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Kova aikštėje
Mūsuose Įprasta kovoti daugiausia laikraščiuose, susi

rinkimuose bei suvažiavimuose. Bet tai būdinga tik visuo
menės bei politikos veikėjams. Sportininkai turi visai kito
kio pobūdžio kovas — jos vyksta aikštėse pagal tiksliai 
nustatytas taisykles. Tiesa, apsistumdo kartais ir sportinin
kai, bet už tai jie yra baudžiami. Tuo būdu kova aikštėje 
išlieka civilizuotų žmonių lygyje, ir sportas netampa muš
tynėmis. Sportinis žaidimas yra sritis, kurioje žmogus ko
voja, rungiasi, kad laimėtų pergalę kultūringu būdu. Tai 
sritis, kuri traukia ypač jauną žmogų, pilną energijos ir 
linkusį kovoti žaismingu būdu. Dėlto nenuostabu, kad ir 
lietuvių jaunimas yra linkęs Į sportinę sritį. Visose dides
nėse lietuvių kolonijose veikia sporto klubai, kuriuose tel
kiasi nemažai jaunimo. Jau praėjo daugiau kaip trys de
šimtmečiai nuo pokarinės mūsų išeivijos atsiradimo už 
Lietuvos ribų, tačiau sporto klubai tebėra gyvastingi. Vie
na karta jau baigė savo sportines dienas, bet susilaukė 
gražaus prieauglio. Pastarasis yra mažiau linkęs į organi
zacinį veikimą, bet mielai rungiasi aikštėse. Tokį jaunimą 
pamatysime ir Pasaulio Lietuvių Dienose Toronte, kur 
didžiojo renginio rėmuose numatytos ir sportinės žaidy
nės. Jos prasidės š.m. birželio 26 d. ir baigsis liepos 1 ar 
2 dieną.

TAI PASAULINIO masto užmojis, rengiamas tokiu 
mastu pirmą kartą išeivijoje. Jis iš rengėjų pareika
laus labai daug pastangų, bet jos, reikia tikėtis, bus 
atlygintos džiugia sėkme. Tokiai vilčiai yra pagrindo, nes 

jau dabar aišku, jog pasaulio lietuvių sportinėse žaidynėse 
dalyvaus gana daug sportininkų beveik iš visų laisvojo pa
saulio kraštų, kur veikia sportiniai vienetai. Visų pirma 
laukiama iš jų sportinės kokybės. Iš viešo sportininkų 
pasirodymo bus galima spręsti, ar sportas prisidėjo prie 
jų asmenybės bei charakterio išugdymo, ar paruošė juos 
ne tiktai sportinei kovai aikštėje, bet ir tvarkingam gyve
nimui. Malonu matyti sportininkus, kietai besirungiančius 
aikštėje, bet liūdna stebėti juos viešbučiuose, kur dažnai 
dingsta visas sportinis drausmingumas ir padorumas. Tai 
pavojus, kuris gali pakenkti ir lietuvio prestižui aplamai, 
jeigu suvažiavę sportininkai į Pasaulio Lietuvių Dienas 
kultūringai kovos aikštėse, bet nekultūringai elgsis vieš
bučiuose (taip būna kartais studentų suvažiavimuose). Ti
kėkimės, jog tai nepagrįsta baimė — suvažiavę iš viso pa
saulio sportininkai mokės tarp savęs ne tiktai kultūringai 
rungtis, bet ir kultūringai bendrauti. O to bendravimo visi 
yra pasiilgę — kiekvienam rūpi patirti kokie tautiečiai 
užaugo tolimuose kraštuose, kokie jų rūpesčiai, kokie pro
tai ir širdys.

KAIKAS kėlė klausimą, ar PLS žaidynės pasieks olim
pinį lygį, ar pasieks žymesnių rekordų, žinoma, visi 
lietuviai didžiuotųsi, jei būtų pasiekta nepaprastų re
kordinių laimėjimų, tačiau ne juose glūdi šio pobūdžio žai

dynių esmė, šio renginio atveju yra svarbiau jungti spor
tuojančius tautiečius į vieną tautinę šeimą, kad šaunusis 
išeivijos jaunimas sporto aikštėse kovotų už trispalvę Lie
tuvos vėliavą. Tai, sakytume, yra pagrindinis šio didžiojo 
renginio tikslas. Ar bus pasiekta reikšmingesnių sportinių 
pasekmių, ar ne, yra antraeilis dalykas. Mums, išblašky
tiems Lietuvos vaikams pasaulyje, svarbiausias dalykas yra 
atsispirti tam nelemtam išblaškymui, jį nugalėti bendravi
mu ir išlaikyti dvasinę jungtį su tauta, nežiūrint ir didžiau
sių geografinių tolių. Pasaulio Lietuvių Dienos ir bus toji 
oazė, kurion sulėkę tautiečiai iš viso pasaulio kampų galės 
atgaivinti savo širdis bendruomeniniu artumu. Reikia tikė
tis, kad dalyvaus ir sportinių bei kitokių žvaigždžių. Pvz. 
dalyvavimas garsiojo Vito Gerulaičio visiems pakeltų nuo
taiką ir atkreiptų kitataučių dėmesį į lietuvių sportines 
žaidynes. Prie to prisidėtų ir kitų sporto žvaigždžių dalyva
vimas. Bet jeigu jų ir nebus, tai šios didžiosios sportinės 
žaidynės bus didelė paskata sportuojančiam lietuvių jauni
mui išlikti Lietuvos vėliavos gynėjais sporto aikštėse ir 
nuolat tobulintis tiek fiziniu, tiek dvasiniu požiūriu.

Toronto Prisikėlimo parapija švenčia 25-rių metų įsikūrimo sukaktį. Nuotraukoje — pagrindinis pastatas, kuriame 
įrengta šventovė ir didžioji salė; apačioje — klebonas kun. Aug. Simanavičius priima Mišių atnašas Daumanto 
ir R. Kalantos minėjimo pamaldose Nuotraukos — R. Vertelkaitės ir St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ AUSTRALIJOS

Premjeras baltieciu iškilmėje

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. J. CARTERIS ATIDĖJO NEUTRONINIŲ BOMBŲ 
gamybą ir galbūt iš viso jų atsisakys, jeigu Sovietų Sąjunga suma
žins ginklavimąsi. Konkrečiai čia turima galvoje sovietinė vande
nilio bomba “SS-20”, kurios pajėgumas matuojamas 25 milijonais
tonų dinamito, karinių Varšuvos Sąjungos dalinių gausinimas. Pa
gal dabartinį balansą Varšuvos Sąjunga turi 945.000 karių, 20.000 
tankų, 4.075 lėktuvus. Vakarų Europą saugo tik 630.000 S. Atlanto 
Sąjungos karių, 7.000 tankų, 2.350 lėktuvų. Neutroninė ameri
kiečių bomba iš tikrųjų yra tik atominis užtaisas “Ląnce” rake
toms ir didžiosioms patrankoms. Tokio užtaiso efektingumas ma
tuojamas 300-400 jardų spinduliu nuo sprogimo centro. Augšta 
radiacija sunaikina žmones, bet dėl karščio stokos beveik nepa
daro žalos pastatams. L. Brež-e-----------------------------------------
nevas prieš šį ginklą buvo pra
dėjęs aštrią propagandą pasau
liniu mastu, nes jis neveiksmin

KANADOS ĮVYKIAI

Ruošiasi rinkimams
Viešąją nuomonę tiriantis Ka

nados institutas paskelbė kovo 
mėnesio duomenis, liudijančius 
nežymų liberalų populiarėjimo 
padidėjimą ir konservatorių su
mažėjimą. Vasario mėnesį apsi- 
sprendusiųjų grupėje 43% ap
klaustų kanadiečių pasisakė už 
liberalus, 36% — už progresy- 
vuosius konservatorius, 17% — 
už NDP socialistus. Kovo mėne
sį toje pačioje grupėje liberalų 
rėmėjų skaičius pakilo iki 45%, 
konservatorių nukrito iki 34%, 
o NDP socialistų liko nepasikei
tęs. Nuošimčiai yra labai pana
šūs į parlamento rinkimų duo
menis 1974 m. vasarą. Proble
mą betgi sudaro, lyginant vasarį 
su kovu, 5% paaugęs neapsi- 
sprendusiųjų skaičiaus, kuris 
dabar jau siekia 38%. Nuo tų 
asmenų apsisprendimo ir pri
klausys artėjantieji naujo parla
mento rinkimai. Staigus ilgai 
atidėlioto biudžeto paskelbimas 
įtaigoja ruošimąsi rinkimams.

Kanados dolerio vertė praėju
sią savaitę nukrito žemiau 88

amerikietiškų centų, vienu me
tu pasiekdama 87,47 cento, nors 
vyriausybė kovo mėnesį kana- 
diškiems doleriams supirkinėti 
išleido apie pusę bilijono ame
rikietiškų dolerių. Valstybinis 
Kanados bankas palūkanas už 
kitiem bankam duodamas pa
skolas pakėlė iki 8,5%, privers
damas ir juos imtis panašaus 
paskolų pabranginimo savo kli
entams. Tačiau ir ši priemonė 
tik labai nežymiai pakėlė dole
rio vertę, ją palikdama žemiau 
88 amerikietiškų centų. Finansų 
min. J. Chretienas pranešė, kad 
bankuose turėtas $1,5 bilijono 
kreditas kanadiškam doleriui 
gelbėti padidinamas iki $2,5 bi
lijono. Be to, $750 milijonų yra 
gauta už JAV parduotus Kana
dos paskolos lakštus.

Visom partijom atstovaujanti 
grupė federacinio parlamento 
narių 1978 m. taikos premijai 
pasiūlė penkis politinius kali
nius Sovietų Sąjungoje — M. 
Rudenką, O. Tychyjį, A. šča- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

S.m. kovo 15 d. Australijos 
Baltiečių Taryba surengė bend
rą iškilmę krašto sostinėje Kan
beroje, “Rex Hotel”, skirtą pa
minėti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo 60 metų sukakčiai. Daly
vavo premjeras Malcolm Fraser 
su žmona, daug parlamento at
stovų ir 300 baltiečių. Pažymė
tina, kad parlamento atstovų ei
lėse buvo ir darbiečių partijos 
narių, t.y. tos partijos, kurios 
vadas G. Whitlam, būdamas 
premjeru, pripažino de jure 
Baltijos valstybių okupaciją. Iš 
lietuvių dalyvavo: ALB krašto 
valdybos pirm. prof. A. Kabaila, 
ALB Kanberos apyl. pirm. G. 
Kaminskas, Melburno lietuvių 
veikėjas Balys Stankūnevičius 
ir kiti.

* * *
Premjeras pasakė kalbą, ku

rioje pareiškė: “Pirmasis žings
nis mano vyriausybės, atėjusios 
į valdžią 1975 m. gruodyje, bu
vo atšaukti de jure pripažinimą 
Baltijos valstybių įjungimo Sov. 
Sąjungon. Tragiški įvykiai, pa
darę galą nepriklausomybei, ku
rią šiandieną minite, vertė de
šimtis tūkstančių latvių, estų ir 
lietuvių j ieškoti laisvės kitose 
šalyse. Australiją padarėte nau
ja savo tėvyne. Australija davė 
naują viltį daugeliui, kurie pa
bėgo nuo autokratinio priespau
dos režimo. Ji davė naują laisvę 
dirbti bei kurti, naują galimybę 
išlaikyti bei puoselėti savitas re
ligines ir tautines tradicijas. Jū
sų bendruomenės pasinaudojo 
ta galimybe, ir didis yra jūsų 
nuopelnas, kad pajėgėte išlaiky
ti savo tapatybę, išsaugodami 
savo kalbas bei kultūras. Aust
ralija nėra šalis, kurios kultūra 
bei tradicijos plaukia iš vieno 
šaltinio. Mes esame daugiakul- 
tūrė visuomenė, ir tuo būdu vi
si esame turtingesni.

Jūs esate negausi bendruome
nė Australijoje, tačiau pasireiš- 
kėt daugelyje sričių ne pagal 
aritmetinę proporciją. Arvi Par-

bo — vadovaujantis asmuo mū
sų verslininkų bendruomenėje, 
John ir lisa Konrads — olimpi
niai čempijonai, Eduardas Pa
lubinskas — Montrealio olim
pinių žaidynių rekordinis krep
šininkas, Tomas Raudoninis — 
buvęs Australijos futbolo lygos 
rinktinės kapitonas, Olegas Tru- 
chanas — garsusis gamtos tyri
nėtojas ir fotografas bei dauge
lis kitų pasižymėjo mūsų visuo
menės gyvenime.

Vyriausybės tikslas yra ska
tinti didėjantį etninių bendruo

menių įnašą visose Australijos 
gyvenimo srityse — akademinė
je, kultūrinėje, profesinėje, 
verslinėje ir sportinėje. Tam 
tikslui mes stengiamės gerinti 
vyriausybės tarnybas visoms et
ninėms bendruomenėms, ypač 
naujiems ateiviams, kurie dar 
nėra pakankamai išmokę anglų 
kalbos. Mes taip pat ketiname 
plėsti etnines radijo programas 
bei įsteigti etninę televizijos sto
tį. Mes žinome, kad vyriausybės 
etninės politikos sėkmė labai

(Nukelta į 7-tą psl.)

Australijos premjeras MALCOLM FRASER, dalyvavęs 60 metų Baltijos 
valstybių- nepriklausomybės paskelbimo minėjime Kanberoje ir pasakęs 
įspūdingą kalbą

gais padarytų Varšuvos Sąjun
gos tankus, beveik triskart gau
sesnius už S. Atlnato Sąjungos. 
Įgulos nuo radiacijos žūtų tan
kuose, net nepramušus jų plie
ninių šarvų. Tokiu atveju tek
tų atsisakyti masinių tankų tel
kinių, kurie yra būtini pradinės 
fronto linijos pralaužimui. Pre
zidento J. Carterio pasiūlymas 
sudaro nemažą dilemą L. Brež
nevui. Juo, atrodo, daromas 
diplomatinis spaudimas pasira
šyti naują strateginius ginklus 
ribojančią sutartį. Prez. J. Car- 
teris laikiniu neutroninių užtai
sų gamybos atidėjimu nieko ne
praranda, nes tokiems užtai
sams tebėra nepritaikytos “Lan
ce” raketos ir patrankos. Rake
tų pritaikymui reikia 14 mėne
sių, patrankų — 30 mėnesių. 
Nors neutroniniai užtaisai ne
bus gaminami, patrankų bei ra
ketų modifikavimas bus tęsia
mas. Galutinį sprendimą neut
roninių užtaisų gamybos klau
simu prez. J. Carteris žada pa
daryti ateityje, kai paaiškės So
vietų Sąjungos reakcija.

Nauja vyriausybė
Prancūzijos prez. V. G. d’Es- 

taingas naują vyriausybę pave
dė sudaryti ligšioliniam prem
jerui R. Barre’ui. Siekdamas 
parlamento rinkimuose kilusios 
įtampos sumažinimo, prez. V. 
G. d’Estaingas turėjo pasitari
mus su kompartijos vadu G. 
Marchaisu, socialistų vadu F. 
Mitterrandu, didžiųjų darbo 
unijų vadovais. Premjeras R. 
Barre, sudarydamas naująjį ka
binetą, pagrindines ministerijas 
paliko ligšiolinių ministerių 
rankose, įvesdamas tik 9 naujus 
politikus. Ligšiolinę finansų mi
nisteriją tvarkė pats premjeras 
R. Barre, o dabar ji buvo pada
linta į dvi ekonominių ir biu
džetinių reikalų ministerijas su 
naujais ministeriais.

Masiniai streikai
Devynių Bendrosios Europos 

Rinkos valstybių vadai posė
džiavo Kopenhagoje, pagrindi
nį dėmesį skirdami didėjančiam 
nedarbui, ekonomijos sulėtėji
mui, krintančio dolerio proble
moms. Šio pasitarimo metu be
veik visose V. Europos valsty
bėse buvo pravesti masiniai 
streikai, reikalaujantys kovos 
su nedarbu. Be darbo dabar jau

yra apie 7 milijonus europie
čių. Esminius sprendimus teks 
padaryti šią vasarą Bonnoje 
įvyksiančioje ekonominėje kon
ferencijoje, kurioje susitiks V. 
Vokietijos, Britanijos, Prancūzi
jos, Italijos, JAV, Kanados ir 
Japonijos vyriausybių vadai. 
Įsijungimo į BE Rinką laukia 
Graikija, Portugalija ir Ispani
ja. Kopenhagos pasitarimuose 
buvo pabrėžta, kad visi BE Rin
kos nariai turi pasisakyti už de
mokratiją ir žmogaus teises. 
Rinkimai į Europos parlamen
tą devyniose BE Rinkos valsty
bėse bus pravesti sekančių me
tų birželio 7-8 d.d. šis simboli
nis parlamentas turės 410 at
stovų: po 81 iš Britanijos, Pran
cūzijos, V. Vokietijos ir Italijos, 
25 iš Olandijos, 24 iš Belgijos, 
16 iš Danijos, 15 iš Airijos ir 6 
iš Liuksemburgo.

Veteranų žodis
Izraelio kariuomenės vetera

nai suorganizavo grupę “Taika 
dabar”, reikalaujančią, kad 
premjeras M. Beginąs padarytų 
nuolaidų arabams vakarinėje 
Jordano pakrantėje bei kitose 
srityse. Prie Tel Avivo rotušės 
surengtose demonstracijose ve
teranai susilaukė net 45.000 
dalyvių. Susidaro įspūdis, kad 
jiems jau nusibodo nuolatiniai 
karai, neužtikrinantys taikos. 
Rūpestį veteranams kelia griež
ta premjero M. Begino laikyse
na pokalbiuose su JAV prez. J. 
Carteriu, galinti baigtis ameri
kietiškų ginklų tiekimo pristab
dymu. Invazijoje į pietinį Li
baną Izraelis panaudojo naujas 
amerikiečių bombas, nors buvo 
sutarta, kad jas tebus galima 
naudoti tik visuotiniame kare. 
Keršto tikslu šios daug gyvybių 
pareikalaujančios bombos buvo 
nukreiptos prieš palestiniečių 
stovyklas ir kaimus.

Nuteisė teroristus
Teismas Kipro salos sostinė

je Nikosijoje paskyrė mirties 
bausmę palestiniečiams teroris
tams S. M. Chadarui ir Z. H. 
Aliui už egiptiečių dienraščio 
“Al Ahram” redaktoriaus Y. 
Sebajaus nužudymą vasario 18 
d. Jie taipgi dalyvavo lėktuvo 
ir įkaitų pasigrobime, kuris bai
gėsi nesėkmingu Egipto įsikiši
mu, tragiška 16-kos egiptiečių 
karių mirtimi. Dėl šio inciden
to Egipto prez. A. Sadatas nu
traukė diplomatinius ryšius su 
Kipru.
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Ką svarstysime seime?

Lietuviai, žydai, rusai

A. RINKŪNAS
Informacija ir pasisakymai 

ateinančio PLB seimo progra
mos reikalu pradeda rodytis 
spaudoje. Svarbiausias iš jų 
yra, aišku, PLB valdybos, sei
mo rengėjos, paskelbtas paskai- 
tų-pranešimų planas, nurodąs 
temas ir prelegentus. Tas pla
nas trumpesne oficialia forma 
paskelbtas visoje spaudoje, o 
jo smulkesnį nagrinėjimą pa
teikia naujasis “Pasaulio Lietu
vio” numeris vedamuoju straips
niu. Prie to klausimo ir norisi 
sustoti.

Toronte, Kanadoje, esanti 
technikinė seimui rengti komi
sija pradžioje planavo seimą 
dviem dienom — šeštadieniui 
ir sekmadieniui, teisingiau sa
kant, skyrė pusantros dienos, 
nes didesnę sekmadienio pusę 
teks pašvęsti pamaldoms, dainų 
šventei ir po jos būsimam po
kyliui. Vėliau gautas PLB val
dybos pageidavimas pridėti prie 
seimo dar l1/? dienos — pir
madienį ir pusę antradienio. 
Manyta, kad tas naujas laikas 
bus panaudotas akademinėms 
diskusijoms. Iš paskutiniojo P 
LB valdybos pranešimo ir iš jo 
analizės “Pasaulio Lietuvyje” 
matyti, kad planuotoji akade
minė dalis yra suvedama į val
domųjų organų pranešimus su 
diskusijomis, nes pranešėjai- 
prelegentai (4 iš 5) yra PLB 
valdybos nariai. Matote, tai nė
ra visai tas pats. Vienas daly
kas yra nepriklausomos akade
minės diskusijos, “valdžiai” ne
priklausančio asmens vadovau
jamos, o kitas dalykas yra “mi- 
nisterių” pranešimai. Sakoma, 
paskaitininkai-pranešėjai turės 
koreferentus. Gera idėja, bet 
sugadinta tuo, kad koreferen
tus pasirinks patys paskaitinin
kai. Turint galvoje, kad tie pa
skaitininkai yra PLB valdybos 
nariai, praktiškai išeis, kad ko
referentus parinks pati PLB 
valdyba. Tai jau nedemokra
tiška.

Tiek dėl bendros paskaitų or
ganizacijos. Dabar pravartu 
žvilgtelėti ir į paskiras temas, 
kurios, kaip sakėme, daugiau 
detalizuotos paties PLB pir
mininko redaguotame “Pasaulio 
■Lietuvio” 39 (103) nr.

“Švietimo srityje ir toliau 
reikės rūpintis Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimu, jo lietuvių 
kalbos mokymu, mokyklom mo
kytojų bei mokymo priemonių 
paruošimu. Didesnį dėmesį rei
kės skirti ir Australijos bei Eu
ropos lituanistinėms mokyk
loms” (“PL”). Taip, reikia rū
pintis tolimaisiais kraštais, bet 
kaip su pačiu mūsų švietimo 
centru — Šiaurės Amerika? Ar 
nemanome, kad mūsų mokyklos 
šiame žemyne, kuris ant savo 
pečių neša didžiąją lituanisti
nio švietimo dalį, jau pradeda 
griūti?

Kultūros srities paskaitos 
programa jau žymiai arčiau 
teisingų pirmumo kategorijų: 
“Apsvarstyti dabartinės PLB

'urniture<£t&
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NAMUv
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Nemokamas pristatymas 
į namus.

A U T U V E S :

X Vakaruose 
X Rytuose

— 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 į
— 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444 į

Kroutuvės atidarytos nuo 9 volondos ryto iki 9 vol, vakaro.

valdybos tarp kraštų bendruo
menių vykdytą kultūrinį ryšį, 
panagrinėti jo rezultatus, mora
linį pelną bei materialinį nuos
tolį” (“PL”). Tai gerai, to tik
rai reikia.

Lietuvos ir jos laisvinimo rei
kalais “PL” paskelbtoji tezė yra 
ši: “Kritiškiau reikės žvelgti į 
mūsų draugų pasirinkimo poli
tiką, pasidairyti realesnių poli
tinių atramų ir gal net vieną 
kitą, visos išeivijos apimtimi 
vykdomą, konkretų žygį supla
nuoti”. Pirmoji tezės dalis būtų 
gera, bet viską sugadina pabai
gos frazė “visos išeivijos apim
timi vykdomą”. PLB visos išei
vijos, deja, dar nejungia. Šalia 
jos yra ir kitų mūsų politinių 
veiksnių, todėl tikėtis, kad PLB 
seimas gali suplanuoti visos iš
eivijos akciją Lietuvai palaiky
ti ir vaduoti, yra geriausiu at
veju perdidelis ignoravimas 
kitų.

Jaunimo reikalai bene pir
mieji atėjo į mūsų spaudą jau 
kiek anksčiau. “T. Žiburiuose” 
jau esame minėję St. Barzduko 
pasisakymą tuo reiklu “Drau
ge” ir pridėję savo pastabų, o 
dabar štai mus pasiekė “Mūsų 
Pastogės” redaktoriaus pasisa
kymas iš Australijos. Visų tų 
pasisakymų pagrindinė mintis 
yra ta, kad prieš šešerius metus 
įsteigtoji PL Jaunimo Sąjun
ga dar vis nėra atsistojusi ant 
savo kojų, kad tai esanti grupė 
gerų vadų be kareivių. Ypač 
“Mūsų Pastogė” su dideliu su
sirūpinimu žiūri į faktą, kad 
mūsų jaunimo judėjimas iki 
šiol rėmėsi didelėmis vyriausios 
kartos sudėtomis pinigų sumo
mis, o kas bus, kai toji karta 
baigs išmirti? Kiek pinigų su
deda vidurinioji karta — vaka
rykštis jaunimas?

Pinigų klausimas, vis pakar
totinai keliamas PLB valdybos, 
nors ir teisingas, bet pradeda 
nusibosti jo kėlimo forma. Sei
mo nariams tikrai reiktų išsi
kalbėti su žmonėmis ir atsivež
ti konkretesnių naujų pasiūly-. 
mų. Esame jau keliais atvejais 
kėlę centrinės finansinės insti
tucijos reikalą, tad apie tai šio
je vietoje plačiau nebekalbė
sime.

Pagrindinė seimo paskaita, 
patikėta dr. R. šilbajoriui tema 
“Lietuvos kultūros židinys Va
karų pasaulyje”, pačios PLB 
valdybos dar nėra pakankamai 
paaiškinta. Tenka palaukti to
limesnių komentarų.

O visdėlto, šalia viso to, pasi
gendame ir dar vienos paskai
tos, kuriai geriau tiktų atmes
toji akademinių diskusijų for
ma. Tai yra mūsų išeivijos susi
skaldymo klausimas. Viskas yra 
gražu: ir mokyklos, ir kongre
sai, ir laisvinimo akcija, bet 
kaip ilgai visa tai eis, jeigu ir 
po šio penktojo seimo skaldysi
me vieni kitiems galvas taip, 
kaip, skaldome dabar? Iš pa
skelbtosios seimo programos 
nematyti, kad kam nors ta di
džioji mūsų išeivijos liga rū
pėtų.

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

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės'

ANTANAS MUSTEIKIS

Poetas Tomas Venclova nese
niai parašė įdomų straipsnį “Ru
sai ir lietuviai” (Metmenys, 1977 
m. 34 nr.). Ta proga jis pareiš
kė ir savo įsitikinimą apie kitą 
jo paties straipsnį “Žydai ir lie
tuviai”, pastebėdamas: “neatsi
sakau nė vienos to straipsnio ei
lutės” ir manydamas, kad ko
lektyvinės tautinės sąžinės prie
laida “neprieštarauja ir moksli
niam sociologiniam požiūriui”. 
Kadangi ir man teko pasisakyti 
abiem minėtam temom ir tebe- 
tenka būti arti sociologijos, pra
vartu atsiliepti.

Nedėkingas uždavinys kriti
kuoti kolegos Venclovos straips
nį, kai jame yra daug girtinų ir 
teiktinų minčių bei žinotinų fak
tų. Skaitytojas šitai privalo tu
rėti galvoje, kad nenuvertintų 
viso straipsnio, perskaitęs mano 
pastabas. Antra vertus, disiden
tas Venclova jau yra palikęs žy
mų įnašą kovoje už lietuvių ir 
aplamai žmogaus teises, už ką 
mes privalome jam lenkti galvą.

Kontroversiškumas padeda 
pažvelgti į dalykus iš neįprastos 
kertės, pagilina įžvalgą, bet jis 
nebūtinai implikuoja tiesą. Abu 
Venclovos straipsniai yra kont
roversiniai, sakyčiaau — kūry
biški, kiti sakytų — spekulia
ciniai ar publicistiniai, kiekvie
nu atveju reikalingi griežto pa
tikslinimo.

Mano priekaištai trejopi. Pir
ma, Venclova remia savo įsiti
kinimus ne tiek pilnais, kiek 
vienašališkais faktais. Antra, jis 
pateikia ryškius faktus, bet in
terpretuodamas neteikia jiems 
pilno svorio. Trečia, jis vartoja 
dvigubą matmenį (“standartą”).

