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Spauda ir tauta
šią temą kelti skatina lietuviškosios spaudos sukaktis, 

būtent, 75-sios metinės nuo laisvės atgavimo. Jos sueina 
šių metų balandžio 24 d. Carinė Rusija, paglemžusi Lietu
vą, panūdo ją suvirškinti, t.y. surusinti. Tam užmojui jinai 
pajungė valstybines institucijas, mokyklas, sustiprino orto
doksų tikybos įtaką, suvaržė Katalikų Bendrijos veiklą ir 
tikėjosi išauginti naują lietuvių kartą jau rusiškoje dvasio
je. Per 40 metų (1864-1904) Maskva buvo išvysčiusi ypač 
didelį spaudimą spaudos srityje: išleido potvarkį, drau
džiantį spausdinti lietuviškas knygas lotyniškomis raidė
mis ir įsakantį vartoti vien rusiškas raides. Atrodė, kad lie
tuviams buvo suduotas mirtinis smūgis. Ne be reikalo 
skundėsi vysk. A. Baranauskas, sakydamas: “anei rašto, 
anei druko mums turėt neduoda”. O visdėlto įvyko atvirkš
čiai: lietuvių tauta ne tik nesurusėjo, i bet dargi tautiškai 
sustiprėjo. Kova už lietuvišką spaudą tapo visos tautos ko
va už savo gyvybę. Jinai stiprino tautinę sąmonę, jungė 
lietuvius prieš bendrą priešą, kuris pagaliau įžvelgė, kad 
tokios kovos laimėti negali. Jis pamatė, kad ir Prūsijoje, 
ir Amerikoje gimstanti lietuviška spauda įvairiais keliais 
pasiekia Lietuvą. Knygnešiai kaip skruzdės gabeno lietu
viškas knygas į savo kraštą ir maitino tautiečius laisvės 
žodžiu.

SLAPTOJI spauda ruošė kelią į spaudos, o kartu ir 
tautos laisvę. Spaudos draudimo dekretas po 40 metų 
kovos buvo atšauktas, nes patys rusai įsitikino, kad 

jis padeda daugiau lietuviams nei Maskvai. Atėjusi iš po
grindžio į viešumą, lietuviškoji spauda ruošė kelią tolimes
niam laimėjimui, būtent, visos tautos laisvei, kuri buvo įkū
nyta Vasario 16 aktu. Įžengusi į nepriklausomo gyvenimo 
etapą, lietuviškoji spauda tęsė tradicinę savo paskirtį — 
stiprinti tautinę krašto sąmonę, kurti savitą kultūrą, gai
vinti tautos moralę, statyti nepriklausomą valstybę. Įvairių 
srovių spauda, kad ir pasiginčydama, ypač politiniais klau
simais, sutarė pagrindiniuose dalykuose ir brandino tautą 
ateities grėsmėms, kurias pramatė tik vienas kitas, šiaip
jau visa tauta buvo įnikusi į atstatymu ir kūrybos darbus 
visose gyvenimo Srityse. Ir tai, ko tauta' negalėjo pasiekią 
carinėje baudžiavoje per šimtmetį, padarė per 20 metų. 
Jeigu ne naujoji Maskvos grėsmė, sugriovusi laisvėje pra
dėtą valstybės kūrimo darbą, Lietuva šiandieną būtų pir
maeilių valstybių pozicijose. Raudonoji Maskva, sunaiki
nusi Lietuvos valstybę, sunaikino ir laisvą jos spaudą. Liko 
šį sykį lotyniškosios raidės, lietuviški žodžiai, lietuviški 
laikraščiai, bet per juos kalba nebe Lietuva, o maskvinė 
Rusija, paglemžusi daugybę tautų ir pasivadinusi Sovietų 
Sąjunga.

1IETUVIŠKOJI spauda betgi yra nepavergiama. Kai ji 
buvo uždrausta 1864 metais, rado kelius į Prūsiją, į 

J JAV-bes. Taip pat nesvetimas buvo jai ir pogrindis 
bei tos Rusijos sritys, kur nebuvo taikomas draudimo po

tvarkis. Tuo būdu spauda tapo tylia srove, palengva griau
nančia vergijos krantus. Panaši būklė yra ir dabartinėje 
Lietuvoje, kur siaučia tie patys rusai, šalia oficialiosios 
spaudos, kalbančios okupacinės valdžios vardu, atsirado po
grindžio spauda, kuriai neprieinama nė viena spaustuvė, 
o tik labai primityvios dauginimo priemonės. Dėlto jos 
išvaizda skurdi, bet dvasia stipri. Iš jos dvelkia autentiškas 
tautos balsas, žadinantis lietuviškąją sąmonę ir parodantis 
grėsmingus okupacinės valdžios kėslus. Į jos balsą jungiasi 
ir visa išeivijos spauda, išskyrus komunistinę "Laisvę” ir 
“Vilnį”, kurios išreiškia ne lietuvių tautos, o Maskvos bal
są. Tiesa, išeivijos spauda yra daugiaveidė, nepasižyminti 
vieningumu, tačiau Lietuvos laisvės klausimu ji sudaro 
solidų frontą, jei neskaityti vieno kito taktinio susvyravi
mo. Tai reiškia, kad visa lietuviškoji spauda — ir pogrin
dinė Lietuvoje, ir laisvoji išeivijoje yra gyvoji jėga, kuri 
ruošia tautą naujai laisvės epochai. Tai esminė jos paskir
tis, apimanti ir kultūrinį, ir politinį aspektą. Dėlto visi tu
rėtume lengvinti spaudai kelią, skatinti jos kūrybiškumą, 
stiprinti pajėgumą ir smerkti pasitaikantį destruktyvumą.
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Profesorius dr. ROMAS VASTOKAS, dėstantis antropologiją Trento universitete, pokalbyje su Kanados ministerių 
pirmininku PIERRE-ELLIOT TRUDEAU Otavoje. Prof. R. Vaštokas ateinančiuose rinkimuose kandidatuoja į Ka
nados parlamentą Hastings-Frontenac apylinkėje, remiamas liberalų partijos

Lietuva - laisvės fronto priešakyje
Britanijos profesorius apie disidentų sąjūdį Sovietų Sąjungoje ir kitose šalyse

KANADOS ĮVYKIAI

Turtingoji
Albertos parlamento rin

kimus vėl laimėjo konservato
riai su savo premjeru P. Loug- 
heedu, atkakliai ginančiu šios 
prov’incijoos teises konferenci
jose su Kanados vyriausybe. 
Naftos išteklių dėka albertiečiai 
šiandien turi augščiausią gyve
nimo lygį visoje Kanadoje, ma
žiausius provincinius mokes
čius, biudžetinį perteklių, bili
jonus dolerių ateičiai skirtame 
fonde. Šį kartą atstovų skaičius 
parlamente nuo 75 buvo padi
dintas iki 79. Konservatoriai 
parlamentan grįžo su 74, socia
linis kreditas — su 4, o NDP 
socialistams teko tik viena vie
ta, kurią apgynė jų vadas G. 
Notley. Oficialia opozicija lieka 
socialinio kredito sambūris su 
savo vadu R. Clarku. Skaudžiau
sias smūgis ištiko provincijos 
liberalus, negavusius nė vienos 
vietos parlamente. Pralaimėji
mo susilaukė net ir jų vadas N. 
Tayloras. Premjeras P. Loug- 
heedas turės pertvarkyti savo

provmciĮa
ministerių kabinetą, nes rinki
muose nedalyvavo ir tuo pačiu 
iš aktyvios politikos pasitraukė 
9 buvusieji ministerial. Prieš 
rinkimus premjeras P. Loug- 
heedas pažadėjo Albertą pada
ryti medicininių tyrimų centru. 
Šiam tikslui Edmontone bus 
įsteigtas specialus $300 milijo
nų fondas, kurio metinės $25- 
30 milijonų palūkanos bus nau
dojamos tyrimams, pasikvie
čiant žymiausius šios srities 
specialistus. Pasak P. Loughee- 
do, pasiektais laimėjimais me
dicinoje tada galės naudotis vi
sa Kanada.

Kai Alberta džiaugiasi bilijo- 
. ninėmis dolerių atsargomis, Ka
nada klimpsta vis į didesnes 
skolas. 1978 m. atsiskaitymo su 
užsienio balansas davė net $5,29 
bilijono deficitą, kuris ateityje 
gali dar padidėti. Prekybiniuo
se ryšiuose balansas buvo $3,5 
bilijono Kanados naudai, tačiau 
net $8,73 bilijono nuostolį at- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kanados ukrainiečių fondas “Wil
liam Kurelek Memorial Lectures” 
neseniai buvo pakvietęs iš Anglijos 
prof. I’. B. Reddaway, sovictologijos 
specialistą., kuris Toronto un-to pa
talpose skaitė dvi paskaitas. Prof. 
P. B. Reddaway profesoriauja Lon
done, Anglijoje, School of Econo
mics and Political Science; yra bai
gęs Cambridge un-tą, specializavosi 
sovietologijoje Harvarde ir Maskvo
je. Gerai moka rusų kalbą. Duoda
me jo paskaitų santrauką. RED.

Demokratinio judėjimo So- 
vietijoje pradžia reikia laikyti 
1966-68 m. laikotarpį. Į viešumą 
jis išėjo 1969 m. su protestu 
prieš nežmonišką elgesį su Kry
mo totoriais. Nuo to pereita 
prie akcijos užtarti visų kitų So- 
vietijos tautų persekiojamuo
sius. Ryšium su tuo, sąjūdžio 
branduolyje esantieji rusai pra
dėjo kelti mintį, kad šių dienų 
Sov. Sąjunga yra ne kas kita, 
kaip carų Romanovų imperijos 
kopija. Sov. Sąjunga, kaip ir 
ano meto carai, užėmė Rusijai 
politiškai ar ekonomiškai reika
lingus kitų tautybių gyvenamus 
kraštus, paskui pradėjo perse
kioti užimtuose kraštuose ky
lantį tautinį judėjimą. Tuo bū
du cariniai rusai tiek susilpnino 
patys save viduje, kad nebega
lėjo atlaikyti I D. karo spaudi
mo ir sugriuvo. Demokratinio 
judėjimo narys Andriejus 
Amarlikas ėmė pranašauti, kad 
dabartinė Sovietų Sąjunga, jei 
nepajėgs išspręsti tautybių 
klausimo greitai ir tinkamai, su
lauks Romanovų imperijos liki
mo.

Disidentinio judėjimo išryški
nimą profesorius tęsė, atsaky
damas į klausimą, prašantį api
būdinti tą judėjimą aiškiau. 
Pradžioje jis buvo grynai huma
nistinis, panašiai kaip žmogaus 
teisių sąjūdžiai Vakaruose, bet 
vėliau gyvenimo sąlygos priver
tė jį prisiimti ir politinių ele
mentų. Visdėlto ir dabar są
jūdis remiasi skatinimu veik
los už tautų laisvę taikiu būdu. 
Tautų laisvės atgavimo ginklu 
tas sąjūdis neremtų, nors pats 
profesorius prisipažino esąs

tarptautinės organizacijos Am
nesty International aktyvus na
rys.

— Ką gi tas sąjūdis konkre
čiai veikia? — nerimo paklausė- 
jas.

— Svarbiausias to sąjūdžio 
darbas esąs demokratinio lais
vėjimo idėjos kėlimas, o taip 
pat skelbimas priespaudos fak
tų. Be to sąjūdžio ir jo leidžia
mo leidinio “Dabartinių Įvykių 
Kronika”, niekas rimtai nežino
tų, kas Sovietijoje darosi: ne tik 
užsienis, bet ir patys to sąjūdžio 
centrai atskirose respublikose.

Po to, paskaitą konkretizuo
damas, paskaitininkas sugrupa
vo disidentinius sąjūdžius į ke
turias grupes: 1. kovojantieji 
už tautines laisves savose žemė
se, 2. rusų disidentai, 3. norin
tieji emigruoti iš Sovietų Sąjun
gos, 4. disidentai, atsidūrę už
sienyje.

Visi rusai disidentai sutaria, 
kad komunizmas yra netinka
mas jų tautos dvasiai. Jis esąs 
importuotas iš užsienio ir ne
prigijo tautoje iki šiol. Bet kai 
einama toliau, prasideda nesu
tarimai, nes jų pačių tarpe ideo
loginiai skirtumai yra labai di
deli — nuo kairiųjų liberalų iki 
rusiškųjų nacionalistų ir net fa
šistų, tebesvajojančių apie “di
džiąją Rusiją”. Nežiūrint to, vi
sų disidentų pagrindinis centras 
yra Maskvoje. Jis yra tiek stip
rus, kad net ir valdžia su juo 
skaitosi. Nedrįsdami to centro 
žmonių suimti, valdžios organai 
stengiasi jį izoliuoti. Todėl dau
giausia suėmimų susilaukia ne 
tiek centro žmonės, kiek įvai
rūs ryšininkai, ypač tie, kurie 
palaiko ryšius su atskiromis res
publikomis. Profesorius sumi
nėjo kelis nukentėjusius ryši
ninkus, jų tarpe vieną lietuvį.

Emigracijos siekiančią grupę 
daugiausia sudaro žydai ir vo
kiečiai. Žydai išvažiavimo siekia 
visomis galimomis priemonė
mis. Esą net iš Izraelio ateinan
čios instrukcijos pataria žydams 
rūpintis tik žydais ir negadinti 
santykių su valdžia, kišantis į

kitų tautų žmonių reikalus. Dėl
to žydų gana daug išvažiuoja.

Volgos vokiečių yra apie 2 
milijonai. Savo laiku jie kom
paktiškai gyveno prie vidurinės 
Volgos. Stalinas juos visus išve
žė į Aziją. Jų prašymas leisti 
įsteigti sovietinę respubliką bu
vo atmestas. Todėl jiems ir liko 
vienintelis kelias — emigruoti.

Apie grupę disidentų, jau iš
vykusių į užsienį, buvo pasaky
ta tik tiek, kad pradžioje jų ry
šys su centru Maskvoje buvo la
bai geras, bet dabar pradeda 
silpnėti, nes kaikurie iš jų pra
dėjo reikšti nuomones, nesutin
kančias su Maskvos centro nusi
statymu.

Daugiausia laiko paskaitinin
kas skyrė savose tėvynėse vei
kiantiems disidentams, s v a r- 
biausiais iš tų kraštų suminėda
mas Lietuvą, Ukrainą ir Armė
niją.

Ukrainoje, kaip ir Lietuvoje, 
pradžioje ėjo laisvės kova gink
lu. Nuo 1960 m. susiorganizavo 
demokratinis disidentinis sąjū
dis kaip protestas prieš Chruš
čiovo žiaurumus Ukrainoje. Il
gai veikę atskirai, ukrainiečiai 
nuo 1968 m. prisijungė prie 
centro Maskvoje. Jie leidžia sa
vų pogrindžio laikraščių ir vie
ni iš pirmųjų sudarė Helsinkio 
grupę.

Lietuvoje daug kas, išskyrus 
valdžios agentus, yra didesni ar 
mažesni disidentai. Tą patvirti
na ir pogrindžio spaudos gausu
mas. Didelę atramą tam sąjū
džiui teikia religija. Stipriai vei
kia Helsinkio grupė. Į centrą 
Maskvoje ateina gerai doku
mentuotos vietinės žinios.

Pabaigoje dar buvo paklaus
ta, ar profesoriui žinomas bet- 
kurioje respublikoje sąjūdis už 
išstojimą iš Sovietų Sąjungos, 
kaip tai numato sovietinė kons
titucija. Paskaitininkas atsakė, 
kad apie tokį sąjūdį respubliko
se jis nėra girdėjęs. Netgi ir pa
čiame centre Maskvoje toji min
tis tebėra grynai teorinė. A. A.

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PASKELBĖ PIRMĄJĄ SAVO 
encikliką “Redemptor Hominis” (“Žmogaus Atpirkėjas”), kurioje 
pagrindinis dėmesys tenka žmogaus teisėms ir socialiniam teisin
gumui. Šias temas Jonas Paulius II jau buvo palietęs P. Amerikos 
vyskupų konferencijoje Meksikoje. Enciklika pabrėžia, kad žmo
gus žmogiškąjį orumą tegali suvokti, laikydamas save Dievo vaiku. 
Gindamas religijos laisvę, Jonas Paulius II pasisako prieš ateizmą, 
kuris pilnais piliečiais viešajame bei socialiniame gyvenime pada
ro tiktai ateistus. Tikintieji tik toleruojami, traktuojami kaip ant
raklasiai žmonės, o kartais iš jų atimama ir pilietybė, šie popie
žiaus žodžiai aiškiai yra skiriami komunistinės diktatūros valdo
mom šalim. Demokratinį pasaulį Jonas Paulius II perspėja saugo
tis materializmo, kuris žmogų* 
paverčia ekonominės sistemos 
bei gamybos vergu, kai techno
loginė pažanga pralenkia mora
lę ir etiką, šiandien pasaulyje 
yra turtingų bendruomenių, o 
šalia jų — ir tokių, kurios ken
čia alkį, ypač neišsivysčiusiose 
šalyse. Joms dažnai vietoj duo
nos ir kultūrinės paramos tie
kiami ginklai. Jei ginklams ir 
karams panaudoti didžiuliai pi
nigai būtų buvę nukreipti mais
tui, gyvenimo paslaugoms, pa
saulyje nebūtų skurdo ir alkio. 
Enciklika siūlo jieškoti priemo
nių teisingesniam turto bei iš
teklių paskirstymui, kuris tega
li būti įgyvendintas nuoširdžia 
mintimi, gera valia, gailestinga 
širdimi.

Pasirašys sutartį
Prez. J. Carteriui pavyko su

rasti Izraeliui ir Egiptui priim
tiną taikos sutarties formulę, 
kuri oficialiai tebėra r““" 
skelbta. Ją jau patvirtino pr.ein-J 
jero M. Begino ministerių kabi
netas ir greičiausiai patvirtins 
Izraelio parlamentas. Egipto 
prez. A. Sadatas, atrodo, netu
rės jokių problemų savo parla
mente. Spėjama, jog kompro
misiniai sutarties punktai lietė 
Sinajaus naftos pardavimą Iz
raeliui, paspartintą pasikeitimą 
ambasadoriais ir finansinę JAV 
paramą Izraeliui bei Egiptui. 
Spaudoje kalbama apie $5 bili
jonus, kuriuos Izraelis su Egip
tu gaus sekančių trejų metų 
laikotarpyje. Į šią sumą grei
čiausiai nėra įtrauktas Izraelio 
aviacijos bazių perkėlimas iš 
Sinajaus pusiasalio į Negevo 
dykumą. Šiam tikslui prez. J. 
Carteris yra pasiūlęs $2,5 bili
jono, o premjeras M. Beginąs 
nori $3,5 bilijono. Technines 
sutarties detales Vašingtone ap
taria abiejų šalių krašto apsau
gos ministerial: Izraelio — 
Weizmanas, Egipto — K. 
Alis.

Arabų reakcija
Didžiausią problemą prez. J. 

