rinėje kariuomenėje, viršūnę pasie
kė Raudonojoje Armijoje kaip ko
misaras, kelių dalinių vadovas pilie

Etninis įvairumas Kanadoje
MARCUS VAN STEEN

Kanados kultūrinis gyveni
mas yra turtingesnis, nes yra 
pagristas geografinėmis sritimis 
ir etninėmis bendruomenėmis. 
Ir tai nėra masės kultūra. Tokia 
yra Northrop Frye nuomonė, ži- ' 
nomo mokslininko ir kritiko, tu
rinčio gana didelę įtaką Į Ka
nados kultūrą daugiau kaip per 
30 metų.

Dr. Frye, neseniai. kalbėjęs 
Toronte, pareiškė, kad masės 
kultūra gamina vienodumą ir 
naikina skirtingumą bei origi
nalumą. Dėlto ji esą nutolina 
žmones nuo jų aplinkos ir nuo 
jų šaknų. Kitaip tariant, ji lin
kusi slopinti žmonių energiją.

Kanados kultūrinė situacija 
yra gyva ir Įdomi, primenanti 
spalvingą ir sudėtingą mozaiką. 
Kultūra, pasak dr. Frye, yra ne 
tiktai kūrybinis menas, kuris 
rodo kultūrinę kokybę, bet ir vi
sas žmonių gyvenimo būdas, 
Įskaitant jų kalbą.

Taip įgalvojant, sako dr. Frye, 
yra aišku, kad kultūrai reikalin
ga ribota erdvė ir pakankamai 
ilgas laikotarpis įleisti šaknims. 
Tuo būdu reikėjo Newfoundlan- 
do tradicijų išugdyti poetui Ned 
Pratt, Manitobos prancūzų 
bendruomenės — išugdyti au
torei Gabrielle Roy, Montrealio 
žydų bendruomenės — subran
dinti rašytojams A. M. Klein ir 
Mordecai Richler, prerijų uk
rainiečių ūkininkų bendruome
nės — įkvėpti menininkui Wil
liam Kurelek, kurio mirtis 
ankstyvame 50 metų amžiuje 

tiniame kare. Jam taipgi teko būti 
kariniu Sovietų Sąjungos atstovu 
Japonijoje, Suomijoje, Vokietijoje. 
Ištikimą tarnybą kompartijai nu
traukė kulka į pakaušį, paleista Sta
lino siautėjimo laikotarpyje 1937 m. 
birželio 11 d. G. Jokūbonio pamink
le, kuris bus pastatytas Molėtuose, 
V. Putna vaizduojamas kaip jaunas, 
gražus karys, laikantis už kamanų 
žirgą.

PUNTUKO BROLIS
Didžiausias Lietuvoje yra Barsty

čių akmuo Plungės rajone, o popu
liariausias — Puntukas prie Anykš
čių. Praėjusią vasarą buvo aptiktas 
Puntuko brolis tarp Piniavos ir Kurk- 
lėnų, Kliuokinaniškio kaime. Mecha
nizatoriams lyginant po melioracijos 
išiaustą lauką, buldozeris užkliuvo 
už akmens kepurėlės. Pagalbon teko 
šauktis žemkasę. Tada paaiškėjo, kad 
ta kepurėlė žemėse slepia 250 tonų 
akmenį, kurio ilgis ir plotis yra apie 
6 metrus, o augštis prašoka 3 met
rus. Puntuko duomenys: ilgis — 6,9 
m, plotis — 6,7 m, augštis — 5,7 m.

TRAKTORIUS PO LEDU
Rokiškio rajono laikraščio redak

cijos darbuotojas Petras Prascienius 
“Tiesos” 49 nr. pasakoja įdomią 
istoriją apie dingusį traktorių, pri
klausiusį Kauno durpynų statybos 
valdybos Anykščių aikštelei, tvarkiu
siai Varaščynos durpyną: “... Aud
relės ežere buvo aptikta properša 
su naftos pėdsakais. Tiesiai į ežerą 
vedė traktoriaus vikšrų vėžės. Išaiš
kėjo štai kokia istorija. Tą dieną 
dirbantys durpyne traktorininkas 
Antanas Kazlauskas ir darbininkas 
Pranas Lašas sumanė išgerti. Tačiau 
nė vienas neturėjo pinigų. Prisiminė 
netoliese sukrautas Prano Vaino- 
riaus malkas. Perkrovę jas ant ro
gių, abu pasileido per laukus ieškoti 
pirkėju. Surado už keleto kilometrų, 
Šilaikių kaime. Iš Stasės Vasiliaus
kienės išvažiavo abu “tiekėjai” ne 
tik su dainomis, bet ir dešimtrubli
ne. Girtos galvos nutarė išbandyti 
Audrelės ledo tvirtumą. Ledas lūžo. 
Traktorius giliai paniro į liūną. A. 
Kazlauskui ir P. Lašui pavyko išsi
gelbėti. Niekam apie šį įvykį nepra
nešę, jie išsiskyrė savais keliais ...” 
Traktorių po ledu surado darbų vyk
dytojo Broniaus Skruodžio iškviesti 
milicininkai.

TEISMAS VILNIUJE
Liaudies tarėjas Andrius Dudo

nis “Tiesos” 51 nr. rašo: “Vilniečių 
Bružų šeimoje šoko dukters vestu
ves. Vėlai vakare, daugumai svečių 
išsiskirsčius, šeimininkai tvarkėsi, 
likęs jaunimas dar šnekučiavosi. 
Staiga atsirado trys įkaušę vaikinai 
ir, išsikvietę šeimininką P. Bružą 
iš buto, prašė išnešti jiems degti
nės. P. Bružui atsisakius, atvykė
liai R. šimkovičius, V. Lekavičius ir 
V. Gofetovas įniršo. V. Lekavičius 
spyrė šeimininkui, o R. Šimkovi
čius smogė. P. Bružas krito ant grin
dinio, susitrenkė ir neteko sąmo
nės. Po keturių dienų mirė ...” Tie 
girti vaikinai buvo moksleiviai: R. 
Šimkovičius — politechnikumo tre
čiakursis, V. Lekavičius — vakarinės 
mokyklos lankytojas, V. Goretovas 
— Kauno politechnikos instituto stu
dentas. Lenino rajono liaudies teis
mas R. šimkovičiui paskyrė 7 metus 
sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje, nepilnamečiui V. Lekavi
čiui — 4 metus laisvės atėmimo. V. 
Goretovas, nepakėlęs rankos prieš 
P. Bružą, išvengė bausmės, bet buvo 
pašalintas iš instituto. v. Kst.

buvo didelis nuostolis visai Ka
nadai.

“Kur tik metu žvilgsnį Kana
doje, — sako dr. Frye, — ma
tau nepaprastą energiją, sie
kiančią rasti autentiškus sriti
nius išraiškos būdus. Matyti 
ryškus gyvastingumas visame 
krašte, plati tolerancija etniš
kam įvairumui ir netgi gėrėji
masis juo. Kultūriniu požiūriu 
nėra negalima, kad Kanada tap
tų sudėtiniu geografiniu pa
veikslu, primenančiu Vokietiją 
ar Italiją prieš 1870 metus. To
kios rūšies gyvastingumas nebi
jo pasikeitimo”.

Dr. Frye mano, kad nėra jo
kių neįveikiamų politinių ar 
ekonominių problemų tokiai 
santvarkai. Jis primena Britų 
salas, kur tolerantiška centrinė 
vyriausybė leidžia ir net skati
na etnines mažumas Wales, 
Cornwall, Škotijoje ir kitose 
vietose išlaikyti savo skirtingas 
kalbas ir kultūras. Politiniai bei 
ekonominiai aspektai yra nepa
stebimi ir beveik visuomet at
skiriami nuo kultūrinių svarsty
mų. Ir dr. Frye ragina daryti 
visa, kad Kanada galėtų surasti 
savitą kultūrinį veidą.

Northrop Frey yra Toronto 
universiteto anglų kalbos profe
sorius. Daug metų jis buvo Vic
toria College direktoriumi. Jo 
kritikos knygos padarė jį garsiu 
tarptautiniame pasaulyje. Jo 
veikalas “Literary History of 
Canada”, išleisdintas 1965 m., 
tapo standartiniu tos srities va
dovu. Vertė: J. Str.

(Canadian Scene)

Hamiltono “Gyvataras”, gastroliavęs Čikagoje: po gražaus šokio, gražus nusilenkimas gausiems žiūrovams

S HAMILTON*
METINIAM KONCERTUI-ŠO- 

KIAMS “Aidas” rengia naują reper
tuarą, o rėmėjų komitetas posė
džiauja, planuoja, kad šis metinis 
parengimas praeitų jaunatviškoje, 
gražioje nuotaikoje. Šis “Aido” kon
certas yra tuo įdomus, kad pirmą 
kartą pasirodys su nauju vadovu 
muziku J. Govėdu ir operos solistu 
Rimu Strimaičiu. Nevienas buvo su
abejojęs “Aido” likimu, "pasitraukus 
sol. V. Verikaičiui iš vadovų. Šian
dien “Aidas” turi gerą, jauną muzi
ką, kuris vadovauja ne tik “Aidui”, 
bet ir Toronto “Varpui”. Po koncer
to bus smagūs šokiai, grojant geram 
orkestrui, turtinga loterija, laimės 
staliukai. Dar gautas ketvirtas lai
mės staliukas iš p.p. J. G. Krišto
laičių. Jiems nuoširdi padėka.

KLEVELANDO MOKSLEIVIŲ AT
EITININKŲ Maironio kuopos studi
jų savaitgalyje kovo 17-19 d. d. iš 
Hamiltono dalyvavo: Al. Gedrimai- 
tė, R. Lukavičiūtė, A. ir R. Pleiny- 
tės ir E. Norkutė. Be to, dalyvavo 
moksleiviai iš Toronto, Detroito, 
Windsoro ir Čikagos. J. P.

“TALKA” savo kapitalu smarkiai 
auga. Balandžio pabaigoje tikimasi 
pasiekti $11 milijonų. Kviečiami visi 
lietuviai savo turimas santaupas per
vesti į “Talką”, kuri iš gautų paja
mų stipriai remia lietuvišką veiklą, 

Edmontoniečiai su Vasario 16 minėjime surengtos loterijos laimikiais. Iš 
kairės: Angelė Augytė, Jonas Didžbalis, Marija Gudjurgienė

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 44^ ■■ griiyy 
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 “ALKA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- i MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo I depozitus (P.C.A.) .. .....6%
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. Į santaupas ............... .....7%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- 1 I term, depozitus 1 m. 8’/4%
galius šeštadieniais uždaryta. I pensijų fondas.......... 9%
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 1 IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. i asmenines paskolas 10%
Kapitalas — virš $10,000,000. nėkiln. turto pask. ... 9% %

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į Lietuvą ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 
metų patarnaujame Hamiltono ir apylinkės

keleiviams
1922 - 55 metai - 1917

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

Z////"/

TRAVEL 58 JAMES ST. N. BWH 
HAMILTON 

SERVICE 525-8686

Travel

REPRESENTATIVE .?■

ypač jaunimo organizacijas bei me
ninius vienetus. Todėl kiekvienas su
sipratęs lietuvis turėtų rimtai pa
galvoti ir tapti “Talkos” nariu.

“Talkos valdybos pirm. J. Krišto
laitis su žmona išvyko trim savaitėm 
atostogų į Floridą. Grįš balandžio pa
baigoje. “Talkos” revizijos komisi
jos pirm. R. Konteniui pasitraukus 
iš eitų pareigų, jo vieton pakviestas 
jaunas, baigęs teisės mokslus adv. 
Juozas Chrolavičius. J. P.

London, Ontario
A.a. LIUDVIKA BUZIENĖ, 76 m. 

amžiaus, palaidota Londone, Šv. Pet
ro kapinėse, š.m. kovo 21 d. Laido
tuvėse dalyvavo daug velionės drau
gų bei pažįstamų iš senosios ir nau
josios lietuvių išeivijos. Velionė bu
vo gimusi 1902 m. vasario 16 d. Kup- 
čiškių kaime, Palomenės parapijoje, 
Trakų apskrityje. Kanadon atvyko 
1925 m. Didesnę gyvenimo dalį Ka
nadoje praleido Mount Brydges ir 
Aylmer apylinkėse, tabako ūkiuose. 
Paskutiniu metu gyveno Londone ir 
pernai su vyru atšventė auksinę ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Paliko 
nuliūdusį vyrą ir sūnų, kuris su šei
ma atskubėjo pas motiną iš New 
Brunswick provincijos dar prieš jos 
mirtį, tačiau ji jau buvo be sąmonės 
ir greit mirė. Velionės sūnus yra ge
ologas ir dirba savo specialybėje. K.

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

Boston, Mass.
SENIAUSIA LIETUVIŠKA RA

DIJO PROGRAMA N. Anglijoje, va
dovaujama Stepono ir Valentinos 
Minkų, rengia sukaktuvinį (44 me
tų) koncertą š.m. balandžio 9, sek
madienį, 3.30 v.p.p., So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubo auditorijoje, 
III augšte. Meninę programą atliks 
kylanti sol. Marytė Bizinkauskaitė 
(“Miss Lithuania”) iš Brocktono. 
Jai akompanuos jos tėvas dr. P. 
Bizinkauskas. Dailiajam žodžiui at
stovaus Aleksandra Moriarty, L. Mo
terų Klubų Federacijos Bostono sky
riaus pirmininkė. Keletą tautinių šo
kių atliks Onos, Gedimino ir Lilijos 
Ivaškų vadovaujamas sambūris. Lie
tuviškus valgius gamins Monika 
Plevokienė ir jos talkininkės. Val
gių ir gėrimų bus galima gauti 2-3 
v.p.p.

Pažymėtina, kad š.m. vasario 22 
d. suėjo 40 metų, kai Minkai pirmą 
radijo programą transliavo iš Bosto
no į Lietuvą. Tai prisimenant ren
gėjai kviečia tautiečius gausiai da
lyvauti minėtame koncerte. Kor.

Ottawa, Ontario
BALTIEČIŲ VAKARAS, sureng

tas parlamento rūmuose 1978. III. 1, 
rado atgarsį ir vietinėje spaudoje. 
Dienraštis “Ottawa Journal” 1978. 
III. 7 “Kelly’s Capital People” sky
riuje išspausdino ilgoką skiltį apie 
žymesniuosius vakaro dalyvius ir dvi 
nuotraukas. Vienoje jų R. O. šiūlytė 
kalba su opozicijos vadu J. Clarku, 
kitoje — I. šturmienė. su min. N. 
Cafiku. Parlamento leidinys “House 
of Commons Debates” įdėjo senato
rių pareiškimus, padarytus senato po
sėdyje, kuriame buvo atsilankę Bal
tijos valstybių konsulai. N.

St. Catharines, Ont.
ĮSPŪDINGA PARODA “Kovojan

ti Lietuva” čia buvo surengta kovo 
19 d. Ją turėjo progos pamatyti lie
tuviai, atvykę į Verbų sekmadienio 
pamaldas. Tai gausus bei kruopštus 
rinkinys Broniaus Kviklio, gyvenan
čio Čikagoje. Parodą iš Toronto at
gabeno skautų veikėjai — V. Skrins- 
kas, Č. Senkevičius, V. Sendžikas ir 
L. Kalinauskas. Jie rodinius išdės
tė abiejose mūsų maldos namų sa
lėse.

Buvo išdėstyta 400 leidinių anti- 
sovietinio, taipgi ir prosovietinio tu
rinio, apie 50 įvairių plakatų, origi
nalių partizanų rankraščių, tremti
nių laiškų bei gausybė nuotraukų, 
ryškiai vaizduojančių Lietuvos tra
gedijos laikotarpį nuo jos pavergi
mo dienos.

VERBŲ SEKMADIENIO PAMAL
DOSE maldos namai buvo pilnutė
liai žmonių iš viso šio Niagaros pu
siasalio. Visi aplankė šią įspūdingą 
parodą. Gaila tik, kad nieko iš anks
to apie ją nebuvo spaudoje. Kiti, ne
pasiruošę nieko panašaus pamatyti, 
tik prabėgo. Gera tai, kad nėra pa
mirštamos nė mažos lietuvių vieto
vės. Padėka tenka mūsiškiam inicia
toriui Petrui Balsui. Kot.