* * *
Pirmiausia paliesime žydų- 

lietuvių problemą. Straipsnis ra
šytas okupuotoje Lietuvoje (sa- 
vilaidai), tad stokoja kaikurių 
faktų, kurie žinomi išeivijoje. 
Deja, jis remiasi komunistų 
naudojamais duomenimis bei 
šaltiniais, kurie gali gerai pasi
tarnauti jų tikslams ir turėti 
mažai bendro su tiesa. Straips
nyje galima užtikti ir tokių už
uominų, kurios skamba insi- 
nuuojančiai, nors pilnų duome
nų apie tai nepateikia, pvz. kun. 
Pranaičio vaidmuo Beilio bylo
je, lietuvių “dalyvavimas” 
(Venclovos sąvoka) Vengrijos ir 
Čekoslovakijos malšinime, lai
kinosios vyriausybės “nesmer- 
kimas” ir “neteisinimas”.

Neturiu po ranka Venclovos 
originalaus straipsnio, tad esu 
priverstas cituoti vertimus, ku
rie gali būti netobuli. Beje, ne
teko girdėti, kad jie būtų iškrei
pę originalą (abu lietuviški ver
timai esmėje sutinka).

T. Venclova plačiai aprašo, 
kodėl žydai Lietuvoje neretai 
būdavo komunistai. Įdomu, kad 
autorius vienoje vietoje juos at
virai pateisina: “Kaikurie tapo 
komunistais dėl visai pateisina
mos neapykantos fašizmui”. 
Pratęsus šį pateisinimą į bolše
vikmetį, reikia konkrečiau nu
sakyti, ką tai reiškė lietuvių at
veju. Iš tikrųjų šios “pateisina
mos neapykantos fašizmui” iš
dava yra susieta su pradžioje 
35.000 lietuvių “išnykimu” 
(Venclova rašo “išnyko”), o vė
liau su ketvirčio milijono lietu
vių deportacijomis į tremtį, 
koncentracijos stovyklas ir daž
ną mirtį. Kitas klausimas, ne
mažiau svarbus, yra šis: ar žydai 
turėjo pagrindą tapti komunis
tais dėl “pateisinamos neapy
kantos fašizmui” Lietuvoje? Juk 
pats Venclova rašo, kad demo
kratiniu ir autoritetiniu laiko
tarpiais žydų kultūrinės autono
mijos klausimo sprendimas lie
tuviuose “kone prilygsta ste
buklui”.

Nors Venclova sakosi nenu
tylėsiąs apie kitą reikalo pusę, 
aš pasigendu lygybės. Totaliz- 
mas iš kairės ar dešinės yra 
maždaug ta pati blogybė. Bet 
Venclova, kaikur pateisindamas 
komunizmą dėl neapykantos fa
šizmui, neužsimena apie pateisi
namą tautinį šovinizmą dėl ne
apykantos komunizmui. Juk 
naivių idealistų galėjo būti abie
jose pusėse: vieni galėti tikėti 
proletariato rojum, kiti — ant
žmogiškos kultūros išganymu. 
Argi abeji nėra lygiai nusikaltę 
prieš žmogiškumą?

Dvigubas matmuo išryškėja 
ir smulkmenose. Autorius tei
singai smerkia lietuvių vartoja
mą neutralų “žydo” žodį, jei jis 
ištariamas su panieka. Bet jis 
neužsimena, kad ir žydo žodis 
apie lietuvį kaip “gojų” ar per
krikštą kaip “mišiugeną” yra 
nudažytas ta pačia panieka. Ir 
dar skaudžiau, kai lietuvis bol- 

ševikmečiu apšaukiamas antise
mitu ir tampa suimtas vien už 
tai, kad, neturėdamas kito žo
džio lietuvių kalba, žydą pava
dina žydu.

Man teko pradėti bene di
džiausias diskusijas lietuvių-žy- 
dų santykių tema išeivijoj, kai 
buvo atspausdintas dr. D. Levi- 
no straipsnis moksliniame žur
nale, kur autorius parodė didį 
šališkumą bei stoką mokslinės 
tiesos .meilės. Autorius mažos 
lietuvių tautos dalies nusikalti
mus priskiria visai tautai, nors 
aplamai lietuvių tauta vokiet- 
mečiu neturėjo savo valdžios ar 
įgalios, su kuria būtų skaitęsis 
okupantas. Po to šiame savait
rašty pasipylė bene pora dešim
čių atsiliepimų, kurių didelė da
lis paliudijo žydų įnašą į lietu
vių tautos naikinimą. Nuomonę, 
žinoma, sunku pakeisti, bet jei
gu ir po tokių liudijimų, kurie 
anapus geležinės uždangos ne
buvo prieinami, Venclova tebe
kartoja, jog “neatsisakau nė vie
nos to straipsnio eilutės”, tai 
jis, mano nuomone, tolinasi nuo 
tiesos.

Žydų - lietuvių sankryža bol- 
ševikmečiu ir vokietmeČiu (tiks
liau — nacimečiu) nebuvo vie
nos krypties gatvė. Neapykanta, 
kerštas, skriaudos bei tautžu- 
dystė siautė dviem kryptim. 
Venclova sudaro įspūdį, kad iš 
vienos pusės — tai buvo lyg ir 
abstrakti (be aiškios žydų-lietu- 
vių sankryžos) “represijų ban
ga”, o iš kitos pusės — žmogžu
dystė bei gėdingas abejingu
mas. Reikia taip pat pabrėžti, 
jog Venclovos mintis, kad kitos 
tautos “savus reikalus ... pačios 
išsiaiškins” problemos neiš
sprendžia. Toks vienašališku
mas man primena neretų Ame
rikos liberalų sampratą ameri- 
kiečių-rusų santykių plotmėje. 
Esą, pirma mes nusiginklavimu 
parodykime gerą pavyzdį ru
sams, tada ir jie tą patį pada
rys, ir .. . įgyvendinsime taiką 
šioje žemėje. Pažįstantys komu
nistinę ideologiją ir praktiką į 
tai gali atsakyti tik su panieki
nančia ar atlaidžia šypsena.

Gerai, kad Venclova nepalie
ka lietuviams vien juodos dė
mės, nes prisimena ir daugelį 
dešimčių lietuvių, kurie nebuvo 
abejingi, bet galbėjo žydus, rizi
kuodami savo gyvybe, tik jis vėl 
— nė nebando pajieškoti žydų, 
kurie nebuvo abejingi ir gelbė
jo lietuvius bolševikmečio. Ar
gi abipusiškumas to neimpli
kuoja? * * *

Venclova sukomplikuoja savo 
temą kita sąvoka — kolektyvi
nės tautos asmenybės bei sąži
nės prielaida. Koks gi šios prie
laidos ryšys su sociologija, poli
tiniais mokslais ar teise?

Kilniai kolektyvinės tautos 
sąžinės prielaidai įtvirtinti 
Venclova šaukiasi dviejų garbių 
Nobelio premijos laureatų. Tie
sa, tos sąžinės “būtinumą vokie
čiams priminė Heinrich Boell, 
o rusams Aleksandras Solženici- 
nas”. Bet yra vienas dalykas, 
ką šie laureatai priminė savo 
tautiečiams, ir kitas dalykas, jei 
tai taikoma lietuviams. Valsty
biniu bei teisės atžvilgiu situa
cijos yra griežtai skirtingos. Hit
leris į valdžią atėjo legaliai; jis 
ir didelė jo pasekėjų vokiečių 
masė vykdė “galutinį žydų pro
blemos sprendimą” (tautžudys- 
tę). Tad teisiškai atsakomybė 
tenka patiems vokiečiams.

Panašus atvejis ir Lenino.
AUKOKIME VĖŽIO DRAUGIJAI

Vėžio ligos tyrinėjimas yra bran
gus. Elektroninis mikroskopas kai
nuoja nuo $50.000 iki $95.000. Ultra 
centrifūga su rotoriais (aparato da
limis, besisukančiomis apie ašį) — 
$20.000, o galvos ir viso kūno tyri
nėtojas (scanner) kainuoja nuo 
$200.000 iki $700.000.

“Tyrinėjimas, finansuojamas vi
suomenės įnašais draugijai, taip pat 
reikalingas naujų pastatų. Algos tu
ri būti mokamos visą laiką dirban
tiems mokslininkams, laboratorijų 
technikams ir asistentams.

Balandis yra Kanados vėžio drau
gijos vajaus mėnuo. Be Kanados gy
ventojų duosnių aukų negalėtume 
remti vėžio tyrinėjimų. Taip pat 
draugija negalėtų tęsti savo viešos 
švietimo ^programos ir padėti sergan
tiems vėžiu — pareiškė F. Sgamba- 
ti, Kanados vėžio draugijos pirmi
ninkas.

1978 m. lėšų telkimo ir švietimo 
vajus ypač pabrėžia pastangas: pa
stangas apsisaugoti nuo vėžio, pa
stangas apsaugoti kitus, remiant vė
žio tyrinėjimus.

Kiekvienas doleris, duodamas Ka
nados vėžio draugijai, veikia trejo
pai, — pareiškė vajaus pirminin
kas. Pirmoji programos dalis — pa
rama tyrinėjimui — yra gerai žino
ma. Antroji — švietimas, vykdomas 
viešu ir profesiniu požiūriu. Visoje 
Kanadoje draugija skleidžia viešą 

Nors jis pagrobė valdžią nele
galiai, ginklu išnaikinęs kitą re
voliucinę varžovų grupę, rusai 
buvo pagrindiniai valdžiois vyk
dytojai. Tautinės mažumos, žy
miai prisidėjusios prie revoliu
cijos kėlimo, nebuvo rusiškų ko
munistų glostomos. Žydiška 
“Bundo” sekcija greit buvo su
žlugdyta, Trockis turėjo gana 
anksti išvykti iš savo kuriamos 
Sovietijos, nors jo varžovas su
rusėjęs gruzinas (Stalinas) ne
trukus pasisavino pastarojo ko
lektyvizacijos programą. Valy
mų metu nukentnėjo ir daugu
mos, ir mažumų elito atstovai, 
bet pačiose viršūnėse stipriausi 
išliko rusai ar surusėję komu
nistai. Tad Solženicinas teisėtai 
priminė savo tautiečiams jų nu
sikaltimus ir prisiėmė rusų tau
tos atsakomybę. Lietuviai šiuo 
atveju — masinių žydų žudynių 
metu Lietuvoje — valdžios ne
turėjo. (Laikinoji vyriausybė į 
tai negalėjo turėti įtakos ir ap
lamai nebuvo vokiečių valdžios 
toleruojama). Sporadiški “pa
dugnių”, nelietuvių ar lietuvių 
nusikaltimai prieš žydus negali 
teisėtai saistyti visos lietuvių 
tautos; lygiai paskiri žydų nusi
kaltimai prieš lietuvius negali 
saistyti visos žydų tautos. Tad 
šia prasme minėtų laureatų pri
minimai mums negalioja. Šitaip 
reikalas atrodo iš sociologinio, 
politinių mokslų bei teisės po
žiūrio. * * *

Bet yra kitas požiūris — filo
sofinis, teologinis ar kaip mes jį 
bevadintume. Pagal tai Venclo
vos iškeliama kolektyvinė sąži
nė turėtų mums visiems šviesti 
kaip idealas. Ją galima suvokti 
trejopai: šeimos, tautos ir žmo
nijos rėmuose. Pirmuoju atveju 
mes galėtume pasiimti kaltę už 
kiekvieno šeimos nario nuslydi
mus, antruoju — už tautiečių 
skriaudas bei nusikaltimus, tre
čiuoju — už kiekvieno žmogaus 
padarytą, blogį. Be abejonės, 
turint tokią kolektyvinės asme
nybės sąžinę, visas pasaulis pa
sidarytų geresnis, teisingesnis, 
darnesnis.

Man rodos, panašia prasme 
krikščionis suvokia krikščiony
bės skelbiamą žmogaus nuopolį 
— pirminę nuodėmę, padarytą 
Adomo ir Jievos. To pasekmes 
bei atsakomybę tikintieji tebe
jaučia ir dabar. Panašiai yra tei
giama, kad neviena Afrikos kil
tis, bet visi žmonės yra kalti už 
Kristaus nužudymą. Kolektyvi
nės sąžinės rėmuose tad aš jau
čiu nerimastį, savotišką grauži
mą bei atsakomybę, jog lietu
viai nusikalto žydams ir kitoms 
mažumoms, žydai nusikalto lie
tuviams, vokiečiai “žemesnėm 
rasėm”, amerikiečiai indėnams 
ir t.t. Žinoma, mano sąžinė yra 
jautresnė saviesiems — lietu
viams, kurie buvo nusikaltimų 
vykdytojai ar aukos. (Giminių 
tarpe tepažįstu tik aukas).

Teoriškai Venclovos pabrėž
tas skirtumas tarp kolektyvinės 
sąžinės ir kolektyvinės atsako
mybės yra tikras, bet praktiškai 
tie dalykai yra tiek artimi, kad 
juos sunku išskirti. Jei sąžinė 
neturėtų atsakomybės pajauti
mo, vargiai ji pasireikštų grau
žimo ar kaltės pergyvenimu. 
Bet jeigu Venclova suvokia at
sakomybę kaip teisinę kategori
ją, implikuojančią skriaudos at
lyginimą reparacijomis, o sąži
nę kaip atgailos kategorją, gali
ma su juo sutikti.

(Bus daugiau)

švietimą, kaip svarbu anksti susekti 
vėžį, kai greitas gydymas gali jį iš
gydyti. Taip pat pabrėžiamas apsi
saugojimas nuo vėžio. Vyrų ir mo
terų dėmesys ankstyviems ženklams 
gali sutaupyti daug žmonių kančių ir 
sumažinti dideles gydymo išlaidas. 
Draugijos filmai, leidiniai ir konfe
rencijos teikia žinias ir faktus apie 
vėžį medicinos ir artimų profesijų 
nariams.

Taip pat daug yra daroma padė
ti sergantiems vėžiu: gaminami bei 
paskirstomi tvarsčiai, parūpinama 
transportacija, organizuojamas lan
kymas ligoninėje ir namie, — tęsė p. 
Sgambati. Sis darbas gali būti tęsia
mas tiktai Kanados žmonių duosnu- 
mo dėka. Dėlto visi yra kviečiami 
teigiamai atsiliepti į mūsų kreipimą
si telkti lėšas metiniame balandžio 
vajuje”. Adresas aukotojams; Cana
dian Cancer Society, 185 Bloor St. 
E., Toronto, Ont. M4W 3G5.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).-

Padėka
Šių metų kovo 5 d. staiga mirė 
mūsų mylimas vyras ir tėvas 

a. a. Jonas Dunčikas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už jo lankymą laido

tuvių namuose, pareiškusiems užuojautas, prisiminu
siems maldose, atsiuntusiems gėles, aukojusiems šven
tas Mišias, nešusiems velionies karstą ir palydėjusiems į 
kapines.

Nuoširdi padėka solistui V. Verikaičiui už giedo
jimą per šventas Mišias.

Dėkojame Lietuvos Kankinių parapijos kunigams 
už iškilmingas šventas Mišias, palydėjimą j amžino 
poilsio vietą ir visą pagalbą.

Dėkingi Jums —
žmona Marija
ir visa šeima

A+A
mylimai MOTINAI mirus,

dukras — GIRDĄ ŠIUKŠTERIENĘ-SILLAOTS, E. 
ŠERNIENf ir jų šeimas, gimines bei pažįstamus 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

P. A. Misevičių šeima
B. Galinienė

i y TUNbt 31., i oronto / (tarp Davisville ir bglintonj 4
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

«S)I>I®*’ («©*> cK® cS®■*©(!)<?»

FLYNN’S gėlių krautuvė | 
(savininkai latviai)

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

s 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424
e^e)H)(5)V ■V®

Kanados Lietuvių Fondas
Nauji nariai ir įnašai:

759. KLB Kalgario apylinkė ... $100
760. šturmas, A. _____________  100
761. Zavadsko, Mamerto atmin. 365
762. Dauginis, Valteris ---------- 100
763. Kairys, Alfonsas _________ 1000
764. Sakas, Vincas ___________ 100

Įnašų papildymai:
127. Januška, Mykolas iki $350
128. Januška, Vincas ... ..........  250
40. Rudinsko, Prano atmin. 215

734. Juodviršio, Juozo atmin. . 1000 
198. Karbūno, Leono atmin. 600 
291. Valiaus, Telesforo atmin. 160 
257. Prisas, Juozas ______   700
430. Jokubilius, Silvestras 1200
431. Jokubilienė, Elena ----- 1200

Montrealio Lietuvių Bendruomenė 
vėl neteko žymaus visuomenės veikė
jo Pr. Rudinsko. Nuoširdžiausia Fon
do užuojauta šeimai. Šio žymaus 
žmogaus atminimą pagerbdami auko
jo KL Fondui $25: Iz. Mališka; $20: 
P. Bernotas; po $15: J. Adomaitis, 
ir N. N.; po $10: R. Otto, A. Jonelis, 
J. Jocas, Br. Staškevičius.

Winnipego lietuviai taipgi neteko 
vieno brangaus senosios išeivijos at
stovo — Mamerto Zavadsko. Jo at
minimui vietoje gėlių bičiuliai bei 
pažįstami sudėjo labai gražią auką 
KL Fondui. Paaukojo $28: Jacob and 
Crowley Mfg. Co. — velionies žmo
nos V. Zavadskienės bendradarbiai; 
$20; L. Stanius, M. Hasenheim ir sū
nus G., E. K. Kalasauskai, M. E. Ša- 
rauskai; po $15: D. B. Varneliai, T. 
Kelmans, E. Bartusevičienė, A. J. 
Varneliai, A. E. Lingės; po $10: M. 
M. Januškos, V. E. Januškos, J. Ma
čiūnienė, S. Maciūnaitė, V. O. Liau- 
kevičiai, A. J. Kuncaičiai, A. A. Bal
čiūnai, C. Jankauskas, J. T. Timmer- 
manai, V. A. Rutkauskai. J. P. Liau- 
kevičiai, F. E. Balbonai, E. E. Tows, 
A. H. šarauskai; po $5: kun. J. Ber- 
tašius, S. Surdotas, S. J. Ramančiaus- 
kai, K. A. Malaskevičiai, M. Kazi
mieras, N. Closson, M. Cure; $2: 
Bartnikai.

KL Fondas sveikina visus naujus 
narius, ypač tūkstantininką Alfonsą 
Kairį, dėkoja visiems, padidinusiems 
savo ankstyvesnius įnašus. Ypatingą 
padėka p.p. Jakubiliams ir broliams 
Juodviršiams.

KLF tarybos posėdyje 1978 m. ko

S

vo 18 d. priimtas toks pelno paskirs
tymas:

1. Lietuvių Tautodailės
Institutui _______________ $2500

2. Kanados Lietuvių
Jaunimo Sąjungai -------------  600

3. Toronto ateitininkų
tėvų komitetui ____________  100

4. KLB Montrealio apylinkei ... 100
5. Montrealio lietuvių jaunimo

stovyklavietei “Baltija”    200
6. Toronto augštesniesiems

lituanistiniams kursams    100
7. Pasaulio Lietuvių Jaunimo

Sąjungai _________________  400
8. Sudburio tautinių šokių

grupei "Ramunėlė”  ____ 100
9. St. Catharines tautinių

šokių grupei “Nemunas” ---- 100
10. Toronto Lietuvių Jaunimo

Ansambliui “Gintaras” ____ 200
11. Toronto Lietuvių Tautinių

šokių Grupei “Atžalynas” .... 200
12. Toronto dramos būreliui

“Aitvaras” ---------   100
13. Pasaulio Lietuvių Dienoms 6000
14. “Nepriklausomai Lietuvai” .. 250
15. “Tėviškės Žiburiams” _____ 250
16. “Speak Up” ______________  150
17. Toronto pensininkų klubui . 100
18. Toronto skautų tuntui

“Rambynas” ______________  100
19. Skautų-čių stovyklavietei

“Romuva” ....._____   300
20. PLB švietimo komisijai ____ 200
21. “Tėvynės prisiminimų”

radijo programai __________  150
22. Prisikėlimo par. sporto

klubui “Aušra” ___________  200
23. Sporto klubui “Vytis” -------  200
24. KLB kultūros komisijai 700
25. Toronto Universiteto Lietu

vių Studentų Klubui ----------  250
26. Vasario 16 gimnazijai

remti k-tui ___ —................... 1000
27. KLB švietimo komisijai 1950

Iš viso paskirstyta kultūriniams 
lietuvių reikalams $16.500. Kaip ma
tote, mieli lietuviai, tai graži suma 
— kur du stos, visados daugiau pa
darys. Tad, mieli broliai, stokite į 
Kanados Lietuvių Fondą.

Pakeitę gyvenamas vietoves, ma
lonėkite pranešti KLF sekretoriui 
28 The Palisades, Toronto, Ont. 
M6S 2W8.

KLF valdyba



Windsoro “Neries” šokėjos, vadovaujamos Eleonoros Stanevičiutės-Holmes<šoka “Audėjėlę” Nuotr. K. Sragausko

Praeities džiaugsmai ir vargai A Kaln-^
25 metai Toronto Prisikėlimo parapijai • Įsteigimas, Įsikūrimo darbai ir rūpesčiai • Žvilgsnis j ateitį

Italai ir vokiečiai apie Lietuvą
KL. RAZMINAS

Nežinomų Sibiro lietuvių 
tremtinių dainos “I canti del 
martirio lituano”, prel. V. Min
cevičiaus išverstos italų kalbon 
ir išleistos atskira knygute, pla
čiai pasklido Italijoje ir susi
laukė didelio atgarsio spaudo
je. Jos sužavėjo italų jautrias 
širdis. Florencijos konservatori
jos profesorė Dina Paoli Giani 
gražiai harmonizavo vieną iš tų 
dainų “Tykiai banguoja gyveni
mas mano — nebėra laisvų va
landų .. .” ir atspausdino gai
das. šiomis dienomis šią kom
poziciją atliko Urbino ir Urba- 
nijos miestų polifoninis choras.

Daugiau kaip 50-je pasaulio 
kraštų veikianti tarpkonfesinė 
“Misija persekiojamai Bendri
jai padėti” savo informacijų lei
diny “Uomini Nuovi” — Nau
jieji žmonės pateikia nemaža ži
nių apie religijos persekiojimą 
Lietuvoje. “Į Sibirą ištremtoji 
lietuvaitė Nijolė Sadūnaitė yra 
ryškiausias kovotojos už tikėji
mą pavyzdys — rašoma leidiny
je. — Jos tragedija kiekvienam 
laisvėje gyvenančiam tikinčia
jam įsakmiai primena pareigą 
malda ir visais galimais budais 
padėti persekiojamiem bro
liam”.

“Uomini Nuovi” leidinys, pa
sinaudodamas prel. V. Mincevi
čiaus leidžiama ELTA-PRESS 
medžiaga, pažymi, kad Lietuva 
yra vienintelis kraštas sovietų 
hemisferoje, kuriame gyviausiai 
reiškiat tautiškojo pasiprie
šinimo sąjūdis. Lietuvoje yra 
daugiau kaip 8 pogrindiniai sa- 
vilaidos informacijos leidiniai 
— “LKB Kronika”, “Aušra” ir 
kt.

Lietuvos kankinių problemas 
lygiai nuoširdžiai iškelia ir Ro
moje leidžiamas žurnalas “Pro 
Fratribus”. Šių metų sausio nu
meryje duodamas išsamus 
straipsnis “Sacharovo pranašiš
kas žodis”, kuriame iškeliamos 
lietuvių sąžinės kalinių — Luk
šaitės, Tomonio, Gajausko, Pet
kaus, Sadūnaitės bei kitų patir
tos kančios ir reikalaujama, kad 
pagrindinės žmogaus teisės bū
tų pilnai respektuojamos ir So
vietų Sąjungoje.

Tėvų saleziečių mėnraštis 
“Tempio” — Šventovė paskuti
niame numeryje plačiai nagri
nėja katalikų mokyklų proble
mas. Kur viešpatauja marksiz
mas, ten negali būti laisvų mo
kyklų. Tai ryškiausiai patvirtina 
privačių mokyklų panaikinimas 
Lietuvoje. Straipsnyje cituoja
mi gausūs pavyzdžiai iš įvairių 
Lietuvos mokyklų gyvenimo pa
skelbti “LKB Kronikoje”.

“Vilnius — Belgradas” išsa
mų straipsnį paskelbė Perugios 
mieste leidžiamas dienraštis “La 
Voce” —Balsas vasario 5 d. lai
doje. Straipsnyje nagrinėjamas 
dokumentas, kurį Belgrado kon
ferencijai pasiuntė lietuvių Hel
sinkio nutarimų vykdymui ste
bėti komitetas Vilniuje. Doku
mente iškeliami sovietų nusi
kaltimai Helsinkio nutarimų 
principams, ypač liečiantiems 
pagrindines žmogaus teises ir 
religijos laisvę.

Straipsnyje pažymima, kad 
augščiausioji sovietinės Lietu
vos taryba jau 1976 m. liepos 28 
d., t.y. tuoj po Helsinkio konfe
rencijos, paskelbė “Religinių 
bendruomenių statutą”, kuris 
legalizuoja įvairius religinius 
laisvės varžymus Lietuvoje. Do
kumentuotai nurodomi konkre
tūs faktai ir statuto paragrafai, 
draudžiantys jaunimo katekiza- 
ciją, savišalpos ar kultūrinių bū
relių organizavimą, tikinčiųjų 
lankymą, procesijas, viešą reli

gijos išpažinimą ir jos tiesų 
skelbimą. “Net visi religiniai 
kulto reikmenys šventovėse, 
žmonių paaukoti ar naujai įsi
gyti, priklauso ne Bendrijai, bet 
valstybei” — sakoma statuto 22 
straipsnyje. Tokie faktai, — 
baigdamas pažymi “La Voce” 
korespondentas, — turi paga
liau atverti pasaulio viešosios 
opinijos akis, ir visi persekioja
mieji turi būti apsaugoti nuo le
galizuotos neteisybės. ..

Religinės laisvės varžymus 
Lietuvoje plačiai komentuoja ir 
žurnalistas Sante Cavalleri “La 
Parola” — Žodis laikraštyje, iš
einančiame Florencijoje. “Ryš
kiausią pavyzdį, — pažymi auto
rius, — pateikia dviejų Lietuvos 
vyskupų Julijono Steponavičiaus 
ir V. Sladkevičiaus likimas. Be
veik jau 20 metų abu ištremti iš 
savo vyskupijų negali eiti par
eigų. Tai prieštarauja tiek tiky
binei, tiek civilinei teisei ir pa
žeidžia tarptautinius nutarimus 
bei sutartis ...

Įtakinga Italijos žinių agen
tūra “Roma Informazioni” savo 
biuleteniuose taip pat plačiai 
panaudoja prel. V. Mincevičiaus 
ELTA-PRESS medžiagą. Vasa
rio 13 d. laidoje “Roma Infor
mazioni” trumpai "paminėjo, 
kad ELTA-PRESS jau 25-ri me
tai kas mėnuo išsamiai infor
muoja italų visuomenę apie re
liginę, kultūrinę ir politinę pa
dėtį Lietuvoje.

Vyskupas apie Nijolę 
Sadūnaitę

V. Vokietijoje Augsburgo
PRANEŠIMAS IŠ IZRAELIO

Mintys po kruvinojo šeštadienio
“Tž” skaitytojai, be abejo

nės, girdėjo per radiją, matė 
televizorių ekranuose ar skai
tė laikraščiuose apie arabų te
roristu užpuolimą kovo 11 d. 
Žuvo 32 ir buvo sužeisti 82 ne
kalti žmonės — vyrai, moterys 
ir vaikai, atsitiktinai važiavę 
nelemtą valandą plentu, jun
giančiu Tel Avivą su Haifa. 
Žmonės šventadienio pavakarę, 
nenujausdami tykojančios ne
laimės, linksmai grįžta namo po 
iškylų ar aplankę gimines bei 
pažįstamus. Staiga arabų gauja 
ima beatodairiškai į juos šaudy
ti, o kitus pagrobia įkaitais, kad 
galėtų šantažu išreikalauti sa
vo bendrų paleidimą iš kalėji
mo.

Neįmanoma žodžiais perduoti 
tragedijos, ištikusios žuvusiųjų 
šeimas, visus Izraelio piliečius. 
Iš žmonių veidų išnyko šypse
nos, žvilgsniai kupini rūstaus 
skausmo.

Izraelio premjeras M. Begi
nąs sukvietė spaudos konferen
ciją tuoj pat po specialaus vy
riausybės posėdžio. Jo balsas 
užkimęs. Mes, sėdintieji salėje, 
jaučiame, kaip tasai nebejaunas 
ir daug savo gyvenime patyręs 
žmogus iš visų jėgų tvardosi, 
slėpdamas skausmą ir sielvartą. 
Tik pauzės tarp sakinių ilgos... 
Salėje viešpatauja slogi tyla.

