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Lietuviškieji stručiai
Garsi yra stručio (Štrauso) savigynos laikysena — pa

vojaus metu slėpti galvą smėlyje. O ir žmonių gyvenime 
netrūksta momentų, kuriuose vyrauja stručio politika — 
nemato pavojaus, nors jis čia pat. Užsimerkimu norima 
išsigelbėti. Tai betgi trumparegiška politika, kuri iš tikrų
jų tik palengvina puolėjo užmojį. Panašioje būklėje yra 
atsidūrę ir išeivijos lietuviai politikai, bandą spręsti isto
rinį Lietuvos žydų naikinimo klausimą, kuris tebėra gyvas 
ir po trijų dešimtmečių. Ligšiolinė stručio politika guodė 
mus, įtaigodama, esą reikia tylėti, nešaukti vilko iš miško. 
Ši politika betgi pasirodė, ir tai labai akivaizdžiai, mūsų 
tautai žalinga. Jei kas iki šiol dar abejojo jos žalingumu, 
tai po "Holocaust” filmo galutinai įsitikino. Akylesniem ir 
žymiai anksčiau buvo aišku, kad gausėjanti svetimom kal
bom literatūra, ypač anglų kalba, vis labiau juodina lie
tuvio vardą. Pradedama kaltųjų ir nekaltųjų medžioklė. 
Ton kampanijon įsijungė ir kaikurie sovietinės Lietuvos 
propagandistai, užsimoję sukliudyti prasidėjusį lietuvių- 
žydų bendradarbiavimą, pasireiškusį ypač disidentiniame 
judėjime. Tuo tarpu laisvosios išeivijos vadovaujančiuose 
sluogsniuose vyrauja nelemtoji tyla, kuri nevieno laikoma 
gudriausia politika, nors plačioje visuomenėje mažai te
randa pritarimo.

KAS TAD darytina? šokti į grumtynes su daug galin
gesniais žydais, įtakingais komunikacijos priemonėse 
ir kitose augštose sferose? To niekas ir nesiūlo. Be 

reikalo stručio politikos šalininkai patys baiminasi ir kitus 
gąsdina. Mums reikia pagaliau atsisakyti strutinės politikos 
ir sutikti pavojų atviromis akimis — pažinti esamą tikrovę 
ir atitinkamai prabilti. Jeigu Lietuvos ir kitų kraštų žydai 
(tiesa, nevisi) nuolat kaltina lietuvius kaip tautą, noriai 
prisidėjusią prie jų naikinimo, spausdina vis naujas tos 
rūšies knygas, — tai ir iš lietuvių pusės turėtų atsirasti 
mokslinio, dokumentinio pobūdžio leidinys, objektyviai 
nušviečiąs visą sudėtingą problemą, kiek šiuo metu įma- 
notna. Plačiai kalbama apie žydų "holocaust”. Neužmirš
kime, kad buvo ir lietuvių “holocaust” — naikinimas, 
kuriame žuvo tūkstančiai mūsų tautiečių. Tik deramai su
gretinus tuos abu naikinimus, daug kas paaiškės. Žydų 
autorių paruoštoje literatūroje lietuviai rodomi 
goję šviesoje. Nėt žydų gelbėjimas, pareikalavęs herojiškų 
pastangų, beveik ignoruojamas, o jeigu ir minimas, tai 
tik kaip mažareikšmis dalykas, nes neišgelbėjęs nė pusės 
nuošimčio Lietuvos žydų. Tokioje literatūroje kartais fal
sifikuojami dokumentai, kreivai aiškinami faktai, ignoruo
jami tikrieji įvykiai, nekritiškai remiamasi komunistiniais 
arba naciniais šaltinias. Tie dalykai šaukte šaukiasi lietu
viško atsako, paremto ne propaganda, o tikrove.

BET KAS tai turėtų padaryti? Visuomenėje pasigirsta 
balsų, kad tai politinių veiksnių uždavinys. Jiems 
renkamos visuomenės aukos, tad jie ir privalo ginti 

niekinamą tautos vardą. Tiesa, visuomenines lėšas valdo 
politiniai veiksniai, ir jie turėtų jausti pareigą šioje srityje 
pajudėti, t.y. sudaryti sąlygas politinės reikšmės darbui, 
tačiau prabilti privalėtų ne jie, o mūsų mokslo žmonės. 
Propagandinė literatūra šioje srityje būtų bereikšmė. 
Reikia rimto mokslinio pobūdžio veikalo, blaiviai anali
zuojančio visą problemą bei žvelgiančio iš daugelio metų 
perspektyvos. Jo paskirtis būtų atskleisti tiesą, nors ji ir 
būtų nemaloni vienai ar kitai pusei. Nėra ko stengtis iš 
juodo padaryti balta ir atvirkščiai. Turime pakankamai 
medžiagos, paneigiančios įkyrų tvirtinimą, kad lietuvių 
tauta sunaikinusi savo krašto žydus (arti ketvirčio mili
jono), uoliai talkindama kitiems. Taip pat yra pakankamai 
duomenų ir apie blogus individų veiksmus, ir apie hero
jiškus darbus. Be to, dar įmanoma dalį medžiagos surink
ti iš gyvųjų liudininkų. Neatskleidus lietuviškosios pusės, 
minimoji problema niekad nebus objektyviai išspręsta ir 
nuolat kliudys normaliems žydų-lietuvių santykiams. O 
pastarųjų reikia ir vieniems, ir kitiems tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Organizacinis žingsnis čia pirmoje eilėje pri
klauso politinei lietuvių vadovybei.

Pasaulio įvyktai
"RAUDONŲJŲ BRIGADŲ” TERORISTAI VIENUOLIKA ŠŪVIŲ 
į krūtinę nužudė buvusį Italijos premjerą A. Moro. Jo lavonas 
buvo rastas pavogtame automobilyje centrinėje Romos dalyje, 
tarp komunistų ir krikščionių demokratų būstinių. Už A. Moro 
gyvybę teroristai buvo pareikalavę laisvės Torine teisiamam savo 
vadui R. Curciui ir 12 jo sėbrų. Premjero G. Andreotti vyriausybė 
šiuo klausimu atsisakė pradėti betkokias derybas. Visą atsakomybę 
dėl šios tragedijos prisiėmė vidaus reikalų min. F. Cossiga savo 
oficialiu atsistatydinimu. Jo pareigas laikinai perėmė pats prem
jeras G. Andreotti. Velionies šeima atsisakė valstybinių laidotu
vių, pasitenkindama privačiomis viename kaimelyje prie Romos. 
Italijos vyriausybė betgi pakvietė valstybių atstovus į Mišias Šv. 
Jono Laterano bazilikoje, ku-»----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimu nebus šią vasara
Premjeras P. E. Trudeau nu

tarė atidėti federacinio parla
mento rinkimus vėlesnei datai. 
Iš jo padaryto pareiškimo su
žinojome, kad rinkimų nebus 
šią vasarą, bet jų data taip ir li
ko neatskleista. Jis turi teisę 
atidėti juos iki sekančių metų. 
Tai lyg ir įtaigojo P. E. Tru
deau teigimas, kad parlamentas 
turi svarbių darbų ir kad ka
nadiečiai šiuo metu rinkimų 
nenori. Konservatorių partijos 
vadas J. Clarkas ir NDP socia
listų vadas Ed Broadbentas ža
da bendradarbiauti su vyriau
sybe, jeigu būtų pateikta veiks
mingų planų nedarbui sumažin
ti. Tikrąja rinkimų atidėjimo 
priežastimi jie betgi laiko Gal- 
lupo instituto paskelbtus duo
menis, rodančius staigų libera
lų populiarumo nukritimą, o 
konservatorių pakilimą, abiem 
šiom partijom davusį lygias 
kortas. Pasiruošimus parlamen
to rinkimams šią vasarą liudijo 
skubiai priimtas įstatymas, 
draudžiantis paštininkų streiką 

rinkiminio vajaus metu, kandi
datų nominavimas rinkiminėse 
apylinkėse. Komentatoriai daro 
išvadą, kad premjeras P. E. 
Trudeau tikisi ekonomijos pa
gerėjimo bei liberalų prestižo 
pakilimo. Tokiu atveju jis rin
kimus gali paskelbti rudenį ar
ba laukti sekančių metų. Rude
nį turi būti pravesti papildomi 
rinkimai keliose apylinkėse, 
šiuo metu neturinčiose atstovų 
parlamente. Jie geriau už viešo
sios nuomonės tyrėjus atskleis
tų rinkėjų nuotaikas.

Federacinė socialinio kredito 
partija Winnipege įvykusiame 
suvažiavime naujuoju savo va
du išsirinko Manitobos univer
siteto prof. L. Reznowskj. Jo 
vieninteliu varžovu buvo ed- 
montonietis advokatas M. Hat- 
tersley, susilaukęs tik 115 bal
sų. Už prof. L. Reznowskj bal
savo 356 atstovai. Šiuo metu 
kreditistai federaciniame par
lamente turi vos 8 narius, visus 
išrinktus Kvebeke. Prof. L.

(Nukelta j 8-tą psl.)

Ročesterio aktoriai, suvaidinę Anatolijaus Kairio 3 v. komediją “Ku-kū”. Iš kairės Jonaičių šeima: Gražutė — G.
Tamošiūnaitė, Feliksas (sėdi) — D. Kasinskas, Ona — V. Dėdinaitė, užpakalyje senelis — A. Lapinas

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Lietuva - parako statinė?
KL. RAZMINAS

SĮ klausimą nagrinėja V. Vo
kietijos katalikų dienraštis 
“Deutsche Tagespost” balandžio 
19 d. laidoje. Remdamasis “L. 
KB Kronika”, “Elta-Press” ir 
kitais šaltiniais, dienraštis pa
žymi, kad Tautinė Revoliucinė 
Lietuvos Taryba, žmogaus Tei
sių Komitetas, “Amnesty Inter
national” lietuvių sekcija, Lais
vės Kovotojų Sąjūdis ir laisvo
ji lietuvių komunistų partija 
susijungė į Revoliucinį Lietu
vos Išlaisvinimo Frontą —: LR 
IF. šis Frontas savo leidžiamo 
pogrindinio laikraščio “Varpas” 
2 nr. paskelbė atsišaukimą, ku
riame sako: “Atėjo jau laikas 
mums kartu su Latvijos ir Es
tijos broliais, pradėti kovą už 
savo visų žmonių gyvenimo tei
ses”.

Pirmą kartą, — rašo “Deut
sche Tagespost”, — Vakaruose 
patiriama, kaip plačiu mastu 
yra organizuotas šis tautinis 
lietuvių laisvės sąjūdis. Staig
meną sudaro žinia, kad ir Lie
tuvoje yra įsikūrusi laisvų ko
munistų partija, panašiai kaip 
Jugoslavijoje ir Demokratinėje 
Vokietijos Respublikoje DDR. 
Lietuvoje pasipriešinimas so
vietų režimui apima tautinius 
ir religinius motyvus. Jau 1972 
m. katalikiško jaunimo Kaune 
pradėtas sukilimas greitai už
degė plačius gyventojų sluogs- 
nius, ir kovos truko kelias die
nas. Sukilimui numalšinti Mask
va buvo priversta atsiųsti spe
cialius kariuomenės dalinius.

Po to Vakarus pasiekdavo tik 
žinios apie religinę opoziciją 
Lietuvoje. “LKB Kronika” są
moningai informuoja tik apie 
Katalikų Bendrijos ir tikinčių
jų persekiojimus, neliesdama 
politinės priespaudos. Dabargi 
pirmą kartą iš už geležinės už
dangos iškeliamos ir politinės 
revoliucinio pobūdžio proble
mos. Žinovai mano, kad, Lietu
vai vadovaujant, Pabaltijo res
publikos gali pasidaryti tikra 
parako statine Sovietų Sąjun
goje, jei ir toliau sovietai taip 
griežtai prievartaus šiuos kra
tus.

.Rusai kalba italams
Torino dienraščio “Gazzetta 

del Popolo” iniciatyva balan
džio 26 d. prasidėjo Marksizmo 
Studijų Dienos, kurios truko iki 
gegužės 10: Raudonųjų brigadų 
marksistam pagrobus italų 
krikščionių demokratų partijos 
vadą Aldo Moro ir nužudžius 
penkis jo palydos policininkus, 
diskusijos marksizmo tema čia 
įgyja nepaprastos reikšmės. Tai 
pabrėžė ir pirmasis kalbėtojas 
spaudos konferencijoje sovietų 

disidentas biofizikas ir rašyto
jas Vladimiras Bukovskis. Tori
no žurnalistams jis pareiškė:
“Totalistinis režimas išsilaiko 
ne visų pritarimu, bet visų tyla: 
paklusnumas tokiai valdžiai 
gimdo jos gaįhię! Tarp italų 
eurokomunizmo ir sovietų ko
munizmo nėra jokio skirtumo. 
Visi kraštai, kur vienu ar kitu 
būdu įvyko marksistinė revoliu
cija, tapo griežtai izoliuotu kon
centracijos lageriu ...”

Kituose šių studijų dienų se
minaruose ir paskaitose kalbė
jo žymiausi sovietų disidentai 
— gen. Grigorenko, Sokolovas, 
Krasnovas. Nekrasovas ir kiti. 
Visa italų spauda, radijas ir te
levizija šiom studijų dienom 
skyrė daug vietos ir dėmesio.

Vengras ir lietuvis
“Civilta Cristiana” sąjūdžio 

pastangomis popiežiui Pauliui 
VI įteiktas prašymas paskelbti 
vengrų kardinolą Mindszenty 
palaimintuoju ir šventuoju. Prie 
prašymo prijungta 80.000 para
šų, surinktų Austrijoje ir Vo
kietijoje, 40.000 — Ispanijoje 
ir P. Amerikoje, 30.000 — JA 
V-se ir Anglijoje. Kardinolas 
Mindszenty laikomas “tikėjimo 
išpažinėju ir krikščioniškosios 
Europos simboliu”.

Įtakingas Romos dienraštis 
“II Tempo” balandžio 16 d. lai
doje išsamiai pranešė apie ži
nomo lietuvio disidento Balio 
Gajausko nuteisimą 10 metų 
kalėjimo už “antisovietinę veik
lą”. Dienraštis pažymi, kad B. 
Gajauskas yra artimas sovietų 
disidento A. Ginbzurgo drau
gas ir bendradarbis, padėjęs jam 
tvarkyti A. Solženicino fondą, 
remiantį nukentėjusių disiden
tų šeimas. B. Gajauskas buvo 
suimtas 1977 m. balandžio 22 
d. ir šiomis dienomis nuteistas 
augščiausiojo tribunolo Vilniu
je. Taip pat ir Ginzburgas jau 
nuo 1977 m. vasario mėnesio 
yra suimtas ir laukia teismo.

Nijolės Sadūnaitės laiškai
V. Vokietijos katalikų dien

raščio “Deutsche Tagespost” 
iniciatyva vokiečių tikintieji pa
rašė keletą laiškų N. Sadūnai- 
tei ir pasiuntė jai dovanų siun
tinėlius. Nemokėdama vokiečių 
kalbos, Nijolė į tai atsako lie
tuviškai. Kalbiniam sunkumam 
nugalėti buvo kreiptasi į Vokie
tijos lietuvius, ir “Deutsche Ta
gespost” balandžio 19 d. laido
je paskelbė gautų atsakymų 
vertimą.

Dienraščio skaitytojus labiau
siai pradžiugino žinia, kad N. 
Sadūnaitė yra pasveikusi iš ją 
kankinusios geltligės ir dabar 
vėl dirba kaip slaugė Bugučany 

ligoninėje užkrečiamų ligų sky
riuje. “Su žmonėmis man seka
si gerai, — rašo Nijolė, — ir 
visi mane myli. Nors jau kovo 
5 d. bet lauke dar 41° šalčio ... 
Jei pučia, ir vėjas — čia labai 
šalta. Gi vėjas čia beveik nuo
lat pučia ... Pavasaris prasidės 
gegužės mėnesį, bet ir birželio 
mėnesį naktimis dar pašąla. Va
sara čia trumpa ir tęsiasi tik 
liepos ir rugpjūčio mėnesius. 
Gal tai ir gerai, nes mažiau kan
kina musės. Prie Sibiro klima
to jau pripratau ir nors gamta 
atšiauri, bet ir graži...”

Toliau Nijolė praneša, kad ji 
dabar gavusi geresnį kambarėlį 
pas vieną gerą senutę, kuri ja 
rūpinasi, žmonės atneša jai pie
no ir daržovių, nes ji turinti lai
kytis dietos. Labai nuoširdžiai 
dėkoja už visus siuntinėlius, 
ypač už tikinčiųjų maldas.

S.m. kovo 9 d. rašytame laiš
ke Nijolė sveikina visus savo 
geradarius Velykų proga ir pra
deda lietuviška giesme: “Links
ma diena mum prašvito, Kėlės 
Kristus mirtis krito ... Alleliu- 
ja! Alleliuja! Alleliuja!” Visiem 
dėkoja už paguodą, rūpestį ja 
ir už dovanas, kurios jai teikia 
tiek džiaugsmo. Painformuoja 
klausiančius, kad ji esanti 168 
cm. augščio ir dėvinti 48 nr. 
drabužius bei 39 nr. batukus. 
Velykų švenčių proga visiem 
linki gausiausios Dievo palai
mos ir džiaugsmo, prideda savo 
nuotrauką, darytą 1977 m. gruo
džio 15 d. prie ligoninės pastatų 
žiemos fone.

“Deutsche Tagespost” baig
damas pateikia N. Sadūnaitės 
naująjį adresą lotynų ir slavų 

(Nukelta į 5-tą psl.) 

NIJOLĖ SADŪNAITĖ, 1977 metais 
išleista iš kalėjimo, likusią bausmės 
dalį atlieka Sibire

non atvyko ir A. Moro jaunys
tės dienų bičiulis popiežius 
Paulius VI. Žiaurų teroristų el
gesį italai pasmerkė masinėmis 
demonstracijomis, darbo nu
traukimu. Nors “Raudonųjų 
brigadų” teroristai save laiko 
kraštutiniosios kairės komunis
tais, jų viešai išsižadėjo Sovietų 
Sąjunga bei jos satelitai, spau
doje šią grupę įrikiuodami į 
maoistų gretas. Nužudę A. Mo
ro, teroristai dabar šūviais į ko
jas duošina italų politikus ir 
biznierius. Ligšiolinės italų po
licijos pastangos sustabdyti te
rorą buvo nesėkmingos.

Pasienio incidentas
Komunistinė Kinija apkalti

no Sovietų Sąjungą sienos pa
žeidimu prie Usurio upės, kur 
paskutinis stambesnis susikirti
mas buvo įvykęs 1969 m. kovo 
15 d. Protesto notoje kiniečiai 
teigia, kad į jų teritoriją pus
trečios mylios buvo įskridęs so
netų malūnsparnis, išsikėlė 
apie 30 karių, atplaukusių 18 
laivelių. Jie apmušė 14 Kinijos 
gyventojų. Sovietų Sąjunga pri
sipažino padariusi pasienio pa
žeidimą, bet paneigė kiniečių 
mušimą. Esą buvusi padaryta 
klaida, vejantis ginkluotą ir pa
vojingą nusikaltėlį. Incidentas 
galėjo nutraukti gegužės 4 d. 
Pekinge pradėtus Kinijos ir So
vietų Sąjungos pasitarimus sie
nų klausimu. Ten yra atvykęs 
sovietų užsienio reikalų minis- 
terio pavaduotojas L. Iljičevas.

Nukreipė lėktuvę
čekoslovakas taksio vairuoto

jas J. Katricakas, 27 metų am
žiaus, iš Prahos į Brno skridusį 
keleivinį lėktuvą nukreipė 
Frankfurtan, grasindamas su
sprogdinti iš dinamito pasida
rytą bombą. V. Vokietijos vy
riausybę jis paprašė politinės 
globos sau, savo žmonai, dviem 
vaikam ir savo bičiuliui R. Se- 
bestai, kuris taip pat yra taksio 
vairuotojas. V. Vokietija lėktu
vų grobėjų negrąžina komunis
tams, bet juos nubaudžia kalė
jimu. Taip greičiausiai bus pa
sielgta ir su J. Katricaku.

Disidento teismas
Šią savaitę Maskvoje prasi

dėjo disidento Jurijaus Orlovo 
byla. Jis yra atomo fizikas, 
1976 m. įsteigęs disidentų gru
pę Helsinkio susitarimų pažei
dimams sekti. J. Orlovas, kalti
namas antisovietinės medžiagos 
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skleidimu, buvo suimtas 1977 
m. vasario 10 d. Pagal Sovietų 
Sąjungos įstatymus jam gresia 
7 metai kalėjimo. Beveik tuo 
pačiu metu buvo suimti ir kiti 
du tos grupės nariai — Alek
sandras Ginzburgas ir Antoli- 
jus Ščaranskis. A. Ginzburgui, 
kuris jau anksčiau buvo kalin
tas, gresia 10 metų kalėjimo. 
Žydų veikėją A. Ščaranskį KGB 
saugumiečiai kaltina špionažo 
ryšiais su amerikiečių ČIA, 
nors šį kaltinimą yra paneigęs 
JAV prez. J. Carteris. Jo teigi
mu ČIA žvalgybininkai nėra tu
rėję jokių ryšių su A. Ščarans- 
kiu.

Nedidins kainų
Saudi Arabijoje posėdžiavo 

trylikos naftą tiekiančių valsty
bių ministerial, priklausantys 
OPEC organizacijai. Jos sekr. 
A. Jaida užtikrino Vakarų pa
saulį, kad naftos kainos šiemet 
nebus padidintos. Už statinę 
naftos ir toliau bus reikalauja
ma $12.70. Atsiskaitymas bus 
atliekamas amerikietiškais do
leriais, nors jų vertė yra suma
žėjusi. Naftos kainų klausimas 
sekantiems' metams greičiau
siai bus paliestas birželio 17 d. 
Ženevoj įvyksiančioj konferen
cijoj.

Izraelio sukaktis
Paradu Jeruzalėje Izraelis pa

minėjo 30-tąsias savo nepri
klausomybės metines. Tarp 
naujųjų ginklų buvo ir moder
nieji amerikiečių “F-15” nai
kintuvai, kuriuos prez. J. Carte
ris yra pažadėjęs parduoti ir 
Saudi Arabijai. Karinės galy
bės demonstravimas, nors ir 
labai įspūdingas, nepašalina 
abejonių dėl Izraelio ateities. 
Egipto prez. A. Sadato pradė
tos taikos derybos, atrodo, jau 
priėjo liepto galą. Aleksandri
joje A. Sadatas buvo susitikęs 
su Sudano prez. J. Numeiru, 
organizuojančių arabų vadų 
konferenciją vienybei atstatyti. 
A. Sadatas sutiko joje dalyvau
ti. Problemą sudaro Sirijos rei
kalavimas, kad jis viešai atsi
sakytų ligšiolinės taikos inicia
tyvos su Izraeliu ir prisipažintų 
padarytą klaidą. Naujasis Izrae
lio štabo viršininkas, gen. Itn. 
R. Eitanas pareiškė spaudai, 
kad jo kariuomenė negalėtų ap
ginti Izraelio, pasitraukusi iš 
vakarinės Jordano pakrantės, 
Golano augštumų, kaikurių Si
najaus vietovių.
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Literatūra pagal mini-sijonėlio madą

* ATGAILOS SAKRAMENTAS 
yra labai svarbus žmogaus gyveni
me, todėl daugelį kitų darbų galima 
atidėti dėl laiko stokos, bet niekada 
Atgailos sakramento. Tai pareiškė 
Paulius VI atvykusioms pas jį iš 
JAV Niujorko valstijos vyskupams 
penkmetiniam apsilankymui. Jis pri
minė Atgailos sakramento piktnau- 
dojimą JAV-se ir to sakramento ati
dėliojimą einantiesiems pirmosios 
Komunijos. Esą bendrą nuodėmių 
atleidimą be privačios išpažinties ga
lima teikti tik labai retais atvejais, 
kai visos Doktrinų Kongregacijos 
nurodytos sąlygos galioja. Daug JAV 
vyskupų jau yra teikę bendrą atlei
dimą neišpildžius nurodytųjų sąlygų 
arba jas dirbtinai sudarius. (Ypač 
spaudoje tuo reikalu buvo išgarsė
jęs vysk. Carroll T. Dozier iš Mem
phis, Tenn.). Popiežius taipgi pabrė
žė, kad vaikai, ruošiami pirmajai 
Komunijai, turi taipgi būti paruoš
ti Atgailos sakramentui ir jį priim
ti prieš pirmąją Komuniją.

* EKVATORINĖJE GVINĖJOJE 
persekiojami krikščionys. Pabėgu
sieji iš to krašto pasakoja, kad žmo
nės yra kalami ant kryžių, degina
mi ir kitaip žiauriai kankinami. Du 
asmenys pasakojo, kaip to krašto 
prezidento Francisco Macias Ngue- 
ma įsakymu Bata miesto kalėjime 
buvo vieniems įsakyta nešti kryžius, 
o kitiems lydėti. Taip apvaikščiojus 
kryžiaus kelius, nešusieji kryžius 
buvo ant jų prikalti, o lydėjusieji 
buvo verčiami atlikti Mišių apeigas 
už mirštančius ant kryžių. Tą dieną 
taip buvo nukankinta 12 asmenų. 
Pabėgusieji Tarptautinio Amnesti
jos Sąjūdžio skyriui Londone tvir
tina) kad visas Gvinėjos kraštas yra 
tapęs kankinimo stovykla, iš kurios 
vienintelis kelias yra kapinės. Reli
gija ten yra uždrausta. Vyskupai ir 
ispanai misijonieriai iš krašto išva
ryti. Šventovės paverstos kareivinė
mis arba sandėliais. Katalikiškos 
mokyklos ir kunigų seminarijos už
darytos, o religinės apeigos griežtai 
uždraustos. Kunigas gali būti nužu
dytas už Mišių atnašavimą. Anksčiau 
tame krašte gyveno apie 400,000 
žmonių, bet nuo 1968 m., kai Gvi
nėja gavo savo nepriklausomybę ir 
valdžią į savo rankas paėmė Ma
čias, apie ketvirtadalis gyventojų yra 
iš krašto pabėgę, daugelis išžudyta.

* CEKOSLOVAKJOS KOMUNIS
TAI keičia savo taktiką religijos at
žvilgiu. Didįjį Ketvirtadienį kard. 
Frantisek Tomasek oficialiai užėmė 
Prahos arkivyskupijos sostą, kuris 
buvo neužimtas 13 metų. Si iškilmė 
vyko tuo pačiu metu, kai žinios apie 
atnaujintą religijos persekiojimą 
ėmė plisti ir kai buvo imta spėlioti, 
kad komunistinė valdžia ruošiasi 
išleisti naują įstatymą, panaikinantį 
visas vienuolijas. Kard. Tomasek, 
78 m. amžiaus, buvo paskirtas Pra
hos arkivyskupijos apaštališkuoju 
administratorium 1965 m., po kard. 
Josef Beran mirties, bj't Vatikano 
diplomatai tik pernai gavo oficialų 
Čekoslovakijos valdžios sutikimą pa
skirti kard. Tomasek Prahos arki
vyskupu.

* ČEKOSLOVAKIJOS VALDŽIOS 
TAKTIKOS pakitėjimas buvo paste
bėtas 1977 m. pradžioje, kai buvo 
duotas leidimas kardinolui vykti Va- 
tikanan priimti kardinolo žymenų. 
(Jis iš tikro kardinolu buvo Pau
liaus VI pakeltas 1976 m. slaptai — 
“in pectore”). Po kard. Tomasek at
silankymo Vatikane Čekoslovakijos 
valdžia mielai pradėjo kalbėtis su 
Vatikanu apie K. Bendrijos proble
mas Čekoslovakijoje. S.m. pradžioje 

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. —Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Avė. — Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

JfarnitureJBti.
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai

APSTATYMAS * Valgomų kambarių
apstatymas ir kt.

* Siuvamos mašinos 
Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės 
į namus.

PILNAS
NAMŲ

valdžia leido Vatikanui pertvarkyti 
vyskupijų ribas pagal po II D. ka
ro susidariusias valstybines sienas. 
Vatikano diplomatai paskelbė, kad 
pirmą kartą istorijoje Slovakija gau
sianti savarankišką K. Bendrijos pro
vincijos teisę. Nežiūrint visų oficia
lių priėmimų, eilinių katalikų padė
tis sunkėja. Iki šiol tik mokytojai ir 
valdininkai turėjo slėpti savo tikė
jimą. Dabar ir gydytojai turi sau
gotis.

* SLOVAKIJOJE VISOS SLAU
GĖS yra verčiamos kas savaitę lan
kyti ateistinius kursus, o kurios ne
lanko — praranda darbą. Slovakijos 
kulto ministerijos atstovai ėmė lan
kyti parapijų klebonus, reikalauda
mi, kad jie pritartų vienuolijų pa
naikinimui. įrodinėjama, kad val
džia dabar yra perėmusi socialinį 
aprūpinimą, ir todėl vienuolijoms 
nėra kas veikti. 1950 m. valdžia bu
vo atėmusi visą vienuolijų turtą, o 
vienuolius suvariusi į kalėjimus. 
1968 m., Aleksandro Dubčeko lai
kais, vienuoliams kunigams buvo 
leista darbuotis parapijose, o sese
lėms dirbti parapijose arba ligoni
nėse. Kai Sov. Sąjunga užėmė šį 
kraštą, vienuolijos vėl buvo pradė
tos uždarinėti. Neleidžiama jokiai 
vienuolijai naujų narių priimti. Ti
kybos mokymas yra panaikintas 
miestuose ir daugiau apgyventose 
vietovėse.

* POPIEŽIŠKOSIOS MOKSLŲ 
AKADEMIJOS narių skaičiun Pau
liu VI įjungė 14 mokslininkų. Jų 
tarpe yra šie: biologijos profesorius 
dr. David Baltimore, 40 m., laimė
jęs Nobelio premiją 1975 m. medi
cinos ir fiziologijos srityje už savo 
darbą apie ryšį tarp DNA ir virusi
nių auglių; biologijos ir chemijos 
profesorius dr. Ilar Gobind Khora- 
na, 56 m., laimėjęs Nobelio premi
ją 1968 m. medicinos srityje už sa
vo darbą apie ryšį tarp RNA bran
duolinių rūgščių; biofizikos profeso
rius dr. Alexander Rich, 53 m., pa
garsėjęs savo tyrinėjimais moleku
linėje biologijoje; psichobiologijos 
profesorius dr. Roger W. Sperry, 64 
m., žinomas savo studijomis apie 
smegenų veikmę ir nervinių grandi
nių ryšį su smegenų bei protavimo 
problemomis; chemijos profesorius 
dr. Karl Wiesner, 58 m., žinomas 
savo darbais sudėtingųjų alkoloidų 
struktūros srityje; teorinės fizikos 
profesorius dr. Aage Bohr, 55 m., 
laimėjęs Nobelio premiją 1975 m. 
fizikos srityjf už savo darbą apie ro
tacinius atominio branduolio stovius 
ir nukleonų sąveiką; fiziologijos 
profesorius Sir Albert William Li- 
ley, 49 m., kuris laikomas žmogiš
kosios fetologijos tėvu; V. Vokieti
jos Max Planck Ląstelinės Chemi
jos Instituto direktorius dr. Feodor 
Lynen, 67 m., laimėjęs Nobelio pre
miją 1964 m. medicinos srityje už 
tyrinėjimus apie metabolizmą cho
lesterolyje ir riebalinėse rūgštyse.

* DAUGUMA KATALIKŲ TEO
LOGŲ išpažįsta ir remia visą K. 
Bendrijos mokslą ir jos mokomąjį 
autoritetą. Tai pareiškė JAV Kata
likų Mokslininkų Draugijos pirm, 
kun. Ronald Lawler, OFM Cap. Me
tiniame draugijos suvažiavime Kan
sas City jis pareiškė, kad perilgai 
pseudoatsinaujinimas trukdė tikrą
jį tikėjimo darbą. Jis džiaugėsi, kad 
daugelis JAV vyskupų palaiko šią 
draugiją, kuriai priklauso per 300 
katalikų mokslininkų. Pasak jo, tuo 
būdu patvirtinama, kad draugijos 
tikslai pilnai atspindi ne tik moks
lo vyrų, bet ir K. Bendrijos vado
vų troškimus. KUN. J. STŠ.

Dr. Jonas Grinius'
Dailiojo meno ir dailiosios li

teratūros reikšmingas kūrinys 
paprastai atskleidžia žmogiškai 
vertingą idėją arba žmogiškos 
dalios aspektą, įkūnytą juslinė
je (konkrečioje) formoje, kuri, 
veikdama žiūrovų arba skaity
tojų sintetinę intuiciją, sužadi
na juose estetinį pasigėrėjimą. 
Suprantama, šitoks kūrinys bū
na ne Dievo ir ne gamtos, bet 
žmogaus sukurtas pagal jo indi
vidualią techniką ir todėl for
moje gali turėti dvejopas žy
mes to laiko, kuriuo autorius 
(dailininkas, rašytojas) kūrė. 
Tos laiko žymės, sumišusios su 
paties autoriaus individualiu 
braižu, būna gelmeninės, atsi
liepiančios į epochos proble
mas, ir paviršutinės, apreiš- 
kiančios autoriaus laiko madas.