Tillsonburg, Ont.
MEDŽIOTOJŲ - MEŠKERIOTOJŲ 

klubas “Vilkas” š.m. balandžio 22, 
šeštadienį, rengia šaunų balių, kuria
me dalyvaus daug svečių iš kitur. 
Meninę programą atliks naujai suor
ganizuotas vyrų choras, vadovauja
mas sol. V. Verikaičio. Tai bus pir
mas jo pasirodymas. Be to, atvyks ir 
Toronto L. Namų moterų dainos gru
pė, kuri atliks dalį programos. Ren
gėjai kviečia tautiečius iš visų apy
linkių gausiai dalyvauti. Medžiotojas

Sudbury, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NA, sujungta su šv. Kazimiero 
švente, praėjo sėkmingai. Misijos 
koplyčioje per pamaldas surinkta 
$290. Be to, ta proga airių parapijos 
klebonas R. J. van Berkel paauko
jo $100 ir kun. Antanas Sabas $100. 
Tad iš viso ta proga surinkta Sud- 
burio lietuvių misijoj $490. Religi
nei šalpai Aukojo $100: P. M. Vens- 
kus; $25: P. A. Mazaitis; po $20: J. 
Kibickas, P. Jutelis; $15: J. Kriauče- 
liūnas; po $10: A. Braškys, K. Ra
monas, D. E. Rotkis, A. Strakaus- 
kas; po $5/ A. Gatautis, V. Kriauče- 
liūnas, A. Kusinskis, P. Petrėnas, J. 
Stankus, A. Staškus, K. šviežikas; po 
$3: J. čebatorius, St. Tolvaišą; po 
$2: V. Bružas, S. Poderienė, I. Raš- 
kevičienė, V. Stepšys; $1: M. Lapie- 
nis. (Nukelta į 7-tą psl.)

JA Valstybės
POGRINDINES “AUŠROS” 9 (49) 

NR., neseniai pasiekęs laisvąjį Vaka
rų pasaulį, paskelbė 1978 m. linkė
jimus: “Aušra” savo bendradarbiams 
ir skaitytojams Tėvynėje ir plačia
me pasaulyje linki asmeniškos lai
mės ir kilnios darbuotės Tėvynės ge
rovei. “Aušra” sveikina ir visus ki
tus pogrindžio spaudos leidinius ir 
jų leidėjus, kurie laisvu tiesos žo
džiu gaivina ir stiprina tautos dva
sią. “Aušra” didžiuojasi tautos kan
kiniais, drąsiais kovotojais už tiesą, 
laisvę, žmogaus teises ir linki jiems 
didžios ištvermės! Jų žygiams, jų 
balsui “Aušros” puslapiai visada bus 
atviri! “Aušra” gėrisi ir tais, kurie 
legalioje spaudoje stengiasi pateik
ti gerų idėjų, sveiko dvasios peno 
savo tautiečiams, kurie, kad ir sun
kiose sąlygose, pradeda arba akty
viai remia gerus sąjūdžius — religi
nius, blaivybės, kraštotyros ir pan. 
Tegul šie metai visiems tautiečiams 
būna turtingi geru ryžtu, darbais ...” 
Linkėjimai baigiami Maironio žo
džiais: “Jų vaisius palaimintas bus”.

KRAŽIŲ SKERDYNIŲ LIŪDI- 
NINKAS Jonas Kasmauskas, bai
giantis 95-tuosius amžiaus metus, 
gyvena Daytona Beach, Floridoje. 
“Draugo” atstovui J. Janušaičiui jis 
pasakojo: “Atsimenu Tado Blindos— 
svieto lygintojo — siautėjimą ir ga
lą Luokės miestelyje. Baisus buvo 
žmogus. O baisiausias mano gyveni
nio įvykis tai garsiosios Kražių sker
dynės 1893 m. Buvau jau paaugęs 
berniukas. Apie dešimties metų. Tą 
sekmadienį su tėveliais nuvažiavome 
į 'Kražius pas giminaitį, mažažemį. 
Tėveliai nuėjo į bažnyčią, o aš su 
kitais vaikais žaidėme ant Kražantės 
upės kranto. Pasigirdo riksmas šven
toriuje. Ir mes atbėgome. Matėme, 
kaip kazokai “nagaikomis” mušė 
žmones, daužė buožėmis ir kardais. 
Žmonės rėkė, kirtosi atgal. Kraujo 
klanai. Baisus vaizdas. Ir kai mes pa
simaišėme maišatyje, vienas kazo
kas man kirto per galvą. Perskėlė. 
Ilgai nesugijo žaizda. Ir visam gyve
nimui liko randas, ant kurio niekada 
nebeataugo plaukai...”

65-TASIS METINIS LIETUVOS 
VYČIŲ SEIMAS įvyks rugpjūčio 16 - 
20 d.d. Syracuse, N.Y. Ruoša rūpi
nasi vietinė 140-toji vyčių kuopa. In
formacijas teikia organizacinio ko
miteto pirm. Frank Petrauskas, 201 
Bennington Dr., Syracuse, N.Y. 
13205. Tel. 315-492-0689.

Argentina
VASARIO 16 Berisso lietuviai pa

minėjo vasario 12 d. kun. J. Petrai
čio atlaikytomis pamaldomis ir šiai 
progai skirtu pamokslu vietinėje ar
gentiniečių šventovėje. Oficialioji 
dalis įvyko Mindaugo Draugijos sa
lėje. Iškilmė pradėta Argentinos, 
Lietuvos himnais ir a.a. muz. V. Ry- 
mavičiaus giesme “Vasario 16-toji”. 
Kalbas pasakė draugijos pirm. J. 
šišliauskas, kun. J. Petraitis, laik
raščio “Laikas” atstovas P. Gudele- 
vičius, J. šiušis, Adomas Burba su 
dukra Ona. Meninei programai va
dovavo prof. V. Bukauskaitė - Persi- 
co, o ją atliko jaunųjų šokėjų an
samblis, žymioji sol. A. Jocytė ir so
lo dainavusi A. M. Burbaitė. Rosario 
lietuviai Lietuvos nepriklausomybes 
šešiasdešimtmečio minėjimą vasario 
26 d. taip pat pradėjo Mišiomis Šv. 
Kazmiero lietuvių parapijos švento
vėje. Oficialiai daliai Lietuvos res
publikos vardo mokykloje vadovavo 
ALB Rosario apylinkės valdybos 
pirm. J. Papečkys, įteikęs valdžios 
diplomus tiems lietuviams, kurie Ar
gentinon atvyko prieš 50 ar daugati 
metų.

Brazilija
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA Sao 

Paulo mieste atšventė metinę savo 
globėjo šventę ir įsisteigimo dešimt
metį. Iškilmėje dalyvavo vysk. D. 
Luciano, Mišias koncelebravęs portu
galų kalba su Tėvų saleziečių pro
vincijolu kun. F. Legal, kun. P. Ur- 
baičiu, SDB, ir kun. V. Pupiniu, SJ. 
Pamaldų dalyviai šventovėn atlydė
tą vysk. D. Luciano sutiko lietuviš
ka giesme “Pulkim ant kelių”. Visos 
"Rūtelės” choro giesmės buvo lie
tuviškos, skaitymai taipgi atlikti lie
tuvių kalba. Vysk. D. Luciano prieš 
Komuniją dalyvius pakvietė sukal
bėti lietuviškai “Tėve mūsų”. Savo 
pamoksle jis kalbėjo apie šv. Kazi
mierą, kaip krikščioniško gyvenimo 
pavyzdį tikintiesiems ir kaip lietu
vių tautos globėją. Meninę progra
mą po pamaldų atliko choras, skau
čių sekstetas, “Rūtelės” tautinių šo
kių grupė ir poetas Klemensas Jūra. 
Dailaus skaitymo ir piešinių konkur
so premijas jaunimui įteikė BLB val
dybos pirm. A. Saldys, šventė už
baigta vaišėmis su loterija, šv. Kazi
miero parapijos dešimtmečio proga 
išleistas specialus leidinėlis.

Australija
AUSTRALIJOS VYRIAUSYBE pa

skyrė garbės medalį kun. Alfonsui 
Savickui už jo pagalbą tikintiesiems 
ir sužeistiesiems traukinio nelaimė
je 1977 m. pradžioje. Traukinys su 
vykstančiais darban žmonėmis tada 
nuėjo nuo bėgių, sugriovė Granville 
tiltą. Pirmieji trys vagonai su griū
vančiu tiltu nukrito gatvėn. Kun. A. 
Savickas teikė paskutinį patepimą 
mirštantiesiems, guodė sužeistuosius 
ir aplamai teikė visą Įmanomą pa
galbą. Į jo elgesį atkreipė dėmesį 
spauda, radijas ir televizija. Vasario 
16 d. paskelbtame apdovanotųjų as

menų sąraše yra ir jo pavardė. Gar
bės medalis kun. A. Savickui nusiųs
tas į Austrijos Innsbrucką, kur jis 
ruošia doktoratą. Netrukus jis vėl 
grįš Sydnėjun.

ALB SAVAITRAŠČIUI “MŪSŲ 
PASTOGE” leisti pernai buvo įsteig
ta Australijos Lietuvių Spaudos Są
junga, Įregistruota kaip Lithuanian 
Community Publishing Society Ltd. 
Jos steigiamąjį komitetą sudarė AL 
Bendruomenės krašto valdybos na
riai. šiuo metu visoj Australijoj jau 
yra 51 narys. Kovo 5 d. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube įvykusiame susirinki
me steigiamasis komitetas buvo pa
tvirtintas vykdomuoju komitetu. Jį 
sudaro: pirm. prof. A. Kabaila, vice- 
pirm. V. Patašius, sekr. L. Cox, ižd. 
A. Milašas, nariai dr. R. Zakarevi
čius ir V. Jaras. Komiteto adresas: 
P.O. Box 550, Bankstown, N.S.W. 
2200, Australia. “Mūsų Pastogės” sa
vaitraštį ir toliau tvarkys ALB kraš
to valdyba, bet visais jo teisiniais 
bei turto reikalais rūpinsis valdžios 
įstaigose užregistruota Australijos 
Lietuvių Spaudos Sąjunga, gausinda
ma savo narius. Dabar “Mūsų Pasto
gė” galės gauti jai skiriamus tautie
čių palikimus.

SYDNĖJAUS “ATŽALOS” TEAT
RAS kovo 4 d. Lietuvių klube su
rengė pagerbtuves Pauliui Rūteniui, 
švenčiančiam amžiaus šešiasdešimt
metį. Sukaktuvininkas jau Lietuvoje 
studijavo dainavimą, lankė Kauno 
dramos teatro studją, atliko pagrin
dini vaidmenį šio teatro pastatytoje 
operetėje “Mažasis rūmų koncertas”. 
Australijoje jis plačiai reiškiasi, te
atrinėje bei koncertinėje lietuvių 
veikloje, dainuoja Sydnėjaus operos 
teatro chore.

TORONTIETĖ ONA KRIAUČIŪ
NIENE jau nuo 1977 m. lapkričio 
vieši Sydnėjuje pas savo seserį Salo
mėją Zablockienę, kuriai neseniai 
buvo padaryta operacija. Ji taipgi 
aplankė ir Salomėjos dukrą Perthc, 
kur ji yra ištekėjusi už šio miesto 
tarybos nario.

Lenkija
PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪROS 

NAMŲ kapela “Klumpė” 1977 m. 
liepos 1-3 dienomis dalyvavo kaimiš
kų kapelų bei dainininkų festivalyje 
Kazimierz Dolny mieste. “Klumpė”, 
vadovaujama Algirdo- Vainos, buvo 
laimėjusi I vietą panašiame festiva
lyje Suvalkijos vaivadijoje. K. Dol
ny mieste varžėsi 70 solistų ir net 46 
kapelos. Dažnai jų muzika kirtosi 
viena su kita. Koncertuojama buvo 
šio miesto dviejose turgavietėse. Ke
liolika ansamblių gavo pakvietimą 
laivu plaukti j Pulavus ir net atlikti 
programą amfiteatre. Pakviestųjų 
tarpe buvo ir “Klumpė”. Pačiame 
festivalyje K. Dolny mieste “Klum
pė” nieko nelaimėjo, bet vienintelė 
iš visų tokių kapelų susilaukė pa
dėkos rašto už dalyvavimą ir Pulavų 
miesto dovanos už pasirodymą amfi
teatre.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS prob

lemas svarstė 13 kuratorijos narių 
Romuvoje įvykusiame posėdyje. Me
tinės veiklos apžvalgą padarė valdy
bos pirm. kun. A. Bernatonis. Finan
sinė gimnazijos būklė esanti paten
kinama, tačiau trūksta personalo — 
nėra šoferio, reikalų vedėjo, o ūkve
dys ilgą laiką turėjo eiti ir berniu
kų bendrabučio vedėjo pareigas. Rei
kės atlikti brangius išorės ir vidaus 
remontus bendros talkos principu. 
Iš gimnazijos direktoriaus V. Natke
vičiaus pranešimo paaiškėjo, kad 
gimnazija dabar turi 69 moksleivius 
— 34 mergaites ir 35 berniukus. Iš 
JAV susilaukta 10 mokinių, iš Kana
dos — 8, iš Venecuelos — 1. Pašali
nimas iš gimnazijos gresia keturiems 
blogo elgesio mokiniams. Elgesio pa
žymiai jiems yra sumažinti už girta
vimą, nesilaikymą bendrabučio tai
syklių, nelankymą pamokų. Gimna
zijoje dirba 22 mokytojai ir du bend
rabučių vedėjai su dviem pavaduoto
jais. Pilnu etatu dirba 8 lietuviai ir 
vienas vokietis, nepilnu — 3 lietu
viai ir 10 vokiečių mokytojų. Valdy
bos ižd. J. Sabo pranešimu, gimna- 
z'jos apyvarta 1977 m. siekė 428.- 
798,78 DM, bendrabučio — 279.-851, 
30 DM. Kuratorijos nariai patvirtino 
gimnazijos ir bendrabučio sąmatas 
1978 bei 1979 metams. Gimnazijos 
1978 m. pajamoms bei išlaidoms nu
matyta 447.500 DM, bendrabučio — 
300.296 DM. 1979 m. gimnazijos są
mata — 489.394 DM, bendrabučio — 
313.550 DM. Priimta rezoliucija, ku
ratorijos vardu primenanti mokyto
jams, kad su jų darbu gimnazijoje 
nesiderina bendradarbiavimas su 
“Tėviškės” draugija Vilniuje bei ten 
leidžiama komunistine spauda.

LIETUVIAI HAMBURGE. Adven
tinį vakarą suaugusiems ir vaikams 
Hamburge surengė Lietuvių Moterų 
Draugija, vadovaujama pirm. dr. L. 
Pašaitienės. Apie Kristaus užgimimą, 
davusį pradžią Kalėdų šventėms, kal
bėjo mokytojas R. Baliulis. Paskai
ta buvo iliustruota skaidrėmis, susie
tomis su Kristaus gyvenimo,vietovė
mis. Hamburgo Lietuvių Moterų 
Draugija prieš trejus metus suorga
nizavo saviveiklininkų būrelį. Dai
nininkams vadovauja G. Kilaitienė, 
šokėjams — E. Baliulienė. Vokiečių 
katalikių moterų organizacijos su
organizuotame koncerte šie saviveik
lininkai padainavo porą lietuviškų 
dainų, pašoko porą tautinių šokų, su
silaukdami šilto sutikimo. Būrelio 
choras ir šokėjai taipgi dalyvavo ir 
Vasario 16 minėjime Hamburge.



Operos solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, kuri balandžio 15 d. dainuos kanadie
čių statomoje operoje “Traviata” Royal Alexandra teatre Toronte 

Žemdirbiai ir kritikai
Pastaraisiais laikais kažkurio

je Amerikos lietuvių reorgani
zuotoje spaudoje atsirado vul
gariausio ir demagogiškiausio 
pobūdžio polinkiai savaip ver
tinti literatūros veikalus; pavyz
džiui, Ateitininkų Fondo ar 
“Draugo” knygų leidimo fondo 
pateiktus romanus apšaukti por- 
nografiškais, bet pulti ne tiek 
pačius autorius, kiek jų leidė
jus — katalikų vienuolijas, ka
talikiškas brganizacijas ir t.t.

Tokie straipsniai dažniausiai 
pasirašomi slapyvardžiais. O jų 
turinys ir intencijos liudija, kad 
kritikai nėra rašytojai ar šiaip 
kvalifikuoti literatai, bet dema
gogai su savo specialiais tiks
lais. Apie kokią nors spaudos 
etiką čia jau netenka nė kalbė
ti. Jei puolami asmenys su jų 
pavardėmis, tai ir puolikai (jei 
garbingi) turėtų pasirašyti tik
rais vardais ir prisiimti atsako
mybę už savo žodžius. Be to, gal 
tada būtų geriau matyti, ar kri
tikai iš viso yra kvalifikuoti au
toritetingai kalbėti apie daly
kus, kuriuos užsimoja vertinti.