— Po nacizmo likvidavimo 
dar nebuvo pasaulyje tokios 
klastingos organizacijos, kaip 
vadinamoji PLO, — pareiškė 
Izraelio premjeras. — Arabų 
teroristų gaujos neslepia savo 
pagrindinio tikslo — žudyti žy
dus ir sunaikinti mūsų tautos 
valstybę, šios žudikų gaujos ap
ginkluotos rusiškais ginklais. 
Temato visas laisvasis pasaulis, 
kaip žemai nusmuko komuniz
mas, vadovaujamas Kremliaus 
valdovų, duosnia ranka ginkluo
jantis žudikus.

Iš viso pasaulio kraštų plau- 

vysk. dr. J. Stimpfle, savo vys
kupijos laikraštyje aiškindamas 
drąsos dorybę, ryškiausiu pavyz
džiu laiko Nijolę Sadūnaitę. “Ti
kėjimo liudytoja lietuvaitė Ni
jolė Sadūnaitė, — rašo jis — 
yra herojiškai drąsi moteris. 
1975 m. ji buvo nuteista ir iš
tremta į Sibirą vien už tai, kad 
kovojo prieš fizinę ir dvasinę ti
roniją, kilniausiai pasiaukojo už 
tiesą ir meilę, už laisvę ir garbę.
Nepamirštami yra jos žodžiai 
teisme: “Man atiteko pavydėti
na dalia, garbinga lemtis — ne 
tik kovoti už žmonių teises ir 
teisingumą, bet ir būti nuteis
tai. Mano bausmė bus mano 
triumfas! Gaila tik, kad mažai 
spėjau žmonėm pasidarbuoti. 
Su džiaugsmu einu į vergiją dėl 
kitų laisvės ir sutinku mirtį, kad 
kiti gyventų ...” Aiškindamas 
toliau įvairias drąsos dorybės 
sampratas, vysk. Stimpfle rašo: 
“Kas yra krikščioniškoji drąsa, 
mes galime pasimokyti iš Nijo
lės Sadūnaitės. Ji drįso platinti 
“LKB Kroniką”, kuri gina žmo
gaus teises. Kas gi gali būti 
svarbesnio kaip mylėti žmones, 
laisvę ir garbę? Sadūnaitė pati 
mus moko iš kur ji gavo jėgos.

“O to galima išmokti tik Jėzaus 
Kristaus mokykloje, kuris vi
siems yra vienintelė Tiesa, Ke
lias ir Gyvenimas ...” baigia 
savo straipsnį Augsburgo vysku
pas, kviesdamas savo tikinčiuo
sius melstis už persekiojamuo
sius ir konkrečiai parodyti savo 
solidarumą.

kia užuojautos telegramos ir 
laiškai. Valstybių ir vyriausybių 
vadovai, popiežius, Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius, mokslo 
ir kultūros veikėjai, eiliniai ge
ros valios žmonės reiškia nuo
širdžią užuojautą nukentėjusių 
šeimoms ir visai Izraelio tautai, 
pabrėždami savo pasipktinimą 
žudikais. Šio žmogiško solida
rumo fone itin ciniškai skam
ba maskviškės “Pravdos” tonas. 
“Tel Avivo-Haifos plente, tvir
tina “Pravda”, įvyko mūšis tarp 
arabų partizanų ir Izraelio ka
riuomenės dalinio”.

Ką tik palaidojome penkerių 
metų mergaitę Naemi Dani, 
arabų teroristų nužudytą šiame 
“mūšyje”. Anot “Pravdos”, 
penkerių metų mergytė, ma
tyt, taip pat tarnavo Izraelio 
kariuomenėje. Taip meluoda
mas, laikraštis turėtų bent pa
keisti savo pavadinimą.

Maskvos Raudonojoje aikštė
je įvyko protesto demonstraci
ja. Saujelė demonstrantų - disi
dentų, jų tarpe Nobelio premi
jos laureatas profesorius Sacha
rovas, iškėlė šūkį: “Gėda arabų 
teroristams, žudantiems vaikus, 
ir jų rėmėjams!” Milicija išvai
kė demonstrantus.
• * * *

Prieš išvykdamas Izraelin, už 
sukau į Alsėdžius atsisveikinti 
su senu geru bičiuliu Juozu Si
dabru (pavardė dėl suprantamų 
priežasčių pakeista). Netoli 
miestelio, vos už kelių kilomet
rų žemaičių Kalvarijos link, bo
luoja šviežių skiedrų stogu gra
ži sodyba, garsėjanti savo vai
šingu šeimininku-bitininku, kaž
kuo primenančiu Krėvės sker
džių Lapiną. Sėdime mudu su 
Juozu prie stalo, padengto na
muose austa staltiese, sriub- 
čiojame tirštą žemaitišką alų, 
sūriu užsikądami.

— Tai, vadinas, išvažiuoji, — 
(Nukelta į 7-tą psl.)

Kas yra susipažinęs su vie
nos kurios parapijos įsikūrimo 
istorija tremtyje, tai, galima 
sakyti, žino ir kitų. Visų lietu
viškų parapijų steigėjai pergy
veno beveik tuos pačius rūpes
čius ir vargus, patyrė formali
nius sunkumus, finansinius trū
kumus ir dažnas bendro pobū
džio drumstis. Skirtumas tik 
tas, kad vieniems tekdavo iki 
tikslo nueiti ilgesnį kelią, ki
tiems — trumpesnį, vieniems 
tekdavo nugalėti didesnes kliū
tis, kitiems — mažesnes ir t.t. 
Paprastai kiekvieno, ypač pa
grindinio, organizatoriaus die
nas lydėjo nuovargis, nemigo 
naktys, nervų įtampa ir labai 
dažnai nusivylimas. Vienur de
gė naujos parapijos entuziastų 
ugnis, kitur ji buvo kieno nors 
gesinama, statomos įvairios 
kliūtys. Taip dažnai praeina 
metų metai, kol pagaliau išsi
pildo entuziastų viltys ir jie, 
pergyvenę laukimo bei nerimo 
dienas, pagaliau pirmą kartą 
džiaugsmingai susirenka į nau
jai pasistatytą šventovę.

O kai didieji rūpesčiai pra
eina, kai užbaigiama salių sta
tyba, kai įrengiamos stovykla
vietės, sporto aikštelės ir kitos 
visuomeninės bei kultūrinės 
veiklos pastogės, prasideda pa
rapijos žydėjimo laikas: sugau
džia vargonai, pasklinda dainų 
ir giesmių garsai, sušvinta ram
pų lempos, stovyklavietėse pa
kyla į dangų vėliavos bei laužų 
liepsnos ir sujuda, subruzda 
jaunimas . . .

* * *
Maždaug šitaip prasideda 

kiekvienos tremties parapijos 
istorija. Nekitaip kūrėsi ir Pri
sikėlimo parapija Toronte, va
dovaujama lietuvių pranciško
nų. Galbūt reiktų tik pasakyti, 
kad jos įsikūrimo sąlygos buvo 
palankesnės, negu kitų parapi
jų. Jos negalėtų būti lyginamos 
su mūsų senųjų ateivių sąlygo
mis Anglijoje, ankstesniaisiais 
metais Amerikoje, Kanadoje ir 
kitur. Kai seniau parapijos stei
gimo mintis dažnais atvejais 
kildavo paprastų žmonių sąmo
nėse, kurie turėjo rūpintis ne 
tik jos kūrimu, bet ir kunigo su
radimu, tai pranciškonai To- 
rontan buvo arkivyskupijos kar
dinolo pakviesti parapijai va
dovauti (1953. III. 7) ir sukurti 
reikiamas religines ir kitas in
stitucijas, įskaitant ir vienuoly
ną.

Įkūrimo darbų vykdyti 1953 
m. gegužės mėn. antroje pusė
je atvyko net keturi kunigai — 
jauni ir energingi, su klebonu 
ir vienuolyno viršininku kun. 
Bernardinu Grausliu ir padėjė
jais — kun. Placidu Bariumi, 
kun. Pauliu Baltakiu ir kun. 
Petru Baniūnu.

Tai buvo jėga, kokios turbūt 
nė viena parapija neturėjo nei 
kūrimosi metu, nei įsikūrus. 
Darbai, rūpesčiai ir vargai tir
po ir geso šitų vyrų rankose, 
kurioms, žinoma, nuoširdžiai 
talkino nemažas entuziastingų 
parapijiečių būrys. Vieni tų ku
nigų pastangas rėmė darbais ir 
pinigais, o treti — moraliai.

Suradus sklypą ir atlikus vi
sus formalinius reikalavimus, 
statybos darbai buvo pradėti 
1954 m. rugsėjo 1 d., o pirmo
sios pamaldos savuose pastatuo
se atlaikytos 1955 m. rugsėjo 
11 d. Vadinasi, tik apie metus 
laiko parapijiečiams teko lietu
viškose pamaldose dalyvauti 
dviejose kino salėse.

Kad šios parapijos planai ir 
statybos darbai vyko taip spar
čiai, tenka didelę dalį sėkmės 
skirti ir visai lietuvių pranciš
konų vienuolijai. Ji stovėjo už 
savo pasiųstųjų brolių ir visų 
parapijiečių pečių, juos remda- 
ma ne tik moraliai, bet ir labai 
stipriai padėdama lėšomis.

* * *
Kalbant apie šios parapijos 

kūrimosi istoriją, būtų galima 
žymiai daugiau parašyti, bet 
kažin ar beverta jau nekartą 
užfiksuotus ir žinomus faktus 
minėti. Juk apie tai gana plačiai 
rašyta dviejuose parapijos lei
diniuose ir šios sukakties pro
ga išleistoje platokoje apžval
goje, kur tilpo žymiai daugiau 
įdomios medžiagos. Vieną ta
čiau reiškinį, kuris vyko šioje 
parapijoje ir Į kurį iki šiol neat
kreipta dėmesio, tenka suminė
ti — tai išjudintą ir pastatytą 
and stiprių pamatų visuomeni
nės ir kultūrinės veiklos aspek
tą. Pirmųjų dviejų dešimtmečių 
būvyje čia buvo prisiglaudusios 
beveik visos Toronto lietuvių 
jaunimo ir kitos visuomeninės 
bei kultūrinės organizacijos, 
čia vyko didieji Bendruomenės 

renginiai, koncertai, teatrų 
spektakliai, meno parodos, cho
rų repeticijos, sporto pratybos 
ir rungtynės, įvairūs suvažiavi
mai, simpoziumai, paskaitos, 
susirinkimai, posėdžiai, religi
nės vakaronės ir t.t. O dar pri
dėjus jos stovyklavietėje vyku
sias kultūrines pramogas bei 
diskusijas, tai susidarys toks 
visuomeninės veiklos ir kultūri
nės kūrybos krūvis, kuris mūsų 
tremties istorijoje užims nevie
ną garbingą puslapį.

Čia, tiesa, neminiu religinio 
impulso, kuriuo parapijiečiai 
gyveno savo kunigų dėka. Tai 
veikiau yra sėkminga jų pašau
kimo praktika, kuriai jie ruošė
si ir pašventė savo gyvenimą. 
Jų pastangų niekas nepamirš.

Dabar šios parapijos veiklos 
barai susiaurėjo. Jų dalį per
ėmė Lietuvos Kankinių parapi
ja ir Lietuvių Namai. Anksčiau 
šios dvi institucijos savo kultū
rinių užmojų plačiu mastu vyk
dyti negalėjo dėl mažos apim
ties pastatų ir stokos veiklos 
priemonių. Tačiau dar ir dabar 
Prisikėlimo parapija yra giliai 
pasinėrusi į kultūrinių apraiš
kų vandenis, kuriems išdžiūti 
pavojus dar negresia.

* * *
Tautų, bendruomenių ir or

ganizacijų įvairiarūšė istorija, 
kuri bus rašoma ateityje, yra 
kuriama dabartyje. Taigi dabar
ties kūrybinės pastangos suda
ro istorijos turinį — jo didybę 
arba menkybę. Kadangi yra sa
koma, jog istorija yra gyvenimo 
mokytoja, tad labai svarbu, kad 
ji būtų gera mokytoja.

Skaitydami betkurią mūsų 
lietuviško gyvenimo istoriją, 
mes pastebime, kad ji buvo ku
riama be perspektyvos į ateitį. 
Šitokia istorija, kaip mokytoja 
ateities žmogui, yra prasta. Kaip 
tik dėlto mūsų dabarties gyve
nimas mums pateikė ir pateikia 
didelių netikėtumų. Antai, mes 
buvome visiškai nepasiruošę 
emigracijai, išsibarstėme po 
visus žemynus, po įvairius kraš
tus, po miestus ir jų priemies
čius. Dėlto mes, nesusitelkę į 
glaudesnę masę, lengviau pra
radome savo tautinį veidą ir ta
pome mažiau reikšmingi savo 
dvasiniu turiniu, šitai daugiau
sia įvyko ne dėl mūsų pačių kal
tės, bet dėl tų, kurie stovėjo 

Naujo Toronto Prisikėlimo parapijos pastato prakastuvės 1965 m. Iš kairės — parapijos komiteto pirm. dr. J. SUN- 
GAILA, gen. konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS, II. ŽMUIDZINIENĖ, KLB Toronto apylinkės pirm. AUG. KUOLAS

Prakasa žemę naujam Toronto Prisikėlimo parapijos pastatui 1965 metais. Kairėje — “Aušros” sporto klubo at
stovai — A. GRIGAITĖ ir R. TAMULIONIS, dešinėje — skautų atstovai E. RAMANAUSKAS ir R. NARUŠYTĖ

mūsų gyvenimo priekyje, kurie 
kūrė istoriją be ateities per
spektyvos. Jeigu pavartytume 
mūsų dar senesnės istorijos la
pus, surastume dar didesnių ne- 
lemties apraiškų, į kurias buvo 
nepakankamai kreipta dėmesio 
atitinkamu laiku.

Štai ką reiškia gyventi be 
žvilgsnio ateitin! Šis žvilgsnis 
turėtų būti labai budrus ir kryp
tingas ir mūsų parapijų, orga
nizacijų bei kitų mūsų bendrų 
rūpesčių veiksniuose. O kad jis 
būtų sėkmingas, reikia dažnai 
daryti dvasinės ir tautinės są
žinės sąskaitą. Ją susitelkusiai 
padarius, atsiras nemaža ply
šių, kuriuos būtinai reikės už- 
kamšioti. Aure, tik pažvelkime 
kad ir į vienybės stoką — net 
katalikų tarpe. O, regis, taip 
lengva suprasti, kad ten, kur 
nėra vienybės, nėra nė stipry
bės. Arba vėl — mes skundžia
mės, kad trūksta pašaukimų į 
kunigų tarnybą. “Vaje, kas iš
tiks mūsų parapijas be lietu
vių kunigų!” Vien tik klausi
mais ir verkšlenimu pašaukimų 
nesužadinsime. Jais reikėjo pa
sirūpinti prieš 15 ar 20 metų. 
Dabar jau reikia žymiai inten
syvesnio darbo, kad po kitų 15 
ar 20 metų ateinančioji karta 
sulauktų jauno kunigo, čia kaž
kaip nejauku prašyti Dievą, kad 
“Dangus išlytų mums dvasinin
ką”. Ne prašyti, bet atsiprašy
ti Jį reikia, kad mes nepanau- 
dodojame savo proto ir jėgų, 
kuriuos Jis mums suteikė kaip 
didžią vertybę.

Prie septynių didžiųjų nuodė
mių pridėkime dar vieną — mo
ralinės aplinkos taršą. Mes žiū
rime televiziją, klausome radi
ją, stebime reklamą, skaitome 
laikraščius, kaikurias knygas ir 
žinome kas dedasi apie mus. Gal 
kam teko nugirsti, kad jau ir 
mūsų kaikurie paaugliai yra įsi
rengę “slėptuves”, kuriose nuo 
tėvų slepia “Playboy” žurnalus 
ir kitus pornografinius leidi
nius bei nemoralius paveikslus. 
Taigi, dabar aišku apie kokią 
taršą čia kalbame. Taip pat aiš
ku, kad šitokioje atmosferoje 
sunku išaugti padoriam ateities 
žmogui. Dar tenka pastebėti, kad 
mūsų gyvenimo atmosferoje yra 
dar ir kitų piktybinių sūkurių.

Vadinasi, jau šiandien reikia 
pradėti švarinti moralinę aplin

ką, idant rytdienos žmogus iš
augtų sveikas ne tik fiziškai, 
bet ir morališkai, o taip pat ir 
tautiniu atžvilgiu sąmoningas.

Visa ši veikla įeina ir į para
pijų kompetenciją. Dėlto kaiku- 
rioms jų gali tekti savo veiklos 
barus praplėsti. Būtų net kilnu, 
kad bendrais moralės klausi
mais lietuvių tremties parapi
jos imtųsi iniciatyvos ir kitų 
tautybių parapijas šion kovon 
pakviestų. Juk mums turi būti 
nevistiek, kokia bacila yra įsi
metusi į mūsų antrosios tėvy
nės kūną.

* ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIE
ČIO PALAIKAI su iškilmingomis 
apeigomis buvo įdėti j permatomą 
plastikinę urną, kad toliau negestų. 
Paskui urna buvo vėl įdėta į varinį 
karstą, kuriame Šventojo palaikai 
buvo nuo 1824 m. Karstas patalpin
tas akmeniniame kape, iškaldintame 
šventojo draugo — brolio Elijo 
1230 m. Iškilmingąsias palaikų per
kėlimo apeigas atliko kard. Silvio 
Oddi, popiežiškasis legatas Asyžiaus 
bazilikai, šv. Pranciškaus palaikai ir 
toliau pasiliks Asyžiaus bazilikoje.

Buvęs ilgametis Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. PLACIDAS 
BARIUS, OFM, prakasa žemę nau
jam vienuolyno pastatui
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VANDENY IR PLENTUOSE

Šią žiemą, įlūžus ledui, Lietuvoje 
nuskendo daugiau kaip 20 žmonių. 
Daug gyvybių pareikalauja neap
tverti tvenkiniai, neuždengti šuliniai, 
atliekų duobės prie gamyklų. Pernai 
Lietuvos vandenyse nuskendo 429 
žmonės, o automobilių nelaimėse žu
vo 789. Nors Zarasų rajonas yra pa
garsėjęs savo ežerais, nuskendimų 
čia būna palyginti nedaug, ypač vai
kų. Mokyklose jiems rengiami pokal
biai apie elgesį prie vandens, rašinė
lių bei piešiniii konkursai šia te
ma, specialios parodėlės. Kėdainių 
rajone, nepasižyminčiame didesniais 
vandens telkiniais, nelaimių susi
laukiama žymiai daugiau, negu to
kiuose ežeringuose rajonuose kaip 
Molėtai ar Ignalina. Pernai Kėdai
nių rajone nuskendo 13 asmenų, 
kurių 4 buvo vaikai. Lietuvos plen
tuose pernai buvo 6.306 automobilių 
nelaimės, kuriose, kaip minėta, žuvo 
789, o buvo sužeisti 5.046 žmonės, 
žuvusių skaičius yra šiek tiek ma
žesnis už 1976 m. duomenis, bet ne
žymiai pagausėjo sužeistųjų gretos. 
Privačių automobilių pernai Lietu
voje buvo užregistruota 27.100, visų 
transporto priemonių — 39.000. Net 
49,6% nelaimių įvyksta dėl vairuo
toju kaltės, 25,5% — dėl girtų vai
ruotojų, 24,2% dėl pėsčiųjų kaltės. 
Pastebimas aiškus nelaimių pagau
sėjimas, liečiantis privačių automo
bilių vairuotojus. Lyginant su 1976 
m., pernai tos nelaimės paaugo 
11,1%. Dėl jų kaltės žuvo 109 asme
nys, buvo sužeista 1.041. Girtų ne
laimes sukėlusių vairuotojų grupėje 
net 60% sudaro privačių automobi
lių savininkai.

VIENIŠI ŽMONĖS
Vienišo žmogaus problemas spe

cialioje skiltyje svarsto vilniškė 
“Tiesa”, remdamasi skaitytojų laiš
kais. Jos 40 nr. prabilo šiaulietė J. 
Vaitiekūnienė, turinti 35 metus am
žiaus. Anksčiau Šiauliuose buvo ren
giamos vakaronės “Kai tau daugiau 
kaip 30”, o lengvosios atletikos sa
lėje buvo sudarytos pagyvenusių 
sportininkų grupės. Abu šie rengi
niai dabar yra nutrūkę. J. Vaitiekū
nienė pasakoja: “Nors atviros kino 
teatrų durys, kviečia ir atjaunėjęs 
dramos teatras, ir neseniai atidaryta 
parodų salė, bet kartais norisi ir pa
čiam pasilinksminti, pašokti. O kur? 
Kas beliko vienišam šiauliečiui, ne
bent tik restoranas “Baltija”. Kitas 
kavines jau seniai užpildė jaunimas. 
Gerai, kad rūpinamasi jaunimu. Mū
sų jaunimas šoka ir kultūros na
muose, ir Pedagoginio instituto sa
lėje, ir statybininkų klube, ir dar 
kitur. Bet reikia galvoti ir apie vy
resnius žmones ...” J. Vaitiekūnie
nei pritaria ir Ignalinos rajono gy
ventojas J. Samas, apsilankęs kultū
ros namuose: “Prie jaunimo tokie 
pagyvenę ir vieniši, kaip aš, jau ne
pritinkame, nors senučiukais dar 
ankstoka būtų vadintis. Kitąsyk su
sirenkame būrin, atkeinšame bute
lį, pakortuojame. Taip ir bėga die
nos ...”

MERKIO DRAUSTINIS
Merkys nuo Cirvijos iki Nemuno 

su savo intakais bei intakėliais buvo 
paskelbtas žuvivaisos draustiniu, nes 
šiame 245 km vandens tinkle vis dar 
gausu upėtakių. Draustinio zonoje 
draudžiama iki upės krantų arti lau
kus, naudoti mineralines trąšas, 
amoniakinį vandenį, keisti upės va
gą. Grubų Merkio draustinio taisyk
lių pažeidimą “Valstiečių Laikraš
čio” 17 nr. atskleidžia gamtos ap
saugos ir tyrimo stoties žuvivaisos 
specialistė A. Bružinskienė: “Ne 
vienoje vietoje užtikome iki pat upės 
krantų suartas dirvas. Moledugnio 
kaime, prie pat Merkio, šlapioje 
pievoje iškirsti dideli, suaugę me
džiai. Perlojos Bandymų stoties lau
kuose atitvertos ganyklos, kurių tvo

ros vos už 3-4 metrų nuo vandens. 
Čia pat galvijams įrengtas diendar
žis, tvora užtvertas, kur patenka ir 
dalis Merkio, kad galvijai galėtų 
braidyti po upę. Diendaržio teritori
joje išdžiūvę ir bebaigiu džiūti me
džiai, mėšlas, nešvarumai... To pat 
Merkio pakrantėje, vos už trijų met
rų nuo srovės, Varėnos I gyvenvie
tės šiukšlynai. Kairiajame Beržupio 
krante, prie pat žiočių, iki pat van
dens suarta pievutė. Dešiniajame jos 
upelio krante ruošiamas priešgais- 
nis tvenkinys. Be projekto, nesude
rinus nei su Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerija, nei su Gamtos ap
saugos komitetu. Vanduo užliejo slė
nį, neparuošus būsimo tvenkinio 
dugno...” Su draustinio apsauga 
nesiskaito Perlojos bandymų stotis, 
P. Cvirkos kolchozas, Varėnos miš
kų ūkio Giraitės girininkija ir Va
rėnos I apylinkės taryba.

LEDO NELAISVĖJE
Pranešimą tokia antrašte “Kom

jaunimo Tiesos” kovo 22 d. laidoje 
paskelbė Lietuvos skęstančiųjų gel
bėjimo draugijos centro komiteto 
instruktorius Pranas Merkinlnkas. 
Įvykis liečia Kuršių marias Kara
liaučiaus srityje, kuri dabar vadina
ma Kaliningrado sritimi. Ešeriai ko
vo 11, šeštadienį, ten sutraukė gau
sius poledinės žūklės mėgėjus ne 
tik iš Kaliningrado, bet ir Lietuvos 
bei Latvijos: “Apie vienuoliktą va
landą ant Kuršių marių ledo buvo 
susitelkę daugiau kaip keli tūkstan
čiai neorganizuotų poledinės žūklės 
entuziastų. Ešeriai iš tiesų kibo ... 
Žmonės, pagauti žūklės aistros, už
miršo pavojų — nepamatė, kad įlan
koje, atšilus orui, daugelyje vietų 
ledas sueižėjęs, kad tie plyšiai ne 
valandomis, o minutėmis vis plečia
si... Apie vidudienį pakilęs smar
kus vėjas dar labiau paspartino ledo 
plyšimą. Nutolusių nuo kranto žūk- 
lautojų tarpe kilo sąmyšis. Viena 
didžiulė lytis su keliais šimtais žve
jų atplyšo ir pajudėjo į marių gilu
mą .. .” Įvykio vieton atskubėjo Ka
liningrado srities milicininkai, Ne
ringos miesto atstovai bei gelbėji
mo tarnybos nariai, žvejams gelbė
ti teko panaudoti valtis ir net ma
lūnsparnius. Paskutinieji ledo belais
viai buvo išlaisvinti jau artėjant sek
madienio rytui. Gelbėdamiesi nuo 
šalčio, ant lyčių plūduriuojantys žve
jai kūrė laužus, degindami mašinų 
kurą, medinius daiktus ir net drabu
žius. P. Merkininkas poledinės žūk
lės mėgėjams primena kasmet už
mirštamą atsargumą ne tik ant Kur
šių marių, bet ir ant tirpstančio upių 
bei ežerų ledo.

TEATRAI MOKSLEIVIAMS
“Moksleivio”, “Jaunystės”, “Kosmo

nauto” ir “Kalniečio” kino teatrų 
susilaukė keturios vidurinės mokyk
los Kaune. Nepriklausomybės me
tais savo kino teatrą, rodžiusį fil
mus savaitgaliais, turėjo Kauno jė
zuitų gimnazija. Pirmosios sovieti
nės okupacijos metais, gimnaziją pa
vadinus IX vidurine mokykla, šis 
kino teatras buvo panaikintas, o jo 
salė, išlyginus nuolaidžias grindis, 
tapo sporto sale. Tik po 36 metų 
kompartija nutarė steigti kino teat
rus kauniečiams moksleiviams. Juo
se rodomi dokumentiniai bei meni
niai filmai, rengiami susitikimai su 
žymiaisiais partiečiais, sovietų parti
zanais, sovietiniais II D. karo vete
ranais.

TAURIEJI ELNIAI
Pirmoji tauriųjų elnių banda iš 

Voronežo draustinio į Ukmergės ra
joną buvo atvežta prieš porą dešimt
mečių. Ji įsikūrė Šešuoliuose ir Verš- 
kainyse. Dabar Saveikių, Volų, Skais- 
tužio miškai susilaukė 28 tauriųjų 
elnių iš Joniškio girių. Elnių perkė
limu tikimasi ne tik padidinti, bet 
ir pagerinti jų kaimenes dviejų skir
tingų bandų kryžminimu. V. Kst.

Laisvieji lietuviai reikalauja
Vienintelis popietinis Vene- 

cuelos dienraštis “El Mundo” 
(Pasaulis) vasario 16 d. išspaus
dino ilgą straipsnį su triguba 
antrašte: Laisvieji lietuviai prieš 
Sov. Sąjungą. Reikalauja su
stabdyti žiaurumus ir atitraukti 
okupacinę kariuomenę. Greitai 
padidės tautos pasipriešinimas.

Šio straipsnio pabaigoje įdė
tas Lietuvos valstybės ženklas 
Vytis, kuris yra kartu ir laisvės 
simbolis. Straipsnis pasirašytas 
Felikso Alytiškio Nepriklauso- 
somos Lietuvos Komiteto var
du. Mano turimomis žiniomis, 
straipsnio autorius yra žymus 
Venecuelos veikėjas nelietuvių 
tautybės. Jam lietuviai yra di
džiai dėkingi, nes be jo pagal
bos Lietuvos klausimas vargu 
ar būtų galėjęs patekti į tokį 
dienraštį, kuris turi 140.000 ti
ražą ir pasiekia apie 400.000 
skaitytojų.