Kad mados yra sezoniniai 
reiškiniai, tai žino kiekvienas. 
Mūsų dienomis trumpiausiai 
tveria moteriškų drabužių ma
dos, stipriai veikiamos komerci
nių interesų. Sakysim, neseniai 
įžūliai •‘triukšmavusi” mini-si
jonėlio mada gyvenimo pavir
šiuje teišsilaikė apie penketą 
metų. Patvaresnės būna kitų 
kultūros bei civilizacijos sričių 
mados. Jos išlieka vieną-antrą 
generaciją. Todėl tie dailės ir 
literatūros kūriniai, kurie iš
reiškia pirmiausia savo laiko 
madas, greičiausiai pasensta ir 
dingsta iš kultūros gyvenimo 
su to laiko madomis.

Ilgiems amžiams šansų išlik
ti turi tie kūriniai, kurių auto
riai giliuosius savo epochos rū
pesčius susiejo su bendrosios 
žmogiškos dalios vienu ar antru 
aspektu, išreikštu adekvačia 
forma. Tačiau šie ilgaamžiai kū
riniai nebūtinai neigia trumpa
laikes madas. Sakysim, senovės 
graikų ir vidurinių amžių archi
tektūros paminkluose net šian
dien nesunku pastebėti anų lai
kų drabužių madas. Tačiau ne 
dėlto jie šedevrai. Dailioje li
teratūroje ypač sveria tie žmo
giškos dalios gilieji aspektai, 
išreikšti adekvatine jusline for
ma.

Tačiau istorija taip pat nuro
do, kad naujausiais laikais ma
dų reiškiniai, diriguojami ko
mercijos, vis labiau braunasi į 
literatūros ir dailės kūrėjų su
manymus. Sukomercintų madų 
spaudimas meno pasauly šian
dien yra pasidaręs toks galin
gas, kad graso užtroškinti indi
vidualius gilmeninius kūrėjų 
siekimus, arba atsidavę ma
doms kūrėjai greitai dingsta. 
Antai, vienas žymiausių pran
cūzų kino filmų režisorių Fran
cois Truffeau neseniai yra išsi
taręs: “Viena didžiausių grsės- 
mių 1978 metais yra mada” (L’ 
Express, Paris, 1978. III. 19, 
nr. 1392).

Snobų palaikomos mados taip 
pat persekioja šių dienų lietu
vių dailiąją literatūrą tiek oku
puotoje tėvynėje, tiek tremty. 
Čia, Vakaruose, lietuvių rašy
tojai, svetimų sukomercintų li
teratūrų veikiami, neretai tam
pa madų epigonais, ypač her
metinės poezijos epigonais. Dai
liojoje lietuvių prozoje vienas 
ryškiausių mados aukų yra Ic- 
choko Mero “Striptizas, arba 
Paryžius-Roma-Paryžius” (strip
tizas lietuviškai reiškia viešą 
apsinuoginimą).

“Striptizas”
Sis Lietuvos žydo, elektro

technikos inžinieriaus roma
nas pirmą kartą buvo išspaus
dintas 1971 m. Vilniuje “Perga
lės” žurnale, tačiau Vilniaus 
“Vagos” leidykla atsisakė šį Ic. 
Mero kūrinį išleisti atskira 
knyga. Kai Meras emigravo į 
Izraelį ir iš ten susisiekė su 
lietuviais rašytojais JAV-se, 
“Striptizo” romaną atskira kny
ga 1976 m. išleido “Ateities” 
leidykla Southfielde (Mich., 
USA). Lietuvių rašytojų drau
gija už minimą kūrinį paskyrė 
Merui savo 1977 m. premiją; 
“Draugo” dienraštis sutiko jį 
labai palankiai, išspausdinda
mas straipsnį “Įvadas į premi
juotą knygą” (“Draugas”, 1977. 
XI.12, nr. 266-45); Čikagos atei
tininkai (studentės ir studen
tai) su 'dviejų teologų pagalba 
mėgino iššifruoti “Striptizo” 
prasmę; “Aidų” žurnalo recen
zentas linkęs pritarti “Vagos” 
leidyklai, kuri atsisakė Mero 
kūrinį leisti atskira knyga, o 
Čikagos dienraštis “Naujienos” 
(1978. III.22) vedamajame gar
siai šaukia, kad ateitininkai su 
rašytojais apgavo lietuvių vi
suomenę, ypač katalikų visuo
menę, nes jie nevertai išaugš- 
tino Ic. Mero sovietinę makula
tūrą, pilną pornografijos.

Šitaip iškilus ginčui, atsiran
da susidomėjimas knyga ir 
drauge reikalas ginčijamą 
kūrinį kritiškai paanalizuoti. 
Einant į šią sklaidą, būtų įdo
mu ir naudinga žinoti, ką pats 
autorius mano apie savo mįs
lingą kūrinį. Nors Mero pasi
sakymas nei pakeltų, nei suma
žintų jo romano vertės, tačiau 
visdėlto padėtų geriau jį su
prasti. Bet, viešėdamas Ameri
koje. kaip girdėti, Meras yra 
atsisakęs duoti betkokių paaiš
kinimų, pasitenkindamas vienu 
kitu blankiu sakinėliu. Todėl 
galima manyti, kad meras kaip 
inteligentas vyras buvo nusivy
lęs savo romanu, kai perskaitė 
jį atspausdintą atskira knyga. 
Prisipažinti tai viešai, būtų reiš
kę, kad Meras apgavęs savo 
skaitytojus Lietuvoje ir apgau
na Vakaruose “Striptizą” išlei
dusią “Ateities” leidyklą, ku
rios vedėjai, buvę “Literatū
ros lankų” formalistiniai šulai, 
dar nėra užmiršę savo snobiškų 
polinkių. Jie tikriausiai “Strip
tizą” buvo sutikę išskėstomis 
rankomis, žadėdami jį išgarsin
ti taip, kad Meras gautų meti
nę Lietuvių rašytojų draugijos 
premiją. Ir ji buvo pripažinta. 
Kaip šitokiose aplinkybėse pri
sipažinti savo klaidas pasisa
kant, kad romanas nepasisekęs? 
Tad geriau tylėti ...

“Striptizo” idėja ir 
struktūra

Ir nieko šaunesnio nebuvo 
galima sugalvoti, nes visdėlto 
“Striptizo” pagrindinė tema ir 
problema lietuvių literatūroje 
buvo nauja, niekieno anksčiau 
nevaizduota ir nespręsta. Iš ro
mano pirmojo epizodo net ne
didelio išsilavinimo skaitytojas 
gali lengvai pastebėti, kad pa
grindinį žmonių polinkį — no
rą kaip galima ilgiau gyventi 
— Meras sugretina su mirties 
siaubu, kurio veikiami pagrin
dinį savo geismą gyventi žmo
nės paverčia aistra, išsemian- 
čia žmones biologiškai ir tuo 
pačiu priartinančią jų mirtis. 
Tai tragiškas žmonių dalios 
aspektas, kurį milijonai tepa
stebi pervėlai, kai giltinė jau 
ima už rankos.

Užtikęs šią egzistencinę pro
blemą ir prisimindamas savo 
tautos brolių’’'(žydų) mirties 
siaubą ir aistringą kabinimas! 
už gyvenimo per vokiečių na
cių siautėjimą II-jo pasaulinio 
karo metais, Ic. Meras tikriau
siai nė nesuabejojo šios pro
blemos visažmogiška svarba. 
Imdamas ją realizuoti literatū
riškai apie 1970 metus, jis tik
riausiai nepastebėjo, kad jo 
pasirinkta tema stumia rašyto
ją vaizduoti žmonėse glūdinti 
elementarinį gaivalą — seksua
linio instinkto galybę, kurios 
meno priemonėmis neįmanoma 
apvaldyti, kaip negyvoje gam
toje lieka nesuvaldomi jūrų 
potvyniai ir perkūnijų žaibai. 
Jam gal taip pat nebuvo žino
ma, kad jo amžiaus talentingas 
vyras, prancūzų realizmo pradi
ninkas Honore de Balzac (Bal- 
zak, 1799-1850) savo vaisingiau
siais metais buvo sukūręs ro
maną maždaug “Striptizo” te
ma ir problema, bet tas jo kū
rinys Balzakui pusiau tepasise
kė, nes jo “Peau de Chagrin” 
(Pergamento oda, 1831 m.) kri
tikų įrikiuojamas į silpnųjų jo 
romanų eilę.

Tačiau savo svarbios temos 
sunkenybes Ic. Meras, atrodo, 
tikėjosi nugalėti, atsisakyda
mas betkokio realizmo, pavar
todamas visas moderniosios li
teratūros madingąsias priemo
nes, šitaip jas pervertindamas. 
Pirmiausia savo “Striptizu” jis 
kūrė antiromaną su antihero- 
jumi centre, tai yra stengėsi pa
sekti tais Vakarų rašytojais, 
kurie idėjiškai ir mo
rališkai yra tiek išsisėmę, kad 
tepajėgia tarti “ne” arba “an
ti”. Kad “Striptizas” sukurtas 
kaip antiromanas, gal vaizdžiau
siai atskleidžia jo inžinieriška 
arba mechaniška kompozicija, 
nes jis suskirstytas pagal me
chaninį savaitės (septynių die
nų) laiką — centrinis veikėjas 
Etienne Maureau (Stepas Mo
ro) po vieną dieną praleidžia 
Paryžiuje, Marsely, Monte Kar
le, Romoje, Venecijoje, nepažy
mėtoje vietoje ir vėl Paryžiuje, 
šios dienos yra tokios viena 
į antrą panašios, parašytos pa
gal to paties plano schemas, 
tartum tai būtų vienos mašinos 
ratai, arba dar vaizdžiau, — 
kaip septynių vagonų trauki
nys, kuris neturi garvežio, su
teikiančio vagonams gyvybės, 
bet papuoštas vienu salonvago- 
nu, kur Maureau suima kaip 
pavojingą pamišėlį.

Centrinis veikėjas.— 
antiherojus

Jei mechaninės kompozicijos 
atžvilgiu “Striptizas” atrodo an- 
tiromanu, tai juo labiau jį pa
daro tokį centrinis veikėjas 
Maureau — tikrai madingas an
tiherojus. šį beveik 40 metų vy
rą Meras šitaip nusako: “buvęs 
nešiku ir šansonų dainininku, 
duobkasiu ir valkata, dirbęs 
dokerių profsąjungoje ir de
monstravęs savo paveikslus 
Montmarte, trijų mecenatų už
gaidų dėka įvairiu laiku studi
javęs teologiją Kembridže, tei
sę Oksforde, filosofiją Sorbono- 
je, o dabar pasišovęs būti lais
vu menininku” (9 psl.). šitokį 
vyrą sunku įsivaizduoti kaip na
tūralų žmogų, nes tai alegorija 
scheminio žmogaus, antihero- 
jaus, kurį šitokiu padaro jo ne
normalūs santykiai su moteri
mis ir su visuomene.

Etjenas (Stepas) “nuo jaunys
tės bendrauja su moterim tik
tai viešnamiuose”, rašo "Stripti
zo” autorius (9 psl.). Kitaip sa
kant, jis tepažįsta tik paleistu- 
vingus seksualinius santykius, 
nes jo gyvenime nepasirodo ki
tos moterys, tokios kaip sužadė
tinė, motina, žmona, sesuo, ligo
nių slaugė, seselė vienuolė, pro
fesijos draugė. Savo turistinėje 
šešių dienų kelionėje, nė anks
tesniame gyvenime šitokių mo
terų jis nematė ir apie jas savo 
savaitės užrašuose neištaria nė 
žodžio, šitokiu būdu tam lais
vam menininkui beveik neeg
zistuoja arba tėra tik daiktų 
vietoje pusė žmonių giminės. 
Jam neturi reikšmės moterys- 
asmenys, kurie žmonių gyveni
mui suteikia daugiausia huma
nistinio grožio. Jo nematyda
mas, Stepas Maureau nepažįsta 
nė žmogiškiausio, turtingiausio, 
įvairiausio, gražiausio jausmo 
— meilės. Tiesa, prostitutėms 
ir kitoms t savo seksualinėms 
partnerėms jis ištaria “myliu”, 
bet tuoj pat priduria: “trokš
tu, geidžiu”, kad jos neapsirik
tų, nes, kaip atrodo, viena kita 
jų norėtų meilės. Nepažinda
mas meilės vertybių, Maureau 
tegalvoja apie seksualinį savo 
geidulį, kurį vadina žodžiais 
“aš buvau gyvas” ir simboliškai 
išreiškia saldžiomis sultimis, 
geriamomis su geidžiama mer
gina.

Nepažindamas nepaleistuvau
jančių moterų, “Striptizo” Ste
pas nepažįsta nė visuomenės. 
Jis neturi šeimos — tėvų, bro
lių, seserų; nedalyvauja jokioje 
draugijoje, nejaučia simpatijų 
jokiai tautai. Jis asocialus kos
mopolitas, išaugęs iš madingų 
hipio skudurų. Tai pusiaužmo- 
gis, kuris labiau tiktų Siegfrie- 
do Freudo psichiatrinei ligoni
nei, negu romano centriniam 
veikėjui, kuris turi spręsti gy
venimo geismo, sudurto su mir
ties grėsme, jautrią problemą. 
Šis pusiaužmogis “Striptizo” 
veiksme ir tėra alegorinis ma
nekenas, kurį Meras stumdo 
dažnai tais pačiais žodžiais pa
gal vieną ir tą pačią schemą per 
šešias dienas.

Maureau alegorija drauge su 
kitomis gali būti madingas reiš
kinys kaip antiherojus. Nors 
alegorijos yra kilusios viduri
niais amžiais, tačiau jas tebe- 
mėgsta ir šių dienų rašytojai. 
Lietuviuose jas vartoja A. Kai
rys, K. Ostrauskas, A. Lands
bergis, J. Grušas, nekalbant 
apie senesnius rašytojus.

Taigi alegorijų atžvigiu Ic. 
Mero “Striptizas” nestovi avan
garde, nors susisiekia su. šių 
dienų absurdo ir hermetine li
teratūra. Tik hermetiniu siur
realistiniu ir alegoriniu vaizda
vimu “Striptize” Meras suda
ro intelektualinių mįslių įspū
dį, kuris lyg suteikia kūriniui 
svorio bei gylio. Tačiau, vis 
toms pačioms veiksminėms ale
gorijoms besikartojant iki še
šių kartų, intelektualinių mįslių 
rūkas prasisklaido, laisvo meni
ninko Stepo ir jo partnerių ale
gorijos pasirodo kaip medinės 
lėlės, o “Striptizo” romanas 
pradeda grimzti į nuobodumo 
pelkę.

(Bus daugiau)

* V. VOKIETIJOS KATALIKŲ 
ŽINIŲ agentūra KNA pranešė, kad 
birželio 4 d. Koelno katedroje įvyks 
tarptautinio masto pamaldos už Lie
tuvos kenčiančią-kovojančią K. Bend
riją. Tikimasi dalyvių net iš Olandi
jos, Belgijos, Šveicarijos, Austrijos. 
KNA teigia, kad “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika" yra tapusi svar
biu pogrindžio leidiniu visoje Sov. 
Sąjungoje.

• Kaip iš mirties švyti gyveni
mas, taip iš abejonių tiesa

(prof. L. Karsavinas)
B I— — > «■»> •«■»<> •«*<-«»<>

Uoliajai bendradarbei ir tarnautojai

a.a. Janinai KakneviČienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą Velionės šeimai, 

giminėms ir artimiesiems, išgyvenantiems 
atsiskyrimo liūdesį —

"Tėviškės Žiburių" leidėjai, 
redakcija, administracija ir 
spaustuvės darbuotojai

Ilgametei "Tėviškės Žiburių" administratorei, 
uoliai jų reikalų tvarkytojai ir bendradarbei

a.a. Janinai KakneviČienei
iškeliavus amžinojon tėvynėn, jos vyrui KAZIUI, 
šeimai ir artimiesiems, liūdintiems dėl ankstyvo 
jos atsiskyrimo, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

kartu išgyvename visos šeimos bei artimųjų 
skausmą —

Kun. Pr. Gaida

S. ir J. Andrulio i 

su šeima

G. ir V. Balčiūnai 
Vyt. Kastytis

E. Docienė

V. ir K. Ottai

F. ir V. Urbonai 
su šeima

A. ir K. Rusinai 

su šeima

B. ir S. Prakapai 

su šeima

M. Jakavičienė

MYLIMAI BROLIENEI
A+A

JANINAI KAKNEVIČIENEI
mirus, jos vyrą KAZ|, sūnus — LINĄ, RIMANTĄ, 
VIKTORĄ, marčias — RYMANTI ir RITĄ, seseris, 
brolį, gimines bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Juozas ir Grasilda 
Kaknevičiai su šeima

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, jos vyrą KAZĮ, sūnus — LINĄ, RIMANTĄ, 

VIKTORĄ, marčias, seseris ir brolį nuoširdžiai 

užjaučiame —
V. V. Ivanauskai

A+A 
JANINAI 

VANAGAITEI - KAKNEVIČIENEI
Augščiausiojo pašauktai į amžinybę, jos šeimai ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

Aldona ir Valentinas Rutkauskai 
Aldona ir Alfonsas Balčiūnai

Winnipeg, Man.

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, skausmo prislėgtam jos vyrui, vaikams, 

broliui, seserims ir jų šeimoms reiškiame gilausią 

užuojautą —
1 J: A. Rinkunai

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, jos vyrui KAZIUI, sūnums, seserims — 
BRONEI, STEFAI, STASEI, ZITAI, broliui 

ADOLFUI ir artimiesiems liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

E. J. Gudai

A+A
JANUTEI KAKNEVIČIENEI

mirus, vyrą KAZĮ, sūnus VIKTORĄ, RIMANTĄ, 
LINUKĄ, brolį ADOLĮ, visas sesutes ir visą giminę 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Irena, Jonas, Leonukas Žiurinskai

Šauliui

JUOZUI MOCKUI
mirus, gilią užuojautą reiškia žmonai, dukrai, 

žentui ir visiems artimiesiem —

VI. Pūtvio šaulių kuopa Toronte
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Lietuvių jaunimo temomis

Subatvakario įkarštis
f.

“Išeinate į sunkius laikus...”
J. A. JŪRAGIS

Sydnėjaus lietuvių kapelio
nas kun. Petras Butkus buvo 
įšventintas kunigu 1938 m. ba
landžio 16 d. Šiemet suėjo 40 
metų, kai jis darbuojasi Kris
taus vynuogyne. Tai Telšių ku
nigų seminarijos laidai, • kurio
je buvo kun. P. Butkus, vysk. 
Pr. Būčys išpranašavo, kad jie 
išeina į sunkius laikus.

Pirmosios audros
Trumpą laiką jis vikaravo 

Žemaitijos parapijose. Trykš
tąs jaunystės energija, pamė
gęs muziką, dainą ir sportą, pa
traukė jaunimą, sugebėjo jam 
vadovauti. Dėl šių savybių bu
vo paskirtas Tauragės mokyto
jų seminarijos ir kariuomenės 
dalinio — “Geležinio Vilko” 
dragūnų — kapelionu.

Bet trumpi buvo jo darbo 
metai pamėgto jaunimo tarpe. 
1940 m. rusams okupavus Lie
tuvą, pirmiausia buvo persekio
jami tie, kurie turėjo žymes
nės įtakos Lietuvos jaunimui. 
Kratos, NKVŲ bauginimai ne
aplenkė ir kun. Butkaus. Paju
tęs suėmimo pavojų,. 1941 m. 
pradžioje slapta per sieną pasi
traukė į Vokietiją. Bet tenai jo 
laukė nelaimė. Nesutikęs būti 
vokiečių žvalgybos įrankiu, bu
vo nugabentas į Soldau kon
centracijos stovyklą. Karui pra
sidėjus, sugrįžo į gimtąją Že
maitiją. Vėl buvo paskirtas Tel
šių mokytojų seminarijos ir 
amatų mokyklos kapelionu.

1944 m. rudenį didžioji lie
tuvių pasitraukimo iš tėvynės 
banga nešė jį antrą kartą į Vo
kietiją, kurioje buvo patyręs 
skaudaus vargo. Pastoracinį 
darbą dirbo vokiečių parapijo
je Straubinge. Apylinkėse atsi
radus daugiau lietuvių, pradė
jo Straubinge laikyti jiems lie
tuviškas pamaldas, vietos poli
cijos žandaro rūpestingai pri
žiūrimas. Neužmiršo jis senos 
svajonės, nuo seminarijos lai
kų jį gundžiusios, studijuoti 
užsienyje. Dabar atsirado pro
ga. Karui pasibaigus, įstojo į 
Tuebingeno universitetą. Tuo 
pačiu metu ėjo kapeliono parei
gas Tuebingeno-Pfullingeno lie
tuvių gimnazijoje ir Reutlinge- 
no lietuvių stovykloje.

Už jūrų marių ...
Prasidėjus emigracijai, tautie

čiai keliavo į užjūrio šalis. Ne
mažai lietuvių vyko į tolimąją 
Australiją. Ir kun. P. Butkus 
pasiryžo keliauti į Australiją. Iš 
“General Stewart” laivo išlipo 
Melburno uoste 1949 m. balan
džio 13 d. Atvyko be dvasinės 
vadovybės kvietimų, paskyri
mų ir įgaliojimų, užsirašęs pa
prastu darbininku. Gyvenda
mas Bonegillos stovykloje, ne
galėjo eiti kunigo pareigų, kol 
iš Romos atėjo reikalingi lei
dimai ir įgaliojimai. Su įgalio
jimais atėjo ir paskyrimas ka- 
pelionauti Bathursto pereina
moje stovykloje, kur perėmė 
pareigas 1949 m. liepos 2 d.

Ir išėjus iš stovyklų, kūrimo
si vargai lietuviams nepasibai
gė, gal net labiau paaštrėjo. 
Nepasibaigė rūpesčiai ir kun. 
Butkui. 1950 m. perkeltas į 
Sydnėjų, nerado jis čia riebių 
parapijų, patogių klebonijų, 
tvirto mūro šventovių. Kaip 
kampininkas žvirblis, prisiglau
dęs North Leichhardt kelboni- 
joje, kun. Butkus nelaukė, kad 
lietuviai jo jieškotų. Tik nu
girdęs ir sužinojęs, kur lietu-l

KUN. PETRAS BUTKUS, Sydnėjaus, 
Australijoje, lietuvių kapelionas, at
šventęs 40 metų kunigystės sukaktį

viai dirba ir gyvena plačiai iš
mėtytuose Sydnėjaus priemies
čiuose, jis pats ten vyto, jieš- 
kojo lietuvių, būrė krūvon, ve
žė jiems lietuvišką spaudą, vai
kams organizavo lituanistines ir 
katekizmo pamokas. Plačiau ap
žvelgta ano laikotarpio (1949- 
1951 m.) kun. Butkaus pasto
racinė veikla kartu būtų ir Syd- 
nėjun patekusių lietuvių pir
mųjų žingsnių istorija, pirmo
sios katalikiškosios ir tautinės 
lietuvių veiklos dokumentacija, 
nes prie lietuviškųjų pamaldų 
šliejosi ir visas kitas lietuviš
kasis judėjimas.

Kun. P. Butkaus uolumas bu
vo tikrai apaštališkas. Jau tu
rėdamas centrinėms lietuvių 
pamaldoms paskirtą šventovę 
Camperdowne, jis ne vien tik 
tenai organizavo lietuviškos 
bendruomenės užuomazgą, bet 
vis rasdavo laiko, autobusais, 
traukiniais ir pėsčiom keliauda
mas, pastoviai su lietuviškomis 
pamaldomis lankyti dar bent 20 
tolimesnių Sydnėjaus priemies
čių ir tolimųjų provincijos vie
tovių, kuriose tuo metu buvo 
lietuvių. Jie dėl tolimo kelio ar 
dėl nepatogių darbo valandų 
negalėdavo atvykti į Camper- 
downa. Tiktai lietuviams pasto
viau įsikūrus ir įsigijus susisie
kimo priemones, įgalinčias leng
vai pasiekti lietuviškas pamal
das, baigėsi tos kun. Butkaus 
gausios apaštalinės kelionės. O 
gavus patogesnę gyvenimui pa
stogę Christian Brothers vie
nuolyne, Lewisham priemies
tyje, ir lietuviškom pamaldom 
patogioje vietoje, Lidcombe 
priemiestyje. Šv. Joakimo šven
tovę, valdomą lietuviams labai 
palankaus; klebono, kun. But
kaus gyvenimo ir darbo sąlygos 
žymiai pagerėjo. Sulaukė ir ge
ro padėjėjo kun. P. Martūzo as
menyje.

Plati veikla
Kun. P. Butkus yra išauklė

tas Telšių kunigų seminarijoje, 
apie kurią Šventojo Sosto at
siųstas Lietuvos kunigų semi
narijų vizitatorius domininko
nas Tėvas Pelletier, susipaži
nęs su seminarijos mokymo ir 
dvasinio auklėjimo metodais, 
pasakė, kad Telšiai auklėja šir
dis ir protus. Manau, kad tas 
vizitatorius visai sąmoningai 
širdį paminėjo pirmoje vietoje, 
nes ką gi reikštų palaimintos 
rankos, jeigu jų nevaldytų jaut
ri ir žmones užjaučianti širdis.

Pakeliavęs po pasaulį, kun. 
Butkus išleido kelionės įspū
džių ir atsiminimų knygą “Tau

tų šventovėse” (1970 m.). Iš tos 
jo knygos, iš jo straipsnių spau
doje, iš jo patriotinių pamoks
lų ir iš asmeninių kontaktų su 
juo matome, kad kun. Butkus 
yra širdies žmogus. Jautrios ir 
jausmingos, grožį mylinčios, 
tikrovę lyriškai pergyvenančios 
prigimties žmogus.

Nuo 1953 m. kun. P. Butkus 
yra Australijos lietuvių kunigų 
sekretoriato vadovas. AL Bend
ruomenės pirmosios krašto val
dybos vicepirmininkas ir narys 
socialiniams reikalams 1951- 
52 m. Kelerius metus “Mūsų 
Pastogės” bendradarbis. “Aust
ralijos lietuvių metraščio” reli
ginio skyriaus redaktorius. Šal
pos Fondo “Caritas” steigėjas 
ir išlaikytojas. Nuo gimnazijos 
laikų aktyvus skautas, 1961 m. 
pasiekęs skautininko laipsnį. 
Skautų laikraštyje “Pėdsekis” 
vedė religinių programų sky
rių. Nuo 1956 m. LSS Austra
lijos rajono dvasios vadas. Nuo
1949 m. Australijos lietuvių 
katalikų šv. Kazimiero draugi
jos dvasios vadas, jos leidžiamo 
žurnalo “Užuovėja” bendradar
bis, o vėliau ir redaktorius. 
Draugijai persiorganizavus į 
Australijos lietuvių katalikų 
kultūros draugiją, nuolatinis 
veiklos rėmėjas ir skatintojas. 
Ateitininkų ir jaunųjų ateiti
ninkų Sydnėjuje steigėjas. “Tė
viškės Aidų” bendradarbis. Ke
letą metų redagavo prie “Tėviš
kės Aidų” leidžiamą ateitinin- 
kiško jaunimo laikraštėlį “Atei
ties žingsniai”.

Didelis sporto mėgėjas, Lie
tuvoje išlaikęs Kūno Kultūros 
Rūmų sidabriniam ženklui gau
ti sporto egzaminus. Sportuo
jančio jaunimo rėmėjas. Sydnė
jaus sporto klubo “Kovas” gar
bės narys. Kaip spaudos žmo
gus, priklausė > “Plunksnos” 
klubui ir Sydnėjaus literatų bū
reliui, dalyvavo jų parengimuo
se. “Plunksnos” klubo almana
cho “Plunksna ir žodis” daly
vis. Bando savo plunksną ir 
poezijoje. Kūčių vakarą kas 
metai per radiją duoda religinį- 
patriotinį pusvalandį. Yra su
kūręs nemažai populiarių dai
nų melodijų savo ir kitų poetų 
tekstams. Ne viena tokia daina 
yra pasklidusi žmonių tarpe, ta
pusi bendru tautos turtu.

Tarp visų šitų darbų pačiu 
reikšmingiausiu jo nuopelnu 
lietuvybei laikau tai, kad jis 
Sydnėjuje įsteigė lietuviškąją 
savaitgalio mokyklą, kad nuo
1950 m. buvo jos nuolatinis glo
bėjas, rūpinosi surasti jai mo
kytojų ir mokinių, kad per 28 
metus visi sąmoningų lietuvių 
vaikai joje mokėsi lietuvių kal
bos, buvo mokomi jaustis lietu
viais ir mylėti savo tėvų kraštą.

Visi šitieędarbai ir per 40 me
tų susikaupusi tų darbų visu
ma parodo, kad kun. P. Butkus 
yra plataus masto kunigas, įsi
jungęs į visas Sydnėjaus lietu
vių religinio ir kultūrinio gyve
nimo sritis, kunigiškajam savo 
pašaukimui atidavęs visus savo 
sugebėjimus, išmintį, valią ir 
širdį.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

AL. G1MANTAS

Šioje skiltyje nagrinėjant vien 
tik lietuviškąsias temas, retkar
čiais tenka prabilti ir svetimais 
reikalais. Tiesa, tie reikalai tu
ri savotiško (tiesiogio ar ne) ry
šio ir su mūsiškių gyvenimu. Šį 
kartą pasirinktoji tema liečia ir 
lietuviškąjį išeivijos jaunimą. 
Tai vis tie tikrai nemažo masto 
pavojai, su kuriais beveik kas
dien susiduria mūsų jaunimas. 
Tai liečia vyresniųjų gimnazijos 
klasių moksleivius ir universi
tetų bei kolegijų studentus.

Neseniai vieno lietuviško ren
ginio pertraukos metu teko nu
girsti gražų jaunimo būrį dis
kutuojant, dalinantis įspūdžiais. 
Atrodo, daugumas jų buvo ma
tę populiarų jaunimo tarpe 
amerikinį filmą “Saturday Nite 
Fever” su vis garsėjančiu John 
Travolta. Tai filmas gerokai 
perpintas nebūtinai vien tik 
bloga, dabar itin madinga “dis
co” muzika. Nesunku suprasti, 
kodėl jaunoji karta žavisi to
kio žanro populiarios muzikos 
garsais. Tačiau filmo turinys 
toks desperacinis, nieko gra
žaus, pozityvaus nepaliekąs jau
nojo žiūrovo sąmonėje. Ir vis- 
dėlto tas filmas jaunųjų sutin
kamas ir lydimas su nemažu 
entuziazmu, lyg ir pritarimu 
tam visai nemaskuotam, tuš
čiam nihilizmui. Kodėl?

Gal todėl, kad jis vaizduoja 
maždaug realią kasdienybę, tik
rą, nepagražintą aplinką bei 
atmosferą, kuri gaubia jaunuo
sius mokyklose, koridoriuose, 
auditorijose, išvietėse, draugų 
ir draugių rateliuose, darbovie
tėse, ypač laisvalaikio metu. 
Materializmo ir hedonizmo kiau
rai permerkta, slogi (paviršiu
je patraukli) kasdienybė neju
čiomis sujaukia, sudrebina tu
rėtus įsitikinimus ir iki šiol 
tinkamai suprastas vertybes. 
Narkotikai (piliulės), seksas ir 
“žolės” rūkymas, leidžiant tą

Jaunimo ekskursija laivu
Jaunimas, norėdamas suda

ryti progą įdomiam vakarui, nu
sprendė pasamdyti laivą ir ant 
jo suruošti šokių vakarą Pasau
lio Lietuvių Dienų proga. Tai 
pirmas kartas, kad tokio pobū
džio kelionė ruošiama lietuvių 
jaunimo. Kadangi PLD yra pa
saulinio masto įvykis ir jose 
ketina dalyvauti PL Jaunimo 
Sąjungų atstovai iš įvairių kraš
tų. PLJS valdyba nusprendė su
rengti laivo kelionę-šokius kai
po priemonę juos priimti ir 
duoti progą S. Amerikos jauni
mui pabendrauti ir susipažinti.

Kelionei pasamdytas į Toron
to salas dažnai keliaujantis lai
vas “Trillium”. Jis talpina iki 
490 asmenų. Norint sudaryti 
galimybę jaunimui iš įvairių 
miestų kelionėje dalyvauti, yra 
paskirstytas tam tikras skai
čius bilietų paskiriem kraštam 
bei miestam.

PLJS valdyba taip pat gami
na šiai progai plakatus. Vaka
ras vadinasi: “Jūratės ir Kasty
čio” laivo kelionė-šokiai. Si te
ma išvystyta grafikos meno kū- 
rinyje-plakate, kurį suprojekta
vo PLJS paprašytas Alfredas 
Stanevičius Urugvajuje. Jis šio
je meno srityje yra pasižymė
jęs. Plakatus bus galima įsigy
ti PLD proga. Visos pajamos 
iš laivo kelionės bei plakatų 

Dėdė Degutinis (Vytas Badys) guodžia apviltą Elytę (Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė) “Kūlgrindoje”, kurią Toronte suvaidino Cikagiškė “Dainava” 
1978. IV. 15 Nuotr. S. Dabkaus

pačią vyniotinę cigaretę aplink 
susėdus, šokiai “diskotekoje” 
darosi lyg ir gyvenimo tikslu, 
vieninteliu malonumu bei pasi
tenkinimu. Visi tie “malonu
mai” kainuoja, tad stveriamasi 
už betkokio darbelio, kad, sa
vaitgaliui atėjus, būtų galima 
uždirbtais pinigais pasmagu
riauti.