Buvo labai nesmagu pastebė
ti, kad ir “TŽ” š.m. 6 nr. Įdėjo 
slapyvardžiu pasirašytą (“Žem
dirbys”) panašų Vyt. Alanto 
“Liepkalnio sodybos” romano 
vertinimą. Straipsnio turinys ir 
intencijos aiškiai rodė, kad tai 
ne rašytojo pasisakymas, o šiaip 
kokio visuomenės veikėjo, 
mėgstančio į dalykus žiūrėti 
ideologiškai - politiškai. (Tai bu
vo rašytojo pasisakymas, Red.). 
Be abejonės, valia ir taip žiūrė
ti, ir tai gali būti įdomu bei ver
tinga, bet tai jau ne rašytojiš- 
kas, t.y. literatūrinis ar meninis 
požiūris ir mastas. Tiesą sakant, 
žemdirbiai paprastai nevirsta li
teratūros kritikais ir ne per
daug mėgsta rašyti recenzijas.

•Pusę savo rašinio “žemdir
bys” ir skiria ne romanui aptar
ti menine prasme, bet autoriui 
išbarti už jo praeities nuodė
mes, kad anas buvo “Lietuvos 
Aido” redaktoriumi. Sunkiai čia 
kaltinama ir anų laikų vyriau
sybė (politiškai gal irgi tvarkoj), 
ypač už tai, kad ji mirties baus
me baudusi žemdirbius, “kai jie 
maldavo žmoniškesnių kainų už 
savo derlių”(!).

Ne! — tokių atsitikimų, kur 
žemdirbius būtų baudę mirtimi 
už žmoniškesnių kainų malda
vimą savo derliui, nepraktikavo 
jokia nesprikl. Lietuvos vyriau
sybė. Jei kurie žemdirbiai ir bu 
vo kada taip sunkiai bausti, tai 
tik ne dėl maldavimo kainas už 
derlių padidinti. Tikriausiai bū
ta kitų motyvų. Beje, šios aplin
kybės, rodos, negali lemti Alan
to ūkininkiško romano meninės 
kokybės.

Neįtikina priekaištas autoriui 
ir už jo pasisakymą, jog norėjęs 
parašyti veikalą apie ūkininkus, 
kuriuos mūsų rašytojai skriau
dę neįvertinimu. Anot “žemdir
bio”, tai nepamatuotas tvirtini
mas, nes daugumas mūsų groži
nės kūrybos, pradedant Done
laičiu, buvo ir liko raštai apie 
ūkininkus. Čia ir pasirodė kriti
ko nesugebėjimas atskirti pa
prastos sąvokos: Alantas turėjo 
galvoje “pamiršimą” ūkininko 
literatūroje kaip mūsų dvasinės 
ir ekonominės pažangos veiks

nio valstybėje, o kritikas tai 
maišo su gausia mūsų literatū
ra kaimo gyvenimo temomis ap
skritai. Tai visai ne tas pats.

Gal tik vienoj vietoj “Žem
dirbys” pagrįstai nurodo Alanto 
klaidą viename pasisakyme, kur 
rašytojas paminėjo (be abejo
nės, tyčia perkukliai ir perman- 
dagiai), kad agronomų pasiūly
tą 1.000 dolerių honorarą už ro
mano sukūrimą apie Lietuvos 
ūkinę pažangą jis laikąs “mūsų 
sąlygomis visai padoriu”. Šian
dien juk nevienas darbininkas 
fabrike • (nekalbant apie kitaip 
galimas pajamas) per mėnesį 
uždirba tūkstantį dolerių, o 
stambesnio masto romanui pa
rašyti kartais ir dvejų metų ne
užtenka. Tuo atveju tik super- 
mandagiai juokaujant galima 
kalbėti apie tokį “padorų hono
rarą”. ..

“Žemdirbys” meniniu, stilis
tiniu, kompoziciniu, turinio re
alumo, charakterių vientisumo, 
Lietuvos žemdirbių (gyvenimo 
nepažinimo ir visokiais kitokiais 
atžvilgiais Alanto “Liepkalnio 
sodybą” nuvertina kuo žemiau
siai. Esą ir ūkininko gyvenimo 
tikroji pažanga, ir Lietuvos agro
nomų nuopelnai šioje srityje ro
mane visai neparodyti ar vien 
tik nevykusiai pavaizduoti.

Mes, nebuvę agronomai, nei 
tikri žemdirbiai, tų ūkinių pro
blemų nesiimtume spręsti. Gal 
taip yra, jei žinovai šitaip sako, 
bet iš kur galėtume žinoti ir pa
tikėti, kad Alanto romanas ne
turi jokių “meninių, stilistinių 
laimėjimų” ir aplamai literatū
riniu požiūriu niekam vertas, 
kai apie tai sprendžia kažkoks 
nežinomas “žemdirbys”, kuriam 
staiga parūpo dėstyti “rašytojiš- 
kas pastabas”?

Sutiksim, kad “Liepkalnio so
dyba” gal dar nėra genijaus kū
rinys, gal jame nestinga įvairių 
trūkumų ir gal autorius netgi 
tiksliai nežinojo, kurį mėnesį ir 
kurią dieną Lietuvoje gandrai 
grįžta iš šiltų kraštų. Jis tik pri
siminė, kad tai būta pavasarį. .. 
Bet kaikurie literatai ir rašyto
jai visd.ėlto kitaip žiūri į Alanto 
stilių ir jo kūrinių formą. Pvz. 
ką tik gavau iš Londono “Euro
pos Lietuvį” (nr. 8), kur “Liep
kalnio sodybą” aptaria R Spalis, 
daugelio žinomų romanų auto
rius, neabejotinai labiau kvali
fikuotas spręsti apie kūrybines 
problemas rašytojas.

Priešingai mūsų “Žemdirbio” 
teigimam R. Spalis rašo: “Iš
lukštenti visus charakterius ne
įmanoma trumpoje apžvalgoje, 
bet būtina pažymėti, kad tiek 
motina, tiek Agnė, tiek pagrin
dinis veikėjas Kostas — visi yra 
gyvi, ryškūs. Beveik kiekvienas 
veiksmas gerai paruoštas”. O 
pabaigoje Spalis dar prideda: 
“Turtinga, vaizdinga kalba, pui
kūs vaizdai, kilni mintis ir nuo
taika daro tą knygą ir laukiamą 
ir skaitytiną”.

(PS. — Redakcijai yra žino
ma mano tikroji pavardė. Bet 
jei “Žemdirbys” tesutiko pasi
rašyti slapyvardžiu, tai manau, 
kad jis nenusipelno gauti repli
kos su pavarde. Sekdamas pa
vyzdžiu, su liūdesiu ir aš pana
šiai prisitaikysiu, jeigu dabar 
jau įsigalėjo tokia mada).

Plunksnagraužis

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

A. VAIČIULAITIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Gal vienu kitu sakiniu ap- 
tartumėt savo sonatas?

— Rašydamas “Ilgesio”, “Mei
lės” ir “Praradimo” sonatas, aš 
mėginau kiekvienoj daly išlai
kyti klasikinės muzikos sonatos 
formą. Ką tai reiškia? Atsaky
mas paprastas: muzikinės sona
tos pirmąją dalį — Allegro — 
dažniausiai sudaro dvi temos — 
draminė ir lyrinė; antroji dalis 
— Andante — yra lyrinio po
bodžio, trijų dalių daina ar va
riacija; trečioji dalis — Scher
zo — tai šokis, juokas, šypsena; 
ketvirtoji dalis — Finale — yra 
iškilminga, dažniausiai rondo 
formos, kur pagrindinė mintis 
nuolat kartojasi. Tai, va, tų mu
zikinės kompozicijos įstatymų, 
kurie ilgą laiką buvo labai griež
ti, aš ir bandžiau savo sonatose 
laikytis. Ar tie mano darbai yra 
ko nors verti — tai jau kita by
la. Tačiau, nekalbant apie mi- . 
nimų sonatų potekstę ir pasisa
kymo mintį, turbūt galima tarti, 
jog tai dar nėra perdažni bandy
mai mūsų poezijoj.

— Jum teko versti nemažą 
kiekį operinių libretų ir muzi
kinių tekstų. Ką apie tai galė
tumėt pasakyti?

— Darė man įtakos ir muziki
nių tekstų vertimai į lietuvių 
kalbą. Čia mes, nors trumpai, 
žvilgterkim į savo kaimynų vo
kiečių dailiojo žodžio meną. To
ji kalba turi nemažai gerklinių 
garsu ir “umiautų”, kurie pačia 
savo prigimtimi nėra muzika
lūs. O štai, ką su ta kalba pada
rė kompoz. Wagneris, pats kū
ręs savo operų libretus, ir poe
tas Rilkė. Kiek jiedu surado 
skambių ir muzikalių vokiečių 
kalbos derinių!

Man daugiausia į lietuvių kal
bą teko versti operinius italų 
libretus. Italų poezijos kalbą 
pradėjo puoselėti šv. Pranciš
kus Asyžietis (1182-1226), sukū
ręs Saulės arba Sutvėrimų gies
mę. Į sunkiai bepasiekiamą me
ninę augštumą italų kalbą iškė
lė Dante Alighieri (1265-1321) 
ir kiti jų poetai. Bet italai dar 
turi ir vadinamą muzikinę kal
bą. Tiesa, mes turim liaudies 
dainų itin muzikaliai dainuojan
čius tekstus, tik, deja, operi
niuose vertimuose tąja dainų 
kalba retai kada tegali pasinau
doti. Aplamai lietuvių ir italų 
kalbos fonetikos požiūriu yra 
neabejotinai giminingos, tad 
vertėjui didelių sunkumų lyg ir 
neturėtų sudaryti. Iš tikro taip 
nėra — yra panašumų, yra ir 
stambokų skirtumų. Ir ta italų 
muzikinė kalba, kuri gan dažnu 
atveju neskamba kaip didelis 
poezijos menas, bet kaip muzi
kinis žodis, muzikinė frazė, kar
tais jie būna tiesiog neįveikia
ma tvirtovė. Kai bandai tą tvir
tovę įveikti, kažkaip savaime už- 
sikreti muzikalaus pasisakymo 
jieškojimu, o tai daro įtaką ir 
tavo paties darbam.

— Teisybė, kalba yra kiekvie
no rašytojo kūrybos versmė. Ką 
aplamai galėtumėt pasakyti 
apie mūsų literatūrinės kalbos 
rūpesčius?

— (Lietuvių kalba yra daili, 
skambi, daininga, nemonotoniš- 
ka. Tačiau, kaip dauguma senų 
kalbų, mes turim apstą švilpian
čių ir šlamščiančių garsų. Tikra 
bėda mūsų kalboje yra garsas 
“s”, kuris visada tik švilpia, be
veik niekad nedainuoja. Visa 
tai, ką aš pasakojau apie muzi
kinių tekstų vertimus, gal buvo 
perdaug abstraktu ir neįdomu. 
Tad paimkim tik vieną posakį 
ir pabandykirp nors truputį jį 
pagryninti ir “sumuzikinti”. 
Štai: “Dienos, tarsi varnos, iš
skrenda būriais”. Kaip girdit ir 
regit, tame sakiny švilpia net 
penki “s” garsai! Argi iš tikro 
nebūtų galima nors šiek tiek to 
švilpimo sumažinti? Kai jieškai, 
pakaitalą atrandi, ir jis taip su
skamba: “Dienų, tarytum var
nų, išlekia būriai!” Matot, dingo 
penki “s”, liko tik vien “š”. Po
sakio mintis, tiesa, truputį pa
kito, bet argi jau taip labai į 
blogą pusę?

Grynieji priebalsiai, kaip m, 
n, r, ir beveik visi balsiai bei dvi
balsiai sudaro kalbos skambu
mo nugarkaulį. Tačiau mes tu
rime dvibalsį, kurio, kaip ir gar
so “s”, kaikada būna pilni mūsų 
aruodai. Tai dvibalsis “au”, daž
niausiai girdimas kaikuriuose 
mūsų veiksmažodžių laikuose 
bei formose. Lyg tyčia šiom die
nom buvo paguoda skaityti ži
nomos rašytojos veikalą ir ten 
aptikti šiaipjau dailią prozos 
pastraipą, kur aštuoniose eilu
tėse suskamba net 14 “au” .. . 

Tokiu atveju, ar tu nori ar ne
nori, išgirsti kažkokį nemalonų 
lojimą: au, au, au, iau, iau, 
iau ... Gyvojoj kalboj, kiek 
man, to dalyko diletantui, žino
ma, yra polinkis kaikuriuose 
veiksmažodžių laikuose tuos 
“au” mažinti, pvz., tariama da
ryčiu, matyčia, lėkčia, būgčia 
(o ne daryčiau, matyčiau, lėk
čiau, bėgčiau) ir pan. Gal ir mes, 
rašto žmonės, turėtumėm tam 
gyvosios kalbos polinkiui pasi
duoti, bent jo neignoruoti.

Taigi, nors per 80 metų (tu
riu galvoj Maironio “Pavasario 
balsų” pasirodymą 1895 m.) li
teratūrinės kalbos grynumo ir 
apdailinimo baruose padarėm 
nuostabią pažangą, gal net ste
buklą, bet poetinės kalbos rū
pesčių dar ir dabar turim ne
mažai. Man regis, visi lietuviai 
rašytojai — poetai, dramatur
gai, beletristai, vyresni ir jau
nesni, kiek bepajėgdami, turė
tų prie minėtų kalbos muzikini- 
nimo problemų susitelkti, nuo 
šlamštimo ir švilpimo nors mū
sų poezijos kalbą apvalyti. Aiš
ku, “s” ir “š” garsų iš savo kal
bos mes neišvarysim, kaikada ir 
tie garsai gali būti kalbos puoš
mena, tik jų perteklių mūsų po
etinėj frazeologijoj reikėtų nors 
vienu kitu grūdu sumažinti.

— Klaidingai ar teisingai, se
niau jūsij lyrika buvo siejama 
su simbolizmo mokykla. Šiame 
veikale būtiĮ galima įžvelgti nu
tolimą nuo simbolizmo. Kaip 
jūs tai apibūdintumėte?

— Rinktinės lyrikos knygoj 
“Atidari langai” tuo klausimu 
esu taip kalbėjęs: “Lietuvių po
ezijos apžvalgininkai ir kritikai 
dažniausiai mane vadina neosim- 
boliku. Tiesa, simbolizmas ne
buvo man svetimas. Tačiau man 
jis tiek tėra savas, kiek jis yra 
savas lietuvio dvasiai, kiek jis 
būdingas lietuvių liaudies kūry
bai”. Ir beveik po dvidešimties 
metų nedaug ką tegalėčiau prie 
to pasisakymo pridėti. Jeigu 
“Dainų ir sapnų” eilėraščiai sa
vo dvasia ir išraiška iš tikro nuo 
simbolizmo nutolo, tai, atleiskit 
už kartojimą, tą metamorfozę 
galiu apibūdinti jau anskčiau 
tarta mintimi: “Dainos ir sap
nai” nuo kitų mano eilėraščių 
skiriasi gal tik tikroviškesniu 
gyvenimo ir jo reiškinių suvo
kimu, vargu derėtų čia ko nors 
daugiau jieškoti.

— Jeigu jums reikėtų nuro
dyti vieną ar du eilėraščius, ku
rie šioje knygoje būtų jums 
brangiausi, — ką parinktumėte?

— “Dainos ir sapnai” — ilgų 
metų jieškojimai, rašymai ir 
dailinimai. Kaip ir kituose savo 
lyrikos rinkiniuose, ir šioj kny
goj stengiausi liudyti išgyveni
mų tiesą, “dainą” ar “sapną” 
aprengti savaimingesniu meni
niu drabužiu. Tiesiog nepajėg- 
čia tarti, kad tas ar anas eilėraš
tis man yra brangiausias — vi
si jie man tuo ar kitu požiūriu 
yra brangūs. Tačiau, priremtas 
prie mūro sienos, šiandien galė- 
čia sakyti, kad “Loto giesmė” ir 
“Mea Culpa”, rytoj prisipažin- 
čia, kad “Sonetas apie antrąją 
kalno pusę” ir “Kaip greit”, o 
poryt gal mėginčia save įtikinė
ti, kad brangiausi šios knygos 
eilėraščiai man yra “Statula”, 
“Sonetas apie ožį”, “Pagunda” 
ir “Praradimo sonatos Allegro 
ironico” ... Atseit, ir mane, 
kaip daugumą poezijos skaityto
jų, neišvengiamai veiktų vidi
niai nusiteikimai tą ar kitą ei
lėraštį priimti ir ligi dugno jo 
mintį bei emocijas išgyventi.

— Ką galėtumėt tarti apie ki
tą naują savo lyrikos sritį — 
rubajatus?

— Rubajatai mane patraukė 
savo sena ir itin sunkia forma. 
Reikėjo dar paskatos ir įkvėpi
mo, bet išgyvenama kasdienybė 
kartais ir ta prabanga pasirū
pina. Be to, gal rubajatų rašymą 
lemia ir išgyventi metai — žmo
gus pradedi nebesirūpinti ap
gaulinga ateitim, į daugelį gy
venimo apraiškų imi žiūrėti su 
šypsena, protarpiais dar bandai 
save apsvaiginti iliuzijom, o gan 
dažnai ir sopulingai suvoki, kad 
visi mūsų laiko žmonių idealai, 
visos jų niekšybės užgęsta vis 
toj pačioj molio ar smėlio sau
joj. Bet, aplamai, gal dar per- 
anksti apie rubajatus kalbėti.