Straipsnyje autorius primena 
Lietuvos laisvės atgavimą 1918 
m. vasario 16 d., padarytą di
delę pažangą visose srityse ne
priklausomybės metais ir 1940 
m. įvykusią Sov. Sąjungos ka
riuomenės invaziją. Esą sovie
tai atnešė Lietuvai vergiją, ku
rios valdovai apiplėšė kraštą, 
išveždami daug ekonominių gė
rybių į Sov. Sąjungą. “Keista 
ir juokinga, kad tuo pačiu me

tu, kai Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo apvagiamos, šimtai 
traukinių vežė maistą ir žalia
vas nacių kariuomenei, tuo bū
du stiprindami jos karinę galy
bę. Yra istorinis faktas, kad 
paskutinis sovietų traukinys su 
maisto gaminiais pervažiavo hit
lerinės Vokietijos ir Sov. Są
jungos sieną tik dvi valandas 
prieš karo pradžią.”

Toliau straipsnio autorius ap
rašo gyvenimą Lietuvoje sovie
tinės okupacijos metu, prime
na deportacijas į Sibirą ir NK 
VD generolo Serovo siautėjimą. 
Esą, kai vienas jo padėjėjų pra
sitarė, jog neužteks vagonų to
kiam dideliam skaičiui depor
tuojamų lietuvių, Serovas pa
reiškė: jei pritrūks vagonų, tai 
nepritrūks šovinių tiems, kurie 
netilps.

Net ir šiuo metu Lietuvoje 
vyksta persekiojimas, teismai, 
sušaudymai, trėmimai, kurie ro
do, jog žmogaus teisės ten ne
respektuojamos.

Straipsnis baigiamas viltimi: 
“Lietuva ir kitos sovietų impe
rializmo pavergtos tautos su
laužys grandines, kurios dabar 
laiko jas sukausčiusios. Tuomet 
laisva ir nepriklausoma Lietu
va užims jai priklausančią vie
tą nepriklausomų valstybių ei
lėje.” A. Vaisiūnienė

TILLSONBURGO MEDŽIOTOJŲ-MEŠKERIOTOJU KLUBAS "VILKAS 
kviečia visus iš arti ir 
balandžio 22, , 
šeštadienį, 7 v.v., į

atsilankyti K K B JK N B
TRADICINĮ PUIKIU

ruošiamų
TILLSONBURGO
Community
Centre salėje
(45 Hardy St.)

RENGĖJAI

PROGRAMOJE:
• Toronto lietuvių vyrų choras, vadovaujamas muz. V. Verikaičio
• Toronto Lietuvių Namų moterų dainos grupė, akompanuojama muz. J. Govėdo
• Šilta-šalta vakarienė: žvėriena, žuvis ir kiti skanumynai nemokamai
• Įvairūs gėrimai • Turtinga loterija • Gros geras orkestras

Š.m. balandžio 23, sekmadienį, 3 v.p.p., Scott Park
auditorijoje, 1055 King Street East, Hamilton, Ontario, įvyks

įpl Čikagos Grandies 
tautiniu šokiu 

v L

Įėjimas: suaugusiems — 3, studentams ir pensininkams — $2, 
vaikams iki 10 m. nemokamas Laukiame visu! UGYVATARAS

Š. m. balandžio 29, šeštadienį, 7 v. v., 
maloniai kviečiame visus atvykti j HAMILTONO 
mergaičių choro “Aidas” aštuntojo gimtadienio

4% I# ■ a Jaunimo Centre
CfflKlllX 48 Dundurn St. N.,

■ B■ MHamilton, Ontario

Gausiu dalyvavimu paremkite dainuojantį jaunimą' 
"Aido" rėmėjų komitetas

g HAMILTON
ATEITININKŲ METINĖ ŠVEN

TĖ įvyks sekmadienį, balandžio 30 
d., 11 v.r. Ateitininkai dalyvaus su 
vėliavomis iškilmingose šv. Mišiose. 
Po to Jaunimo Centre bus bendri 
pusryčiai, visuomeninė ir meninė 
programos dalis. Paskaitą skaitys Al
gis Jusys, Western Ontario un-to 
studentas ir buvęs Londono apylin
kės atstovas pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese P. Amerikoje. Meni
nėje dalyje pasirodys jaunučiai, jau
niai ir moksleiviai ateitininkai. Bus 
vaidinimas “šokoladinis antspau
das”, specialiai parašytas šiai pro
gai. Kviečiame visus Hamiltono ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti šioje 
mūsų metinėje šventėje. Ateitininkai

ČIKAGOS “GRANDIS” š.m. balan
džio 23, sekmadienį, pirmą kartą at
vyks į Hamiltoną ir Scott Park Audi
torijoje 3 v.p.p. duos tautinių šokių 
koncertą. “Grandis” yra viena di
džiausių ir stipriausių tautinių šo
kių grupių Čikagoje, pastoviai vei
kianti jau 16 metų, vadovaujant Ire
nai Smieliauskienei. šokiams gros 
gabus akordeonistas Ąžuolas Stelmo
kas. Jų programa įvairi ir įdomi. 
Kviečiame Hamiltono ir apylinkių 
lietuvius atsilankyti į šį koncertą, 
susipažinti su svečiais iš Čikagos ir 
pasigėrėti jų atliekama programa. 
“Grandį” į Hamiltoną kviečia “Gy- 
vataras”. D.

DARBO MINISTERIS J. Munro ir 
daugiakultūrių reikalų min. N. Ca- 
fik atvyks į Hamiltoną balandžio 15 
d. ir Daugiakultūriame centre pada
rys pranešimą. Lietuviai, norintieji 
gauti bilietus, prašomi skambinti V. 
Stanevičienei tel. 627-0624. Po pra
nešimo bus šokiai. Bilietai duoddmi 
nemokamai.

MOTINOS DIENA bus paminėta 
gegužės 12 d. Mišiomis ir akademija 
Jaunimo Centre. Paskaitą skaitys 
Kristina Parėštytė, o meninę progra
mos dalį atliks “Gyvataras” ir litua
nistinės mokyklos mokiniai.

TAUTOS FONDO Hamiltono sk. 
valdybos pirm. A. Patamsiui Šv. Juo
zapo ligoninėje padaryta lengva ope
racija.

JAUNĄ STALO TENISININKŲ R. 
Raguckaitę ištiko nelaimė — nulau
žė kojos pirščiuką, kuris dabar truk
do treniruotes. Tačiau mūsų jaunu
čių meisterė žaidynėms Toronte pil
nai pasiruoš. K. B.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju prel. dr. J. Ta- 

darauskui už globą lietuvių Aušros 
Vartų parapijoje, parapijos komite
tui už gražų bendradarbiavimą, ma
no išleistuvių organizatoriams, daly
viams bei visom organizacijom.

Taip pat nuoširdus ačiū už gau
sias dovanas, kurios man ilgai pri
mins malonias dienas, praleistas be
sidarbuojant su savo tautiečiais Ha
miltone.

Telaiko jus visus Viešpats Dievas 
sveikus, veržlius ir besidarbuojan
čius Dievo ir Tėvynės labui.

Kun. Liudas Januška

Programoje:

★ Choras "Aidas" vad. 
muziko Jono Govėdo

★ Operos solistas 
Rimas Strimaitis

★ Loterija bei laimės 
staliukai

★ Bufetas ir baras
su įvairiais gėrimais

★ Geras orkestras
★ Įėjimas suaugusiems — $4, 

studentams ir 
pensininkams — $3.

r

Naujos orientacijos ženklai
AL. GIMANTAS

Įdomu ir naudinga buvo skai
tyti įvairių autorių straipsnius 
ar kalbėtojų mintis Vasario 16 
minėjimų proga, iš visų tų pa
reiškimų ar samprotavimų ma
tyti, kad keičiasi pagrindinis iš
eivijos galvojimo vidurkis — vis 
mažiau pabrėžiamas galimas ar 
numatomas Vakarų demokrati
jų vaidmuo Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių eventualiam išsi
laisvinime iš sovietinės okupa
cijos. Išeivija pradeda suprasti, 
kad nuolatiniai ir pusiau regu
liarūs Vakarų (pirmoje eilėje 
JAV) patikinimai, padrąsini
mai ar minkšton vaton vynioja
mi pažadai tėra šauniai skam
bantys, bet visai neįsipareigo- 
jantys žodžiai.

Tiesa, gana sunku mums keis
ti įsitikinimus, kuriais buvo pa
sikliauta per porą paskutinių de
šimtmečių. Deklaracijos,, pro
klamacijos, rezoliucijos, gautos 
iš gyvenamojo krašto valdinių 
įstaigų, buvo tokios mielos, švie
sios ir viltingos. Tačiau reikėjo 
ištisų dešimtmečių suprasti, jog 
tų visų dailių tekstų ne tik žo
džiai, bet ir politinė būklė ne
pasikeitė. Kongreso ar senato 
narių žodžiai bei pareiškimų 
tekstai, burmistrų, gubernatorių 
proklamacijos tėra pataikavi-

METINIAM ŠAULIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIME kovo 5 d. surinkta 
$137 aukų Kanados šaulių rinktinės 
vėliavos fondui. Aukojo $25: S. 
Rakštienė; $20: J. Naujokas; $10; J. 
Dubinskas; po $5: V. Bagdonas, A. 
Jankauskas, P. Kanopa, J. Krištolai
tis, V. Kunkulis, G. Melnykas, A. 
Patamsis, J. Romikaitis, V. Saulis, 
S. Senkus, J. Steiblys; po $3: J. De
veikis, M. Kvedarienė; po $2: V. 
Agurkis, B. Daugilis, J. Deksnys, J. 
Kareckas, A. Kaušpėdas, A. Mulio- 
lis, A. Povilauskas, A. šukaitis, P. 
Zabarauskas, P. Žulys; $1: P. Vait
kus. Pinigai persiųsti rinktinei. Vi
siems aukojusiems ačiū. Valdyba

mas balsuotojams, atskiroms 
spaudimo grupėms. Mums visa 
ta dekoracija teikdavo nemažai 
šventinio džiaugsmo ir pakilios 
nuotaikos. Dabar, iš ilgesnės lai
ko perspektyvos, galima jau 
įžvelgti, kiek daug pastangų ir 
lėšų atsiėjo kaikurių projektų 
pravedimas JAV atstovų rūmuo
se, bet jie nepakeitė Vašingto
no nuoseklios ir vis tos pačios 
politikos Sovietijos atžvilgiu.
Tokia išvada vienodai galioja 
tiek regpublikininkams, tiek de
mokratams valdant Baltuosius 
Rūmus.

Šie žodžiai tenebūna laikomi 
pigiu priekaištu mūsų pačių 
veiksniams ar atskiriems veikė
jams, kurie darė tai, kas turbūt 
daugumos visuomenės buvo pa
geidaujama, suprantama ir re
miama. Tačiau dabar, bendrajai 
situacijai nepasikeitus, tos pa
čios daugumos nuotaikoms kei
čiantis, tektų žvelgti į pačią tau
tą, jos kamieną, kaip pagrindinį 
veiksnį. Išeivija atlieka gana 
svarbų, bet tik pagalbinį vaid
menį. Aišku, ir ateity niekas ne
galės kaltinti išeivijos, kad ji 
neįstengė pakreipti didžiųjų po
litinių žaidynių bent kiek sau 
palankesne linkme. Dabar jau 
visi pamatė ir suprato, jog tai 
buvo neįmanomas dalykas. To
dėl visos naujos mintys bei idė
jos, kalbančios apie pagrindinį 
pačios tautos kamieno vaidme
nį, turėtų būti ne tik palankiai 
sutinkamos, bet ir remiamos. 
Nauji metodai, keliai ir būdai 
pasiekti tautą, padėti jai, stip
rinti ją yra sunkūs, vingiuoti, 
gal net ir pavojingi, tačiau, jei 
ir jie atmestini, kas belieka? Va
dinasi, reikalingas ne tik atsar
gumas, bet, atskirais atvejais, ir 
drąsa, kaikada net rizika. Kad 
šviesesnieji išeivijos protai tam 
yra bent iš dalies pasiruošę, be
veik jau matoma, bet ar tam bus 
nusiteikusi išeivių dauguma?

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $10,000,000.

“TALKA”
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).............6%
santaupas ..........................7 %
term, depozitus 1 m. 8,/i% 
term, depozitus 3 m. 83/4 % 
pensijų fondas .................. 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .10% 
nekiln. turto pask. ... 9% %

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

VLIKo PIRM. DR. K. J. VALIŪ
NAS kovo 14-15 d.d. viešėjo Romoje 
ir turėjo pasitarimus su Lietuvos 
diplomatijos šefu Stasiu Lozoraičiu, 
dalyvaujant Lietuvos atstovui prie 
Šv. Sosto St. Lozoraičiui, jn. Diplo
matijos šefas S. Lozoraitis buvo pa
informuotas apie VLIKo seimo nu
tarimus, ypač tuos punktus, kurie 
liečia Lietuvos nepriklausomybės bei 
jos diplomatinių institucijų tęstinu
mą užsienyje. Gautas S. Lozoraičio 
pritarimas projektui, pagal kurį bus 
sudaryta kvalifikuotų asmenų komi
sija. Pasitarimuose taipgi išryškėjo, 
kad Lietuvos valstybingumo tęstinu
mui užsienyje turi būti skiriamas di
delis dėmesys, bet tęstinumo pilna
ties atkūrimas šiuo metu nesąs aktu
alus.

VLIKo IR ALTos VALDYBŲ NA
RIŲ pasitarimai kovo 19 d. įvyko 
Niujorke. Pagrindinis dėmesys teko 
Lietuvos laisvinimo darbui po Bel
grado konferencijos. Numatyti kon
kretūs žygiai JAV ir Europoje, abi
pusė jų padala. Pasisakyta už abipu
sę finansinę paramą projektų vykdy
mui bei didesnį domesį jiems, negu 
praėjusiais metais. Tarporganizaei- 
niai lietuvių santykiai vis dar nelei
džia sušaukti bendrinės Lietuvos 
laisvinime dirbančių organizacijų 
konferencijos, tačiau bus stengiama
si šalinti kliūtis. Pasitarime nedaly
vavo VLIKo valdybos pirm. dr. K. J. 
Valiūnas, tuo metu viešėjęs Europo
je.

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪ
ROS ARCHYVAS (ALKA) Putliame 
šiemet susilauks naujo priestato, tu
rėsiančio 6.400 kv. pėdų. Miestelio 
nuostatai priestatui neleido pasirink
ti dviejų augštų. Dėl šios priežasties 
priestatas bus vienaaugštis, bet turės 
rūsį, kurio trys pėdos bus virš že
mės paviršiaus. Projektas jau pa
tvirtintas, pamatai bus kasami ba
landžio mėnesį, o visą statybą tiki
masi užbaigti iki rudens. Sudarytas 
specialus ALKOS globėjų komitetas, 
lėšų telkimui vadovauja Juozas Ka
počius. Jų teikėjai laukiai* garbės 
mecenatų su $10.000 ar daugiau, me
cenatų su mažiausia $5.000 auka, 
garbės fundatorių su $1.000, funda
torių su $500 ar daugiau, šių auko
tojų vardai bus įrašyti specialioje 
garbės lentoje. Telkiami ir rėmėjai, 
galintys paaukoti po $100 ar daugiau, 
bei visi kiti aukotojai. Jų pavardėms 
bei adresams bus skirta speciali spin
ta ALKOJE. Aukos siunčiamos šiuo 
adresu: ALKA, P.O. Box 608, Put
nam, CT. 06260, USA.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI penktą

sias kun. Jono Bružiko, SJ, mirties 
metines paminėjo kovo 12 d. šv. Ka
zimiero parapijos šventovėje. Prieš 
vakarines Mišias visą Rožinį giedo
jo Katalikių Moterų Draugija. Mišias 
koncelebravo kun. Vincas Pupinis, 
SJ, ir kun. Petras Urbaitis, SDB. Pa
moksle kun. V. Dauginis, SJ, prisi
minė ne tik velionį kun. J. Bružiką, 
SJ, Šv. Kazimiero parapijos įsteigė
ją, bet ir kitus Brazilijoje dirbusius 
bei čia mirusius lietuvius kunigus. 
Jiems pagerbti 1978-79 metai skel
biami maldos metais pašaukimams į 
kunigus skatinti. Per pastarąjį de
šimtmetį Brazilijos lietuviai nėra tu
rėję nė vieno savo klieriko.

Urugvajus
VASARIO 16 MONTEVIDEO 

MIESTE iš anksto buvo paminėta 
šeštajame P. Amerikos lietuvių kon
grese, o vasario 18 d. buvo sureng
tas antras minėjimas, kuriame daly
vavo vien tik Urugvajaus sostinės 
lietuviai. Programai vadovavo E. 
Josponlenė ir L. Petrauskaitė, o ją 
atliko penkias lietuviškų dainų me
lodijas pagrojusios dvi kanklininkų 
grupės — pradedančiųjų ir jau pa
tyrusiųjų. Kanklininkam vadovauja 
V. Dorelis. Audėjėlę, Žiogelį, Jonke
lį, Malūną pašoko vyresnieji “Rin- 
tukai” su vadove M. Mockevičiene, 
pakeitusia susirgusį grupės narį. Va
sario 16-tajai skirtą žodį lietuviškai 
tarė lietuvių parapijos klebonas kun. 
J. Giedrys, SJ, ispaniškai — M. Jos- 
ponienė. Minėjimas užbaigtas vaišė
mis, skambant plokštelių muzikai.

Australija
LIETUVIŲ KALBOS KURSAI Mel

burne buvo pradėti 1971 m., o ofi
cialaus pripažinimo ir užskaitos sto
jantiems į universitetus susilaukė 
1975 m. Kursams visą laiką vadovau
ja P. Sungaila, talkinamas dėstyto
jų — D. Didžienės ir J. Tenderienės. 
Lig šiol kursus yra baigę 52 asme
nys. Šiemet geriausiai lietuvių kal
bos egzaminus išlaikė inž. P. Arbas, 
jaunimo grupėje — Tomas Baltutis. 
Inž. P. Arbas gavo “Romuvos” kor
poracijos premiją, T. Baltutis — 
Australijos lietuvių Fondo ir buvo 
priimtas studijuoti Monasho univer
sitete. Jame studijas gilina ir kursų 
vadovas P. Sungaila, ruošdamasis ma
gistro laipsniui. Šiais mokslo metais 
yra 45 kursantai. Lietuvių kalbos 
kursai Adelaidėje, vadovaujami F. 
Varnienės, veikia nuo 1975 m. Juos 
yra baigę 24 kursantai. Australijos 
Lietuvių Fondo premiją už geriau
siai išlaikytus egzaminus šiemet ga
vo R. Pranckūnaitė.

SAULIUS KUBILIUS, Adelaidės 
lietuvis, įstojo į šv. Kazimiero lietu
vių kolegiją Romoje. Adelaidės lie
tuviai tikisi susilaukti naujo kuni

go. S. Kubilius yra ateitininkų moks
leivių pirmininkas, baigęs šv. Ka
zimiero parapijos lietuvių mokyklą 
ir lituanistinius kursus, parengimuo
se pasižymėjęs deklamacijomis, šiuo 
metu mokosi italų kalbos ir ruošiasi 
skrydžiui Romon, kai bus sutvarkyti 
vizos reikalai.

Italija
POPIEŽIUS PAULIUS VI pirmą

ją Velykų dieną iš balkono suteikė 
tradicinį palaiminimą šv. Petro ba
zilikos aikštėje susirinkusiai miniai. 
Jis taipgi vienuolika kalbų pasvei
kino tik nčiuosius Velykų proga. Pir
mą kartą Vatikano istorijoje skam
bėjo ir lietuviškai ištarti Pauliaus VI 
žodžiai: “Sveiki sulaukę šventų Ve
lykų!" Šiuo sveikinimu buvo pabrėž
tas Pauliaus VI solidarumas su ken
čiančia mūsų tauta.

KUN. DR. VIKTORAS BUTKUS, 
Kauno kunigų seminarijos rektorius, 
dalyvavo tarptautiniame suvažiavi
me Milane ir prieš Velykas lankėsi 
Romoje. Po to sovietų “Aerofloto” 
lėktuvu grįžo Kaunan.

Britanija
LIETUVAI IR N. SADŪNAITEI 

buvo skirta trumpa ITV televizijos 
programa kovo 22 d. naktį. Žiūro
vams buvo atskleistos Lietuvai sovie
tų padarytos skriaudos, žemėlapy pa
rodytas N. Sadūnaitės kelias į tolimą
jį Sibirą. Žiūrovai taipgi matė N. Sa
dūnaitės portretą, “LK Bažnyčios 
Kroniką”, moterų darbo Sibire vaiz
dus.

Belgija
VASARIO 16 ŠEŠIASDEŠIMTME

TĮ Belgijos lietuviai minėjo Lieže 
vasario 11 d. vakarą. Mišias laikė Pa
ryžiaus lietuvių kapelionas kun. J. 
Petrošius, kviesdamas melstis už vi
sus Lietuvos žmones — gyvuosius ir 
mirusius. Oficialiąją minėjimo dalį 
salėje pradėjo BLB krašto valdybos 
pirm. Stasė Baltus, paskaitai pa- 
kviesdama kun. J. Petrošių. Jis kal
bėjo apie lietuvių pareigas savo tau
tai, paliesdamas ir išeivių santykius 
su savo artimaisiais Lietuvoje. Bel
gijos lietuvių keliones okupuoton 
Lietuvon varžo faktas, kad jie vis 
dar laikomi pokarinės IRO organi
zacijos globotiniais. Didžioji jų dalis 
neturi Belgijos pilietybės ir todėl 
negauna tokiai kelionei reikalingo 
paso. Porą lietuviškų dainų ir vieną 
M. K. Čiurlionio kompoziciją piani
nu paskambino jaunoji Francine 
Baltus. Sol. Violeta Rakauskaitė, at
vykusi iš V. Vokietijos, padainavo 
estradinių dainų.

Vokietija
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Muen- 

chene surengė lietuviškasis “Laisvės 
Radijo” skyrius. Priėmimo pobūdžio 
minėjime dalyvavo 125 pareigūnai iš 
“Laisvosios Europos” ir “Laisvės Ra
dijo”. Vasario 16 reikšmę nušvietė 
“LR” lietuviškojo skyriaus vadovas 
J. B. Laučka, kartu pranešdamas, 
kad šias pareigas nuo kovo 1 d. per
duoda tavo padėjėjui dr. Kajetonui 
Čeginskui, Švedijos lietuviui. Pasta
rasis, atsisveikindamas su J. B. Lauč
ka, lietuviško skyriaus vardu jam 
įteikė dail. V. Igno kūrinį. Iš baltie
čių skyriaus vadovo dr. J. Pcnaro 
su padėkos žodžiu J. B. Laučka gavo 
Mucncheno katedros paveikslą. 
“Laisvės Radijo” vardu su J. B. 
Laučka atsisveikino direktoriaus par
eigas einąs Robert Tuck, redaktorių 
vardu — jų tarybos sekretorė E. von 
Boiko. J. B. Laučka, užbaigęs trejų 
metų tarnybą Muenchene, grįžo į 
JAV ir apsigyveno Bethesdoje, Md. 
Jo įpėdinis dr. K. Čeginskas yra ta
lentingas žurnalistas, “Tž” bendra
darbis. Sveikiname.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ savo metinį susirinkimą 
Zueriche kovo 5 d. pradėjo kun. dr. 
J. Jūraičio atlaikytomis pamaldomis 
ir pamokslu. Bendruomenės susirin
kime Akademikų Namų salėje buvo 
apžvelgti atliktieji darbai, išrinkta 
nauja valdyba: pirm. dr. A. Kušlys, 
vicepirm. dr. L. Pečiulionytė, sekr. 
ir ižd. J. Angevičiūtė-Kaestli. Susi
rinkimui pasibaigus, įvyko bendri 
pietūs su latviais ir estais, Baltijos 
respublikų nepriklausomybės atsta
tymo 60 metų sukakties minėjimas. 
Pagrindinį žodį tarė dr. J. Eretas, 
primindamas baltiečių praeitį ir 
mesdamas žvilgsnį ateitin. Kalbėto
jas buvo optimistas, nes Sovietų Są
jungoje, kuri yra paskutinė koloni
jinio imperializmo atstovė pasauly
je, gyvena 120 milijonų rusams ne
priklausančių kitų tautybių žmonių. 
Jos visos yra linkusios į nepriklau
somybę. Taigi, baltiečių laisvės siekis 
yra daugelio tautų problema. Meni
nę programą ^tliko J. Stasiulienės 
vadovaujama lietuvių tautinių šokių 
grupė, kurią sudaro šveicarų jauni
mas, ir estė pianistė K. Laretei, at
vykusi iš Stockholmo. Minėjime da
lyvavo Lietuvos diplomatijos atsto
vas dr. A. Gerutis, Šveicarijos Uk
rainiečių Bendruomenės pirm. dr. R. 
Prokopas, instituto “Tikėjimas ant
rajame pasaulyje” atstovas S. Ban- 
kowskis. Šveicarų televizija to vaka
ro žinių programoje žiūrovus supa
žindino su baltiečių švente, o plates
nį reportažą sekančią dieną paskel
bė Zuericho dienraštis “Tages-Anzei
ger”.



Dail. DAGIO medžio skulptūra “Šeimos centras”, sukurta 1975 metais

Jo rankomis kalba medis
PRANYS ALŠftNAS

Mo-
1 d.

Toronto Lietuvių Namų 
terų Būrelis š.m. balandžio 
surengė dail. Dagio itin gausią 
skulptūrų ir bareljefų parodą. 
Iš viso buvo išstatyti net 95 dar
bai — 58 skulptūros ir 37 barel
jefai. Atidaromąjį žodį tarė Bū
relio pirm. A. Jankaitienė, o to 
paties kūrėjo keletą poezijos 
fragmentų paskaitė mokyt, ir 
aktorė L. Nakrošienė. Apie sa
vo kūrybinį procesą kalbėjo 
pats dail. Dagys.

Dail. Dagys Kanadą pasiekė 
iš Anglijos 1951 m. Dar būda
mas Londone, supirkinėjo kal
tus, mokėsi juos galąsti ir pra
dėjo raižyti lentgalius. Atvykęs 
į Kanadą, padirbėjęs porą me
tų darbovietėse darbininku, su
sitaupęs šiek tiek lėšų pragyve
nimui jis nebeskubėjo į darbo
vietes, nebevargo ir nebesiblaš
kė jose dėl kasdieninio dolerio, 
atsidėjo vien tik meno kūrybai.

Per šiuos 25-rius metus dail. 
Dagys kilo ir krito, vienų buvo 
giriamas bei liaupsinamas, kitų 
— peikiamas ir puolamas, ta
čiau nuo kūrybos nebesitraukė. 
Jis tapo kūrėju, sugebančiu pra- 
bildinti medį gyva žmonių kal
ba. Per tuos 25-rius metus jis 
daug padarė. Daug jo darbų iš
ėjo į žmones, nemažai jis jų tu
ri ir pas save.

Dail. Dagys nesiskubina jų iš
leisti, kaikuriuos laiko tik sau 
ir klientams sako “jie neparduo
dami”. Mat, jis taip susitvarkė, 
kad jam dėl rytdienos ir dėl 
duonos nebereikia baimintis.

Dabar truputis istorijos, kaip1 
dail. Dagys pamėgo medį. Gim
naziją baigė būdamas 21, meno 
m-klą — 26 metų. Po to — mo
kytojavo. Atliekamu laiku kaiką 
nulipdydavo ir atliedavo gipse, 
nes taip meno mokykloje temo
kė. Tuo laiku ten natūraliųjų 
medžiagų niekas nevartojo. Be 
to, ir pats dail. Dagys apie me
dį tada nė negalvojo. Jis svajojo 
apie savo darbų atliejimą iš 
bronzos, bet tai buvo sunkiai pa
siekiama.