Minėto filmo kalba pilna ne
švankybių, sklindančių ne vien 
iš vaikinų, bet ir iš merginų 
burnų. Automobilis, jo užpaka
linė sėdynė, beveik visą laiką 
naudojama abiejų lyčių jaunuo
lių pasiglamonėjimams iki pa
čios pabaigos. Vargas tai mer
ginai, kuri nevartoja piliulės, 
diafragmos ar kurios kitos ap
sisaugojimo priemonės. Guvus 
vaikinas tada jai pasiūlo kitą 
būdą, kuris yra seksualinė per
versija. Kitoje situacijoje rafi
nuotesnė, “pasiruošusi” mergi
na, ateidama į pasimatymą, atsi
neša (ir rodo) vyriškiui skirtą 
profilaktinę kosmetiką.

Tai maždaug tipiškas šių die
nų didmiesčio jaunimo tarpu
savio bendravimo, santykiavimo 
būdas. Supraskime, kad tai nė
ra vien tik vietinių kanadiečių 
ar amerikiečių reikalas. Tai ly
giai liečia ir mūsų pačių jauni
mą. Kaikurių mūsų vasaros sto
vyklų vadovai gali papasakoti 
apie atskirus atvejus, kurie sa
vo scenarijumi neperdaug atsi
lieka nuo minimo filmo siužeto. 
Diskretiškumas neleidžia viešai 
konkretizuoti tokių atvejų.

Pagrindinė šio rašinio išvada: 
mūsiškės jaunimo organizaci
jos, jų vadovybės, šeimos turė
tų imtis tiesiog kraštutinių prie
monių moralinių vertybių atsta
tymui, kėliniui, aiškinimui. Jau 
ir iki šiol perdaug pasitikėjome 
“užmerktų akių” politika. Tai 
pavojus pažengusio piktybinio 
vėžio. Svyruojančių nuotaiki} 
jaunimui tai atviras kelias į vi
sišką pasimetimą ir dvasinį su
sinaikinimą.

pardavimo skiriamos artėjan
čiam ketvirtajam pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui.

Laivo kelionė bus 1978 m. 
birželio 29, ketvirtadienį. Pra
džia — 7.30 v. vakaro. Laivas 
išplauks iš Toronto uosto ir 
grįš po trijų su puse valandų 
kelionės po Ontario ežerą į 
uostą. Laive bus “disco” šokiai, 
bus pardavinėjami gėrimai, o 
maistas —nemokamas. Apran
ga — tinkama laivo kelionei. 
Bilietų kaina — $8.50 asme
niui.

Bilietus įsigyti prašoma iš 
anksto, nes už laivą reikia pil
nai sumokėti savaitę prieš iš- 
plauką. Bilietus įsigyti sekan
čia tvarka:

a. gyvenantys ne S. Ameriko
je — iki birželio 25 d. pas Da
lią Simanavičiūtę, 25 Winsland 
Drive, Islington, Ont., Canada; 
b. gyvenantys JAV iki birželio 
10 d. per Jaunimo Centrą, Či
kagoje, kun. Saulaitį, 2345 
West 56th St. Chicago, Ill. 
6063; c. gyvenantys Kanadoje 
— iki birželio 10 d. per Reginą 
Knox, 39 Lurgan Drive, Willow
dale, Ont. M2R 1K7 (222-2969).

Užsisakant bilietus, prašome 
prisiųsti pilną mokestį. Bilietai 
bus atsiųsti į užsisakiusiojo na
mus. Regina Knox,

PLJS kelionės organizatorė
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Buvęs Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus mokyklos vedėjas J. Mikšys įtei
kia pažymėjimą Aušrai Kezytei, baigusiai mokyklą Nuotr. J. Miltenio

Mokytoju studijų savaitė
Pasaulio Lietuvių Dienų pro

ga Toronte rengiama mokytojų 
studijų savaitė birželio 27-30 
dienomis. KLB švietimo komi
sijos pavestas, rūpinuosi mo
kytojų studijų savaitės dalyvių 
nakvynėmis. Iki šiol spaudoje 
paskelbtas tuo reikalu informa
cijas patikslinu ir papildau.

Studijų savaitės vyrams yra 
gautas Toronto universiteto 
bendrabutis Sir Daniel Wilson 
pastate, 73 St. George St. Kam
bariai tik su viena lova — $66 
už savaitę. Moterim ir šeimom 
— tik su dviem lovom kamba
ry (Whitney Hall, 85 St. Geor
ge St.) po $44 už savaitę. Be to, 
bus duota 1 dol. vertės korte
lės pusryčiams, o pietus galbūt 
galės apmokėti KLB švietimo 
komisija.

St. George gatvė eina nuo 
College St. į šiaurę skersai 
Bloor St. W., o pastaroji gatvė 
eina išilgai beveik per visą 
miestą. Iš aerodromo važiuoti 
Islington St. autobusu, kuris už 
$1,25 nuveža iki požeminio 
traukinio. Požeminiu traukiniu 
važiuoti iki Ossington St. sto
ties, o iš čia — Wellesley St. 
autobusu iki St. George St. prie 
pat moterų ir šeimų bendrabu
čio. Iš autobusų stoties, vos už 
kelių blokų, yra St. George St.

Jaunimo atstovai PLB seime
A. RINKŪNAS

“PLB seime balsavimo teisę 
turi:

a) atskirų kraštų lietuvių 
bendruomenių rinktieji atsto
vai ir, atskirais atvejais, kur 
krašto bendruomeninėje veiklo
je dar nedalyvauja didesnis lie
tuvių skaičius, to krašto gau
siausios visuotinio pobūdžio or
ganizacijos atstovai, tokiai orga
nizacijai prašant ir PLB valdy
bai nutarus bei atstovų skaičių 
nustačius” (paragr. 5).

Malonu buvo “Pasaulio Lie
tuvyje” (40 nr., 1114 p.) skai
tyti jaunimo atstovo R. Kaspa
ro nuomonę apie mano anksty
vesnį pasisakymą dėl PLJ 
Sąjungos atstovų statuso PLB 
seime, juoba, kad anktyvesnis 
PLB valdybos pasisakymas bu
vo miglotas ir klaidinantis. R. 
Kasparas stovi 'ant teisingo pa
grindo — aiškina aUgščiau ci
tuojamą PLB konstitucijos pa
ragrafą.

R. Kasparas, būdamas PLB 
valdybos nariu, žino geriau ne
gu aš, kiek, kaip ir iš kurių 
kraštų yra išrinkta į PLB sei-. 
mą jaunimo atstovų statutuose 
nustatyta tvarka. Pasirodo, kad 
nesutariame tik dėl trijų kraš
tų (Argentina, Urugvajus ir 
Švedija). “Kitų kraštų Sąjungos 
atstovai”, kaip jis teisingai ra
šo, “dalyvauja kraštų LB su
dėtyje”. Todėl čia ir verta su
stoti tik ties minimais kraštais.

Argentinoje Bendruomenės 
organizacija neveikia. Ją atsto
ju to krašto organizacijų atsto
vų taryba. Jeigu Argentinos 
Liet. Jaunimo Sąjunga į tą ta
rybą įeina, tai konstitucinis ke
lias būtų jaunimo atstovams 
įeiti į minimos tarybos atstovų 
sudėtį. Jeigu to krašto L. Jau
nino Sąjunga į tarybą neįeina, 
tai reiškia, kad krašte veikia 
dvi “visuotinio pobūdžio” orga
nizacijos. Tokiu atveju, pagal 
konstituciją, PLB valdyba turi 
teisę parinkti vieną iš jų, bet 
ne abi. R. Kasparo minimas 

Atvykusioms automobiliu uni
versiteto rajone automobilio 
laikymas kainuoja $1.80 parai, 
o šeštadieniais ir sekmadieniais 
— nemokamas.

Viešbutyje “Royal York” 
(100 Front St. W.), kur vyks ir 
pats suvažiavimas, kambariai su 
viena lova — $34 parai, su 
dviem lovom — $40. Bet už $7 
galima gauti į tuos kambarius 
įnešamas lovas. Ribotas kiekis 
kambarių yra “Westbury” vieš
buty (475 Yonge St.). Ten kam
barys su viena lova — $24 pa
rai, su dviem lovom — $29, su 
trim lovom — $34.

Į visas vietas rezervacijų pra
šyti šiuo adresu: L. Tamošaus
kas, 236 Dovercourt Rd., To
ronto, Ont. M6J 3E1, Canada, 
pridedant $5 čekį registracijos 
mokesčio. Prašymai rezervaci
joms turi būti atsiųsti iki ge
gužės 28 d. Prašant rezerva
cijų, reikia nurodyti, kur norite 
nakvoti, kurią dieną atvyksite 
ir išvyksite. Norintieji nakvoti 
universiteto bendrabučiuose tu
rite nurodyti ir valandą, kurią 
atvyksite, jei manote atvykti 
prieš 9 v. ryto ar po 5 v. vaka
ro. Universiteto bendrabučiuo
se priims jo žmonės, nurodys 
kambarius ir duos kambario 
raktą. L. Tamošauskas 

praėjusio seimo precedentas, 
kai buvo leista atstovauti Di
džiajai Britanijai dviem orga
nizacijom (D. Britanijos Lietu
vių Bendruomenei ir D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungai), įvyko 
prieš dabartinę konstituciją 
PLB seimui priimant, todėl ne
gali būti laikomas legaliu pre
cedentu.

Urugvajaus ir Švedijos atve
ju, jeigu ten vietoje Bendruo
menės veikia tik L. Jaunimo Są
junga ir kitų “visuotinio pobū
džio” organizacijų nėra, tų 
kraštų L. Jaunimo Sąjungų at
stovų vieta seime yra konstitu
cinė. Jeigu gi ten visdėlto vei
kia kurios nors kitos organiza
cijos, tai padėtis būtų panaši į 
Argentinos: PLB valdyba turi 
nuspręsti, kuri viena iš jų, bet 
ne kelios turi kraštui seime 
atstovauti.

Kitas R. Kasparo keliamas 
klausimas yra: ar PLJS pirmi
ninkė yra rinktas, ar kooptuo
tas PLB valdybos narys. Bu_- 
vau IV-jame PLB seime Va-' 
šingtone ir žinau, kad G. Juoza
pavičiūtės pavardės išrinktosios 
PLB valdybos sąraše nėra. Tuo 
metu PLJS pirmininku buvo 
ne ji, bet kun. A. Saulaitis, ku
rio pavardės išrinktųjų tarpe 
taip pat nėra. Kokiu gi tad bū
du jie gali būti rinkti PLB val
dybos nariai? R. Kasparas jų 
“išrinkimą” remia seimo nuta
rimu, kad PLJS pirmininkas-ė 
yra PLB valdybos narys. Bet to
kio dalyko konstitucijoje nėra, 
ir, pagal teisinę tvarką, nutari
mai, kurie priešingi konstituci
jai, negalioja. Tas nutarimas 
gali būti aiškinamas tik kaip 
pavedimas PLB valdybai PLJS- 
gos pirmininką-ę kooptuoti į 
valdybą. Turint galvoje, kad 
rinktųjų PLB valdybos narių 
yra septyni, pagal konstituciją 
PLB valdyba turi teisę koop
tuoti du. Vienas tų kooptuotųjų 
turi būti PLJS-gos pirmininkė, 
o kas yra kitas, tai jau pačios 
PLB valdybos reikalas.
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® PAVERGTOJE TEVME O LIETUVIAI PASAULYJE
“LIMUZINAS NR. 4”

Tokiu pavadinimu pernai Vilniu
je buvo išleista dokumentinė And
riaus Bulotos apysaka apie atentatą 
prieš Lietuvos minister! pirminin
ką Augustiną Voldemarą 1929 m. 
gegužės 6 d. prie Kauno teatro. Su 
1974 m. mirusio A. Bulotos knyga ir 
pačiu atentatu “Gimtojo Krašto" 
skaitytojus balandžio 13 d. laidoje 
supažindina Julius Butėnas. Jis pri
mena, kad A. Voldemaras išliko gy
vas. Žuvo tik jo adjutantas (kpt. 
Pr. Gudynas), kitas buvo sužeistas 
kartu su A. Voldemaro sūnėnu. To
liau J. Butėnas pasakoja: “.. . tarp 
mokinių plito įvairūs gandai apie 
įvykį Kaune. Esą, teroristams palei
dus šūvius, vienas jų pasakęs len
kiškai: "A teraz uciekajami!” (“O 
dabar bėkime”). Bet praėjus ke
lioms dienoms, jau skelbiama nauja 
informacija: į Voldemarą šaudė stu
dentai aušrininkai — eserai. Vienas 
jų suimtas ir būsiąs teisiamas. Tai 
studentas technikas Aleksandras 
Vosylius...” J. Butėnas taipgi pri
mena, kad atentate dalyvavo dar du 
teisių fakulteto studentai — Anta
nas Bulota ir Martynas Gudelis. 
“Gimtojo Krašto” redakcija prie 
pastarojo pavardės prideda pastabą: 
“M. Gudelis dabar — Čikagoje re
akcionierių leidžiamo dešiniųjų so
cialistų antikomunistinio "Naujie
nų” laikraščio redaktorius”. Iš J. 
Butėno sužinome, kad A. Vosylius 
buvo nuteistas mirti, o kiti du aten- 
tatininkai pabėgo į užsienį, “atsidū
rė net Ispanijoje ir dalyvavo pilie
tiniame kare prieš fašistus”. Be 
“Limuzino Nr. 4”, kuriuo važinėjo 
A. Voldemaras, Andrius Bulota yra 
parašęs ir išleisdinęs dar porą kny
gų — “Nuo baltojo žirgo iki svasti
kos” (1962), “Ten, už kalnų, Ispani
ja” (1974). Būtų įdomu paskaityti 
ir mūsiškio Martyno Gudelio atsimi
nimus apie atentatą, bėgimą iš Lie
tuvos, viešnagę Ispanijoje, atsiradi
mą Čikagoje. Gal tie atsiminimai at
skleistų kitą medalio pusę ir laimė
tų net premiją.

B. KARVELIO “LIETUVA” 
Eksperimentinėje Prienų sporti

nės aviacijos gamykloje tobulinami 
Ralio Karvelio konstrukcijos sklan
dytuvai “Lietuva” BK-7. Jie gami
nami iš plastmasės ir skiriami tarp
tautinės klasės sklandytojų varžy
boms. 1974 m. vyr. konstruktoriaus 
pareigas B. Karvelis perleido jau
najam žemaičiui Kęstučiui Gečui, 
baigusiam Charkovo aviacijos insti
tutą, ketverius metus dirbusiam ke
leivinių lėktuvų remonto įmonėje 
Minske. Grįžti Lietuvon K. Gečą pa
skatino “Pravdoje” aptikta žinutė 
apie Prienuose gaminamus lietuviš
kus . sklandytuvus. Šiuo metu yra 
ruošiama sklandytuvų serija “Lietu
va” LAK-10. Jie bus panaudoti šią 
vasarą Prancūzijoje įvyksiančiose 
pasaulinėse sklandymo varžybose. 
Naujoje “Lietuvos” konstrukcijoje 
stengiamasi pagerinti aerodinaminę 
sparno kokybę. Dabar ji yra 1:48. 
Tai reiškia, kad “Lietuva” iš vieno 
kilometro augščio gali nuskięsti 48 
kilometrus. Bandomas ir parašiuti
nis įdėklas “Lietuvos” uodegoje, ku
ris pilotui padeda išvesti sklandytu
vą Ir pasitaikiusio suktuko.

UPEIVIŲ SEZONAS
Naująjį sezoną pradėjo Nemuno 

upeiviai. Kovo 29 d. iš Kauno iš
plaukė kapitonų J. Valatkos, S. 
Baltrušaičio, G. Pilkaičio ir kitų va
dovaujami laivai. Šiemetinio sezono 
metu Nemunu numatoma pervežti 
beveik 2,5 milijono tonų krovinių. 
Bus išbandytas baržų stūinlkas-vil- 
klkas, pastatytas Kauno laivų remon
to įmonėje su Gudijos konstruktorių 
talka. Pramoniniame Vilijampolės 
rajone bus užbaigta modernios ke
leivinių laivų prieplaukos statyba,

A.a. prof. JONAS PUZINAS, miręs ir palaidotas Čikagoje. Si nuotrauka 
padaryta vieno suvažiavimo metu Nuotr. V. Noreikos

o Klaipėdos—Neringos perkėlai yra 
gautas ketvirtas keltas. Sezono vi
duryje klaipėdiečiai bei jų svečiai 
galės pradėti ekskursines keliones 
po Kuršių marias ir Nemuno žiotis 
“Zaria” tipo laivu.

NAUJAS ŽURNALAS
Visuotiniame Lietuvos Rašytojų 

S-gos valdybos posėdyje balandžio 
4 d. buvo svarstoma tema "Jaunųjų 
rašytojų kūryba šiandieniniame lite
ratūros procese”. Pagrindinį praneši
mą padarė valdybos pirmininko pa
vaduotojas V. Bubnys, vadovaujantis 
komisijai, kuri dirba su jaunaisiais 
rašytojais. Posėdžio dalyviai pasisakė 
už žurnalo rusų kalba “Litva Litera- 
turnaja” (“Literatūrinė Lietuva”) 
įsteigimą. Vyr. redaktorium patvir
tintas V. Kadaitis, pavaduotoju — V. 
Baranovskis.

MIRĖ TRYS KUNIGAI
Praėjusį rudenį mirė ilgametis 

Rokiškio rajono Panemunio parapi
jos klebonas a.a. kan. Augustinas 
Liepinis, gimęs Latvijoje 1896 m., 
kunigu įšventintas 1921 m. pavasa
rį. Velionis yra buvęs Panevėžio 
mokytojų seminarijos kapelionu, 
faktiniu "Panevėžio Balso” redakto
rium. Panemuniu persikėlė II D. ka
ro metais. Reiškėsi spaudoje ir savo 
veikalais bei vertiniais. — A.a. kun. 
dr. Augustinas Šimkus — Raseinių 
rajono Vadžgirio altaristas mirė š. 
m. balandžio 7 d., sulaukęs 90 me
tų amžiaus. Dalis jo gyvenimo yra 
susieta su Montrealiu — čia jis bu
vo įšventintas kunigu 1919 m. ir 
tuojau pat paskirtas Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonu. Studija
vo Romoje 1922-24 m., kur gavo 
daktaro laipsnį. Studijas gilino Pa
ryžiuje. Trumpai paviešėjęs Lietu
voje, 1925 m. grįžo Montrealin ir va
dovavo lietuvių sielovadai iki 1928 
m. Po to dirbo Lietuvoje gimnazijų 
kapelionu, dvasios vadu Kauno ku
nigų seminarijoje. Vėl buvo atvykęs 
i S. Ameriką, kol pagaliau galutinai 
įsikūrė Lietuvoje. — Balandžio 11 
d. mirė a.a. kun. Steponas Rupšys, 
klebonavęs Pajieslio parapijoje, 
Kauno arkivyskupijoje. Velionis bu
vo gimęs 1926 m., kunigu įšventin
tas 1966 m.

AVIACIJOS MUZĖJUS v
Sportinės aviacijos muzėjus stei

giamas jaunųjų Kauno technikų sto
tyje. Jo steigimu rūpinasi Lietuvos 
aviacijos sporto istorijos komitetas, 
vadovaujamas Jono Balčiūno, Kau
no politechnikos instituto fizikos 
katedros laboratorijos vedėjo. Ko
mitetas žada rinkti oreivystės bei 
aviacijos istorijos medžiagą, duome
nis apie sovietų lakūnus II D. kare, 
prižiūrėti žuvusių lakūnų kapus, už
megzti ryšius su jų artimaisiais. Mu
zėjus, steigiamas visuomeniniais pa
grindais, taipgi populiarins aviaci
jos ir žemę supančių erdvių žinias.

PROPAGANDINE PREMIJA
Kauno P. Ziberto šilko audykla 

skiria literatūrines premijas už ge
riausius kūrinius darbininkiška te
ma. 1977 m. premiją gavo Kaune 
leidžiamo “Nemuno” žurnalo vyr. 
red. L e i m o n a s Inis, parašęs F. 
Dzeržinskiui skirtą knygą “Ta lieps
na — mano širdis”. F. Dzeržinskis 
plačiai nuskambėjo pernai, kai bu
vo minimas šimtasis jo gimtadienis. 
Kopipartijos propagandistai F. 
Dzeržinskį vadina “revoliucijos ri
teriu", nors iš tikrųjų jis yra Cekos 
įsteigėjas. Si saugumiečių organiza
cija, keisdama vadus bei savo pava
dinimą iki dabartinio KGB varianto, 
yra praliejusi upes nekaltų žmonių 
kraujo. L. Inis parodė neeilinio kar
jeristo gabumus, savo propagandi
nei knygai pasirinkdamas 1977 m. 
datą, susietą su gimtuoju F. Dzer
žinskio gimtadieniu. V. Kst.

Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus mokyklos 1978 m. abiturientai su mokytojais ir tėvais. Iš kairės: R. Pleinytė, 
D. Beržaitytė, vedėjas K. Mileris, mokyt. A. Mikšienė, globėjas prel. J. Tadarauskas, R. Bakšytė, A. Kezytė, R. 
Trumpickas; antroje eilėje: R. J. Piciniai, E. Beržaitienė, V. Bakšienė, O. V. Keziai Nuotr. J. Miltenio

I HAMILTON
VYSK. M. VALANČIAUS MO

KYKLA 1977-78 m. metus užbaigė 
gegužės 6 d. padėkos Mišiomis AV 
parapijos šventovėje. Pamaldas lai
kė ir pamokslą pasakė mokyklos 
steigėjas ir globėjas prel. J. Tada
rauskas. (

Mokslo užbaigimo aktą Jaunimo 
Centre pradėjo mokyklos vedėjas 
K. Mileris, pasidžiaugdamas, kad 
1977-78 m.m. mokyklą lankė 82 mo
kiniai, kurių 5 baigė X skyrių. S.m. 
abiturientus vedėjas iškvietė į sce
ną: Rasą Bakšytę, Danutę Beržaity- 
tę, Aušrelę Kezytę, Ramunę Pleiny- 
tę, Rimą Trumpicką ir taip pat pre
zidiumą — prel. J. Tadarauską, buv. 
mokyklos vedėją J. Mikšį, KLB Ha
miltono apylinkės pirm. K. Deksnį, 
tėvų komiteto pirm. D. Vaitiekūnie
nę, bankelio “Talka" pirm. J. Kriš
tolaitį (mokyklai "Talka” paskyrė 
$4.000), S. Fondo pirm. J. Pleinį, 
švietimo komisijos atstovą K. Nor
kų. Prisegus gėles ir perdavus X sk. 
atstovui R. Trumpickui raktą IX sk. 
mokiniui, vedėjas K. Mileris pakvie
tė J. Mikšį įteikti abiturientams 
brandos atestatus. Išleidžiamojo 
skyriaus mokinių vardu puikia lie
tuvių kalba dėkojo Ramunė Pleiny
tė mokytojams, tėvams ir X sk. mo
kytojai A. Mikšienei. Pastaroji pa
sveikino savo auklėtinius, pasi
džiaugdama jų darbo vaisiais. J. Du- 
binskas paskyrė $50 premiją geriau
siai baigusiam X sk. mokiniui. Ka
dangi R. Pleinytė ir R. Bakšytė bai
gė vienodais pažymiais, premiją te
ko dalinti pusiau. Padėkota tėvų ko
miteto pirm. D. Vaitiekūnienei, iš
dirbusiai 6 m. tose pareigose, įtei
kiant dovanėlę.

Po visuomenės atstovų sveikini
mų buvo atžymėti geriausiai šiuos 
mokslo metus baigusieji. Apylinkės 
pirm. K. Deksnio apdovanoti: IX sk. 
— Kristina Aušrotaitė, Eduardas 
Labuckas, Raimundas Bilevičius; 
VIII sk. — Jonas Kareckas, Rūta 
Kamaitytė, Elytė Rukšėnaitė; VII 
sk. — Danutė Ciparytė, Danielius 
Rukšėnas, Linas Stanaitis; VI sk. — 
Stasys Kareckas, Rūta Sadauskaitė, 
Loreta Mačytė; V sk. — Onutė Žu
kauskaitė, Danutė Grajauskaitė, 
Sandra Ciparytė; IV sk. — Gvina 
Jasevjčiūtė, Audrytė Verbickaitė, 
Lina Kontenytė; III sk. — Ramunė 
Mačytė, Onutė Stanevičiūtė, Teresė 
Gudelytė; II sk. — Algis Rudaitis, 
Brigita Jakučinskaitė. Lilija Liau- 
kutė; I sk. — Andrė Ciparytė, Rima 
Močikūnaitė, Andrius Butkevičius. 
Neapleidusius pamokti mokinius ap
dovanojo "Talkos” pirm. J. Krišto
laitis: Eduardą Labucką, Raimunda 
Bilevičių, Almį Lukavičių, Elytę 
Budninkaitę, Rūtą Kamaitytę, Ely
tę Rukšėnaitę, Rimą Šiūlį, Danutę 
Ciparytę, Danielių Rukšėnų, Rūtą 
Sadauskaitę, Loretą Mačytę, Sandrą 
Ciparytę, Liną Kamaitį, Onutę Žu
kauskaitę, Aldutę Skvereckaitę. Al
gį Dziemioną, Arūną Ragucką, Algį 
Rudaitį, Tomą Žukauską, Rimą Ma- 
čikūnaitę. Už pažangumą dovanas
įteikė SF pirm. J. Pleinys: Linui 
Kamaičiui, Vidai Beresnevičiūtei, 
Jūratei Baronaitei, Stasiui Bakšiui, 
R. Bagdonui.

Vedėjas K. Mileris, baigdamas ak
tą, pastebėjo, kad lituanistinė mo
kykla savo darbą turi tęsti namuose 
su tėveliais, vasaros stovyklose. Tė
vų komiteto pirm. D. Vaitiekūnienė 
pasveikino abiturientus, padėkojo

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

keleiviams
1922 - 55 metai - 1917

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

mokyklos rėmėjams, kviesdama vi
sus bendrom vaišėm.

Trumpai teko pasikalbėti su abi
turiente Rasa Bakšytė, atvykusia 
pernai iš Lietuvos. Lituanistinė iš
eivijos mokykla, lygiai kaip ir Lie
tuvos, jai labai patinka; gražų įspū
dį jai paliko mokslo užbaigimas. Jos 
brolis Stasys lankė I sk.; kanadie
čių mokykloje išmoko anglų kalbą.

K. Baronas
GENERAL LIGONINĖJE St. Ca

tharines mieste gegužės 5 d. mirė 
a.a. .Rudolf Grau, eidamas 82 m. Ve
lionis, vokiečių tautybės, buvo gi
męs Kaune, ištremtas į Sibirą, kur 
iškentėjo 22 m. Dukros Emos Dir- 
sienės pastangomis, jau mirus žmo
nai Kanadoje, atvyko į Hamiltoną.

APYLINKES VALDYBOS POSĖ
DYJE buvo mestas žvilgsnis į vasa
ros ir rudens veiklą, padaryta kele
tas pasiūlymų naujai valdybai. Litu
anistinę mokyklą nutarta paremti 
$200, “Gyvataro” filmą $250, lietu
vių pensininkei klubą $50. Iš nepri
klausomybės šventės minėjimo, pa
dengus visas išlaidas, liko $264. Nu
tarta juos atiduoti Hamiltono Tautos 
Fondui, o 1978 m. kaukių balių pa
skirti mergaičių chorui “Aidas”. 
Naujai apyl. valdybai ižde palikta 
S3.000. K. B.

SLA 72 KUOPA liepos 23 d. sava- 
norio-kūrėjo A. Padolskio sodyboje 
Paris, Ont„ rengia tradicinę geguži
nę. Jos tikslas — įamžinti Juozo 
Daumanto-Lukšos vardą. įnešant į 
Kanados Lietuvių Fondą $100.

J. Daumantas-Lukša gimė 1921 m. 
Juodbūdžio k„ Šilavoto par. Gimna
ziją baigęs 1940 m., atsidūrė bolše
vikų kalėjime, iš kurio išėjo tik 
karo pradžioje. Nuo 1941 m. studija
vo Kaune architektūrą ir dalyvavo 
pogrindyje prieš vokiečių okupaciją. 
1946 m. įsijungė į partizanus. 1947 
m. prasiveržė pro geležinę uždangą 
j Lenkiją ryšiui su Vakarais. Tais 
pat metais antrą kartą perėjo pro 
geležinę uždangą ir 1948 m. pasiekė 
Vakarus kaip krašto rezistencijos 
įgaliotinis. Tais pat metais parašė 
knygą “Partizanai už geležinės už

Atostogos 
pranciškonų vasarvietėje

Atostogavimo sezonas pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, 
Maine, JAV, prasideda liepos 1 ir baigiasi rugsėjo 4. Tai vasarvietė 
su lietuviška aplinka ir nuotaika, žinoma Amerikoje ir Kanadoje. 
Duodama butas ir maistas. Be to, svečiams ruošiama koncertai, 
dailės parodos, literatūros vakarai. Visi lietuviai kviečiami praleisti 
atostogas šiame garsiame Amerikos kurorte — Kennebunkporte — 

prie pat Atlanto vandenyno savo tautiečių draugystėje.

Informacijai FRANCISCAN GUEST HOUSE,
adresas: Kennebunkport, Maine 04046, USA

Telefonas (207) 967-2011

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $10,000,000.
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Travel

REPRESENTATIVE

TRAVEL 58 JAMES ST. N.
HAMILTON

SERVICE 525-8686

dangos”. 1950 m. grįžo į tėvynę, o 
1951 m. žuvo.

SLA 72 k. platina loterijos bilie
tus. Paremkime šį kilnų darbą.

J. Sarapnickas

KLB HAMILTONO APYLINKES 
RINKIMINĖ KOMISIJA skelbia val
dybos ir kontrolės komisijos rinki
mų, įvykusių š.m. gegužės 7 d., re
zultatus:
Išrinkti į apylinkės Gauti

valdybą: balsai
1. Gudinskas, Marijus 219
2. Deksnys, Kazimieras 216
3. Šeštokas, Arvydas 181
4. Kalvaitis, Kęstutis 172
5. Lukavičiūtė, Dana 165
6. Mikšys, Kazys 157
7. Mačikūnas, Laimis 156
Valdybos kandidatais liko:
8. Kamaitis, Gintautas 147
9. Patamsis, Alfonsas 133

10. Pulianauskąs, Zigmas 86
11. Borusienė, Marija 84
Išrinkti į kontrolės komisiją:

1. Bajoraitis, Juozas 242
2. Kybartas, Vladas 215
3. Venslovas, Bronius 159

Komisijos kandidate liko
4. Vass (Savokaitytė) Roma 110

Rinkiminė komisija:
P. Masys — pirmininkas
V. Stanevičienė — sekretorė
J. Deksnys,
E. Gudinskienė,
V. Sakas — nariai

★ JAV LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ SĄJUNGA surengė tele
foninių maldų dieną už arkiv. Jurgį 
Matulaitį. Tai įvyko balandžio 23. 
Tą dieną Sąjungos narės skambino 
telefonais apylinkių katalikams, su- 
pažindindamos juos su arkiv. Matu
laičio asmeniu bei jo gyvenimu ir 
prašydamos melstis, kad jis būtų 
paskelbtas šventuoju. Visiems jos 
aiškino, kad jis gimęs 1871 m. Lie
tuvoje, 1898 m. įšventintas kunigu 
ir yra laikomas antruoju marijohų 
vienuolijos steigėju, nes atgaivino 
marijonus, kurių 1673 m. įsteigta 
vienuolija caro buvo 1864 m. panai
kinta. Jo beatifikacijos byla pradė
ta 1933 m. JAV Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungai šiuo metu vado
vauja Julija Mack, gyvenanti Wor- 
Chester, Mass.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7 Vi %
term, depozitus 1 tp. 83/4 % 
term, depozitus 3 m. 9 Vi % 
pensijų fondas 9%

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

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

JA Valstybės
JUNGTINĖSE TAUTOSE gegu

žės 2 d. lankėsi JAV LB krašto val
dybos pirm. A. Gečys ir vicepirni. 
R. Cesonis. Jie buvo priimti JAV 
ambasadoriaus šiai organizacijai A. 
Youngo. Jam įteiktas specialus me
morandumas apie sovietinę Lietuvos 
okupaciją bei dokumentinė medžia
ga apie žmogaus teisių pažeidimus. 
Pabrėžiama sunki dabartinė Balio 
Gajausko, Šarūno Žukausko bei kitų 
disidentų būklė. A. Gečys ir R. Ce
sonis taipgi sutitiko su E.'Mezvins- 
kiu — JAV atstovu Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisijoje, įteikdami 
ir jam medžiagos minėtais, dviem 
klausimais. Ambasadorius A. Young 
ir atstovas E. Mezvinski palankiai 
sutiko JAV LB vadovų prašymą pa
minėti Pabaltijo okupaciją bei žmo
gaus teisių pažeidimus Jungtinėse 
Tautose ir jų įvairiose komisijose.

DU LIETUVIAI KUNIGAI. Ge
gužės 10 d. kunigu buvo įšventintas 
dijakonas Mykolas T. Jakaitis, kilęs 
iš Brighton Parko Čikagoje, gimęs 
1952 m. Jis yra baigęs St. Mary of 
The Lake seminariją Mundeleine,
III., su pagyrimu gavęs teologijos 
magistro laipsnį. Pirmąsias Mišias 
atnašaus gegužės 20 d. Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos švento
vėje su klebonu prel. D. Mozeriu ir 
15 kitų kunigų. — Filadelfijos kar
dinolas Krol gegužės 20 d. kunigu 
Šv. Petro ir Povilo bazilikoje įšven
tins dijokoną Kenneth-Kazimierą Ste- 
warta, gimusį šiame mieste 1951 m. 
Jis yra sūnus anglikono škoto ir lie
tuvės katalikės, kuri vedybų metu 
perėjo į anglikonus. K. K. Stewartas 
pradžioje norėjo tapti anglikonų ku
nigu, bet 1970 m. pasirinko katali
kybę ir buvo priimtas į Sv. Karolio 
Baromėjicčio seminariją Filadelfi
joje, kur 1973 m. įsigijo teologijos 
bakalauro laipsnį. Tais pačiais me
tais abu jo tėvai tapo katalikais. 
Nuo 1975 m. K. K. Stewartas, dar 
nė kalbos nemokėdamas, ėmė reikš
tis Filadelfijos lietuvių veikloje. 
Naujasis kunigas visą savo gyveni
mą žada skirti lietuvių tautai, kuri 
taip daug kentėjo nacių ir dabar 
kenčia sovietų vergijoje.