— Ar atsimenate, kada spau
doje pasirodė pirmas jūsų eilė
raštis, — ir kokius jausmus iš
gyvenote pirmą kartą išvydę sa
vo eiles laikraščio skiltyse?

— Pirmieji mano eilėraščiai 
buvo atspausdinti 1921 m. rug
pjūčio ar rugsėjo mėn. “Sekmo- 
joj dienoj”, dienraščio “Lietu
va” kultūriniame priede. Velio

nis poetas Faustas Kirša tuomet 
buvo “Sekmosios dienos” redak
torius, taigi jis ir tapo mano li
teratūriniu krikštatėviu. Eilė
raščius jam pasiunčiau paštu, o 
kai pamačiau juos “Lietuvos” 
kult, priede, įsiliepsnojo labai 
sunkiai beaptariama dvasios 
šventė, tartum gimimas naujam 
ir stebuklų kupinam gyvenimui 
(deja, ilgainiui tasai stebuklų 
kupinas gyvenimas atnešė man 
daug širdgėlos ir užgaulių, daug 
sielvarto ir netgi neužtarnautų 
apsivylimų).

— Kurį savo lyrikos rinkinį 
laikytumėt tvirčiausiu ir asme
niškiausiu?

— “Aukos taurę”, savo lyri
kos penktąjį rinkinį. “Dainom ir 
sapnam” dar reikia nuotolio, iš 
kurio galėtum į tą knygą blai
viai pažvelgti. Gal ateis diena, 
kai tarsiu, kad tik “Dainose ir 
sapnuose” itin laisvom ir atvi
rom emocijom atsivėrė mano 
širdis ... Toji knyga iš tikro yra 
truputį kitokia, bent jau savo 
tematika kitokia, tik ji ir man 
pačiam tebėra sunkiai beapta
riama viešnia.

— Kaip Jūs keliais sakiniais 
apibūdintumėte svarbesnius vi
sos savo lyrikos bruožus, — 
versmes, nuotaikas, problemas, 
giminystę su kitais, techninius 
reikalavimus ir taip toliau?

— Versmės, nuotaikos ir pro
blemos slypi pačiame žmoguje, 
jo asmeniniame Aš, jo laimėse 
ir nelaimėse, siekimuose, svajo
nėse ir suklupimuose. Aišku, ra
šytojas negali kaip aklas praei
ti pro savo tautos dalią ir neda
lią, pro laiko rašomą jos istori
ją, daukantiškai galvojant, ne
gali j i s nenugrimzti ir į savo 
tautos būdą. Ėe to, kuriantis 
žmogus negali nematyti, negir
dėti ir nejausti niekšybių, pasi
metimo, ciniško melo ir klystke
lių, kuriuose blaškosi mūsų die
nų žmonija. Atseit, versmių — 
marios, visų jų, kad ir labai no
rėdamas, neapžiosi ir neaprėpsi. 
O tose versmėse, kartais kaip 
unguriai, o kartais kaip gyvatės, 
marma nuotaikos ir problemos.

Dabar, jeigu Jūs klausiate 
apie mano giminystę su kitais 
rašto žmonėm, tai galiu išpažin
ti tik vienišumą. Literatūrinių 
giminysčių (kalbu apie asmeni
nę, ne apie kūrybinę giminystę) 
troškau, buvo jų gražių ir nepa
mirštamų, bet jos, kaip dauge
lis įvykių žmogaus gyvenime, iš
tikimybės ir patvarumo egzami
nus nekiekvienu atveju pajėgia 
išlaikyti. Kūrybinė giminystė — 
jau kita opera. Čia, kaip man ro
dosi, intymių giminysčių negali 
būti, nes kiekvienas talentas, te
gu ir nedideli gabumai, turi bū
ti savita ir atskira vertybė.

(Bus daugiau)

Poezijos pasaulis
JAV-se leidžiamas dvimėnesi- 

nis žurnalas-žiniaraštis “World 
of Poetry”. Jisai skelbia poezi
jos konkursą, kurio laimėtojui 
paskyrė $1000. Be to, yra nu
matytos 49 premijos daiktais ir 
pinigais. Tuo būdu norima ska
tinti poezinę kūrybą. Konkurso 
direktorius sako: “Mes norime 
paskatinti poetus, net ir tuos, 
kurie yra parašę tik vieną eilė
raštį.” Konkurso taisyklės bei 
registracijos formos gaunamos: 
World of Poetry, 2431 Stock- 
ton Blvd., Dept. C., Sacramen
to, Calif. 95817, USA.

“šuolis per žabangas” — Pr. Baltuo- 
nio medžio šaknų skulptūra

Nuotr. Danos Elenos

• . . . opozicija prieš politinę 
priespaudą, idėjinį terorą, dvasios 
išprievartavimą yra visai sveikinti
nas reiškinys. Nes tai parodo, kad 
tauta morališkai dar yra sveika, kad 
jos pozityvios jėgos dar nepalauž
tos .. . J. ERETAS
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m KULT!1 lilūll VEIKLOJE
DAIL. ANASTAZIJA TAMOŠAI

TIENE. pakviesta žemės ūkio minis
terijos, kovo 15 d. Ontario Kingsto- 
no apylinkės Moterų Instituto suva
žiavime skaitė paskaitą “Kilimų au
dimas kaip laisvalaikio užsiėmimas ir 
profesija”. Antrojoje paskaitos daly
je klausytojos buvo supažindintos su 
lietuvių liaudies motyvais kilimuose, 
parodant apie 140 skaidrių. Jos at
skleidė istorijai priklausančius liau
dies kilimus, o taipgi ir tuos, kuriuos 
vėliau išaudė audėjos tėvynėje bei 
išeivijoje. Ypatingo dėmesio susilau
kė A. Tamošaitienės gobelenai. Klau
sytojoms labiausiai patiko tautinių 
šokių temomis austi kilimai, kuriuo
se matyti liaudiški drabužiai. Paskai
tos dalyvės taipgi turėjo progą susi
pažinti su Montrealio “Vaivorykštės” 
grupės b:i kitų audėjų kilimais, i 
kuriuos buvo Įjungti ir dail. A. Ta
mošaičio suprojektuotieji Kingstono, 
Montrealio rotušėms ir Anapiliui.

ILLINOIS VALSTIJOS FOTOGRA
FŲ PARODOJE valstybiniame 
Springfieldo muzėjuje su savo nuo
traukom dalyvauja Romas Bartuška, 
priklausantis Lietuvių Fotoklubui 
Čikagoje. Net 1.000 darbų šiai paro
dai pasiūlė apie 400 fotografų. Ver
tintojai atrinko 137 nuotraukas.

VELYKINĖJE SYDNĖJAUS DAI
LĖS PARODOJE reikšmingą laimė
jimą pasiekė kylanti lietuvaitė dail. 
Lika Kriaucevičiūtė. Jai paskirta 
Charles Lloyd Jones $1.500 premija 
už dail. Evai Kubbos sukurtą portre
tą. Su autoportretu šioje parodoje 
dalyvavo ir dail. Vladas Meškėnas.

ČIURLIONIO GALERIJA, INC., 
Čikagoje surengė pirmąją dailės pa
rodą tautine tema. Premijoms iš me
cenatų buvo sutelkta $1.000. Jas lai
mėjo: $500 — Eleonora Marčiulio
nienė už “Lietuviškas vestuves”, 
$300 — Vera Švabienė už “Jūratę ir 
Kastytį”, $200 — Magdalena Stan
kūnienė už “Sodininką”. Martyno 
Gramonto “Ūkininkai” įvertinti gar
bės premija.

DR. JONAS GRINIUS “TŽ” 10 
nr. skaitytojus supažindino su Kris
taus kančių vaidimo problemomis V. 
Vokietijos Oberammergau miestely
je. Dėl žydų protesto buvo iškeltas 
pasiūlymas atsisakyti kun. A. Dai- 
senbergerio teksto ir pasirinkti kon
densuotą vienuolio F. Rosnerio ver
siją. Joje kaltė dėl Kristaus kančių 
suverčiama ne tiek žydams, kiek vel
niui. Oberammergau savivaldybė rė
mė žydams palankesnę versiją, bet 
susidūrė su gyventojų opozicija. Šį 
klausimą dabar išsprendė toje 
V. Vokietijos dalyje įvykę savival
dybių rinkimai. Oberammergau gy
ventojai išrinko reformos priešinin
kus, palikdami tik du jos šalininkus 
— 1970 m. Kristų vaidinusį advoka
tą dr. H. Fischerį ir pastatymui va
dovavusį H. Schweighoferj. Taigi, 
1980 m. vasarą bus vaidinama ligšio
linė kun. A. Daisenbergerio Kristaus 
kančių versija, atskleidžianti anuo
metinę žydų vadų išdavystę Piloto 
teisme.

BOSTONO KULTŪROS KLUBE 
viešėjo dail. Viktoras Vizgirda, lan
kęsis sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Bostoniečiams jis parodė apie 300 
ten dailininkų sukurtų grafikos dar
bų skaidrių, pradedant vyresniąja 
karta ir baigiant jaunąja. Kaikurie 
jų yra dažni parodų dalyviai, kiti re
tesni. Skaidrės atskleidė aiškų daili
ninkų polinkį į lietuviškąjį moder
nizmą, vengiant oficialiai garbinamo 
socialistiriio realizmo. Tam polinkiui 
nedaug tėra skiriama vietos oficia
liose parodose, kaikurie darbai te
belaukia pripažinimo privačiose dai
lininkų studijose. V. Vizgirda kon
densuotai ir tiksliai apibūdino kiek
vieno dailininko kūrybą.

LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ 
SĄJUNGOS “Ramovė” centro val
dyba išleis dr. Antano Rukšos pa
ruoštą II tomą knygos “Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės”. Jame 
pateikiama išsami lietuvių-lenkų san
tykių raida nuo istorinių laikų pra
džios iki dabartinu dienų, nušviečia
mos lenkų pastangos okupuoti Lie
tuvą 1919-21 m. Autoriaus ir leidėjų 
tikslas — paskelbti nesuklastotą is
torinį dokumentą apie mūsų protė
vių praeities politikos klystkelius, 
atgimusios tautos pastangas atsipa
laiduoti nuo daug žalos Lietuvai at- 
nešusios sąjungos su Lenkija. Leidė
jai kviečia talkon garbės prenume
ratorius su $25 ir mecenatus su di
desnėmis aukomis. Atsiliepimų lau
kia Antanas Jonaitis, 1223 E. 175 St., 
Cleveland, Ohio 44119, USA.

LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪ
ROS PASKAITAS Tėvų rosminiečių 
kolegijoje Domidossoloje, Italijoje, 
italams studentams skaito kun. Tą
sius Ereminas, šis jo darbas buvo 
taip sėkmingas, kad jį dabar dėstyti 
lietuvių kalbos kurso studentams 
pakvietė ir Milano katalikų univer
sitetas. Italų susidomėjimą lietuvių 
kalba skatina jos didelė reikšmė ly
ginamosios kalbotyros moksle.

VYSK. M. VALANČIAUS PRE
MIJOMS mecenatas dr. Jonas Lenk- 
taitis Lietuvių Rašytojų Draugijai 
buvo paskyręs $2.000: $1.000 — ro
manui, $750 — dramai ir $250 — 
novelei. Gavus konkursui skirtus 
rankraščius, premijuota tik novelė 
“Vyskupo šešėlyje", kurios autorius 
yra Jurgis Gliaudą.

VILNIAUS TELEVIZIJOS TEAT
RAS suvaidino Žemaitės “Marčią”, 
kurią televizijai pritaikė rež. Algis 
Galinis. Pagrindinius vaidmenis at
liko aktoriai — A. Pikelis, O. Juody
tė, V. Rumšas, E. Gabrėnaitė, T. Vai
sieta ir V. Radvilavičius. šiuo spek
takliu buvo pratęstas mūsų klasikų 
pristatymas televizijos žiūrovams. 
Televizijos teatras jiems jau yra pa
teikęs Vinco Krėvės “Žentą”, Jievos 
Simonaitytės “Urtę”, Kazio Binkio 
“Tamošių Bekepurį”.

GERIAUSIAS PUČIAMŲJŲ OR
KESTRAS Lietuvoje yra vilniškis 
“Trimitas”, įsteigtas 1957 m. prie 
centrinio Vilniaus kultūros ir poil
sio parko, dabartinį vardą gavęs 
1965 m. Lig šiol “Trimitas” jau yra 
surengęs apie 2.000 koncertų ne tik 
Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje, 
Bulgarijoje, Lenkijoje, Čekoslovaki
joje. Ypač populiarūs yra jo koncer
tai Palangoje vasaros sezono metu, 
pradėti buvusio vyr. dirigento Romo 
Balčiūno iniciatyva. “Trimitui” da
bar vadovauja jo meno vadovas ir 
vyr. dirigentas kompoz. Mindaugas 
Tamošiūnas. Orkestras turi ir savo 
choreografinę grupę, kuriai vadovau
ja B. Moisejevas. Šiemetiniam sezo
nui dirigentas R. Balčiūnas ruošia 
akademinio pobūdžio programą, ku
rioje bus kompozitorių E. Balsio, R. 
Gliero, G. Černovo kūrinių. Vyr. di
rigentas M. Tamošiūnas planuoja 
paruošti amerikiečio G. Gerschwino 
kūrinių programą. Jis nusiskundžia, 
kad “Trimitui” trūksta pučiamųjų 
orkestrams skirtų lietuviškų kompo
zicijų. šią spragą tenka užpildyti kir 
tų populiarių kūrinių aranžuotėmis.

SIBIRO ŠIAURĖJE gastroliavo 
styginis Vilniaus filharmonijos kvar
tetas, neseniai gavęs M. K. Čiurlio
nio vardą. Kvartetą sudaro: smuiki
ninkai Rimantas šiugždinis, Saulius 
Kiškis, altistas Eugenijus Beliajevas 
ir violončelistas Saulius Lipčius. Vi
si trys lietuviai yra Vilniaus konser
vatorijos auklėtiniai, jau III kurse 
suburti į kvartetą prof. Eugenijaus 
Paulausko. Ketverius metus jie pri
klausė Sočio filharmonijai, Lietuvon 
atvykdami tik koncertuoti, o praėju
sį sezoną įsijungė į Vilniaus filhar
moniją. E. Beliajevas, baigęs Sverd- 
lovsko konservatoriją, buvo pasirink
tas iš septynių altistų prieš trejetą 
metų. Išvykai į Sibiro šiaurę M. K. 
Čiurlionio kvartetas paruošė L. Beet- 
hoveno, J. Haydno, B. Bartoko, F. 
Schuberto, D. šoštakovičiaus, M. K. 
Čiurlionio, E. Balsio kvartetus, G. 
Kuprevičiaus miniatiūras lietuvių 
liaudies dainų temomis. Koncertai 
palietė keletą vietovių, kuriose buvo 
kalinami lietuviai tremtiniai — Bar- 
naulą ir net Norilską. šiame mieste, 
su kuriuo teko gerai susipažinti bal- 
tiečiams tremtiniams, kvartetas su
rengė tris koncertus. Juose skambėjo 
ir mūsų klasiko M. K. Čiurlionio kū
riniai.

“LITERATŪRINES VALANDAS” 
Tartu mieste rengia estų dienraštis 
“Ėdasi” (“Pirmyn”). Pradžioje jis 
skaitytojus supažindindavo su estų 
rašytojais bei jų kūryba, o dabar 
jau kviečia ir kitų tautų kūrėjus. 
Tokiu svečiu neseniai buvo vilnietis 
rašytojas Jonas Avyžius, kurio ro
manai “Kaimas kryžkelėje” ir “So
dybų tuštėjimo metas” yra išversti į 
estų kalbą. “Literatūrinės valandos” 
dalyvius su J. Avyžium supažindino 
jo raštų vertėjas M. Lodus. Svečias 
iš Vilniaus atsakinėjo į gausius jo 
knygų skaitytojų klausimus.

KAUNO PROFSĄJUNGŲ KULTŪ
ROS rūmuose surengta liaudies šo
kių šventė “šoki, trypki...” truko 
keturias dienas. Šiame antrajame 
renginyje dalyvavo Kuršių marių 
žvejų globėjo Disvičio vardu pasiva
dinęs klaipėdiečių ansamblis, “Vai
va” iš Vilniaus, kauniečių “Rasa” ir 
Kauno profsąjungų kultūros rūmų 
tautinių šokių grupė.

“VAIVORYKŠTĖS” VARDĄ pasi
rinko vokalinis-instrumentalinis pa
nevėžiečių ansamblis, priklausantis 
respublikinio vandens projektavimo 
instituto šio miesto skyriui. Estradi
nę muziką puoselėjanti “Vaivorykš
tė” buvo įsteigta prieš aštuonerius 
metus. Ją sudaro 12 muzikantų ir 
dainininkų su vadovu Aloyzu Jarec- 
ku.