Kartą per meno literatūros 
paskaitą lektorius J. Šlapelis 
kalbėjo apie medžio skulptūras. 
Stud. Dagys įsikišo: “Medis — 
nepatvari medžiaga”. Jam Šla
pelis paaiškino, kad medis — la
bai maloni medžiaga, o jo pa
stovumui užtikrinti yra įvairių 
priemonių. Bet jaunas Dagys 
visvien medžio nepamėgo. Ne- 
mėgdamas ir gipsinių darbų, jis 
pats vėliau susigalvojęs būdą —

Baltiečiu konferencija Toronte
Plačios apimties studijų

ši vasara Torontui yra suva
žiavimų bei švenčių metas, ša
lia Pasaulio Lietuvių Dienų, 
kurios įvyks birželio 28 — lie
pos 3, rengiama plataus masto 
studijinė baltiečiu konferenci
ja gegužės 11-14 d.d. Toronto 
universitete. Joje dalyvaus 
mokslo žmonės — mokslinin
kai ir mėgėjai iš viso laisvojo 
pasaulio ir skaitys įvairiomis 
temomis per 100 paskaitų. Vy
raus, žinoma, estai, latviai ir 
lietuviai, bet bus ir kitataučių, 
nes konferencija atvira visiems.

Mokslinę programą rengia 
Baltistikos Studijų Puoselėjimo 
Draugija (AABS), o techniškąjį 
rengėjų komitetą Toronte suda
ro vietiniai baltiečiai. Komitetui 
pirmininkauja latvė Ilze Kal- 
ninš. Programa rūpinasi latvis 
Juris Dreifelds.

Konferencija prasidės gegu
žės 11, ketvirtadienį, profesorės 
T. Rakovskos Harmstone pa
skaita “Nacionalizmas Sov. Są
jungoje ir Baltijos valstybės”. 
Sekančios dienos visumos posė
dyje bus gvildenami klausimai:

mo
šų-
ju-

pa-

statulas štampuoti baltu arba 
pilku cementu. Jas laikydavo so
delyje, su jomis dalyvaudavo pa
rodose, net Rygoje ir Taline, 
kur patraukė tenykščių skulpto
rių dėmesį.

Karo metu apie 10 metų 
skulptūrą Dagys visiškai užmir
šo. Taigi, tik prieš gerą ketvirtį 
šimtmečio jis pradėjo bandyti 
savo talentą medyje. Priežastis 
gal ta, kad šiuose kraštuose 
skulptūras žmonės mėgsta laiky
ti kambariuose, kur jokia kita 
medžiaga taip netinka ir nėra 
taip šiltai patraukli, kaip medis.

Tiesa, ši medžiaga turi ir trū
kumų, — pabrėžė dail. Dagys. 
Ji autorius varžanti, nustatanti 
jiems ribas. Medis yra statiška 
medžiaga — jame nepasuksi, 
kur nori, kaip lipdydamas iš 
lio, kur turi visas galimybes 
teikti figūrai kokį tik nori 
desį.

Dagys turi įgimtą judesio 
jautimą. Kadaise jis mėgo per
daug pabrėžtą judesį savo kūri
niuose, dabar tas reiškinys jo 
kūriniuose jaučiamas kaip jaut
rus, malonus, gyvas mostas, api
brėžtas banguotomis linijomis. 
Figūrų, ypač rankų, judesys yra 
dail. Dagio arkliukas, su kuriuo 
jis gali visur lenktyniauti.

Šioje torontiškėje parodoje 
Dagys išstatė ne tik statulas, bet 
ir nemažai bareljefų. Jis sugeba 
fantazuoti, mėgsta platesnes te
matikas bei scenas. To negali
ma išreikšti apvaliose figūrose, 
o plokštumose jo mintys gyvena 

'pilnutiniu gyvenimu.
Kartais jo mintys pasineria 

giliai į istoriją ar Šv. Raštą (tu
ri sukūręs visą ciklą biblinių 
vaizdų), į lietuvių tautosaką.

Temų dail. Dagiui netrūksta, 
nebent tik laiko.

Šio kūrybingo dailininko dar
bai dažnai yra slegiami sunkios 
nuotaikos, susirūpinimo, elegiš- 
kumo. Jie kažkuo nepatenkinti. 
Gal todėl, kad rimtasis menas 
beveik niekad nekrečia išdaigų. 
Jis privalo turėti gilią mintį ir 
rimtą nuotaiką. O gal todėl, kad 
dail. Dagys turėjęs nepavydėti
nai sunkią vaikystę ir vėliau — 
daug juodų metų. Dar gal ir to
dėl, kad visa mūsų tautos pra
eitis pridengta tamsiu šydu. Juk 
šviesių laikotarpių ji išgyveno 
gana mažai.

Tokią nuotaiką jaučiame ir 
“Prislėgto lietuvio” statuloje. 
Toje skulptūroje išreikšta kan
čia rodo, jog kenčiama dėl Lie
tuvos. Joje atsispindi ir visos 
tautos nuotaika.

dienos Toronto universitete š.m.

“Iškovojimas ir praradimas Bal
tijos suverenumo”, šeštadienio 
sesija skiriama temai “Ateinan
tis balstitikos studijų dešimt
metis”. Čia bus apžvelgtos stu
dijinės galimybės pagal surink
tus anketos duomenis.

Naujas dalykas šioje konfe
rencijoje bus žydų klausimas 
Baltijos kraštuose. Tuo klausi
mu bus paskaitų ir diskusijų.

Numatytas simpoziumas tema 
“Baltiečiu išlikimas už tėvynės 
ribų”. Jame bus paliesti kalbi
niai bei kultūriniai klausimai. 
Taip pat šie klausimai bus na
grinėjami ir sociologinėje sek
cijoje.

Su šia konferencija siejama 
ir baltiečiu meno paroda Hart 
House galerijoje. Ji bus atida
ryta gegužės 10 d., 7.30 v.v.

Konferencijos dalyvių pri
ėmimą rengia Toronto miesto 
valdyba ir universitetas gegu
žės 11 d. Baltiečiu poezijos 
(verstinės) vakaras numatytas 
gegužės 12 d. Gegužės 13 d. 
pietų metu paskaitą skaitys 
prof. M. Gimbutienė. Iškilmin
gas banketas įvyks gegužės 13,

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

A. VAIČIULAITIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Jeigu reikėtų pasirinkti po 
vieną: kas iš pasaulinių poetų 
jums buvo brangiausias ir kas 
iš lietuvių? Kodėl?

— Daugelio poetų kūryba ma
ne stebino ir žavėjo, bet bran
giausių eilės nedidinsiu. Štai 
jie: anglas Wm. Shakespeare, 
vokietis Fr. v. Schiller, lenkas 
Ad. Mickevičius (nors tikru len
ku niekas jo nepajėgs padaryti), 
italas G. D’Annunzio, prancūzai 
V. Hugo ir C. Baudelaire, rusas 
Aleksandras Blokas... Savųjų 
prieky, kaip mokytojas ir įkvė
pėjas, stovi Maironis, o paskui 
Vincas Mykolaitis - Putinas ir 
Kazys Binkis. Didelio poezijos 
meno randu Bern. Brazdžionio, 
Jono Aisčio ir dar nevieno lietu
vio poeto kūryboj. Tačiau iki 
pabaigos dienų brangiausiu man 
bus V. Mykolaitis - Putinas. Ko
dėl? Gal dėto, kad jo poezija al
suoja gilia mintim, humanizmo 
ir laisvės ilgesiu, žmogiškų sie
kių “‘gelmėm ir viršūnėm” ir. .. 
skamba kaip muzika.

— Kuri iš jūsų dramų arčiau
sia jums prie širdies?

— Nejauku save vadinti dra
maturgu, kai tik su pora pjesių 
esi įžengęs į sceną. Kažkodėl 
mes apie tai nekalbam, bet iš 
tikro tai taip atsitiko: dviejų 
despotų — Hitlerio ir Stalino — 
niekšingas ir mūsų amžiui gė
dingas sandėris mažiausiai 50- 
čia nuošimčių mus sunaikino. 
Netekęs teatro, netekau ir sąly
gų dramom rašyti. Emigracijoj 
parašiau tik Jul. Gaidelio “Da
nos” ir Vyt. Marijošiaus “Prie
saikos” libretus (“Priesaika” 
yra Balio Sruogos darbas, ma
no tik viena kita frazė ir libreto 
kompozicija). Iš tų veikalų, ku
rie gyveno scenoj, pasirenku 
“Žvejus”.

— Lietuvių Enciklopedija su
žymi ištisą virtinę libretų, ku
riuos išvertėte Lietuvos operai. 
Sukūrėte ir savų — Stasiui Šim
kui “Pagirėnus”, J. Pakalniui 
“Sužadėtinę”, J. Kamavičiui 
“Eglę”, Juliui Gaideliui “Daną” 
ir kitus. Koks ten buvo epizodas 
su cenzūra dėl “Pagirėnų”?

— Pluoštą atsiminimų apie 
kompoz. St. Šimkų ir jo operą 
“Pagirėnus” esu pasiuntęs Kaz. 
Barėnui į Londoną “Dešimtajai 
Pradalgei”. Kam bus įdomu, tai 
tas ten ras ir tą epizodą apie 
tikrai aštrų susikirtimą dėl “Pa
girėnų” su KGB cenzūra, tiks
liau — su vienu “rabinu”, kurį 
į Kauną atsiuntė Maskva.

— Ar jūsų giminėj buvo 
skambių dainininkų? Iš jūsų na
mų turėjo kas menišką sielą?

— Motina. Ji turėjo gražų 
balsą, jautriai dainavo ir mokė
jo gal 300 dainų. Vis rengiausi 
mamos dainas užrašyti, bet atro
dė, kad laiko dar turim, tai ir 
neprisirengiau tos pareigos at
likti. šiandien tik graužtis belie
ka, nes mano motulė su gau
siom mūsų dainom atgulę į ka
pą-

— Savo jaunystę praleidote 
gražiose Lietuvos vietose — ne
toli Nemuno ir Dubysos upių. 
Kuriuos kitus žymesnius meni
ninkus davė anos teritorijos? Ar 
jų menui būtų galima priskirti 
kokį nors vieną vyraujantį bruo
žą, kaip, pavyzdžiui, sakoma

M2N 4G5,

gegužės 11-14 dienomis
šeštadienį, didžiojoje Hart 
House salėje. Kalbės Baltisti
kos Studijų Puoselėjimo Dr-jos 
pirm. V. Nollendorfs.

Informacija rūpinasi R. L. 
Prialgauskas, 219 College St., 
Toronto, Ont. M5T IRI, Cana
da. Rengėjai prašo jam praneš
ti adresus asmenų, kurie domisi 
šia konferencija. Rengėjų ko
misijos pirmininkės adresas: 
Ilze Kalninš, 172 Church Ave., 
Willowdale, Ont.,
Canada. Programos vadovas — 
J. Dreifelds, Brock University, 
St. Catharines, Ont. L2S 8A1.

Registracijos mokestis — $30 
(studentams mažiau), pietūs ir 
banketas — $35. Nakvynės gau
tos Toronto universiteto bend
rabutyje. Kaina — $12, dviem 
asmenim viename kambaryje 
— $9.

Kadangi tai reikšminga kon
ferencija, skirta ne tiktai moks
lo žmonėm, bet ir plačiajai vi
suomenei, lietuviai turėtų susi
domėti ir dalyvauti. Ypač gau
siai turėtų dalyvauti Toronto 
lietuviai, kuriems atpuola nak
vynės ir kelionės išlaidos. M. 

apie dzūkus, kad jie — daini
ninkai?

— Jeigu Seredžių laikytu
mėm tašku, iš kurio matuojami 
nuotoliai, tai maždaug 10-17 ki
lometrų žemės plote į rytus, į 
šiaurę ir į vakarus yra gimę A. 
Fromas - Gužutis, Maironis, St. 
Šimkus, Jurgis Savickis, J. Mi
kuckis, Cesl. Grincevičius, varg
šas Petras Cvirka ir aš pats. Pa
likdamas nuošaly kitus, apie J. 
Mikuckį, artimą kaimyną, šia 
proga noriu štai ką pasakyti: 
mano giliu įsitikinimu, tariami 
jo “atsiminimai” — tai grafo
maniškas ir skurdus kagėbistų 
daubas, turintis tikslą pasėti ne
pasitikėjimą lietuvių tarpe, o 
pats poetas J. Mikuckis laikyti
nas tik savo ekscentriško cha
rakterio auka. Kokie yra mano 
gimtinės žmonių būdingi bruo
žai? Jei prieš akis turėtumėm 
tik Maironį ir St. Šimkų, atsaky
mą nebūtų sunku rasti — lyri
kai ir patriotai ...

— Ar jūsų atminime anose 
apylinkėse dar buvo liaudies 
dainininkų, mokėjusių itin daug 
dainų?

— Kai buvau vaikas, paaug
lys ir jaunuolis — mano kraštas 
šauniai ir gražiai dainavo, melo
dingai ir jautriai giedojo, mo
kėjo daug lietuviškų dainų, jau 
buvo pradėjęs Maironio eiles 
dainuoti. Ypač savaitgaliais 
merginų, vyrų ir mišrūs chorai 
aidėdavo per Seredžiaus apylin
kių daubas iki Dubysos ir Ne
muno. Visa širdim trokštu, kad 
mano tėviškės žmonės dar ilgus 
amžius taip pakiliai dainuotų ir 
giedotų.

— šalia liaudies kultūros, jū
sų gimtinė — tai didžiai istori
nės vietos. Kokių senovės pėd
sakų galėtumėt suminėti iš savo 
krašto? Ir kaip tai veikė jus jau
nose dienose? Ir kaip atsišaukia 
dabar?

— Seredžius ir jo apylinkės 
archeologų dar permažai kasi
nėta ir tyrinėta žemė. Įžymybė 
yra Palemono kalnas, per kurį 
Pieštvė bėga į Nemuną. Anom 
dienom kalnas buvo apipintas 
bauginančiom legendom, vaikai 
nedrįsdavom į jo viršūnę kopti. 
Be to, buvo apstu žemės kaubu
rių (be abejonės, jie ir dabar te
bėra), kurių vardus iki šiol pri
simenu: senkapiai, kapai, kape
liai, milžinkapiai.. . Anuomet 
tai buvo paprastos kalvos, apau
gusios žolėm, neaptvertos jo
kiom tvorom, neatžymėtos jo
kiu paminklu. Tų vietų žmonės 
neliesdavo, bet jei kartais kuris 
nors serediškis ten pasikapsty- 
davo — dažniausiai atrasdavo 
vyrų ir žirgų kapus. Kaikada ir 
į Pieštvę nugriūdavo vienas ki
tas milžino kapas . .. Jaunimą 
visa tai veikė mistiškai, tad gal 
nenuostabu, kad toji gimtinės 
mistika ir iki šių dienų tebėra 
gyva mano sieloj.

— Ar apylinkių dvanj kultū
ra turėjo kokio ryšio su kaimu? 
Kokie buvo tie dvarai?

— Seredžiaus pašonėj tūnojo 
du didžiuliai dvarai — tai Sere
džiaus dvaras, jei neklystu, 
XVII a. priklausęs Sapiegų gi
minei, ir grafų Burbų Belvede
ris. Seredžiaus dv. ponai Žilins- 
kiai liaudies nebuvo mylimi ir 
gerbiami, ant tos giminės galvų 
krito nepamirštami baudžiavos 
metų žiaurumai. Kiek kitaip se- 
rediškių santykiai klostėsi su 
Belvederiu — grafai Burbos bu
vo humaniški žmonės, iš Belve
derio į plačias apylinkes sklido 
ūkininkavimo pažanga, ten bu
vo gaunama pasėlių ir daržovių 
sėklų, šio to pasimokoma, kai
myninių santykių nedrumstė 
sunkūs praėjusių dienų prisimi
nimai. Toji Lietuvos aristokra
tų giminė nebuvo priešinga ir 
lietuvių tautiniam atgimimui, 
pvz., kompoz. St. Šimkaus “lie
tuviški vakarai” būdavo rengia
mi tik Belvedery, grafų ne tik 
patalpom, bet ir medžiagom ap
rūpinami.

Grafų Burbų giminė išmirė I- 
jo pas. karo metu. Dvi seserys 
grafaitės dar spėjo pamatyti tą 
klaikią tragediją, kuri ištiko jų 
Belvederį 1914-1915 m. Masko
liai (taip Seredžiaus žemėse va
dinami rusai) minimo karo me
tu išlaužė Belvederio koplyčios 
duris, įsibrovė į rūsį, iš urnų iš
vertė grabus, nudraskė ir susi
rankiojo moterų bei vyrų bran
genybes, vandališkai išniekino 
kelių amžių Burbų giminės ka
pus. Deja, ne žmoniškesni buvo 
ir vokiečiai — jie iki sienų ir 
grindų nuogumo apgrobė Bel
vederio rūmus, iš prie sienų 
pritvirtintų rėmų skustuvais iš
pjovė vertingus paveikslus, su
sikrovė į vežimus stilingus ir 

brangius baldus, nepaliko jokių 
per amžius rinktų kultūrinių 
vertybių, viską išsigabeno į Vo
kietiją. Seredžiaus dvaras turė
jo atskirą mūrinį ir gana didelį 
bibliotekos pastatą. Ir čia kny
gos įvairiom kalbom, seni, ver
tingi ir naujesni leidiniai, buvo 
iš spintų ir nuo lentynų krūvom 
suversti ant grindų, kareiviškų 
batų sutrypti, suspardyti, su
draskyti, išniekinti. Tie vandalų 
ir grobikų “žygiai” skaudžiai pa
piktino plačių apylinkių žmo
nes. Jie gyvai suvokė, jog tai 
buvo ne vien Burbų ir Žilinskių 
turtai.. . Vyresnieji apie tą sve
timųjų vandalizmą apsisukyda- 
mi kalbėjo, tai ir mes, keli vai
kėzai, susigundėm į “baisius 
darbus” iš arčiau pažvelgti. Ir 
visa tai, ką tik vienu kitu saki
niu mėginau paliudyti, mačiau 
savo akimis. Na, o tai ar nėra 
“gražūs” XX-jo amžiaus pa
veikslai, ar galima kada nors to
kį kaimynų barbariškumą pa
miršti?

— Tai praeitis, brangi ir tur
tinga jūsų jaunystės atsimini
muose. Na, ar negalvojate rašy
ti savo atsiminimų iš anų tolimų 
dienų, iš “ten, kur Dubysos mė
lyna juosta banguoja plati?” — 
tariant Maironio žodžiais. — Tu
rėtų būti ir įdomu, ir įspūdinga, 
ir jautru, kaip ir Maironiui, ku
riam nuriedėjo ašarėlė, atsimi
nus tas vietas, kur prabėgo “jau
nystės laikai”. Ten prabėgo ir 
paties jaunystės metai...

— Jei Viešpats dar kurį laiką 
mane laikys sveiką ir gyvą, gal 
ir mėginsiu parašyti atsiminimų 
pluoštą. Iš tikro, kai atsigįžti į 
praeitį, ten pamatai tragiškų ir 
tragikomiškų žmogaus gyvenimo 
akimirkų. Štai ir mano giminėj, 
kaip atrodo, netrūko atkaklių 
maištininkų. Proseniai nukentė
jo už dalyvavimą 1831 m. suki
lime, o po 1863 m. sukilimo ma
no senelių gūžta buvo visai nuo 
žemės veido nugriauta. Dar ne- 
prikl. Lietuvos dienom žmonės 
tą vietovę vadino Santvaryne, 
betgi... jau niekas nebeprisi
minė mano ir savo senolių kovų, 
pralaimėjimų ir kančių, kurio
mis, išėję į atvirą mūšį, siekė 
laisvės ii- gerovės ne vien tik 
sau patiems.. . Tokie ir kitokie 
dalykai lyg ir gundytų atsimini
mus rašyti, tik bėda, jog neži
nau, kiek dar man laiko trupi
nių bus pažerta.

— Esate Lietuvos savanoris- 
kūrėjas. Žmonės pasakoja, kad 
pėsčias nuėjote ilgą kelią—įsto
ti į savanorius... Galėtumėt 
vieną kitą žodį tarti iš anų die
nų ir įvykių?

— Mano ilga kelionė į sava
norius — legenda. Būrelis “Sau
lės” gimnazijos mokinių, šau
nių kareivių Šveikų, 1919 m. 
sausio 11d. nuėjom į Kauno ko
mendantūrą, o iš ten mus nu
kreipė į 2-jį pėst. pulką. Nužy
giuoti iš Kauno į A. Panemunę 
kur organizavosi 2-sis pėst. (vė
liau Algirdo) pulkas, nebuvo il
ga kelionė. Vargo, ašarų pralie
jimo, juokingų ir tikrai pavojin
gų akimirkų išgyvenau keliau
damas pėsčiom iš Vilniaus į tė
viškę, kai ten, sostinėj, bado 
šmėkla nejuokais ėmė lįsti į 
akis. Toji kelionė, ištikusi mane 
kaizerinės okupacijos metu, tai 
jau ne legenda, kaip turbūt ne
bus legenda mūsų visų išgyven
ti rūstūs ir permainingi laikai...

Dailininko DAGIO medžio skulptū
ra “Gal atleis”. Iš Toronto Lietuvių 
Namuose surengtos parodos 1978. 
IV. 1-2
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□ KlILTĮ1 liliIlf JI VEIKLOJE
N. PR. MARIJOS PUTNAMO SE

SELIŲ rėmėjų vakarienėje Čikagoje 
koncertinę programą atliko sol. Gina 
čapkauskienė, viešnia iš Montrealio. 
Sį kartą koncertą ji pradėjo prancū
ziškai atliktomis prancūzų klasikų 
kompozicijomis: G. Bizet — “Atverk 
savo širdį”, H. Duparc — “Liūdna 
daina”, C. Debussy—“Pierrotu”. Ant
rojoje dalyje taipgi skambėjo nau
jai paruoštos lietuvių kompozitorių 
dainos — V. Kerbelio “Aš skrajoju”, 
B. Jonušo — “Vėl sakysi”, O. Metri- 
kienės — “Dainos, muzika ir gėlės”, 
J. Stankūno — “Mergaitė”, G. Gu
dauskienės — “Gintarėlis”, J. Gai
delio — “Su tavim”. Teksto autoriai 
yra K. Binkis, A. Karvelytė, P. Lem- 
bertas, Maironis, L. Andriekus. Kon
certo užbaigai sol. G. čapkauskienė 
buvo pasirinkusi A. Thomas operos 
“Mignon” ariją “Aš esu Titanija”. 
Virš programos ji atliko G. Donizet
ti “Pulko dukros” ariją, V. Kup
revičiaus “Lakštingalos giesmę”. So
listei akompanavo muz. M. Motekai- 
tis. Koncerto klausėsi apie 400 da
lyvių.

PAGRINDINIAI B. BRAZDŽIO
NIO POEZIJOS VAKARAI Australi
joje įvyko Sydnėjuje, Adelaidėje ir 
Melburne. Sydnėjaus lietuviams skir
tame vakare vasario 18 d. dalyvius 
su svečiu iš JAV supažindino “Mū
sų Pastogės” red. Vincas Kazokas, 
pakviestas dr. A. Mauragio. B. Braz
džionis skaitė savo eilėraščius, pa
aiškindamas jų sukūrimo aplinkybes, 
kaikuriuos savo gyvenimo epizodus. 
Vakarą dviem .M. K. Čiurlionio ir V. 
Jančio kompozicijom papildė pianis
tė Rasa Kubiliūtė - Mauragienė, po
rą liaudies dainų ir G. Verdi “Tra
viatos” ariją padainavęs baritonas P. 
Rūtenis. Su Adelaidės lietuviais B. 
Brazdžionis susitiko vasario 25 d. 
Lietuvių Namuose. J. Vasiliausko 
pranešimu, vakarą surengė ALB 
Adelaidės apylinkės valdyba, talki
nama sol. G. Vasiliauskienės ir “Vai
dilos” teatro. Įvadinį žodį apie B. 
Brazdžionį bei jo kūrybą tarė rašy
tojas ir žurnalistas Pranas Pusdeš- 
ris. B. Brazdžionio eilėraščius dekla
mavo jaunesniosios ir vyresniosios 
kartos atstovai, daugiausia “Vaidi
los” aktoriai, vėliau sceną užleidę 
pačiam poetui. Vakarą šešiom lietu
vių kompozitorių dainom praturtino 
sol. Genovaitė ^Vasiliauskienė. B. 
Brazdžionio poezijos vakaras Mel
burno Lietuvių Namuose įvyko ko
vo 5 d. Dalyvių buvo ne tik pilna 
salė, bet ir balkonas. Dainomis B. 
Brazdžioniui talkino sol. Jurgis Rū
bas su akompaniatore Zita Prašmu- 
taite, mažieji dainininkai Virginija 
ir Arūnas Bruožiai. Eilėmis sukurtą 
sveikinimą B. Brazdžioniui skaitė 
vietinis poetas Juozas Mikštas. B. 
Brazdžionis taipgi lankėsi Australi
jos sostinėje Kanberoje.

DR. ALDO M. ŠLEPETYS, gyve
nantis Argentinos sostinėje Buenos 
Aires, rašo eilėraščius ispanų kalba. 
Jis jau yra išleisdinęs dvi poezijos 
knygas — “Criptografo de Rosas” 
(“Vijoklės rožės”) ir “Humos de 
Poet” (“Poeto dūmai”), o dabar 
spaudai atidavė trečiąjį rinkinį — 
“Palabras Perplejas” (“Keisti žo
džiai”).

IZIDORIUS VASYLIŪNAS, žymu
sis smuikininkas išeivijoje, nenuils
tantis kamerinės muzikos propaguo
tojas, išleido antrąjį šios muzikos 
plokštelių albumą. Pirmasis buvo 
skirtas 1922-51 m. laikotarpiui, kuris 
yra vadinamas romantiniu. Antraja
me albume yra keturios sonatos 
smuikui su fortepijonu, atstovaujan
čios moderniajai muzikai. Jų auto
riai — lietuviai kompozitoriai, mu
ziką studijavę Lietuvoje ir ten išau
gę, bet dabar gyvenantys bei kurian
tys išeivijoje: Julius Gaidelis, Jonas 
švedas, Jeronimas Kačinskas. Juos 
papildo amerikietis kompoz. John 
Bavicchi savo “Sonata-fantazija”, ku
riai panaudojo 9 lietuvių liaudies 
dainas, paimtas iš K. V. Banaičio 100 
liaudies dainų rinkinio. Plokštelės 
įrašus I. Vasyliūnas atliko su savo 
sūnum Vyteniu, pianistu, nuolatiniu 
palydovu koncertuose. Plokštelės iš
leidimą padengė pats I. Vasyliūnas 
savo lėšomis. Ją galima užsisakyti 
šiuo adresu: Lithuanian Recording 
Company, 27 Dimick St., Somerville, 
Mass. 02143, USA.

MOKSLINĮ DARBĄ TORONTO 
UNIVERSITETE dirbo fizikas teore
tikas dr. Vladas Vanagas, svečias iš 
Vilniaus. Jo paskaitų rinkinį “The 
Microscopic Nuclear Theory” 1977 
m. data išleido šio Kanados univer
siteto fizikos fakultetas. Įvade tei
giama, kad knygos pagrindą sudaro 
Lietuvos Mokslo Akademijos fizikos 
- matematikos institute atlikti tyri
nėjimai. V. Vanagas, gimęs 1930 m. 
Panevėžyje, yra baigęs Vilniaus uni
versitetą, sėkmingai apgynęs dokto
rato disertaciją “Branduolinių lyg
menų savybių tyrimas grupių teori
jos metodais”.

RANKRAŠČIŲ 1978 M. “DIRVOS” 
novelės konkursui laukiama iki bir
želio 15 d. Temą neriboto ilgio nove
lei pasirenka patys autoriai. Ji betgi 
turi būti parašyta mašinėle, pasira
šyta slapyvardžiu, su autoriaus var
du bei pavarde atskirame užklijuo
tame vokelyje. Vertintojų komisija 
laimėtojui paskirs mecenato Simo 
Kašelionio $600 premiją. Novelės 
siunčiamos šiuo adresu; “Dirva”, 
Novelės konkursas, P.O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103, USA.