Carteriui dabar sudaro kitų 
arabų valstybių reakcija, ypač 
finansiškai Egiptą remiančios 
Saudi Arabijos ir Jordanijos, 
kuriai iki 1967 m. karo priklau
sė vakarinė Jordano upės pa
krantė su dalimi Jeruzalės 
miesto, šių šalių valdovus jau 
aplankė prez. J. Carterio pata
rėjas saugumo reikalams Z. 
Brzezinskis. Kalbama, kad jo 
misija buvo nesėkminga, kad 
Izraelio ir Egipto taikos sutar-

čiai nepavyko gauti viešo prita
rimo dėl kitų arabų šalių bei 
palestiniečių PLO organizaci
jos spaudimo Saudi Arabijai ir 
Jordanijai. PLO vadas Y. Ara
fatas taikos sutartį laiko tiltų 
sudeginimu, prez. A. S adatą — 
arabų išdaviku. Prieš taikos su
tartį nusistačiusios arabų vals
tybės pernai Bagdade įvykusio 
je konferencijoje reikalavo po
litinių bei ekonominių ryšių nu
traukimo su Egiptu, jei prez. A. 
Sadatas pasirašys atskirą taikos 
sutartį su Izraeliu. Toje konfe
rencijoje dalyvavo ir Saudi 
Arabija, kurią Sirija su Libija 
dabar tikriausiai spaudžia lai
kytis konferencijos nutarimų.

Sustabdė teismus
Irano revoliucijos vadas A. R. 

Chomeinis sustabdė revoliuci
nius mahometoniškus teismus, 
kurių dėka jau sušaudyta apie 

orem-^ 50 buvusiU Šacho M. R. Pahla- 
vlo valdžios pareigūnų ir "16 
seksualinių nusikaltėlių. Prieš 
šiuos teismus kovojo Irano 
premjeras M. Bazarganas, susi
dorojimą su revoliucijos opo
nentais pavadindamas nežmo
nišku ir negarbingu, kenkiančiu 
Irano prestižui užsienyje. Atro
do, jam pavyko peršnekėti A. 
R. Chomeinį su kito populia
raus religinio vado A. K. šariat- 
mario pagalba. Šiuo žingsniu 
laikinai buvo išgelbėta buvusio 
premjero A. A. Hoveydos gyvy
bė. Pastarasis buvo suimtas per
nai rudenį, kai Iraną valdė dar 
šacho M. R. Pahlavio režimas, 
tačiau šis faktas nesukliudė re
voliuciniam tribunolui pradėti 
jo bylos, kurią dabar teko nu
traukti.

Neleidžia aplankyti
Žydų disidentas A. ščarans- 

kis, KGB agentų suimtas prieš 
dvejus metus ir nuteistas kalėti 
13 metų, bausmę atlieka Cisto- 
polio kalėjime, totorių respub
likoje. Pagal įstatymus jo moti
na Ida turi teisę jį aplankyti 
kas pusę metų. Paskutinis jos 
vizitas buvo 1978 m. rugpjūčio 
2 d., o sekantis turėjo būti š. m. 
vasario 2 d. Šis vizitas betgi bu
vo atšauktas, oficialiai teigiant, 
kad A. ščaranskis pažeidė ka
lėjimo taisykles. Priežastis grei
čiausiai yra kita. Motina spėja, 
kad sūnus jau yra gavęs teismo 
sprendimo raštą, kurį dabar no
rėtų jai perduoti. Tokiu atveju 
motina galėtų pradėti bylos 
apeliaciją.

E.
H.
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Besididžiuojanti ir katalikiška Lietuva 

Kanados prancūzės įspūdžiai iš viešnagės Vilniuje 
Filmas, kurį matė milijonai

Nuomonės apie "Holocaust” ir su juo susijusios išvados 
Lietuvis — kandidatas j parlamentų 

Profesorius Romas Vaštokas — liberalų partijos kandidatas 
Per 16 metų — 16 milijonų

Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo veikla
Grįžta dabartin Platerytė

Pokalbis su “Emilijos Platerytės” kompozitoriumi A. Jurgučiu 
Liublino unija teisės istorijos apvalkale

Dr. J. Jakštas apie dr. J. Zmuidzino veikalą prancūzų kalba 
Nedaug parašyta, daug pasakyta

Kun. dr. J. Gutauskas recenzuoja prel. P. Celiešiaus knygą



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1979. III. 22 — Nr. 12 (1519)

>TEVISKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672

Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt Kastytis

Metinė prenumerata $14, pusmetinė — $7.50. Rėmėjo prenumerata $20. 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland— Lithuanian Weekly
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. ‘ žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $14.00 per year, $7.50 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0500.

9 RELIGINIAME GY/ENIME Vasario 16 minėjime Ročesteryje, JAV-se; viduryje — pagrindinis kalbėtojas prof. A. MUSTEIKIS

PADĖKA
Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie mono rinkiminio 

vajaus antrame rinkiminiame rajone. Aukojo rinkiminiam 
vajui šie asmenys ir organizacijos:

Lietuvos Kankinių
parapija $300.00

Toronto Lietuvių Namai 250.00 
Prisikėlimo Kredito

Kooperatyvas 200.00
Kredito Kooperatyvas

“Parama” 100.00
W. Dauginis 100.00
J. Strazdas 100.00
W. Drešeris 100.00
Prisikėlimo parapija 50.00
A. Baubinas 50.00
V. Ignaitis 50.00

V. Bireta ........   50.00
V. Marcinkevičius 25.00
L. ir L. Kuliavai 20.00
p. ir R. Girdauskai ......... 20.00
V. Aušrotas ........... 20.00
V. Montvilas.................. 20.00
Dr. S. Čepas .......... 20.00
V. Krikščiūnas ............. 20.00
Dr. J. E. Birgiolas 20.00
V. Scndžikas ........... 10.00
L. Kalinauskas 10.00
M. Abromaitis 10.00
Dr. J. Vingilis 10.00
Iš viso $1555.00

Be šios paramos nebūtų buvęs įmanomas rinkiminis 
vajus, kandidatuojant į švietimo vadybą.

* III P. AMERIKOS VYSKUPU 
SUVAŽIAVIMAS galutiniame savo 
dokumente nurodė, kad socialinėje 
ir politinėje srityje pagrindinis vaid
muo priklauso pasauliečiams, kurie 
turi vadovautis teisingumu ir ginti 
žmogiškąjį kilnumą. Dvasiškija turi 
skelbti Dievo žodį ir Kristaus asme
nį bei Jo Evangeliją, ypatingą dė
mesį kreipdama j vargšus ir jauni
mą. Nurodomas ir didesnės krikščio
niškų vertybių įtakos reikalas P. 
Amerikos visuomenėje. 200 pusla
pių dokumentas pasisako prieš bet- 
kokį sukilėlių ar valdžių s m u r tą; 
apibūdina Evangelijos skleidimą, iš 
silaisvinimą ir žmogiškąjį tobulini- 
mąsi; kalba apie politiką bei ideolo
gijas ir viską Įjungia pagrindinėn K. 
Bendrijos išganymo užduotim Pasak 
dokumento, reikia skelbti pilną 
Kristaus įsikūnijimo paslaptį — Jo 
dieviškumą ir žmogiškumą. Negali
ma Kristaus skaldyti ar Jo asmenį 
menkinti bei žaloti, paverčiant poli
tiniu vadu, sukilėliu, eiliniu prana
šu arba nukreipiant Jo veikmę gry
nai privačion asmenlnėn plotmėn. 
Kristus esąs visos istorijos Viešpats. 
Per Kristų Dievas Įsijungia žmoni- 
jon, ir žmogus įgauna neišmatuoja
mą kilnumą, vedantį į dieviškąją 
malonę bei laisvę.

* POPIEŽIUS JONAS ■ PAULIUS 
II pritarė III P. Amerikos vyskupų 
suvažiavimo dokumentui, kalbėda
mas žmonių miniai bendrosios audi
encijos melu Vatikane. Jis džiaugė
si, kad Išsilaisvinimo samprata bu
vo pateikta Evangelijos šviesoje ir 
su ja glaudžiai sujungta. Pasak po
piežiaus, išsilaisvinimo teologija daž
nai būdavusi priskiriama išimtinai 
P. Amerikai, tačiau iš tikro tai šiuo
laikinis aiškinimas žymaus teologo 
kun. Hans Urs von Ballhasaro, pa
gal kurį šis išsilaisvinimas turi ap
imti visas visatos plotmes evangel!- 
nėję šviesoje. Kun. Urs von Baltha
sar, 73 m. amžiaus šveicaras, popie
žiaus buvo paminėtas galbūt ir 
todėl, kad prieš kiek laiko jis nuro
dė eilę klaidingų išsilaisvinimo te
ologijos pakraipų P. Amerikoje, ku
rios yra nukrypusios nuo evangeli- 
nio kelio ir remiasi marksizmu. Pa
sak popiežiaus, išsilaisvinimas — tai 
tikėjimo tikrovė, viena pagrindinių 
Sv. Rašto minčių, giliai įrašytų iš- 
ganingojon Kristaus atperkamojon 
užduotim Si tema visada buvusi 
krikščionių dvasinio gyveninio dalis. 
P. Amerikos vyskupai ją tiktai pa
teikė naujose istorinėse aplinkybė
se. Popiežius buvo pertrauktas ova
cijų, kai jis pareiškė, jog K. Bend
rija turi būti pranašiškas balsas, 
smerkiąs kiekvieną neteisybę, ir 
kad Kristus yra tikrasis žmonijos iš
laisvintojas. Popiežius pabrėžė, jog 
reikia aiškiai nurodyti kiekvieną ne
teisybę; kiekvieną žmogaus išnaudo
jimą, kurį vykdo paskiras žmogus ar 
valstybė; kiekvieną nejautrumą žmo
gui, glūdintį ekonominėse sistemo
se, režimų bei institucijų santvarko
se; kiekvieną smurtą prieš žmogaus 
kūną ir dvasią, sąžinę ir įsitikini
mus.

* GAVĖNIA turi būti išsilaisvini
mo iš civilizacinių patogumų bei per
tekliaus ir atsidavimo vargšams lai
kotarpis — pareiškė Jonas-Paulius 11 
savo gavėnlniame atsišaukime. Pa
starąjį paskelbė popiežiškoji “Cor 
Unum” taryba, derinanti katalikiš
kųjų šalpos organizacijų veiklą. 
Pasak popiežiaus, pasninkas visada

žmogui reikalingas, tačiau K. Bend
rija liturginiu gavėnios laikotarpiu 
kviečia tikinčiuosius liudyti pasau
liui, jog Dievo tauta, būdama nusi
dėjėlių bendruomenė, savo atgaila 
liturgiškai išgyvena Kristaus kan
čią, mirtį ir prisikėlimą. Krikščio
niškosios meilės vynuogynas yra di
delis, tačiau darbininkų maža. Todėl 
negalima kvietinio atidėlioti iki to 
laiko, kai bus pervėlu Kristų aplan
kyti kalėjime, nuogą aprengti, per
sekiojamą ar pabėgėlį priglausti, iš
alkusį pavalgydinti. Savo kalboje 
bendrosios audiencijos metu popie
žius pabrėžė vidinio atsivertimo ir 
išviršinių atgailos veiksmų reikalą. 
Jis nurodė Kristaus kvietimą šelpti 
vargšus, atgąloti, melstis slapta ir 
nesistengti kitus stebinti savo šven
tumu.

★ KATALIKAI IR METODISTAI 
savo teologiniuose pokalbiuose Ro
moje pabrėžė Sv. Dvasios integrali
nę veikmę Švč. Trejybėje ir tokiu 
būdu dalininkę dieviškajame žmoni
jos gelbėjime bei gydyme. Konfe
rencijoje, kuri truko 5 dienas, buvo 
aiškinamasi Sv. Dvasios, kaip as
mens, doktrina. Konferencijai vado
vavo Vatikano Krikščionių Vienybės 
kongregacijos atstovas vysk. J. Fran
cis Stafford iš Baltimorės. Md„ ir 
metodistų vysk. William R. Cannon 
iš Atlantos, Ga. Po konferencijos 
vysk. Stafford nurodė, kad pabrėži
mas Sv. Dvasios veiklos žmonijos iš
ganymo istorijoje yra itin svarbus 
mūsų laikais, kai dvasinė žmogaus 
prigimtis nuvertinama, o kaltė, gėda 
bei nuodėmė bandomos panaikinti 
grynai humanistiniais metodais.

★ "PRARASTASIS ROJUS”, len
ko kompozitoriaus Krzysztof Pande- 
recki sukurtoji opera pagal J. Mil- 
tono veikalą, buvo atlikta vasario 
mėnesį popiežiškųjų audiencijų sa
lėje Vatikane popiežiui Jonui-Pau- 
liui II. Operą bendromis jėgomis pa
statė Čikagos Lyrinė Opera ir Mila
no “Lo Scala”. Operą dirigavo pats 
kompozitorius, senas popiežiaus 
pažįstamas, su kuriuo dabartinis po
piežius tada kartu darbavosi teatre 
po II D. karo. Trumpoje kalboje po 
operos popiežius pabrėžė, jog kiek
vienas meno veikalas savo įkvėpimu 
bei šaknimis yra religinis. Kadangi 
muzikos' kalba yra tarptautinė, jis 
išreiškė viltį, kad jo tautiečio kūri
nys įkvėps kitus pasaulio meninin
kus kilniems veikalams.

★ ARGENTINOJE ŽYMIAI PA
KILO KANDIDATU I KUNIGYSTE 
SKAIČIUS. Buenos Aires arkivys
kupas kard Juan Carlos Aramburu 
nurodė, kad 1934 m. Argentinoje 
buvo tik vienas arkivyskupas visam 
kraštui, suskirstytam j 10 vyskupi
jų. Dabar yra net 11 arkivyskupų, iš 
kurių 3 kardinolai. Po II Vatikano 
santarybos pašaukimai į kunigus bu
vo taip sumažėję, jog 1966 m. tik 
du kandidatai visoje Argentinoje 
įstojo kunigų seminarijom Šiais 
mokslo metais net 130 jaunų vyrų 
įstojo į kunigų seminarijas. Kardi
nolas taipgi pastebėjo, kad trys ket
virčiai įstojančių seminarijas bai
gia ir tampa kunigais. Tai labai di
delis nuošimtis. Šiuo metu katalikų 
Argentinoje yra apie 24 milijonai. 
Juos aptarnauja 5,100 kunigų.

KUN. J. STS.

Pogrindžio"Aušra”apie Petkų
Laisvąjį pasaulį pasiekęs 13-sis "Aušros" numeris kreipiasi j tautiečius ir kitus, prašydamas 

kovoti už Viktoro Petkaus išlaisvinimą

• Ar naikindami religinę kultūrą, 
nesunaikinsim ir visos kultūros? (Jo
nas-Paulius I).

Spaudiniai
Plakatai
Pranešimai spaudoje

Išlaidos:
$618.57 Telefonas 112.29
359.00 Vynas ir leidimai 84.90
198.54 Raštinės išlaidos 26.70

Iš viso $1400.00

PILNAS
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★

NAMŲ

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

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

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

★

APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus.

Jau metai, kai jo nebesutin
kame siaurose Vilniaus sena
miesčio gatvėse, nebematome 
nei koncertų salėse, nei litera
tūros vakaruose. Nebeateina jis 
ir į senąsias Vilniaus bažnyčias 
nulenkti galvos Nukryžiuota
jam. Gal jis savo mažame kam
barėlyje sklaido neseniai išleis
tų knygų lapus ar, aptikęs nau
ją gimtojo krašto poetą, skuba 
jo vardą įtraukti savo didžiojon 
Lietuvos poetų kartotekon? De
ja, nėra jo ir čia. Jis jau nebe
kečia savo pamėgtųjų knygų, 
nebejieško naujų Lietuvos poe
zijos medžio atžalų, kurių jau 
buvo radęs apie 3000, niekam 
jis nebeatveria durų ir nepa
kviečia maloniai peržengti savo 
kuklios pastogės slenksčio. 
Gimtajame krašte jo jau nė
ra. . . Ir nežinia, kada mes vėl 
jį išvysime po Lietuvos dangu
mi, kada dar kartą pajusime jo 
rankų šilumą, akių gerumą ir 
išgirsime vyrišką lietuvišką jo 
šneką. . . VIKTORAS PETKUS, 
ketvirtą kartą pasmerktas oku
pacinio teismo, vėl išvyko Gula
go kančių keliais. Šį kartą jis 
dar daugiau suniekintas, supur
vintas, idant niekas nemėgintų 

t eiti jo pėdomis, nepanorėtų jo 
‘ ginti ar užtarti.
t Mums tačiau, pažinojusiems 
jį keliolika ir daugiau metų, 
ėjusiems kartu sunkiais nelais
vės keliais, regėjusiems nekartą 
jo pasiaukojimą ir karštą mei
lę Lietuvai, maža ką tesako ke
letas anoniminio autoriaus skil
čių, įdėtų okupacinėje “Tieso
je”. Ir visdėlto, kai teršiamas 
žmogaus vardas, kai vylingai iš
kraipomi jo gyvenimo tikslai, 
nevalia tylėti.

* * *
Skaudžiausias Lietuvos gyve

nimo permainas Viktoras išgy
veno dar būdamas vaikas. Vo
kiečių okupacijos metais jis 
nešdavo maistą ujamiems Lie
tuvos žydams. Už tai buvo nu
plaktas ir vokiečių bizūno. Bū
damas jautrus kitataučiams, jis 
negalėjo likti abejingas ir savų
jų nelaimėms. Todėl pokario 
metais, kai lietuvių kraujas te
kėjo upeliais, jis karštu moks
leivišku žodžiu kovojo už savo 
tautos teises ir jos egzistenciją. 
Už aktyvų ateitininkų pažiūrų 
propagavimą ir lietuvybę Vikto
ras buvo suimtas ir nuteistas il
giems kalinimo metams. Bet, 
patekęs į Gulago “kanalizaci
jos” srautą, nepilnametis jau
nuolis nesutriko, laikėsi vyriš
kai. net godžiai sėmėsi žinių iš 
čia patekusių šviesuolių.

O Lietuvos giriose vyko žūt
būtinė kova, ir sunku buvo su
tramdyti laisvės išsiilgusią dva
sia. Veikiamas nenumaldomo 
laisvės ilgesio, jaunuolis pabė
ga iš Gulago ir per snieguotą 
tundrą keliauja tėvynėn. Suša
lęs užsuka į pastebėtą geležinke
lio jiešminįnko būdelę pasišil
dyti. čia jis išduodamas ir su
laikomas. Teismas. Teisiamas 
bėglys laikosi vyriškai. Teisėjos 
paklaustas, ar dar kartą nemė
ginsiąs pabėgti, atsako: “Neži
nau”. “Mat koks. . .” — pasipik
tinusi teisėja palydi Viktorą 
keiksmažodžiu. Tada Viktoras 
jai atrėžia: “Tokio keiksmažo
džio Lietuvoje nebūtų ištarusi 
ne tik teisėja, bet jokia mote
ris”. Išraudusi teisėja nuleidžia 
akis.

Nepavykęs mėginimas atgau
ti laisvę ir nauja papildoma 
bausmė nesužlugdo jaunuolio. 
Jis atkakliai šviečiasi ir grūdi
na savo valią. Jautriai išgyvena 
tautos kančią. Jis mena Lukiš
kių kalėjimo kamerą, kur įmes
tas laukė etapo. Prasivėrė ka-

VIKTORAS PETKUS, kovotojas už 
žmogaus teises okupuotoje Lietuvo
je, sovietinio Saugumo buvo ap
šmeižtas, suimtas ir nubaustas 3 ka
lėjimo, 7 metais lagerio ir 5 metais 
tremties.

meros durys. įvedė Lietuvos 
partizaną. Šis priėjo prie gro
tuoto lango, pažvelgė į mėlyną 
dangų ir užtraukė ilgesingą lais
vės dainą. . .

Rusija. Kalėjimai. Persiunti
mo punktai. Ir čia varomų žmo
nių sumaištyje aidi lietuviška 
daina. Senas vengrų generolas 
klausosi nesuprantamos; dainos 
ir taria pasididžiayjųio žodžius:-; 
“Niekad nežus tmita, einanti 
vergijon su ląisvės daina”.