TARPTAUTINĖJE NUOTRAU
KŲ PARODOJE “žmogaus akimir
ka”, kuri jau 12-tą kartą buvo su
rengta Jugoslavijoje, Magia jaus 
mieste, pasižymėjo Lietuvos fotogra
fai. Sidabro medalius laimėjo: kau
nietis R. Juškelis — už nuotrauką 
"Gimtieji arimai”, vilnietis — V. 
Butyrinas — už nuotraukų seriją 
“Gimimas”. Kaunietis V. šonta gavo 
bronzos medalį už nuotrauką “Plia
že”.

ARCHITEKTŲ SĄJUNGOJE Vil
niuje V. Gabriūnas kalbėjo apie ar
chitektūrą bei statybas V. Vokietijo
je. Savo pasakojimą jis iliustravo 
kelionės metu padarytomis spalvo
tomis skaidrėmis.

KAUNO MENININKŲ NAMUOSE 
viešėjo Vilniaus universiteto teat
ras su Jono Meko poezijos spektak
liu “Erdvės vidury”.
“PASAKŲ KALENDORIUJE 1978”, 

išleistame latvių leidyklos “Lies
ina” Rygoje, yra lietuvių liaudies 
pasaka “Penki aviganiai”, latvių kal- 
bon išversta M. Butlerės.

V. Kst.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

SPORTAS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
S?hC?«9C S'-' Toro"to- °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: — MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 zz term, indėlius 1 metų 814%

Antradieniais 10 - 3
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas

8’4%
.....7%

Trečiadieniais u

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

iždaryta

, 10-8
10-8 =

depozitų-čekių s-tas

DUODA PASKOLAS: 
asmenines

.... 6%

91/2%
Šeštadieniais 9 - 1 ZZ nekiln. turto........................ 914%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30-1 — ’investacines ........................

ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

10%

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

A T m U M LU O Eime 406 Roncesvalles Avė.
bltiBlAlib rUKo telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

1000 College St. • LE 1-3074 • 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

SPORTAS LIETUVOJE
Su Lietuvos sportininkių laimėji

mais supažindina trenerio J. Žilins
ko “Komjaunimo Tiesoje” paskelb
tas rašinys “Moteris ir sportas”. P. 
Radziulytė buvo pirmoji Lietuvos 
lengvaatletė, dalyvavusi olimpinėse 
žaidynėse, kurios buvo surengtos 
1928 m. Amsterdame. Ji bėgo 800 m, 
bet medalio nelaimėjo. Pirmoji olim
pinį medalį Lietuvon parsivežė Biru
tė Kalėdienė, jieties metime laimė
jusi III vietą Romos olimpiadoje 
1960 m. Su tuo bronzos medaliu bu
vo padaryta graži pradžia. Nijolė Sa- 
baitė-Razienė, išsikovojusi II vietą 
800 m bėgime, grįžo su sidabro me
daliu iš Muencheno olimpiados. Auk
so medalius Montrealio olimpiadoje 
laimėjo krepšininkė Angelė Rupšie
nė ir rankininkė Aldona Česaitytė- 
Ncnėnienė, sidabro — irkluotoja 
Klavdija Koženkova, bronzos —irk
luotojos Genovaitė Ramoškienė ir 
Leonora Kaminskaitė. Trenerio J. 
Žilinsko duomenimis, pokarinėse 
olimpinėse žaidynėse dalyvavo aš- 
tuonios Lietuvos sportininkės, ir tik 
viena iš jų grižo be medalio. Likusių 
septynių dėka laimėti du aukso, du 
sidabro ir trys bronzos medaliai. Bi
rutė Kalėdienė 1958 m. pasiekė pa
saulio rekordą, nusviedusi jietį 57 
m ir 49 cm. Dabar šis rekordas, pa
gerintas iki 69 m 32 cm, priklauso 
amerikietei šmidt. Krepšininkė Jū
ratė Daktaraitė 1959 m. tapo pasau
lio čempijone, 1960 ir 1962 m. — 
Europos čempijone. Didžiausio lai
mėjimo krepšinyje betgi yra susi
laukusi Angelė Rupšienė, turinti net 
šešis aukso medalius — Montrealio 
olimpiados, 1971 ir 1975 m. pasaulio, 
1972 ir 1976 m. Europos, 1977 m. 
universiados žaidynių. Pasaulio tink
linio čempijone yra buvusi Marijo
na Batutytė-Tatarūnienė, Europos 
šuolių į vandenį čempijone — Aldo
na Kareckaitė-Pipynienė, Europos 
šaudymo čempijone — Virginija Mar- 
cinkevičiūtė-Stankevičienė, Europos 
stalo teniso čempijone — Asta Gied
raity tė-Stankienė.

Tarptautiniame bokso turnyre Ru
munijos sostinėje Bukarešte dalyva
vo dvylikos šalių atstovai. Pussun- 
kiame svoryje nemažo laimėjimo su
silaukė vilnietis A. Jančiauskas, įvei
kęs iranietį I. Nizam, rumuną Vole- 
anu ir tik baigmėje pralaimėjęs ku
biečiui S. Sorijai, kuris Montrealio 
olimpiadoje buvo išsikovojęs sidab
ro medalį.

Antrojo rato kovas užbaigė augš- 
čiausiosios krepšinio lygos astuonios 
geriausios komandos. Kauno “Žalgi
ris” pateko į pirmaujantį ketvertu
ką, kuris dabar kovos dėl medalių. 
Ketvertuką sudaro: Maskvos kariš
kių CASK komanda, surinkusi 23

taškus, Leningrado “Spartakas” — 
16, Tbilisio “Dinamo” — 15 ir “Žal
giris” — 13. Į baigminį žaidynių ra
tą “Žalgiris” įkopė paskutinėje IV 
vietoje, vienu tašku pralenkęs Rygos 
VEF komandą. “Žalgiriui” gerokai 
pakenkė pradinė nesėkmė pirmaja
me rate Taline. Ten žalgiriečiai lai
mėjo vos vieną tašką, patirdami net 
keturis pralaimėjimus. Antrajame 
rate rungtynių trukmė buvo padidin
ta nuo 40 iki 48 minučių, pareikala
vusi mažiau patyrusių papildomų žai
dėjų. Jaunieji “Žalgirio” žaidėjai sėk
mingai išlaikė šį egzaminą, priside
rindami prie pagrindinių žaidėjų.

Baigminėse geriausios ketve
riukės kovose aukso medalį jau yra 
užsitikrinusi Maskvos CASK koman
da, ligšiolinėse žaidynėse netekusi 
tik dviejų taškų ir jais gerokai pra
lenkusi kitas tris komandas. Nors 
“Žalgiris” yra IV vietoje, taškų po
žiūriu nėra perdidelio skirtumo nuo 
Leningrado “Spartako” ir ypač Tbi
lisio “Dinamo”. Laimėti bent bron
zos medaliui yra galimybių.

Sovietų Sąjungos “Dinamo” drau
gijos lengvosios atletikos pirmeny
bėse J. Sabonis laimėjo I vietą, nu
šokęs į tolį 7 m 81 cm. Jis vienu cen
timetru pagerino A. Vaupšui pri
klausiusį Lietuvos uždarų patalpų 
rekordą.

SPORTAS VISUR
Vitas Gerulaitis sėkmingai atstova

vo JAV teniso rinktinei susitikime 
su Pietų Afrika. Abu vieneto susiti
kimus jis laimėjo pasekmėmis: V. G.
— B. Mitton 2-6, 6-2, 6-1, 7-5 ir V. G.
— B. Bertram 6-3, 6-3, 6-0. J. B.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai C (14) kovo 29 d. žaidė 

draugiškas rungtynes su Martin 
Grove mokyklos to paties amžiaus 
krepšininkais. Vytiečiai laimėjo pir
mą puslaikį 21:19, tačiau antrame 
puslaikyje, sušlubavus žaidimui, pra
laimėjo rungtynes 38:55. Vyčio ko
mandoje gerai žaidė A. Saplys 19, 
R. Karpis 8 ir J. Ažubalis 6. Koman
doje dar žaidė: A. Balsys 3, J. Aukš
taitis, R. Marcinkevičius ir P. Su- 
kauskas 2.

Į kviestinį krepšinio turnyrą Ha
miltone yra pakviesta ir Vyčio jau
nių C (14) komanda balandžio 8-9 
d.d. Dalyvaus 16 komandų. Šie CYO 
turnyrai pasižymi gera organizacija 
ir yra laukiami su dideliu susidomė
jimu.

Krepšinio treniruotėms vėl gauta 
Etobicoke Collegiate salė. Joje treni
ruotės vyks penktadieniais nuo 7 v.v. 
jauniams A (18), jauniams B (16) ir 
kantais jauniams C (14). Mokykla 
yra Montgomery gatvėje tarp Bloor 
ir Dundas.

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų šventė įvyks 

gegužės 6 ir 7 d.d. Šeštadienį po pie
tų įvyks plataus masto simpoziumas 
“Kiek atėjome, kur esame, kur ei
name?” Tai ateitininkei žvilgsnis į 
save. Simpoziume dalyvaus 12 asme
nų, ir ateitininkų istorija (Kiek at
ėjome) bus suskirstyta į laikotarpį 
prieš nepriklausomybę, nepriklau
somoje Lietuvoje ir Vokietijoje. 
“Kur esame” — bus pažvelgta moks
leivio, studento ir sendraugio aki
mis. “Kur einame” — ateitininkiš- 
koji ateities vizija bus perduota visų 
trijų sąjungų atstovų.

šeštadienio vakare įvyks šokių 
vakaras, kurį organizuoja tėvų komi- 
tatas. Meninę programą atliks Kleve- 
lando mergaičių ansamblis “Nerija”. 
Į šokius kviečiama visa Toronto vi
suomenė. Sekmadienį bus ateitinin
kų Mišios, kurių metu bus duodamas 
įžodis.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 23 — rugpjūčio 5 d.d. Priima
mi stovyklautojai nuo 7 iki 18 metų.

Skautų veikla
• “Amžinasis pažadas”—LSS skau

čių seserijos vadovių sąskrydis — 
balandžio 8-9 d.d. Toronte Prisikėli
mo Parodų salėje. Pasinaudoti šia 
retesne proga kviečiamos visos To
ronto ir apylinkių skautininkės, vyr. 
skautės gintarės, akademikės. Suva
žiavimo pradžia — šeštadienį, 8.30 
v.r. Pabaiga — sekmadienį, 2 vjp.p.

• XVI Romuvos stovykla — liepos 
23 — rugpjūčio 6 d.d. Joje bus pro
gos gerai pasiruošti VI tautinei sto
vyklai, kuri bus rugpjūčio 13-26 d.d. 
prie Worcester, Mass. Rajono vado
vybė netrukus paskelbs stovyklos 
programą.

• VI tautinės stovyklos rengėjų 
biuletenyje nr. 2 rašoma: “60-me- 
čio dviejų švenčių proga kiekvienas 
skautas-tė turi pasižadėti — mokytis 
ir tobulinti lietuvių kalbą, informuo- 
tis ir informuoti Lietuvos laisvinimo 
ir lietuviškos kultūros reikaluose, 
■jausti pareigą savo žinias perduoti 
jaunajai kartai ir ją uždegti tėvynės 
meile. . .” Kad stovykla būtų sėk
minga, reikmenis kraukime į kupri
nes, o pareikštas mintis į širdeles.

• Toronto broliai sveikina LSS 
skaučių vadovių sąskrydį su linkėji
mais nenustoti austi plačią juostą ...

C S.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., _ . _
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

A3
A& B ELECTRIC CO.

įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 

Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Sitrmti ę televisionK—P eT K K 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.

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
H862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, 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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Marchandą — Barbados salose, 
tiekimo min. J. P. Goyerį — 
kažkur Karibų jūroje, teisingu
mo min. R. Basfordą — Flori
doje. Jų pavyzdžiu pasekė ir 
keliolika tūkstančių kanadiečių, 
patraukusių Floridon. Susidaro 
įspūdis, kad tokiems atostogau
tojams pinigų netrūksta, jeigu 
jie nesibaido nuvertinto Kana
dos dolerio atnešamų papildo
mu išlaidų. Turistiniam balan
sui išlyginti valstybinė orinio 
susisiekimo bendrovė “Air Ca
nada” šią vasarą įves beveik pu
siau papigintus nakties skry
džius visoje Kanadoje, skatin
dama atostogų praleidimą šia
me krašte. Tiem “Nighthawk” 
skrydžiam bus panaudoti lėktu
vai, kurie nakčia būdavo palie
kami aerodromuose. Panašius 
planus ruošia ir orinio susisie
kimo bendrovė “CP Air”.

Artimųjų Rytų problemos pa
lietė ir Kanadą. Libano radijas 
ir televizija paskelbė nevisai 
tikslų žinių agentūros praneši
mą, kad Kanada yra pasiruošu
si įsileisti pabėgėlius, kurie Iz
raelio invazijos buvo išstumti iš 
pietinio Libano. Tokių Beirute 
dabar yra jau apie 250.000. Iš 
tikrųjų buvo pažadėta įsileisti 
tik tuos asmneis, kurie jau tu
ri giminių Kanadoje. Trečiame 
vieno pastato augšte įsikūrusią 
Kanados ambasadą užplūdo šim
tai libaniečių, užpildydami net 
ir ambasadai nepriklausančius 
koridorius. Nepadeda nė ra
dijo bei televizijos paskelbtas 
vėlesnis pranešimo patikslini
mas. Kanada kasmet įsileidžia 
apie 1,000 libaniečių, o 1976 m., 
kai Libane vyko pilietinis ka
ras, Įsileido 7.000. Normalų šie
metini tūkstančio imigrantų 
skaičių numatoma padidinti tik 
25%. Kanados žydų organizaci
jų Toronte surengtame simpo
ziume pagrindiniu kalbėtoju bu
vo Tel Avivo universiteto prof. 
M. Pelėdas, kuris taipgi yra ir 
Izraelio kariuomenės atsargos 
generolas. Jis pažėrė karčių žo
džiu apie politinę krizę Izraely
je, kokios nėra turėta nuo pat 
šios valstybės Įsteigimo 1948 m. 
Pasak M. Peledo, net ministe-

rių kabinete yra prasidėjęs ski
limas. Didžiausias premjero M. 
Begino kritikas esąs krašto ap
saugos min. E. Weizmanas. Tai
kos siekius dengia sąmyšis, nes 
nėra iš anksto papuoštos politi
kos izraelitų-arabų konfliktui 
užbaigti. Egipto prez. A. Sada- 
to pradėti pokalbiai Izraelį už
klupo visiškai nepasiruošusį. Nė 
viena partija taikos klausimu 
nėra padariusi galutinio spren
dimo. Atsargos gen. M. Peledo 
nuomone, tvirtos taikos nebus 
galima pasiekti, kol Izraelis ir 
toliau valdys palestiniečius oku
puotoje arabų valstybių terito
rijoje.

Kanados nedarbo drauda nuo 
1973 m. reikalavo, kad pašal
pas gaunantys bedarbiai patys 
jieškotų darbo. Priešingu atve
ju jiems būdavo sustabdomas 
pašalpos mokėjimas. Vykdoma
sis darbo ir imigracijos komisi
jos direktorius L. St. Lauren- 
tas dabar paskelbė šios taisyk
lės pakeitimą, kurį padiktavo 
milijoną peržengęs oficialus be
darbių skaičius. Dėl šios tai
syklės protestus reiškė ne tik 
bedarbiai, be tikslo eikvojantys 
savo energiją darbo jieškojime, 
bet ir jų kasdien apgulti darb
daviai. L. St. Laurento praneši
mu, bedarbiai nebus verčiami 
jieškoti darbo, išskyrus tuos at
vejus, kai kurioje nors vietovė
je yra jų specialybės darbų pa
siūla. Torontiečiam bedarbiam 
paliekamas taisyklės galioji
mas, nes šiame mieste dar esa
ma darbų. L. St. Laurentas taip
gi pranešė kovos su nedarbo 
draudos išnaudotojais sugriež
tinimą. 1976 m. teisminėn atsa
komybėn buvo patraukta 4.660 
asmenų, apgaulingai gavusių 
pašalpas, o 1977 m. — 6.854. 
Administracinės baudos be teis
mo 1976 m. susilaukė 50.956 as
menų, 1977 m. — 62.104.