TARPTAUTINI ŠOKIŲ VAKA
RĄ Baltiinorės lietuvių svetainės sa
lėje surengė vietinė tautinių šokių 
grupė “Kalvelis”, vadovaujama Al
gimanto Vitkausko. Be pačių lietu
vių, programoje dalyvavo estų, uk
rainiečių grupės, škotų, havajiečių, 
ispanų šokėjos. Dviejų dalių progra
ma, režisuota A. Vitkausko, atsklei
dė įvairių tautų jaunimo tarpusavio 
santykius bei vedybų papročius Va
karo dalyvius su atliekamais šokiais 
supažindino studentė R. Laskauskai- 
tė.

LB DETROITO APYLINKĖS nau
ją valdybą sudaro: pirm. A. Rugie
nius, sekr. ir švietimo reikalų vado
vas dr. K. Keblys, ižd. ir seniūnijų 
tvarkytojas J. Ribinskas; kultūri
niais reikalais rūpinsis E. Grigaitie
nė, parengimais — G. Baukienė, V. 
Petrulis ir dr. A. Zotovas, jaunimo 
reikalais — G. Damušytė, visuome
niniais reikalais bei ryšiais su ame
rikiečių organizacijom — dr. V. Ma
jauskas, informacija ir ryšiais su 
lietuvių organizacijom — V. Kut- 
kus. Pirmasis naujai išrinktos val
dybos posėdis įvyko balandžio 19 d. 
Dievo Apvaizdos par. Kultūros Cent
re, sušauktas kadenciją baigusios 
senosios valdybos pirm. A. Juškos.

Argentina
INŽ. JONĄ S ČEKANAUSKAS, 

metalo bendrovės “Neris” direkto
rius, gegužės 4 d. su žmona ir duk
ra išskrido į tarptautinę Rotary 
klubų konferenciją Japonijoje, To
kijo mieste. Grįždami Argentinon, 
jie žada lankytis Los Angeles mies
te, kur gyvena pusbrolis inž. V. Če
kanauskas, neseniai paskirtas Lietu
vos garbės konsulu.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIU BEND

RUOMENĖS tarybos posėdyje Sao 
Paulo mieste, šv. Kazimiero para
pijos patalpose, buvo aptartas at
stovų siuntimas j PLB seimą Toron
te. BLB statuto 44-to straipsnio per- 
redagavimas. Nutarta platesniu mas
tu paminėti liūdnuosius birželio įvy
kius bei Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šešiasdešimtmetį kartu su 
tokią sukaktį švenčiančiais latviais 
ir estais. Minėjimui pasirinktas rug
pjūčio mėnuo, kai bus rengiama jau 
tradicine tapusi VII baltiečių tauto
dailės paroda. BLB valdybos pirm. 
Algirdas Sliesoraitis specialiu raštu 
kreipėsi į PLB valdybą, prašydamas 
į šiuos renginius atsiųsti Čiurlionio 
ansamblio kanklių orkestrėlį, kurio 
koncertai susilauktų gausių dalyvių, 
būtų transliuojami net ir televizijos. 
Deja, PLB valdyba šio prašymo ne
galėjo patenkinti, nes jau baigiasi 
jos kadencija, o tuo pačiu ir finan
siniai įsipareigojimai. Tokia kelio
ne, jeigu ji būtų priimtina, turėtų 
pasirūpinti pats Čiurlionio ansamb
lis Klevelande.

Urugvajus
PASIBAIGUS VASAROS ATOS

TOGOMS, lietuvių kalbos ir tautinių 
šokių pamokas vėl pradėjo “Rintu- 
kų” grupė. Jauniesiems jos vyksta 
penktadienio vakarais Montevideo 
lietuvių parapijoje, vyresniesiems 
— sekmadienio popietėmis Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugijos 
patalpose. I pirmąją “Rintukų" gru
pę priimami vaikai nuo 6 metų am

žiaus. Jų atvežimu į pamokas sutin
ka pasirūpinti lietuvių parapija. 
Jiems jieškoma tautinių šokių mo
kytojo ar mokytojos.

MONTEVIDEO MIESTE jau 17 
metų rotatorium yra leidžiamas sa
vaitinis lietuvių katalikų informa
cinis biuletenis "Žinios". Minint 
PLB valdybos pirm. inž. B. Nainio 
dalyvavimą VLtajame P. Amerikos 
lietuvių kongrese, keliama mintis, 
kad PLB valdybos pirmininkas ka
dencijos metu turėtų aplankyti vi
sas Lietuvių Bendruomenes laisva
jame pasaulyje. Siūloma šią mintį 
įtraukti į PLB statutą. Tokie vizitai 
pirmininkui leistų susipažinti su to
limųjų kolonijų problemomis ir 
efektingiau teikti galimą paramą.

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBE 

sportininkų balių balandžio 22 d. 
surengė “Kovo” klubas su Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Są
jungos valdyba. Dėmesio centre bu
vo ALFA Sąjungos suorganizuota 
didelė loterija, kurios pelnas skiria
mas sportininkų kelionės į Kanadą 
fondui. Vakaras buvo pradėtas įva
diniu “Kovo” klubo pinų. J. Damb
rausko žodžiu. Po jo kalbėjo parla
mento narys L. Muttonas ir ALFAS 
pirm. A. Laukaitis, supažindinda
mas ne tik lietuvius, bet ir gausius 
svečius su būsimomis sporto žaidy
nėmis Toronte. Nuotaikingą dainų 
programą atliko Julius Dambraus
kas — Sydnėjaus Dolskis su savo 
Lolitomis. Loterijos laimikių bilie
tus traukė didieji sportininkų kelio
nės mecenatai — Romas ir Marica 
Cibai, Juta ir Viktoras Šliteriai, Vi
da Folden. Pagrindinį laimikį — 
nemokamą kelionę dviem asmenim 
į Torontą ir atgal laimėjo mclbur- 
niškis R. Bacevičius. Šį laimingą bi
lietą jam buvo pardavęs iškilusis 
krepšininkas inž. Algis Milvydas. 
Nemokamą kelionę parūpino “Pa
langos” kelionių biuras, kuris taip 
pat finansuoja ir sportinių marški
nėlių įsigijimą šiai išvykai. Loteri
joje buvo net 18 įvairių laimikių, 
pradedant dailininkų paveikslais ir 
baigiant dviem dėžėm vyno. Iš viso 
buvo parduoti 1.444 bilietai, davę 
gryno pelno $7.220.

Britanija
PASAULINĖS KATALIKIŲ MO

TERŲ organizacijų sąjungos žmo
gaus teisių komisijos posėdžiuose 
balandžio 2-3 d.d. Oksfrode dalyva
vo Paryžiaus lietuvių veikėja Birutė 
Venskuvienė. Grįždama Paryžiun, 
viešėjo Londone. Čia lankėsi Lietu
vos atstovybėje, “Nidos” spaustuvė
je, “Europos Lietuvio” redakcijoje, 
turėjo pasitarimus su katalikių Šv, 
Onos Draugija bei dvasios vadu kun. 
J. Sakevičiuni, MIC.

Lenkija
NEPERIODINĖ LENKIJOS LIE

TUVIŲ “AUŠRA”, kurią Seinuose 
leidžia Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugija, su pirmuoju šių me
tų numeriu pakeitė savo formatą, 
tapdama žurnalu. Numeris pradeda
mas 1977 m. politinių bei kultūrinių 
įvykių apžvalga, atiduodant duoklę 
Spalio revoliucijos šešiasdešimtme
čiui, komunistinės Lenkijos pasiek- 
tiem laimėjimam. Minimas A. Snieč
kaus vardo vidurinės mokyklos ati
darymas Punske, VLK Draugijos 
dvidešimtmetis, vilniškio “Armoni
kos" ansamblio, estrados solfstų N. 
Tallat-Kelpšaitės ir S. Liupkevičiaus 
gastrolės Suvalkų trikampyje. Etno
grafijai atstovauja straipsnis “Au
dėjos ir audiniai Seinuose”. Rašoma 
apie šlynakiemio kaimą, visuomeni
nį bei kultūrinį lietuvių gyvenimą 
Varšuvoje 1909-19 m., Vroclavo VL 
KD rateliui priklausantį medicinos 
mokslų dr. Viktorą Voroneckį, kuris 
1930 m. baigė Vilniaus universitetą 
ir II D. karo laikotarpyje dirbo gy
dytoju Lazdijuose, paliečiami lietu
viškų paminklų Lenkijoje apsaugos 
klausiniai. Literatūrai atstovauja 
pradedamas spausdinti apsakymas 
“šilinius”, vaizduojantis varėniškių 
dzūkų gyvenimą.

Šveicarija
B A L T I E C I Ų SURENGTAME 

bendrame jų šalių nepriklausomy
bės šešiasdešimtmečio minėjime 
Zueriche buvo priimta rezoliucija 
Jungtinių Tautų sekr. K. Waldhei- 
mui, primenanti sovietinę Lietuvos, 
Latvijos, Estijos okupaciją, prašanti 
šį klausimą iškelti Jungtinėse Tau
tose. Dalį rezoliucijos teksto perda
vė Šveicarijos televizija, ją taipgi 
paskelbė didieji Šveicarijos dienraš
čiai.

Vokietija
A.a. JUOZAS JURKUS, sulaukęs 

75 metų amžiaus, kovo 29 d. mirė 
Luebecke po sunkios bei ilgos li
gos. Palaidotas balandžio 5 d. vie
tinėse Vorwerkcr kapinėse, dalyvau
jant apie 40 tautiečių. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. V. Šarka, atvy
kęs iš Hamburgo. Velionis priklau
sė VLB Luebecko apylinkei, kurios 
valdyba kapą papuošė specialiu vai
niku. Po laidotuvių veiionies žmona 
ir vaikai visus dalyvius pakvietė į 
“Tannenblick” svetainę. A.a. J. Jur
kus paliko plačią savo giminę — 
žmoną Olgą, sūnų ir dukrą su šei
momis, gyvenančius Kanadoje, ke
turis sūnus ir tris dukras su šeimo
mis V. Vokietijoje bei ligotą savo 
svainį.
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Torontiškio lietuvių jaunimo ansamblio “Atžalynas” šokėjai metiniame koncerte Nuotr. O. Burzdžiaus

Pasiektas pirmas svarbus tikslas
Įsteigta centrinė sovietų pavergtų tautų organizacija Kanadoje

S.m. balandžio 29 d. įsteigta 
Toronte centrinė Pavergtų Tau
tų organizacija Kanadoje. Ją 
sudaro įvairių tautybių krašto 
valdybų pirmininkai: KLB 
pirm. J. R. Simanavičius, veng
rų federacijos pirm. dr. G. Na
gy, čekoslovakų organizacijos 
atstovas dr. L. Urban, estų ta
rybos pirm. kun. U. Petersoo, 
latvių federacijos atstovas dr. 
L. Lukss, lenkų kongreso — W. 
Gertler ir ukrainiečių — B. S. 
Osnyschuk.

Tai istorinis įvykis sovietų 
pavergtų tautų kovoje už lais
vę. Suvažiavimui pirmininkavęs 
dr. L. Lukss apibūdino šį įvykį 
dalyvavusiems Kanados parla
mentarams kaip “trečią jėgą” 
šalia anglų ir prancūzų.

Suvažiavimo posėdžiai bei 
diskusijos užtruko visą dieną, 
tačiau buvo aptarti tiktai pradi
niai organizacijos apmatai. Ka
nadoje jau veikia šešios ar sep
tynios tokios organizacijos, o 
St. Catharines mieste — pati 
seniausia, įsikūrusi jau tada, 
kai dar niekam ir į galvą neat
ėjo ką nors panašaus steigti.

Visos tos organizacijos iš es
mės sutiko Torontą pripažinti 
centru, nes tai logiška išvada, 
tačiau formaliems nutarimams 
padaryti dar reikės nemažai lai
ko. Suvažiavime tam tikslui bu
vo pasiūlyta sudaryti planavi
mo komisiją, kuri paruoštų pla
ną tolimesnei organizavimosi 
eigai. Pasiūlė St. Catharines PT 
org-jos pirm. S. Šetkus. Jokių 
galutinių nutarimų nebuvo pa
daryta dėl laiko stokos ir dar 
todėl, kad nevisos tokios orga
nizacijos atsiuntė savo atstovus.

Prieš minėtą pasiūlymą pasi
sakė vienas kitas iš centro. Jų 
manymu, toks komitetas lyg ir 
uzurpuotų centro galią. Iš tik
rųjų neuzurpuotų, nes centras 
tebėra dar jaunas, ir be bend
ros linijos gairių gali būti kiek 
sunkiau vadovauti žymiai se
nesniems skyriams.

Šis ir kiti panašūs klausimai 
palikti spręsti kituose suvažia
vimuose. Šį kartą pasitenkinta 
tuo, kad Pavergtų Tautų orga
nizacija Kanadoje egzistuoja ir 
kad ją sudaro centriniai septy
nių pavergtų tautų atstovai. 
Tuo būdu yra stiprinamas so
vietų pavergtų tautų bendra
darbiavimas be jokios diskrimi
nacijos dėl praeities problemų.

Sutarta ir dėl pavadinimo. 
Atrodo, tiksliausia būtų pava
dinti šią bendrą organizaciją 
trumpai “Captive Nations” — 
Pavergtos Tautos. Otava, at
siuntusi savo veiklos apžvalgą 
raštu, irgi su tokiu pavadinimu 
sutiko. Sutinka ir Hamiltonas 
bei St. Catharines, nors čia tuo 
reikalu dar turi būti padarytas 
specialus nutarimas. Montrea- 
lis, Winnipegas ir darkurios ki
tos vietovės suvažiaviman neat
siuntė atstovų gal ir todėl, kad 
pranešimas buvo išsiuntinėtas 
tik prieš savaitę laiko.

KLB pirm. J. R. Simanavi
čius pasiūlė įtraukti į šią orga
nizaciją visas sovietų pavergtas 
tautas, tačiau atsirado abejo
nių. Tai palikta išsiaiškinti to
limesniuose suvažiavimuose.

Suvažiavimas praėjo ypatin
gai darbingoje, draugiškoje 
nuotaikoje. Buvo ir įdomesnių 
epizodų. Atsakinėjęs į paklausi

mus liberalų parlamentaras 
Charles Caccia atmetė “trečios 
jėgos” idėją Kanadoje. Jo nuo
mone, perdaug ir dabartinių 
dviejų. Tik pirmininkavusiam 
dr. L. Lukss kiek smulkiau pa
aiškinus visą reikalą, Ch. Cac
cia pradėjo giliau mąstyti. Kon
servatoriai parlamentarai, ku
rių buvo du, sutiko su visais su
važiavimo pasiūlymais.

Įdomu buvo ir tai, kad Ha
miltonas atsiuntė net 10 atsto
vų, bet. jų tarpe nebuvo nė vie
no lietuvio. Tie atstovai klausi
nėjo kitų vietovių lietuvius: 
“What’s wrong with Hamilton

Lietuva - p;
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

raidėmis, kurį čia pakartojame 
ir mūsų skaitytojų informacijai: 
Krasnojarskij kraj, Bogučany 
663430, Partizanskaja 17 kw. 1, 
Nijolė Sadūnaitė, UdSSR — 
C.C.C.P.

Pavojingos primicijos ...
V. Vokietijos spaudoje ypa

tingo dėmesio susilaukė “LKB 
Kronikos pranešimai apie sun
kias studijų sąlygas vienintelė
je kunigųz seminarijoje Kaune. 
Oficiali katalikų agentūra KNA 
ir katalikų dienraštis “Deutsche 
Tagespost” balandžio 7-8 d. lai
doje pažymi: nors dvasinių pa
šaukimų Lietuvoje ir netrūksta, 
sovietų valdžia neleidžia priimti 
pakankamai kandidatų. Viešpa
tauja griežtas “numerus clau- 
sus” potvarkis. Be to, KGB 
saugumas įvairiais būdais sten
giasi palenkti seminaristus savo 
tarnybai. Naujų kunigų pašven
tinama vos keli, gi senosios kar
tos kunigų skaičius kasmet ma
žėja. Daugelis katalikiškųjų 
parapijų lieka be kunigų ir tik 
nereguliariai yra aptarnauja
mos iš kaimyninių parapijų. 
“Deutsche Tagespost” ta proga 
plačiau aprašo naujai įšventin
to kun. Marijono Savicko kon
fliktą su vietos kolūkio pirmi
ninku, kuris trukdė jam švęsti 
primicijas savo gimtinėje. Tik 
kulto reikalų įgaliotiniui K. 
Tumėnui įsikišus, leidimas bu
vo duotas, bet kolūkio pirminin
kas, tai pranešdamas, pažymė
jo: “Jei nebūtų užsienio — mes 
jus visus iškartume!”

Veidmainystė
Tas pat “Deutsche Tages

post” š.m. kovo 15 d. laidoje 
paminėjo sovietų veidmainystę 
Helsinkio nutarimų atžvilgiu. 
“Žmogaus teisės Sovietų Sąjun
goje esančios pilnai apsaugotos, 
— tvirtina sovietų propagan
da, — bet tai tik grubus melas. 
Tai aiškiai įrodo Lietuvos kata
likų atsišaukimas, pasiųstas 
Belgrado konferencijos daly
viam. Atsišaukime iškeliami re
liginės laisvės varžymai Lietu
voje ir kituose komunistų val
domuose kraštuose. Reikalauja
ma, kad visi Helsinkio nutari
mus pasirašę kraštai garantuo
tų bent pagrindines žmogaus

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

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

Lithuanians?” Pasirodo, Hamil
tono lietuviai net neateina į 
šios organizacijos pasėdžius.

Suvažiavimui sumaniai pir
mininkavo latvis gydytojas I,. 
Lukss. Dalyvavo apie 100 atsto
vų. Buvo ir spaudos korespon
dentų. Šalia KLB pirm. J. R. 
Simanavičiaus dalyvavo ir jau
nosios kartos veikėja, įeinanti į 
KLB krašto valdybą adv. Joana 
Kuraitė. Suvažiavimas įvyko 
puošniose Royal York viešbučio 
patalpose, “Upper Canada” sa
lėje. Posėdžiai, prasidėję 9.30 
v.r., pasibaigė 5 v.p.p.

Dalyvis

rako statinė?
teises Rytų kraštuose. Lietuvo
je, — rašoma dokumente, — 
Helsinkio nutarimai nebuvo ir 
nėra apsaugoti nei įstatymais, 
nei praktikoje vykdomi. Visi 
sovietų pasirašyti tarptautiniai 
susitarimai yra tik tuščios rai
dės ... Gausūs pavyzdžiai ir 
konkretūs faktai tai patvirti
na.” Dokumentą parengė lietu
vių Helsinkio grupės nariai, ku
rių tarpe raštą pasirašė kun. K. 
Garuckas, T. Venclova, V. Pet
kus ir kiti asmenys.

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

Štai kaip 
vykdoma 

ši programa
Jei turite verslų arba ūkį ir įvedate naujus 
darbus nuo 1978 m. gegužės 1 iki spalio 21 
dienos, Ontario Jaunimo Įdarbinimo 
Programa (Ontario Youth Employment 
Program) duos jums pašalpų — $1.25 į 
valandų (iki $50.00 į savaitę) atlyginti 
atitinkamiems jaunuoliams, pasamdytiems 
minėtiems darbams atlikti.

Darbdaviai. Kiekvienas, turėjęs verslų arba 
ūkį Ontario provincijoje bent vienerius 
metus prieš š.m. gegužės 1 dieną, gali gauti 
pašalpą iki 6 naujų pozicijų kiekvienoje 
atskiroje darbovietėje atitinkamiems 
samdytiems jaunuoliams.

Darbininkai. Darbininkai turi būti mažiausiai 
1 5, bet ne 25-rių metų amžiaus 1978 m. 
gegužės 1 d. Darbininkai negali būti 
tiesioginiai darbdavio giminės. Darbininkai 
privalo gyventi ir turėti teisę dirbti 
Ontario provincijoje.

Laikas. Ši programa galioja 25 savaites nuo 
1978 m. gegužės 1 iki spalio.21 dienos.

Draugų niekad nėra perdaug”
J. VAICELIŪNAS

visai ne-

diskrimi- 
karo mo-

Tokio pavadinimo straipsniu 
Z. Cėsna atsako man ir kitiems 
lietuviams, kurie yra pasisakę 
dėl jo ankstesnio straipsnio 
“Klaikūs praeities šešėliai” (“T 
Ž” 1978 m. 14 nr.). Jis sako: 
“Nelengva permesti tiltą per 
išankstinio nusistatymo ir ne
pasitikėjimo bedugnę, skirian
čią lietuvius ir žydus”. Z. Cės
na visai nenagrinėja klausimo, 
kas tą bedugnę tarp lietuvių ir 
žydų padarė. Lietuvos laisvės 
laikais tos bedugnės 
buvo.

Koks gali būti žydų 
navimas, jei Lietuvos 
kyklą maistu aprūpino ekono
minės lietuvių bendrovės: 
“Maistas”, “Parama”, “Pieno
centras”. Manau, kad ir Izrae
lyje kariuomenei maistą prista
to žydų, o ne kitataučių institu
cijos. Tik Z. Cėsna to pavyz
džio nenurodo. Jis vietoje Iz
raelio nurodo Kanadą. Lietu
voje kanadiečiai kariuomenei 
maisto netiekė. Kanada nėra 
vienos tautos valstybė, kokia 
yra Lietuva ir Izraelis, todėl 
čia tas pavyzdys netinka. Taip 
pat sako, kad mes Kanadoje tik 
neseniai buvome įpilietinti. Ką 
tai reiškia “neseniai”? Mūsų 
dauguma to krašto pilietybę ga
vome prieš 22-24 metus. Kana
doje pilietybė gaunama pagal 
įstatymą, jei imigrantas nėra 
nusižengęs, o ne pagal malonę. 
Čia imigrantams pilietybė su
teikiama po 3 metų.

Z. Cėsna vėl kartoja, kad Lie
tuvoje žydai negalėjo įsigyti 
ūkių, nes tai draudė Rusijos 
carų ir Napoleono kodeksas, 
kuris veikė ir Lietuvoje jos 
laisvės laikais. Žydų nesulaiko 
jokie kodeksai. Jei 1939 m. 
būtų buvę suregistruoti visi 
dvarai ir ūkiai, kuriuos Lietu
voje turėjo žydai, tai jų būtų 
susidarę gerokai per 1.000, nes 
kaikuriuose valsčiuose žydai 
turėjo po 3-5-7 ir net daugiau 
dvarų bei ūkių. Lietuvoje buvo 
220 valsčių. Čia pateikiu tik 
truputį duomenų, rodančių kur 
žydai turėjo dvarus ar ūkius. 
Suvalkų Kalvarijoje Engelsas 
turėjo Suvalkėlių dvarą. Vienas 
žydas turėjo Pranciškavo dva
rą, kuriame gamino ir olandiš
kus sūrius. Jankelis turėjo 
krautuvę ir už miestelio didelį 
ūkį, o Krengelis — Baranskų 
dvarą, kuriame gamino ir alie
jų. Kapų gatvėje gyveno du 
žydai, kurie turėjo ūkius. Kron- 
zinas turėjo ūkį ir daržininkys
tę. Liudvinavo miestelyje gyve
no Zimanskis, kuris laikė trak
tierių ir turėjo ūkį. Vigdorovi
čius to pat valsčiaus Armoniš- 
kių 
me 
les 
gus 

kaime turėjo dvarą, kuria- 
augino daug kiaulių. Kiau- 
penėdavo lietuviai, o pini- 
už parduotas kiaules pasi-

Jei samdysite jaunus žmones 
naujiem vasaros darbam, Ontario 

padės mokėti jų atlyginimus

imdavo Vigdorovičius. Jau 
anksčiau esu rašęs, kad Linku
vos valsčiuje, Kuntapliškių kai
me, ūkininkavo vieni žydai.

Z. C ė s n a sako, esą aš 
rašęs, kad žydai į Lietu
vos karo mokyklą negalė
jo įstoti saugumo sumetimais. 
Aš gi rašiau, kad žydai į karo 
mokyklą nestojo, nes Lietuvos 
kariuomenėje nematė gero biz
nio. Betgi žydai stojo į aspiran
tus, nes geriau karo mokykloje 
po metų gauti jaunesnio atsar
gos leitenanto laipsnį, negu 
pulke tarnauti eiliniu kareiviu. 
1936 m. aspirantų laidoje buvo 
3 žydai, kurių vienas — Pusta- 
pedskis iš Vilkaviškio. Į Lietu
vos karo mokyklą buvo priima
mi ištikimi piliečiai, nežiūrint 
jų tautybės nei religijos. Kituo
se kraštuose žydai į kariuome
nę veržėsi. Sov. Sąjungos ka
riuomenėje jų buvo tūkstan
čiai: gen. Feldman, gen. čer- 
niachovski ir daugybė kitokio 
laipsnio karininkų, o politrukų 
kadrus užpildė vieni žydai — 
90%.

Z. Cėsna rašo, kad į Izraelį 
neatvyksta lietuvių ekskursijos. 
Prieš porą metų į Izraelį buvo 
nuvykusi lietuvių ekskursija. 
Jeruzalėje tik viena žydė gydy
toja atnešė gėlių puokštę vie
nai lietuvei gailestingai sese
riai, su kuria ji kartu dirbo 
Kauno ligoninėje. Ji tos sesers 
viešbutyje nerado, todėl gėles 
su rašteliu paliko jos kamba
ryje.

Kai 1948 m. atvykau į Kana
dą, sutikau du žydus, kurie Ka
nadoje nuo seniau gyveno. Kai 
jie sužinojo, kad esu lietuvis, 
pasakė, kad po I D. karo žydai 
geriau gyveno Lietuvoje. O da
bar Izraelio žydai kaltina visą 
lietuvių tautą.

Žydai “Holocaust” filme pa

Izraelio kariai Libano teritorijoje buvo palankiai sulikti tose arabų srityse, kur gyvena krikščionys, kariavę su 
palestiniečiais bei jų rėmėjais. Kariniai maronitų daliniai gaudavo ginklus iš Izraelio

Darbdavys nėra įpareigotas samdyti 
jaunuolius visam 25 savaičių laikotarpiui.

įdarbinimo sąlygos. Norint gauti pašalpą, 
turi būti sudaryta pozicija šalia reguliaraus 
ir sezoninio darbo, normaliai atliekamo 
minėtos programos laikotarpyje. Ji turi 
sudaryti mažiausiai 25 savaitines 
valandas prižiūrimo darbo bent 
šešiom savaitėm.

Pašalpa. Patvirtinti darbdaviai gaus pašalpą 
$1.25 į valandą iki $50.00 į savaitę 
(40 darbo valandų) už kiekvieną jaunuolį, 
pasamdytą pagal minėtą programą.

rodo žydų šaudymą II D. karo 
metu. Parodyta, kaip vyrai, ap
sirengę lietuviškomis karių uni
formomis, šaudo žydus. Tikra 
fabrikacija. Filme lengva ir žy
dus aprengti lietuviškomis ka
rių uniformomis, bet tai nėra 
tikrovė. Kitoje vietoje žydas 
kalba, kad Lietuvos policija 
Kieve šaudė žydus. Rodo šau
dytojus karių uniformose, o 
kalbay apie policiją. Vokiečių 
okupacijos metu Lietuvos po

Dailiojo žodžio ir skaitymo konkursas
Toronto Maironio mokykloje 

šiais mokslo metais buvo su
rengti trys konkursai: rašinio 
“Mano tėvų gimtinė”, dailiojo 
žodžio ir knygų skaitymo. Apie 
tėvų gimtinę jau buvo rašyta 
“T. Žiburiuose”.

Mokiniai turėjo teisę pasi
rinkti dailiojo žodžio, knygų 
skaitymo arba abu konkursus.

Dailiojo žodžio konkurse da
lyvavo mokiniai nuo parengia
mojo iki X skyriaus. Vieni mo
kėsi deklamuoti eilėraščius, ki
ti su įsijautimu taisyklingai 
skaityti pasirinktą skaitinį. Kla
sės auklėtojai iš kiekvieno sky
riaus išskyrė 4 geriausius moki
nius, kurie vėliau dalyvavo gru
pių varžybose.

Pirmoje grupėje I vietą laimė
jo Lina Mockutė, II sk. moki
nė, H — Jūratė Gaižutytė, I 
sk., ir Jonas Rickevičius, pa- 
reng. sk.,111 — Monika Galiūtė, 
III sk.

Antroje grupėje I v. — Ind
rė Cuplinskaitė ir Gintaras 
Uleckas, VI sk., H v. — Tadas 
Slivinskas, V sk., III v. — Ri
čardas Kalendra, VI sk., ir Gai- 
lė Jonytė, IV sk.

Trečioje grupėje Iv. — Dai
na Kalendraitė, VUIb sk., II v. 
— Violeta Slivinskaitė, VIHa,

Pastaba. Pašalpų fondas yra ribotas. Jei 
ketinate samdyti jaunimą kuriuo nors metu 
programos galiojimo laikotarpyje, įteikite 
savo prašymą kaip galint greičiau. Samdant 
pagal minėtą programą, pirmiausia reikia 
gauti iždo ministerijos (Ministry of Treasury) 
patvirtinimą. Dalyvavimo prašymai nebebus 
svarstomi po 1978 m. rugsėjo 4 dienos.

Platesnių informacijų apie Ontario 
Jaunimo Įdarbinimo Programą 
teiraukitės raštu:

Ministry of Treasury, Subsidies 
Branch, Queen’s Park, Toronto, 
Ontario M7A 2R8 or telephone 
1-800-268-7192 (toll free). In Metro 
Toronto telephone 965-0570.

Darcy McKeough, Treasurer 
Ministry of Treasury, Economics & 
Intergovernmental Affairs, 
Subsidies Branch.
f Margaret Birch,
ĮProvincial Secretary 
f yjy I Ontario YouthI Xy J Secretariat

S William Davis, Premier

Province of Ontario

licija priklausė vokiečių žan
darmerijos viršininkui. Policija 
tvarką palaikė tik Lietuvos ri
bose.

Keista. Vieni žydai nori per
mesti tiltą per bedugnę, ski
riančią lietuvius nuo žydų, o 
kiti tą bedugnę dar plečia. Lie- 
tuvių-žydų klausimu dainelė 
gali būti be galo. Geriau būtų, 
jei oficiali Izraelio institucija 
viešai atšauktų 
lietuvių tautą, 
galėtų paduoti 
ir vėl neliktų 
lietuvių ir žydų.

puolimus prieš 
Tada lietuviai 
ranką žydams, 
bedugnės tarp

v. — Rasa
Rauth, vi-

konkursą

III v. — Mirga šaltmiraitė, VII 
sk.

Ketvirtoje grupėje I v. — Na
talija Slivinskaitė, II 
Rimkutė ir Rebeka 
sos Xa sk. mokinės.

Knygų skaitymo 
pasirinko tik mažesnė dalis mo
kinių. Jie turėjo perskaitytą 
knygą trumpai aprašyti. Vertin
tojų komisija išskyrė premijuo
ti šiuos mokinius: žemesn. gru
pėje — Ritą Ankutę, VI sk., o 
augštesn. gr. — Bernardetą Ab
romaitytę, Algį Balsį, Gailę 
Šaltimiraitę ir Aldoną Sendži- 
kaitę, IXa sk. mokinius.

Klasėje laimėjusiems moki
niams gegužės 6 d. mokykloje 
buvo įteiktos lietuviškos knygos 
su įrašais, o laimėjusiems gru
pėse — per mokslo užbaigimo 
iškilmes (gegužės 14 d. Ana
pily) tautinių motyvų dovanos.

Dailiojo žodžio vertintojų ko
misiją sudarė žemesniesiems 
skyriams — L. Nakrošienė, L. 
Senkevičienė, D. Keblinskaitė; 
augštesniesiems skyriams — 
dr. B. Jonienė, G. Paulionienė, 
A. Šukys;’knygų skaitymo — 
A. Karkienė, L. Senkevičienė, 
Pr. Dovidaitis; rašinio — A. ši- 
pelienė, Pr. Dovidaitis, V. Ma
tulaitis. Vedėjas



Turėtu sušvisti Maironio dvasia
Anatolijaus Kairio žodis, tartas romano premijos įteikimo proga 1978. IV. 23 Jaunimo Centre, Čikagoje

TĖVAI MARIJONAI, 
PREMIJOS MECENATAI, 
KONKURSO KOMISIJA, 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI!
“Draugo” romano konkursas 

— reta literatūros šventė. Reta 
ne tuo, kad pristatomas naujas 
kūrinys, kad įteikiama premija 
ar pagerbiamas autorius. Reta 
tuo, kad bent vieną kartą me
tuose sueinamą pakalbėti apie 
literatūrą. Tarp daugelio susi
rinkimų, sąskrydžių, suvažiavi
mų, balių ir šokių, madų paro
dų, pobūvių, pokalbių, vakaro
nių, politinių simpoziumų ir t.t. 
visdėlto neužmirštama ir bele
tristika — net dvi valandos į 
metus — įsidėmėkime! — pa
skirtos išimtinai romanui. Šioji 
metinė romano prisikėlimo 
šventė simbolizuoja idėjinę iš
eivijos kryptį. Ir dar nuosta
biau, kad tokias romano Vely
kas kasmet suruošia mums dva- 
siškija, kunigai, kuriems litera
tūra nėra jų pašaukimo esenci
ja. Mūsų dvasiškija ir šiandien, 
kaip ir prieš 60-70 metų, tebė
ra ne vien mūsų dvasios, bet ir 
mūsų kultūros vadai.