Ir Viktoras tiki, kad bus 
įveiktos visos kančios ir tautai 
nušvis laisvės rytas.

* * *
Tirono mirtis atneša kaiku- 

rių permainų ir kalinių gyveni
me. Visi nuteistieji nepilname
čiai grįžta namo. Tarp jų ir Vik
toras. Jis vėl išvysta gimtąją 
Žemaitiją, Raseinius. Ten įgyja 
brandos atestatą, išlaiko stoja
muosius egzaminus į universite
tą. Tačiau iš universiteto jis iš
varomas. Politiškai nepatiki
miems mokslas nereikalingas. 
Po to vėl darbas, vėl atkakli sa
višvieta ir. domėjimasis Lietu
vos problemomis.

“Heroiškos partizaninės ko
vos etapas jau baigėsi” — kons
tatuoja Viktoras. — “Prasideda 
naujas kovos etapas — tautos 
kultūros, jos dvasinių vertybių 
išsaugojimas, jos kūrybinių ga
lių skatinimas”.

Viktoras dabar visur, kur tik 
gyva mintis, kur bunda nauji 
lietuvybės daigai. Jo įžvalgu
mas, vyriškumas, vis stiprėjan
tis intelektas atveria daugelio 
širdis, paskatina darbuotis tau
tos gerovei.

Deja, pačios ankstyvosios po
litinės šalnos paliečia ir Vikto
rą. Nors ir neturėdami jokių 
teisinių įrodymų, saugumiečiai 
jį suima ir “prikergia” prie vil
niškių inteligentų bylos. Lietu
vos TSR Augščiausias teismas, 
vadovaudamasis vien operatyvi
ninkų nurodymais ir teturėda
mas kaip “daiktinį įrodymą” 
ranka persirašytą svetur išleis
tą J. Aisčio eilėraščių rinkinį, 
Viktorą nuteisia 8 metus kalėti. 
Teisme Viktoras Petkus 'Jaikosi 
drąsiai, jokios malonės neprašo, 
tik įspėja teismą nepamiršti 
svarbiausio — teisingumo.

Keliaudamas vėl Gulago ke
liais, jis nesiskiria su knyga, 
bendrauja su daugeliu tautie
čių bei kitataučių kalinių. Dėl 
savo atkaklumo, sugebėjimo 
kantriai pakelti visas nuoskau
das daugeliui likimo draugų jis 
tampa pavyzdžiu. Taišetas, Mor
dovijos užkaboriai, pagaliau dar 
ir Vladimiro kalėjimas — nie
kas jo neparbloškia, visur jįs 
suranda naujų draugų, dalinasi 
su kitais savo žiniomis ir godžiai 
renką kiekvieną naują faktą. Jis 
darosi savotišku Gulago lietu
viškojo gyvenimo enciklopedis-

tu fr lietuviškosios būties sklei
dėju. * * *

Pagaliau prabėga aštuoneri 
kalinimo metai. Kiek nuvargin
tas fiziškai, tačiau stiprus dva
sia, Viktoras Petkus grįžta į 
Vilnių. Vėl mėgina studijuoti 
universitete lituanistiką, bet 
tuoj susilaukia “vilko bilieto”. 
Dirba įvairius darbus, mažai ati
tinkančius jo dvasinį pašauki
mą, pelnydamasis iš jų tik duo
nos kąsnį. Labiausiai domisi 
Lietuvos istorija, literatūra, ap
skritai, visa Lietuvos gyvenimo 
panorama. Turėdamas didžiulį 
žinių bagažą ir būdamas komu- 
nikatyvus, gausiai lankomas 
jaunų literatų, dailininkų, filo
sofų ir kt. Dažnas jo kambarė
lio svečias buvo taip pat ir tra
giškai žuvęs poetas M. Tomonis. 
Vėliau, materialiai kiek sustip
rėjęs, dalinasi duonos kąsniu su 
buvusiais Gulago draugais, lan
kosi kitose respublikose pas 
bendraminčius. Saugumas ne
rimsta ir nusprendžia sufabri
kuoti bylą — nuteisti Viktorą, 
dirbusį tada Liaudies meno 
draugijoje vyr. buhalteriu, kaip 
materialinių vertybių grobsty- 
toją. Tačiau Liaudies kontrolės 
komiteto komisija, visą mėnesį < 
tikrinusi jb’darbą, jokių pakai- r 
tinamų pažeidimų nesiranda. 
Belieka prievarta atimti darbą, 
kas ir padaroma.

Viktoras Petkus po to kurį 
laiką dirba zakristijonu Sv. Mi
kalojaus bažnyčioje, šios jo pa
reigos, be abejonės, taip pat ne
patenkina Saugumo — sekliams 
sunku susigaudyti, kada jis gaus 
laisvų dienų išvykoms. Saugu
mui griežtai pareikalavus, baž
nyčios komitetas Viktorą Petkų 
iš zakristijono pareigų atleidžia. 
Vėl tenka imtis atsitiktinio dar
bo Antakalnio klinikose.

Pagaliau, susibūrus Helsin
kio nutarimų įgyvendinimo ste
bėjimo Lietuvos grupei, darosi 
aišku, kad Saugumas imsis bet- 
kurių priemonių V. Petkui su
doroti. Nekartą ir nevienas as
muo praneša Viktorui apie jam 
gresiantį pavojų, apie Saugumo 
rengiamas provokacijas, tačiau 
jis lieka ramus ir tęsia savo pra
dėtą plačios apimties ir kraštui 
labai reikalingą darbą. Jis fik
suoja Lietuvoje vykdomus tei
sių pažeidimus ir apie juos tin
kamai referuoja. Jis, kaip ir 
anksčiau, bičiuliškas, paslaugus, 
jaučia kitų vargus ir, kiek įma
nydamas, padeda. Neturėdamas 
savo lėšų sušelpti, prašo kitus 
padėti ir pats lanko nelaimės iš
tiktuosius, palydi į paskutinę 
kelionę tuos, kas jau baigė že
miškąją, ir nesibijo tarti karštą 
lietuvišką atsisveikinimo žodį.

* * ♦
Viktoras Petkus mylėjo Lie

tuvą. Ta meilė buvo jo gyveni
mo leitmotyvas. Dėl jos jis atsi
sakė asmeninio gyvenimo, dėl 
jos jis paaukojo savo gražiau
sius metus. Siekdamas savo 
kraštui laisvės ir gerovės, jis 
vadovavosi Kristaus mokslu. 
Be Kristaus tiesų įgyvendinimo, 
jis neįsivaizdavo Lietuvos atei
ties. Tikėjimas Kristumi jam 
padėjo ištverti sunkiausius iš
mėginimus. Esame tikri, kad ir 
naujus vargus jis sutinka su 
Karšta malda Kristui ir begaline 
įjieile Lietuvai.
įį Mes kreipiamės į visus geros 
galios tautiečius, gyvenančius 
tėvynėje ir svetur, taip pat kita
taučius, suprantančius ir re- 
fiiančius mūsų kovą dėl pagrin- 

inių žmogaus teisių Lietuvoje, 
isais įmanomais būdais padėti 

sutramdyti raudonosios mafi- 
Jos kėslus ir išvaduoti Viktorą 

’etkų. Tautiečiai

Nuoširdus ačiū Lietuvių Namam, Lietuvių Pensininkų 
Klubui ir “Aukuro“ teatriniam vienetui, užleidusiems pa
talpas šiam vajui. Ypatingą padėką reiškiu V. Bačėnui 
(“All Seasons Travel"), kuris perleido dalį savo patalpų 
rinkiminei būstinei. Ačiū visiems darbuotojams, kurie iš
dalino spaudinius, iškabino plakatus, rinko aukas, atliko 
administracinį darbą, paruošė ir aukojo maistą bei mora
liai prisidėjo prie vajaus.

Kadangi pajamų buvo daugiau, negu išlaidų, tai ir 
aukų, skirtų švietimo reikalams, likutis $155.00 atiduo
tas šeštadieninei Maironio mokyklai, kurios dabartinės pa
talpos yra antroje rinkiminėje apylinkėje.

Nuoširdžiai ačiū,
A. Puteris

MYLIMAI MOTULEI

a.a. ONAI MATUKYNIENEI mirus.
jos dukras ELENUTĘ ir MARYTĘ, sūnų JUOZĄ bei 

įų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su jais 

liūdime —
Danutė ir Juozas Petroniai

BRANGIAI MOTINAI
A+A

EMILIJAI AŽUBALIENEI
amžinybėn iškeliavus, jos sūnus — Lietuvos Kankinių 
parapijos klebono kunigą PETRĄ AŽUBALĮ, JONĄ 
su šeima ir a.a. Stanislovo šeimą giliiaT’užjaučiu —

■ A i '. • i; , . i ' j »t i , .' (f i' • ■. j “

Maria F. Yokubynienė

A+A
Emilijai Ažubalienei

mirus, sūnus — JONĄ su šeima ir kunigą kleboną
PETRĄ AŽUBALĮ nuoširdžiai užjaučiu —

Bronius Agurkis 
Chicago, III,

Canadian Art ^mortals
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE ■ oficialus skulptorius • 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

yonge memorials ltd.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp DevisvHle ir Ėgli *.ron) 

Tol. 487-2147, vakarai! 44S-g955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projekto.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Kanados baltiečių vakaro proga parlamento rūmuose 1979. II. 20 (vyko specialus priėmimas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos konsulams. Nuotraukoje — to priėmimo dalyviai. Iš kairės: gen. Lietuvos konsulas dr. J. žmuidzinas, 
senatorius P. Yuzyk, latvių atstovas dr. E. Parups, Estijos konsulas I. Heinsoo, užsienio reikalų ministerijos R. 
Europos skyriaus direktorius H. B. Singleton, Latvijos konsulas dr. E. Upenieks, estų atstovas Kanados Baltiečių 
Federacijoje W. H. Pent Nuotr. J. V. Danio

Baltijos valstybių konsulai Otavoje

Kam tie dejavimai? Br. Zumeris
Lietuvių ir lenkų santykius sklaidant praeities ir dabarties šviesoje

Paryžiuje leidžiamas lenkų 
žurnalas “Kultūra” išspausdino 
informaciją, kurioje skundžia
masi, jog lietuviai ligi šiol tebe
mano, kad “klastingiausi ir Lie
tuvai daugiausia skriaudų buvo 
padarę lenkai”. Nors rusai de
portavo ketvirtį milijono lietu
vių, bet tam tikriems lietuviams 
santykiai su lenkais visada bū
siąs kovos frontas.

Patys apie save
Ankstyvesnieji rusų rašyto

jai nevienu atveju yra nurodę, 
kad slavuose yra tam tikrų dva
sinių kraštutinumų. Kažkoks 
staigus šuolis Į dorybių sferą iš 
vienos pusės ir betikslis nėri
mas i niekšybių klaną — iš kitos 
pusės. Tai esąs bendras slavų 
bruožas. Neslavas Leninas, tai 
pastebėjęs, sako: “Kas savotiš
ka Rusijoje, tai nepaprastai 
greitas perėjimas nuo laukinio 
smurto prie gudriausios apga
vystės” (Raštai, 36 t., p. 398, 
Vilnius, 1958), Turgenevas tą 
būseną charakterizuoja vienu 
sakiniu: ruso ne tik kepurė, bet 
ir smegenys ant šono. Kitoje 
vietoje jis nurodo: "Rusai la
biausiai įpratę meluoti žmonės 
visame pasaulyje, bet nieko taip 
negerbia, kaip tiesą” (Naujasis 
baras, p. 195, Vilnius, 1974). 
Gorkis, jam pritardamas, rašo: 
“Pas mus visur netvarka: fabri
kuose, malūnuose, ypač smege
nyse” (Raštai t. 10, p. 537, Vil
nius, 1955).

Apgavystės ir melas
Du didieji tamsybių šešėliai 

yra nutysę ilgame lenkų su lie
tuviais kaimynystės kelyje: ap
gavystės ir melo. Pasisukiok 
betkuriame istorijos kampelyje, 
bematant užkliūsi už lietuviams 
supinto apgavystės voratinklio 
ar įsmuksi į tebetvyrančią melo 
klampynę, šimtai faktų tai by
loja. Laikraštiniam straipsnely
je nėra vietos apie juos kalbėti. 
Štai, pvz. lenkų filmas "Kryžiuo
čiai”, Sakykite, ponai lenkai, ar
gi Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos armija ir jos vadas 
Vytautas Žalgirio mūšyje tik 
tokį bereikšmi vaidmenį atliko? 
Savą didybę pridengti lietuvių 
sąskaiton nėra nei gražu, nei 
garbinga, juo labiau dejuoti 
apie kovos frontus.

Arba andai — Australijos 
priemiesčio bibliotekoje išsi
traukiu knygą anglų kalba. Len
kijos valstybė tokiame ir tokia- 
se šimtmetyje. Nupieštos sienos 
šiaurėje nuo Palangos ligi 
Daugpilio ir gilyn Rusijon. Lie
tuvos nė ženklo nėra. Skaudu ir 
pikta pasižiūrėjus. Pagalvojau: 
tik lenkai gali šitaip istoriją fal
sifikuoti. Gaila, nepasižymėjau 
tos knygos. Bet iš kitos pusės — 
neviena juk tokia “istorija” yra.

Nuo Vytauto laikų
Vienas Lenkijos žydas man 

kelis kartus aiškino, esą lenkai 
istorijos pradžioje buvo neblogi 
žmonės, tik lietuviai juos išmo
kė imperializmo, ir dabar ta li
ga tebeserga. Nežinau, kiek šia
me teigime yra tiesos, bet su 
Jogailos ir Jadvygos jungtuvė
mis tuometinė maža Lenkija, 
Įsikibusi Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos skverno, išplau
kė Į Europos valstybių gretas. 
Pačiu negarbingiausiu būdu 
lenkai sugebėjo pagrobti impe
ratoriaus siunčiamą Vytautui 
karaliaus vainiką. Vytautui mi
rus, lenkai tuojau atplėšė der
lingas Lietuvos sritis ir prisky
rė prie Lenkijos. Kai Lietuva 
vedė sunkų karą su beįsigalinčia 
Maskva, lenkai, užuot pagelbė
ję, atplėšė nuo Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos Kijevą su 

didžiuliais žemių plotais ir pri
siskyrė prie Lenkijos.

Čia nekalbėsime apie tą len
kų neužmirštamą Liublino uni
ją, kurioje suktybių ir melo ka
ralaitis susisuko sau puošniau
sią sostą. Kaip naujausiais lai
kais lenkai, pasinaudodami Če
koslovakijos sunkumais, atplė
šė Tešino sritį, taip anais lai
kais, pasinaudodami lietuvių 
sunkumais su Maskva ir šve
dais, rasdavo progos atplėšti tą 
ar kitą D. Lietuvos Kunigaikšti
jos žemių plotą, kol pagaliau ta 
pati Maskva uždėjo tiek lietu
viams, tiek lenkams savo leteną 
— daugiausia dėl grobuoniškos 
ir trumparegės lenkų politikos.

Vos pakėlė galvą. . .
Iš I D. karo griuvėsių pakilo 

Lenkija ir Lietuva. Užuot kovo
ję prieš bendrą priešą sutarti
nai, lenkai užsimojo Lietuvą už
grobti. Patys slegiami sunku
mų, lenkai politinėmis intrigo
mis ir kariniais manevrais sten
gėsi užsmaugti prisikeliančią 
Lietuvą. Nepajėgdami užgrobti 
jėga, lenkai ėmėsi apgavysčių ir 
politinių intrigų. Sąjungininkų 
atstovų akivaizdoje pasirašę Su
valkų sutartį, lenkai ją trečią 
dieną klastingai sulaužė ir iŠ pa
salų užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių su kitais etnografinės 
Lietuvos miestais — Švenčioni
mis, Smurgoniais, Lyda, Gardi
nu, Suvalkais. Nors lenkai nuo 
amžių žino, kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė, kaip Krokuva — 
Lenkijos, kad Seinai buvo lietu
vių kultūros centras, kad Gardi
nas buvo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos pramonės cent
ras ir t. t., — bet pasauliui ne
rausdami melavo, esą šios sritys 
ir miestai nuo amžių lenkų že
mės. Maskvos sutartis, Suvalkų 
sutartis, tarptautinis Hagos teis
mas, politiniai sąjungininkų 
sluogsniai pripažino Vilnių Lie
tuvai, bet lenkai tuomet gėdin
gai melavo ir dar šiandien trem
tyje tebešūkauja, kad Vilnius 
yra lenkų miestas.

Visi žinom, kokia grobuonė 
buvo caristinė Rusija, bet ir jos 
politinis grobuoniškumas nenu
ėjo taip toli, kaip lenkų. Caris
tinė Rusija Vilniaus, Gardino 
ir Kauno gubernijas viešai va
dino “Litovskaja gubernija” — 
sritys pietuose dar už Balstogės, 
o sritys rytuose už Molodečno 
rusams buvo “Lituania propria” 
— tikroji Lietuva. Tik po ne
laimingų “lenkmečių” Murav
jovas ėmė vadinti Lietuvą “Sie- 
verozapadnyj kraj”. Labai grei
tai šiuo rusų pramintu takeliu 
pradėjo eiti ir lenkai. Klastin
gai užgrobę Vilniaus krašta, 
lenkai ji pavadino “Litva srod- 
kova". Paskui, sekdami Murav
jovo Koriko pėdomis, lenkai Vil
niaus kraštą ėmė vadinti “Pol- 
nocno Zachodni Kraj”.

Lenkų elgesys
Lenkai gerai žinojo, jog Lie

tuvos sostinę užgrobė pačiu 
klastingiausiu būdu (net pado

Visuomenės darbuotojui ir Anapilio steigėjui 
kunigui klebonui PETRUI AŽUBALIUI, 

liūdinčiam mirusios savo 
MOTINOS,

reiškiame gilią užuojautą. Taip pat nuoširdžiai 
užjaučiame jo brolį JONĄ AŽUBALĮ su šeima ir 
kitus gimines bei artimuosius —

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras

rūs jų generolai atsisakė dėtis 
prie šios negražios aferos, išsky
rus Želigovskį), bet jie nesidro
vėjo vėliau Lietuvai įteikti ulti
matumą ir prievarta užmegzti 
santykius. Vos į Lietuvą atvy
kęs lenkų pasiuntinys, nespėjęs 
nė gerai apšilti, ėmė kalbėti 
apie “Kauno vaivadiją”, atseit, 
visos Lietuvos užgrobimą, nors 
po kelių mėnesių kito grobuo
nie — Hitlerio armija pavertė 
niekais visas grobuoniškas len
kų užmačias.

Kaip lenkai elgėsi su paverg
tais lietuviais Vilniaus krašte, 
čia nėra vietos kalbėti. Vilniaus 
vaivados Bocianskio ir arkivys
kupo Jalbžychovskio metodai 
Įėjo į lietuvių tautos istoriją ša
lia ruso Muravjovo Koriko. No
rintieji su tais metodais nuo
dugniau susipažinti ir Vilniaus 
lietuvių persekiojimo odisėją 
suprasti gali pasiskaityti J. Ci
cėno “Vilnius tarp audrų”, B. 
Kviklio “Mūsų Lietuva”, V. ir 
M. Biržiškų “Dėl mūsų sosti
nės”, Miškinio atsiminimus ir 
tada bus aišku, kaip elgėsi ka
talikiška tauta su pavergtais lie
tuviais. O apie istorinį kelią te
gul “Kultūros” darbuotojai pa
siskaito B. Dundulio, A. Šapo
kos, Z. Ivinskio,.V. Sruogienės 
parašytus istorinius veikalus. 
Apie lenkų kunigus medžiagos 
yra “Polskie apostolstwo w Lit- 
wie” (K. Prapuolenis). Tuomet 
bus aišku kaip diena, kodėl san
tykiai su lenkais neįeina į nor
malias vėžes.