Premjeras P. E. Trudeau Ka
nados senatą papildė septyniais 
naujais nariais — penkiais li
beralais ir dviem konservato
riais. Senate dabar bus 75 li
beralai, 16 konservatorių, 2 par
tijoms nepriklausantys, 1 nepri
klausomas liberalas ir 1 sočia-

linio kredito partijos atstovas. 
Iki pilno 104 senatorių skaičiaus 
dar trūksta 8 narių. Kanados 
senatas praktiškai neturi jokios 
politinės galios, nes jam tenka 
tik patvirtinti be atmetimo fe
deracinio parlamento nutari
mus. Senatoriai gauna metinę 
$31.200 algą ir gali būti sena
te iki 75 metų amžiaus. Sena- 
tan juos skiria vyriausybė daž
niausiai už politinius nuopel
nus. Daug senatorių turi bran
giai apmokamas šalutines par
eigas didžiųjų bendrovių bei 
institucijų direkcijose. Tarp 
naujai paskirtų senatorių yra 
'ir liberalų atstovas federacinia
me parlamente dr. Stanley Hai- 
čįasz, lenkų kilmės torontietis, 
1972-74 m. ėjęs daugiakultūrio 
ministerio pareigas. Nuo 1957 
m. dr. S. Haidasz parlamente 
atstovavo rinkiminei Toronto 
Parkdale apylinkei. Jo perėji
mas senatan šioje apylinkėje li
beralų spalvas dabar leis ginti 
Toronto miesto tarybos nariui 
A. Eggletonui, norinčiam per
eiti į federacinę politiką. Dr. 
S. Haidaszo pasitraukimas iš 
aktyvios politikos parlamente į 
neaktyvią vietą senate yra per- 
ankstyvas, nes jis tėra 55 metų 
amžiaus.

Kanados parlamento narys dr. Mark 
MacGuigan kalba Vasario 16 minėji
me Windsore Nuotr. J. Urbono

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.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis Ą. Garbenis
537-2669 189-1543 •

Taupyk ir s k o Iinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb jb a a jb 
TORONTO LIETUVIŲ f*AKAIVIA
KREDITO KOOPERATYVE — —

MOKA: = IMA:

8!4% už 1 m. term. dep. = 9’4% už asm. paskolas
8’4% už pensijų ir namų planą =
7% už taupymo s-tas = m/oz, v . . . I. . = 974% ux mortgičius6% uz čekių s-tas (dep.) =
7’4% speciali taup. sąsk.

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

•r 532-1149 M6P 1A6

Camtfrian Art Leinartais jiUtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Louis Tomporalo — oficialus skulptorius —

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

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

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimu*.

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

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

1 1 13 Dundas St. W., CzlCA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

Lie maFstoA EUROPEAN MEAT & 

krautuvė / DELICATESSEN

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

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

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

★ 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

531-1305

Palankesni vėjai baltiečiam
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vėliau gauti švedų valdžios pa
ramą veiklai.

Vasario 25 d. Uppsaloje įvy
ko Švedijos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas, kuris išrinko nau
ją valdybą. Pirmininke perrink
ta stud. M. Ceginskaitė, sekre
torium — M. Gedminas, iždi
ninke — stud. R. Budrytė, 
svarstyti ketvirtojo kongreso 
ruošos klausimai. Jau nustaty

ta, kad iš Švedijos į kongresą 
bus galima pasiųsti tris atsto
vus. Nutarta mėginti šią vasa
rą Gotlande sušaukti didesnį 
jaunimo suvažiavimą, nes šiame 
dalyvavo tik stockholmiečiai su 
uppsaliečiais. Nutarta taip pat 
kreiptis į Švedijos LB valdybą, 
kad ji padėtų sutelkti lietuviš
kos kilmės jaunimo adresus ir 
padėtų finansiškai.

A. Lembergas



1*1 The Secretary of State of Canada Le Secrėtaire d'Ėtat du Canada

Malonus skaitytojau,

Dauguma jūsų turbūt jau žinote, 
praėjusį mėnesį sulaukė vienerių metų

kad naujasis Kanados pilietybės įstatymas 
sukakties. Tai labai darbingi metai.

Nuo 1977 metų vasario 15 dienos per 200,000 asmenų padavė prašymus pilietybei 
gauti. Aš, kaip pilietybės ministeris, esu labai patenkintas, kad tiek daug asmenų 
parodė savo pasitikėjimų Kanada, laisvai ryždamiesi dalyvauti demokratinėje mūsų 
visuomenėje kaip Kanados piliečiai. Tai puikus atpildas ir visiems parlamento nariams, 
kurie įdėjo daug darbo į šio įstatymo priėmimą, kad jų pastangos susilaukė tokio 
didelio visuomenės dėmesio.

Pagal naująjį, pilietybės įstatymų, visi, norintieji tapti piliečiais, traktuojami lygiai 
ir bešališkai. Kaikurie senojo įstatymo nuostatai, linkę diskriminuoti moteris, buvo 
panaikinti. Daugelis imigrantų yra labai patenkinti tuo, kad dabar gali prašyti 
pilietybės po trejų metų gyvenimo Kanadoje. Dabar pripažįstama, kad Kanados 
pilietybės įstatymas yra vienas pažangiausių ir teisingiausių iš visų pilietybės įstatymų 
visame pasaulyje.

Kaikurie žmonės, prašę pilietybės praėjusiais metais, turėjo ilgokai laukti 
teismuose dėl daugybės gautų prašymų. Dėkoju tiem asmenim už kantrybę ir užtikrinu 
visus prašytojus, kad daroma viskas šiam procesui pagreitinti.

Pilietybės įstatymo pirmųjų metinių proga sveikinu kaip draugus kanadiečius visus 
asmenis, kurie šiais metais tapo piliečiais. Sveikinu jus visus už pasiryžimą įsijungti 
į mūsų gretas ir augti kartu kaip Kanados piliečiai.

Ottawa K1A0M5 Ottawa K1A0M5

TURETŲ PRABILTI VILNIUS
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

reikalus, rankų nusiplovimo po
litika yra itin žalinga lietuviškos 
mažumos išlikimui gudų ir len
kų tvarkomose srityse.

Derėtų suprasti, kad išeivijo
je niekas nelaukia privilegijų 
lietuviams Gudijoje ir Lenkijo
je. Užtektų išlaikyti lygiai tokią 
pat padėtį ir teikti pripažinimą, 
kuriuo naudojasi gudų ir lenkų 
mažuma šiandieninės Lietuvos 
teritorijos ribose. Turėtų būti 
leistas pakankamas mokyklų 
tinklas, bibliotekos, vadovėliai, 
sporto, taut, šokių grupės (savi
veiklos rateliai), periodinė spau
da. Valdžia ne tik neturėtų 
drausti tų dalykų, betgi dargi 
padėti materialiai ir moraliai, 
maždaug taip, kaip yra tvarko
masi su minėtomis mažumomis 
Vilniaus srityje.

Vadinasi, reikėtų draugiškos 
kaikurių Vilniaus įstaigų inter
vencijos Minske ir Varšuvoje. 
Jei lenkų pirmasis sekretorius 
Ed. Gierekas, lankydamasis Lie
tuvoje, pastebėjo ir dėkojo vie
tinei valdžiai už lenkų mažumos 
tinkamą globą, tai ir pirmasis 
kompartijos sekretorius Petras 
Griškevičius ar jo padėjėjai tu
rėtų rasti kalbą, būdus ir prie
mones kalbėti lietuviškos mažu
mos pagrindinių teisių reikalais 
kaimyninėse respublikose. Jei 
Lenkijos atveju gal kiek ir sver
tų išeivijos lietuvių kokia nors 
raštiška intervencija, tai su 
Minsko įstaigomis efektyviai ga
lėtų pokalbį vesti tik panašūs 
vilniškiai pareigūnai.

Laikas yra brangus ir lemian
tis veiksnys. Delsti, kai visa ir 
taip gerokai pavėluota, būtų ne
pateisinamas dalykas.

SKAITYTOJAI PASISAKO

10 TORONTO
Dagio skulptūrų paroda. Di

delis torontiškių būrys balan
džio 1-2 d.d. L. Namuose turėjo 
[progos pagyventi su jo sukur
tais mūsų didžiaisiais kunigaikš
čiais, senovės ir naujaisiais ka
biais, mirštančiais kankiniais, is
toriniais mūsų veikėjais, štai 
^Gediminas diktuoja laišką jį ra
šančiam vienuoliui, štai Basa
navičius skaito Vasario 16 aktą, 
štai knygnešys eina per sieną, o 
ten liepsnose prirakintas miršta 
naujųjų laikų kankinys. Matyti 
medžio bareljefai sienose ir 
skulptūros ant stalų. Iš istorinių 
veidų dvelkia susimąstymas, o 
iš bevardžių veidų — skausmas. 
Parodos atidarymas, įvykęs ba
landžio 1 d., buvo neįprastas, 
nes jis buvo sujungtas su to pa
ties Dagio poezija, kuri nepasi
žymi didelėmis formos mandry- 
bėmis, bet patraukia savo giliu 
tremtinio liūdesiu, paties auto
riaus skaudžiai išgyventu pir
maisiais pokario laikais, kai ka
ro banga jį visam laikui atskyrė 
nuo žmonos ir vaikų. Puikiai tos 
poezijos ištraukas skaitė L. Na- 
krošienė. Parodą surengė LN 
Moterų Būrelis. Ją įžanginiu žo
džiu pradėjo A. Jankaitienė.

A. R.
KLK Moterų Dr-jos Prisikėli

mo skyriaus susirinkimas įvyko 
kovo 19 d. Sveikinimo žodį tarė 
svečias kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, Skyriaus pirm. B. Biretie- 
nė pranešė apie būsimus rengi
nius: dail. V. Igno tapybos paro
da — balandžio 22-23 d.d., sky
riaus susirinkimas — balandžio 
30 d. (Paskaitą apie galvos skaus
mus skaitė dr. O. Gustainienė ir 
atsakinėjo į gausius klausimus. 
Susirinkimas baigtas loterija ir 
vaišėmis.

Lietuviškos vestuvės. Balan
džio 1 d. Lietuvos Kankinių 
šventovėje susituokė hamilto- 
niškis Arūnas A. Jonikas su to- 
rontiete Eleonora Zu'brickaite. 
Koncelebracines pamaldas atli
ko kunigai: P. Ažubalis, J. Staš- 
kus ir I. Grigaitis. Vestuvinėje 
puotoje Anapilio salėje dalyva
vo per 300 tautiečių. Pasakyta 
daug sveikinimo kalbų. Toron
to “Volungė” atliko programą. 
Pažymėtina, kad jaunoji Eleo-
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Pagalbos ranka lietuvybei
L. TAMOSAUSKAS

Šiandien jau dejuojame, kad 
mūsų jaunimas tik angliškai 
tarp savęs kalba, neskaito lietu
viškų laikraščių nei knygų, kad 
greit nebebus mūsų visuomeni
nėj veikloj veikėjų, kurie galė
tų laisvai lietuvių kalba disku
tuoti, vesti susirašinėjimą ir 
pan. Savaime suprantama, esant 
mūsų jaunimui kasdien apsup
tam angliškai kalbančios aplin
kos, mokyklos, televizijos, sun
ku išmokti laisvai lietuviškai 
kalbėti ir rašyti. Gerai, jei kai
kurie tėvai -moka su vaikais elg
tis ir įpratinti juos lietuviškai 
kalbėti. Tokie ir lituanistinėj 
mokykloj išmoksta geriau lietu
viškai kalbėti bei rašyti. Bet to
kių labai nedaug. Seniesiems 
mokytojams iš lituanistinių mo
kyklų pasitraukiant, greit ir jo
se nebebus tokių, kurie mokėtų 
taisyklingai lietuviškai kalbėti 
bei rašyti. Taigi gresia mirtis ne 
tik mūsų spaudai, lietuviškom 
organizacijom bei institucijom, 
bet ir pačiom mūsų lituanisti
nėm mokyklom.

Matant tą pavojų, neužmirš
tina, kad turime savo gimnazi
ją, kur mokiniai gyvena atskirti 
nuo anglų kalba supančios ap
linkos, nuo anglų kalba televi
zijos ir visą savaitę, išskyrus sa
vaitgalius, turi klausyti daugiau
sia lietuvių kalba pamokų, o va
karais jas gerai paruošti. Tai 
Vasario 16 gimnazija V. Vokie
tijoj. Praktika parodė, kad dau
guma mokinių toje gimnazijoje 
per metus ar per porą išmoksta 
ne tik laisvai lietuviškai kalbė
ti, bet ir taisyklingiau rašyti. Be 
to, geriau susipažįsta su lietuvių 
literatūra, istorija, geografija.

Pernai pradėjus mūsų jauni
mą skatinti važiuoti toje gimna
zijoje mokytis, apmokant jiems 
bent dalines keliones išlaidas,

šiais mokslo metais iš Kanados 
ten mokosi jau 9 mokiniai. Jie 
yra patenkinti. Kaikurie net dė
koja už pastangas juos ten pa
siųsti. Pralaužus pirmuosius le
dus, šiemet jau yra duomenų, 
kad ateinančiais mokslo metais 
vyks ten mokytis jau žymiai di
desnis mokinių ^skaičius. Žino
ma, jie tikisi, kad bus padengtos 
kelionės išlaidos.

Tai, rodos, būtų visai maža 
parama mūsų prieauglio litua
nistiniam išmokslinimui bei lie
tuvybės išlaikymui. Aukojame 
mūsų veiksniams, užmiršdami 
reikalą tiems veiksniams priau
ginti raštingų darbuotojų, tar
tum dabartiniai veikėjai yra ne
mirtingi. Aukojame savo krašto 
jaunimo organizacijoms ir įvai
rioms grupėms, tartum nuo gau
tų aukų tų organizacijų ir gru
pių nariai išmoks geriau lietu
viškai kalbėti ir rašyti. Žinoma, 
reikia ir tokią veiklą palaikyti, 
tačiau iš senų laikų yra žinoma, 
kad tauta, praradusi savo kalbą, 
nyksta. Tas pats ir su išeivija. 
Užtat turime lėšomis paremti ir 
tą jaunimą, kuris nori važiuoti 
mokytis Vasario 16 gimnazijoj, 
kad galėtų būti pilnai lietuviš
kas: mokėtų laisvai lietuviškai 
kalbėti, rašyti, gerai pažintų sa
vo kilmės kraštą, jo kultūrą ir 
būtų naudingas lietuviškai mū
sų veiklai, mūsų lituanistinėms 
mokykloms ar kursams. Pakeis
kime ligšiolinį savo nusistaty
mą, gelbėkimės, kol dar nevėlu.

Aukų tam tikslui parinkti yra 
prašytos KL Bendruomenės 
apylinkių valdybos, o jų skirti 
— įvairios mūsų finansinės in
stitucijos.

Mokinių telkimu Vasario 16 
gimnazijai ir jų kelionėmis rū
pinasi prie KLB švietimo vado- 
bės sudaryta Vasario 16 gimna
zijai remti komisija.

REIKIA VISŲ TALKOS!

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

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER
• Patarnavimas lietuvių kalba
• Nemokamas namų įkainojimas
• Didelis namų pasirinkimas

R. Stasiulis 245-1297įstaigos telefonas: 233-3323
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1K8

BALTIC EXPORTING CO.

NETIKSLI INFORMACIJA
Šiomis dienomis spauda pasiekė 

PLB valdybos pasirašyta informaci
ja “Štai ką svarstys seimas” (“TŽ” 
1978 m. 13 nr.), kurios pradžioje aiš
kinama, kas galės būti seimo nariai, 
ten sakoma (cituoju): .. .“f. PLJS ir 
Lietuvių Jaunimo Sąjungų krašto 
valdybų pirmininkai arba jų atsto
vai”. Tuo tarpu naujausioje PLB 
konstitucijoje, priimtoje PLB IV sei
me, Įvykusiame 1973 metų rugpjū
čio 30 — rugsėjo 2 d.d. Vašingtone, 
ir atskira knygele pačios PLB val
dybos išleistoje penktame paragra
fe sakoma:

“Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seime balsavimo teisę turi: a. atski
rų kraštų lietuvių bendruomenės at
stovai ir atskirais atvejais, kur kraš
to bendruomenėje dar nedalyvauja 
didesnis lietuvių skaičius, to krašto 
gausingiausios visuotinio pobūdžio 
crganiacijos atstovai, tokiai organi- 
acijai prašant ir PLB Valdybai nu
tarus bei atstovų skaičių nustačius, 
b. PLB Valdybos nariai, c. kraštų 
lietuvių bendruomenių pirmininkai, 
d. Garbės Teismo ir Kontrolės Ko
misijos pirmininkai”. Jokios “f” pa
straipos su PLJS ir Lietuvių Jauni
mo Sąjungų atstovais konstitucijoje 
nėra. Sunku suprasti, kam pati sei- • 
mą rengianti PLB valdyba tokią 
klaidinančią informaciją skelbia. Jei 
tai yra tik spaudos klaida, reiktų ją 
kuo greičiausiai atitaisyti.