LIETUVOS DAILĖS MUZĖJUS, 
įsteigtas 1940 m. Vilniuje, savo ži
nioje dabar turi 14 pastatų, kuriuo
se yra 8 skyriai, saugyklos, restau
ravimo dirbtuvės, 296 darbuotojai. 
Darbas buvo pradėtas su 1.635 me
no kūriniais, o dabar jų skaičius jau 
yra prašokęs 200.000. Veikia 10 
nuolatinių parodų, kurias kasmet pa
pildo 25 parodos Vilniuje,.40 — ki
tose Lietuvos vietovėse. Direktoriaus 
Prano Gudyno pranešimu, muzėjaus 
skyriai steigiami ir kituose Lietuvos 
miestuose. Pvz. netrukus bus pra
plėstas miniatiūrų muzėjus Juod
krantėje, taikomosios ir dekoratyvi
nės dailės muzėjus įsikurs pradėtuo
se atnaujinti Vilniaus arsenalo rū
muose, senosios dailės paroda bus 
atidaryta mokslininkų rūmuose Ver
kiuose. Pernai muzėjaus rinkinius 
papildė apie 500 darbų, sukurtų 
XIX šimtmetyje ir XX šimtmečio 
pradžioje. Muzėjaus teatro ir muzi
kos skyrius gavo dokumentinės me
džiagos, susietos su sol. K. Petraus
ku, rež. B. Dauguviečiu, rež. R. Juk
nevičium, dail. V. Palaima bei kitais 
kultūros ir meno veikėjais. Gintaro 
muzėjus Palangoje susilaukė archeo
loginių radinių — inkliuzų gabalėlių. 
1946 m. prie Lietuvos dailės muzė
jaus pradėjo veikti pirmosios Lietu
voje meno kūrinių restauravimo 
dirbtuvės, kuriose dabar dirba apie 
30 augštos kvalifikacijos dailininkų. 
Jų pastangų dėka muzėjams atkurta 
55.000 rodinių.

KOMPOZITORIŲ NAMUOSE Vil
niuje skambėjo A. Rekašiaus “Rytie
tiškos akvarelės” instrumentiniam 
ansambliui, magnetofono juoston 
įrašytos fleitisto V. Gelgoto, smui
kininko A. Batovo, violončelisto I. 
Kučinsko ir kontrabosisto V. Marti- 
nėno. Naujųjų kūrinių sąrašą papil
dė A. Račiūno “Devintoji simfonija” 
ir B. Borisovo simfonija “Spalis", 
juoston įgrotos simfoninio Vilniaus 
orkestro su dirigentu J. Domarku. 
Su J. Juozapaičio daina “Dunda gi
relė” chorui ir liaudies instrumentų 
orkestrui supažindino Vilniaus uni
versiteto liaudies dainų ir šokių an
samblio įrašas.

PIRMĄJĄ SAVO KNYGŽENKLIŲ 
PARODĄ Panevėžio “Garso” kino 
teatro patalpose surengė panevėžie
tė dail. Stasė Medytė, lig šiol daly
vavusi tik grupinėse parodose. Lan
kytojams ji pateikė 25 knygženklius, 
sukurtus įvairia technika — šilko- 
grafija, fotošilkografija, linoraižiniu.
S. Medytė taipgi reiškiasi savo teks
tilės darbais ir akvarelėmis.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
žiūrovus pakvietė į S. Šaltenio pje
sės “Jasonas” premjerą. Spektaklį 
paruošė Vyr. rež. D. Tamulevičiūtė, 
scenovaizdžius sukūrė dail. G. Kli- 
čius, drabužių eskizus — dail. F. 
Linčiūtė-Vaitiekūnienė, muziką — J. 
širvinskas. Pagrindinius vaidmenis 
atlieka aktoriai B. Didžgalvytė ir A. 
Latėnas.

VILNIAUS DAILĖS SALONE 
įvyko pirmoji individuali dail. Ro
mualdo Radzevičiaus tapybos darbų 
paroda, kuriai jis sutelkė portretus, 
peizažus, natiurmortus ir figūrines 
kompozicijas. Parodoje buvo jo 
1975 m. M. K. Čiurlionio jubilėjui 
sukurtas peizažas “Prie Ratnyčėlės”, 
1973 m. jam I premiją laimėjęs trip- 
tichas “Tiltas”, kai dail. R. Radzevi
čius buvo ką tik baigęs Vilniaus 
dalies institutą. Tapybą jis studija
vo pas dailininkus — S. Džiaukštą, 
B. Jacevičiūtę, A. Petrulį ir J. Šva
žą. Turėdamas net keturis mokyto
jus, R. Radzevičius nepasidarė pa
našus į kurį nors iš jų. Jo kūrybo
je atsispindi idividualaus kelio jieš- 
kojimas, bandymas savaip pamatyti 
ir įprasminti realybę, itin įvairi nuo
taikų gama.

LIETUVOS KINO VAKARAS įvy
ko Maskvoje. Centriniuose kino na
muose buvo parodyti trys nauji lie
tuviški filmai: R. Vabalo — “Mai
nai”, sukurti pagal J. Trifonovo to 
paties pavadinimo apysaką, R. Šili
nio jaunimo auklėjimo problemas 
gvildenanti dokumentinė juosta “Sa
vojo “aš” bejieškant”, R. Verbos ir 
L. Pangonytės reportažinis kūrinys 
apie sąjunginę dainų ir šokių an
samblių šventę Vilniuje 1977 m. va
sarą. Lietuvos kino studijoje dabar 
kasmet sukuriami trys meniniai fil
mai kino teatrams, du — centrinei 
Maskvos televizijai, apie 100 doku
mentinių, mokslinių filmų, kino kro
nikos žurnalų. Šiuo metu yra ruo
šiamas filmas pagal V. Bubnio ro
maną “Nesėtų rugių žydėjimas”, te- 
tevizijos filmas amerikiečių klasiko 
O. Henry apysakų motyvais, planuo
jamas keturių dalių televizijos fil
mas, kuriam bus panaudota T. Drei- 
serio “Amerikietiškoji tragedija”.

VILNIAUS DRAMOS TEATRO re
pertuarą papildė bulgaro J. Radičko- 
vo pjesė “Viduržiemis”, išversta D. 
Urbo. Režisavo R. Tuminas, baigęs 
teatrinį A. Lunačiarskio institutą 
Maskvoje, šis spektaklis — jo diplo
minis darbas. Debiutuojančiam reži- 
soriui talkino dail. A. Kepežinskas, 
kurio scenovaizdžiai primena nauja
metinius atvirukus. Veiksmas vyks
ta mažytėje kaimo karčemoje, snie
gu atskirtoje nuo pasaulio. Vaidme
nis atlieka 14 aktorių ir viena akto
rė — L. Mulevičiūtė. Aktorių są
raše minimi — V. Tomkus, J. Ka
valiauskas, J. Rygertas, A. Sabalys,
T. Vaisieta. Jaunojo rež. R. Tumino 
debiutas laikomas sėkmingu, bet jo 
pilną pajėgumą tegalės išryškinti 
sudėtingesni ateities darbai. 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 PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

SMSI’ORIAS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -v i m nznn 
MAH 1AR • Tel.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

Antradieniais 10-3
E pensijų ir namų s-tas 8!4%
= taupomąsias s-tas .....7%

T reč'iadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas............ .....6%
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:

= asmenines 9’/a%
šeštadieniais 9- 1 — nekiln. turto........................ 914%
Sekmadieniais 9.30-1 E 'investacines ......................... 10%

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

OTmilAU’O Ell DC 406 Roncesvalles Avė.bltrnAlid r tino 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

Juozas Eimis Ramas

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

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 

Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

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

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

1113 Dundas St. W., CACA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Stitncin v television 
k-P B' B f VYSI B'+J 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.

P|)()( |) I'CC LTD-r JLvV/VrlVlLOO 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS VISUR
Vitas Gerulaitis tęsia kovą su 

švedu Bjorn Borg dėl pirmavimo 
tenise. Nciseniai įvykusiame baig
miniame čempijonų turnyro žaidime 
labai artimoje kovoje švedas vėl 
įveikė V. Gerulaitį 6-5; 5-6; 6-4 ir 
6-5 pasekme. Pasak B. Borgo, V. Ge
rulaitis žaidė labai gerai ir vieno ar 
dviejų taškų skirtumas galėjo pa
keisti žaidimo pasekmę. Lemiama
me žaidime V. Gerulaitis lengvą 
smūgį nuo tinklo pasiuntė užribin 
ir tai užtikrino pergalę švedui. Die
ną prieš rungtynes Vitas pareiškė, 
kad labai pasigenda pergalės prieš 
B. Borgą. Tai buvo šeštas jo bandy
mas nugalėti švedą. V. Gerulaitis 
yra nugalėjęs B. Borgą komandinė
se varžybose.

Istoriniai praėjusių metų laimėji
mai priklauso ypač moterims. R. Vo
kietijos šuolininke Rosemary Acker
man buvo pirmoji moteris, kuri šuo
lyje į augštį peržengė 2-jų metrų 
ribą. Tai augštis, kuris iki šiol atro
dė moterims nepasiekiamas. Kita R. 
Vokietijos lengvaatletė Marlies Oels- 
ner pralaužė 11 sek. ribą 100 m. bė
gime. Jos laikas 10,88 sek. laimėtų 
pergalę ir daugumoje vyrų varžybų.

Milžinų kova vyksta uždarų patal
pų šuolyje į augštį varžybose. Šiais 
metais jau 3 kartus šioje rungtyje 
buvo pagerintas pasaulio rekordas. 
Pirmasis rekordą pagerino kanadie
tis Greg Joy, įveikęs 2,31 m augštį. 
Devyniolikos metų amerikietis 
Franklin Jakobs, kurio ūgis siekia 
tik 1,73 m ir iššoka 2 pėdas virš 
savo galvos, prie šio rekordo pri
dėjo dar vieną centimetrą. Pagaliau 
augštasis rusas Vladimir Jaščenko 
užbaigė šią kovą, pakeldamas kartelę 
iki 2,35 m. V. Jaščenkai dabar pri
klauso abu šuolio į augštį rekordai 
— uždarų patalpų ir atviros aikš
telės. Prie šių trijų prijungus buvu
sį pasaulio rekordininką amerikietį 
Dwight Stones, R. Vokietijos Rolf 
Beilschmidt, kuris yra įveikęs 2,31 m 
augštį, ir olimpinį nugalėtoją lenką 
Jacek Wszolą, tikrai būtų įspūdingos 
varžybos.

Tradiciniam Bostono maratonui 
užsiregistravo rekordinis skaičius — 
4100 bėgikų, jų tarpe 200 moterų. 
Bostono maratonas turi ilgą istori
ją — tai bus 82-rąs bėgimas. Šių 
metų maratone, kuris įvyks balan
džio 17 d., dalyvaus daug pajėgių 
bėgikų: 1974 m. laimėtojas airis Neil 
Cusack, 1975 m. laimėtojas ameri
kietis Bill Rodgers, kuriam pri
klauso šio maratono rekordas 2:09,55 
vai., 1976 m. laimėtojas Jack Fultz 
iš Pensilvanijos ir 1977 m. laimėto
jas torontietis Jerome Drayton. Iš 
kitų dalyvių dar pažymėtinas N. Ze
landijos Kevin Ryan, kurio geriau
sias maratono laikas yra 2:12,0 vai.

1984 m. olimpinės žaidynės vėl 
Montrealyje? Los Angeles miestas, 
kuriam buvo pavesta rengti 1984 m. 
olimpinius žaidimus, turi kaikurių 
nesutarimų su Tarptautiniu Olimpi
niu Komitetu. Pastarasis žada 1984 
m. žaidynes perkelti kitur. Tokiu 
atveju Montrealio burmistras Jean 
Drapeau mielai sutiktų vėl rengti 
olimpines žaidynes. A. S.

Vitas Gerulaitis, nežiūrint sun
kiai suprantamo Gerulaičio įverti
nimo WCT turnyre Milane (rengėjų 
buvo įvertintas pirmuoju, o Borg 
antruoju), vėl pralaimėjo Borgui 
6-3, 6-3. Antroji vieta pelnė Gerulai
čiui $15.000.

Prieš pasiekiant baigmę, Gerulai
čiui nusilenkė šie žaidėjai: Ray Mo
ore 6-3, 6-7, 7-6 — Pietų Afrika, 
Jaime Fillol 7-6, 6-3 — Argentina ir 
Sandi Mayer 6-7, 7-5, 6-1 — JAV.

Vitas Gerulaitis savaitę anksčiau 
taipogi pasiekė baigmę WCT turny
re Las Vegas ir baigmėje taipogi 
pralaimėjo Bjornui Borgui. I. B.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno “Granito” komanda, treni

ruojama Vytauto Kontvainio, pra
dėjo kovą 1978 m. Sovietų Sąjungos 
augščiausioje vyrų rankinio lygoje. 
Pernai “Granitas”, debiutavęs šioje 
lygoje, užėmė VI vietą. Po pirmojo 
šiemetinių žaidynių rato “Granito” 
komanda, surinkusi 12 taškų, yra V 
vietoje. Pirmoji vieta priklauso 
Maskvos MAI su 21 tašku, II — 
Maskvos CASK su 19, III — Maskvos 
“Kuncevui” su 16, IV — Zaporožės 
ZII su 12. Augščiausiąją vyrų ran
kinio lygą sudaro 12 komandų. Ma
lonu konstatuoti, kad “Granito” ko
mandoje žaidžia tik lietuviai: varti
ninkai — Bronius Geldauskas, Nor- 
gintas Misevičius, Algirdas Bitinas, 
kiti žaidėjai — Voldemaras Novic
kis, Valdemaras Sadaunykas, Gedi
minas Mikulėnas, Jonas Kaučikas, 
Mečislovas Drūtis, Valdas Trinkū
nas, Romas Dumbliauskas, Albertas 
Maziliauskas, Romas Podbereckis, 
Algis Cesnavičius ir Valius Babars- 
kas. Pastarasis yra 19 metų amžiaus 
jaunuolis, į “Granitą” įsijungęs šį 
sezoną. Kauno “Granito” komandos 
žaidėjų amžiaus vidurkis — 23,1 me
tu, augščio — 189,1 cm. Antrasis 
žaidynių ratas turės išryškinti šešias 
stipriausias šios lygos rankinio ko
mandas, kurios rudenį tęs kovą dėl 
medalių. I Sovietų Sąjungos ranki
nio rinktinę yra pakviesti du “Gra
nito” žaidėjai — V. Novickis ir V. 
Sadaunykas. Pasak rinktinės trene
rio A. Jevtušenkos, daugiau galimy
bių pasireikšti turi V. Novickis, nes 
ton pačion vieton Valerijus Gasijus 
iš Krasnodarsko buvo įrašytas su di
deliu klaustuku. V. Novickis esąs 
jaunesnis ir kovingesnis už savo var
žovą, bet turįs vieną silpnybę —

nesąs įvaldęs ilgų kamuolio perda
vimu: mato tik tai, kas darosi prie 
pat jo. A. Jevtušenka patarė “Gra
nito” treneriams praplėsti V. No- 
vickio “akiratį”.

Tarptautinį šachmatų turnyrą Balt
stogėje laimėjo Lietuvos atstovas 
Algimantas Butnorius, turėjęs 11 
varžovų, surinkęs 8 taškus. Tiek 
pat taškų išsikovojo ir švedas S. 
Holmas, bet pergalė buvo pripažin
ta kauniečiui A. Butnoriui dėl ge
resnio koeficiento. Trečioji vieta te
ko T. Pacui iš R. Vokietijos.

Vilma Bardauskienė dalyvavo Mi
lane įvykusiose lengvosios atletikos 
žiemos pirmenybėse, kurių tikslas 
buvo sudaryti Europos rinktinę su
sitikimui su JAV lengvaatlečiais. 
Praėjusį sezoną vilnietė V. Bardaus
kienė į tolį nušoko 6 m 82 cm, pa
siekdama Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos rekordą, šis jos šuolis taipgi 
buvo geriausias pasaulyje 1977 m. 
Šiemetiniame sezone V. Bardauskie- 
nę lydi nesėkmė: R. Berlyne įvyku
siose lengvosios atletikos pirmeny
bėse ji tenušoko 6 m 50 cm, o Mila
ne atsidūrė net IX vietoje ir iškrito 
iš baigminių varžybų, pasiekusi tik 
6 m 15 cm. Skaudi vilnietės nesėk
mė aiškinama pertolimu atsispyri
mu, kai iki paženklintos ribos dar 
buvo 40-45 cm. Pirmą vietą laimėjo 
čekoslovakė J. Nigrinova su geriau
sia šio sezono pasekme — 6 m 61 
cm. Po šių varžybų įvykusį pirmąjį 
Europos ir JAV lengvosios atleti
kos rinktinių susitikimą Milane lai
mėjo europiečiai 141:80 taškų san
tykiu.

Vilnietis moksleivis A. čereška 
parsivežė aukso medalį ir čempijo- 
no vardą iš Gardine surengtų So
vietų Sąjungos jaunimo džiudo pir
menybių. Jis lengvai įveikė visus 
savo varžovus sunkiame svoryje.

Lietuvos moterų 1978 m. rankinio 
pirmenybes Kaune laimėjo Kauno 
“Drobė”, išsikovojusi 26 taškus. 
Antroji vieta su 22 taškais teko Vil
niaus “Eglei”, III su 21 — Kauno 
“Atletui”, IV su 19 — Vilniaus 
“Mokslui”. Pagrindinės kovos vyko 
tarp šių keturių komandų, turinčių 
stipriausias žaidėjas. Kauno “Dro
bėje” ir “Atlete” žaidžia augščiau- 
siosios lygos “Žalgirio” komandos 
narės, o Vilniaus “Eglėje” ir “Moks
le” — augščiausioje lygoje debiutuo
jančios pagrindinės “Eglės” narės. 
Silpniausios astuonių komandų gru
pėje buvo Panevėžio “Ekrano” at
stovės, pralaimėjusios visas rungty
nes.

VYČIO ŽINIOS
Buvusią Vyčio krepšininkę Eleo

norą Zubrickaitę ir Arūną Joniką, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime daug gražių 
dienų.

Vyčio sportininkams. Norintieji 
dalyvauti PLS žaidynių lengv. atle
tikoj, plaukime ir šaudyme prašomi 
kuo skubiausiai registruotis pas klu
bo pirm. Juozą Balsį 485-1488 arba 
sporto vadovą Andrių Klimą 245- 
7210. Stalo tenisininkai privalo re
gistruotis pas Joną Nešukaitį OX1- 
7798, lauko tenisininkai — pas Joną 
Žuką 255-6909. Norintieji dalyvauti 
žaidynėse, bet nepriklausą lietuviš
kam klubui irgi prašomi kreiptis pas 
klubo pirm. Juozą Balsį. Galutinė 
registracijos data krepšinio ir tink
linio varžyboms yra gegužės 1 d. Ki
toms sporto šakoms registracija baig
sis vėliaVi.

Jauniai B (16), besiruošdami ar
tėjančioms PLS žaidynėms, stengia
si sužaisti kuo daugiau draugiškų 
krepšinio rungtynių. Kovo pabaigo
je jie žaidė dvejas draugiškas krep
šinio rungtynse, kurias pralaimėjo 
Martin Grove mokyklos komandai 
40:42 ir North York 35:37. Koman
doje žaidė; A. Kišonas 10, A. Ra
dzevičius 2, P. Tutlys 7, J. Karpis 11, 
L. Šėliok 14, E. Augaitis 27, A. Slap- 
šys, R. Budrys, J. Zenkevičius 4.

Gytis Grabauskas, jaunasis Vyčio 
krepšininkas, pasižymi kaip gabus 
ledo riedulio žaidėjas. Dvylikos me
tų berniukas žaidžia Oakvillės 
“Shell” komandoje, kuri šiais me
tais “Ontario Pee-Wees” pirmeny
bėse laimėjo I v. Baigminiuose žai
dimuose su Niagara Falls komanda 
jie laimėjo pirmas tris rungtis ir 
tapo Ontario “Pee-Wees” k’asės 
meisteriais. Šiuose peržaidimuose G. 
Grabauskas įmušė du įvarčius ir pri
sidėjo prie kitų dviejų įmušimo. Kad 
taptų Ontario meisteriais, turėjo su
žaisti 70 rungčių ir dalyvauti 43-jose 
treniruotėse.

Vytis Grabauskas taip pat neatsi
lieka nuo jaunesnio brolio. Jis žai
džia ledo riedulį Oakvillės “House 
League” pirmenybėse. Jo komanda 
Texaco Fliegers šiuo momentu da
lyvauja baigminiuose lygos žaidi
muose. A. S.

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Ateitininkų žinios
Viename studentų ateitininkų stu

dijų savaitgalyje buvo diskutuoja
mas religijos ir moralės klausimas. 
Vienas iš anketos klausimų buvo 
“Kaip apibūdintum religiją?” štai 
keletas atsakymų:

— Siekimas antgamtinio tikslo. — 
Tai gairės ar taisyklės, pagal kurias 
aš keliauju per gyvenimą. — Orga
nizacinė veikla, kuri turi pagrinde 
principus, teorinius ir praktiškai pri
taikomus gyvenimo eigai ir prasmei. 
Ji nurodo betkurioje kultūroje elge
sį, tradicijų palikimą ir dažnai laiko 
garbėje augštesnę Esmę. — Sieki
mas antgamtinio tikslo. — Religija 
yra žmonių sukurta “institucija”, ku
rios tikslas yra garbinti tam tikrus 
dievus ar Dievą (jų sąvoka yra taip 
pat sukurta žmonių). — Žmogaus 
santykiavimas su Dievu. — Asmeni
nis santykis su Dievu. — Religija 
yra Dievas, su kuriuo tu kalbi ir tiki 
į Jį. Religija yra dvasinis gyvenimas, 
kurį tu sujungi su savo žemišku gy
venimu. — Dievas, ne Bažnyčia, o 
tik Dievas.

Tai tik keletas atsakymų, iš kurių 
susidaro vaizdas gana lėkšto religi
jos supratimo. 80% visų atsakymų 
buvo gana bendri, persunkti tam tik
ru filosofavimu, bet nepabrėžia as
meninio santykio su Kristumi. Tai 
labai ryški šio laiko aplinkos ir uni
versitetų dvasia.

Skautų veikla
• Į vilkiukų dr-vę įstojo V. Alks

nis, M. Jurgaitis, T. Freimanas ir J. 
Freimanas. Sekanti sueiga — balan
džio 17 d.

• Užjaučiame sesę Astą šernai- 
tę, mirus senelei.

• Obuolių Diena — balandžio 22, 
šeštadienį, - University Settlement 
Centre.

• Medžių sodinimas High Parke — 
balandžio 29 d. Ta proga ten iškylaus 
Mindaugo dr-vė, kurios sekanti suei
ga — balandžio 17 d. Dar nesumokė
ję LSB mokesčių prašomi tai tuoj 
pat padaryti.

• Skautų vyčių kand. sueiga — 
balandžio 16 d. 11 v.r. skautų būkle. 
Visiems kandidatams dalyvavimas 
privalomas.

• Skautų vyčių Romo Kalantos bū
relio vadu išrinktas ps. M. Rusinas, 
pav. ps. L. Saplys. Visi vyčiai re
gistruojasi pas būrelio vadą: 220 
Mortimer Ave., Toronto, Ont. M4J 
2C5. Tel. 465-8035.

• Ačiū kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM, už pašnekesį vyr. skau
tėm kandidatėm.

• Šv. Jurgio šventė bus minima 
šia tvarka: iškilmingos pamaldos ba
landžio 23 d., 11.30 v.r., Prisikėlimo 
šventovėje, 1 v.p.p. — sueiga didžio
joje salėje.

• Balandžio 2 d. v.s. fil. Br. Kvik
lio paroda “Kovojanti Lietuva” Lon
dono Šiluvos Marijos parapijos sa
lėje sulaukė didelio susidomėjimo. 
Už malonų priėmimą, talką ir vai
šes ačiū kleb. kun. J. Staškui, skau
tininkams L. Eimantui, Dragūnevi- 
čiui ir jo šeimai. Parodą į Londoną 
nuvežė L. Kalinauskas, V. Sendži- 
kas, A. Valiūnas ir C. Senkevičius. 
Gerasis skautininkų darbelis Kana
dos kolonijų lietuviams atliktas — 
paroda grąžinama į Čikagą. C. S.

London, Ontario
ANAPILIO KNYGYNAS, susita

ręs su parapijos klebonu, balandžio 
23, per Jurgines, aplankys Londono 
lietuvius. Ta proga parapijos salėje 
bus išdėstytos naujausios knygos, 
plokštelės, sveikinimo kortelės, įvai
rūs suvenyrai ir dail. A. Petrikonio 
naujausi paveikslai. K.

St. Catharines, Ont.
RAMOVENŲ SUSIRINKIMAS. Š. 

m. balandžio 2 d. Tėvų pranciškonų 
vienuolyno patalpose įvyko nepri
klausomos Lietuvos karių veteranų 
Niagaros pusiasalio “Ramovės” me
tinis skyriaus narių susirinkimas, 
kuriame, be kitų einamų reikalų bei 
nutarimų, buvo išrinkta nauja sky
riaus valdyba ir pagal balsų daugu
mą pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Šarapnickas, vicepirm. ir parengimų 
vadovu S. Ulbinas, sekr. J. Vyšniaus
kas, ižd. S. Gudaitis, ligonių lanky
toju K. Galdikas. Revizijos pareigū
nais sutiko būti P. Balsas, J. Alon- 
deris ir P. Gabrėnas. T. B.

DETROIT, Mich.
LIETUVIŲ FONDO tarybos narys 

Vytautas Kutkus pranešė, kad 1977 
m. iš Detroito ir jo apylinkių į LF 
įstojo 10 narių, 9 padidino savo įna
šus ir 4 įnešė pradinius įnašus. Det
roito kvota pereitais metais buvo pa
didinta $3.953,33. 1977 m. gale Det
roito ir jo apylinkėse buvo 308 na
riai, įnešę į LF $67.375,83.

Praėjusių metų pabaigoje į LF su 
$100 įnašu įstojo Marija ir Balys 
Gražuliai ir Alfredas V. Russas. Su 
$100 įnašu buvo įamžinti: Antanas 
Aksomaitis (įamžino Anelė Pašuko- 
nienė), Liudas Vismantas (įamžino 
Alfonsas Končius) ir Stasys Žiemelis 
(įamžino sesuo R. Ražauskienė).

Savo įnašą iki $1.500 padidino a.a. 
kun. Antanas Dapkus, dabar įnešda- 
mas $300, ir dr. Kęstutis ir Vitalija 
Kebliai iki $250, dabar įnešdami $25.

Atminimų įnašai padidinti: Jono 
Jonyno iki $540, dabar įnešant $440, 
teis. Vinco Šarkos iki $500, dabar 
įnešant $400, ir inž. Antano Banė- 
no iki $500, dabar įnešant $100.

1977 m. gruodžio 31 d. Amerikos 
LF buvo 4.416 narių, kurie įnešė 
$1.431.600. Iš 1977 m. LF pelno lie
tuvių kultūros ir švietimo reikalams 
buvo paskirta $71.815. Iš viso iš LF 
pelno jau paskirstyta $467.677. Kor.

GARBENS

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

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

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.

BLOOR-SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

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

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

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

l S. Jokūbaitis 4 A. Garbenis 1
537-2869 489-1543

Pirmutiniame ir didžiausiame gy. ju JR HJ| JR
TORONTO LIETUVIŲ PARA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE---------------------------------------

MOKA: IMA:

814% už 1 m. term. dep. — 91/2% už asm. paskolas
81/2% už pensijų ir namų planą =
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)
7!4% speciali taup. sąsk.

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių

9*4% už mortgičius

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai:

ir
532-8723
532-1149

Toronto, Ontario 
M6P 1A6

(Įlaitafriatt Art ^emortals
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Louis Temporale— oficialus skulptorius —
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieko (vairius 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 
skubėdami atlikti visą menišką 

pageidavimus.

galėtume ne
darbą pagal

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT & 
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 Telef onas 531-1331
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ _
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305 

r Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
r Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
r taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje 
ANGELĖ E. KARNIENt 

Broker • Realtor 
Notary Public

REALTOR’

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (81 3) 345-2738

Pajamų mokesčio blankus užpildo
MARK TUOMOLA, B.A.

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

All Languages Service

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8

Tel. 361-0303
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Ginos dainos Čikagoje
JZA MOTEKAITIENĖ

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų kongregacija Putname 
turi gausingiausią ir veikliausią 
rėmėjų būrį Čikagoj su ilgame
te ir energinga pirmininke Ma
rija Remiene. Jos organizuoja
mi renginiai — madų parodos, 
koncertai, vakarienės, banke
tai... visados sutelkia gausias 
lėšas Putnamo seselių kilniems 
užmojams.