Lietuvos valstybei švenčiant 
60 metų nepriklausomybės su
kaktį, dera prisiminti ir ano 
meto literatūros milžinius — 
kunigus. Jų buvo daug, visų ne
išminėsime, bet paminėti nors 
vieną būtinai reikia — Mairo
nį! Maironį poetą* Maironį dai
nių. Lietuva skolinga jam visa 
atgimimo dvasia — plačiausia 
ir giliausia šio žodžio apimtimi. 
Maironis išėmė Lietuvą iš kūdi
kystės lopšio. Jis ją išgydė nuo 
tautinės mažakraujystės! Mai
ronis, ne kas kitas, įpūtė jauni
mui laisvės troškulį, uždegė 
tautą pasitikėjimu savo jėgo
mis, įliepsnojo prigesusi tautos 
laužą naujo ir laisvo gyvenimo 
viltimi. Maironis savo poezija 
sužadino meilę savajam kraš
tui, kaip niekas prieš jį. Jis pri
kėlė iš miego tautos savimi pa
sididžiavimą, praeities garbę. 
Jo poezija ir dainos žavėjo ir 
šaukė visus pabusti, atgimti, 
pakilti į šviesą ir laisvę. Tūks
tančiai savanorių padėjo žagres 
ir, paėmę ginklus, stojo kovon 
UŽ savos valstybės idealą. Jie 
rjęęiejayo, kad mūsų nedaug, 
kad neturime ginklų, kad iš vi
sų pusių apsupti, kad pralaimė
sime etc. Jie klausė tik vieno: 
kur yra priešas? Ir visa tai pa
darė Maironis. Vienas žmogus 
prabilo, ir visa tauta sukluso. 
Maironis pirmasis sušuko:
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę ...

Arba
Ten, kur Nemunas banguoja ...

Arba
Užtrauksim naują giesmę, broliai.. .

Arba
Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą 
šal|...

Arba
Graži tu, mano brangi tėvyne ...

Ir daug daug kitų. Maironis 
liudijo savo laikmetį, atsakė už 
jį. Jis davė toną minioms, jis 
parodė kelią tautai. Jis kūrė šū
kius ir idėjas. Jis kėlė milžinus 
iš kapų. Jis atidengė skurdžią 
artojo milinę ir pamatė didvyrį 
po ja. Ir Maironis laimėjo.

O ką veikia dabartiniai mū
sų rašytojai ir poetai, leiskite 
paklausti viešai? Ar iš visų po
etų, o jų išeivijoje priskaitoma 
iki 150, atsiras bent vienas, ku
ris paliudys dabartį nauja gies
me savo broliams, kaip uždai
navo Maironis? Ar bent vienas 
duos naują šūkį ir idėją šiam 
laikmečiui, kaip Maironis davė 
anam? Literatūros paskirtis ap
skritai, o poezijos konkrečiai 
ne vien estetinė, “menas me
nui” prasme, bet, kaip teisingai 
suprato Maironis, ir idėjinė. Ar 
mūsų rašytojai ir poetai atneš 
Lietuvai dvidešimt pirmojo 
šimtmečio “šviesą ir tiesą”, kaip 
dvidešimtam šimtmečiui atnešė 
Maironis, Vaižgantas, Adomas 
Jakštas, Mykolas Vaitkus ir ki
ti kunikai ir prelatai? Ar šieji 
duos dabarčiai Pegaso sparnus, 
kaip davė anieji? Ar dabarties 
poetai atras idealą ir prasmę 
šių dienų Lietuvai, kaip atrado 
Maironis tada? Tiesa, kūrybi
nės jėgos turime gana. Daug 
knygų išleidžiame, kasmet pasi
rodo nemaža poezijos rinkinių, 
pralenkiančių viena kitą gra
žiom iliustracijom. Taigi, kūry
binė potencija pasigėrėtina. 
Bet ar kūrybinė potencija ištei
sins idėjinę impotenciją, leiski
te paklausti viešai? Deja, tai 
klausimas, kuriam atsakyti mes 
jau neturime daug laiko.

Nemanykite, viešnios ir sve
čiai, kad taip kalbėdamas aš ro
mėnų oratorių Ciceroną pager
biu. Jei išeivija nulietuvės, jei 
svetimos girnos ją sutrins be 

žymės, jei iš mūsų teliks “kny
ga apie kapines”, — pati išeivi
ja bus ir kalta. Niekas daugiau. 
Jei mūsų nebebus tada, kada at
eis laikas, o jis tikrai ateis, pa
dėti iš rusų okupacijos besiva
duojančiam kraštui žodžiu ir 
veiksmu, — jie nekaltins Jonai
čio ar Petraičio, nepaminės nė 
vienos pavardės — visi lygiai 
bus pakaltinti ir pasmerkti, vi
si lygiai bus išdavę savo gimtą
jį kraštą.

Palikti savo žemę nėra nusi
kaltimas. Milijonai bėgo, bėga 
ir bėgs iš namų. Visais laikais, 
iš visų tautų. Nieko ypatingo. 
Tačiau atsižadėti savo tėvynės 
laisva valia, iš gero gyvenimo, 
sąmoningai, tai jau nusikalti
mas, tautinė išdavystė. Todėl 
nesakykime, kad mums vistiek 
kas ką daro. Ne, ne vistiek. Kas 
rašo, rašo ir už tuos, kurie ne
sugeba rašyti. Kas dainuoja, 
dainuoja ir už tuos, kurie ne
dainuoja. Kas piešia, piešia ir 
už tuos, kurie nemoka piešti. 
Kas rašo eilėraščius, rašo ir už 
tuos, kurie nerašo poezijos. Kas 
vadovauja, vadovauja ir už 
tuos, kurie nevadovauja. Be 
šviesios, perspektyvos nėra nė 
šviesios ateities.

Ne v i e n a s gal pasakys, kad 
dabar ne Maironio gadynė, ne 
seni laikai: kas tiko vakar, ne
betinka šiandien. Atseit, šios 
dienos kepurė jau perdidelė 
anų laikų galvai. Netikėkite! 
Gyvybės problema, laisvės iš
laikymas, laimės ilgesys ar ne
laimės grėsmė — pastovūs rū
pesčiai visiems laikams. Tik 
mes pasidarėme kitokie. Kito
kie, nes kvėpuojame gazolinu, 
bėgame kaip motorai, galvoja
me kaip televizija ir užmigę 
sapnuojam ne pavergtą tėvynę, 
o atostogas Havajų salose. Taip, 
mes pasikeitėm, bet pasikeiti
mas neatpalaiduoja mūsų nuo 
darbo ar atsakomybės. Mūsų 
akys dažnai būna patenkintos 
tuo, ką mato, bet ką girdi mūsų 
ausys, tai būtų geriau, kad ne
girdėtų. Kalbėti apie tėvynės 
meilę ir nieko nedaryti jos rea
lizacijai, tai nelyginant žiūrėti į 
dirvą ir laukti derliaus, kada 
nieko nebuvo pasėta.

Mūsų tautinis idealižmas, ku
rio pilni išvykome iš savo kraš
to, išseko ir išblėso, jo vietą už
ėmė indiferentizmas: išmirsi
me, suamerikonėsime, būsime 
sumalti. . . Tai nykštukų kalba, 
ne Maironio tautos! Ar mažu
mas ir silpnumas yra yda? Pa
smerkimo išnykti žymė? Ar gė
da būti mažam?

Ar mes savo vaikams ir jau
nimui kada nors paaiškinom, 
kodėl Lietuva maža? Kodėl ji 
maža? Ar ne todėl Lietuva ma
ža, kad gera? Anais grobuoniš
kais laikais, kada būdavo žvė
riškomis priemonėmis kovoja
ma už gyvybę ir būvį, užpuoli
kai nusiaubdavo kraštą krauju 
ir ugnimi, išnaikindavo gyven
tojus, ypač vyrus, o užimtąsias 
sritis apgyvendindavo savo 
žmonėmis ar kariais, tokiu bū
du užkariautojai praplėsdavo 
savo teritoriją. Lietuviai taip 
nedarė. Užėmę miestą ar toli
mas žemes, jie ten paskirdavo 
vyresniuoju sau patinkamą as
menį: kunigaikščio sūnų ar 
dukterį, ar šiaip giminaitį, pa
siimdavo atitinkamą duoklę ir 
dainuodami grįždavo namo. 
Daug užkariavo, bet nieko sau 
nepasiėmė, nes buvo žmoniški, 
buvo geri. Mūsų tautoj žymė — 
gerumas. Tad ir mes esame ge
ros tautos vaikai. Tiesa, šimt
mečiai mūsų tautos sielą keitė, 
vargai, kančios, neteisybės iš
mokė mus tam tikrų, sakyčiau, 
praktiškų gudrybių, tačiau es
mės negalėjo pakeisti: kas gi
mė geras, geras ir liko.

Argi ne gerume slepiasi ir 
meilė, ir laimė, ir laisvė? Už ką 
žmonija šiandien kovoja? Ar ne 
už humanizmą? Ar ne už geru
mo ir žmoniškumo idealų įgy
vendinimą žemėje? Tadgi ar ne 
geriau būti mažos, bet geros 
tautos nariu, negu didelės, gro
buoniškos ir imperialistinės? 
Prisiminkime V. Kudirkos žo
džius: “Ne tas yra didis prieš 
ką milijonai savo galvas len
kia”. Taip, gerume yra didybė, 
gerume yra tikroji žmogaus ir 
tautos vertė.

Todėl nesiteisinkime pasikei
tusiomis laiko ar vietos sąlygo
mis, nesidangstykime abejoti
nos vertės prielaidomis: negau
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sūs, nereikšmingi, pasmerkti 
anksčiau ar vėliau dingti nuo 
žemės paviršiaus etc. Nieko ne
padės. Mes dažnai, save teisin
dami, šaukiamės svetimų pa
vyzdžių, kurie mums visai ne
tinka. * “Žiūrėkite, ką padarė 
švedai. Olandai, štai, jūrą nu
sausino. Būkime kaip žydai!” Ir 
taip be galo. Nesakau, kad šve
dai ar olandai neturėtų ypatin
gų laimėjimų ar kad žydai nė
ra geri pavyzdžiai. Visos tautos 
turi gražių ir didingų žygių, 
vertų atminties, tačiau kodėl 
mes turėtume eiti kitų pėdo
mis? Mes tikrai daugiau laimė
tume, jei darytume ne kaip šve
dai ar žydai, o kaip lietuviai da
ro. Pavyzdžių netrūksta.

Ką žavi senoji istorija, gali 
prisiminti laikus, kada lietuviai 
daužė Maskvos vartus. Mūsų 
vyrai sutriuškino kryžiuočius, 
kaip amerikiečiai dabar pasa
kytų “for good”. O kas Europą 
nuo totorių antplūdžio apsaugo
jo? Lietuviai. O kas nenumirė 
penkis šimtus metų išgulėjęs 
po lenkų ir rusų letenomis? 
Lietuviai. Ir išeivija turi kuo 
didžiuotis: Čikagos Lietuvių 
Opera, Lietuvių Fondas, meno 
ansamblis “Dainava” Čikagoje, 
Čiurlionio meno ansamblis Kle- 
velande, Lietuvių Enciklopedi
ja Bostone, Vasario 16 gimnazi
ja Vokietijoje ir daug panašių 
institucijų priklauso prie hero
jinių pavyzdžių. Tai nuostabiai 
geri ir kilnūs darbai.

Žiūrėkime ne tolyn ar augš- 
tyn — heroika vyksta čia pat, 
šalia mūsų. Kalnas niekada nė
ra apvertęs vežimo — su juo 
prasilenkiama —.vežimus varto 
kupstas. Kas išeina atnešti 
žvaigždžių, tas dažniausiai grįž
ta tuščiomis rankomis, o kas iš
eina atnešti lietuviškos duonos, 
tas grįžta kad ir su mažu kepa
lėliu, tačiau pradžiugina ir se
nelius, ir vaikelius. Nelaukime 
stebuklų iš kitų, geriau patys 
būkime jais!

Vienas bičiulis kartą paklau
sė mane, kaip aš pradedu rašy
ti naują veikalą. Aš atsakiau:

— Nuo savęs.
Jis nesuprato. Žinau, pradžia 

galvą laužo. Kiekvienam sunku 
ką nors pradėti, bet kaip nors 
reikia pradėti. Aš pradedu nuo 
savęs. Sėdu prie mašinėlės, įsu
ku popierių ir tuojau įrašau du 
žodžius: Anatolijus Kairys. Ir 
pradžia jau padaryta. Ir gera 
pradžia. Tie pirmieji žodžiai ir 
lieka pirmieji — jų niekada ne
taisau ir neišbraukiu. Ir šian
dien, paėmę “Po Damoko kar
du”, jūs rasite tuos du žodžius 
pirmoje vietoje ir nepakeistus. 
Ir man sekasi. Nežiūrint, kad 
esu apšaudomas iš visokių hori
zontų pačiom didžiausiom pa
trankom, bet, žiūrėkite, esu 
sveikas ir m ano pozicijos nė 
kiek nesusilpnėjusios. Matote, 
kritika yra kūrybos arba darbo 
duktė — kūryba pagimdo kriti
ką, o motina niekada nepyksta, 
jei duktė kartais paglosto, tegu 
ir prieš plauką. Iki šiol niekas 
nėra pasmerkęs motinos už blo
gos dukters pagimdymą, prie
šingai, visi smerkia dukterį, 
kad ji neteisinga savo motinai. 
Darbas yra didesnė vertybė už 
žodį.

O man sekasi todėl, kad pra
dedu nuo savęs. Sektųsi ir 
jums, jeigu jūs pradėtute darbą 
nuo savęs. Mano kaimynas ne
perka knygų. Tegu. Aš pirkau 
ir pirksiu. Mano brolis nelei
džia sūnaus į lituanistinę mo
kyklą. Tegu. Aš savo leidžiu ir 
leisiu. Tik nuo savęs. Mano se
sers duktė nulietuvėjo. Labai 
gaila, bet tegu taip neatsitinka 
man. Aš pasistengsiu, kad ma
no duktė nenulietuvėtų. Mano 
draugė neskaito lietuviškų laik
raščių. Aš skaičiau ir skaitysiu. 
Mano draugas neprisideda prie 
tautinės veiklos. Tegu. Aš pri
sidedu ir prisidėsiu. Tik save 
ganykim, ne kitus. Mano teta 
neaukoja Lietuvių Fondui. Aš 
aukoju ir aukosiu. Ne į kitus 
žiūrėkime, o į save. Ne jis ar ji 
svarbu, svarbu — aš. Savo kri
tikus sugėdinkim ne piktu žo
džiu. o geru darbu. Apsnūdimą, 
apatiją, defetizmą nustebinkim 
ne pasiįraukimu iš pareigų, o 
prisidėjimu. Mūsų tėvų vardai 
garbingi — mes juos paveldė
jom kaip viso gyvenimo dovaną 
iš senelių rankų — pagerbkime 
juos. Ateitis kuriama ne praei
ties neigimu, o dabarties teigi

mu. Ir nereikės mums jieškoti 
pavyzdžių kituose, priešingai, 
mes būsime pavyzdžiais ki
tiems.

Ir tada mums pradės sektis. 
Atgimsim iš naujo. Mūsų akys 
ir širdys prašviesės, kils naujas 
tautinis renesansas, pasitikėji
mas vienų kitais, lietuvybė taps 
mūsų laiko puošmena — nepa
siekiama betkam, nes įgimta, 
nenuperkama, nes neparduoda
ma. Tik pradėkim nuo savęs, 
ne nuo kitų. Mes nenumirsime, 
jei būsime daugiau negu žo
džiai, ir nenutautėsime, jei bū
sime daugiau negu pažadai. Ir 
mūsų jaunimas nuo mūsų ne
bėgs, jei mes duosime daugiau 
savęs ir būsime jiems gyvi lie
tuvybės pavyzdžiai.

• Žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS

Latviai apie lietuvių skulptorius
RIMAS AMALVISKIS

Robertas Antinis (tėvas) šiais 
metais mini 80 metų amžiaus 
sukakti (LE nurodo netikslią jo 
gimimo datą). Pastaruoju metu 
labai menkos sveikatos (jau trys 
mėnesiai vėl sanatorijoje), bet 
neprarandąs kūrybinių polėkių. 
Atsimenu, prieš 20 metų man 
rašė: ‘‘Gyventi mažiau, negu 
šimtą metų — nevertėjo nei 
pradėti. . .” Visada kupinas 
aštraus humoro ir geros nuo-' 
taikos. Paskutinę jo (ir sūnaus) 
Rygoje surengtą skulptūros kū
rinių parodą latvių spauda ap
tarė labai palankiai. Duodame 
keletą ištraukų.

“Esame artimiausi lietuvių 
kaimynai, bet apie jų skulptū
rą mažai težinome. Nuomonę 
apie lietuvių skulptorių kūrybą 
susidarome tik lankydamiesi 
Lietuvos miestuose. O noro pa
žinti kaimynų kūrinius nestin
ga.

Su nuoširdžiu dėmesiu, suti
kome ką tik Rygoje surengtą 
Roberto Antinio (tėvo) ir Ro
berto Antinio (sūnaus) kūrinių 
parodą. Jų skulptūros darbų 
paroda Užsienio meno muzieju
je veikė per ištisą mėnesi. Lat
vijos sostinės gyventojams tai 
buvo labai reikšmingas įvykis. 
Prisimename R. R. Antinių pa
rodą prieš trejus metus Kaune 
— ji buvo daug platesnė. Tėvo 
ir sūnaus kūrybinis bendradar

Muzika. Filmai. Įvairūs vaidinimai. _
Vaikų teatras. Žygiuojantys orkestrai. Užkandžiai, 
šokiai ir kita .Nuo gegužės 20, šeštadienio, "Ontario 
Place" yra geriausia jūsų pramogų vieta.

Forume kasdien vyksta koncertai ant besisukančios 
scenos. Juose girdėsite kūrinius žymiausių kūrėjų — 
klasikinės, trankiosios, populiariosios ir liaudies muzikos. 
Be to, šiais metais kiekvieną savaitę bus rytiniai koncertai. 
Pučiamųjų orkestras duoda dabartinės kanadiečių grupių 
muzikos, o teatrinis laivas perkelia muziką ant ežero 
bangų. Visa ši pramoga yra nemokama.

Įvairūs vaikų sodybos nuotykiai ir vandens žaidimai 
vilioja vaikus ir jaunuolius. Trys paviljono teatrai turi 
nuostabias naujas garsines skaidres, naują vaikų teatrą ir 
unikalų "Reflections" seansą. "Cinesphere", vienintelis 
tos rūšies teatras Kanadoje, duoda tris filmų spektaklius 
milžiniškame ekrane.

Galite stiprintis gražiame mūsų "Trillium Restorane" 
arba pasirinkti trijų sodybų restoranus bei alines arti 
vandens su muzika ir šokiais. Yra ir krautuvėlių, žaislų 
parduotuvė, mažasis golfas, pedaliniai laiveliai, 
ekskursiniai laivai, "HMCS Haida", aktoriai, juokdariai, 
"Ontario Place" gyvuliai, jūros gyviai ir kita.

Anapilio kilimo audėjos su dail. A. Tamošaičiu. Iš kairės: dr. A. Kazlauskienė, B. Daržinskienė, G. Valiuniene, 
G. Gaižutienė, G. Sprainaitienė Nuotr. Valiūno

biavimas, jų skirtybės čia atsi
spindėjo daug spontaniškiau. Gi 
dabartinėje parodoje Rygoje 
skulptoriai pateikė santūrų, 
kryptingai apmąstytą pastarųjų 
dešimties metų darbų rinkinį. 
Tai buvo ne retrospektyvi ap
žiūra ar reprezentacinis kūri
nių demonstravimas, o su pro
fesiniu atvirumu parengta, pro
blemų neužglaistanti ekspozici
ja. Joje galėjome pajusti R. R. 
Antinių skulptūros savitumą.

Tėvo kūriniai “Kova”, “Per
galė”, “Kanklininkas su vai
kais”, “Draugystė” ir daugelis 
kitų ekspoziciją vedė į kulmi
naciją— monumentalųjį “Kank
lininką”, sekančios salės centre 
stovintį. Kiekviename jo darbe 
galėjai pajusti gilaus išgyveni
mo ir vaizdavimo principų vie
nybę . ..

Dažnas tėvo ir sūnaus kūri
nys stovėjo greta. Sūnus labai 
atkaklus jieškotojas. Jis giliai 
temperamentingai jaučia plas
tinį vyksmą ir formos raišku
mą erdvėje, bet mąsto raciona
liau, kol kas dar neatsiduoda- 
mas kuriai nors vienai aiškiai 
apibrėžtai stilistinei programai. 
Jaunojo (32 metų amžiaus) 
kompozicijos sąlygiškesnės. Jo
se pasikliaujama arba impul
su, arba stilizacijos metodo lo
gika. Tėvo stiliui artimi sūnaus 
kūriniai “Susimąstymas”, “Mo
tina ir vaikas” ir kiti. Tėvo 
veik visose skulptūrose nusve

Ontario Place 
-atidaromas gegužės 20

. Tai pramogų vieta. Ištisą dieną. Kiekvieną dieną.

ria kūrinio epinis pradas, sū
naus — reakcijų aštrumas ir 
įvairumas. Vienu bruožu jie vi
si labai patraukia — gyvybin
gumu.

Jeigu sakoma, kad vitalinį 
pradą į Europos skulptūros me
ną atnešė Rodenas, tai po jo nė 
vienas didis meistras negalėjo 
skulptūroje nedemonstruoti fi
losofinio požiūrio į pasaulį ir 
savo darbą. Juos įkvepia pirmi
niai šaltiniai galingo žmogaus 
gyvybingumo. Taipgi šia euro
pine srove atsispindi stiprių 
meistrų karta Lietuvoje ir Lat
vijoje, brendusi tarp dviejų pa
saulinių karų: Juozas Mikėnas, 
Robertas Antinis, Emilis Mel- 
deris, Marta Skulmė — visi jie 
galingo gyvybingumo dainiai, iš 
liaudies kilę ir jos rūpesčiais 
grindę savo kūrybą menininkai.

Latvijos liaudies meno skulp
tūros tradicija nėra gili. Todėl 
mus taip žavi Antinis. Jame 
mes regime gražiausių liaudies 
idealų realizuotoją. Senojo An
tinio kelią į epinį, gilų mo
numentalizing mes vertiname 
kaip originalų mūsų tautų dva
sios vystymesi surastą kelią.

Mes turėjome Rygoje dar 
kartą pamatyti Antinį, kad dar 
kartą įsitikintume, jog labai 
nusidedame, kai ne vietoje nau
dojame monumentalias išraiš
kos priemones. Antinio kūri
nių monumentalumas gimsta 
kaip karštas alsavimas, kaip vi

hii 

Tai "Ontario Place".
gsr Tai pramogų vieta. Ištisą dieną. 

Kiekvieną dieną.
Lankymo valandos: parkos atidaromas 10.30 v.r., uždaromas 1.00 v.r. 
(sekmadieniais — 10.00 v.v.). Teatrai atidaromi 1 1 v.r. — paskutinis 
spektaklis pradedamas 9.30 v.v.
Kasdieninė vasaros programa: (nuo gegužės 20 iki Darbo Dienos 
rugsėjo 4) parkas atidarytos visas septynias dienas.
Rudens savaitgaliu programa: nuo rugsėjo 9 iki spalio 9 parkas 
atidaromos tik šeštadieniais, sekmadieniais ir šventadieniais.
Įėjimo bilietai*
Suaugusiems (18 ir vyresniems) $2.50, $1.00 po 9.00 v.v., 
jaunuoliams (nuo 13 iki 17), vaikams (12 ir jaunesniem) $1.50, 
vaikui (1 2 ir jaunesniam su suaugusiu) 50 et.
Pensininkams įėjimas nemokamos.
‘PASTABA. Kaikurios kainos ir potvarkiai pakeičiami Kanados parodos 
metu — nuo rugpjūčio 14 iki rugsėjo 4.
Vieta pasiekiama autobusais, tramvajais, GO traukiniais ir specialiais 
"express" autobusais nuo požeminio traukinio.
Autoaikštė — paežereje ir East Island saloje.
Įvairūs dalykai
Luošiems bei invalidams parūpinami nemokamai vežimėliai, jei prašoma. 
Skambinti (416) 965-7619. Kambariniai gyvulėliai, ratelinės pačiūžos 
ir dviračiai neįleidžiami j šig vietę.
Ontario Place, 955 Lakeshore Blvd. West, Toronto, Ontario,
Canada M6K 3B9 (416) 965-771 1

dinis dvasioje įsitikinimas. Jis 
pasireiškia tematinėmis ir kom
pozicinėmis turtingiausių tonų 
variacijomis, kilniu formos pa
prastumu, tektonikos ir dvasi
nės jėgos vienybe. Jis stebina 
komponavimo kultūra, tikru
mu, originalumu. Lietuvių 
skulptūroje tai įprastas reiški
nys. Palyginant su latvių skulp
tūra, kur visada nusveria atsiri
bojantys kompozicijos elemen
tai, — išryškėja, kokia duos- 
nia ranka, kaip originaliai ir 
skirtingai Antinis sulydo dvie
jų, trijų figūrų ar skulptūrinio 
“choro” kompoziciją. Tai aišku, 
kad Antinis yra masės, propor
cijų ir harmonijos meistras.

Antinio patirtis reikšminga 
ii’ tuo, kad dviejų monumenta
liojo stiliaus pakilimo etapų 
(meninės veiklos pradžioje ir 
dabar) išdava yrą kūrinių reikš
mingumo augimas. Turime pri
pažinti, kad Robertas Antinis 
yra vienas iš giliausių ir vitališ- 
kiausių monumentalistų mūsų 
amžiuje. Dekoratyvumo santy
kiu Antinis panašus į Burdelį. 
Iš tolo dėmesį patraukia deko
ratyvusis pradas, bet kuo aky
liau įsižiūrime, mus ima veikti 
kažkokia dvasinė tėkmė, jaus
mo alsavimas ir išraiškos jė
ga. ..

Panašiomis paralelėmis galė
tume aptarti ir sūnaus kūrybą.

Gerai žinant, kad skulptūrai 
tolimos kelionės nėra lengvos, 
juo didesnis su lietuviais skulp
toriais pažinties džiaugsmas...” 
Taip iš Rygos rašo R. Chaupo.



Dail. Eugenijos Rastenienės aliejinis paveikslas “Sodžius”. Jos dailės paroda rengiama Anapilyje gegužės 27-28 
dienomis Nuotr. Vyt. Maželio

Originali meno paroda

Lenko parašyta istorija
Jerzy Ochmanski "Historic Litwy" draudžiama okupuotoje Lietuvoje

STEPAS VARANKA

Jerzy Ochmanskio “Historia 
Litwy” yra išleista 1967 m. Lie
tuvoje jinai yra draudžiama pla
tinti bei skaityti.

Tautos praeitis
Leidėjai įžangoje sako, kad 

istorijos autoriaus tikslas buvo 
ne tiek to kiašto istorija, kuria
me gyveno ir kitų tautų žmonės, 
kiek lietuvių tautos praeitis. 
Toji tauta esą pagrįstai didžiuo
jasi sena savo kalba. Lietuva 
gan vėlai, 1009 m., pasirodė is
torinėje arenoje. Paslaptingas 
kraštas buvo paliktas kryžiuo
čių sunaikinimui. Nežiūrint to, 
Lietuvos valstybė sustiprėjo ir 
labai išsiplėtė. Ji išgelbėjo nuo 
mongolų rusų ir kitas tautas, 
Lenkijai davė Jogailaičių dinas
tiją, o pasauliui — pasižymėju
sių valstybės vyrų, mokslininkų 
ir artistų. Vėliau Lietuvos vals
tybė subiro: augštesnysis luo
mas sulenkėjo, o kiti lietuviai 
buvo laikomi žemesniais. Be to, 
jiems grėsė rusifikacija. Nežiū
rint to, tauta nepražuvo, ji atgi
mė ir atgavo valstybinę nepri
klausomybę. Čia leidėjai pridė
jo: po to atmetė fašizmą ir pri
ėmė socializmą.

Lietuvos istorija domėjosi 
daug kraštų, tačiau daugiausia 
domėjosi kaimynai, ypač Lenki
ja, kuri su Lietuva ilgus amžius 
gyveno unijoje. Lenkų moksli
ninkai nuo seno bandė Lietuvos 
istoriją nagrinėti. Tie 500 metų 
(1386-1863) taip stipriai surišo, 
kad 19 š. ir net vėliau Lietuva 
buvo laikoma neatskiriama Len
kijos dalimi, o lietuviai — ki
taip kalbančiais lenkais. Many
ta, kad Lietuvos bajorija tapo 
lenkų tautos dalele, o lietuviš
ka liaudis nebuvo laikoma tau
ta.

Lenkų istorikai
Pirmasis lenkas, parašęs Lie

tuvos istoriją nuo legendinių 
laikų, buvo Mazur Maciej Stryj- 
kowski. Jis yra autorius “Len
kų, lietuvių, žemaičių ir visos 
Rusijos kronikos”, parašytos 
1582 m. Nuo to laiko prabėgo 
daugiau 350 metų, kol pasirodė 
lenkų kalba kita Lietuvos isto
rija. Jos autoriumi buvo Teodor 
Narbutt, laikęs save lietuviu, 
bet rašęs lenkiškai. Vėliau Lie
tuvos istoriją rašė Joachim Le- 
level, Jozef Ignacy Kraszewski, 
Michal Balinski, Konstancija 
Skirmuntt, Boleslaw Limanows- 
ki, Leon Wasiliewski ir kiti. Po 
I D. karo “Pagoniškos Lietuvos 
istoriją” (iki 1386 m.) parašė 
Stanislaw Zajączkowski. Taip 
pat minėtina Henriko Low- 
mianskio studija apie lietuvių 
visuomenės ir valstybės pradžią.

Iki šiol išleistos “Lietuvos is
torijos” knygos yra pasenusios 
ir nepasako visos tiesos apie 
tautos praeitį. Dažniausiai isto
rinis Lietuvos procesas buvo 
nagrinėjamas vienašališkai.

Iš tikrųjų iki šiol lenkų isto
rikai nesugebėjo paruošti paten
kinamo vadovėlio apie Lietuvos 
praeitį. Tokios knygos laukia ne 
tik istorijos mėgėjai, bet ir pa
tys istorikai, kurie, nemokėda
mi lietuvių kalbos, neturi gali
mybių naudotis istorine litera
tūra. Iki šiol, be trumpų lietu
viškų vadovėlių, rimtesnių vei
kalų mažai tėra kitomis kalbo
mis.

Ochmanskio istorija yra pa
grįsta istorine literatūra ir jo 
paties tyrinėjimais nuo 1955 m. 
Jo darbus prižiūrėjo ir jiems va- 
davavo prof. dr. Henryk Low- 
mianski. Autorius naudojosi is
toriniais šaltiniais ir padarė ne
vieną savo išvadą, pvz. Lietuvos 
pradžios tyrinėjime. Lietuvos 
mokslininkai sako, kad Lietuvos 
pradžia siekia IX š., kai iškilo 

feodaliniai santykiai, kurie tę
sėsi iki XIII š., t.y. valstybės su
darymo. Ochmanskis tvirtina, 
kad Lietuva iki XII š. buvo tik 
genčių kraštas. Jeigu ir buvo ne
dideli feodalizmo pasireiškimai, 
tai jie tik pranašavo naujas idė
jas. Panašiai buvo ir vėliau iki 
1861 m., t.y. iki vergijos panai
kinimo. Autorius mano, nuo uni
jos datos Lietuvoje įvyko svar
būs pasikeitimai, kurie privedė 
Lietuvą prie klasiško feodaliz
mo. Lietuvos istorikai tos datos 
nepripažįsta. Yra ir kiti teigimai 
“Lietuvos TSR istorijoje”, kurie 
nesutinka su Ochmanskio teori
ja ir jo išvedžiojimais.

Ochmanskio parašyta Lietu
vos istorija turi 600 bibliografi
nių pozicijų. Tai palengvina 
mokslininkui, studentui ir isto
rijos mėgėjui susirasti šaltinius. 
Autorius labai apgailestauja, 
kad nenurodė nė vieno dabar iš
einančio žurnalo bei kito leidi
nio, liečiančio Lietuvos istoriją 
todėl, kad neturėjo.

Autorius dėkoja visiems, kraš
te ir užsienyje esantiems, kurie 
jam padėjo šiame darbe. Pabai
goje leidėjai rašo, esą autorius 
tikisi, kad jo parašyta Lietuvos 
istorija pažadins istorijos mėgė
jų ir kitų norą pažinti didingą 
broliškos Lietuvos praeitį.

Vilnius ir ultimatumas
Toje istorijoje apie lenkų 

1938 m. ultimatumą Lietuvai 
rašoma, kad lenkų-lietuvių de
rybos buvo nutrauktos 1928 m., 
tačiau neoficialiai jos buvo tę
siamos ir toliau. Nuo 1929 m. 
Lietuvos užsienio reikalų min. 
Stasys Lozoraitis vedė slaptas 
derybas su Lenkija dėl santykių 
pagerinimo. Apie tų derybų re
zultatus Lozoraitis 1935. IV. 18 
painformavo Lietuvos preziden
tą A. Smetoną.