O šiandien?
Dar anais laikais klastingai 

pagrobtas Seinų kraštas tebėra 
lenkų valdžioje. Nutautinimas 
varomas kiek sąlygos leidžia, 
nors netaip drastiškai, kaip 
anksčiau. Yra lietuviškų pra
džios mokyklų. Dėl formos lei
džiamas neperiodinis lietuviškas 
laikraštėlis. Iš Amerikos ar Ka
nados siunčiamos Seinų lietu
viams lietuviškos knygos nepa
siekia adresatų. Siųsta “Lietu
vių Enciklopedija” Punsko lie
tuvių bibliotekai dingo be garso. 
Knygos ar žurnalai grįžta atgal. 
Seinų lietuviai jau apie 30 me
tų prašinėja paprasčiausio, ro
dos, dalyko — leisti lietuviškas 
pamaldas lietuvių statytoje Sei
nų katedroje. Lietuviškų pamal
dų neleidžia ne komunistinė 
Lenkijos valdžia, bet Lomžos 
vyskupas, štai, kaip Evangeli
jos dvasią ir Kristaus mokslą 
supranta lenkas vyskupas!

Visa, kas šiame straipsnelyje 
užsiminta, tėra nuotrupos. Lie
tuviškas priežodis sako: sykį 
nudegęs vėliau ir šaltą pučia. 
Lietuvių santykiuose su lenkais 
tokių “nudegimų” buvo ne vie
nas, bet šimtai. Kaip galima pa
sitikėti tauta, kuri darė ir tebe
daro niekšybes? Lenkai turėtų 
suprasti savo elgesį lietuvių at
žvilgiu ir turėtų skaičiuoti ne 
rusų mums padarytas žaizdas 
(tai mes ir patys gerai žinome), 
bet savąsias. Tuomet jiems ne
reikės stebėtis lietuvh} abejin
gumu.

Jau kelinti metai iš eilės bal
tiečių vakaro Kanados parla
mento rūmuose Otavoje proga 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, Latvijos konsulas 
dr. E. Upenieks ir Estijos kon
sulas I. Heinsoo susitinka su 
Kanados vyriausybės atstovais, 
šiemet šis susitikimas įvyko bal
tiečių vakaro išvakarėse ir tru
ko beveik dvi valandas. Dalyva
vo parlamento narys Louis Duc- 
los, užsienio reikalų ministerio 
Donald Jamieson parlamenti
nis asistentas, H. B. Singleton, 
užsienių reikalų ministerijos 
Rytų Europos skyriaus direkto
rius, senatoriai Paul Yuzik, Ri
chard Stanbury ir dr. Stanley 
Haidasz.

Pernai tokiame susitikime da
lyvavo pats užsienio reikalų mi

Kanados Lietuviu Fondo
ŠŪkiS - KAPITALAS LIETUVAI, 

NUOŠIMČIAI LIETUVYBEI!

STOKIME NARIAIS Į KL FONDĄ — 
DIDĖS KAPITALAS IR NUOŠIMČIAI

Besididžiuojanti ir katalikiška
Lietuva "La Here et catholique Lithuanie"

Montreališkio dienraščio “Le De
voir” bendradarbė Monique Nuyte- 
mans, aplankiusi Latviją su Estija, 
nuvyko j Vilnių ir savo įspūdžius 
išspausdino minėto dienraščio 1979 
m. vasario 23 d. laidoje, čia patei
kiame jos rašinio vertimą.

Priešingai savo kaimynėms 
sostinėms Rygai ir Talinui Vil
nius nestovi prie Baltijos. Jis 
yra už 300 km nuo pajūrio. Bet 
pats kraštas turi vartus į jūrą 
šiaurės iškyšulyje, kur yra 92 
km pajūrio.

Lietuva — pati turtingiausia 
iš trijų Baltijos respublikų. 
Žmonės sakosi esą darbštesni 
už kitus. Kadangi jie patys taip 
sako, nežinia ar tai tiesa, ar ne. 
Tam patikrinti reikėtų ilgiau 
pabūti.

Kiekvienu atveju praeityje 
lietuviai katalikai buvo savo 
kaimynų protestantų — estų ir 
latvių kiek žeminami (quelque 
peu boycottė). Bent tokį Įspūdį 
aš susidariau iš savim besigro- 
žinčių ir atšiaurių žmonių tono, 
kai kalbėjau su “Inturisto” pa
reigūnais Taline, ruošdamasi 
Lietuvon.

Bet “Inturistas” ir čia, kaip ir 
visur Sovietų Sąjungoj, pasitin
ka lankytojus. Jis atidaro duris, 
padeda išvengti laukimo eilėj, 
duoda bilietus ir skiria rinkti
nius kambarius. Tačiau rinkti
nio kambario sąvoka čia keisto
ka. Juo suprantamas butukas 
(suite). Užuot buvęs kuriame 
nors augšte, atokiau nuo triukš
mo, jis yra įrengtas pirmame 
augšte tiesiai į gatvę, žodžiu, 
įsitaisai tame butelyje: miega
masis, salonėlis, prausykla ir tu
aletas, bet naktį negali užmigti 
dėl eismo triukšmo ir dainuo
jančių gatvėj žmonių, ypač šeš
tadienio vakarą.

Eismas? Iš kur jis, sakysit? Iš 
kur automobiliai? Reikia pripa
žint, kad šiandien SSSR yra 
daug automobilių gamyklų, ir 
kiekvieno žmogaus svajonė yra 
juos Įsigyti; lygiai kaip kad tu
rėt mieste trijų kambarių butu
ką, o kaime — vasarnamį (“da- 
čą”).

“Dačai” įsigyt sovietinis pilie
tis neprivalo pirktis žemės. Jis 
jos pasiprašo iš valdžios, ir ji
nai po tam tikrų būtinų forma
lumų jam paskiria su sąlyga, 
kad pasistatytų sau namiūkštį 
penkerių metų būvyje. Antraip 
sklypas atimamas ir duodamas 
kitam.

Vilnius — buinios žalumos 
miestas. Jo centre yra kalva. 
Ant jos stovi restauruota pilis, 
kurios viename bokšte Įrengtas 
muzėjus. Didesnę jo dalį su
daro atrastų kasinėjimuos įran
kių, puodų, ginklų bei šarvų 
rinkiniai. Iš ten atsiveria nuo
stabus panoraminis reginys į 
miestą, kurio kiekviena gatvė 
apsodinta medžiais ir kurio 
gausūs parkai puošiasi skulptū
romis.

Vilnius garsus savo istoriniais 
paminklais. Jame rado prie
globstį vienas seniausių Euro
pos universitetų, kitados jėzui
tų. Bet už vis labiau Vilnius 
įžymus savo gotinio stiliaus 
šventovėmis. Truputėlį išskirti
nos gotikos, vadinamos “šiaurės 
gotika”, kurios linijos persipi
na įmantriom arabeskom. 

nister is D. Jamieson.
šiuose susitikimuose konsu

lams yra proga asmeniškai pa
sikalbėti jiems rūpimais klau
simais su vyriausybės atstovais.

Tą patį vakarą trys konsulai 
buvo pakviesti stebėti senato 
posėdžio. Jie buvo pasodinti į 
diplomatams skirtą ložę. Posė
džio metu senatorius dr. S. Hai
dasz iš Toronto oficialiai prista
tė kiekvieną konsulą senatui.

Pernai konsulai stebėjo par
lamento posėdį taip pat iš dip
lomatams skirtos ložės ir buvo 
pristatyti kaip Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos konsulai Kanado
je. Tokiam pristatymui reikia 
turėti vienbalsį visų parlamen
to partijų ir narių pritarimą.

J. V. Dns.

Viena jų yra šv. Onos švento
vė, kuria grožėjosi Napoleonas. 
Jis išbuvo Vilniuj du mėnesius, 
traukdamasis iš Rusijos. Sako
ma, jis taręs: “Man labai būtų 
miela persinešt ją ant delno į 
Prancūziją”.

Yra staigmena matyti sena
miestyje daug katalikių moterų, 
besimeldžiančių gatvėj prieš 
ortodoksų ikoną, kuri yra senų 
tvirtovės vartų angoje. Rankose 
jos laiko katalikišką Rožinį, o 
meldžiasi į ortodoksų Madoną. 
Ši pakanta įvairiems religi
niams įsitikinimams ir kulto 
objektams yra dažnas reiškinys 
Lietuvoj. Tai išskiria ją iš kitų 
dviejų kaimyninių baltiečių 
kraštų. (Minima ortodoksų iko
na yra Aušros Varių Marija. 
Autorė, matyt, mažai orientuo
jasi ikonų srityje, nes neskiria 
katalikiški} paveikslų nuo iko
nų, Red.)

Kaip Rygoje, Vilniuje esama 
rūsių, tik juose įrengtos ne ka
vinaitės, o restoranai; geriau 
apšviesti ir džiugesni. Juose 
gausi desertui specialų patieka
lą — plaktą grietinėlę su riešu
tais.

Aplankius Vilnių, tenką pa
daryt iškylą į Trakus, vieną se
niausių Lietuvos miestų ir bu
vusios feodalinės valstybės sos
tinę. Trakai yra už 20 km nuo 
Vilniaus. Jų stambiausias trau
kos taškas — pilis. Pradžioj bu
vo tvirtovė, pastatyta atremt 
kryžiuočių puolimams. Statyta 
D. Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino. Ji yra Galvės ir Lukos 
ežerų vidury, šis 3172 hektarų 
vandens plotas ją tinkamai sau
gojo.

Šiandien atnaujinta pilis yra 
priglaudusi muzėjų, kuriame 
sutelkti archeologiniai radiniai, 
atkasti jos teritorijoj. Vidaus 
kieme vasarą būna kamerinės 
ir liaudies muzikos koncertai.

XIV šimtmetyje Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Vytautas, 
prisibijodamas savųjų išdavys
čių, pasikvietė apsaugai karai
mus. Karaimai, turki} kilmės 
tautelė, buvo tuo metu įsikūrę 
Kryme. Kadangi Vytautas buvo 
jiems geras, jie jį sėkmingai 
gynė.

Trakų mieste dar esama ka
raimų palikuonių. Jų nameliai 
turi tą ypatybę, kad juose yra 
trys langai: vienas ponui, antras 
poniai, trečias . . . velniui.

Panorusi susipažint su lietu
viškąja tautodaile, nuėjau pės
čia į Vilniaus senamiestį, kur 
vyko labai gražių dirbinių pa
roda. Neskaitant kitų darbų, la
bai patrauklios buvo lėlės tauti
niuose drabužiuose su ma
žyčiais gintaro karolėliais. La
bai daili keramika, labai deko
ratyvūs bareljefai, išdrožti me
dyje, taip pat ištisas skyrius dir
binių. Tai labai įspūdingi daly
kai — milžiniški vėriniai na
tūralaus arba lydyto gintaro, se
noviški arba modernūs. Bet 
tie dalykai neparduodami — jie 
yra pastovūs rodiniai. Pasiklau
siau vedėją, ar galima jų rasti 
krautuvėse. “Savaime aišku” 
atsakė ji. Ir veda mane parduo
tuvėn. Bet aš aiškiai matau, kad 
ten yra vien labai banalaus iš- 
dirbimo gaminiai, kurie tėra 
menkutės rodinių kopijos.

JAV sostinėje Vašingtone reziduojančio diplomatinio korpuso dekanas dr. 
GUILLERMO SEVILLA-SCASA perduoda sveikinimus Lietuvos atstovui dr. 
S. BACKIUI Vasario 16 proga. Specialus priėmimas buvo suruoštas Lietu
vos pasiuntinybėje ponios O. Bačkicnės ir Lietuvos atstovo pastangomis

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Filmas, kurį i
J. KAIRYS

Mūsų bendradarbis Vokietijoje
Trečiojo Reicho diktatūrą 

daug kas vadina nacizmu, hitle- 
rizmu, o vokiečius — naciais, 
hitlerininkais ir t.t. Taip pravar
džiuojami vokiečiai vakariečiai, 
o ne rytų zonos. Be to, pravar
džiuoti juos bene pirmoji pradė
jo Maskva, kai nutrūko jos bi
čiulystė su Trečiuoju Reichu. O 
ji nutrūko Hitleriui pradėjus 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

Pravardžiavimas buvo sieja
mas su tam tikra agitacija prieš 
vokiečius. Visa tai nesibaigia 
dar ir šiandien. Panašiai daro ir 
Maskvos satelitai. Paskutiniu 
metu prie šitos akcijos prieš vo
kiečius prisidėjo ir filmas “Ho
locaust”, kuris neseniai per te
leviziją buvo rodytas ir V. Vo
kietijoje.

Pagal kaikurių žydų pareiški
mus, šis filmas esąs gera prie
monė gelbėti vokiečių jaunimui 
nuo nacizmo.

Šį filmą matė keliolika milijo
nų žmonių. Jis sukėlė kalbų dėl 
tikslingumo, objektyvumo ir 
pan. Kaikurie jų tvirtina, jog 
tuo filmu Žydai siekia sukelti 
neapykantą prieš vokiečius ir 
pažeminti juos, išgarsinti save 
ir kjtos naudos Jaųnįmo nesą 
reikalo baidyti pasikartojimu 
tokios ar panašios diktatūros, 
nes istorija nesikartojanti.

Dėl Trečio Reicho diktatūros 
kaikurie vokiečiai padarė prie
kaištų ir ano meto užsieniui. 
Esą dėl Hitlerio siautėjimo vals
tybės ne tik nenutraukė diplo
matinių ryšių su ja, bet nepa
reiškė nė protesto. Jie iškėlė ir 
bolševikinės Rusijos vykdytą 
bei tebevykdomą terorą ne vien 
prieš kitas tautas ir kitaip ma
nančius savuosius, bet ir prieš 
žydus. Priminė taip pat, kad ir 
lagerius pirmoji Įvedė bolševi
kinė Rusija. Paminėjo ir ne
žmoniškumus. svetimųjų pada
rytus vokiečiams, trėmimo me
tu, kai jie buvo visaip kankina
mi. žudomi.

* * *
Yra sugestijų pagaminti fil

mą, kuris būtų be jokių tenden
cijų ir parodytų tikrą Trečiojo 
Reicho istoriją, o po “Holo
caust” filmo esą turėtų sekti 
antras, parodantis palestiniečių 
šeimų likimą, ir trečias — vo
kiečių.

Buvo ir pasisakymų, jog Tre
čiojo Reicho diktatūros padary
ti žiaurumai nėra užtušuotini 
nežmoniškumais, padarytais bei 
tebedaromais kitų tautų ir prie
kaištais pastariesiems.

Brazilijos lietuvaites pamaldų metu Riodežaneire, kur nedaug lietuvių beliko

Ir dar kartą pamačiau, kokia 
keista vyraujanti SSSR meno 
samprata: menininkai, atrodo, 
kuria vien valstybei ir tik tam, 
kad jų darbai būtų rodomi paro
dose.

Sovietiniai piliečiai, negalė

latė milijonai
Vienas bene plačiausiai skai- 

tomas bulvarinis dienraštis 
“Bild” atspausdino “Holocaust” 
tekstą, kad mačiusieji filmą ga
lėtų dar ir pasiskaityti. Be to, ... 
tenka nugirsti balsų už pakarto
jimą šio filmo ir rodymą jo mo- ; 
kyklose.

Yra sakančių, esą tuo filmu 
siekiama įtaigoti panaikinimą 
galimybės kelti bylas naciams, 
žudžiusiems kacetininkus, dėl 
senaties. Mat, teisė traukti mi
nėtus nusikaltėlius teisminėn 
atsakomybėn baigiasi šiemet. 
Kelti jiems ir toliau bylas rei
kės naujo įstatymo. Daug vokie- ’ 
čių yra už baigimą šios rūšies 
teismų, nes, girdi, sunku su įro
dymais. Be pavienių teisininkų, 
ir teisėjų sąjunga pasisakė už 
baigimą jų. Bet po parodymo 
šio filmo visuomenėje daugėja 
balsai už baudimą kaltųjų ir to
liau.

į * * *
“Holocaust” filmas nėra pil

nas. Juk naciai persekiojo ne 
vien žydus, bet ir kitas tautas, 
kurias jie buvo pasiekę. Jie per
sekiojo net ir kitaip manančius 
vokiečius. Pilnesniam pavaizda
vimui Trečiojo Reicho žiauru
mo reikėjo įpinti į tą aplinkybę. 
Filmo pilnumui reikėjo, bent 
trumpai, payąįzd.ųofį. ir prięžas- 
tis, kurios privedė Vokietiją 
prie Trečiojo Reicho diktatūros.

Baidyti jaunimą nuo galimo 
nacizmo reikia ne Trečiuoju 
Reichu, kurio jau seniai nebėra, 
bet komunizmu. Kaip komunis
tinių šnipų bei agentų veikla V. 
Vokietijoje rodo, čia komuniz
mas yra ne vien gyvastingas, 
bet dideliu tempu žengia pir
myn ir daro viską, kad ir čia 
įvestų raudonųjų diktatūrą, so
cializmu vadinamą. Komunistų 
propaguojamas siekis vokiečių 
jaunimo tarpe yra populiarus, 
kaip ir seniau — nacizmas.

* * *
Šis “Holocaust” filmas turė

tų ir mus, išeivius, paskatinti 
ryžtis panašiam dalykui. Tai bū
tų bene veiksmingiausia prie
monė parodyti pasauliui XX š. 
tautų pavergėją ir naikintoją. 
Šitokios akcijos iniciatoriai tu
rėtų sueiti į kontaktą su išeivi
joje esančiais atstovais visų tų 
tautų, kurios nukentėjo nuo ko
munistinės Rusijos tironijos bei 
dar tebekenčia. O dokumenti
nės medžiagos užtektinai turim 
mes, turi jos ir visi kiti. Vei
kiant bendrai, atrodo, būtų ga
lima išspręsti ir klausimą lėšų, 
reikalingų šitokiai ar panašiai 
akcijai.

dami įsigyti tikrų papuošalų bei 
autentiškų meno darbų, apsiei
na be jų, užuot pirkę banalius 
daiktelius, jie krauna pinigus 
bankan iš 2.5%, tikėdamiesi ka
da nors pasistatyti sau vasarna
mį arba nusipirkti automobilį.

V. A. J.



4 psi. • Tėviškės Žiburiai • ’»)

© PAVERGTOJE!!" O LIETUVIAI PASAULYJE
JŪROS TILTAs

Antanas Stanevičius vasario 13 d. 
“Tiesoje” prašneko apie <{ ■ j ju- 
ros tiltų Palangoje. Jo poiiu’. dabar 
skalauna šaltos Baltijos buncos. p.t 
sivaikšėioli tiltu ateina tik vienas ki
tas žmogus. Vasaros men ■i?is tiltų 
užgriūva marga vasarotojų minia, 
atėjusi pasižiūrėti saulėlydžio. Va
žiuojantieji Palangon negaišta laiko 
su adresų pasikeitimu — pasitenki
nama pažadu susitikti ant tilto. Ant 
jo kadaise susitiko M. K. Čiurlionis 
ir Sofija Kymantaitė. XVI šimtme
čio pabaigoje čia buvo pastatytas 
molas laivams, | kuriuos buvo pa
kraunami rugiai, kailiai, medus ir 
linai, o iš jų iškraunami įvairūs 
įrankiai, geležis, druska. Lustų su 
jo molu sunaikino švedų kariuome
nė XVIII š. pradžioje. Jūros tiltų 
praėjusio šimtmečio viduryje pasta
tydino Palangos savininkai grafai 
Tiškevičiai. Prie jo taip pat glausty
davosi laivai, kol uostų užnešė smė
lis. Tiltas liko pėstiems pasivaikš
čioti, saulei į Baltijos jūrų palydėti. 
Dabartinį tiltą, sugriautų audros 
1967 m. rudenį, teko vėl atstatyti. 
Jis vėl romantiškai tarnauja Palan
gos gyventojams bei gausiems jos 
svečiams.