A. Rinkūnas,
buvęs IV PLB seimo Vašingtone 

konstitucinės komisijos pirmininkas

VILNIAUS KLAUSIMU
A. Basalykas “TŽ” nr. primena 

Lenkijos vyriausybės tremtyje prem
jero pareiškimą Vilniaus klausimu 
ir sako: “Argi S. šetkui neaišku,

kimo, duoto tremties vyriausybės 
prez. St. Ostrovskio. Dar praeis ku
ris laikas, kol lenkų tautos nuomo
nei atstovaus kilusieji ne iš kaimy
ninių kraštų, bet iš pačios Lenki
jos. Be to, visiems aišku, kad terito
riniai pakeitimai bus galimi tik ta
da, kai šalys bus laisvos ir nepri
klausomos.

Dirbu St. Catharines, Ont., paverg
tų tautų organizacijoje kaip lietu
vių atstovas, pakviestas KLB St. 
Catharines apylinkės bendruomenės. 
Iki šiol nesu girdėjęs jokių priekaiš
tų iš jos. Ta bendruomenė gali pa
keisti mane kitu atstovu kiekvienu 
momentu. S. šetkus

norą yra viena iš “Volungės” 
dainininkių. Programą gražiai 
pranešinėjo L. Kairys. Jaunoji 
pora apsigyvens Hamiltone.

“The Catholic Register” 1978. 
IV. 1 atspausdino kun. Augusti
no Sabo nuotrauką, rodančią 
priėmimą dovanos parapijos 
šventovei — automatinių varpų 
komplekto. Dovaną parūpino 
viena parapijietė savo mirusio 
vyro atminimui. Kun. Aug. -Sa- 
bas klebonauja kanadiečių para
pijoje Blind River, Ont., Sault 
Ste. Marie vyskupijoje.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Tautybė ir merginos
Sakoma, kad iš elgesio su 

mergina galima atpažinti vyro 
tautybę. Esą anglas merginą 
sveikina, prancūzas — bučiuoja 
ranką, amerikietis — kviečia į 
pasimatymą, o rusas bėga klaus
ti Maskvos instrukcijų.

Ginčas
Miestelėnas susiginčijo su bu

vusiu ūkininku dėl dabartinės 
politinės eigos.

— Ką tamsta man niekus 
šneki ir nelogiškus išvedžioji
mus darai! Aš už tave geriau 
žinau, esu baigęs du fakultetus, 
— išdidžiai kalbėjo miestelė
nas.

— Žinau ir šitokius atvejus,

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

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUI sėk
mingai vadovavo Blind River para
pijos klebonas kun. Augustinas Sa
bas. Dauguma atliko savo velykinę 
pareigą. Užbaigtuvių vaišės buvo 
suruoštos pas J. M. Kriaučeliūnus.

K. A. S.

Pasaulio Lietuvių Dienų or
ganizacinio komiteto finansų 
komisija rūpinasi lėšų telkimu. 
Matydama nepaprastai didelį 
uždavinį, ji padidino savo narių 
skaičių, pakviesdama šiuos as
menis: Algirdą Stankų-Saulaitį, 
Juozą Petronį, Stasį Jokūbaitį.

PLD reikalams aukos renka
mos Kanadoje ir JAV, nes iš
laidos yra didelės — per $200.- 
000. Žinoma, dalis išlaidų bus 
padengta iš PLD renginių: dai
nų šventės, sporto žaidynių, 
banketo, bet didesnę išlaidų da
lį teks padengti aukomis. Spor
tininkai, kad padengtų nors 
dalį savo išlaidų, yra suorgani
zavę loteriją, kurioje bus gali
ma laimėti automobilį ir televi
zijos priimtuvą. Loterijos bi
lietai (po $1.00) gaunami pas 
sportininkus. Renkamos aukos 
aukų lapais ir į bendrą iždą. Tą 
darbą atlieka KLB apylinkių

— atsakė ūkininkas. — Kai gy-. 
venau Lietuvoj, savam ūkyje, 
turėjau veršį, kuris dvi karves 
žindo ir buvo pats didžiausias 
visoj bandoj ... pr. Alš.

valdybos. Toronte aukas renka 
ir PLD finansų komisija. Sek
madieniais aukų rinkimas vyk
domas ir prie lietuvių švento
vių. Prie Lietuvos Kankinių 
parapijos šventovės aukų rinki
mą tvarko J. Petronis, prie Iš
ganytojo parapijos — P. Stur
mas; prie Prisikėlimo parapijos 
numatyta pakviesti vienį tau
tietį.

Finansų komisija paramos 
prašo ir iš Kanados valdžios. 
Kiek tam tikslui bus gauta, dar 
neaišku. Iš visų aukotojų pra
šoma stambesnių aukų, nes Pa
saulio Lietuvių Dienos Kanado
je yra didelės ir vienintelės to
kios iškilmės. Aukoję po $25 ir 
daugiau gaus pakvitavimą, tin
kamą pajamų mokesčių reika
lams. Jau ir dabar yra tautie
čių, kurie tam tikslui davė 
stambesnes aukas. Be jau pa
skelbtų spaudoje, PLD reika
lams $1.000 paaukojo V. E. 
Stanaičiai. Iš Londono, Ont., 
jau gauta per $1.000. Neatsili
kite ir visi kiti su aukomis Pa
saulio Lietuvių Dienų reika
lams! F. K.

Pajamų mokesčio blankus užpildo
1 MARK TUOMOLA, B.A.

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

D TEA INSURAbresher-Jdarauskas (vT"
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3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO 
Įm9B 1K8

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); 

šeftodieniais 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

Balio Maskeliūno įstaiga

kad premjeras tik išreiškia dabarti
nę padėtį, kuri nepriklauso nuo len
kų ar santykių su jais?” Man nerū
pi kokią padėtį tas premjeras turė
jo galvoje. Svarbiausia yra tai, kad 
žymus lenkų politikas, būdamas 
augštose pareigose, pripažino Lietu
vai Vilnių ir jo kraštą. Žinoma, tai 
nėra visų lenkų nuomonė. Tai maty
ti ir iš “Dziennik Polski” pareiški
mo, kad lenkų “emigracija neatsi
sako Lvivo ir Vilniaus”. Ši išvada, 
padaryta iš bendro pobūdžio pareiš-

■A(S>u)2X=

FLYNN’S gėlių krautuvė | 
(savininkai latviai) s

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus J 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 2 

© Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- s
” tvarko gėles vestuvėms. Adresas: ®
s 139 Roncesvalles Ave, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424
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Lietuvių kalba patarnauja — V. Drcšeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. -r— 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais------9 v.r. -— 1 2 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

Okulistas

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

All Seasons Travel, B.D.
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo Ik V,r. iki 7 v. v.

L. LUNSKY, R.O.
M. LUNSKY, O.D., M.S.C.

470 COLLEGE ST., TORONTO

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogovvski, O.D 

472 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Namą*— Gyvybės'
> Ji Automobilių
Iff# V C * Komerciniai

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

Tol. 277-1270
— Nuoširdūs sveikinimai Prisikė

limo parapijai, jos vadovams pran
ciškonams ir visiems parapijiečiams, 
švenčiantiems sidabrinę parapijos 
įsikūrimo sukaktį. Bilietai į “Kūl
grindos” spektaklį gaunami Anapi
lyje po pamaldų sekmadienį.

— Gauta žinia iš dail. Albino 
Elskaus, kad visi vitražai naujajai 
šventovei jau užbaigti ir netrukus 
bus atgabenti iš Niujorko. Įdėjus 
vitražus, bus kreipiamasi į gerada
rius juos įsigyti prisiminimui savų
jų, ypač mirusiųjų, palaidotų §v. Jo
no lietuvių kapinėse.

— Šventovės statybos . fondui au
kojo $250: J. V. Žukauskai; po $200:
J. O. Leveris, Campbell’s Bay, Que., 
H. D. Steponaičiai; po $100: V. J. 
Plečkaičiai (2000), J. M. Zubrickai, 
M. V. Valaičiai; $50: L. Balsys; $25:
K. Butienė. Geradariams nuoširdi 
padėka.

— Anapilio Moterų Būrelis nu
pirko gražią Madonos skulptūrą iš 
dail. Dagio parodos. Nuoširdi padė
ka būreliui.

— Tikybos pamokos besirengian
tiems pirmajai Komunijai ir Sutvir
tinimui bus šį sekmadienį įprasto
mis valandomis.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Morta Levrikaitienė, p. 
Šernienės motina. Velionės artimie
siems nuoširdi užuojauta.

— Pradėjus laikyti pamaldas nau
jojoje šventovėje, pageidaujama, 
kad privačios Mišios už mirusius ir 
kitomis intencijomis būtų užprašo
mos šeštadieniais vėlyvesnėmis va
landomis.

— Pastebėta, kad naujose patal
pose ant grindų ir net kilimų nu
metamos net degančios cigarečių 
nuorūkos. Naujos patalpos skirtos 
bendram mūsų naudojimui, ir no
rima jas gražias išlaikyti.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 
v.r., už a.a. Oną Skaržinskienę, 11 
v. už Matulaičių šeimos mirusius ir 
Toronto kredito kooperatyvo “Pa
rama” mirusius narius.

— Ruošiasi tuoktis: Carl Patrick 
Parry ir Ramona Julija Lapaitytė.

— Susituokė: Arūnas Antanas Jo
nikas ir Eleonora Zubrickaitė.

Lietuvių Namų žinios
— Velykų stalo parengimas įvyko 

balandžio 2 d. Dalyvavo per 350 sve
čių. , Atidarymo žodį pasakė LN Mo
terų Būrelio pirm. A. Jankaitienė. 
LN valdybos vicepirm. A. Senkus pa
sveikino susirinkusius, o kun. P. 
Ažubalis palaimino Velykų stalą, pa
puoštą velykiniais skanumynai, kurį 
su didele meile ir kruopštumu pa
ruošė LN Moterų Būrelio ponios su 
LN šeimininkės J. Babelienės pagal
ba. Popietės metu LN moterų dai
nos vienetas, vadovaujamas muz. V. 
Verikaičio, padainavo keletą dainų. 
Daug svečių buvo atvykę iš Ameri
kos ir kitų tolimesnių Kanados apy
linkių. LN vadovybė reiškia nuošir
džią padėką LN Moterų Būrelio po
nioms už parengimą šio velykinio 
stalo, patarnavimą ir padovanotus 
velykinius pyragus, prekybininkui 
Stankevičiui už padovanotus du par
šiukus.

— Skulptoriaus J. Dagio darbų pa
roda balandžio 1 ir 2 d.d. turėjo la
bai didelį pasisekimą — gausūs lan
kytojai nupirko jo kūrinių už $5.000.

— LN 1978 m. valdyba pasiskirstė 
pareigomis; pirm. J. Strazdas, vice
pirm. A. Senkus, ižd. dr. J. Slivins- 
kas, sekr. H. Lapas, adm. S. Kuzmas, 
planavimas — A. Šileika, ryšiai su 
valdžios įstaigomis — G. Beresnevi
čius, statybos priežiūra — O. Delkus, 
elektros ir šildymo priežiūra —- B. 
Jackus, kultūriniai reikalai — T. 
Stanulis, parengimai — A. Štuopie- 
nė..

— “Labdara Foundation” 1978 m. 
valdyba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
J. Strazdas, vicepirm. A. Šileika, 
ižd. dr. J. Slivinskas, sekr. H. La
pas, visi kiti LN valdybos nariai yra 
“Labdaros” valdybos nariai.

— Paskirtos pašalpos iš LN fon
dų: LN šachmatininkų klubui — 
$150, LN moterų dainos vienetui — 
$200; iš “Labdaros” fondų: Toronto 
Lietuvių Moterų Šalpos Grupei “Dai
na” — $100, Toronto Ateitininkų Tė
vų komitetui — $50, Toronto Skautų 
“Rambyno” Tuntui — $200, “Atža
lynui” — $200 ir Baltistikos Studijų 
Draugijai — $100.

— LN nario įnašus sumokėjo: G. 
Usvaldas — $100, E. Macijauskas ir 
J.- Macijauskas po $25, E. Usvaldas 
ir D. Bubulis po $20.

— LN valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Petrui ir Marytei Venskams iš Sud- 
burio, padovanojusiems LN bibliote
kai 15 vertingų lietuviškų knygų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis, balandžio 7, 

yra mėnesio pirmasis. Ligoniai ir 
seneliai lankomi namuose su Šven
čiausiu.

— Bilietai į sukaktuvinį parapi
jos banketą ir į Čikagos “Dainavos” 
ansamblio “Kūlgrindos” pastatymą 
pardavinėjami sekmadienį salėje po 
10 v. Mišių, šiokiadieniais — pas 
V. Tasecka tel. 279-0363 ir pas J. 
Vingelienę tel. 536-1785. Kviečiame 
visus iki šio savaitgalio įsigyti bi
lietus, o už jau užsisakytus bilietus 
prašome užsimokėti.

— Jubilėjinio kryžiaus projektui 
aukojo: Toronto skautų tėvų komi
tetas $100, A. S. Viskontai $100, E. 
Joniūnienė $50, A. Vasiukevičienė 
$50, I. Kairienė $25, P. M. Žyrfiantai 
$25, V. P. Jankaičiai, J. B. M. Žė- 
kai $20, M. Vitartaitė $25, E. G. 
Kuchalskiai $100, I. S. Girdzijaus
kai $50, M. Mažulaitienė $25, P. Mi
sevičius $25, A. S. Mazlavcckai $20, 
M. Daukšienė $10, O. Liaudinskienė 
$10, J. Žilinskienė $10.

— Religinei šalpai Lietuvoje su
rinkta $3301.05.

— Metinis parapijos susirinkimas 
įvyks balandžio 9, sekmadienį, po 
11.30 v. Mišių didžiojoje parapijos 
salėje. Bus išdalinta parapijos meti
nė apyskaita ir aukotojų aukų są
rašai. Susirinkimas išrinks 9 nau
jus tarybos narius. Kandidatų sąra
šas galės būti papildytas susirinki
mo metu. Kandidatuojančius prašom 
pranešti vienam iš nominacijų komi
sijos narių: L Žemaitienei, J. Stan
kaičiui arba P. Jurėnui. Siūlant kan
didatus, reikia turėti jų sutikimą.

— Užuojauta Br. Žutautui, kurio 
brolis Jonas mirė Lietuvoje.

— Kun. Liudas Januška, buvęs 
lietuvių parapijos vikaras Hamilto
ne, įstojo į pranciškonų ordiną ir 
balandžio 2 d. laikinai apsistojo Pri
sikėlimo par. klebonijoje Toronte.

— šeimų lankymas po švenčių 
pertraukos vėl pradėtas iš anksto 
susitarus.

— Jurgio Jankaus naujai išleistos 
knygos “Ir nebepasimatėm” prista
tymas įvyks balandžio 22 d., o ne 
bal. 15 d. kaip buvo paskelbta, 4 v. 
p.p. Parodų salėje. Tuo pačiu metu 
vyks dail. V. Igno meno paroda, 
kurią globoja KLK Mot. mūsų para
pijos skyrius.

— Mišios šeštadienį: 8 v. už Ke
mešiu šeimos mirusius, užpr. E. Ke- 
mėžienė, 8.30 už Sofiją Gustainie
nę, užpr. J. Gustainis, 9 v. už Juozą 
Martinaiti, užpr. S. Martinaitienė, 
9.20 už Oną Kisielienę, užpr. A. Ra- 
nonienė, 9.40 už Dominą Diškcvičių, 
užpr. V. D. Simonaičiai; sekmadienį 
8 v. už Joną Kalinauską, užpr. O. 
Kalinauskienė, 9 v. už Mariją Štui- 
kienę ir Joną Valatką, užpr. A. S. 
Štuikiai, 10 v. už Jurgį Smolskį, 
užpr. V. S. Bakšiai, 11.30 už para
piją, 7 v.v. už Oną ir Simą Les- 
niauskus, užpr. A. Ranonienė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Antradienį, balandžio 4 d., 7.30 

v.v., šventovės patalpose renkasi lie
tuvių par. taryba; tį-ečiadienį, 8 v. 
v., finansų komiteto posėdis pas iž
dininkę; penktadienį, 6.30 v.v., kon- 
firmandų pamoką.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamal
dos; po pamaldų M. Dambarienės 
namuose renkasi moterų draugija. 
1.00 v.p.p. bendros parapijos tarybos 
priėmimas.

— Kovo 28 d. mirė a.a. Morta 
(Jokūbaitytė) Levrikaitienė, 79 m. 
amžiaus. Budėtuvės įvyko balandžio 
3 d., laidotuvės — balandžio 4 d. Po 
pamaldų Išganytojo šventovėje 2 v. 
p.p. palaidota lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje. Velionė paliko liūdinčius: 
dukras Gerda Sillaots ir Editą Šer- 
nienę bei penkis anūkus. Ilsėkis ra
mybėje! Vieton gėlių šeima prašė 
aukoti moterų par. draugijai.