Savo pranešime Lozoraitis 
siūlė, kad Lietuva su Lenkija 
savo santykius grįstų šia formu
le: Lenkija pripažintų Vilniaus 
krašto lietuviams gyventojams 
kultūrinę autonomiją, grąžintų 
Lietuvai Seinus, Punską ir Šven
čionys. Min. Lozoraitis tuos rei
kalus svarstė su Lenkijos min. 
pik. Jozef Becku 1935 m. Žene
voje.

Vėliau slaptas derybas tęsė 
Lozoraičio patikėtinis Lietuvos 
pilietis Kazimierz Narutowicz, 
buvusio Lenkijos prezidento 
Gabrielio Narutowicziaus brol
vaikis. Jis per Rygą važinėjo 
tarp Kauno ir Varšuvos.

Prez. A. Smetona nedrįso už
megzti santykių su Lenkija, nes 
tai būtų reiškę Vilniaus išsiža
dėjimą. Pasikeitimas nuomonė
mis, tarpininkaujant Narutowi- 
cziui, vyko, kol 1938 metų 
kovo mėnesį lenkų-lietuvių san
tykiai atsidūrė pavojuje. Kovo 
11 d. buvo mirtinai pašautas 
lenkų kareivis Serafin, kuris bu
vo peržengęs Lietuvos sieną ne
toli Trasnykų kaimo, prie Mer
kinės upės. Pilsudskio palikuo
nys sukėlė dirbtinę audrą — 
pradėjo varyti neapykantos pro
pagandą prieš Lietuvą. Šovinis
tų sukurstytos minios rengė de
monstracijas. Prasidėjo agitaci
ja spaudoje ir per radiją. De
monstrantai šaukė: “VVodzu pro- 
wadz nas na Kowno” — Vade, 
vesk mus į Kauną.

Padėtis darėsi pavojinga. At
rodė, kad įgali kilti karas. Sovie
tų Sąjunga perspėjo Lenkiją 
nutrauksianti nepuolimo sutar
ti, pasirašytą 1932 m. Ochmans
kio istorijoje pabrėžiama, kad 
lenkų ir lietuvių komunistai 
smerkė Lenkijos elgesį ir reika
lavo santykius sutvarkyti kaip 
lygus su lygiu.

Iš tikrųjų nei lenkai, nei lie
tuviai karo nenorėjo. Lenkija 
net nebuvo paskelbusi mobiliza

cijos. Visa akcija vyko užkuli
siuose. Lenkija pradžioje norė
jo padėtį išnaudoti, priversda
ma ginklu Lietuvą užmegzti dip
lomatinius santykius, tačiau po 
ministerio Becko pasikalbėjimo 
su Hitleriu suprato, kad Vokie
tija yra suinteresuota Lietuva, 
ir sušvelnino savo reikalavimus.

1938. III. 17 Lietuvai buvo 
Įteiktas ultimatumas, reikalau
jantis tik santykių užmezgimo 
iki 1938. III. 31. Atsakymas tu
rėjo būti Įteiktas 48 valandų lai
kotarpyje.

Lenkijos vyriausybė, išsiuntu
si ultimatumą, žinojo, kad jis 
bus priimtas. Apie tai iš anksto 
pranešė Lozoraičio patikėtinis 
Narutowiczius Varšuvoje. Pati
kėtinis peržiūrėjo ultimatumo 
tekstą kartu su min. Becku, 
prieš išsiunčiant jį Lietuvai. Ul
timatume nebuvo minimas Vil
niaus klausimas.

Lietuvos pasiuntinys Berlyne 
kovo 18d.pranešė Ribbentropui, 
kad ultimatumą Lietuva priims. 
Pasiuntinys prašė Vokietiją tik , 
paspausti Lenkiją, kad toji su
švelnintų ultimatumo sąlygas.

Nors Lietuvos vyriausybė ži
nojo, kad tai bus padaryta, ta
čiau, gelbėdama savo prestižą 
prieš visuomenę, sušaukė nepa
prastą posėdį ultimatumui 
svarstyti. Posėdyje kovo 19 d. 
dalyvavo ir prez. A. Smetona. 
Už ultimatumo priėmimą balsa
vo St. Lozoraitis ir kariuomenės 
vadas St. Raštikis. Prieš priėmi
mą pasisakė min. VI. Putvins
kis. Visi kiti tylėjo. Vyriausybė 
nutarė ultimatumą priimti ir 
perduoti reikalą svarstyti sei
mui. Seimas, susirinkęs tą pačią 
dieną, po 7 minučių svarstymo 
tyloje be protesto priėmė Len
kijos ultimatumą.

Ochmanskis istorijoje rašo, 
kad lenkų diplomatija atsiekė 
“pyrrusowe“ laimėjimą. Diplo
matiniai santykiai užmegzti. 
Lietuva priimdama lenkų ulti
matumą, lenkų nuomone, išsi
žadėjo teisių į Vilnių. Po kelių 
dienų A. Smetonos pakviestas, 
kun. V. Mironas sudarė naują 
vyriausybę. Smetonos režimas 
buvo sukrėstas.

Lietuviuose, sakoma istorijo
je, niekad netrūko blaivių gal
vų, kaip Lozoraitis, gen. Rašti
kis, kurie sakė, kad abi valsty
bės turi bendrus priešus. Sme
tona, norėdamas nuraminti vi
suomenės susirūpinimą, atleido 
iš ministerio pareigų savo svaini 
Tūbelį.

Netrukus Lietuvą užklupo ir 
kitos politinės nelaimės. Klai
pėdos uosto netekimas 1939. 
III. 22 buvo didelis smūgis.

Ochmanskio “Historia Litwy” 
teisingiau nušviečia istorinius 
faktus apie Lietuvą, negu prieš
kariniai istorikai, tačiau ji nė
ra nešališka. Autorius, matyt, 
verčiamas prisitaikyti prie da
bartinių sąlygų, augština ir gi
ria socializmą, kuris iš tikrųjų 
yra komunizmas. Rusiškas ko
munizmas Lietuvai nieko gero 
nedavė — atnešė valstybės ne
priklausomybės žlugimą, gyven
tojams smurtą, deportacijas, ru
sinimą, vargą, baimę ir daugelį 
tūkstančių tragedijų. Tai patvir
tina ir tas faktas, kad “Historia 
Litwy” yra draudžiama Lietu
voje platinti ir skaityti, nors jo
je niekur nepasisakoma apie da
bartinę santvarką, o tik teisin
giau pasakojama apie nepri
klausomos Lietuvos struktūrą. 
Reiškia okupacinė sistema bijo 
teisybės.

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

Gegužės 28, sekmadienį, Ana
pilyje įvyks pirma tokios sri
ties paroda Toronte. Pasirodys 
dail. Eugenija Rastonlenė (Bau- 
žinskaitė) iš Wrentham, Massa- 
chussets, ir sidabrakalis Nor
bertas Lingertaitis iš Bostono.

Abi pavardės torontiškiams 
dar mažai girdėtos, bet abu me
nininkai savo srityse jau yra 
pasižymėję, dalyvavę įvairiose 
parodose JAV-se.

Dail. E. Rastonienė studijavo 
meną Niujorke ir Rhode Island 
School of Design. Yra gavusi 
bakalauro laipsnį meno peda
gogikoje ir šiuo metu dėsto 
meną Massachussets mokyklų 
sistemoje. Jau nuo 1965 m. da
lyvauja įvairiose parodose JAV. 
Su savo paveikslais yra dalyva
vusi parodose Niujorke 4 kar
tus, Rhode Island Arts Festival
— 2, Lincoln Arts Festival — 
3, įvairiose Bostono parodose
— keletą kartų, lietuvių daili
ninkų parodoje Čikagoje —

Rašytoju reikia gimti?
A. G. GRIGALIŪNAS

Kiekvienas asmuo turi kokią 
nors silpnybę. Manoji yra kny
gos, itin autobiografijos, me
muarai. Pastarosios rūšies kny
gas skaitau nejieškodamas jose 
kažkokio ypatingo stiliaus, bet 
norėdamas daugiau suprasti pa
ties autoriaus asmenį ir geriau 
pažinti jo gyventą laikotarpį. 
Įdomu kas ką veikė, kodėl, 
kaip ir 1.1. Dažnai, vienas ma
žas anekdotėlis, nors gal tik 
Įterptas tarp kitko, geriau api
būdina tą ar kitą asmenį, negu 
šimtas sausai pateiktų doku
mentų. Mane domina panora- 
miškas gyvenimo vyksmas.

Kas geriau padeda Įgauti to
kį vaizdą, jei ne Įvairūs memua
rai? Gali pamatyti gyvenamą 
laikotarpį pačių tuo metu gy
venusių ir veikusių asmenų 
akimis. Juo daugiau tokių atsi
minimų, juo geriau, nes sudaro 
pilnesnį vaizdą. Kad stilius daž
nai būna nelabai sklandus, ne- 
augštų polėkių, nėra jau taip lą- 
bai svarbu. Prancūzų Revoliuci
jos meto revoliucijonierius dva
siškis Claude Fauchet teisingai 
pasakė: “Joks autorius nėra 
tiek menkavertis, kad nebūtų 
kuo nors naudingas, nors ir tik 
kaip savo gyvenamojo meto liu
dininkas”.

Aišku, yra memuarų, kurie 
tiek savo turiniu, tiek savo pui
kiu stiliumi yra tikri literatū
riniai šedevrai. Tokie yra pvz. 
šv. Augustino “Confessiones”, 
Chateaubriand’o “M e m o i r e s 
d’outre-tombe”, Goethes “Dich- 
tung und Wahrheit”; taip pat 
atsiminimai Celini, Rousseau, 
Wagnerio ir kitų panašių mil
žinų, nors ir nebūtinai grynai 
literatūrinėje srityje.

Daugumas atsiminimų betgi 
domina plačiau, kol dar pats jų 
autorius yra gyvas, kol dar yra 
asmenų, kurie turi glaudesnių 
ryšių su vaizduojamu laikotar
piu. Turiu galvoje asmenis, ku
rie pilnai arba bent dalinai per
gyveno tą laikotarpį bei yra tie
sioginiai jo paveldėtojai. Vėliau 
tokie atsiminimai duoda pui
kios medžiagos kuriam nors bio
grafui ar juo labiau istorikui.

Sitai atsiminimų masei taiky
ti griežtą literatūrinę kritiką, 
mano pažiūra, nėra nei tinka
ma, nei pagirtina. Praėjusio 
šimtmečio vidurio amerikietis 
kritikas Rufus Wilmot Gris
wold išsireiškė; “Bevaisė yra 
kritika, kuri sako tik tai, kas 
nėra kūrinys”.

Tokios ir panašios mintys man 
kilo perskaičius Pr. Naujokai
čio kritiką “T. žiburiuose” 
(1977. III. 16) antrosios J. Na- 
rūnės atsiminimų knygos “Jau-

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS 

BIBLIOGRAFIJA 1970 — 1974. Pa
ruošė Litunastikos Instituto biblio
grafijos skyrius (2422 W. Marquet
te Rd., Chicago, II. 60629, USA). 
Redakcinė kolegija: Povilas Gaudys, 
Jonas Dainaūskas, Tomas Remeikis. 
Čikaga 1977 m., 300 psl.

MITTELEILUNGEN AUS BAL- 
TISCHEM LEBEN nr. 4 (100), De- 
zember 1977. Informacinis baltiečių 
žurnaliukas vokiečių kalba. Leidėjas 
—Baltische Gesellschaft in Deutsch
land. Adresas: Generalsekretaer 
Adam Gruenbaum, 8000 Muenchen 
2, Lessingstrasse 5, W. Germany.

LIETUVIU DIENOS, 1978 m. sau
sis, vasaris ir kovas — trys atskiri 
numeriai. Gausiai iliustruottas žur
nalas lietuvių ir anglų kalbomis, lei
džiamas Antano F. Skiriaus, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029, 
USA.

1977 m. Priklauso įvairiom me
no ir meno pedagogikos drau
gijom JAV-se. Parodai Toronte 
ji atsiveža 35 aliejinius ir 15- 
20 grafikos paveikslų.

Antrasis menininkas Norber
tas Lingertaitis yra nauja pa
jėga pritaikomojo meno srity
je. Visi jo darbai yra iš gintaro 
ir sidabro. Jis parodai atsiveš 
kaklo papuošalų, auskarų, apy
rankių, žiedų moterims ir 
diržo sagčių iš sidabro. Balan
džio pradžioje jo paroda įvyko 
Čikagoje. Jaunimo Centre.

Norbertas Lingeraitis 1958 
m. atvyko iš Lietuvos į Vokie
tiją ir po metų persikėlė Ame
rikon. Nuo 1967 iki 1969 m. 
tarnavo Amerikos kariuome
nėje Vietname. Šiuo metu gy
vena Bostone.

Visa Toronto visuomenė yra 
kviečiama ta originalia paroda 
susidomėti ir ją sekmadienį, 
gegužės 28, aplankyti.

Parodą rengia ir globoja Ana
pilio Moterų Būrelis. V. K.

nystė”. Rašo Pr. N.: “Ir pats 
stilius yra kapotas, nesklandus, 
neturi beletristinio polėkio”. 
Žinoma, jei Narūne turėtų Wir- 
ginia Wolfe, Gertrude Stein ar 
panašių Pullitzerio padangėmis 
skraidantį stilių, būtų labai ge
rai, bet atsiminimų atveju tai 
antraeilis dalykas. Jei būtų nu
rodyta, kad tas ar kitas atsiti
kimas, asmuo klaidingai, netin
kamai pavaizduotas, anas per- 
plačiai ar persiaurai, tai tokia 
atsiminimų kritika būtų tinka
mesnė.

Pabaigoje Pr. N. sako: “Kad 
ir didelis noras rašyti dar nėra 
rašytojo talentas. Pasirodo, kad 
rašytoju reikia gimti”.

Galbūt tai galima taikyti ge
nijui. Jei pradėtumėm šį mastą 
griežtai taikyti, tai beveik visi 
mūsų senesnieji, o taipogi ir 
dabartiniai rašytojai būtų visiš
kai atmesti. Beveik visi mūsiš
kiai tėra dar tik daugiau ar ma
žiau bandomoje, pasiruošimo ir 
mokymosi stadijoje.

Kiekvienas, aišku, gali savaip 
išaiškinti ar įvertinti rašymo ta
lentą. Sakysime, didžiojo Sha- 
kespeare’o kūrybą Voltaire’as 
vertino kaip “baisius farsus, 
pilnus šiurkščių užgaidų ir ko- 
losalinės beprotybės”. O Tolsto
jus tiesiai pareiškė: “Shakes- 
peare’o kūryba neturi nieko 
bendro nei su menu, nei su 
poezija”. Mūsų laikais masėse 
populiarus Gore Vidai pareiš
kė, kad Solženicinas nemoka 
rašyti. Tai reiškia, kad Nobelio 
literatūrinės premijos laureatas 
nėra gimęs rašytoju, o dažnai 
pornografinių romanėlių kūrė
jas Vidai tokiu gimė?

Jeigu jau taip visi būtų gimę 
rašytojais, tai visose knygų lei
dyklose ir periodinių leidinių 
redakcijose nebūtų reikalingi 
redaktoriai, kurių pareiga būna 
apipavidalinti, apdailinti, ap
tvarkyti net ir plačiai žinomų 
autorių kūrinius. Redaktoriai, 
ne rašytojais gimę, taiso ir brau
ko, o rašytojais gimę autoriai 
“gvoltu” šaukia.

Kalbant apie mūsų senųjų 
veikėju atsiminimus, tenka pa
sakyti: juo daugiau jų pasiro
dys, juo geriau. Ne stilius mums 
svarbu, bet jų esmė, turinys. 
Gerai, jei atsiminimų autoriai 
yra finansiškai pajėgūs patys 
savo memuarus išleisti, bet jei 
ne, tai reikėtų, kad daugiau 
mecenatų atsirastų. Ką kritikai 
sakys, visiškai nesvarbu. Didy
sis suomių kompozitorius Jean 
Sibelius vienam kūrėjui pasakė: 
“Nekreipk dėmesio į tai, ką kri
tikai sako; dar nė vieno kritiko 
garbei nebuvo pastatytas pa
minklas”.

“AIDAI”, 1978 m. 3 nr. Alina 
Skrupskelienė rašo tema “Sovietų 
pogrindis”, Povilas Rėklaitis—“Lie
tuvos studentai Marburge XVII ir 
XVIII amžiuje”, Birutė Ciplijaus- 
kaitė — “žmogiškas solidarumas 
kosminių jėgų verpetuose (Vincen
te Aleixandre)”, Vytautas Vaitiekū
nas — “Išeivija Lietuvos byloje”. 
Poezijos pateikia Mirga Girniuvienė 
ir Kotryna Grigaitytė, o beletristi
kos — Jurgis Gliaudą ("Vyskupo 
šešėlyje”). Be to, kronikinis skyrius 
"Iš minties ir gyvenimo”, knygų re
cenzijos. Redaktorius — dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122, USA.

Konstantinas Avižonis, RINKTI
NIAI RASTAI II. Redagavo — A. 
Avižonienė, R. Krasauskas. Išleido 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
ja. Roma 1978 m.. 465 psl. Kaina — 
22 dol., LKM Akademijas nariams 
— 11 dol.
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O KULT1EI t JE VEIKLOJE
LIUDO IR ALEKSANDROS SA

GIŲ vadovaujama "Grandinėlė" ba
landžio 8 d. paminėjo sidabrinę savo 
veiklos sukaktį Klevelando slovėnų 
salėje, kurią užpildė beveik 600 da
lyvių. “Grandinėlės" istoriją bei jos 
pasiektus laimėjimus “The Cleve
land Press" kovo 30 d. laidoje at
skleidė Eleanor Prech. Pirmuosius 
žingsnius L. Sagys su 13 mergaičių 
ž?ngė 27-tame folkloro festivalyje 
1953 m. pavasari, o dabar “Gran
dinėlė” savo įskaitoje turi 283 kon
certus, išvykas j Kolumbiją, Vene- 
cuelą, Europą, susitikimą su popie
žium Paulium VI, ruošiasi koncerti
nei kelionei į Australiją, {vadinį žo
dį sukaktuviniame vakare tarė M. 
Lenkauskienė, invokaciją sukalbėjo 
kun. G. Kijauskas, SJ. Prie vaišių 
stalo susėdusius dalyvius vikriai ap
tarnavo “Grandinėlės" šokėjos. Per 
25 metus "Grandinėlės” nueitą ke
lia nušvietė žurnalistas Algis Ruk
šėnas, buvęs šokėjas, save dabar lai
kantis šios grupės veteranu. Pir
miausia buvo pagerbta 13 moterų, 
dalyvavusių pradiniame “Grandinė
lės" pasirodyme 1953 m. Buvęs 
anuometinis Vysk. M. Valančiaus 
mokyklos vedėjas A. Tamulionis 
įteikė atitinkamus pažymėjimus V. 
Steponavičiūtei - Bossin, I. Svarcai- 
tei-Dclvigs, N. 2ydavičiūtei - Balčiū
nienei, G. Mariūnaitei, A. Gecevi- 
čiūtei-Liutkienei, V. Gulbinaitei, V. 
Titaitci-Barzdukienei ir V. žiliony- 
tei-Leger. Iškilmėje negalėjo daly
vauti R. Staniškytė-Žilionienė, G. 
Maciulevičiūtė ■ Banaitienė, R. 2a- 
garskaitė-Majorovienė, M. Moziliaus- 
kaitė-Burdett, D. Benokraitytė ir 
akordeonistas G. Žilionis. Metinė 
vadovo L. Sagio 1977 m. premija 
įteikta šokėjams Danai Palubinskai
tei ir Algiui Maineliui. Dvidešimt- 
penkmečio proga "Grandinėlę" svei
kino Klevelando miesto pareigūnai, 
JAV Lietuvių Fondo vardu su $1.000 
čekiu — M. Lenkauskienė, PLB 
pirm. B. Nainys, įteikęs $2.500 čekį, 
LB Klevelando apylinkės pirm. J. 
Malskis su $250 auka. Tėvų komi
teto vardu B. Kazėnienė vadovams 
Aleksandrai ir Liudui Sagiams įtei
kė simbolinę dovaną — medelį su 
sidabrinėmis šakomis, linkėdama, 
kad jis sužaliuotų laisvoje tėvynėje. 
Nuotaikingą programą atliko "Gran
dinėlės" šokėjos ir šokėjai.

SEPTINTOJI LIETUVIŲ FOTO 
PARODA įvyks š.m. lapkričio 3-12 
d.d. Čikagos Čiurlionio galerijoje. 
Jai ruoštis ir joje dalyvauti kviečia
mi visi išeivijos lietuviai fotografai. 
Smulkesnė informacija bus paskelb
ta vėliau. Visais šios parodos reika
lais kreipiamasi į Romą Bartušką, 
c/o Lietuvių Foto Archyvas, 2345 
West 56th Št., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
27-toji "Draugo” romano konkurso 
premija įteikta šiame mieste gyve
nančiam rašytojui Anatolijui Kai
riui už jo kūrinį “Po Damoklo kar
du”. Mecenatų Ados ir Andriaus 
Skučų $1.000 čekį įteikė kun. dr. J. 
Vaškas, primindamas, kad jiedu yra 
ne išskirtiniai turtuoliai, o tik pen
sininkai, mūsų meno bei literatūros 
gerbėjai. Padėkos žodyje laureatas 
A. Kairys pabrėžė, kad dabartiniai 
mūsų kūrėjai neturėtų ribotis vien 
tik grynojo meno puoselėjimu, nes 
reikia kelti ir tautinės sąmonės idė
jas. Ilgesnę ištrauką iš romano "Po 
Damoklo kardu” skaitė programai 
vadovavusi D. Kučėnienė. Lietuvių 
kompozitorių dainų ir ' lietuviškų 
operų arijų programą atliko sol. Da
na Stankaitytė. "Draugo" administ
ratorius kun. P. Cinikas, MIC, pra
nešė, kad sekančio konkurso mece
natu bus dr. J. Gliaudelis.

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS su rež. D. Mackialiene gegu
žės 20-21 d.d. viešės Detroite, pa
kviestas šios LB apylinkės pirm.
A. Rugieniaus. Detroito lietuviams 
bus suvaidinta Birutės Pūkelevičiū- 
tės drama “Palikimas” ir Vytauto 
Alanto komedija "Saulėgrąžų sala”.
B. Pūkelevičiūtė su šia drama lai
mėjo sambūrio skelbtą konkursą ir 
$1.000 premiją. Toronte įvykusiame 
IV teatrų festivalyje D. Mackialie- 
nės režisuotas "Palikimas” buvo 
pripažintas geriausiai paruoštu 
spektakliu. “Saulėgrąžų salą" taip 
pat režisavo D. Mackialiene. Šios ko
medijos premjera įvyko balandžio 
29 d. Los Angeles mieste, Thomas 
King Starr mokyklos salėje.

KLEMENSAS JŪRA, gyvenantis 
Brazilijoje, baigia ruošti spaudai 
savo poezijos rinkinį “Paberti žo
džiai”. Jis yra išleisdinęs romaną 
“Didysis sielvartas", redagavęs Bra
zilijoje leistą satyros žurnalą "Gar
nys”, savo spaustuvėlėje spausdinęs 
lietuviškus kalendorius.

AUSTRALIJOS BALETE Sydnė- 
jaus operos rūmuose jau apie 10 
metu šoka lietuvis sol. Juozas Jonu- 
šaitis. Baleto studijas jis pradėjo 
Adelaidėje pas šios srities specia
listę Babichevą, dvejus metus jas 
gilino Australijos baleto mokykloje 
Melburne. J garsėjantį Australijos 
baletą pateko konkursinės atrankos 
keliu. Naująjį rudens sezoną Aust
ralijos baletas Sydnėjaus operos rū
muose pradės kelių dalių programa. 
J. Jonušaitis atliks jaunikaičio De- 
metrijaus vaidmenį balete “The 
Dream" (Sapnas"), kuris yra komiš
kai romantiška V. Šekspyro “Vasa
ros nakties sapno” versija. Baletui 
panaudota F. Mendelssohno-Barthol- 
dy muzika. Choreografija — F. 
Ashtono.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS puslaidininkių fizikos instituto 
direktorius Juras Požėla su trim so
vietų mokslininkais laimėjo 1978 m. 
Lenino premiją už superaugšto daž
numo elektromagnetinių svyravimų 
generacijos ir stiprinimo puslaidi
ninkiuose griūtinės jonizacijos sąly
gomis teorinių bei eksperimentinių 
tyrimų kompleksą ir naujos klasės 
puslaidininkių prietaisų — griūti- 
nių-dreifinių diodų sukūrimą.

TRADICINIAME “VILNIAUS 
BOKŠTŲ 78" KONKURSE dalyvavo 
jaunieji estrados dainininkai iš Lie
tuvos miestų, svečiai iš Maskvos, Ba
ku, Kievo ir Tbilisio. Konkurso lau
reatas tapo — Vilniaus konser
vatorijos studentas V. Frankonis, 
estradinių Vilniaus ansamblių bei 
orkestrų susivienijimo sol. N. Ma- 
ceikaitė ir k i e v i e t ė V. Fcdorovs- 
kaja.

NORBERTO VĖLIAUS veikalą 
"Mitinės lietuvių sakmių būtybės”, 
paruoštą Mokslų Akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros institute, 
išleido “Vaga”. Jame aptariami 
svarbiausieji mitinių sakmių bruo
žai, jų vieta tautosakoje, nagrinė
jamos tokios sakmių būtybės, kaip 
laimės, laumės, aitvarai, kaukai, ra
ganos, vilktakiai, burtininkai, už
kalbėtojai. N. Vėlius, aiškindamas 
aitvaro ir kauko prigimti, paliečia 
jų ryšį su indoeuropiečių dvynių 
kultu. Pagrindinj savo dėmėsi auto
rius skiria mitinių būtybių vardams, 
jų išvaizdai, funkcijoms ir kilmei, 
išryškindamas mitinį mūsų liaudies 
pasaulėvaizdį.

MUZIKOS PAVASARIS Kaune, 
trukęs porą savaičių, buvo pradėtas 
vietinio kompozitoriaus Giedriaus 
Kuprevičiaus improvizacijų vaka
rais. Renginiai užbaigti literatūri- 
niu-muzikiniu vakaru Kauno meno 
darbuotojų rūmuose. Koncertuose 
dalyvavo pučiamųjų instrumentų 
kvintetas iš Čekoslovakijos Brno, 
Kauno choras, Vilniaus jaunimo te
atras, Kauno dirbtinio pluošto ga
myklos jaunimo muzikos studija, 
kauniečių išraiškos šokių grupė "So
nata" bei kiti profesiniai ir savi
veikliniai vienetai. Kauniečiai turė
jo progą susitikti su lietuviais ir 
šventėje viešėjusiais latviais kom
pozitoriais.

VILNIUJE VIESEJO ČEKŲ pan
tomimos teatras “Na zabradl” 
(“Ant turėklų”), (steigtas prieš 20 
metų ir vadovaujamas Ladislavo 
Fialkos, pasižymėjusio mimo. Spek
taklis "Fiunambiulis 77" buvo skir
tas prancūzų mimui 2. G. Debiurui, 
sukūrusiam Picro tipą Paryžiaus te
atre. Jo variantą dabar atlieka pats
L. Fialka, žiūrovus nukeldamas į se
nosios panatomimos laikus. Spek
taklio aprašymuose minimos panto
mimos: “Dėvyni ėjo į Prahą”, “Mar
so etiudai”, “Kelias", "Bepročiai", 
“Saga", “Pieras Afrikoje", “Tūstan
čio frankų banknotas”. Spektaklyje, 
be paties L. Fialkos, dalyvavo šio 
teatro veteranai aktoriai I. Kafta
nas, I. Lukešas, L. Kovaržova su 
grupe jaunimo atstovų.

S Ą J U N GINIAME KONKURSE 
“Knygos menas" II laipsnio diplo
mais buvo įvertinta “Vagos” išleis
ta vysk. M. Valančiaus knyga "Pa
langos Juzė", iliustruota dail. V. 
Jurkūno, ir "Šviesos” leidinys — J. 
Paulausko “Lietuvių kalbos frazeo- 
logims žodynas", apipavidalintas 
dail. V. Valiaus. Abi šias knygas 
spausdino K. Požėlos spaustuvė. Pa
skatinamuosius diplomus laimėjo 
albumas “M. K. Čiurlionis” ir L. 
Gutausko vaikams skirta knygelė 
“Juoda žemelė — baltas pyragėlis”.

DAILĖS PARODŲ RŪMUOSE 
Vilniuje įvyko pirmoji individuali 
tapytojo Vytauto Ciplijausko kūri
nių paroda. Vilniečiams jis pateikė 
apie 100 jvairaus žanro darbų — 
daugiafigūrių kompozicijų, portretų, 
natiurmortų, peizažų. Tarp pastarų
jų buvo nemažai vaizdų iš kelionės 
po Vidurinę Aziją, Kaukazą ir Veng
riją.

VILNIAUS MERGAIČIŲ CHORAS 
“Liepaitės", pakviestas Talino J. 
Tombio profsąjungų kultūros rūmų 
mergaičių choro, lankėsi Estijos sos
tinėje. Vilnietės turėjo vieną atski
rą koncertą ir vieną bendrą su kvie
tėjomis. Programoje buvo G. Pergo- 
lesi “Stabat mater”, L. Beethoveno, 
V. Solovjovo-Sedojaus) R. Žigaičio, 
B. Kutavičiaus, J. Tallat-Kelpšos ir
M. K. Čiurlionio dainos.

BULGARŲ DRAMATURGIJOS 
FESTIVALIO proga Sovietų Sąjun
goje diplomais ir premijomis buvo 
įvertinti kaikurie dramos teatrai. Jų 
tarpe yra ir Vilniaus dramos teat
ras, pastatęs bulgarų dramaturgo J. 
Radičkovo pjesę "Viduržiemis". Pi
niginės premijos ir diplomai įteikti 
šio spektaklio rež. R. Tuminui ir 
dail. A. Kepežinskui.

ŠIAULIŲ MOKYTOJŲ NAMŲ 
liaudies choras "Varsa" specialiu 
koncertu paminėjo savo veiklos 
dvidešimtpenkmetį. Pedagogų cho
ras yra koncertavęs Estijoje, Lat
vijoje, R. Vokietijoje, dalyvavęs vi
sose respublikinėse dainų šventėse. 
Nuo pat įsteigimo jame dainuoja 
Aleksandras ir Aldona Jonaičiai, J. 
Semaška. Veteranų gretoms taipgi 
priklauso chormeisteris V. Kedys, 
sol. Z. Varanavičienė, skaitovė J. 
Giniotienė.

V. Kst.
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PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu jvažiavimu; namas b; skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu. •
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 JSTAIGU JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.
P. K E R BERI S,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
M6HCi°A89e St" Tor°nto, °nt * Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 -3 = *erm. indėlius 1 metų 814%
. .... = pensijų ir namų s-tas 8’/2%Antradieniais 10-3 = . -c= taupomąsias s-tas.................... 7yo

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas 6%

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

Ketvirtadieniais 10-8 —1

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

Šeštadieniais 9-1 = nekiln. turto.................. 9’4%
Sekmadieniais 9.30-1 = 'investacines .................. 10%

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

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

GTEDUAll’Q Ell DC 406 Roncesvalles Ave.dltrnANd runo telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

Simon ę television f r Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

PLSŽ golfo varžyboms sudaryta 
galutinė programa. Ketvirtadienio 
vakarą, birželio 29, “Holiday Inn” 
viešbučio patalpose — golfininkų 
registracija, susitikimas ir susipaži
nimas. Penktadienio rytą, birželio 
30, 10.30 v., Nobleton Lakes aikšty
ne prasideda dviejų dienų golfo 
varžybos. Šeštadienį, liepos 1, 10.30 
v.r. — varžybų tęsinys ir užbaiga. 
Tos dienos vakarą bendro renginio 
metu “Royal York“ viešbutyje, bet 
atskiroje salėje — dovanų ir PLSŽ 
medalių įteikimas golfininkams.

Golfo varžybas praves ir golfinin
kų priėmimu rūpinsis komitetas, 
kurį sudaro: pirm. Sigitas Krašaus- 
kas, varžybų vadovas Petras Staus
kas, vyr. varžybų teisėjas Stan Pod- 
sadecki, ižd. Antanas Klimas, pri
ėmimų vadovas Jonas Gustainis, re
gistratorius Algis Žaliauskas, atsto
vas spaudai Antanas Supronas.

Algirdas Bielskus, PLSŽ sporto 
programų koordinatorius, pakviestas 
ir vyriausiu PLSŽ varžybų teisėju.