EAIŠKAI ir telegramos
Ryšininkų apsileidimus sovietų 

okupuotoje Lietuvoje atskleidžia 
skaitytojų laiškai, paskelbti "Kom
jaunimo Tiesoje” vasario 17 d. ir 
“Tiesoje" vasario 15 d. Šiaulietės 
Eugenija Labinaitė ir Aldona Ber- 
čiūnaitė rašo, kad iš Kauno išsiųs
tus laiškus jos gauna tik po trijų sa
vaičių. Kauno zonos technines ma
žųjų laivų navigacijos inspekcijos 
viršininkas Eduardas Abromaitis 
ataskaitų Vilniun pasiuntė paštu, ta
čiau jų teko atlikti pusvalandį tru
kusiu telefoniniu pasikalbėjimu, nes 
paštas tų raštų pristatė tik po 12 
dienų. Radviliškio rajono Grinkiškio 
mokyklos mokytojas Vytautas Tička 
stebisi Rokiškio rajono Kriaunų ry
šių skyriuje priimta telcj.’nmvr n:> 
k.i ■ asytuun- ’■' z.-u/r, ..
tekste yra net 8 gramatinės klaidos. 
Telšiečio K. Vlržinto i Mažeikius 
pasiųsta sveikinimo telegrama adre
satę pasiekė tik po 11 dienų, nors į 
Mažeikius buvo perduota, praėjus as
tuonioms minutėms nuo priėmimo. 
Kažkur užkliuvo ir tuo pačiu adresu 
telegrafu išsiųsta piniginė perlaida. 
Jų mažeikiečiai surado tik tada, kai 
K. Viržintas po savaitės kreipėsi į 
Telšių ryšių skyrių. Gargždiečius ka
muoja telefono ryšiai su Vilniumi. 
Surinkus reikiamų numerį, neįmano
ma susikalbėti: perduodamas lik vie
nas pašnekovas arba Gargžduose, ar
ba Vilniuje.

SVEČIAI 1S TOKIJO
Vilniuje lankėsi Japonijos užsie

nio prekybos firmos “Tojo Bojeki" 
vadovas C. Namba ir “Seibu” bend
rovės atstovas U. Kuriisakis preky
ba) su Sovietų Sąjungą. Jie pasirin
ko beveik 100 pavadinimų prekių 
Tokijo mieste rengiamai Pabaltijo 
parodai. Japonai tas prekes galės įsi
gyti-

NORS LEDAS STORAS
Šiemet Lietuvoje šalta žiema, eže

rus dengia storas ledas, tačiau įlūži
mu visdėlto pasitaiko. Porų pavyz
džių “Tiesos” 31 nr. pateikia Pet
ras Prascienius. Rokiškio rajono 
Onuškio kolchozo keliais “Moskvi- 
čium” važiavo išgėręs Jonas Dcks- 
nys. Atsidaužęs Į pakelės šlaitų, jis 
užlėkė ant Apvaliojo ežero ledo. Ka
dangi toje vieloje yra šaltinių van
dens, automobilis paniro į 7 metrų 
gelmes. Neblaivus vairuotojas spėjo 
išlįsti, o automobilį pavyko ištrauk
ti tik po geros savaitės specialiai 
iškviesto naro paslaugų dėka. Sartų 
ežere įlūžo to paties rajono “Šviesos” 
kolchozo traktorininkas Rimantas 
Meškėnas, taip pat gerokai išgėręs, 
nakties metu važiavęs traktorium su 
prisikabintu mėšlo kratytuvu. Jį iš
gelbėjo Dumblynės kaimo gyvento
jai Anastazija Dėdienė ir Alfonsas 
Simonėlis, atskubėję nelaimės vie
ton su virvėmis.

Hamiltono, Ontario, įkartai iu savo dvasios vadu prel. J. Tadarausku vienos 
šventės sueigoje, įvykusioje parapijos salėje Nuotr. J. Miltenio

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugp|ūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas tekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

I ■ h., os -A 81-
minskas 'U--1 iu ’ rūsčio” 
sk:.itylU»ji.- - . i r.' :. ičeisiar 
ė:- -oi I- n. ■ k* • ■ ri.>r 
žeuidii bi.r.i . > -;•■ i»i
kolektyvo p.in.-eit lietuves
žemės ūl.i ■ 'hr: - ir kon
centratus -.oonio . "f indžiu
lio “Žemes d, r'" - js" J I’vIk.- ‘ Bul
vių kultūra Lietuvoj'''. S. K:-r-r-.- o 
ir K. Bė< -is “Aul vosios bulves 
V. Kam. ausko ir J Darni, vii - <r- 
“.Miško sėklinės plan , in- E. Va 
gino ir N. Zusmano : i rusiu rigini 
mas”. Memuarinei Iii<-irtiii. - i> 
vaus autorių kolektyvo paruošta ino 
nografija “Akademike- .>•■ -:is K 
čiūnas”. Vadovų daibe >• .riia.kan 
čias problemas bei jų sprendimus 
nagrinės V. Gikio ir I Juknevičiaus 
knygelė “O kaip jūs pasielgtumėte'.'” 
Neužmirštamas ir kolchozininkams 
skiriamas “Kolūkiečio k .-tenderius’.

METRINE lydeka
Šiaulių televizijos gamyklos tar

nautojas Romualdas T-inaška švedės 
tvenkinyje, kuris prieš šešerius me
tus buvo įrengtas tarp Ginkūnų ir 
Aleksandrijos, iš eketės ištraukė re
kordinio dydžio lydekų: 110 centi-, 
metrų ilgio, 58 centimetrų storio,' 
svėrusių 14,8 kilogramo. Algis Puo
džiūnas vasario 25 d. "Tiesoje” pasa
koja: “Nuo pat ryto sėdėjo Romual
das ant tvenkinio ledo ir avižėle 
traukė kuojas, ešeriukus. Popiečiu, 
kai oras pabjuro ir ant avižėlės žu
vys nekibo, j eketę įleido valų su 
blizgute. Po kirk laiko pajuto stip
rų smūgi. Užkibo. Prasidėjo ilga ko
va. Vienoje ledo pusėje žvejys, ant
roje — nematoma, bet — tai get*ai 
juto — didelė žuvis. Pagaliau žve
jys pasiekė pirmąja pergalę — žu
vis atsidūrė prie eketes. Tačiau eke
tė buvo siaura, ir žvejys matė tik 
žuvies nasrus, i pagalba atskubėjo 
kiti meškeriotojai. Užkabino papil
domus kabliukus, pririšo virvutes. !

piapkiUju. u -avi.. , iuii-
rė ant ledo ...” Spėjama, kad tokia 
h del. ■ tr ' ■ o
tvenkinys įrengtas tik prieš šešetų 
metų. Anksčiau tvenkinio vietoje 
buvo durpynai, turėjusieji žuvų Juo
se, matyt, ir užaugo rekordinio dy
džio lydeka.

STRIBAS JŪROJE
Naru Klaipėdos uosle jau 20 me

tų dirba komunistinis spartuolis Po
vilas Baličius, po vandeniu praleidęs 
9.000 valandų. Trumpoji- žinutėje 
primenama, kad pokaryje jis pri
klausė stribų gretoms, naikinusioms 
Lietuvos partizanus. P. Baličiui te
ko kelti nuskendusius laivus prie 
Danijos, Švedijos, Lenkijos bei kitų 
valstybių krantų. Neseniai jis su ki
tais sovietų narais netgi buvo pasiųs
tas tolimojon Bcngalijon.

KOMUNISTU VIEŠNAGĖ
Vasario 27 — kovo 2 dienomis so

vietų okupuotoje Lietuvoje vėl vie
šėjo grupė užsieniečių žurnalistų iš 
Maskvos. Ankstesnėje viešnagėje da
lyvavo Vakarų pasaulio ' valstybių 
spaudos, radijo ir televizijos atsto
vai. Šį kartų buvo pakviesti tik ko
munistai iš Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Vengrijos, R. Vokietijos, Graikijos, 
Liuksemburgo, Argentinos, V. Berly
no, JAV, Kongo ir Japonijos, rašan
tys komunistinei spaudai. Juos, kaip 
ir pirmąja grupę, priėmė I minis- 
lerlų tarybos pirmininko pavaduoto
jas K. Kairys, kompartijos centro 
komiteto užsienio ryšių skyriaus ve- 

z dejas F. Strumilas, kultūros minis- 
teris J. Bielinis ir, žinoma, užsienio 
reikalų “ministeris” V. Zenkevičius. 
Komunistams spaudos darbuotojams 
buvo leista lankytis vykdomuosiuose 
Kauno ir Vilniaus miesto komitetuo
se. susipažinti su Vilniaus, Kauno. 
Trakų Įžymybėmis, žiūrėti P. Čai
kovskio baleto “Gulbių ežeras" spek
taklio. Pirmajai vakariečių žurnalis
tų grupei buvo parodyta V. Klovos 
opera "Pilėnai".

V. Kst.

Lietuvos nepriklausomybės šventė buvo paminėta ir JAV atstovų rūmuose Vašingtone. Atstovų rūmų pirm. T. P. 
O' NEILL sveikina kun. dr. T. ŽIŪRAITI, OP, sukalbėjusį maldų prieš atstovų posėdį. Iš kairės: dr. J. Genys, inž. 
G. J. Lazauskas, kongreso narys F. Annunzio ir atstovų rūmų kapelionas kun. J. D. Ford Nuotr. K. Jewell

g HAMILTON^
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ pradedamas II- 

asis Kanados lietuvių talentų sąskry
dis. Visi dalyviai 11 v.r. renkasi Jau
nimo Centre. Sekmadienį, 4 v.p.p., 
bus baigminės varžybos, pažymėjimų 
ir žymenų Įteikimas. Scenoje taip 
pnt matysime Toronto “Gintaro” ir 
"Atžalyno" tautinių šokių grupes bei 
“Gintaro" mergaičių oktetą. Hamil
tono ir apylinkių lietuviai kviečiami 
savo atsilankymu paremti mūsų jau
nas meno jėgas. K. B.

IŠVYKO PARYŽIUN. Rita Vasi
liauskaitė Aidershot gimnazijoje bu
vo išrinkta 1977 m. "sniego karalai
te". Būdama augšto ūgio, dar lankė 
Nicolas Harvey modeliavimo mokyk
lą Burlingtone. Baigusi 12 klasių, 
įstojo į Hamiltono Mohawk College, 
tačiau kartu gavo pakvietimą iš Pa

lo Uit." modeliavimo agen
tūros, siūlančios visą trijų mėnesių 
išlaikymą. Kovo 1 d. Rita išskrido į 
Paryžių. Iš ten ji lankys ir kitus 
Europos kraštus. Po to jai sudaryti 
planai išvykai į Niujorką.

RITA VASILIAUSKAITĖ, 19 metų 
amžiaus, išvykusi Paryžiun kaip 
"Elite” bendrovės modeliuotoja

KAUKIU BALIUS, ruoštas vasa
rio 24 d. "Aido” rėmėjų komiteto, 
buvo sėkmingas. Į šį kaukių balių 
atsilankė per 200 svečiui Dalyvavo 
daug įdomiu kaukiu. Išrinktos pen
kios įdomiausios bei gražiausios. 
Vertintojų komisiją sudarė: T. Apa- 
navičienė. A. Mikalauskas ir J. Kriš
tolaitis. Jie pirmąją premiją pasky
rė “Grybui", kuria laimėjo S. Ston
kutė. Antroji priemija teko lietuviš
kai "Piliai” — R. Sadauskaitė, tre

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA

LIETUVIS MECHANIKAS
atlieka visų firmų automobilių mechaniškus pataisy
mus, šveicavimų ir ratų balansavimų. "SHELL" STOTIS 
prie 6 kelio (WHITE CHURCH RD., '/z km į pietus 

nuo Mount Hope prie HAMILTONO).
Dirba ir šeštadieniais.

ARVIDAS SVILAS
Tel. 679-6434 (Bus.) • 765-2415 (Res.)

čioji — "Bitėms" — E. Budininkaitė 
ir L. Trumpickaitė, ketvirtoji “Me
džiui” — E. Norkutė ir R. Lukavi- 
čiūtė, penktoji — “Bonkai" — L. 
Stankutė. Kaukėms premijas pasky
rė A. E. Liaukai. Jiems nuoširdi pa
dėka. "Medis” — E. Norkutė ir R. 
Lukavičiūtė savo premiją paskyrė 
"Aidui”. Ačiū!

Rengėjai dėkoja visiems, atsilan
kiusiems i šį vakarą ir tuo parėmu- 
siems trečios “Aido" plokštelės iš
leidimą. Nuoširdi padėka visiems, 
prisidėjusiems prie loterijos paruo
šimo laimikiais ar pinigine auka, 
taip pat — laimės staliukų aukoto
jams. Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visoms mamytėms už kepinius ir tal
ka virtuvėje. Ypač didelė padėka A. 
Doksnienei už darbą virtuvėje. "Ai
do” rėmėjų komitetas dėkingas vi
siems, kurie savo darbu, patarnavi
mu prisidėjo prie šio kaukių baliaus 
'pasisekimo. Jaunimas visada liks 
jums už parodytą meilę dainai dė
kingas.

“AIDO” DEVINTOJO GIMTA
DIENIO koncertas įvyks balandžio 
28 d. Jaunimo Centre, šiame kon
certe sutiko dalyvauti Toronto tauti
nių šokiu grupė "Atžalynas", vad. 
S. Martinkutės-Leparskienės. “Atža
lynas” į Hamiltoną atvyksta pirmą 
kartą ir kartu su “Aidu” koncertuos. 
Po koncerto — smagūs šokiai. Daly
vaus daug jaunimo. J. P.

Sudbury, Ontario
VASARIO 16 MINĖJIMAS, su

rengtas KLB vietinės apylinkės val
dybos ukrainiečiu salėj, praėjo la
bai pakilusioj nuotaikoj. Minėjimą 
pradėjo pirm. J. Bataitls. Sugiedojus 
IJetuvos himną, turiningą paskaitą 
skaitė Erikas Rotkis. Sveikino estų 
ir latvių atstovai. Meninę dalį pasi
gėrėtinai atliko šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Pirmiausia ketu
rias dainas pagrojo smuikais, gitara 
ir pianinu Teresė, Diana, Joana ir 
Vida Stankutės. Po to sekė įspūdin
gas montažas — dailusis skaitymas 
apie Lietuvos laisvės kovotojus, ra
šytojus, visuomenininkus. Padekla
muota Vinco Kudirkos "Varpas”, 
Maironio “Jūratė ir Kastytis". Mon
taže dalyvavo Diana, Joana, Vida 
Stankutės, Marytė ir Rūtelė Rudy
tės. Antrąja meninės programos dalį 
labai gražiai atliko Rūta ir Jonas 
Cebatoriai, Petras ir Jūratė Tolvai- 
šos, M. Cebatorienė su E. Tolvaišie- 
ne. Padainavo penketą dainų ir pa
sakė eilėraščiu. Pianinu, būgnu ir 
gitara palydėjo J. Tolvaišaitė ir J. 
Cebatorius. Meninę dalį paruošė mo
kyklos vedėja N. Paulaitienė, S. Ru
dienė, E. Tolvaišienė ir M. Cebato
rienė. Joms buvo įteikta gėlių. Pa
sirodo, turint geru norų bei įdedant 
darbo, ir mūsų maža kolonija sali

(Nukelta į 5-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9'/s %
term, depozitus 1 m. 10 Vi % 
term, depozitus 3 m. 10% 
pensijų fondas ...............10%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ...12% 
ncklln. turto pask..........11%

JAV kongreso narys FRANK HOR
TON sveikina Ročesterio lietuvius 
Vasario 16 minėjime

Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

Rochester, N.Y.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atgavimo sukaktis Ročesteryje 
paminėta vasario 18 d. per lietuvių 
radijo pusvalandį 9 v.r., kurį lietu
vių ir anglų kalbomis gražiai prave
dė Aid. ir R. Kirštcinai. 11 v. iškil
mingas Mišias už žuvusius ir gyvus 
Lietuvos laisvės kovotojus atnašavo 
klebonas kun. J. Vaškys. Jis apibū
dino šventės prasmę ir pakvietė 
prof. Vladę Sabalienę perskaityti 
nepaprastai gražią savo maldą už 
Lietuva. Prof. dr. Ant. Klimas ir 
poetė Kaz. Miškinienė skaitė papil
domas maldas. Visos organizacijos 
kartu su legijonieriais pamaldose da
lyvavo su vėliavomis. Jaunimas bu
vo pasipuošęs tautiniais drabužiais. 
Mišių metu giedojo vietos LB cho
ras, vad. J. Adomaičio. Vargonais 
grojo muz. R. Obalis.

Iškilmingas minėjimas įvyko 3 v. 
p.p. prapijos salėje, kuriam labai gy
vai vadovavo prof. dr. A. Klimas. In- 
vokaciją skaitė kun. J. Vaškys. Susi
rinkusius sveikino vengrų, latvių bei 
kt. pavergtų tautų atstovai ir kon- 
gresmanas Frank Horton. Savo il
gesnėje kalboje jis išreiškė nusivy
limą dabartinės administracijos ve
dama užsienio politika. Prof. A. Kli
mas perskaitė proklamaciją, kuria 
Ročesterio burmistras Thomas Ryan 
paskelbė vasario 16-tą Lietuvių Die
na Ročesteryje. Delegacijai pas bur
mistrą vadovavo ALTos sk. pirm. J. 
Jurkus.

Pagrindinę kalbą pasakė prof. dr. 
A. Musteikis. Jo tema buvo gana 
įdomi — galimybės bendradarbiauti 
su pavergta Lietuva. Jis iškėlė pliu
sus ir minusus. Rezoliuciją skaitė 
Gailutė Tamošiūnaitė. LB pirm. Br. 
Krokys įteikė Lietuvių Fondo meda
lį Al. ir Agnei už etninio muzėjaus 
suorganizavimą.

Meninę porgrainą atliko LB cho
ras, tautinių šokių grupė, vadovau
jama Jadv. Rcginienės, ir lituanisti
nės mokyklos mokiniai.

Aukų buvo surinkta $1800. Jos 
renkamos ir toliau.

Abiejuose amerikiečių dienraš
čiuose buvo gana plačiai aprašytas 
minėjimas ir mūsų vedama kova už 
laisvę. J. J-kus

London, Ontario
SPAUDOS BALIUS šiemet įvyks 

rugsėjo 22 d. Kaimyninės apylinkės 
prašomos tą dieną nerengti (jei įma
noma) ką nors panašaus savo apy
linkėje, nes spaudos rėmimas yra 
visų mūsų bendra tautinė pareiga. 
Didelis prašymas ir tiems, kurie 
numato vestuves šį rudenį. Sakyda
vo, kad vestuvėms tik ilgi savaitga
liai patogūs ir todėl mūsų interesai 
susikirsdavo. Šiemet lengva to iš
vengti, nes šį kartą pavyko gauti 
salę ne ilgąjį savaitgalį. Visiems iš 
anksto dėkojame ir tikimės, kad į 
mūsų prašymą atsižvelgsite.