S. ir Vyt. Aušrotai atostogavo 
ipas savo gimines Juno Beach 
Floridoje. Kartu su jais atosto
gavo dukra A. Simonėlienė ir O. 
Jonaitienė. Pastaroji aplankė 
savo brolį dail. K. Pautienių, gy
venantį su šeima Pompano 
Beach vietovėje.

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

ČIKAGOS LIETUVIS, 35 metų am
žiaus, baigęs universitetą, nori susi
pažinti su inteligentiška blondine 
mergaite vedybų tikslu. Rašyti: “T. 
Žiburiai”, Amerikiečiui, 2185 Stave, 
bank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3, 
Canada.

“VENUS FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.
PETRAS KARALIŪNAS jieško Jo
no Čeponio, kilusio iš Pušaloto vals
čiaus, šedekonių kaimo; prašo atsi
liepti jį patį ar žinančius apie jį 
pranešti: J. Karaliūnas, 45 Alhambra 
Ave., Toronto, Ont., M6R 2S4.

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

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė Rusholme ir College gatvių ra
jone. Skambinti telefonu 534-5483 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

parapijos
Toronte sukaktis

Balandžio 15 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro,

Kūlgrinda

Bilietai asmeniui — $10, $8, $6, $4

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.

Balandžio 16, sekmadienį,
11.30 valandą ryto,

iškilmingos pamaldos
PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖJE;

MONTREAL
Baltijos Išmetu J įsikūrimo 

sukakčiai paminėti 

koncertas -
balius

BILIETAI: $6, 
jaunimui iki 
18 m. — $4.

PROGRAMOJE.

rengiamas 
balandžio 15, 
šeštadienį, 7 v.v.,
AUŠROS VARTŲ salėje

• Toronto choras "VARPAS"
• šilta vakarienė
• baras
• orkestras — šokiai

Baltijos" stovyklavietės komitetas

Aušros Vartų parapijos žinios
— Pirmą kartą mūsų parapijoje 

buvo tokios visus apimančios reko
lekcijos. Kun. A. Saulaitis ir seselė 
Onutė Mikailaitė sumaniai, iliustruo
dami skaidrėmis, vadovavo jaunimo 
vakaronėms; šeštadieninėje mokyk
loje rodė skaidres ir aiškino religi
jos įtaką gyvenime; “Rūtos” klube 
sužavėjo klausytojus religijos tieso
mis naujoje šviesoje; kėlė visų dva
sią.

— Klebonas kun. J. Kubilius, pa
ilsėjęs ir pravedęs rekolekcijas aka
demikams .skautams Čikagoje, po 
Velykų grįžta į parapijinį darbą. 
Kun., St. Kulbis, išvykęs į Los An
geled, padėjo gavėnios metu lietuvių 
parapijoje.

—Montrealio laikraščiuose skel
biama, kad pro mūsų šventovę einan
ti Metro linija bus baigta rugsėjo 
mėn. Labai laukiame, nes palengvins 
susisiekimą su visu miestu. Stotis 
yra prieš pat šventovę.

— “Baltijos” stovyklavietė veikia 
jau 15 metų. Vieta gražiai aptvarky
ta, įvestas vanduo ir elektra, pasta
tyti namukai, įrengta vieta palapi
nėms. Per 15 metų buvo įdėta daug 
darbo. Jaunimas turi nuosavą vietą 
praleisti atostogas tyrame ore, dide
lių medžių miške, prie gražaus ežero. 
Netoli ir tėvų vasarvietės. Tą 29 ak
rų plotą Montrealio Lietuvių Bend
ruomenė nori įsigyti visam laikui. 15 
metų sukakčiai atžymėti globos ko
mitetas rengia balandžio 15 d. Auš
ros Vartų salėje koncertą, į kurį pa
kviestas Toronto choras “Varpas”. 
Choras koncertuos pirmą kartą 
Montrealyje. <

“Baltijos” stovyklavietės žemės įsi
gijimui aukų vajus truko 3 metus. 
Buvo numatyta surinkti bent $5.000. 
šiuo metu jau yra surinkta arti šios 
sumos. “Baltijos” valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams. Si 
suma Įgalina pradėti derybas su 
Kvebeko miškų deparįamentu. Jeigu 
pasisektų su $5.000 apmokėti ir ma
tavimo darbus (2 sklypų prie ežero 
ir 29 akrų kitoje kelio pusėje), bū
tų gerai pavykęs reikalas.

Montrealio lietuvius lietuviška 
knyga pasiekia per Aušros Vartų 
knygyną, ^vadovaujamą B. Jurkuvie
nės. Rosemonto knygų lentyna prie 
Adamonio draudimo agentūros yra 
iš dalies Aušros Vartų knygyno sky
rius. B. Jurkuvienė lietuviškos kny
gos platinimui daug pasidarbavo per 
eilę metų. Lietuviai turėtų gausiau 
lankytis knygyne.

Knygų pardavimag turi ir proble
mų. Pvz. sumažėjimas jaunųjų skai
tytojų, pabrangimas ryšium su Ka
nados dolerio nuvertinimu, būsimo 
knygyno vedėjo suradimas, nes B. 
Jurkuvienė dažnokai pamini, kad 
[jai pastoviai dirbti sunkoka, ypač 
žiemą. Ne visas išleidžiamas knygas 
^suspėjama gauti, be to, nėra lengva 
[siuntas iš pašto tampyti.

Gal atsirastų entuziastingas asmuo 
ar kuri organizacija, kuri susidomė
tų šiuo svarbiu lietuvišku reikalu. 
Galima būtų iš anksto paruošti, pasi
tarti.

Lituanistinei mokyklai ir šiais me
tais numatoma provincinės valdžios 
parama. Įdomu ką pasiūlys Kvebeko 
partija. Būtų galima drąsiau kalbė
ti, jei mokinių būtų daugiau. Mes, 
lietuviai, prisistatome bendru 78 
skaičiumi (kartu su seminaru), o 
pvz. italai — su 3.400 mokinių.

L. Stankevičiaus organizuojama 
jaunimo ekskursija į okupuotą Lie
tuvą šiuo metu turi 19 užsiregistra
vusių. Daugumą sudaro vyresnio am
žiaus jaunimas (20-25 m.). Salia 
montrealiečių, keletas užsiregistra
vusių yra iš Ontario miestų. P. A.

“The Montreal Star” 1978. III. 25 
išspausdino platoką informaciją apie 
sol. L. Sukis-Sukytę, kuri turėjo dai
nuoti Portlande, Ore., Mocarto ope
roje “Užburtoji fleita” Paminos 
vaidmenį, bet susirgo. Staigiai buvo 
iškviesta montrealietė sol. Collete 
Boky, kuri buvo nuvykusi dainuoti į 
Vankuveryje statomą operą “Sevili
jos kirpėjas”. Kadangi jai nebuvo 
vietos keleiviniame lėktuve, teko 
skristi specialiu hidroplanu į Port- 
landą. Pasiruošimo laikas pavaduoti 
L. Šukytei buvo’ labai trumpas, bet 
montrealietė nepabūgo, nes tą vaid
menį anksčiau buvo atlikusi kitur 
net keletą kartų. B. S.

Spaudos darbuotojo ir buvusio 
“Nepriklausomos Lietuvos” redak
toriaus Romualdo E. Maziliausko at
minimui aukos Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondui:

P. J. Adamoniai $15, N. Akstinie- 
nė 25, V, Akstinas 25, N. A. Bane
liai 20, K. Barteška 15, College 
Ahuntsic 30, Dept. dės Humanitės, 
C.A. 55, D. L. Garbaliauskai 20, Eth
el Goldfield 50, A. Gražys 50, D. V. 
Gruodžiai 20, F. A. Jasaičiai 23,64, 
V. G. Jatuliai 15, I. A. Jurkai 10, 
N. J. Kibirkščiai 20, I. A. Kilčiai 10, 
V. Kudžma 5, H. Z. Lapinai 20, R. 
R. Lapinai 20, L. C. LeBlanc 10, I. 
Maziliauskienė 174,36, E. Mazys 50, 
B. M. Nagiai 20, A. R. Ottai 10, Pr. 
Paukštaitis 10, I. V. Pavilaniai 10, 
R. J. Piečaičiai 10, S. V. Piečaičiai 
10, G. Procuta 15, V. Ptašinskas 10, 
L. Puskepalaitienė 55, G. Rudinskie- 
nė 7, dr. L. Rudis 20, A. Rudytė 10, 
B. A. Spudai 20, S. A. Staškevičiai 
20, J. C. Tanner 25, L. Urbonai 10, 
E. Urbonaitė 10, J. Urbonavičius 5, 
I. J. Vilgaliai 20, M. V. žižiai 20. Iš 
viso $1.000.

S. ir A. Ališauskai, abu mokyto
jai, atostogavo St. Petersburge, Flo
ridoje. 
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“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

5.30 vai
P° metų 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

sukaktuvinis Y°RKMvi‘;but^'..100 Front St. W., Canadian sale/e. 
Programų atliks parapijos choras ir 
7 Toronto solistai.

PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 
rengėjai kviečia visus dalyvauti

ii

Meninę programų atliks vyriausioji "Gintaro" šokių 
grupė ir dainininkės. Šokiams gros A. Kaminsko 
"Muzika". Veiks šiltų valgių bufetas, bus loterija. 
Visi gausite prisiminimui dovanų.

Anapilio salėje 
balandžio 22, 
šeštadienį, 7 v.v.
Bilietai asmeniui — $5.00, 
studentams ir pensininkams — $2.50. 
Jie gaunami pas P. Dunderą 
tel. 763-6538, P. Bernecką 763-4429, 
sekmadieniais — Lietuvių
Namų popietėje. RENGĖJAI

Baltiečių šachmatų turnyras 
rengiamas balandžio 16, sekma
dienį, 2 vjp.p., Estų Namuose, 
958 Broadview Ave. Rengia es
tų šachmatininkų klubas. Tele
fonai informacijai — 698-4426 
arba 423-2359.

Tautybių savaitė — Karavanas 
bus birželio 23 — liepos 1 d.d. 
Šiais metais jame dalyvaus 58 
paviljonai, jų tarpe ir “Vilnius”, 
kuris bus įrengtas Prisikėlimo 
salėse. Pernai 50 Karavano pa-, 
viljonų aplankė apie 2 mil. žmo
nių. Karavanas Toronte pradė
tas organizuoti 1968 m. Tais me
tais dalyvavo 29 tautinės gru
pės. Dabar susidomėjimas Ka
ravanu yra gana didelis ir kai- 
kuriem paviljonam (komercinio 
pobūdžio) pelningas. Kiekviena 
dalyvaujanti grupė turi įmokėti 
centrui $1.000. ,

TELEFONU IŠ ČIKAGOS. 
Verdi operos “Nabucco” prem
jera balandžio 1 ir 2 d.d. Augš- 
tesniojoje Marijos Mokyklos sa
lėje praėjo su dideliu pasiseki
mu. Pilnutėlė salė žiūrovų buvo 
sužavėta tiek operos turiniu, 
tiek jos atlikimu bei režisūra. 
Solistai puikiai atliko savo 
vaidmenis, 36 asmenų orkest
ras, diriguojamas A. Vasaičio, 
darniai derinosi į visumą. De
koracijos buvo atvežtos iš Itali
jos Milano. Režisorius D. Hicks 
iš Niujorko davė originalų ope
ros apipavidalinimą. Sekantis 
spektaklis — balandžio 8 d. Ja
me dainuos ir torontietis teno
ras R. Strimaitis. Manoma, kad 
visi bilietai bus tuoj pat išpirk
ti ir sekančiam spektakliui. — 
Vakaronė su rašytoju Jurgiu 
Jankumi Jaunimo Centro salėje 
kovo 31 d. buvo taip pat labai 
sėkminga — dalyvavo pilnutėlė 
salė tautiečių.

“T. Žiburių” skaitytojas E. 
W. Baranauskas iš Schenectady 
sumokėjo “TŽ” prenumeratą 
oro paštu vienam tautiečiui Ar
gentinoje.

Kanados Lenkų Kongresas 
rengia laisvojo pasaulio lenkų 
suvažiavimą š.m. gegužės 25-28 
d.d. “The Sheraton Centre” vieš
butyje Toronte. Pagrindinė su
važiavimo tema “Ateities Len
kija”. Paskelbtoje informacijo
je sakoma, kad išeivijoje yra 13 
milijonų lenkų, t.y. trečdalis 
tautos. Suvažiavimo tikslas — 
tęsti kovą už Lenkijos nepri
klausomybę, stiprinti lenkiškąją 
kultūrą, išlaikyti krikščionišką-; 
ją tradiciją.

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELE E. KAUNIENE 

Broker • Realtor 
Notary Ppblic

REALTOR*

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

MAIRONIO MOKYKLOS POBŪVIS
Šios mokyklos mokinių tė

vų komitetas, pirmininkaujamas 
Pr. Dovidaičio, balandžio 1 d. 
Lietuvos Kankinių par. salėje 
suruošė pobūvį-vakarienę, skir
tą buvusiam mokyklos vedėjui 
Jonui Andruliui pagerbti bei su 
juo atsisveikinti. Susirinkus per 
šimtą mokytojų, tėvų, visuome
nės veikėjų, dabartinis mokyk
los vedėjas Vyt. Bireta pakvie
tė ev. kun. A. Žilinską sukalbė
ti maldą. Pasivaišinus, mokyt. 
S. Bubelienė tarė atsisveikini
mo žodį mokytojų vardu, pa
brėždama buvusio vedėjo uolu
mą, taktiškumą ir kantrumą. 
Gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas pabrėžė J. Andrulio nuopel
nus švietimo srityje lietuvių 
tautai. KLB pirm. J. R. Sima
navičius priminė, kad Maironio 
mokyklai suėjo 30 metų ir kad 
per tą laiką ji išleido 630 abitu
rientų. Padėkos žodį tarė KLB 
švietimo komisijos pirm. V. 
Stanevičienė. Buvusio mokyklos 
vedėjo nuopelnus lietuviškajam 
švietimui iškėlė ir kiti kalbė
tojai — KLB Toronto apyl. 
pirm. A. Juzukonis, Lietuvos 
Kankinių par. klebonas kun. P. 
Ažubalis, Prisikėlimo par. kle
bonas ir mokyklų tarybos pirm, 
kun. Aug. Simanavičius, OFM.

Humoru ataustą kalbą pasakė 
tėvu k-to pirm. Pr. Dovidaitis. 
Iš kalbėtojų paaiškėjo, kad J. 
Andrulis buvo mokyklos vedėju 
15 metu, o prieš tai — 4 metus 
mokytoju, taigi atidavė jauni
mui 19 metų. Reikšdami jam 
savo dėkingumą, pobūvio daly
viai sugiedojo “Ilgiausių metų”, 
o mokykos vadovybė įteikė ver
tingą dail. T. Valiaus paveiks
lą “Žemaitija” (J. Andrulis yra 
žemaitis). J. Andrulis savo kal
boje išreiškė padėką už pobū
vio surengimą, sveikinimus, do
vaną ir pareiškė, jog taip ilgai 
galėjo dirbti mokykloje ypač 
dėlto, kad turėjo gerus moky
tojus. Taip pat jis dėkojo savo 
žmonai Salomėjai, kuriai teko 
didesnė šeimos židinio našta. 
Jai buvo įteikta rožių puokštė 
kaip visų padėkos ženklas. Me
ninę programą atliko “Vasaros 
garsų” trijulė — seserys Dovi- 
daitytės ir akordeonistė A. Blis- 
kytė. Pobūvio programai vado
vavo ir atitinkamą žodį tarė 
Vyt. Bireta, naujasis mokyklos 
vedėjas, perėmęs šias pareigas 
nuo šių mokslo metų pradžios. 

. D.

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

Tik per gyvenimą žmogus 
gali pasiekti amžinybę. 
Gyviems bendrauti su Tavim 
telieka tik malda

U

A.a. Reginos Šmigelskytės 
Čiečiurienės - Hillenbrand 

mirties metinės bus prisimenamos šv. Mišiomis

Balandžio 15, šeštadienį, 10 v.r., Prisikėlimo šventovė
je, Toronte, Ont.; balandžio 16, sekmadienį, 9 v.r., Dievo 
Apvaizdos lietuvių šventovėje, Southfield, Michigan; 
balandžio 16, sekmadienį, 1 v.p.p., Holy Name švento
vėje, Gulfport - St. Petersburg, Florida.

Kviečiami draugai ir pažįstami dalyvauti bei prisiminti 
velionę savo maldose.

Nuliūdę
tėvai A. A. Šmigelskiai, 
duktė Dalia, vyras Jan, 
sesuo Loreta Murauskienė su šeima

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tos ....................6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Pensijų planas .............................8.5%
Term. ind. 1 m......................... 8.75%
Term. ind. 2 m.....................9.0%
Term. ind. 3 m..........................9.25%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............................... 10.5%
Nekiln. turto ........................... 10.0%
Čekių kredito ........................... 12.0%
Investacineš nuo ................. [..10.5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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