PLSŽ plaukimo varžyboms taip 
pat nustatyta galutinė dienotvarkė 
ir programa. Penktadienį, birželio 
29, 3 v.p.p. — varžybų pradžia. Prieš 
tai nuo 2 v.p.p. bus vienos valandos 
apšilimas. Šios dienos varžybas nu
matoma užbaigti apie 6 v.v. Šešta
dienį, liepos 1, nuo 9 v.r. iki 12 v. 
varžybų tęsinys ir užbaiga. Nuo 8 
v. r. taip pat viena valanda skiria
ma apšilimui. Varžybas praves SAL 
FAS S-gos plaukimo vadovas Arvy
das Barzdukas, talkinamas Stasio 
Kėkšto. Primename, kad šioms var
žyboms registracija baigiasi birželio 
1 d. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausios lygos vyrų krepšinio 

baigminiame turnyre Vilniuje susi
tiko keturio stipriausios komandos: 
Maskvos kariškių CASK klubas, Le
ningrado “Spartakas”, Tbilisio “Di
namo” ir Kauno “Žalgiris”. 1978 m. 
čempijono vardą surinktų taškų 
skaičiumi jau buvo užsitikrinęs CA 
SK klubas, o II vietą — “Sparta
kas". Atrodė, kad III vieta teks “Di
namo” komandai, "Žalgirį” pralen
kusiai vienu tašku, tačiau laimė šį 
kartą buvo "Žalgirio” pusėje. Žalgi
riečiai, pralaimėję CASK klubui 95: 
105, įveikė “Spartaką” 110:105 ir 
bagiminėje kovoje — “Dinamo” ko
mandą 105:103. Aukso medalis teko 
Maskvos CASK kariškiams su 30 
taškų, sidabro — Leningrado “Spar
takui" su 21, bronzos — “Žalgiriui” 
su 17. Tiek pat taškų surinko ir Tbi
lisio “Dinamo”, bet atsidūrė IV vie
toje dėl “Žalgiriui” pralaimėtų 
rungtynių. Jų pirmąjį kėlinį laimė
jo tbilisiečiai 60:52, vienu metu tu
rėję net 13 taškų persvarą, tačiau 
žalgiriečiams ją pavyko išlyginti 
antrajame kėlinyje. Pergalė pasiek
ta tik per plauką — vienu kamuolio 
įmetimu j krepšį. Paskutinį kartą 
“Žalgiris” bronzos medalį buvo lai
mėjęs tik 1973 m. Šiemetiniame 
čempijonate jam buvo nelengva pa
tekti į geriausių komandų aštuone
tuką, dar sunkiau — į baigminį ket
vertuką. Krepšinio veterano S. Bu
tauto treniruojamą “Žalgirio” ko
mandą sudarė: kapitonas J. Jurkšai- 
tis, V. Masalskis, M. Arlauskas, V. 
Chomičius, A. Linkevičius, S. Jovai
ša, A. Baziukas, D. Laskys, L. Žu- 
kaitis, E. Vasiliauskas, R. Civilis ir 
A. Lauritėnas. Komandos gydytojas 
yra R. Ivaškevičius, administrato
rius — V. Gončiarovas.

Augščiausios lygos vyrų rankinio 
varžybose Zaporožėje paaiškėjo še
šios stipriausios komandos, kurios 
tęs baigmines dviejų ratų kovas: I. 
Maskvos CASK, surinkęs 40 taškų, 
II. Maskvos MAI — 39, III. Zaporo
žės ZII — 34, IV. Maskvos “Kunce- 
vas” — 30, V. Kauno “Granitas” — 
21 ir VI. Zaporožės ZAS — 20. Kau
no granitiečiai, treniruojami V. 
Kontvainio, augščiausioje lygoje de
biutavo pernai. Tada jiems buvo te
kusi VI vieta. Šiemetinėse pirmeny
bėse pastebimas nežymus pozicijos 
pagerėjimas.

AUŠROS ŽINIOS
Pirmoji vyrų komanda, žaisdama 

balandžio 22-23 d.d. KSA pirmeny
bėse pasirodė labai gerai. Pirmose 
rungtynėse lengvai laimėjo prieš 
daug silpnesnį Londono Taurą 144: 
75 (75:50). Baigmėse su nuolatiniu 
priešininku Hamiltono Kovu po apy
lygės kovos Aušra laimėjo 107:94 
(49:42). Komandoje žaidė G. Rau- 
tinšas 20, 19, L. Rautinšas 63, 30, 
A. Stankus 20, 6, A. Abramavičius 
2, 0, R. Kaknevičius U, 8, P. Žulys
18, 34, E. Norkus 2, 2, R. Underys 
7, 6, A. Šlekys 2, 0. Komandai vado
vauja A, Šlekys.

Antrajai vyrų komandai pradžia 
buvo labai nelaiminga, nes, ištrau
kus burtus, teko žaisti prieš 
gan stiprią Hamiltono Kovo II-ją 
komandą. Į rungtynes neatvykus ke
liem Aušros žaidėjam, po labai ly
gios kovos pralaimėjo 78:77 (46:40). 
Antras rungtynes būtų tekę žaisti 
su Montrealio Tauru, tačiau Mont- 
realiui išvažiavus namo, Aušra lai
mėjo be žaidimo. Žaidė: R. Sriubiš- 
kis 16, K. Bartusevičius 13, P. Va- 
liekas 12, E. Punkrys 3, A. Grigonis
19, V. Dementavičius 14.

Jaunių A klasės komandai, žar
džiusiai be trijų gerų žaidėjų, teko 
pasitenkinti paskutine vieta. G. Ka
rosas, T. Valickis ir V. Stončius dėl 
nenugalimų asmeninių aplinkybių 
rungtynėse nedalyvavo, tad koman

da pirmą susitikimą pralaimėjo 
daug ką nustebinusiai Montrealio 
Tauro komandai 93:50 (40:16). Ant
ras rungtynes su Toronto Vyčio ko
manda Aušra taip pat pralaimėjo 
85:52 (37:22). Taškus komandai lai
mėjo: A. Baziliauskas 20, 13, J. Put
rimas 8, 6, A. Vaidila 2, 12. A. Mor
kūnas 4, 4, Rasiulis 16, V. Stončius 
0, 16, R. Punkrys 0, 1, E. Slapšys, V. 
Pakštas.

Besiruošdamos PLS Žaidynėms, 
visos krepšinio komandos kruopš
čiai treniruojasi Prisikėlimo salėje 
nuo 6 v.v. iki 10 v.v.: pirmadienį 
jaunių B ir mergaičių, antradienį 
vyrai, trečiadienį jaunių A, penkta
dienį jaunių A. Visi krepšininkai ra
ginami treniruotėse uoliai dalyvau
ti.

Lengvosios atletikos treniruotės 
prasidės gegužės viduryje West To
ronto mokykloje. Smulkesnės deta
lės dėl treniruočių bus paskelbtos 
vėliau.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubas 

gegužės 7 d. oficialiai pradėjo golfo 
sezoną. Geriausias žaidėjas buvo 
Petras Paukštys — medžių ir van
dens kliūtimis apstatytą aikštyną 
įveikė 75 sm. Nedaug atsiliko ir šie 
žaidėjai: Romas Šimkus 78, Paulius 
Gutauskas 78, Algis Simanavičius 
80 ir Benius Zubas 81. A klasės inž. 
Petro Šltausko pereinamąją taurę 
laimėjo Petras Paukštys 68 (75). B 
klasės Antano Klimo taurė teko Ro
mui Šimkui 65 (78). C klasės Vytau
to Vaitkevičiaus pereinamąją taurę 
išsikovojo Vytautas Pulkys 63 (92). 
Jaunių kl. Edis Slapšys laimėjo 
Henriko Paukščio pereinamąją tau
rę. Sigito Krasausko pereinamoji 
taurė moterų klasei teko Irenai Ky- 
mantienei 66 (129). Senjorų taurę, 
paskirtą dr. Juozo Sungailos, be jo
kio pasipriešinimo laimėjo Augusti
nas Kuolas 59 (89).

Premijuotą antrąją skylę dviem 
sm. arčiausia prie vėliavos primetė 
Edis Smitas. Septintąją vienu sm. 
— Jonas Tumosa ir aštuonioliktą 
taip pat vienu sm. — Herbertas Ste- 
paitis.

Džentelmeniškiausias žaidėjas, są
žiningiausias taškų skaičiuotojas bu
vo dvylikametis, pirmą kartą išėjęs 
žaisti Ričardas Vaitkevičius.

Sekantis turnyras bus gegužės 20 
d., 10 v., Golf Haven aikštyne. A. K.

Ateitininkų žinios
Jaunučių įžodį ateitininkų šventės 

metu atliko: Vida Dirmantaitė, Vio
leta Dobilaitė, Indrė Freimanaitė, 
Tadas Freimanas, Danutė Pargaus- 
kaitė ir Diana Stungurytė; jaunes
nio ateitininko įžodį — Linas Dauk
ša.

Moksleivių įžodį atliko šie moks
leiviai: Tundra Ehlers, Onutė Jurė
naitė, Danutė Petkevičiūtė, Rasa 
Rimkutė, Rita Rudaitytė, Lana Skė- 
maitė, Rimas Budrys, Algis Rašy
mas, Algis Slapšys, Petras Tutlys ir 
Irena Sližytė. Pastaroji atvyko 
specialiai duoti įžodžio iš Sault Ste. 
Marie, kur ji su tėvais gyvena. Ten 
nėra ateitininkų. Ji ruošėsi įžodžio 
egzaminams iš įkalbėtų juostelių, 
kurias jai siuntė draugės iš Toron
to. Tai tikrai gražus pavyzdys, kai 
įžodžiui jauna mergaitė važiuoja 550 
mylių.

Kun. dr. J. Gutausko pamokslas 
per ateitininkų šventės Mišias buvo 
apie meilę. “Mes esame Kristaus 
rankos, Kristaus širdis — esame pa
šaukti dirbti jo darbą ir svarbiausia
— mylėti”.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės šventė — ge

gužės 27 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo pa
talpose. Programoje: įžodis, pabend
ravimas su tėvais, vaišės. Kviečiami 
visi.

• 1 XVI-taja Romuvos stovyklą 
iki šiol užsirašė važiuoti šie vadovai- 
vės: A. Baziliauskas, V. Turūta, O. 
Balsienė, S. Kazilevičiūtė, A. Škė
mienė, R. Sriubiškis, A. Stauskas, R. 
Trinkaitė, R. Bubelytė, J. Melnikai- 
tė, T. Senkevičius, R. Routh ir E. 
Grybas. Stovykla bus nuo liepos 29 
iki rugpjūčio 6. Kaina vienam as
meniui — $65, dviem — $110, trim 
ar daugiau-— $145. Registruotis pas 
vadovus iki liepos 15 d.

• I Vl-tąją tautinę stovyklą re
gistruotis iki birželio 1 d. Mokestis
— $105. Viena savaitė — $55. Re
gistracijos mokestis — $20, viena 
savaitė — $10. Registruotis pas tun- 
tininkus. Labai svarbu — neatidė
lioti!

• Paskelbti apdovanojimai sese
rijoje šv. Jurgio proga: “Lelijos” or
dinu — s. L. Sendžikienė, “Tėvynės 
Dukros” žymeniu — ps. D. Barz- 
džiūtė ir ps. S. Kazilevičiūtė; “Pa
žangumo” žymeniu — vi. R. Bube
lytė. Sveikiname!

• Vyr. skautės kandidatės dėkoja 
sesėms O. Gailiūnaitei, R. Draugely- 
tei ir G. Visockytei už pašnekesius 
ir sueigas. Č.S.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Reznowskis jų skaičių sekan
čiuose rinkimuose žada padi
dinti iki 24, bet daug kam atro
do, kad juose ši partija gali su
silaukti galutinio savo bankro
to dėl nerealių pažadų. Pvz. 
prof. L. Reznowskis pasisako 
už valdžios pašalpas kiekvie
nam kanadiečiui, kad jie turė
tų daugiau pinigų gaminiams 
pirkti. Tokiu būdu jis tikisi iš
spręsti ekonomines Kanados 
problemas. Lieka tik svarbus 
neatsakytas klausimas, kur jo 
partija tuos pinigus suras. Ne
gi spausdindama naujus bank
notus, keliančius infliaciją?

Ontario meno taryba pernai 
paskyrė $2.500 paramą Toron
te leidžiamam mėnesiniam me
no žurnalui “Strike”, kurio re
dakcijai iš tikrųjų rūpi demo
kratinės santvarkos Kanadoje 
sunaikinimas. Tai atskleidė pa
skutinis š.m. gegužės numeris. 
Pirmame puslapyje buvo įdėta 
Aldo Moro pagrobime nužudy
tų penkių policininkų kruvinų 
lavonų nuotrauka, o vedamaja
me redakcija aiškiai pasisakė 
už Italijos “Raudonųjų briga
dų” taktiką — žmonių suluoši
nimą šūviais į kelius, tokiu bū
du pagreitinant senosios de
mokratinės santvarkos galą. 
Žurnalą redaguoja italas atei
vis Amerigo Maras. Vėliau pa
aiškėjo, kad ir kita su “Strike” 
žurnalu susijusi grupė 1977 m. 
pabaigoje gavo $4.000 iš "Win- 
tario” loterijos pelno. Tais me
tais finansinės $329.097 para
mos iš Ontario iždo susilaukė 
net 72 žurnalai. Jų tarpe buvo 
ir homoseksualistų laikraštis 
‘'Body Politic”, gavęs $1.500, 
aprašęs iškrypėlių santykius su 
vaikais. Toronto spauda puola 
Ontario kultūros ir pramogų 
ministerį R. Welchą dėl jo pa
tarėjų pasikartojančio neapdai
rumo, kurio dėka finansinės 
paramos susilaukia jos visiškai 
neverti leidiniai, net ir atviri 
demokratinės santvarkos prie
šai.

Kanados vyriausybė 1964 m. 
ivedė paskolų studentams pro
gramą, garantuodama bankams 
jų grąžinimą. Paskolos studen
tams duodamos be palūkanų, o 
jų grąžinimą reikia pradėti pra
ėjus pusei metų nuo studijų už
baigos. Dienraštis “The Toron
to Star” atskleidžia nemalonų 
faktą, kad net 55.000 buvusių 
studentų lig šiol nėra atsilygi-

nę, nors turi gerai apmokamus 
profesinius darbus. Tokių eilė
se, pasak “Staro”, yra Toronto 
miesto tarybos narys Ed Neg- 
ridge, advokatas Peter Bud- 
nuck, plokštelių Įrašais pagar
sėjęs dainininkas Dave Brad
street. Nuo programos pradžios 
Kanados vyriausybė bankams 
už negrąžintas paskolas sumo
kėjo $85 milijonus, o atgavo 
tik $25 milijonus. Likusioji $60 
milijonų suma padengta vals
tybės iždo mokesčius mokančių 
kanadiečių pinigais. Spėjama, 
kad šiemet neatsilyginusių skai
čius padidės dar 10.000. Per 
metus studentui leidžiama pa
siskolinti iki $1.800, o palūka
nas bankams iki studijų užbai
gos moka vyriausybė. Nuo pro
gramos įvedimo palūkanos Ka
nados iždui kainavo $135.019.- 
026. Toks profesijonalais tapu
sių buvusių studentų nesąžinin
gumas gali pakenkti būsimiems 
studentams didesniais progra
mos varžtais ar net jos atšauki
mu?

Mirties bausmę Kanadoje 
parlamentas panaikino 1976 
m., nepaisydamas kanadiečių 
nuomonės. Didžioji jų dalis pa
sisako už mirties bausmę žmog
žudžiams. Viešosios nuomonės 
tyrimo duomenimis, 82% kana
diečių norėtų, kad mirties baus
mės grąžinimo klausimu būtų 
pravestas specialus referendu
mas sekančių federacinio par
lamento rinkimų metu. Tokiu 
atveju net 68% apklaustųjų 
balsuotų už mirties bausmę, 
20% — prieš, 12% sakėsi esą 
neapsisprendę. Konservatorių 
vadas J. Clarkas, 1976 m. bal
savęs už mirties bausmės pa
naikinimą, rinkimų laimėjimo 
atveju žada laikytis demokrati
nio principo. Jeigu kuris nors 
parlamento narys iškeltų mir
ties bausmės grąžinimą, J. 
Clarkas kiekvienam parlamen
tarui leistų balsuoti pagal sąži
nės principus, be jokių partinių 
varžtų. Rinkėjų daromas spau
dimas kaikuriuos kandidatus 
būsimuose parlamento rinki
muose jau dabar verčia viešai 
pasisakyti už mirties bausmę 
bei jos grąžinimą.

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.

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. Prašo $72.900.
MISSISSAUGA, atskiras vienaaugštis, 3 miegamųjų; 2 žaidimo kam
bariai rūsyje; garažas, 50’ sklypas; prašo $64.900; įmokėti $8000.
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.

INVESTAVIMAS ARTI HIGH PARKO, 8 butai su visais įrengimais; 
pajamos apie $16.500, metams. Pastatas gerame stovyje; savininkai 
išvažiuoja į Floridą; įmokėti apie $25.000.

Vakarais skambinkite į namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

814% už 1 m. term. dep.
8’/2% už pensijų ir namų planq
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) 
7’/i% speciali taup. sqsk.

PARAMA
IMA:

9’/2% už asm. paskolas

914% už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

PROGRESS iSorsIw.
Perkant ar parduodant nekilnojamq nuosavybę visada 

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

Lietuviška 5 
maisto 

krautuvė/
2899 Bloor St.

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

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

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

FLYNN’S gėlių krautuvė |
tįaO; (savininkai latviai) 5

i' Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus y 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 2 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- ® 

„ „ z- tvarko gėles vestuvėms. Adresas:
t 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424

<*če)*K5\v «X®M(5K’ MSMSVv «<®M(b>

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

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE

★ 
★ 
★ 
★

296 Brock Avenue _ . -
(Tarp Dundas'ir College) Telefonas 531-1JU3
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT



Ateitininku šventė Toronte
Uoliausi yra moksleiviai, studentai pergyvena krizę, 
sendraugiai daugiau reiškiasi bendroje lietuvių veikloje

V. KOLYČIUS

Retkarčiais kyla mintys, kad 
mūsų jaunimo organizacijos 
silpnėja ir pergyvena krizę. Ta
čiau atskiri susibūrimai, iškil
mės, šventės vėl parodo organi
zacijų gyvastingumg. Metinė 
ateitininkų šventė Toronte ge
gužės 6 ir 7 d.d. parodė, kad at
eitininkuose yra daug energi
jos, ryžto ir gyvybės.

Jau penktadienio vakarą vyr. 
moksleiviai pradėjo rinktis Pri
sikėlimo par. muzikos kamba
ryje su mažu nusivylimu, nes 
dėl lietaus negalėjo Įvykti nu
matytas laužas High Parko lau
žavietėje. Susirinkime buvo pa
dainuota ir kartu pabendrauta.

Džiaugsmas
Tokia buvo tema šeštadienio 

ryto vyr. moksleivių susirinki
mo. Š.m. moksleivių kuopos te
ma yra “Džiaukimės gyveni
mu”. Dėlto ir šiame susirinki
me norėta iškelti atskirus 
džiaugsmo aspektus. Jau 10 v.r. 
visi susirinko N. P. Marijos se
serų namuose. Moksleiviai su
siskirstė Į 3 grupes. Pirmoje 
grupėje Danguolė Kuolienė ir 
Marytė Saulaitytė-Stankuvienė 
kalbėjo apie džiaugsmą būti kū
rybingu. D. Kuolienė iškėlė me
ną, kuris yra jos sritis, o M. 
Saulaitytė-Stankuvienė — poe
ziją. Kitoje grupėje seselė Igne 
dalinosi mintimis apie džiaugs
mą savo pašaukimu. Stud. And
rius Razgaitis kalbėjo apie 
džiaugsmą būti ateitininku. Ka
dangi jis yra moksleivių sąjun
gos centro valdybos narys, pa
pasakojo apie džiaugsmą, kai 
aktyviau įsijungiama į pagalbą 
kitiems.

Prie džiaugsmo prisidėjo ir 
bendri pietūs, kuriuose dalyva
vo ir jaunučiai, atvykę po šešta
dieninės mokyklos. Pietus pa
ruošė tėvų komitetas. Jaunučių 
programa seselių namuose pra
sidėjo tuoj po pietų.

Klek atėjome, kur esame, 
kur einame?

Tai buvo simpoziumo tema 
Prisikėlimo par. Parodų salėje, 
kurios sienos buvo papuoštos 
nuotraukomis iš ateitininkų 
veiklos. Įvairios nuotraukos iš 
praeities buvo labai skoningai 
sutvarkytos ir išdėstytos. Jų su
tvarkymu rūpinosi Giedrė Če- 
paitytė.

Simpoziume norėta pažvelgti 
j ateitininkus dar prieš Lietu
vos nepriklausomybės laikus, 
bet neatsirado vyresnių asme
nų, kurie tą laikotarpį galėtų 
nušviesti.

Apie moksleivių veiklą Lie
tuvoje kalbėjo A. Bumbulis, ta
da buvęs moksleiviu. Jis iškėlė 
tuometinį moksleivių entuziaz
mą, kurį žadino studentai, lan
ką moksleivių kuopas, ir gim
nazijų kapelionai. Kun. dr. J. 
Gutauskas dar papildė, pasida
lindamas praeities patirtimi 
apie kapelionų veiklą, ypač tuo 
metu, kai moksleiviai ateitinin
kai buvo uždrausti gimnazijose.

Apie studentų veiklą Lietu
voje turėjo kalbėti dr. A. Lu- 
kienė, bet netikėtai susirgo ir 
negalėjo atvykti. Trumpai apie 
studentų gyvastingumą ir įvai
rias korporacijas papasakojo A. 
Gurevičius. Sendraugių įtaką 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nime išryškino V. Ignaitis.

Apie moksleivių veiklą Vo
kietijoje savo įspūdžiai dalino
si sės. Paulė Savickaitė. Vyt. 
Aušrotas kalbėjo apie studentų 
ateitininkų veiklą Vokietijoje, 
pabrėždamas “Ateities” žurna
lo atgaivinimą ir spausdinimą. 
Tuometinės studentų stovyklos 
daugeliui studentų padėjo susi
pažinti su savo būsimomis žmo

nomis bei vyrais. Tuo būdu bu
vo sukurta daug ateitininkiškų 
šeimų.

Kur esame?
Apie dabartinę moksleivių 

sąjungos padėtį kalbėjo Rūta 
Girdauskaitė, kuri šiuo metu 
yra Toronto kuopos pirminin
kė. Ji pabrėžė apsisprendimo 
svarbą, kad vėliau iš ateitinin- 
kiškos šeimos nariai neatkristų 
Ji gana optimistiškai apibūdino 
dabartines moksleivių nuotai
kas ir džiaugėsi, kad mokslei
viuose jaučiamas ehtuziazmas 
ir tikra draugystė.

Su studentais šiek tiek sun
kiau. Rima Bumbulytė, kuri tu
rėjo kalbėti apie dabartinę stu
dentų padėtį, negalėjo atvykti. 
Jos paruoštas mintis perskaitė 
Rima Gustainytė. Buvo iškeltos 
įvairios problemos, būtent, lai
ko trūkumas, įsijungimas į lie
tuviškos bendruomenės veiki
mą, ideologinis nepasiruošimas. 
Stud. Petras Kisielius, atvykęs 
iš Čikagos, gana išsamiai papil
dė savo pastabomis dabartinės 
studentų sąjungos padėtį. Pa
gal jį, studentų sąjunga pergy
vena didelę krizę. Reikia refor
mų, kurios sąjungą vėl atgai
vintų ir padarytų patrauklia.

Eug. Girdauskas labai origi
naliomis mintimis apibūdino 
dabartinę sendraugių padėtį. 
Pažymėjo sendraugių įsijungi
mą į įvairias gyvenimo sritis, 
apibūdino jaunuosius sendrau
gius, kurie daug gyvumo įneša 
į sąjungą (bent Toronte taip 
yra).

Apie sendraugių ateitį kalbė
jo Almis Kuolas, papildydamas 
Eugenijaus mintis ir nušviesda
mas viltingą ateitį.

Simpoziumui sekretoriavo Ra
mona Girdauskaitė, koordinavo 
dr. O. Gustainienė ir V. Koly- 
čius.

šeštadienio vakarą Prisikėli
mo par. salėje Įvyko tėvų komi
teto rengti šokiai ir koncertas, 
kurio programą atliko iš Kle- 
velando atvykęs margaičių an
samblis “Nerija”. Salėje vyra
vo jaunimas ir ateitininkų tė
vai. Tikrai gražu, kad yra pa
rengimų, kur šelmiškoje nuo
taikoje kartu gali linksmintis 
jaunieji ir vyresnieji.

Įžodis ir užbaiga
Pirmą kartą Toronte įžodis 

buvo atliekamas šventovėje 
prie altoriaus. Tai Įvyko sekma
dienio rytą 11 v. Įžodį atliko 
būrys jaunučių ir moksleivių. 
Mišių metu giedojo “Nerijos” 
ansamblis, o ypatingai gražų 
pamokslą pasakė kun. dr. J. 
Gutauskas. Jaunučiai, mokslei
viai ir studentai dalyvavo pa
maldose organizuotai, pasipuo
šę uniformomis.

Po pamaldų pas seseles įvy
ko oficialus šventės uždarymas 
ir užkandžiai. Šventę apibūdino 
B. Čepaitienė, sveikino A. Raz- 
■gaitis moksleivių sąjungos var
du ir P. Kisielius čikagiškių 
vardu, šventė baigta ateitinin
kų himnu.

Šventė praėjo giedroje nuo
taikoje. Prie jos pasisekimo 
daug prisidėjo Toronto moks
leiviai, kurie visur labai uoliai 
dalyvayo. Reikia pasidžiaugti 
jų entuziazmu ir giedra nuotai
ka. Daug darbo įdėjo tėvų ko
mitetas ir veiklos koordinato
riai — dr. O. Gustainienė, B. 
Čepaitienė ir K. Manglicas.

Įvairių sričių lietuviai profe
soriai dalyvavo baltistikos stu
dijų dienose Toronte. Ta proga 
kaikurie jų aplankė lietuvių in
stitucijas. Prof. A. Musteikis su 
žmona, prof. V. Vardys ir dr. J. 
Jakštas lankėsi Anapilyje, daly
vavo sekmadienio pamaldose 
ir apžiūrėjo “TŽ” būstinę.

Aloyzo Jurginio spaudos konferencija Otavoje. Iš kairės į dešinę: ukrainiečių atstovė B. Žyla, “The Citizen” 
korespondentas P. Best, “Draugo” korespondentė R. Siūiytė, “The Ottawa Journal” korespondentas E. Hunter, 
“Toronto Sun” korespondentas L. Zink, žydų atstovė G. Berger Nuotr. L. Giriūno
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® SKAITYTOJAI PASISAKO
PLB SEIMAS

Nesuspėdamas išsamiau pasisaky
ti dėl lietuvių vienybės reikalo, aš 
pritariu J. Paužuolio nuomonei, pa
reikštai jo straipsnyje "Bendruome
nės seimo išvakarėse” (“TŽ” 1978. 
IV. 20). Jame autorius kalba rimtai, 
išsamiai ir pagrįstai. Patarčiau vi
siems, o ypač kanadiečiams, jį per
skaityti ir apsispręsti, kokius Bend
ruomenės vadovybės organus mes 
rinksime. Nuo vadovybės daug pri
klauso sugyvenimas su įvairiais 
telkiniais. Kandidatai, kurie yra 
linkę atstovauti Bendruomenę skal

dančioms grupėms, neturėtų būti 
renkami į PLB vadovybę. Tuo ypač 
turėtų susirūpinti Kanados LB at
stovai, kol skilimo pleištas dar ne
įvarytas.

A. Kalnius

ANKETOS JAUNIMUI
Ateitininkų žiniose (“TŽ” 15 nr.) 

po studentų ateitininkų savaitgalio 
anketos klausimo “Kaip apibūdin
tum religiją?” surašyti atsakymai su 
išvada: “... susidaro vaizdas gana 
lėkšto religijos supratimo... (atsa
kymai) nepabrėžią asmeninio san
tykio su Kristumi”.

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime Įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po S 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 RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Buvusiam Kanados Lietuvių Fondo 
tarybos nariui

A+A
JUOZUI MOCKUI mirus,

gilių užuojautų reiškia žmonai GENOVAITEI, 
dukrai DALIAI bei artimiesiems —

Kanados Lietuvių Fondas

TO ROM TO

A+A
ANTANUI JOKŪBAUSKUI 

Lietuvoje mirus,
jo sesutę JANINĄ ŠARŪNIENĘ ir jos vyrų JUOZĄ 

nuoširdžiai užjaučiame —

E. A. Pūkai p. y. Melnykai
L. P. Murauskai f. y. Urbonai

Padėka
Mano mylima žmona

a + a Viktorija Burdinavičienė 
po sunkios ligos mirė š.m. balandžio 24 dienų. 

Palaidota balandžio 27 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Reiškiu nuoširdžių padėkų šiems šeimos gydyto
jams: dr. R. L. Rossmanui, dr. A. T. Gailiui, dr. Cemba- 
lui, dr. C. Smithui, bandžiusiems išgelbėti jos beviltiškų 
gyvybę. Nuoširdžiai dėkoju gerb. parapijos klebonui 
prel. J. Tadarauskui už atliktas religines" apeigas bei 
palydėjimų į kapines. Gili mano padėka visiems, atsiun- 
tusiems tiek daug gražių gėlių. Ypatingai esu dėkingas 
paskiriems asmenims: p.p. I. Edv. Daniliūnams Londo
ne, Ont., jų lankiusiems ligoninėje —— p.p. V. Bikinie- 
nei, O. Juodžbalienei, I. Edv. Daniliūnams, V. Visoc- 
kienei, A. Pulianauskienei, P. Mikuckienei. Maloniai 
dėkoju visiems karstanešiams.- Dėkoju Edv. Daniliūnui, 
Kl. Jurgeliui už įamžinimų nuotraukose. Nuoširdi pa
dėka už taip gausias šv. Mišių aukas ir visai lietuviška
jai Hamiltono visuomenei, tap gaūsiai dalyvavusiai šer
menyse bei laidotuvėse.

Su giliu dėkingumu bei pagarba —
Stasys Burdinavičius

2019 YONGE ST., Toronto 7 (torp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955

* Meistriikos darbas, puikūs lictuviiki projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER

Patarnavimas lietuvių kalba 
Nemokamas namų įkainojimas 
Didelis namų pasirinkimas

F. Barauskas
R. StasiulisM ta • gos telefonas: 233-3323 743-0100

245-1297
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1K8

V EACENAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Mokslo metų pabaiga Toron
to liet, mokyklose atžymėta spe
cialiu aktu Anapilio salėje. Bai
gimo pažymėjimai įteikti To
ronto Maironio mokyklos X sk. 
mokiniams ir Toronto Augštes- 
niųjų Lituanistinių Kursų XIII 
klasės abiturientams. Kartu at
švęsta ir Motinos Diena.

Minėjimas pradėtas mokyklos 
kapeliono kun. Prakapo, OFM, 
invokacija. Atidaromąjį žodį 
tarė KLB Toronto apyl. pirm. 
A. Juzukonis, pabrėždamas Mo
tinos Dienos reikšmę. Maironio 
mokyklą baigusieji sėdėjo sce
noje. Juos pasveikino ir pri
statė mokyklos vedėjas V. Bire- 
ta. Toliau kalbėjo Augšt. Lit. 
Kursų vedėjas A. Rinkimas, pa
brėždamas, kad XIII klasės bai
gimas yra savotiškas lietuviš
kas Sutvirtinimas, kai jau su
brendęs jaunuolis-ė galutinai 
apsisprendžia už lietuvybę. Pa
kvietė kursų abiturientus ir to
liau nenutraukti ryšio su lietu
viškaisiais darbais (dalis buvu
sių kursantų jau dirba mokyto
jais šeštadieninėje mokykloje), 
o mokyklą baigusius — atvykti 
į kursus sekančiais mokslo me
tais.

Pažymėjimus Įteikė gen. Lie
tuvos konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas. Mokyklos vedėjo pavaduo
toja A. Abromaitienė paskelbė 
dailiojo žodžio konkurso laimė
tojus, kurie buvo apdovanoti 
specialiomis dovanėlėmis, pa
rūpintomis mecenatų — Toron
to Lietuvių Namų ir Lietuvos 
Kankinių parapijos. Baigusius 
mokyklą ir kursus žodžiu svei- 
no kons. di. J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos pirm. J. R. Si
manavičius, mokyklų tarybos 
pirm. kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, ir tėvų komiteto pirm. 
Pr. Dovidaitis. Baigiamųjų kla
sių auklėtojai A. Kuolienė ir V. 
Vaičiūnas jautriu žodžiu atsi
sveikino su savo buvusiais mo
kiniais, o mokinių vardu žodį 
tarė R. Rimkutė ir V. Greičiū
nas. šventė baigta menine da
limi, kurią atliko X sk. mokin- 
niai. Deklamavo L. Vaitonytė 
ir V. Slivinskaitė, pianinu 
skambino R. Meiklejohn ir J. 
Uleckaitė, skaitė I. čuplinskai- 
tė ir D. Kalendraitė. Pabaigai 
mokyklos choras, vad. D. Gar- 
baliauskienės, padainavo tris 
dainas. Šventė, kurios pranešė
ja buvo ž. šilininkaitė, baigta 
Tautos himnu. R.

Svečiai. Gegužės 13 d. “TŽ” 
redakciją aplankė būrys svečių 
bei viešnių iš Čikagos, Auroros, 
III., ir Montrealio. Jie aplankė 
p.p. Vizgirdų ir p. Rickaus ka
pus, papuošė juos maldomis 
bei gėjėmis. Hamiltone visa 
plačioji giminė su gausiais savo 
bičiuliais atšventė Zosės ir Juo
zo Rickų 25 m. vedybinę sukak
tį. Jaukus pobūvis buvo sureng
tas Jaunimo Centre šeštadienį, 
o pamaldos už p.p. Vizgirdų ir 
Rickų mirusius atlaikytos ge
gužės 14 d. Hamiltono Aušros 
Vartų šventovėje. Pažymėtina, 
kad iš šios giminės buvo kilę 
kan. V. Vizgirda ir kun. K. Rie
kus. Pastarasis palaidotas Šv. 
Jono liet, kapinėse Anapilyje. 
Čikagiškiai užsakė “TŽ” J. Viz
girdaitei, o svečiai iš Auroros 
— J. Vizgirdos šeima užsisakė 
sau. Vytautas ir Justinas Viz
girda paaukojo “TŽ” $10. Kar
tu su amerikiečiais lankėsi ir 
montrealiečiai p.p. Styros, “TŽ” 
skaitytojai. Visiems rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame.