Rengėjai
LIGONIAI. J. Eimantienė serga 

Viktorijos ligoninėje, E. Aleliūnienė 
— universiteto ligoninėje, K. Valai
tis — S.trathroy ligoninėje. Šiomis 
dienomis iš Viktorijos ligoninės su
grįžo namo muz. J. Petrauskas. J. E.

JA Valstybės
NIUJORKO UKRAINIEČIU NA

MUOSE buvo surengta pogrindinių 
savivaldos leidinių paroda iš Sovietų 
Sąjungos. Jos atidaryme kalbėjo du 
politiniai tremtiniai — gen. P. Grl- 
gorenka ir ukrainietė N. Svetlyčna. 
Daugiausia pogrindinių leidinių bu
vo parūpinę ukrainiečiai. Lietuviš
kiesiems atstovavo "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika”. Si (domi pa 
rodą buvo atidaryta vasario 9 d. ir 
veikė iki kovo 18 d.

VASARIO 16 PROGA Shenandoah 
mieste, Pcnnsllvanijoje, leidžiamas 
dienraštis “Evening Herald” vasario 
16 d. įsidėjo istorinę pirmojo lietu
vių dūdų orkestro nuotrauką. Jis bu
vo suorganizuotas 1885 m. rudenį. 
Dienraščio redakcija ją gavo iš Arė
jo Vitkausko, 1940 m. įsteigusio ži
nių agentūrą "World-Wide News 
Bureau” Jersey City. Po nuotrauka 
primenama, kad Vasario 16 yra Lie
tuvos nepriklausomybės šventė ir 
kad Shenandoah kadaise buvo laiko
mas JAV lietuvių sostine. Lietuvių 
orkestras buvo vienas žymiausių, 
dažnai grodavo šio miesto paraduo
se, išlydėdavo kariuomenės dalinius 
iš Shenandoah į amerikiečių-meksi 
kiečių karą ir į I D. karą. Po šio ka
ro pradėjo mažėti Shenandoah gy
ventojų skaičius, ir tyliai sunyko pir
masis lietuvių orkestras.

DR. VYTAUTAS DAMBRAVA, 
dirbantis diplomatinėje JAV tarny
boje Salvadoro sostinėje, lankė savo 
gimines bei pažįstamus Los Angeles 
mieste, Čikagoje, Vašingtone, susi
pažino su lietuvių institucijomis. 
Dirbdamas Venecuelojc, dr. V. Danį- 
brava paliko gilius savo pėdsakus 
lietuviškoje veikloje. San Salvadore 
jis taip pat rengia Vasario 16 minė
jimus, nors Salvadoro valstybėje 
lietuvių beveik nebėra. Vasario 16 
minėjimuose dalyvauja augštieji val
džios pareigūnai, dvasininkai, aka
demikai, JAV ambasados tarnauto
jai.

VYTAUTAS MATULIONIS, gyve
nantis Cleveland Heights, Ohio, 
“Cleveland Press” dienraščiui pa
siuntė ilgą laišką, kuriame primena 
ne lik žydus, bet ir lietuvius ištikusį 
“holocaustą”. Laiškas taipgi atsklei
džia nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpyje Telšiuose veikusią rabinų 
kolegiją, kurią 1941 m. sunaikino 
naciai. Didžioji dėstytojų ir studen
tų dalis betgi spėjo išsigelbėti, iš
vykdami į JAV. Tais pačiais metais 
Klevelande jų dėka minėtoji kolegi
ja, angliškai pavadinta Rabbinical 
College of Telshe, buvo atkurta, vė
liau perkelta į naują pastatą Wi
ckliffe, Ohio. Pastaruoju metu kole
gijai ir Klevclando hebrajų kalbos 
akademijai vadovavęs rabinas B. So- 
rotzkin, žymusis Talmudo žinovas, 
studijas buvo baigęs Telšiuose. Jis 
mirė vėžiu vasario 9 d. ir buvo pa
laidotas Jeruzalėje, kur taipgi ilsisi 
ir jo tėvas, buvęs garsus ortodoksų 
žydų veikėjas.

Brazilija
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Sao 

Paulo seselių pranciškiečlų kolegi
jos salėje vasario 18 d. surengė BL 
Bendruomenė. Jos vardu sveikinimo 
žod| tarė J. Tatarūnas portugalų bei 
lietuvių kalbomis. Po jo sveikino or
ganizacijos “Už laisvę” atstovas dr. 
A. de Barros Filho, federacinio par
lamento narys. Paskaitą skaitė Bra
zilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirm. inž. Aleksandras Valavičius 
apie lietuvybės išlaikymą išeivijoje. 
Porą tautinių šokių pašoko J. Luko
ševičiaus vadovaujamas ansamblis 
“Nemunas“, šiemet minintis veiklos 
dešimtmetį. Toliau pasirodė E. Ba
cevičienės vadovaujamas “Rūtelės” 
mergaičių oktetas ir 5-8 metų am
žiaus “Rūtelės” daigeliai, padainavę 
dvi daineles, pašokę Suktinį ir “No
riu miego”. Bene didžiausio dėmesio 
susilaukė prieš metus suorganizuotas 
“Volungės” choras, kurį sudaro 33 
jaunimo atstovai su pianiste S. Ba
nyte ir vadove K. Valavičiūte. Pro
gramos pranešėjais buvo A. Slieso- 
raitis Ir S. Saldytė. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu. Jo dalyviai turė
jo progą įsigyti lietuviškų knygų, 
plokštelių ir magnetofono kasečių.

KUN. PRANUI GAVĖNUI, SDB, 
Sao Paulo mieste, S. Crlstovao ligo
ninėje, vasario 23 d. padaryta sėk
minga vidurių operacija. Ligonis pa
mažu atgauna savo jėgas.

PREL. JUOZAS NEVERAUS- 
KAS, Sv. Jurgio parapijos klebonas 
Shenandoah mieste, Pensilvanijoje, 
lankėsi Sao Paulo mieste. Buvo ap
sistojęs V. Zelinos klebonijoje, laikė 
Mišias Sv. Kazimiero parapijos lie
tuviams Mookoje. Jis taipgi buvo už
sukęs Į Rio miestą bei kitas įdomes
nes Brazilijos vietoves, bet pagrindi
nį savo dėmesį skyrė lietuviams.

Argentina
BENDRUOMENĖS VALDYBOS 

surengtą Vasario 16 minėjimą Rosa
rio lietuviai vasario 25 d. pradėjo 
pamaldomis Sv. Kazimiero parapijos 
šventovėje. Mišias su pritaikytu pa
mokslu atnašavo kun. Juozas Petrai
tis, MIC, svečias iš Buenos Aires. 
Giedojo Maironio vardo choras. Pa
maldos užbaigtos Lietuvos himnu. 
Po to visi jų dalyviai prie lietuviško 
kryžiaus parapijos kieme pagerbė 
žuvusius už Lietuvos laisvę savo tau
tiečius, jiems sugiedodami “Viešpa
ties angelas”. Oficialioji minėjimo 

dalis įvyko Lietuvos respublikos mo
kyklos salėje. LB valdybos pirm. J. 
Papečkiui pasiūlius, pirmiausia ty
los minute pagerbti už Lietuvos lais
vę kovoję kariai bei partizanai. Va
sario 16 reikšmę išryškino kun. J. 
Petraitis, MIC, vaišių stalus palaimi
no kun. J. Margis, MIC. Po trumpų 
sveikinimų pradėti suneštiniai pie
tūs.

“RADIO NACIONAL LRA-5" tą 
dieną Martos Marlnedii programą 
"Sekmadienis ir jūs", trukusią vie
ną valandą, paskyrė Lietuvai ir lie
tuviams. Jos metu apie Vasario 16 ir 
Lietuvos globėją šv. Kazimierą kal
bėjo šio vardo lietuvių parapijos Ro
sario mieste kapelionas kun. J. Mar
gis, apie parapijos įsteigimą — L. 
Castrogianl. Kalbas papildė penkios 
lietuviškų dainų ir tautinių šokių 
plokštelės. Tai buvo jau ketvirta sa
vaitė, kai minėtoji radijo stotis Ro
sario mieste, Santa Fe provincijoje, 
davė rinktinės lietuviškos muzikos.

Australija
VASARIO 16 MINĖJIMAI Įvyko 

Geelonge ir Perthe. Gcclongc minė
jimas pradėtas kun. Pr. Dauknio at
laikytomis pamaldomis ir pamokslu. 
Įvadinį žodį Lietuvių Namuose tarė 
šios ALB apylinkės pirm. M. Kyman
tas. Paskaitą skaitė St. Karpalavi- 
čius, Įspūdžiais iš Melburne Įvykusio 
minėjimo dalijosi kun. Pr. Dauknys. 
Nutarta pasiųsti telegramas Austra
lijos premjerui M. Fraseriui, Mel
burno arkivyskupui Little ir Vikto
rijos senatoriui A. Lewis. GrupJ- vie
tinių aktorių su pačia autore ūiiko 
P. čerkavičienės poetinį vaizdelį 
apie Lietuvą. Programoje talpai da 
lyvavo muz. M. Kymanto vadovauja
mas choras, deklamatorius D. Valai
tis ir mažasis pianistas V. Kymantas. 
Perthe Vasario 16 minėjimą pradėjo 
šios ALB apylinkės pirm. J. Miliaus
kas, paskaitą skaitė P. Kuzmickas. 
Sveikino ukrainiečių ir latvių atsto
vai, apie disidentinių sąjūdžų stiprė
jimą kalbėjo Pasaulio Laisvės Sąjun
gos atstovas P. Pearson.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUO

SE vasario 16 d. buvo surengtas jau 
tradiciniu tapęs priėmimas svečiams. 
Apie Vasario 16 reikšmę lietuvių 
tautai kalbėjo Lietuvių Namų ben
drovės direktorių’valdybos pirm. Z. 
Juras. Latvaitė M. Sapicts, dirbanti 
Kestono kolegijoje, pranešė, kad 
kun. M. Bordeaux negalės dalyvauti 
priėmime ir kad Jo knyga “Land of 
Crosses” apie lietuvių'katalikų būk
lę sovietinėje okupacijoje bits išleis
ta šiemet. Lenkų ėgzilinės vyriausy
bės užsienio reikalų min. T. A. Las- 
ko perskaitė 1978 m. lapkričio 25 d. 
lenkų žmogaus teisių sąjūdžio vado
vų priimtą lietuviams skirtą rezoliu
ciją. Joje šiltai vertinama lietuvių 
kova už religijos laisvę ir Lietuvos 
nepriklausomybę, prisimenama šimt
mečių senumo lenkų-lietuvių drau
gystė, reiškiama viltis, kad ir Lenki
joje, ir Lietuvoje Katalikų Bendrija 
vieną dieną atgaus pilnas savo tei
ses. Victor Railkes, buvęs Britanijos 
parlamento narys, savo sveikinime 
ragino R. Europos tautas siekti ben
dradarbiavimo, kad būtų išvengta 
nesutarimų, nepriklausomybę atga
vus. Paskutinis kalbėjo lenkų atsto
vas Europos ryšių grupėje grafas S. 
Grocholskis apie R. Europos tautų 
veiklą šioje organizacijoje. Priėmi
me dalyvavo Lietuvos atstovas V. 
Balickas, Latvijos pasiuntinys T. V. 
Ozolinš, estams atstovavusi A. Tarų. 
Sį įvadą į Vasario 16 minėjimą kovo 
2 d. laidoje plačiai aprašė Londone 
leidžiamas lenkų dienraštis "Dzien- 
nik Polski”. Pats minėjimas įvyko 
vasario 17 d. ir buvo pradėtas tradi 
ciniu Lietuvos atstovo V. Balicko žo
džiu. Koncertinę dalį atliko P. Sen
kuvienės ir V. Jurienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė “Lietuva”, 
liaudies dainų padainavęs J. Černis 
su akompaniatorium V. O’Brien, še
šių akordeonistų ansamblis su vado
vu E. Šova.

BRADFORDO “VYČIO” KLUBAS 
sausio 28 d. naujon valdybon išrin
ko: pirm. — V. Gurevičių, vlcepirm.
— A. Trašką, sekr. — S. Grybą, ižd.
— P. Jakubėną, kultūrinių reikalų 
vadovu — A. BučĮ, adminbst
— J. Tamošauską, nariu —

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIETUVI 

RUOMENE Vasario 16 H- 
kasmet sieja su metiniu • 
susirinkimu. Mišias su pamokslu va
sario 25 d. Berne laikė kun. dr. J. 
Juraitis. Po pamaldų sukviestame 
susirinkime vier.bal .lai pr, rinkta ta 
pati SLB vaidyba; pirm. dr. A. Kui
lys, vlcepirm. dr. u. Pečiui ionytė, 
sekr. ir ižd. J. Augcvičiūtė-Kaestll. 
Pietums ir Vasario 16 minėjimui bu
vo pasirinktas geležinkelio stoties 
restoranas. Dr. A. Plecha- ič'ūtė-Vel- 
gel papasakojo s. o Įspūdi us Iš per
nai Toronte surengtų Pasaulio Lie
tuvių Diem*. Valandą trukusią tauti
nių šokių programą atliko J. Stasiu- 
lienės vadovaujama grupė, kurią su
daro šveicarų jaunuoliai. SLB valdy
bos pirm dr. A. Xuštys skaidrėmis 
visu dalyvius supažindino su gražią
ja Uetuvoa gamta ir M. K. Čiurlio
nio da’iės kūriniais. Dalyvių eilėse 
buvo Lietuvy. atstovas dr. A. Geru
tis Ir nenuilstantis Lietuvos reikalų 
gynėjas prof. dr. J. Eretas. Atsilan
kė ir I krainiečlų Susivienijimo Švei
carijoje pirm. dr. R. Prokopas.
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Kuo aš norėčiau 

būti?
Aš norėčiau būti advokatu. 

Pirma turėčiau pabaigti gimna
ziją. Tada, jeigu gaučiau stipen
diją, būtų lengviau pakliūti į 
universitetą. Jei persikelčiau į 
Ameriką, tai tikriausiai įsirašy
čiau į Yale universitetą. Yale 
yra geriausia advokatų mokyk
la. Ten yra graži Connecticut 
valstija, kurioje gyvenau šeše
rius metus.

Per ilgesnį laiką advokatas 
gali pasidaryti teisėju ir paga
liau gauti gerą valdžios darbą. 
Kartais senatoriai pasidaro la
bai garsūs Amerikoje ir uždirba 
daug pinigų. Man pinigai nerū
pi, aš tik noriu būti žinomas 
kaip garsus advokatas.

Man yra įdomios teisės kom
plikacijos. Jose galima ginčytis, 
kartais ir pamuilinti teisėją. Bet 
tik negrų advokatai taip elgia
si. Aš noriu būti protingas ir ge- 
raS’ Linas Banelis, X

Aš norėčiau būti archeologe. 
Gyvenčiau Egipte, kasinėčiau ir 
jieškočiau turtų prie “Valley of 
the Kings”. Nuvažiavusi pama
tyčiau jau surastus kapus ir ras
tus turtus. Aš norėčiau pamaty
ti “King Tut’s” kapus, nes ten 
turi būti labai įdomu. Jei ten 
įeičiau, turbūt pasijusčiau, kad 
gyvenu tais laikais. Jie tikėjo į 
kitus dievus, bet iš tikrųjų buvo 
labai protingi žmonės, pastatė 
piramides, miestus, turėjo gerą 
valdžią ir labai gerai gyveno.

Kristina Garbaliauskaitė, X
Aš dabar esu X skyriuje, bet 

jau žinau, kuo norėčiau būti, 
būtent, studijuoti inžineriją. 
Man patinka technikos progra
ma mūsų mokykloje. Aš gavau 
technikos premiją už geriausius 
pažymius mūsų mokykloje. Aš 
noriu studijuoti elektroniką, nes 
jau greitai viską kompiuteriai 
tvarkys. Ir jei kas atsitiks, su- 
taisymui reikės inžinieriaus. In
žinieriui tenka ilgai studijuoti, 
nes reikia viską išmokti apie 
kompiuterius, bet vėliau gauna 
daug pinigų. Mano brolis dabar 
yra universitete ir studijuoja 
inžineriją. Jis. visą. ląįM . rodo 
man ką daro mokykloje. Man 
tai labai įdomu.

Aras Gvildys, X
Kai mamytė paklausia mane, 

kuo norėsiu būti, aš atsakau — 
mokytoja. Mama klausia kodėl 
ir pradeda pykti:

— Darbas bus sunkus, nusi
bos mokyti tuos vaikus, jie ta
vęs neklausys. Ar tikrai nori 
būt mokytoja? Būk gydytoja — 
tau labai patiks.

— Mamyte, tave aš labai my
liu ir tavęs nenoriu nuskriausti, 
bet nenoriu būti dantiste, gydy
toja ar artiste; noriu būti moky
toja. Aš noriu mokyti skaičiuo
ti, rašyti, skaityti, padėti su
prasti, kodėl gyvenimas yra ši
toks. Mama, aš noriu būti moky
toja. Rasa Slapšytė, X

Esu X klasėje. Už trejų metų 
baigsiu gimnaziją ir eisiu į uni
versitetą. Bet kuo aš būsiu, dar 
nežinau. Yra tiek daug skirtin
gų profesijų, kad aš nežinau 
nuo ko pradėti.

Man arčiausiai prie širdies yra 
muzika. Man labai patiktų būti 
muzikos studente universitete. 
Bet aš norėčiau būti tokioje 
profesijoje, kad galėčiau padėti 
kitiems. Gal todėl norėčiau mo
kytis medicinos mokykloje. Bū
ti gydytoja yra labai svarbi ir 
sunki profesija. Trunka daug 
metų, kol žmogus baigia visus 
mokslus, kad galėtų būti gydy
toju.

Aš turiu daug laiko apsispręs
ti, kuo noriu būti, bet žinau, kad 
aš pasirinksiu tokią profesiją, 
kur galėsiu kitiems daug gero 
padaryti ir kur man bus smagu 
dirbti. Ąudra Sinkevičiūtė, X

Jeigu išloščiau 
pinigų...

Jeigu išloščiau daug pinigų, 
tai pirmiausia užregistruočiau 
šešias vietas lėktuve skristi į 
Lietuvą. Ne viena norėčiau 
skristi, bet su savo mama ir tė
te. Jie labai norėtų pamatyti sa
vo tėvynę ir tą vietovę, kur gi
mė. Aš visai šeimai nupirkčiau 
bilietus. Mano močiutė jau buvo 
du kartus nuskridusi į Lietuvą 
aplankyti savo giminių. Mano 
mamytė ketina irgi važiuoti. Aš 
turiu daug giminių Lietuvoje, 
kuriuos labai norėčiau pamaty
ti. Norėčiau aplankyti tėvynę 
Lietuvą, kur mano tėveliai už
augo. Visi kalba, kad Lietuvoje 
labai gražu. Labiausiai norėčiau 
pamatyti Vilnių, Gedimino pilį, 
Kauną, Birštoną, Palangą, Tra
kus, Aušros Vartų šventovę. Vi
si sako, kad Gailestingoji Moti
na labai gražiai nupiešta. Iš Lie
tuvos parsivežčiau daug gintaro 
ir lininių staltiesių, padovano
čiau sugrįžus draugėms lauktu
vių. Su likusiais išloštais pini
gais nežinau ką padaryčiau. . .