Vienas tokių tradicija tapu
sių renginių — metinė vaka
rienė Įvyko pr. Verbų sekma
dienį jėzuitų koplyčioje ir Jau
nimo Centro salėje. Jos tikslas 
— sutelkti lėšų Putnamo sese
lių naujo vienuolyno namo sta
tybai. šis renginys buvo pradė
tas Mišiomis jėzuitų koplyčio
je, kurias atnašavo kun. Pr. 
Garšva. Pabaigus pamaldas, vi
si suplaukė į gretimai esančią 
Jaunimo Centro salę. M. Re
inienė pasveikino vakarienės 
svečius bei rėmėjus ir pakvie
tė vyriausią kongregacijos va
dovę, specialiai atvykusią iš 
Putnamo, seselę Margaritą tar
ti išsamesnį informacinį žodį. 
Sės. Margarita iškėlė Putnamo 
seserų veiklą labdaros dirvo- 
vonuos. Tada visi atkreipė dė
mesį į prie lėkščių pridėtus au
koms vokelius, kuriuos daugu
ma užpildė. Ta proga buvo at
kreiptas dėmesys ir į dvasinės 
puotos “meniu” — sol. Ginos 
Čapkauskienės ir Manigirdo Mo- 
tekaičio koncerto programas, 
gražiai išrikiuotas prie valgio 
lėkščių.

Po skanios vakarienės, kurią 
paruošė p.p. Stropienė ir Ky
bartienė, vikriai aptarnavo “Sū
kurio” taut, šokių ansamblio 
mergaitės, visi pasišnekučiavi
mai nutilo, ir scenoje pasirodė 
solistė iš Montrealio — Gina 
Čapkauskienė, lydima čikagiš- 
kio pianisto M. Motekaičio. Džiu
gu matyti programą, parinktą 
banketui iš augštos muzikos lo
byno, skirtą didžiąja dalimi lie
tuvių kompozitorių dainoms.

Didelė pagarba priklauso šios 
iškilmingos vakarienės koncerto 
rengėjoms, kad jos nusigręžė 
nuo pigaus dainos meno ir da
vė visuomenei tikrai augšto dai
navimo meno valandos koncer
tą. Lyriškai koloratūrinio balso

Mintys po kruvinojo šeštadienio
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

linguoja žila galva Juozas, kres
nas, kiek pakumpęs, bet dar 
tvirtas vyras. — Gal ir gerai 
darai. Kiekvienas žmogus nori 
savo krašte gyventi. Tik, va, ne
žinia, kuris kraštas tavo — Lie
tuva ar Izraelis. Prigijai mū
suose, sunku tau bus pradžioj 
prie saviškių pritapti.

Patylime valandėlę. Atsklei
džiu “Tiesos” laikraštį, tarsi 
tyčia ant suolo krašto padėtą. 
Trečiame puslapyje karikatūra 
— Izraelio kareivis su šešia
kampe žvaigžde ant šalmo ir 
riesta nosimi.

— Prie vokiečių tokias kari
katūras piešė. Kuo tai pasibai
gė, pats žinai.

Juozas vėl palinguoja savo 
žila galva, susimąstęs siurbčio- 
ja alų.

— Mano a. a. tėvas visad sa
kydavo, kad kas su žydais pra
sideda, baigia kartuvėmis. Tei
sus jis buvo. Nevidono Hitle
rio galo sulaukėme, gal gi ir ši
tuos žalčius pergyvensime. 

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

F. Barauskas
R. Stasiulisįstaigos telefonas: 233-3323

743-0100
245-1297

3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1 K8

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

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

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

Balio Maskeliūno Įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

V EACE NAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

solistė G. čapkauskienė atliko 
šių autorių kūrinius: G. Bizet, 
C. Debussy, H. Duparc, V. Ker- 
belio, B. Jonušo, O. Metrikie- 
nės, J. Stankūno, G. Gudaus
kienės, J. Gaidelio ir Thomas. 
Priedo solistė padainavo ariją 
iš operos “Pulko duktė” — Do
nizetti ir dedikavo mėgstamiau
sią savo dainą “Lakštingalos 
giesmė” (ž. Babicko, muz. Kup
revičiaus) mokslo draugei — 
kongregacijos vadovei seselei 
Margaritai. Honorarą paskyru
si naujo vienuolyno statybai, 
solistė buvo apdovanota gėlė
mis ir tautine juosta su Mairo
nio poezijos įrašu: “Mylėk, lie
tuvi tą brangią žemę, kurioj 
nuo amžių tėvai gyveno”. Vaka
rienės šeimininkės gavo po gra
žią lietuvišką lėlę.

Vertinant solistės atliktą pro
gramą, lengva pastebėti, kad 
jos balsas išlavintas grynai 
prancūziškos mokyklos stiliuje. 
Solistė vokaliniu atžvilgiu yra 
pasiekusi muzikos instrumento 
preciziškumo, įvairiausio niuan- 
savimo, spalvingumo, jausminės 
išraiškos tikrumo, natūralios 
laikysenos scenoje ir daugybės 
kitų augštos klasės solistinių 
savybių, tačiau prancūziškas 
akcentas, kiek jis yra pagei
daujamai geras prancūzų dai
nose ir arijose, tiek jis yra 
vengtinas lietuvių dainų grupė
je. Jis buvo nepageidaujamas 
solistės tarenos aiškumo slopin
tojas, nors ir neperdideliu mas
tu. Tai buvo žymu ir virtuozi
nių balso kadencijų, ir ilgo gai
dų laikymo atvejais, kur buvo 
tendencijos į tono grynumo lū
žį. Tono skambume neturėtų 
vyrauti prancūziškai nosinis 
akcentas. Ši pastabėlė nesuma
žina Čapkauskienės pasiekto 
dainos meno virtuoziškumo. Ga
li tik jos prancūziško tembro 
kaikas nepriimti, bet balso tech
nika ji dominuoja visas šios de
kados solistes. Pažymėtina, kad 
šios vakarienės koncerte ji la
biausiai visus žavėjo lyriškai 
draminiu dainavimu, ypač pui
kiai atliko Gudauskienės per
nai sukurtą “Gintarėlį” pagal 
L. Andriekaus poeziją. Pianis
tas M. Motekaitis jautriai ir 
preziciškai palydėjo visą solis
tės koncertą.

Duok, Dieve, kad tik greičiau...
... Prisiminiau senojo Juozo 

Sidabro žodžius šiandien kapi
nėse, kai laidojome penkerių 
metų mergaitę Naemi Dani, 
arabų teroristų nužudytą rusiš
ku “Kalašnikovo” markės auto- 
ma^u-1 Jigaelis Bar-Amas

Rodney, Ontario
AUKOJO TAUTOS FONDUI 1978 

m. po $25: K. Gaputis, J. Rastapke- 
vičius; po $20: V. Andrulionis, P. 
Jocius, M. Kereševičius, St. Paketu- 
ras, A. Starkus, J. Statkevičius; po 
$15: — S. Ciparis, Z. Mockus; po 
$10: — A. Danienė, P. Gaidauskas, 
A. Grigas, A. Kežemėkaitis, J. Nar
butienė, J. Nargėlos, V. Naruševi
čius; po $5: — O. Budrienė, V. Bu- 
kotas, V. Jokūbaitis, J. Miliušis. Iš 
vįS0 — $290. Visiems nuoširdi pa
dėka už aukas.

TF atstovybė Kanadoje

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

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

Dabartinis Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas su katalikių moterų veikėjomis vienos dailės parodos atida
rymo proga. Iš kairės: R. Stabačinskienė, I. Žemaitienė, R. Simanavičienė, klebonas kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
viešnia dali. G. Žumbakienė, B. Vaitkūnienė Nuotr. O. Burzdžiaus

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ranskį, A. Ginzburgą, J. Orlovą, 
priklausiusius Helsinkio susi
tarimų vykdymo sekėjų grupei. 
M. Rudenka gavo 7 metus kalė
jimo ir 5 metus tremties, O. Ty- 
chyjis — 10 metų kalėjimo, 5 
metus tremties. Kitų trijų dar 
tebelaukia teismas. Pasiūlymą 
Nobelio institutui pasirašė 19 
Kanados parlamento narių.

Toronto ligoninėje mirė dr. 
Ch. H. Bestas, sulaukęs 79 me
tų amžiaus. 1921 m. jis ir dr. F. 
Bantingas Toronto universiteto 
laboratorijoje pagamino pirmą
jį insuliną kovai su cukralige, 
šio vaisto išradimas išgelbėjo 
milijonus žmonių pasaulyje. 
Teigiama, kad jų skaičius esąs 
didesnis už žuvusiųjų abiejuose 
didžiuosiuose karuose. Patento 
teises dr. Ch. H. Bestas pardavė 
Toronto universitetui už vieną 
dolerį, nesusilaukdamas jokio 
finansinio atpildo. Jį taipgi nu
skriaudė ir Nobelio premija, pa
skirta tik dr. F. Bantingui ir 
universiteto prof. dr. J. Mac- 
Leodui už leidmą naudotis labo
ratorija. Pasipiktinęs savo bend
radarbio išjungimu iš premijos, 
dr. F. Bantingas gautą $5.600 
premiją pasidalino su dr. Ch. H. 
Bestu. Prof. dr. J. MacLeodas 
dėl šio nesusipratimo mėgdavo 
juokauti: “Nobelio premiją aš 
laimėjau ne už insulino išradi
mą, o už dr. Ch. H. Besto sura
dimą ...” Velionis buvo tauti
nių pažiūrų žmogus, skatinęs 
jaunuosius mokslininkus pasi
likti ir dirbti Kanadoje.

Teisingumo min. R. Basfor- 
das pateikė federaciniam par
lamentui įstatymo projektą, už
tikrinantį anglų ir prancūzų kil
mės kanadiečiams jų bylų svars
tymą gimtąja kalba. Pirmiausia 
šis įstatymas įsigalios Ontario, 
Kvebeko, Manitobos ir New 
Brunswicko provincijose, turin
čiose pakankamai dvikalbių 
pareigūnų teisminėje sistemoje. 
Kitose prąvincijose dvikalbiai 
teismai bus įvesti vėliau su jų 
vyriausybių sutikimu. Naujasis 
įstatymas konkrečiai liečia teis
mus prancūzų kalba angliškose 
provincijose. Pabrėžiama, kad 
ta teise įgalės pasinaudoti tik as
menys, kuriems prancūzų kalba 
yra gimtoji. Jų byla galės būti 
nukreipta į kitą provincijos vie
tovę, kur yra dvikalbių teisėjų, 
kaltintojų bei gynėjų. Neanglų 
ir neprancūzų kilmės kanadie
čiams bus leidžiama pasirinkti 
betkurią oficialią Kanados kal
bą. Jie taipgi turi teisę naudo
tis vertėjo paslaugomis.

Kanada už $4,5 milijono įsigi
jo žemės plotą savo naujai am
basadai Vašingtone, kur ji bus 
pastatyta iki 1984 m. Nupirkta 
vieta yra Pennsylvanijos gatvė
je — trijų blokų atstume nuo 
JAV kongreso, septynių blokų 
— nuo Baltųjų Rūmų. Kitų vals
tybių ambasados yra sukoncent

ruotos šiaurės-vakarų Vašingto
no dalyje, toli nuo kongresinių 
pastatų ir Baltųjų Rūmų.

Kanados valstybės sekr. J. Ro- 
bertsas, viešėdamas Izraelyje, 
Jeruzalės universitetui įtekiė 
$250.000 įsteigti kanadiškųjų 
studijų skyriui. Kitą tokią dole
rių sumą universitetas gaus iš 
privačių šaltinių Kanadoje. Iz
raelio premjero pavaduotojas 
Y. Yadinas reiškė viltį, kad se
kantis žingsnis bus izraeliškų 
studijų skyrių skaičiaus padidi
nimas Kanados universitetuose. 
J. Robertsas taigpi pasirašė su
tartį su Izraelio prekybos minis- 
teriu Y. Horowitzu, liečiančią 
bendrą filmų kūrimą. Numato
mi vienas ar du filmai kasmet. 
Kanada taipgi plečia kultūri
nius, mokslinius ir sportinius 
mainus su Izraeliu. Šį rudenį 
gastrolių į Kanadą atvyks Izrae
lio filharmonijos orkestras, o se
kantį mėnesį Toronte viešės 
Batshevos šokėjų grupė.

Teismas Otavoje paskyrė se
natoriui J. Marchandui $300 
baudą už automobilio vairavimą 
neblaiviame stovyje 1977 m. 
spalio 17 d. Jis taipgi nesutiko 
duoti savo kvapo alkoholio 
kiekio analizei. Vairuotojo tei
sės jam atimtos devyniems mė
nesiams. 1975 m. vasarą J. Mar- 
chandas, tada ėjęs gamtos ap
linkos ministerio pareigas, pa
bėgo iš nelaimės vietos po su
sidūrimo su kitu automobiliu. 
Pabėgimas sukėlė rimtą įtari
mą, kad ir tąsyk jis buvo išgė
ręs. Teismas tada jam paskyrė 
$200 baudą ir vairuotojo leidi
mo suspendavimą vieneriems 
metams. Po šios bylos J. Mar- 
chandas apkaltino prokuroro 
pareigas teisme ėjusį latvių kil
mės advokatą Andrejs Berzins 
apgavyste. Esą jo gynėjui buvu
si pažadėta mažesnė bausmė, 
jeigu prisipažins esąs kaltas. A. 
Berzins, perskaitęs spaudoje to
kį ministerio J. Marchand tei
gimą, kreipėsi teisman. Dėl šio 
įvykio premjeras P. E. Trudeau 
susikompromitavusį min. J. 
Marchandą, atrodo, buvo pri
verstas perkelti senatan. Spau
da dabar paskelbė, kad J. Mar- 
chandas, nelaukdamas bylos, 
viešai atsiprašė advokatą A. 
Berzins, atšaukdamas jo garbę 
pažeidusius žodžius spaudai ir 
sumokėdamas finansinę kom
pensaciją, kurios dydis liko ne
paskelbtas.

Paguoda mirštančiam
Kai žymus prancūzų meninin

kas Lorenas gulėjo mirties pa
tale, prie jo lovos susirinkę šei
mos nariai stengėsi paguosti jį.

— Tu šiandien geriau atro
dai, — tarė žmona.

— Tu šiandien lengviau al
suoji, ,— pastebėjo sūnus.

— Jeigu jau taip, — atsilie
pė menininkas, — tai aš mirsiu 
visiškai sveikas...

Premjeras baltiečių 
iškilmėje

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
daug priklauso nuo pačių etni
nių bendruomenių bendradar
biavimo.

Sveikinu Australijos Baltie
čių Tarybą, sutelkusią draugėn 
trijų bendruomenių narius, ku
rios, nors ir turi daug bendrų 
idealų bei savybių, tačiau nesto
koja labai savitų kultūrų bei 
skirtybių.

Aš tikiuose, kad jūs atliksite 
ypatingai aktyvų vaidmenį, pa
dėdami vyriausybei gerinti 
bendruomenių tarnybas, skirtas 
ateiviams ir reikalingiems pa
galbos, taip pat padėdami pada
ryti mūsų kraštą didžia šalimi 
visiems australiečiams.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, 
kviečiu pakelti taures kartu su 
manimi už Latviją, Estiją ir Lie
tuvą”. 

* * *
Sekančią dieną sostinės dien

raštis “The Canberra Times” 
pirmajame puslapyje išspausdi
no nuotrauką premjero, kelian
čio taurę už Baltijos valstybes 
ir netrumpą informaciją. Joje 
sakoma, esą premjeras savo da
lyvavimu baltiečių šventėje pa
brėžė, kad Latvija, Lietuva ir 
Estija formaliai nėra Sov. Są
jungos dalis. Dienraštis taipgi 
pastebi, kad iškilmėje dalyvavo 
ir danbiečių partijos narių. Pa
ties jų vado Hayden nebuvo, bet 
jam atstovavo pavaduotojas Bo
wen. Iš to dienraštis sprendžia, 
jog tai rodo galimą pasikeitimą 
geroj on pusėn ir darbiečių poli
tikoje, liečiančioje Baltijos vals
tybių pripažinimą Sov. Sąjun
gai. Baigdamas informaciją, 
dienraštis sako: “Jei anie 300 
baltiečių tikėjosi iš p. Fraserio 
kalbos tolimesnio pareiškimo 
apie jų šalių teisę į nepriklauso
mybę bei jos atgavimą, turėjo 
nusivilti. Premjeras kalbėjo tik
tai apie tų trijų tautinių grupių 
įnašą į Australijos kultūrą ir jų 
veiklą savose bendruomenėse”.

Kaip ten bebūtų, bet premje
ro dalyvavimas baltiečių nepri
klausomybės šventėje daug pa
sako. Tai bene pirmas toks vie
šas ir atviras vyriausybės šefo 
žodis baltiečiams rūpimais klau
simais, ypač jų kilmės kraštų 
nepriklausomybės reikalu. Tai 
buvo- juo svarbiau, kad darbie
čių vyriausybė buvo pripažinusi 
Baltijos kraštus Sov. Sąjungai. 
Reikia tikėtis, kad toks nelem
tas darbiečių mostas Kanberoje 
daugiau nepasikartos. K. K.

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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VELYKOS šiemet buvo baltos, 
gatvės sniegu apdengtos ir slidžios. 
Velykų rytą į lietuvių šventoves vėl 
gausiai rinkosi tikintieji. Akademi
nei skautijai Jaunimo Centro kavinė
je gilių minčių ir tikrai įdomias re
kolekcijas vedė dabartinis Montrea
lio Aušros Vartų liet, parapijos kle
bonas ir mūsų padidintojo JC staty
tojas kun. J. Kubilius. Rekolekcijo
se dalyvavo daug žmonių, ypač aka
deminio jaunimo. D. šeštadienio va
karo Mišiose ir kartu rekolekcijų už
baigime padidintoji JC kavinė buvo 
pilnutėlė.

Velykų nuotaikų proga įdomu, ką 
augantis jaunimas galvoja apie Die
vą, K. Bendriją, tikėjimą. Į tai atsa
ko anketos duomenys, paskelbti 
“Mūsų Žinių” kovo 26 d. nr. V. Dun- 
dzila, “Mūsų Žinių” jaunimo sky
riaus redaktorius, kreipėsi su įvai
riais klausimais į Čikagos augšt. lit. 
mokyklos VIII klasės mokinius, štai 
atsakymų į svarbesniuosius klausi
mus duomenys. Jaunimą labai trau
kia bažnyčia? Gal—1, ne—24. Lietu
viškai moku Tėve mūsų ir Sveika 
Marija? Taip—24, gal—1. Su tėvais 
kalbu apie Bažnyčią ir tikėjimą? 
Taip—11, gal—11, ne—2. Mano drau
gai eina kas sekmadienį į bažnyčią? 
Taip—2, gal—20, ne—3. Jaunimas 
dabar daugiau domisi religija negu 
seniau? Taip—2, gal—8, ne—14. Sto
vykloje Mišios įdomesnės negu pa
rapijoje? Taip—23, gal—2. Bažnyčia 
niekad nepražus? Taip—8, gal—13, 
ne—3.

RŪPESTIS lituanistiniu švietimu 
yra vienas pagrindinių išeivijos už
davinių. Tuo klausimu įdomų straips
nį paskelbė pedagogas P. Maldeikis 
“Draugo” š.m. kovo 22 d. nr. Beje, 
P. Maldeikis kiek prašovė ir pro ša
lį, neteisingai apkaltindamas švieti
mo tarybos pirm. Br. Juodelį ir pa
čią tarybą. P. Maldeikis rašo: “Taip 
ir įvyko skilimas pagrindinėje lie
tuvybės išlaikymo pozicijoje, kuri 
svarbesnė už bet kuriuos kitus kraš
to valdybos dirbamus darbus. Dalis 
aktyviausių lietuviškojo auklėjimo 
darbininkų, kurie buvo kartu ir švie
timo tarybos nariai, pasiryžo nepri
imti to Tarybos pirmininko patvar
kymo sutrumpinti mokslo metų skai
čių ir toliau savo vedamose mokyk
lose dirbti taip pat, kaip ir iki tol 
buvo dirbama. Bet tuo būdu jų va
dovaujamos mokyklos neteko finan
sinės iš Lietuvių Fondo ateinančios 
paramos ...” čia jau paskelbta ne
tiesa. Prieš akis turiu JAV LB švie
timo tarybos finansinės paramos lit. 
mokykloms 1978 m. sąmatą. Skirsto
moji suma — $6.400. Iš tos sumos 
Čikagos augšt. lit. mokyklai skiria
ma $250, Dariaus-Girėno lit. mokyk
lai $350, Marquette Parko lit. mo
kyklai $300, Brighton Parko lit. mo
kyklai $200. Minimų mokyklų vedė
jai pasitraukė iš švietimo tarybos, 
bet jų vadovaujamoms mokykloms 
švietimo taryba paramą skiria. Ar 
vedėjai pinigus priims, jų reikalas. 
Skelbti, kad “jų vadovaujamos mo

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ
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kyklos neteko finansinės iš Lietuvių 
Fondo ateinančios paramos”, yra 
klaidinga. Peržiūrėjęs visus švietimo 
tarybos protokolus, niekur neradau 
pažymėta, kad buvo nutarta sutrum
pinti lit. mokyklose mokslo metus. 
Minimas tik tėvų ir mokytojų atsi- 
kiautinio reikalas.

BALANDŽIO 1 d. vėlų vakarą 
1.306 žiūrovų pasipylė iš Marijos 
augšt. mokyklos auditorijos, pamatę 
G. Verdi “Nabucco” operos premje
rą, scenon išvestą Čikagos Lietuvių 
Operos 22-jo sezono proga. Žiūrovai 
išėjo iš salės pilni gražiausių įspū
džių, nes pastatymas buvo vienas pa
čių įspūdingiausių. Puikus jauno me
no vadovo ir dirigento Alvydo Va- 
saičio debiutas, visų ypač pastebėta 
ir įvertinta nuostabi rež. David Hicks 
(jis yra New York City operos re- 
žisorius) režisūra, dabartinėms mū
sų nuotaikoms ypač artimas operos 
turinys, nepaprastu žavesiu subliz
gėjęs choras ir solistai šį pastatymą 
padarė vienu iš gražiausių, nuolat 
pertraukiamą publikos plojimų. Ra
šyt. J. Jankus, atvykęs iš Ročeste- 
rio ir pirmą kartą matęs Čikagos 
Lietuvių Operos pastatymą, čia ra
šančiam pabrėžė: “Nuostabu. Vien 
dėl belaisvių dainos trečiojo veiks
mo pradžioje apsimokėtų skristi 
tūkstančius mylių jos pasiklausyti”. 
Kodėl ši opera, ištisai atausta tokia 
gražia muzika, daugeliu choro dai
nų, nėra populiariųjų ir dažnai sta
tomų operų tarpe? To paklausiau 
operos meno vadovą ir dirigentą Al
vydą Vasaitį. Maestro atsakė, kad 
“Nabucco” opera yra seno stiliaus ir 
jos pasisekimas daugiausia priklau
so nuo gero režisoriaus. Čikagos Lie
tuvių Operos pastatyme profesijona- 
las režisorius puikiai atliko savo už
davinį ir todėl opera sužavėjo, saky
čiau, visus iki vieno.

Po premjeros teko pasikalbėti su 
dešimtimis žiūrovų, ir visi pabrė
žė, kad pastatymas buvo fantastiš
kas. Turėjau progos užkalbinti ir 
rež. David Hicks. Pirmiausia paklau
siau, kodėl jis, augštą postą užimąs 
menininkas, pasitikėjo Lietuvių Ope
ra? “Mano gero draugo solisto Ar
noldo Voketaičio dėka”, atsakė rež. 
D. Hicks.

— Ar Lietuvių Opera nenuvylė?
— Kaip tik atvirkščiai. Aš labai 

pamilau visus operos vieneto žmo
nes, turinčius puikų patyrimą ir tik
rai nuoširdžiai dirbančius bei klau
sančius.

— Ar ateityje kviečiamas sutiksi
te mūsų operai padėti?

— Tai priklausys nuo ateities pla
nų. Iki kito pavasario jau esu užim
tas, o po to, jei reikės, susitarsime. 
Per tas dvi savaites dirbti su Lietu
vių Opera man buvo didelis malonu
mas, — pasakojo amerikietis profe- 
sijonalas režisorius po antrojo spek
taklio įvykusiose vaišėse Jaunimo 
Centro kavinėje.

šią apžvalgą rašant dar nebuvo 
praėjęs trečiasis ir paskutinis spek
taklis su R. Strimaičiu.

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

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Bebaigiamą Lietuvos Kankinių 

parapijos šventovę aplankė Toronto 
arkivyskupijos kancleris kun. L. 
Wall ir išreiškė didelį pasitenkini
mą pasiektais rezultatais. Jo žodžiais 
tariant, “naujoji lietuvių šventovė 
bus viena gražiausių Toronto kata
likų arkivyskupijoje”. Šiuo metu pla
nuojamas šventovės aplinkos su
tvarkymas.

— Balandžio 8 d. iš parapijos 
šventovės palaidoti: a.a. Pranciška 
Dargienė, 82 m., ir a.a. Mykolas Ro
pė, 80 m., iš Thunder Bay, Ont. Ve
lionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Tikybos pamokos po Velykų 
atostogų vyksta įprasta tvarka: pa
siruošimas pirmajai Komunijai — 
10.15 vai., o Stuvirtinimui — sekma
dieniais po 11 vai. pamaldų.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 
v.r., už a.a. Skaržinskų ir Raslavičių 
šeimos mirusiuosius, 11 v.r. už To
ronto kredito bankelio “Parama” 
mirusius narius ir už Matulevičių 
šeimos mirusius.

— Dėkojame: muz. E. Krikščiū
nui, praėjusį savaitgalį talkinusiam 
šioje parapijoje vestuvėse ir laido
tuvėse, ir R. Paulioniui, talkinusiam 
sekmadienio pamaldose.

— Susituokė Carl Patrick Parry 
ir Ramona Julija Lapaitytė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Praėjusį sekmadienį pamaldo

se buvo įvesta į pareigas bendra pa
rapijos taryba. 1.30 v.p.p. įvyko pri
ėmimas pas p.p. Kretchmanus.

— Antradienį, 8 v.v., šventovės 
patalpose — mėnesinis tarybos po
sėdis.

— Ketvirtadienį visi trys lietuvių 
parapijų klebonai 11 v.r., Prisikėli
mo parapijos patalpose aptars pa
maldų klausimą Pasaulio Lietuvių 
Dienų sekmadienį, liepos 2, To
ronte.

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamokos.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos 
su sekmadienio mokykla.

— Sveikiname Prisikėlimo para
piją bei Tėvus pranciškonus 25-rių 
metų sukakties proga.

Lietuvių Namų žinios
— Metinis LN Moterų Būrelio su

sirinkimas įvyks š. m. balandžio 23, 
sekmadienį, 1.30 v.p.p., L. Namuo
se. Bus renkama nauja valdyba.

— LN vyrai rengia gegužinę š. m. 
birželio 11, sekmadienį, Clairvil- 
le parke. Antroji poilsio stovykla 
ruošiama Tėvų Pranciškonų vasar
vietėje rugpjūčio 1-19 d. d. Mokestis: 
vienam asmeniui nuo $10 iki $20 sa
vaitei vienai šeimai nuo $30 iki $40 
savaitei. Informacijų ir registracijos 
reikalais kreiptis į V. Kulnį tel. 
769-1266.

— Toronto L. Vyrų Choras nuo
širdžiai dėkoja LN Vyrų valdybai už 
jų $100 auką. Vyrų choras atidarė 
“Paramos” kredito kooperatyve są
skaitą. Jei kas norėtų paremti šį dai
nos vienetą, maloniai prašome aukas 
siųsti “Paramos” kredito kooperaty
vui Toronte į Lietuvių Vyrų Choro 
sąskaitą nr. 5821.

— Metiniame "Atžalyno” koncerte- 
baliuje balandžio 8 d. dalyvavo per 
350 svečių ir per 100 programos da
lyvių.

— Metinis “Paramos” kredito ko
operatyvo susirinkimas įvyko balan
džio 9 d. LN Karaliaus Mindaugo 
menėje, kur dalyvavo per 400 
narių. Į banko valdybą perrinktas H. 
Stepaitis, į paskolų komisiją — T. 
Stanulis ir revizijos komisiją — A. 
Jucys.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo per 300. Svečių knygoje pasi
rašė Eugenija Klupšienė iš New Jer- 
sy, Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pos steigėja ir Saulių Sąjungos gar
bės narė.