Baltistikos studijų dienos ge
gužės 10-14 dienomis susilaukė 
gana plataus atgarsio baltiečių 
visuomenėje. Visos, sekcijos tu
rėjo pakankamai klausytojų, o 
kaikurios jų turėjo būti per
keltos į erdvesnes patalpas, nes 
nebetilpo klausytojai. Buvo 
skelbiama programoje, kad bus 
apie 120 paskaitų. Dalis jų iš
krito, nes kaikurie paskaitinin
kai negalėjo atvykti. Daugiau
sia dėmesio susilaukė literatū
ros, sociologijos, tautinio išli
kimo, istorijos paskaitos. Nau
jas dalykas šiose studijų dieno
se buvo žydų likimas Baltijos 
kraštuose. Tuo klausimu pa
skaitas skaitė žydų profesoriai, 
pasisakė ir baltiečių atstovai. 
Tai buvo pats jautriausias klau
simas, kurį pastebėjo ir dalis 
vietinės spaudos bei televizijos. 
Deja, spauda ir televizija pa
naudojo tik paskaitų ištraukas, 
nepalankias baltiečiams. Šiaip
jau žydų atstovai savo paskaito
se buvo nuosaikūs, nors netrū
ko ir aštrių užuominų, liečian
čių getų likimą Baltijos kraš
tuose.

Šalia paskaitų buvo ir kitų 
renginių — baltiečių meno pa
roda, knygų paroda ir parduo
tuvė, priėmimas miesto rotušė
je, poezijos vakaras ir pagaliau 
užbaigiamasis pokylis. Viskas 
vyko Toronto un-to patalpose, 
išskyrus priėmimą miesto rotu
šėje. Platesnis reportažas bus 
vėliau.

Pasaulio Lietuvių Dienų in
formacinė būstinė įsikūrė To
ronto Lietuvių Namuose ir vei
kia vakarais 6-10 v. tel. 532- 
2911. Taip pat jau galima įsi
gyti bilietus į dainų šventę ir 
sporto žaidynes. Dainų šventės 
bilietai — $6, $8, $10; žaidynių 
— $15 ir galios visoms sporto 
varžyboms kiekvieną dieną. 
Varžybos truks septynias die
nas. Sekmadieniais bilietus bus 
galima įsigyti parapijų patal
pose ir Toronto Lietuvių Na
muose popiečių metu. Čikagoje 
bilietus galima įsigyti J. Vaz- 
nelio “Gifts International Ine.” 
parduotuvėje. PLD. Inf.

Pasaulio Lietuvių Dienų in
formacinei brošiūrai “Kas ir 
kur?” sveikinimai ir skelbimai 
turi būti įteikti A. Rinkimui, 
53 Burrows Ave., Islington, 
Ont., M9B 4W8 iki birželio 1 d.

Maironio mokyklos IXa sk. 
mokiniai išleido rinkinį “Lie
tuvių tautosaka”, kurin surašė 
dainas ir patarles, paimtas iš 
įvairių šaltinių. Prie jų pridėjo 
savo aiškinimus bei išvadas.

Jau neatsižvelgiant j daugelio tau
tu statistinius duomenis, kad žmo
nės ir jaunimas labiau domisi tikė
jimu (nebūtinai organizuota religi
ja), tiktų paklausti, ar abstraktus ir 
bendras klausimas apie religiją ga
li iššaukti asmeninį, kristocentrinį 
atsiliepimą.

Prieš savaitę ateitininkų susirin
kime buvo, taip pat išdalinta anketa 
su klausimu: “Kokiu būdu Jėzus 
yra manyje?" Atsakymai: “Jėzus 
yra manyje visada. Jėzus kartais ne
lengvai jaučiamas, bet turi daug 
įtakos į mano gyvenimą. Nors kar
tais galvoju, kad pats viską sugal
voju, aš manau, kad Jėzus daug pa
dėjo. Jis gyvena mano širdyje. Vis
ką, ką aš darau, aš darau jo vardu. 
Per šv. Komuniją Jis ateina naujai 
į mano širdį. Mano veiksmai turėtų 
būti kaip jo veiksmai. Jis pagelbsti, 
kai reikia pagalbos ar turiu proble
mų. žinodama apie Kristų, turiu 
ypatingus principus, pagal kuriuos 
elgiuosi ir gyvenu. Kai užsigaunu, 
tai ta žaizda išgyja.”

Kitas klausimas: “Kokiu būdu ga
liu Jėzų parodyti kitiems?” Atsa
kymai: “Savo gerumu, atleisti, kai 
mane užgauna, padėti kitiems, ku
riem; reikia, tik gero daryti visiems, 
ir nemeluot, ir pasakot apie jo at
ėjimą. Savo elgesiu ir savo žodžiais, 
pavyzdžiu, galiu padėti kitiems, gra
žiai elgtis, mandagiai elgtis ir kal
bėti. Galiu pasakyti kitiems, kad 
Dievas mums padeda, kai Jo mums 
reikia. Jis parodo ar pagelbsti mums 
veiksmais ir žodžiais; reikia būti, 
kaip Jėzus buvo. Žmonės mato, kai 
esi kaip Jėzus. Kiti, pažiūrėję į ma
ne, turėtų matyti Jėzų. Jis ir Jo ge
rumas turėtų atsispindėti mano 
veiksmuose ir žodžiuose. Daryti ge
rus darbus kiekvieną dieną mano 
šeimai ir kitiems.”

Kaip būtų galima pritaikyti šiuos 
pasisakymus prie anų minčių išva- 
dos? A. Saulaitis, SJ

KELIAUJANTIS JAUNIMAS
Dėkoju už nuoširdų rėmimą jau

nimo pastangų ir norų keliauti po 
Kanadą ir pasaulį (“TŽ" vedamasis, 
nr. 17 — 1472). Lietuvių jaunimas 
turi daug progų matyti mūsų pasau
lį, lankydamas lietuviškus renginius. 
Aš sutinku, kad lietuvių jaunimo 
vadovams turėtų būti padengtos ke
lionių išlaidos, kai vyksta organiza
cijos reikalu. ,

Taip pat dėkoju už paskelbimą 
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gas sudarytos ir dabar bandomos 
įvykdyti apnakvydinimo sistemos. 
Deja, Jūsų informacijos, liečiančios 
sistemos sudarymo mintį ir išvysty
mo darbą, yra truputį netikslios. 
Apnakvydinimo sistemos mintis iš
kilo KLJ S-gos tarybos narių suva
žiavime, kuris įvyko 1976 m. gegu
žės mėn. Windsore. Kanados L. Jau
nimo Sąjungos valdybai buvo paves
ta suorganizuoti apnakvydinimo sis
temą Kanados ir kitų kraštų lietu
viškam keliaujančiam jaunimui, 
šios sistemos išvystymas yra bando
mas tik Kanadoje PLIS žinioje, bet 
ne PUS globoje ar jos valdybos 
iniciatyva.

Paulius Kuras,
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos pirm.
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Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
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Narys "Better Business" Biuro

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
A A * Automobilių
r <F V C * Komerciniai ,

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



10 psi. Tėviškės Žiburiai

TORONTO^
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Šią savaitę vykdomi iš lauko 

darbai apie naująją šventovę.
— šventovės statybos fondui au

kojo $8000: Monika ir Juozas Vaš- 
keviėiai; $2000: J. V. Demikiai; 
$1000 dr. R. D. Staškevičiai-Stass; 
$800: kun. V. Stankūnas, Montreal, 
Que; J500: B. Kronas, Hamilton, 
Ont.; $400: dr. A. A. Valadkos; 
$300: Toronto “Paramos” kredito 
kooperatyvas; po $200: J. O. Kanap- 
ka, dr. A. D. Barkauskai (2.500), 
A. K., B. I. Stasiuliai, B. Jonynas, 
V. F. Urbonai; po $100: S. Kojelie
nė, B. Girčiai, J. K. Povilaičiai; $50: 
M. Dausienė. Geradariams nuoširdi 
padėka.

— Naujosios šventovės šventini
mas Įvyks birželio 11, sekmadienį, 3 
v. p. p. Iškilmėse sutiko dalyvauti 
Amerikos konsulas John Diggins, 
Mississaugos burmistras Ronald Se
arle, gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
žmuidzinas su ponia, Liet. Bendruo
menės bei organizacijų atstovai. 
Bilietai į banketą gaunami par. sa
lėje sekmadieniais po pamaldų ar
ba skambint telefonu A. Sčepavičie- 
nei 766-3726, vakarais — R. Celej- 
ewskai 231-8832.

— Gražiai praėjo iškilmės pirmo
sios vaikų Komunijos. Daug rūpes
čių ir darbo vaikų paruošimui įdėjo 
seselė Paulė. Jai nuoširdi parapijos 
padėka.

— šią savaitę kasami pamatai 
naujiems paminklams šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Kapinių lank ymo 
diena — gegužės 28. Pamaldos ka
pinių aikštėje — 3 v. p. p.

— Po ilgos ir sunkios ligos, aprū
pinta ligonių sakramentais, mirė 
nuoširdi parapijietė a. a. Janina 
Kaknevičienė. Vyrui, sūnums ir vi
sai plačiajai velionės giminei nuo
širdi užuojauta.

— šv. Jono liet, kapinėse praėju
sią savaitę palaidoti: a.a. Antanas 
Mirskis, 62 m., ir a. a. Juozapas Čer- 
nauskas, 79 m. Velionių artimie
siems nuoširdi užuojauta.

— ŠĮ sekmadienį 11 v. pamaldos 
Įvyks taip pat Wasagoje.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v. r., 
ir a. a. Petronėlę Besąsperienę; 
sekmadienį, 10 v. r., už a. a. Vana
gienę ir a. a. Oną Petraitienę, 11 v. 
už a. a. Leoną Kocių ir p. Cikštų šei
mos mirusius.
\ — Susituokė: Jonas Edvardas Po
vilaitis ir Kristina Marija Rovaitė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Trečiadienį, 7.30 v. v., iždinin

kės bute įvyks finansų komiteto po
sėdis, penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamoka.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamal
dos su sekmadienio mokykla.

— Jaunimo veikla: balandžio 30 
p.p. Delkų namuose įvykusiame jau
nimo susirinkime dalyvavo 27 jau- 
nuoliai-lės, kurie ten pat sudarė 
veiklos komitetą. Sekantis jaunimo 
pobūvis įvyks birželio 3 d., 6 v.v., 
p.p. Bumeistrų namuose, 418 Tema- 
gami Cresc., Mississaugoje. Progra
moje numatyta plaukimas, “barbe
cue” ir t.t.

— Gegužės 5 d., 8 v.v., p.p. Delkų 
namuose įvyko choro pagerbimas.

— Konfirmacija įvyks birželio 18 
d., 11 v.r.

— Metinė parapijos iškyla numa
tyta rugsėjo 10, sekmadienį. Vieta 
bus paskelbta vėliau. Iškyla negali 
Įvyksti birželio mėn., nes visi sek
madieniai užimti Karavano ir Pa
saulio Lietuvių Dienų.

— Alfonsui Preikšaičiui reiškia
me gilią užuojautą, mirus jo žmo
nai Francis.

— Sveikiname jaunavedžius Kris
tiną ir Joną Povilaičius.

— Maldose prisiminkime: Marytę 
Pranskevičienę, kuri po operacijos 
vėl turėjo sugrįžti į Mt. Sinai ligo
ninę; Martyną Jankų, kuris po ope
racijos vėl sugrįžo į šv. Juozapo li
goninę.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms — 

rengėjoms ir viešnioms, prisidėju
sioms prie mano būsimo naujagi
mio kraitelio.

Jūsų parodytas nuoširdumas ir 
praleistas vakaras su jumis bus 
ilgai atmintinas.

Lieku dėkinga visoms —
M. Neverauskienė

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

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

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

IŠNUOMOJAMA — kambarys, vir
tuvė ir atskira prausykla; yra vieta 
automobiliui. Pageidaujama vienas 
asmuo. Skambinti telefonu 656-6592
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Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Petrą Raškauską ir 

Idą Banylytę, kurie susituokė gegu
žės 13 d.

— Ruošiasi tuoktis Kristina Naru
ševičiūtė su Janiu Bakevičium.

— KL Katalikių Moterų Dr-jos 
parapijos skyriaus paskutinis susi
rinkimas prieš vasaros atostogas — 
gegužės 28, sekmadienį, po 11.30 v. 
Mišių Parodų salėje. Programoje — 
I. Kairienės paskaita “Truputis tuš
tybės” (apie grožio priemones ir 
grožio išlaikymą).

— A, a. Juozas Cernauskas, 79 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Šv. Jo
no kapinėse gegužės 13 d. Gili užuo
jauta jo žmonai Kastei, dukroms 
Vandai, Aldonai Levišauskienei su 
šeima ir Adelei Daugėlienei su šei
ma. Giliai užjaučiame dr. J. Ulec- 
ką, mirus jo seseriai; A. Arštikaitie- 
nę—jos pusseseriai Jievai Juodsnu- 
kienel Lietuvoje; M.Sepulienę, mirus 
Lietuvoje jos broliui Stanislovui 
Laurinskui; Joną Kulikauską, mirus 
jo tetai Elenai Kulikauskaitei 
Amerikoje.

— Gegužinės pamaldos vyksta 
kasdien mūsų šventovėje 7.30 v. v., 
šeštadieniais po 9 v. Mišių, sekma
dieniais po 11.30 v. Mišių.

— “Vilniaus” pavilijonas bus 
įrengtas birželio 23 — liepos 1 
d. d. mūsų patalpose. Pasus į visus 
paviljonus galima įsigyti iš anksto 
papiginta kaina pas H. Simanavičie- 
nę, Lietuvių Namuose ir abiejuose 
bankuose.

— Parapijos choro repeticijos 
vyksta trečiadieniais 7.30 v. v. muzi
kos studijoje.

— Jaunimo choras gieda per 10 v. 
Mišias, o po Mišių repetuoja. Prašo
me tėvus, kad atvežtų jaunimą į Mi
šias ir į repeticijas. Labai svarbu, 
nes ruošiasi dalyvauti dainų šventė
je.

— Pensininkų pobūviai vyksta 
kiekvieną trečiadienį, 3 v. p. p.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Bro
nę Paškauskienę, užpr. pati, 8.30 Už 
Mykolą Dervinį, užpr. S. Dervinie- 
nė, 9 v. novenos Mišios už motinas,
9.30 už Reginą Hillcnbrand • Cičiū- 
rienę, užpr. L. P. Murauskai, 10 v. 
už Mykolą Ropę, užpr. E. Juškienė,
10.30 už Antaną Jokūbauską, užpr. 
J. J. Šarūnai; sekmadienį, 8 v. r. už 
Kazį Gontą, užpr. F. B. Roževičiai,
11.30 už parapiją, 7 v. v. už Mariją 
Štuikienę ir Joną Valatką, užpr. A. 
Štuikys.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienį LN Karaliaus 

Mindaugo menėje įvyko iškilmingi 
Motinos Dienos pietūs, kuriuose mo
tinos buvo apdovanotos gėlėmis ir 
pavaišintos specialiai joms pareng
tais valgiais ir vynu. Jas sveikino 
visuomeninės veiklos koordinacinio 
komiteto pirm. T. Stanulis. D. Par- 
gauskaitė, Z. Bacevičiūtė, D. Dir- 
mantaitė ir L. Stanulytė padeklama
vo atitinkamus eilėraščius. Dalyva
vo per 400. Svečių knygoje pasirašė: 
V. Stankus, A. R. Idzeliai, A. Ruk
šėnas, E. Klimas, H. Meilus ir O. 
Meilutė iš Klevelando, S. Šakiai iš 
New Jersey, R. Lapas iš Čikagos, I. 
Stanaitytė iš Hamiltono, A. J. Ka
raliūnai iš St. Catharines, A. E. 
Mickai iš Staynerio ir Stp. Šakys iš 
Vokietijos.

— Toronto Maironio mokykla 
kviečia jaunimą 9-16 m. amžiaus įsi
jungti į mokyklos chorą, kuris daly
vaus PLD dainų šventėje š. m. lie
pos m. 2 d. Repeticijos vyksta kiek
vieną antradienį, 7.30 v. v., LN Ka
raliaus Mindaugo menėje. Chorui 
vadovauja D. Garbaliauskienė.

— LN nario įnašus įmokėjo: Ant. 
Pušinskas $100, Z. Pušinskas $100, 
Edv. Grybas $25.

— LN reiškia nuoširdžią užuojau
tą nario a. a. Prano Stanaičio gimi
nėms ir artimiesiems, kuris mirė ge
gužės 6 d.

— LN Vyrų Būrelis rengia meti
nę gegužinę Clairville parke, netoli 
Toronto, birželio 18, sekmadienį, 1 
v. p. p.

— S. m. per pirmuosius keturis 
mėnesius LN valdyba išmokėjo or
ganizacijų kultūrinei veiklai parem
ti $3510.00, o salių nuomos išlai
doms padengti — $5375.00.

PADĖKA
Toronto “Atžalynas” dėkoja vi

suomenei už gausų dalyvavimą mū
sų metinėse iškilmėse, už paskatini
mą ir moralinę paramą, šeiminin
kėm už sotu, gardų maistą, poniom 
už puikiai papuoštus stalus ir lote
rijos bilietų platinimą, savanoriam 
talkininkam už stropią baro priežiū
rą, jaunimui už sklandų ir greitą 
stalu aptarnavimą.

Nuoširdus lietuviškas ačiū už di
džia finansinę paramą "Atžalyno” 
rėmėjams: p.p. K. Asevičiams, E. 
Bumeisteriams, S. Čepams, O. Del- 
kams, R. Hiršams, O. Indrelienei, 
S. Kuzmui, A. Langui, Lietuvių Na
mams, B. Mikšiui, kredito koope
ratyvui "Parama”, V. Skrebutėnams, 
H. Stcpaičiams, J. Strazdams, J. Vit- 
kūnams.

“Atžalynas”
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė Rusholme ir College gatvių ra
jone. Skambinti telefonu 534-5483 
Toronte.
PARDUODAMAS SKLYPAS 150 pė
dų ilgio ir 190 pėdų pločio, tinka
mas verslo statybai, prie 26 plento, 
3 mylios nuo Collingwood miestelio, 
skambinti tel. 363-2853 Toronte.

KAINA: $10.00 asmeniui, įskaitant nakvynę, 
maistą ir vaišes. Atsivežkite miegmaišius ir 
gerą nuotaiką. Paskubėkite užsiregistruoti pas 
sekančius asmenis: Martyną Yčą 766-7300,

PROGRAMA: šokiai, laužas, sportiniai žaidimai, B. BQ's ir kt.
Rimą Kalinauską 533-7506, Liną Čepą 233-8802, 
Ramoną Grigaliūnaitę 259-5770, Snieguolę Un- 
derytę 766-1718, Antaną Stauską 257-3416.
Rengėjai — LIET. NAMŲ JAUNIMO BŪRELIS

LN jaunimo būrelis š.m. gegužės 20-21 dienomis Tėvų 
pranciškonų vasarvietėje Wasagoje rengia

jaunimo STOVYKLĄ

Maloniai kviečiame atsilankyti į 

dail. Eugenijos Rastonienės ir Normanto Lingertaičio

r

gegužės 27-28 d. d. Anapilio parodų salėje.
Atida rymas-gegužės 27 d.z 4 valanda po pietų. 
Sekmadienį parodos lankymas — nuo 10 valandos ryto iki 5 vai. vakaro. 
Parodę globoja — Anapilio Moterų Būrelis

A. a. Janina Kaknevičienė- 
Vanagaitė mirė gegužės 12 d. 
rytą savo namuose, nesulauku
si nė 50 metų amžiaus. Palaido
ta gegužės 15 d. šv. Jono lietu
vių kapinėse. Negaluoti ji pra
dėjo 1977 m., bet Kalėdų proga 
dar pati buvo atvažiavusi į savo 
darbovietę — “T. žiburių” ad
ministraciją ir jautėsi neblogai. 
Taip pat ji dar galėjo dalyvauti 
tradiciniame “TŽ” spaudos va
kare. Vėliau jos sveikata ėmė 
silpnėti. Specialistai ligoninėse 
bandė įvairiais būdais padėti, 
bet išgelbėti jos gyvybės nebe
galėjo. Paskutines savaites ji 
praleido namuose, globojama 
bei slaugoma savo vyro Kazio ir 
kitų šeimos narių bei artimųjų. 
Duodami vaistai ramino tik 
skausmus, bet nebegydė. Taip 
velionė, ilgokai sirgusi, užbaigė 
savo žemiškąją keilonę, palik
dama liūdinčius šeimos narius, 
artimuosius ir bendradarbius.

Velionė visą laiką aktyviai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje 
— tautinių šokių grupėje, cho
ruose, organizacijose. Kuri lai
ką buvo narė “Carling Art 
Foundation” komisijos, sudary
tos “Carling” bendrovės. Tos 
komisijos uždavinys buvo — pa
skirstyti šios bendrovės duoda
mas lėšas Įvairių tautybių kul
tūriniams vienetams, šia gali
mybe pasinaudojo ir nevienas 
lietuvių vienetas. Žymiausius 
pėdsakus velionė paliko . “TŽ” 
administracijoje, kuriai ji vado
vavo daug metų. Dirbo ji kant
riai, atsidavusiai, paslaugiai, 
stengdamasi visiems padėti.

Velionės laidotuvėse dalyva
vo labai daug tautiečių. Laido
tuvių namuose visus tris vaka
rus buvo pilna maldininkų — 
netilpo koplyčioje. Gegužės 15, 
pirmadieni, laidotuvių dieną 
Lietuvos Kankinių šventovė bu
vo pilnutėlė žmonių. Konceleb- 
racines Mišias atnašavo kun. P. 
Ažubalis, kun. A. Simanavičius, 
OFM, kun. B. Pacevičius ir kun. 
J. Staškus. Giedojo parapijos 
choras, vad. muz. St. Gailevi- 
čiaus, sol. R. Strimaitis, akomp. 
J. Govėdo. Pamokslą pasakė 
kun. Pr. Gaida.

Po pamaldų su Velione atsi
sveikino: Lietuvos Kankinių 
par. vardu kun. P. Ažubalis, 
KLB vardu pirm. J. R. Simana
vičius, parapijos choro — po
nia Charnomaz, katalikių mote
rų dr-jos — p. Vitkuvienė, “T. 
Žiburių” leidėjų — dr. S. Če
pas.

Į kapines Velionė buvo paly
dėta su visa derama pagarba 
gausios tautiečių minios, kuri 
tylia savo laikysena tarė jai 
“Ilsėkis ramybėje”.

Užjausdami “T. Žiburius”, 
netekusius administratorės a.a. 
J. Kaknevičienės, vietoj gėlių 
spaudai paremti atsiuntė §30 
“Litho-Art” spaudos bendrovė, 
$25 KLK Moterų Dr-jos Lietu
vos Kankinių par. skyrius.

A.a. Janinos Vanagaitės-Kak- 
nevičienės atminimui pagerbti 
skiriame $40 auką “Tėviškės 
Žiburiams” — S. Dabkus, P. O. 
Dabkai, P. S. Morkūnai, F. P. 
Stirbiai.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

JIEŠKAU GYVENIMO draugo lie
tuvio 58-65 metą amžiaus. Atsakysiu 
tik i rimtus laiškus. Rašyti "T. Ži
burių" adresu, pažymint ant voko 
“Našlei".

Toronto Lietuviu Namu

S
 ANTROJI POILSIO ■

TOVYKLŪ
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ“^ 

VASARVIETĖJE, WASAGOJE, 
įvyks š.m. rugpjūčio 5-19 dienomis.

k STOVYKLOS PATALPŲ MOKESTIS: 
l\ vienam asmeniui nuo 10 iki 20 dol. savaitei,

vienai šeimai nuo 30 iki 40 dol. savaitei.
\ Stovyklos metu veiks virtuvė.

Informacijų reikalais kreipkitės:
Vytas Kulnys, tel. 769-1266 

Ur M. Račys — LN sekmadienių popietėse
’ K. Daunys — Lietuvių Namuose
Maloniai kviečiame visus lietuvius atostogauti šioje ant
roje LN stovykloje. Rengia — LN Vyrų Būrelis

TORONTO MIESTAS
Atmatų išvežimo tvarkaraštis

Kadangi gegužės 22, pirmadienis, yra miesto tarnautojų 
šventė, tą dieną nebus atmatų išvežimo.

Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antradienį, 
o antradienio — trečiadienį.

1978 m. gegužės 24, trečiadienį, nebus išvežami laik
raščiai ir sunkūs daiktai, kaip šaldytuvai, baldai, medžio 
gabalai, šepečiai ir pan. Tie daiktai bus išvežami 1978 
m. gegužės 31, trečiadienį.

Būsime dėkingi už jūsų talką — atmatų išnešimą į ati
tinkamą vietą skirtąją dieną.

R. M. Bremmer, P.Eng., F.I.C.E. 
Toronto miesto viešųjų 

darbų viršininkas

DĖMESIO, KANADOS 
LIETUVIŲ FONDO NARIAI!

Visuotinis metinis narių su
važiavimas šaukiamas birželio 
3, šeštadienį, ne birželio 6 d., 
kaip per klaidą įrašyta išsiun
tinėtuose kvietimuose, 10.30 v. 
ryto, Toronto Lietuvių Namuo
se. Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Aukas Pasaulio Lietuvių Die
noms renka finansų komisija, 
kuriai pirmininkauja inž. E. 
Cuplinskas. Be to, specifiniams 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių reikalams aukas renka 
kita komisija, kuriai pirminin
kauja Paulius Dunderas (505 
Glendale Ave., Toronto, Ont. 
M6P 1G9, tel. (416) 763-6538). 
Šios komisijos sąskaitos nr. 
“Paramoje” yra 5358.

Bendrosios PLD finansų 
komisijos sąskaitos numeris 
“Paramoje” — 5578.

Lietuvių Kankinių šventovė
je gegužės 13 d. susituokė Jo
nas E. Povilaitis su Kristina M. 
Rovaite. Apeigas atliko kun. P. 
Ažubalis ir kun. A. Žilinskas. 
Pamaldų metu solo giedojo sol. 
V. Verikaitis, akompanuojamas 
muz. J. Govėdo. Nuotaikinga 
vestuvių puota įvyko Anapilio 
salėje. Jaunavedžiai povestuvi- 
nėn kelionėn išvyko į Ispaniją.

Prisikėlimo parapijos banke
lis bus uždarytas gegužės 22, 
pirmadienį.

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas — gegužės 24, trečia
dienį, 7.30 v.v. pas narę L. No- 
vogrodskienę (28 Ormskirk 
Cres., tel. 769-8846). Visos na
rės ir viešnios kviečiamos daly
vauti.

Gen. Lietuvos konsulas dr. 
J. Žmuidzinas gegužės 10 d. at
silankė Italijos konsulate, To
ronte, ir pareiškė gen. Italijos 
konsului užuojautą bei pasira
šė Aldo Moro šeimai gedulo 
knygoje.

Ponia H. žrhuidzinienė ge
gužės 11 d. dalyvavo Ontario 
gubernatorės Pauline M. Mc- 
Gibbon priėmime-priešpiečiuo- 
se, suruoštuose Toronto konsu
lų žmonoms pagerbti.

Pašto tarnyba po gegužės 1 
d. dar labiau sutriko — skun
dai plaukia iš įvairių vietovių. 
Buvo tikėtasi, kad nuo gegužės 
1 d. pašto tarnyba pagerės, nes 
centrinis paštas buvo perkeltas 
iš Toronto į naujas patalpas 
Mississaugoje. Į šią centrinę 
įstaigą “TŽ" pristatomi kiek
vieną antradienį. Deja, laukto 
pagerėjimo kol kas nematyti.

® MONTREAL
Klubas “Rūta” gegužės 17 d., 1.30 

v.p.p., šaukia informacinį narių su
sirinkimą ir ruošia pavasario pobū
vį—vaišes. Auka už vaišes — $1.50.

Klubas numato išvykas: 1. į Put- 
namą birželio 15-19 d.d., 2. African 
Safari, zoologijos sodą, — liepos 5 
d., 3. į Tūkstantį salų — liepos 19 
d., 4. į V. ir P. Dikaičių vasarvietę 
— liepos 23 d. Norintieji dalyvauti 
išvykose registruojasi klube. Kainos 
bus praneštos vėliau.

Klube lankėsi seselė Aloyza, Put- 
namo Matulaičio namų vyresnioji. 
Ta proga buvo suruošta rankdarbių 
paroda. Rankdarbiams vadovauja se
selė Jonė, talkinama E. Urbonaitės, 
V. Balčiūnaitės ir kitų.

Seselė Aloyza, dirbdama su vyres
nio amžiaus žmonėmis, kurie net 
100 metų peršoka, davė pluoštą įdo
mių minčių, kaip praleisti senatvę 
ir būti naudingu. Vaišių metu klu
bo sekretorius A. Ališauskas per
skaitė humoristinį klubo veiklos ei
lėraštį, ypač paminėdamas tuos, ku
rie daug dirba.

Solistė Gina Capkauskienė, St. Pe- 
tersburgo Bendruomenės kviečiama, 
buvo nuvykusi koncertuoti. Ta pro
ga ji ten praleido tris savaites, ato
stogaudama visuomenininkų Sofijos 
ir Stasio Vaškių globoje. Gegužės 6 
d. su sol. R. Strimaičiu koncertavo 
Hartforde, Conn. Birželio 11 d. gir
dės ją torontiečiai Lietuvos Kanki
nių šventovės iškilmėse. Birželio 14 
d. koncertuos Otavoje sibirinių trė
mimų minėjime.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
• C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
10.5%Einamąsias s-tas .................. 6.0% Asmenines ..................

Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekiln. turto 10.0%

Pensijų planas ......................... .8.5% Čekių kredito ........................ .12.0%
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

8.75% 
9.0% 

9.25%

Invcstocines nuo .................. .10.5%

Duoda nemokamų gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki 
už paskolos sumą.

$10.000

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

Dr. Ramūnas Barakauskas
ATIDARO NAUJĄ

dantų gydymo kabinetą
94 Cumberland Street, suite 502, 
Toronto, Ontario Telefonas 922-6756 
Bay-Bloor rajonas. Priima pacientus pagal susitarimą

Muskokos rajone parduodami
rezidenciniai vasaros sklypai po 4-5 akrus, kiekvienas su 
200 pėdų ežero pakrantės. Įdėta septinė sistema. Dėl smul
kesnių informacijų ir pirkimo sąlygų skambinti telefonu

TORONTE 767-8711 arba 767-7159
Savaitgaliais: 1-705-538-2732

REAL ESTATE — PERKANT — PARDUODANT —
PASKOLŲ REIKALAIS prašoma kreiptis į

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

Danutė Staskevičienė, kat. mote
rų skyriaus pirm., po gražaus Vely
kų stalo, kuriam daug pasidarbavo, 
buvo išvykusi su dukra Regina Pie- 
čaitiene poilsio į Miami Beach.

Toronto “Varpas” balandžio 15 d. 
d. sėkmingai koncertavo Aušros 
Vartų par. salėje. Vėliau atvykę tu
rėjo grįžti į namus, nes salė buvo 
perpildyta. Koncertą rengė “Balti
jos" stovyklavietės komitetas 15 me
tų sukakčiai paminėti. Komiteto 
pirm. J. Piečaitis apibūdino stovyk
los reikšmę mūsų jaunimui ir supa
žindino su svečiais iš Toronto.

Scenoje pasirodė 40 choristų. Dėl 
įvairių priežasčių keliolika iš jų ne
galėjo atvykti. Nežiūrint to, choras 
buvo pasigėrėtinas. Jis pirmoje da
lyje atliko lietuvių kompozitorių 
dainas, antroje — operų ištraukas. 
Po kiekvienos dainos buvo girdėti 
“bravo”, “bis”, "dar daugiau" ir ilgi 
plojimai. Baigiant koncertą publika 
savo plojimais nepaleido “Varpo” 
nuo scenos. Choras turėjo susirin
kusius raminti ir nesigailėjo priedo. 
Net ir šokiuose "Varpas” vyravo, 
paįvairindamas juos daina ir kito
mis nuotaikingomis linksmybėmis.

Buvo pravestas "Baltijos" stovyk
lavietės vajus. Suaukota apie $2.000. 
Pagaliau J. Piečaitis pranešė, kad 
autobusas jau kviečia “Varpą" į na
mus. "Sudiev, sudiev”—girdėti dai
nos garsai. “Varpas” atsisveikino, 
bet jų “Skambėk per amžius vai
kams Lietuvos" ilgai pasiliks su mu
mis.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Patarnavimas greitos, 
malonus, profesijonaliai 

kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY 

OF CANADA
Mūsų įstaigos veikia 

visoje Kanadoje
Toronte jums patarnaus
Stasys Jokūbaitis 
1310 Bloor St. W.

Tel. 537-1245
Ilgametis jo patyrimas, 

remiamas didelės bendrovės, 
užtikrins gerą patarnavimą

IŠNUOMOJAMAS kambarys arba 
du kambariai ir virtuvė su baldais 
arba be baldų suaugusiems ir nerū
kantiems arti High Park požeminio 
traukinio. Rami vieta. Skambinti 
tel. 762-7196.