Rūta Sadauskaitė, VII

Tau, mamyte
Tu, mamyte, 
Ryto saulė, 
Spinduliai karšti 
Ir šviesa skaisti.
Tau, mamyte, čiulbu rytą, 
Čiulbu rytą — 
Būk laiminga, 
Būk rami.
Rūta Sadauskaitė,
Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokykla

Kur norėčiau 
keliauti?

Aš norėčiau keliauti per visą 
pasaulį — pažinti įvairių tautų 
kultūrą, papročius, gamtą ir su
sitikti visokių žmonių.

Pirmiausia aš norėčiau ke
liauti į Lietuvą, nes aš norėčiau 
pamatyti savo tėvų gimtinę, kur 

jie maži gyveno, ir susipažinti 
su giminėm. Iš Lietuvos aš no
rėčiau keliauti į Šveicariją, nes 
trečiame skyriuje mokiausi apie 
tą kraštą. Ten yra daug augštų 
kalnų ir labai graži gamta. Ta
da norėčiau keliauti į Prancūzi
ją ir pamatyti Eifelio bokštą. 
Norėčiau važiuoti j Australiją ir 
pamatyti įvairių gyvulių, kengū
rų. Yra daug kraštų kuriuos no
rėčiau aplankyti ir daug ko pa
matyti. Danutė Čepaitė, X

Pirmoji mano diena 
mokykloje

Aš jau dešimt metų lankau 
lietuvišką Toronto mokyklą. 
Nors gyvenu 30 mylių už Toron
to, bet kas šeštadienį atvažiuo
ju. Pirmą dieną, kai tėvai ma
ne atvežė į Maironio mokyklą, 
buvau labai išsigandęs. Jie įve
dė mane į klasę ir aš ten pama
čiau daug vaikų savo amžiaus. 
Jie visi žaidė ir išdykavo. Man 
tai labai patiko. Mokytis skaity
ti ir rašyti buvo smagu, bet dar 
smagiau buvo pertraukos metu. 
Kai grįžtu iš mokyklos, papasa
koju viską savo mamai ir laukiu 
vėl šeštadienio. Dabar jau esu 
10 skyriuje ir pavasarį baigsiu 
mokyklą. Algjs Ankus x

Prieš 10 metų įvyko labai 
svarbus momentas — pirmoji 
mano diena lietuviškoje mokyk
loje. Kai pagalvoju, tai paste
biu, kad tai įvyko labai seniai.

Tą dieną mama mane atvežė 
pirmą kartą į lietuvišką mokyk
lą. Labai išsigandau pamačiusi 
tiek daug vaikų. Mama nuvedė 
mane į klasę ir paliko tenai su 
keliais vaikais. Tada įėjo seselė 
Loreta ir pasakė “labas rytas, 
vaikučiai”, ir diena prasidėjo.

Visą rytą darėm įdomių daly
kų. Aš susitikau daug draugių. 
Staiga suskambėjo skambutis

— laikas eiti namo. Mama par
sivežė namo ir nuo to laiko aš 
visą laiką norėjau eiti į mokyk- 
lą' Jūratė Uleckaitė, X

Jauniausia lietuvaitė, deklamavusi ei
lėraštį Vasario 16 minėjime Toron- 
te-Mississaugoje Nuotr. R. Pulerio

Lietuvos nepriklausomybes šventės iškilmė Edmontone, Albertoje, Lietuvių Namuose. Pirmoje eilėje — prof.
Galutsan, kun. Ir.^Grigaitis (viduryje), S. Kudirka ir kt. Nuotr. A. Dudaravičiaus

Edmonton, Alberta
SIMAS KUDIRKA IŠKILMĖSE. 

KLB Edmontono apylinkės v-bos ini
ciatyva Simas Kudirka lankėsi Ed
montone vasario 15-18 dienomis. Jo 
viešnagė nebuvo atostoginio pobū
džio išvyka, o sunkaus darbo dienos. 
Jis, pakviestas Albertos universite
to, kalbėjo pedagogikos fakultete. 
•'Don’t trust U.S.S.R. defector 
warns" — rašė “Edmonton Journal”, 
kartu įdėdamas Simo nuotrauką. S. 
Kudirka taip pat turėjo pokalbį 
CFRN, CTV bei CBC televizijos sto
tyse. Be to. apie 8 valandas kalbėjo 
su dviem žurnalistais, kurie vasario 
23 d. išspausdino Simo biografiją 
bei jo pergyvenimus, kartu su dviem 
nuotraukom “Edmonton Report" sa
vaitraštyje. Lietuvių Namuose S. 
Kudirka, kaip pagrindinis kalbėto
jas, dalyvavo Vasario 16 minėjime. 
Visuose šiuose pobūviuose Simas 
skatino lietuvius ar nelietuvius vie
ningai dirbti bendroje kovoje prieš 
klastingą, cinišką bei žiaurų Mask
vos imperializmą.

RADIJO PROGRAMA apie Lietu 
va ir lietuvius iš stoties CKUA įvy
ko vasario 11 d , 7 30 v.v. Programa, 
užtrukusią pusę vaalndos, paruošė 
apylinkės valdybos pirm. dr. Aras 
Balsys.

VASARIO 16 MINĖJIMAS ivyko 
Lietuviu Namuose vasario 17 d. va
karą. Oficialioje dalyje, trimitui da
vus ženklą, buvo įneštos Lietuvos ir 
Kanados vėliavos, o bendras baltie- 
čių choras, dalyviams pritariant, su
giedojo Lietuvos ir Kanados himnus 
Iškilmingą minėjimą pradėjo apy
linkės pirm. dr. Aras Balsys. Tyloj 
minutė pagerbus-žuvusius už Lietu
vos laisvę, jis dalyvius supažindint 
su garbės svečiais ir pakvietė toli 
mesnei programai vadovauti Antaną- 
Romą Kasperavičių.

“ši Vasario 16 šventė, — tarė Ro 
mas, šių metu Lietuvių Namų v-bos 
pirm., — sutampa su kita reikšmin
ga edmontoniečiams sukaktimi — si
dabrine Lietuviu Namų sukaktimi”. 
Esą prieš 25 metus šiuose Namuose 
pirmą karta atšventėm Vasario 16 
ir, dar neužbaigę darbų, oficialiai 
paskelbėm Lietuvių Namų atidary
mą. Tai buvo reikšmingas įvyks mū
sų kolonijos gyvenime. Vėliau jis iš
vardino asmenis daugiausia pasidar
bavusius LN administracijos ir pa
prašė atsistojimu pagerbti mirusius 
LN dalininkus, rėmėjus bei darbuo
tojus.

Latvių organizacijų vardu sveikino 
A. Stals, o estų vardu — S. Ruusauk. 
Abu kalbėtojai išreiškė pageidavimą 
artimesnio bei glaudesnio bendradar

biavimo tarp Baltijos tautų.
Pagrindiniu vakaro kalbėtoju bu

vo svečias iš Niujorko — Simas Ku
dirka. Po jo įdomios bei turiningos 
kalbos, trumpai — lietuvių ir anglų 
kalbomis — prabilo jaunas inžinie
rius Linas Ciplijauskas.

Meninėje dalyje mišrus baltiečių 
choras, vadovaujamas ponios Weir, 
puikiai padainavo "Kur bėga Šešu
pė”, o tautinių šokių jaunimo grupė, 
vadovaujama A. Augytės, gražiai pa
šoko šustą, Kalvelį, Grandinėlę ir 
Kepurinę.

Po meninės dalies buvo bufeto 
stiliaus užkandžiai ir šokiai, grojant 
geram orkestrui. Dalyvavo apie 150 
asmenų. Dalyvių tarpe buvo nema
žai latvių ir estu. Pobūvio metu bu
vo renkamos aukos Tautos Fondui. 
Surinkta $249. Aukų rinkėjai — Dai
na Gudjurgytė ir Rūta Read.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS. Va
sario 18, sekmadienį, Lietuvių Na
mų koplyčioje iš Vankuverio atvy
kęs kun. Iz. Grigaitis atnašavo lietu
viškas Mišias su šventės proga pri
taikintu pamokslu. Po pamaldų buvo 
sugiedotas Tautos himnas. Pamal
dos, koplyčia bei dalyviai buvo be
veik ištisai filmuojami. Tai Albertos 
provincinės valdžios kultūros minis
terijos atsiųsti pareigūnai, kurie re- 
korduoja įvairių etninių grupių kul
tūrinį bei religinį gyvenimą. Iš pa
ruoštos medžiagos bus pagamintas 
istorinis-kultūrinis filmas, o nepa
naudota medžiaga padėta į archyvus.

ATSISVEIKINIMAS SU SIMU 
KUDIRKA. Visuomet būna liūdna, 
kai ateina laikas atsisveikinti su 
mielu svečiu, šį kartą nuotaiką slė
gė taip pat ir šalta, ūkanota sekma
dienio popietė. Faktas, kad savo 
tarpe turime žmogų, į kurį atkreip
tas Vakarų pasaulio dėmesys, apie 
kurio pergyvenimus pagamintas fil
mas bei parašytos knygos ir tūkstan
čiai straipsnių, pradėjo nevieną jau
dinti. Ir tas žmogus, nors sovietų 
sistemoje užaugintas, yra mūsų bro
lis. Išgirdome jo drąsius, ryžtingus 
atsisveikinimo žodžius: "Būkite vie
ningi. Reikalaukite tiesos. Sovietų 
Sąjunga yra gimus sąmyšyje ir iš
silaiko tik jėga, melu, teisių laužy
mu bei geležine uždanga. Tačiau ta 
uždanga braška ir spontaniškas lais
vės rytojus tikrai išauš”. Dobilas 

* "TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

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

gražiai pasirodyti, nes čia netrūksta 
talentingo jaunimo. Po meninės da
lies buvo šokiai ir loterija.

Prie parengimo, be valdybos, daug 
prisidėjo L. Remeikienė ir A. Prans- 
kūnienė.

Sekmadienį buvo atlaikytos Mišios 
už tėvynę su prilaikytu pamokslu. 
Mišias užprašė valdyba.

LIETUVIAI PIRMAVO brolybės 
savaitės tautiniu grupių valgių pa
rodoje. Tai būrelio darbščių mūsų 
bendruomenės moterų dėka, kurios 
nepatingėjo padirbėti. Joms vadova
vo A. Albrechtienė. Visos buvo apsi
rengusios tautiniais drabužiais. Joms 
talkino N. Paulaiticnė, A. Pranskū- 
nienė, G. Petronienė, A. Kručienė, 
Nugent, E. Tolvaišienė, J. Labuckie- 
nė, I. Raškevičienė, S. Rudienė, B. 
Stankienė ir E. Staškuvienė.

— Atlaikytos šv. Mišios už a.a. K. 
Gustienės vėlę. Mišias užprašė S. S. 
Rakščiai ir L. J. Kriaučiūnai iš 
Fruitlando.

“THE SUDBURY STAR”, vietinis 
dienraštis. įsidėjo lietuvių tautodai
lės ir valgių stalo nuotrauką su Ago
ta Pranskūniene iš metinės etninių 
grupių parodos New Sudbury preky
bos centre. Parodoj dalyvavo daug 
tautybių, bet tik vien lietuvių sta
las atkreipė publikos ypatingą susi
domėjimą kaip pats įdomiausias ir 
susilaukė daug komplimentu. Pagar
ba mūsų darbščiosioms tautietėms.

K. A. S.

Ottawa,
KUN. DR. VIKTORAS SKILAN- 

DŽICNAS, lietuvių kapelionas, yra 
ir Otavos kalėjimų kapelionas-koor- 
dinatorius. Tai pagrindinis jo dar
bas, kuriam jisai skiria beveik visą 
savo laiką. Jo darbu domisi ir spau
da, ir radijas, ir televizija. Neretai 
jis yra kviečiamas kalbėti įvairių 
klubų bei organizacijų susirinki
muose. Pastaruoju metu jis kalbė
jo apie kalinių sielovadą "Lions 
Club" ir “Full Gospel Business 
Men’s International” susirinkimuo
se. Jo darbu susidomėjo ir pronunci- 
jus arkiv. A. Palmas — pasikvietė 
jį pietums ir sutiko aplankyti Ota
vos kalėjimus bei juose atlaikyti pa
maldas.

Nuo š.m. pradžios kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas dirba instruktoriumi nau
jai atidarytoje mokykloje, kuri ruo
šia tarnautojus kalėjimams, būtent, 
“Staff Training and Development 
Centre”.

St. Petersburg, Fla.
VASARIO 16 MINĖJIMAS praėjo 

pakilioje nuotaikoje. Buvo pilnutėlė 
salė žmonių. Iškilmingos pamaldos 
buvo atlaikytos vasario 18 d. Flori
dos gubernatorius savo proklamaci
ja Vasario 16 paskelbė Lietuvos Ne
priklausomybės Diena. Tokias pat 
proklamacijas paskelbė St. Peters
burg Beach, City of Treasure Island, 
City of South Pasadena, City of 
Gulfport, City of Pinellas Park ir 
City of St. Petersburg burmistrai. 
Pastarojo miesto burmistre Corinne 
Freeman atvyko į minėjimą ir pati 
perskaitė deklaraciją. Ji buvo nuo
širdžiai minėjimo dalyvių priimta. 
Jos senelis atvyko į JAV iš Vilniaus, 
ir ji laiko save esančia lietuvių kil
mės. Prie paminėtų miesto savival
dybių pastatų vasario 16 d. buvo 
iškeltos tautinės lietuvių vėliavos. 
Pagrindiniame minėjime kalbą pa
sakė prel. J. Balkūnas. Kaip pa
prastai, jo kalba buvo persunkta 
gilia tėvynės meile ir padarė gilų 
įspūdį dalyviams. Buvo priimta ati
tinkama rezoliucija, kuri pasiųsta 
JAV prezidentui, Floridos senato-

£

riams bei kongreso atstovams. Meno 
programą atliko klubo choras. Aka
demijos metu dalyvavo R. Kalantos 
ir Palangos jūros šaulių kuopų vė
liavos. Minėjimą pradėjo ir užbaigė 
vicepirm. K. Urbšaitis, programą 
pranešinėjo A. Kamiene. Minėjimas 
truko 2 valandas. Surinkta aukų 
laisvinimo reikalams: ALTai — 
$1,578.57, JAV Lietuvių Bendruo
menei $1,299.57 ir VLIKui (Tautos 
Fondui) — $437.56. Iš viso surinkta 
$3,315.70.

"CONGRESSIONAL RECORD — 
HOUSE” 1979 m. vasario 15 d. yra 
įtrauktas Floridos atstovo Mr. 
Young šis pareiškimas: “Viso pasau
lio lietuviai vasario 16 d. mini 61 
metų Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. Amerikiečiams svarbu atsi
minti baltiečių tautų kančias Sovie
tų Sąjungos tironijoje. Visame pa
saulyje nėra kitų tokių tautų, kur 
būtų taip paneigtos žmogaus teisės. 
Tos teisės yra nuolatos paneigia
mos, ir tai žiauriu būdu. JAV turi 
palaikyti tą pavergtų tautų norą 
siekti nepriklausomybės ir laisvės.”

SOLISTES G. CAPKAUSKIENES 
bendras su klubo choru koncertas, 
klubo surengtas Liet. Bendruomenės 
apylinkei talkinant, praėjo su dide
liu pasisekimu vasario 7 d. Solistė 
padainavo keletą dainų ir arijų solo, 
o su choru — Sasnausko “Karvelė
li”, Budriūno “Mano protėvių že
mė”. Ypatingą įspūdį paliko “Mano 
protėvių žemė”, lyg ir primindama 
Kanadoje įvykusią dainų šventę.

L.Ž.

Ontario
Kolumbo vyčių organizacija, ku

rioje kun. dr. V. S. seniai dalyvauja, 
padarė jį garbės nariu už nuopelnus 
tai organizacijai.

RYŠIUM SU TIKINČIOSIOS LIE
TUVOS DIENA arkivyskupijos ku
rija, paprašyta KLK Centro, išsiunti
nėjo visoms parapijoms raštą, skati
nantį visas parapijas įsijungti į 
maldos dieną už persekiojamus Lie
tuvos tikinčiuosius. Kovo 4 d. visose 
Otavos arkivyskupijos šventovėse 
skambėjo Lietuvos vardas ir jos ko
va už tikėjimo laisvę. Trumpa in
formacija tuo reikalu buvo išspaus
dinta parapijų biuleteniuose. Ks.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. TeL 638 3171, 663-9096

Palaikykite ryšius su savo šeimos nariais ir draugais kituose
■ z mm IimZ nJ X i NTi ■->- f iri Pirmos klasės laiškai — 17 et., sveikinimo atvirukai — 15 et. betkur Kanadoje ir JAV-se.Kraštuose uz tnsaesimt penkis centus! uaMjMhtthl».-35<r., SvekinimOOt,irukai_35et
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for thirty five cents
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Greeting cards, 180.
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Kanados paštas jungia 23 milijonus kanadiečiu su visu pasauliu
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Lietuvis - kandidatas 
į parlamentą

1978 m. balandžio mėn. prof, 
dr. Romas Vaštokas buvo iš
rinktas Kanados liberalų parti
jos kandidatu Hastings-Fronte
nac rinkiminėje apylinkėje. Jis 
atkreipė liberalų partijos dėme
sį, kai jo vadovaujama apylin
kės organizacija priešinosi ato
minės energijos bendrovės pla
nams suversti branduolines at
matas Madoc apylinkėje, netoli 
Peterborough, Ont.

Romas atvyko į Torontą su 
tėvais iš Anglijos 1951 m. Jau 
kaip moksleivis ir studentas 
reiškėsi lietuviškoje ir visuome
ninėje veikloje. Buvo ateitinin
kų moksleivių kuopos pirminin
ku, komendantu Wasagos sto
vykloje, dalyvavo studentų 
veikloje.

Taip pat jis reiškėsi scenoje 
kaip aktorius “Atžalyno” dra
mos sambūryje ir vėliau kaip 
režisorius. Režisavo Antano 
Škėmos “žvakidę” ir Algirdo 
Landsbergio “Barzdą”. Rašė ir 
spaudoje kultūriniais klausi
niais.

R. Vaštokas baigė studijas 
Toronto universitete antropolo
gijos magistro laipsniu, vėliau 
gavo daktarato laipsnį Kolumbi
jos universitete Niujorke. Grį
žęs į Kanadą, pradėjo profeso
riauti Trento universitete, Pe
terborough mieste, kur penke
rius metus buvo antropologijos 
skyriaus vedėju ir keliavo po 
Kanadą, dalyvaudamas bei va
dovaudamas archeologiniams 
kasinėjimams. Tuo pat metu 
buvo pakviestas nariu į “Onta
rio Heritage Foundation” ir 
valstybės sekretoriaus “Cultu
ral Properties Review Board", 
kuri prižiūri kultūrinio turto 
išvežimą iš Kanados.

Romas yra Toronto Lietuvių 
Namų narys ir 1978 m. balan
džio 23 d. pirminikavo simpo
ziumui “Lietuvių Namai ir lie
tuvybės išlaikymas”. Jis yra ve
dęs torontietę Joaną Belickaitę, 
kuri taip pat profesoriauja 
Trento universitete kaip meno 
istorikė.

Mes, lietuviai, Kanadoje esa
me daug pasiekę ekonominėje

ir lietuviškoje kultūrinėje veik
loje. Deja, politiniame fronte 
mes esame atsilikę ir šiuo me
tu neturime nė vieno atstovo, 
kuris galėtų kalbėti mūsų ir ki
tų panašių grupių reikalu Kana
dos parlamente. Dr. R. Vašto
kas galėtų mums padėti kaip ry
šininkas tarp lietuviškos bend
ruomenės ir parlamento bei vy
riausybės. Jo kandidatavimas į 
Kanados parlamentą yra gera 
paskata mūsų lietuviškam jau
nimui siekti augštesnių idealų, 
neatsisakant nei lietuviškos pa
vardės, nei lietuvių kalbos, nei 
tautybės.