— Toronto Lietuvių Medžiotojų ir 
žūklautojų Klubo “Tauras” metinis 
susirinkimas šaukiamas š. m. balan
džio 16 d., 2 v. p. p. L. Namuose.

Sol. BIRUTĖS KEMEŽAITĖS 
naujai išleistą plokštelę “Operų ari
jų rečitalis” su Romos operos sim
foninio orkestro palyda jau galima 
gauti pas platintoją V. Aušrotą, 29 
Sun Row Dr., Weston, Ontario M9P 
3H5, Canada. Kaina — $7.00.

Yra išėjusi antroji laida B. Kerne- 
žaitės pirmosios plokštelės "Lietuvių 
kompozitorių solo dainos”. Kaina — 
$6.00.

Užsakymus siųsti: G. Kulikauskie
nei, 6527 No. Maplewood, Chicago, 
Ill. 60645, USA, arba B. Kemežaitei, 
7124 So. Mozart St., Chicago, Ill. 
60629, USA.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKE VICIENĖ. 
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.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prisikėlimo parapijos sukak

tuvinė šventė — šį sekmadienį. Pas
kutinė proga įsigyti bilietus į “Kūl
grindą” šeštadieniui, į banketą sek
madieniui. Vietų dar yra, kviečiame 
visus dalyvauti.

— Iškilmingos jubilėjinės Mišios
— 11.30 v.r. šį sekmadienį. Visus 
kviečiame dalyvauti.

— Sveikiname Danutę Simanavi
čiūtę ir Edwarda Ostafin, kurie susi
tuokė mūsų šventovėje balandžio 8.

— Sveikiname LSS skaučių sese
rijos vadovių sąskrydį, kuris labai 
gražiai praėjo.

— Rengiasi santuokai Birutė Kar- 
tavičiūtė su Stasiu Obeliniu.

— Sutvirtinimo sakramentą teiks 
šį sekmadienį, balandžio 16, per 10 
v. Mišias vysk. V. Brizgys.

— Jubilėjiniam kryžiui aukojo: 
VI. Bendorius $300, J. P. Sičiūnai 
$25, B. C. Joniai $100, P. A. Poš
kai $25, A. G. Senkai $25, J. Vit- 
kūnienė $25, V. Knyvaitė $15, E. 
Girdauskienė $10, J. Pikšilingienė 
$100, V. A. Lukai $100, J. G. Moc- 
kai $40, A. Z. Dobilai $30, K. Dau
nys $25.

— Aukos Vasario 16 gimnazijai 
bus renkamos prie mūsų šventovės 
balandžio 23 d.

— Stovyklos Wasagos stovyklavie
tėje: liepos 8-22 d.d. “Aušros”, lie
pos 23 — rugpjūčio 5 d.d. ateitinin
kų, rugpjūčio 6-19 d.d. Lietuvių Na
mų vyrų, rugpjūčio 20-26 d.d. “Vy
čio” krepšinio.

— Mišios šeštadienį: 8 v. už Jur
gį Sankautą, užpr. J. J. Šarūnai, 
8.30 už Joną ir Nataliją Baltakius, 
užpr. I. Vadauskienė, 9 v. už Jurgį 
Smolskį, užpr. J. Smolskienė, 9.20 
už Andrių ir Katrę Raškauskus, 
užpr. M. Mikulionienė, 10 v. už Re
giną Ciečiūrienę-Hillenbrand, užpr. 
A. A. Smigelskiai; sekmadienį 8 v. 
už Veroniką Juškienę, užpr. S. Der- 
vinienė, 9 v. už Joną Simanavičių, 
užpr. V. M. Simanavičiai, 10 v. už 
sutvirtinamuosius ir Stasį Vaitiekū
ną, užpr. V. S. Bakšiai, 11.30 už pa
rapiją ir už Oną Budzeikienę, užpr. 
A. M. Neverauskai.

— Metinis Prisikėlimo parapijos 
susirinkimas įvyko balandžio 9 d. 
Dalyvavo nemažas būrys parapijie
čių. Pranešimus padarė par. ekono
mas kun. Eug. Jurgutis, OFM, tary
bos pirm. Al. Kuolas ir sekcijų pir
mininkai: religinės — R. Grigonie- 
nė, jaunimo — inž. A. Čepas, visuo
meninės — J. Vingelienė, finansų — 
St. Prakapas, rinkliavų — M. Petru
lis, stovyklavietės — V. Taseckas. M. 
Petrulis, dirbęs 22 metus, ir inž. 
A. Čepas, dirbęs 4 metus, iš eitų 
pareigų pasitraukė. Klebonas kun. 
Aug. Simanavičius savo žodyje vi
siem išreiškė nuoširdžią padėką. No
minacijų komisiją sūdarė P. Jurė
nas, J. Stankaitis ir I. Žemaitienė. 
Parapijos tarybon išrinkti 9 nariai: 
K. Abromaitis, A. Arlauskas, P. Ba
rauskas, H. Chvedukas, J. Drąsutis, 
A. Karkienė, L. Kuliavienė, Al. Kuo
las, V. Taseckas. Kandidatai: I. Jur- 
cevičius, M. Slapšys, J. žiūrinskas. 
Parapijos taryboje yra 20 rinktų na
rių, kurių pusė perrenkama kiekvie
nais metais iš organizacijų atstovų 
ir kooptuotų asmenų.

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija š. m. balandžio 2 d. 
Prisikėlimo Parodų salėje su
rengė metinę pašto ženklų paro
dą, kurioje dalyvavo ir jaunieji 
filatelistai. Paroda buvo sėk
minga ir lankytojų skaičiumi, ir 
filatelistų dalyvavimu. Platesnis 
aprašymas — vėliau.

“T. Žiburių” rėmėjai. Iš 
Windsoro lietuvių per Joaną 
Kurienę gauta $100 auka, suda
ryta iš sekmadieninių pobūvių.
— Ona Cerškutė - Spidell atsiun
tė $25 savo brolio a.a. Vinco 
Cerškaus mirties metinių proga.
— Iš a.a. Augustos Stankaitie- 
nės giminių gauta $5 auka. Vi
siems rėmėjams nuoširdžiai dė
kojame.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 

.533-3022.

MISSISSAUGOJE skubiai parduoda
mas teismo perimtas vienaaugštis, 
2-jų miegamųjų namas. Gražioje vie
toje, atskiras, su dideliu kiemu. Turi 
maudymosi baseiną, centrinę vėsini
mo sistemą ir kt. prašmatnius daly
kus. Prašoma $85,000. Skambinkite 
Barausko įstaigai 233-3323 arba į na
mus 743-0100.

PRIE TORONTO LIETUVIŲ NA
MŲ, Bloor ir Dundas rajone, išnuo
mojami du kambariai, virtuvė ir at
skira prausykla. Pageidaujama pen
sininkų pora arba viena moteris. 
Skambinti tel. 535-6709.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

J IEŠKAU GYVENIMO DRAUGO, 
lietuvio. Atsakysiu tik į rimtus laiš
kus. Rašyti “T. žiburių” adresu, pa
žymint ant voko “Lietuvaitei”.

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

Daug iakultūrė konferencija 
Kanados vienybės klausimu 
rengiama balandžio 21 — 22 
dienomis Four Seasons Shera
ton Hotel, 123 Queen St. W., 
Toronto, Ont. Joje bus įdomių 
simpoziumų ir paskaitų bei dis
kusijų ir lietuviams. Kalbėtojų 
eilėje bus daugiakultūrių reika
lų min. N. Cafik, Ontario prem
jeras W. Davis, Ontario libera
lų partijos vadas dr. S. Smith, 
prof. W. Tarnopulsky ir kiti. 
Toronte yra 77 etninės grupės. 
Jos visos kviečiamos aktyviai 
dalyvauti konferencijoje, kuri 
nagrinės labai aktualų klausi
mą, būtent, Kanados vienybę.

Parkdale Collegiate Institute 
(209 Jameson Ave, tel. 532- 
3363) balandžio 21, penktadie
nį, 6.30 v. v. — 10.30 v. v., ren
gia “mažąjį karavaną”. Bus įvai
rių tautinių grupių šokiai, isto
riniai rodiniai, filmai, mados, 
gimnastika, laimės žaidimai, lo
terija, įvairių tautybių valgiai 
ir t. t.

Dail. V. Igno grafikos paro
da ir rašytojo Jurgio Jankaus 
knygos “Ir nebepasimatėm” su
tiktuvės bus balandžio 22, sek
madienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo 
par. Parodų salėje. Parodos ati
daryme ir knygos sutiktuvėse 
kalbės Lietuvių Rašytojų Dr- 
jos pirm. kun. dr. L. Andrie
jus, OFM. Apie 5 v.p.p. prasi
dės literatūros vakaras. Rengia 
KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
par. skyrius ir visus tautiečius 
kviečia dalyvauti.

Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių pavasario šokiai įvyks 
balandžio 22, šeštadienį, Anapi
lio salėje. Meninę programą at
liks vyriausioji “Gintaro” šokių 
grupė ir dainininkės. Šokiams 
gros A. Kaminsko “Muzika”.

Toronto ateitininkų šventė 
bus gegužės 6-7 d.d. Prisikėli
mo par. patalpose, šeštadienį 
bus šokių vakaras su menine 
programa, kurią atliks Kleve- 
lando mergaičių sambūris “Ne
rija”. Sekmadienį — pamaldos 
ir įžodis. Visi tautiečiai kviečia
mi dalyvauti.

Baltistikos studijų dienos 
rengiamos Toronte š. m. gegu
žės 10 — 13 Toronto universite
to patalpose. Rengėjas — Bal
tistikos Studijų Puoselėjimo 
Draugija (AABS — Association 
for Advancement of Baltic 
Studies). Akademinio pobūdžio 
programa pritaikyta ir plačiajai 
visuomenei. Bus per 100 paskai
tų iš įvairių sričių. Tad kiekvie
nas galės pasirinkti tai, kas jam 
įdomiausia. Tokiose studijų die
nose labai gausiai dalyvauja es
tai ir latviai. Lietuvių dalyvavi
mas paprastai būna silpniausias. 
Šį kartą Toronto lietuviai turėtų 
parodyti daugiau dėmesio šiom 
studijų dienom — konferencijai 
ir tuo būdu atstatyti lietuvių 
prestižą. Juk paskaitų ir disku
sijų gali pasiklausyti visi ir pra
turtinti savo žiniją. Studijų die
nų programoje įrašyti šie lietu
viai paskaitininkai: A. Paulaitis, 
A. Barūnaitė - Willeke, R. Šil
bajoris, V. Jonynas, J. Kazlas, 
A. Musteikis, G. Procuta, J. 
Cadzow, B. Jonys (Jonienė), J. 
Slavėnas, J. Lelis, J. Rėklaitis, 
T. Venclova, L. Kelertas, A. 
Gedmintas, J. Zdanys, M. Gim
butas. Baltistikos Studijų dienų 
informacija rūpinasi R. Prial- 
gauskas (219 College St., 318, 
Toronto, Ont. M5T IRI). 
Registracijos mokestis, įskai
tant dalyvavimą paskaitose, dve
jus pusryčius ir banketą, yra 
$50 (po gegužės 1 d. — $60). Re
gistracija dalyvauti tiktai pa
skaitose — $25 (po geg. 1 d. — 
$30). Registracija studentams ir 
pensininkams — $15, viena die
na (be valgio) — $5. Kitiems 
registracija vienai dienai — $10. 
Plačiau žiūr. 5 psl.

Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga iš Prisikėlimo bankelio 
gavo $200 paramą savo veiklai. 
Sąjungos valdyba reiškia už tai 
nuoširdžią padėką.

Kanados imigracijos ir įdarbi
nimo ministerija leidžia mėnesi- 
į biuletenį “Ethnic Caleido- 
seope” anglų ir prancūzų kal
bomis. Jame būna informacijų 
apie tautinių grupių veiklą. 
Apie lietuvius jame iki šiol la
bai retai būdavo rašoma. Pasi
teiravus pas biuletenio redakto
rių G. Bonavia, paaiškėjo, kad 
apie lietuvius neturima infor
macijų. Sutvarkius šį reikalą, 
dažniau rašoma ir apie lietu
vius. Š.m. kovo numeryje rašo
ma apie III mokslo bei kūrybos 
simpoziumą Čikagoje, aipie A. ir 
F. iKontautų veikalą “A Lithua
nian Bibliography”, apie dail. T. 
Valiaus mirtį, inž. J. V. Danio 
mokslinius darbus. Reikia tikė
ti, kad lietuvis bendradarbis ir 
toliau paruoš informacijų anglų 
kalba apie lietuvių veiklą.

Vasario 16 minėjime Prancūzijos sostinėje Paryžiuje deklamuoja lietuvių 
poeziją JOLANDA VAIČAITYTE ir SNAIGĖ VALIŪNAITĖ

Lietuvių Namai 
maloniai kviečia visus, ypač jaunimą, atsilankyti į LN 
rengiamus du simpoziumus ir į Toronto Lietuvių Vyrų 

SĖS KONCERTĄ-VAKARĄ 
Simpoziumas nr. 1

"LIETUVIŲ NAMAI IR LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS" — 
balandžio 23, sekmadienį, 3 v. p. p., 

Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje.
Simpoziumui pirmininkaus Trento universiteto prof. 
Romas Vaštokas. Simpoziumo paskaitininkai: Algiman
tas Balsys, Gintautas Beresnevičius, Birutė Bilkštytė- 
Richardson, Vytautas Bireta, Lina Kuliavienė ir Algi
mantas Senkus.

Simpoziumas nr. 2
ALTos visuomeninių ryšių komitetas rengia simpoziumą

"LIETUVOS LAISVINIMO BYLA HELSINKIO-
BELGRADO KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE" — 

balandžio 30, sekmadienį, 3 v. p. p., 
Vytauto Didžiojo menėje.

Simpoziumo pirmininkas — dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Paskaitininkai — dr. K. Bobelis ir dr. K. Šidlauskas. 
Abu simpoziumus globoja LN visuomeninės veiklos komitetas. 
Įėjimas nemokamas. Dalyviai bus pavaišinti kava ir pyragaičiais.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO

koncertas-vakaras
įvyks gegužės 6, šeštadienį,

LN Karaliaus Mindaugo menėje 7.30 valandą vakaro.
Programoje: vyrų choras ir sol. A.POvasaris iš Los Angeles.

Gros A. Kaminsko orkestras "Muzika"
Suaugusiems — $5.00, studentams ir pensininkams — $3.00. 
Jie gaunami pas: J. Karasiejų tel. 279-9079, T. Stanulį 533-6074, 

sekmadieniais — LN popietėje.
Koncertą-vakarą globoja L. Namų Vyrai

Metinis “Atžalyno” koncer
tas balandžio 8 d. L. Namuose 
ir šį kartą susilaukė gausių žiū
rovų. Pradžioje, lyg pirmosios 
kregždės, pasirodė mažyliai šo
kėjai, kurių įkandin atskubėjo 
visa šokėjų armija — trys atža- 
lyniečių grupės: vaikų, viduri
niųjų ir vyresniųjų. Pirmoje 
dalyje vid. grupė atliko naują, 
dar čia nematytą šokį Jievaro 
tiltas. Taip pat naujas dalykas 
programoje buvo estaičių gim
nastikos grupė “Kalev”. Jaunos 
mergaitės keliomis grupėmis 
parodė žaismingą savo miklu
mą įvairiomis figūromis, paly
dimomis atitinkama muzika. 
Antroji programos dalis skirta 
meilės temai, apie kurią buvo 
grupuojami ir atitinkami šokiai. 
Po jų pasirodė dainos trijulė 
“Vasaros garsai” (Dovidaitytės 
ir A. Biskytė) su trimią daino
mis. Jos gražiai dainuoja, bet 
dar gražiau dainuotų, jei turė
tų muzikinį vadovą ar vadovę- 
mokytoją. Trečioji programos 
dalis skirta jaunystės temai, pa
gal kurią buvo parinkti ir šo
kiai. Iš retesnių šokių pažymė
tini Varikijietis ir Tabalas. Pro
grama baigta dinamišku Aštuo- 
nyčiu. Žiūrovai gėrėjosi gražiai 
atlikta programa. Visi pastebė
jo, kad atžalyniečiai jau išmo- 
mo žaismingai šokti ir net šyp
sotis. Tai rodo jų pasiektą šokio 
lygį. Nupelnytai jų vadovės — 
V. Javaitė, D. Bubulytė ir S. 
Leparskienė buvo apdovanotos 
dėkingumo ženklais — gėlėmis. 
Programą gyvai pranešinėjo V. 
Javaitė, akordeonais grojo — 
E. Lukošius ir A. Biskytė. Visi 
susilaukė gausių katučių, ypač 
estaičių “Kalev”. Programos 
atlikėjams ir visiems kitiems 
padėką išreiškė “Atžalyno” tė
vų komiteto pirm. J. Bubulie- 
nė, kviesdama skoningai pa
ruoštai vakarienei. Malonu bu
vo matyti svečių stalus aptar
naujant pačius atžalyniečius. 
Geriausios sėkmės jiems ir to
liau! To linkėjo ir tie, kurie 
gausioje loterijoje laimėjo įvai
rių laimikių.

Moterų dainos vienetas. 1978 
m. balandžio 2 d. Toronto LN 
Moterų Dainos vienetas, suside
dantis iš Aldonos Dargytės - 
Byszkiewicz, Aldonos Jankaitie- 
nės, Ados Jucienės, Laimos Ma
čiūnienės, Valės Siminkevičie- 
nės ir Aldonos Skilandžiūnienės, 
atliko programą Velykų stalo 
parengime, LN Karaliaus Min
daugo menėje. Buvo atliktos 
šios dainos: “Ilgesio daina” — 
A. Bražinsko, “Kai ateis pavasa
ris” — A. Bražinsko, “Leidos 
saulė” — A. Bražinsko, “Širdies 
daina” — M. Noviko, “Valio, 
valio lankelė” — J. Gaižausko 
ir “Ateisiu” — liaudies daina, 
harmonizuota D. Andrulio. Šis 
dainos vienetas jau ir anksčiau 
yra dalyvavęs įvairiuose lietu
vių parengimuose. Pernai daly
vavo Velykų stalo parengime L. 
Namuose, talentų popietėje, 
mažlietuvių moterų rengiama
me šiupinyje ir Karavane, š. m. 
vasario 12 d. vienetas buvo išvy
kęs į Delhi, Ont., ir dainavo Va
sario 16 minėjime. Ten ypatin
gai šiltai publikos buvo priim
tas. Balandžio 22 d. vėl yra pa
kviestas dainuoti Delhi, Ont., 
lietuvių parengime, o balandžio 
29 d. keliaus į Montrealį ir ten 
atliks programą “Nepriklauso
mos Lietuvos” baliuje. Vienetui 
vadovauja V. Verikaitis, kuris 
kartais vienetui ir akompanuo
ja. Rūta

Baigiant rengti šį “TŽ” nr., 
gauta žinia, kad balandžio 4 d. 
staigiai, širdies priepuolio ištik
tas, mirė “Europos Lietuvio” 
redaktorius a.a. Juozas Lūža, 
agronomas. Jo žmona Emilija 
jau kuris laikas guli ligoninėje.

Ričardas Prialgauskas Toron
to universitete baigė anglų lite
ratūros kursą magistro laipsniu. 
Dabar tame pačiame un-te 
mokytojauja ir ketina rašyti 
daktarinę disertaciją. Ateityje, 
jei sąlygos leis, numato studi
juoti teisę. Jis taip pat domisi 
lietuvių literatūra ir planuoja 
dalyvauti vasaros kursuose Ken
to universitete (jei ten bus ren
giami).

® MONTREAI9ue
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Tradicinės Prisikėlimo Mišios 
buvo atlaikytos iškilmingai, dalyvau
jant parapijiečių daugumai. Velyki
nę procesiją sudarė par. komitetas, 
jaunimas ir J. Adamonienės sukvies
tos mergaitės. Sv. Velykų proga kle
bonas kun. dr. F. Jucevičius sveiki
no parapijiečius, komiteto narius, 
chorą, muz. A. Ambrozaitj, vargoni
ninkę G. iMassicotte. Po pamaldų vi
si buvo pakviesti į svetainę kavai ir 
vynui.

— Lektoriams prie altoriaus skai
tyti lekcijai atitinkamą suolą padarė 
K. Rašytinis.

— Atvelykio šeštadienį par. jau
nimas surengė šokių vakarą, į kurį 
atsilankė apie 60 jaunuolių iš abiejų 
Montrealio lietuvių parapijų.

— Balandžio 1 d. lituanistinėje 
mokykloje buvo Tėvų Diena. Tėvai 
galėjo dalyvauti klasėje pamokos 
metu. Taip pat buvo premijuojami 
mokinių iš namų atnešti margučiai. 
Tokiu būdu mokiniai buvo paraginti

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

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

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

DUODA PASKOLAS: 
...6.0% Asmenines ............................... 10.5%

Taupomąsias s-tas ................ .8.25% Nekiln. turto ............................10.0%
Pensijų planas ....................... ... 8.5% Čekių kredito ........................... 12.0%
Term. ind. 1 m. .................. 8.75% Investacincs nuo ..................... 10.5%
Term. ind. 2 m. .................
Term. ind. 3 m. .................
Duoda nemokamą gyvybės

9.0%
.9.25%
apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Aukos Tautos Fondui 
Toronte

Papildomai gauta aukų iš Stayner- 
Wasagos-Collingwood apylinkių. 
$100: adv. V. R. Augaitis, V. Korsa
kas, U. L. Opanavičiai; $30: B.B., O. 
J. Macijauskai; $25: dr. M. G. Skrins. 
kas; $20: R. Dūda, S. Jonaitis, P. 
Kirstukas, P. A. J. K. Liaubos, T. 
Šiurna, E. Tribinevičienė, V. Vaido
tas, J. P. Žaliauskai; $10: P. čičinis, 
J. Gelažius, A. Laucius, J. G. Petke- 
vičiai, A. Račkauskas, A. Rimkus, A. 
Svirplys, K. šaltys; $5: A. E. Kel
kis, M. Missullis, G. Sillaots; $3: M. 
Vasiliauskas.

Gerbiamieji Stayner-Wasagos-Col- 
lingwood apylinkių lietuviai! Jūsų 
aukors yra šviesus pavyzdys visoms 
lietuvių kolonijoms, kaip reikia 
remti kovą už mūsų pavergtos tėvy
nės laisvę. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukojusiems. Pradedant Vasa
rio 16 švente iki kovo 28 d. Stayner- 
Wasagos-Collingwoodo apylinkėse su
rinkta Tautos Fondui aukų $1,010.00.

A. Masioniui už rūpestingumą Tau
tos Fondo darbe reiškiame gilią pa
dėką —

Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybė 

6 Constance St., Toronto 
M6R 1S4. Tel. 535-9864

Iš daugiakultūrių reikalų 
įstaigos gautas pranešimas apie 
min. N. Cafik dalyvavimą Bel
grado konferencijoje ir jo po
kalbį su Sov. Sąjungos delegaci
jos pirm. Voroncovu. N. Cafikas 
priminė jam žmogaus teisių ne
paisymą Sov. Sąjungoje ir Bal
tijos valstybėse. Esą kliudomas 
sujungimas išskirtų šeimų, ku
rių viena pusė gyvena užsieny
je, varžomas keliavimas į kitus 
kraštus ir aplamai laužomos 
žmogaus teisės. Priminė N. Ca
fikas ir rusų disidentus, siūlyda
mas juos išleisti užsienin, nekel
ti politinių bylų, nepersekioti 
kitaip galvojančių. Voroncovas 
atsakė, esą vakariečiai pradėjo 
Belgrade 'nepagrįstą puolimą 
Sov. Sąjungos, prisidengę žmo
gaus teisėmis. Pasak Voronco- 
vo, žmogaus teisės yra ideologi
nis dalykas, skirtingas nuo as
meninių žmonių kontaktų. Tie 
kontaktai nuo Helsinkio konfe
rencijos esą pagerėję Sov. Są
jungoje ir ateity gerėsią. Min. 
N. Cafik pareiškė, kad asmeni
niai reikalai turį būti tvarkomi 
administracinių įstaigų, nelie
čiant augštosios politikos. Tam 
reikalui turėtų būti sudarytas 
Kanados — Sov. Sąjungos as
meninių kontaktų mechaniz
mas. Voroncovas atsakė, jog tai 
svarstytinas dalykas.

neužmiršti margučių dažymo meno.
— L. Bendruomenės rengiamas 

Motinos Dienos minėjimas įvyks ge
gužės 14 d. su mokinių atliekama 
programa.

— Mirė ir iš šios par. palaidota 
a.a. Elena Virbalienė-Navickaitė, 63 
m. Velionė buvo šv. Onos Dr-jos na
rė. S. Sk.

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinei Draugijai Monteralyje suėjo 
50 metų. Sukaktis bus paminėta š. 
m. gegužės 20 d. šv. Kazimiero sve
tainėje. Ši draugija yra linkusi į ko
munistinę pusę, tačiau turi ir kito
kio nusistatymo žmonių, šiuo me
tu draugijoje yra 197 nariai. Pernai 
sirgo 36 nariai, mirė 9. Ižde yra 
$30,136.76. Dabartinę valdybą suda
ro: pirm. J. Vilkelis, vicepirm. J. 
Braknys, finansų sekr. J. Telenis, 
ižd. S. Virbalas, protokolų ■ sekr. J. 
Vilkelienė, nariai — J. Naruševičius, 
J. Petrauskas. Revizijos komisija — 
C. Juška, M. Miliuvienė, B. Kvietins- 
kas. R.

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

Toronto Lietuvių Jauni
mo Ansamblis “Gintaras” nuo
širdžiai dėkoja Anapilio sody
bos korporacijai už stambią au
ką. — Po labai sėkmingo kon
certo Anapilyje “Gintaras” ku
rį laiką repeticijų nedarė. 
Dabar repeticijos vėl vyksta 
įprasta tvarka. Vyriausia šokėjų 
grupė ir dainininkės stropiai 
ruošiasi ateinančiai gastrolei 
Los Angeles mieste. '— Regina 
Krasauskaitė, vyriausios šokėjų 
grupės mokytoja, šį pavasarį 
baigia studijas Toronto univer
sitete, kur ji studijuoja gailes
tingų seserų kursą. Šiuo metu ji 
yra išvykusi į Ontario šiaurės 
vakarų miestelį Sioux Lookout, 
kur atlieka praktiką ligoninėje.
— Į Tautinių šokių Instituto su
važiavimą Čikagoje balandžio 8 
d. buvo nuvykę Gintaro vadovai
— Algis ir Dalia Nausėdai, bu
vę “Gintaro” vadovai — Juozas 
ir Rita Karasiejai. Suvažiavime 
buvo diskutuojama tautinių šo
kių mokytojų stovykla, sekan
čios šokių šventės reikalai ir iš
rinkta nauja valdyba.

Lietuvių Tautodailės Institu
to valdyba praneša, kad yra 
įsteigtas Toronto skyrius. įsto
jimo ir kitais Institutą liečian
čiais reikalais prašoma kreiptis 
į Aldoną Vaitonienę, 73 Bread- 
ner Dr., Weston, Ont., Canada. 
Tel. 248-1206

Kun. Laurynas Kemėšis, ku
rį laiką gyvenęs ir darbavęsis 
Australijoje, jau treji metai gy
vena Kanadoje, talkindamas sa
vo broliui Lionginui, kuris kle
bonauja Tressalone, Ont. Šiomis 
dienomis kun. L. Kemėšis lan
kėsi Toronte ir Hamiltone.

Estų Meno Centras, vadovau
jant poniai Puhm, balandžio 9 
d. jos rezidencijoje surengė bal- 
tiečių meno parodos peržiūrą, 
kurioje buvo išstatyti 35 pa
veikslai ir 16 skulptūrų. Iš lie
tuvių dailininkų buvo matyti 
kūriniai — Račkaus, Stončiūtės- 
Kuolienės, Dagio ir dr. Plioplio. 
Dalis tų kūrinių bus išstatyti 
baltiečių parodoje gegužės 10
— birželio 4 d.d. Hart House 
galerijoje. Jos atidarymas įvyks 
gegužės 10 d., 7.30 v.v. Tuo me
tu bus ir baltistikos studijų die
nos Toronto universitete.
NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “Tž” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.