Dr. R. Vaštokas, paklaustas 
kodėl kandidatuoja į Kanados 
parlamentą, atsakė: “Tai reta 
proga pasireikšti viešosios poli
tikos arenoje, kuri ateityje ne
žinia ar pasikartos, šiuo metu 
ne tik Kanadoje, bet ir visame 
pasaulyje vyksta pagrindiniai 
persiorientavimai, kurie nu
spręs mūsų ir ateinančių kartų 
ateitį. Patekti į politinių spren
dėjų eiles būtų ne tik svarbi, 
bet ir praktiška galimybė pa
veikti reikalų eigą j pozityvią 
pusę”.

Kadangi dauguma mūsų tau
tiečių negyvena dr. R. Vaštoko 
rinkiminėje apylinkėje (Hast
ings-Frontenac), negali padėti 
savo balsais, geriausiai jam ga
lime padėti finansinėmis auko
mis, kurios yra atleidžiamos net 
iki 75% nuo valdžios mokesčių. 
Ta proga jau yra atidarytos sąs
kaitos lietuviškuose kredito ko
operatyvuose: Toronto lietuvių 
kredito kooperatyve “Parama” 
sąskaita nr. 6150, Toronto Pri
sikėlimo parapijos kredito ko
operatyve sąskaita nr. 4022, 
Hamiltono lietuvių kredito ko
operatyve “Talka” sąskaita nr. 
3120.

Kovo 21 d., 7.30 v.v. L. Na
mų posėdžių kambaryje Šaukia
mas talkininkų susirinkimas, 
kur ir bus sudaromas R. Vašto- 
kui remti komitetas, šiame su
sirinkime dalyvaus ir pats kan
didatas. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti. T. Stanulis

Čikagos lietuviu ansamblis "Dainava” repetuoja muzikinę A. Kairio dramą "Emilija Platerytė”. Dešinėje — toron- 
tletis solistas R. Strimaitis Nuotr- V Junevičiaus

Grįžta dabartin Platerytė
Pokalbis su veikalo kompozitoriumi Aloyzu Jurgučiu

Aukos religinei šalpai
Lietuvių parapijų ir misijų aukos Lietuvių Katalikų Religinei 

Šalpai nuo 1978 m. vasario 1 d. iki 1979 m. sausio 31 d.

Sv. Jurgio, Albany, N.Y. $2,425.00 Sv. Onos, Luzeme, Pa. 215.90
Sv. Kazimiero, Amsterdam, Sv. Juozapo, Mahanoy City,

N.Y. 328.00 Pa. 200.00
Sv. Antano, Ansonia, Conn. 274.00 Šiluvos Svč. Mergelės Mari
Sv. Pranciškaus, Athol, jos, Maizeville, Pa. 340.00

Mass. 735.00 V.J. Atsimainymo, Maspeth,
Sv. Alfonso, Baltimore, Md. 30.00 N.Y. 50.00
Sv. Izidoriaus, Braddock, Pa. 71.50 Sv. Pranciškaus, Minus
Sv. Jurgio, Bridgeport, Conn. 100.00 Mills, Pa. 260.00
Sv. Antano, Bridgeville, Pa. 732.S4 Sv. Pranciškaus, Miners
Apreiškimo, Brooklyn, N.Y. 475.00 ville, Pa. 327.00
Sv. Jurgio. Brooklyn, N.Y. 50.00 Lietuvos Kankinių, Missis
Karalienės Angelų, sauga, Kanada 1,080.00

Brooklyn, N.Y. 110.00 Aušros Vartų, Montreal,
Sv. Mykolo, Chester, Pa. 131.31 Kanada 50.00
Nekalto Prasidėjimo Svč. Sv. Kazimiero, Montreal,

Mergelės Marijos, Chicago, Kanada 321.00
Ill. 215.00 Sv. Andriejaus, New Britain,

Sv. Antano, Cicero, Ill. 250.00 Conn. 440.00
Nesiliaujančios Pagalbos Sv. Kazimiero, New Haven,

Svč. Mergelės Marijos, Conn. 329.65
Cleveland, Ohio (iš rink Svč. Trejybės, Newark, N.J. 150.00
liavos šventovėje atsiųsta Aušros Vartų, New York,
per Klevelando LK Reli N.Y. 120.00
ginės Šalpos Komitetą) 1380.56 Sv. Jurgio, Norwood, Mass. 50.00

Sv. Jurgio, Cleveland, Ohio Sv. Kazimiero, Paterson,
(iš rinkliavos šventovėje N.J. 418.00
atsiųsta per LK Religinės Sv. Andriejaus, Philadelphia,
Šalpos Komitetą Kleve- Pa. 200.00
landė) 252.68 Sv. Kazimiero, Philadelphia,

Klevelando Liet. Kat. Reli Pa. 140.83
ginės Šalpos Komiteto Sv. Jurgio, Philadelphia, Pa. 354.00
(kreipiantis laišku gauta Sv. Kazimiero, Pittsburgh,
aukų) 2,389.00 Pa. 300.00

Sv. Jono, Coaldale, Pa. 100.00 Sv. Vincento, Pittsburgh, Pa. 192.85
Sv. Kryžiaus, Dayton, Ohio 711.00 Sv. Kazimiero, Pittston, Pa. 377.00
Sv. Kazimiero, Delhi, Kanada 328.53 Sv. Kazimiero, Plymouth-
Sv. Petro, Detroit, Mich. 296.00 Ly nd wood, Pa. 544.00
Sv. Juozapo, Duryea, Pa. 100.00 Sv. Kazimiero, Providence,
Sv. Mykolo, Easton, Pa. 134.50 R.I. 446.00
Sv. Petro ir Povilo, Eliza Sv. Antano, Reading, Pa. 48.32

beth, N.J. 365.00 Sv. Jurgio, Rochester, N.Y. 195.85
Svč. Mergelės Marijos, Sv. Jurgio Shenandoah, Pa. 452.00

Eynon, Pa. 130.00 Sv. Juozapo, Scranton, Pa. 450.00
Apreiškimo, Frackville, Pa. 295.00 Sv. Mykolo, Scranton, Pa. 225.00
Sv. Kazimiero, Gary, Ind. 25.00 Sv. Kazimiero, Sioux City,
Sv. Vincento, Girardville, Pa. 59.00 Iowa 1,200.00
Sv. Petro ir Povilo, Grand Sv. Petro, So. Boston, Mass. 157.00

Rapids 607.00 Dievo Apvaizdos, Southfield,
Aušros Vartų, Hamilton, Mich. • 925.00

Kanada 994.00 Sv. Petro ir Povilo, Sugar
Sv. Juozapo, Hanover, Pa. 142.50 Notch, Pa. 145.85
Svč. Trejybės, Hartford, Karalienės Angelų, St.

Conn. 613.00 Catharines, Kanada 1,100.00
Sv. Petro ir Povilo, Hazleton, Sv. Kazimiero, St. Clair, Pa. 100.00

Pa. 201.00 Sv. Petro ir Povilo, Tamaqua,
Sv. Petro ir Povilo, Home Pa. 171.00

stead, Pa. 267.60 Prisikėlimo, Toronto,
. Svč. Mergelės Marijos, Kanada 5,321.05

Kingston, Pa. 454.00 Svč. Mergelės Marijos,
Sv. Praciškaus, Asyžiečio, Wanamie, Pa. 13430

į, Lawrence, Mass. 190.50 Sv. Bartolomėjaus,
: Šiluvos Svč. Mergelės Mari Waukegan, Ill. 400.00

jos, London, Kanada 248.45 Sv. Kazimiero, Westfield,
Sv. Kazimiero, Los Angeles, 

Calif. 6304.00
Mass. 229.00

Sv. Juozapo, Lowell, Mass. 210.00 (Nukelta | 9-tą psl.)

JURGIS JANUSAITIS

•Lietuvių visuomenėje didelį 
susidomėjimą kelia naujoji 
“Dainavos” meno ansamblio 
premjera “Emilija Platerytė”.

Artėjančios premjeros proga 
užkalbiname kompozitorių Alo
yzą Jurgutį.

— Maestro, Jūs parašėte 
“Emilijai Platerytel” muziką. 
Norėtume iš Jūsų išgirsti dau
giau apie šį veikalą?

— “Emilija Platerytė” — tri
jų veiksmų, keturių paveikslų 
istorinė muzikinė drama, para
šyta operos forma, be kalba
mųjų intarpų. Libreto autorius 
— visiems lietuviams gerai pa
žįstamas scenos veikalų rašyto
jas Anatolijus Kairys, ši operi
nė drama žiūrovą-klausytoją nu
ves į istorinę Lietuvos praeitį, 
beveik pusantro šimto metų at
gal. Kūrinys įdomus tiek savo 
turiniu, tiek istoriniais faktais. 
Aplamai, tai spalvinga operinė 
drama, šį savo vieną geriausių 
veikalų dedikavau savo mylimai 
žmonai Marijai Jurgutienei, ku
ri, likusi okupuotoje Lietuvoje, 
pakėlė vargo, parodė daug ryžto 
ir asmeninės drąsos kovoje, kad 
galėtų su savo šeima laisvėje 
gyventi.

— Ar šio veikalo muzika bus 
klasikinė, moderni ar grynai lie
tuviška?

— Muzika — iliustracinio po
būdžio, paryškinanti patį tekstą 
ir nuteikianti klausytoją pagal 
teksto mintį. Ji įvairuoja. Pa
vyzdžiui, pirmame veiksme vaiz
duojamas senas rusų geenrolas, 
besiperšąs Emilijai Platerytei. 
Veiksme daug komiško elemen
to. Taigi ir muzika linksmo po
būdžio.

Antrame veiksme vaizduoja
mi ano meto Lietuvos sukilėliai. 
Dėlto ir muzika liaudiško pobū
džio. Girdimi ir patizaniškų dai
nų motyvai, šiame veiksme at
sispindi lietuviu tautos ryžtas, 
patriotizmas, laisvės troškimas.

Trečias veiksmas pilnas tra
gizmo, heroiškumo. Emilija Pla
terytė miršta. Ji atsisveikina 
kovos draugus. Taigi ir muzika 
visai skirtinga nuo pirmųjų 
dviejų veiksmų muzikos. Reikė
jo muzika atvaizduoti mirštan
čios Emilijos Platerytės vidinį 
pasaulį, pergyvenimus, atsisvei
kinimus. čia girdėsite daugiau 
mistinę muziką su moderniosios 
muzikos elementais.

Aplamai, šio veikalo muzika 
klasikinė, šių laikų muziką įter
piau tik ten, kur reikėjo paryš
kinti tragiškąsias scenas.

“Emilijos Platerytės” operi
niam dramatinio pobūdžio vei
kalui modernioji muzika netin
ka, nes ji neišreikštų lietuviš
kosios dvasios, neišryškintų ir 
paties veikalo pobūdžio.

— Dažnai dramos veikaluose 
žiūrovas pasigenda dinamikos. 
Ko žiūrovas gali tikėtis iš nau
josios premjeros?

— šiame veikale daug kont
rastų, daug ekspresijos. Scenos 
gyvos, spalvingos, žiūrovą pa
gaunančios. Įdomūs anų laikų 
drabužiai ir ginklai. Manau, kad 
šis veikalas žiūrovo neapvils.

— Neatskiriamą šio veikalo 
dalį sudaro orkestras. Gal žodį 
ir apie jį?

— Gros simfoninis orkestras 
18 asmenų. Jį sudaro Čikagos 
“Lyrikos” ir simfoninio orkest
ro nariai. Visi profesijonalai.

— Būtų įdomu žvilgtelėti Ir į 
vidinį Jūsų darbo pasaulį. Ar il
gai rašėte šį veikalą ir kokius 
metodus naudojote?

— “Emiliją Platerytę” rašiau 
daugiau kaip pusantrų metų. Su 
Anatolijaus Kairio libretu susi
pažinau daug anksčiau, maž
daug prieš dvejus metus. Vei
kalas patiko. Tada išstudijavau 
veikėjų charakterius, jų dvasią, 
pobūdį. Po to visą laiką su per
sonažais gyvenau ir jiems su
kurti muziką jau nebebuvo sun
ku.

— Be “Emilijos Platerytės”, 
Jūs muziką parašėte “Pamario 
pasakai” ir “Kūlgrindai”. Kurį 
savo kūrybos veikalą laikote ge
riausiu?

— Visi trys veikalai skirtingo 
pobūdžio. “Pamario pasaka” 
(libretas D. Bindokienės) — tik
ra pasaka, tipinga operetė. 
“Kūlgrinda” (libretas N. Jan- 
kutės-Užubalienės) — daugiau 
legendinė, operetinio ir operi
nio žanro junginys. “Emilija 
Platerytė” — istorinė A. Kairio 
drama, parašyta operos forma.

Man atrodo, kad šis pastara
sis veikalas bus įdomesnis už 
ankstyvesniuosius dėl minties 
artumo, ryškaus, visiems su
prantamo teksto. Manau, kad ir 
lietuviškajai publikai šis veika
las bus arčiau prie širdies. ,

— Ar šis veikalas bus įdomus 
mūsų jaunimui?

— Taip. Mūsų jaunimas šį 
veikalą turėtų būtinai pamaty
ti. Mokyklos galėtų savo moki
nius organizuotai atvesti į spek
taklius. Jaunimui būtų įdomi, 
vaizdinė medžiaga, atskleidžian
ti lietuvių tautos ryžtą, kovo
jant prieš pavergėjus rusus, 
priespaudą amžių sąvartoje.

— Ar planuojate naujus dar
bus ateičiai?

— Turiu keletą lietuvių rašy
tojų parašytų libretų, kuriuos 
studijuoju. Pradėjau rašyti vie
ną naują muzikinę dramą. Se
kantį veikalą norėčiau parašyti 
linksmą, priešingą dramom. Tai 
būtų komedija. Žinoma, jeigu 
pageidautų “Dainavos” meno 
ansamblis.

— Jūs vadovaujate “Daina
vos” ansambliui. Pažįstate jo 
vargus, lūkesčius Ir viltis. Sa
kykite, ar “Dainava” senėja, 
jaunėja ir ar ateityje dar pajėgs 
atlikti operinius veikalus?

— Ansamblis pasipildo vis 
naujomis, jaunesnėmis jėgo
mis. Tai geros viltys. Manau, 
kad ir ateityje ansamblis bus 
pajėgus į sceną išvesti vis nau
jų ir naujų lietuviškų muziki
nių veikalų. Tačiau ansamblis 
turi nuolat aktyviai dirbti, ro
dytis viešumoj su turimais ir 
naujais pastatymais. Tai skatins 
ir jaunimą domėtis ansamblio 
veikla. Be to, susilauktume iš 
jo naujų pajėgų. Kol aš būsiu 
“Dainavos” vadovu, bandysiu 
ta kryptimi eiti. O entuziazmo 
dainaviečiai tikrai nestokoja.

— Siame sunkiame darbe, be 
abejonės, turite ir talkininkų. 
Gal juos galėtumėte suminėti?

— Veikalą režisuoja jauna, 
talentinga režisorė Živilė Num- 
gaudaitė, Amerikoje baigusi 
dramos studijas. Tai pirmasis 
jos bandymas operinio veikalo 
režisavime. Manau, kad ji šioje 
srityje turi pakankamai kūry
biškumo, scenos ir veikalo pro
blemas sprendžia sumaniai, į 
veikalą yra gerai įsigilinusi, re
žisūroje parodo daug išradingu
mo. Sį darbą, manau, ji atliks 
be priekaištų.

Kiti didieji talkos ramsčiai — 
Živilė Modestienė, akompania- 
torė, daug laiko praleidžia 
akompanuodama chorams bei 
padėdama solistams. Energin
gai dirba jauna, talentinga chor- 
meisterė Rasa Soliūnaitė, ruoš
dama chorus. Scenovaizdžiai — 
dail, Jurgio Daugvilos, talki
nant Česlovui Rukuižai. Drabu
žiai — Monikos Kripkauskie- 
nės, talkinant Liorentienei.

Malonu dirbti su "Dainavos” 
ansamblio valdyba bei jo rūpes
tinguoju pirmininku Aleksu 
Smilga. Esu dėkingas jiems, 
kad jie! Sudaro.. galimybę. man 
statyti Si vo/vtfi kalūs sodrioje:

Malonu dirbti ir su rašytoju 
Anatolijum Kairiu, libreto au
torium, aptariant veikąlo staty
mo problemas. Libretas, kaip 
minėjau, kupinas kontrastų, 
spalvingas, perkeliantis iš laiko 
perspektyvos istorinius įvykius 
į dabartį.

— Ar numatote su nauja 
premjera aplankyti kitas lietu
vių kolonijas?

— Turime kvietimą vykti į 
Torontą balandžio 28 d. Vyksi
me. Tikrai būtų gera, kad savo 
darbo vaisiais galėtume pasida
linti ir su kitų kolonijų lietu
viais. Mielai keliautume, jeigu 
sulauktume iš kitų kolonijų 
kvietimų.

— Jūsų, maestro, pageidavi
mas?

— Būčiau dėkingas, jei lietu
vių visuomenė naująją premje
rą "Emilija Platerytė” sutiktų 
su šiltu dėmesiu ir gausiai lan
kytų spektaklius Čikagoje kovo 
31 ir balandžio 1 d.d., o Toron
te — balandžio 28 d. Tai būtų 
didysis mums visiems atpildas 
už nemiegotas naktis, už ryžtą 
ir už dovaną lietuvių tautinei 
kultūrai bei menui.

Okulistas 
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Per 16 metų -16 milijonų
Toronto Lietuvių Prisikėlimo Kredito Kooperatyvas iš 1978 m. 

pelno lietuviškai veiklai davė $11,263 
V. MATULAITIS

Š. m. kovo 11d. įvyko Toron
to Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvo 16-tas metinis 
narių susirinkimas. Jį pradėjo 
pirm. dr. S. Čepas, pirmininka
vo V. Bireta.

Iš pirm. dr. S. Čepo praneši
mo paaiškėjo, kad kredito ko
operatyvui 1978 metai buvo 
sėkmingi — gauta $2,220,000 
prieaugio. Balansas prieš N. 
Metus priartėjo prie $16,000,- 
000. Praėjusiais metais Kana
dos bankai dėl infliacijos net 
šešis kartus keitė palūkanų nuo
šimčius už indėlius ir paskolas. 
Kredito kooperatyvo mokamos 
palūkanos buvo tokios pat ar 
geresnės nei kituose bankuose, 
kai ten palūkanos buvo keičia
mos net tris kartus. Po to teko 
ir kredito kooperatyvui kelti pa
lūkanas už indėlius, bet nedi
dinti palūkanų už paskolas. 
Pirm. dr. S. Čepas pasidžiaugė, 
kad praėjusiais metais kredito 
kooperatyvas galėjo daug pagel
bėti kooperatyvo nariams ir lie
tuvių visuomenei, nesiekdamas 
didelio pelno. Jei palūkanos bū
tų buvusios atitinkamai kelia
mos už paskolas, kaip ir kituose 
bankuose, tai būtų buvę pelno 
dar daugiau ketvirčiu milijono. 
Visa tai buvo daroma narių pa
ramai. Be to, nariams yra ap
mokami nario bei gyvybės drau- 
dos mokesčiai, paskolų bei in
dėlių draudos, nemokamai at
liekami visų sąskaitų mokėji
mo bei čekių patarnavimai.

Ižd. J. Palys pranešė bendrą 
pajamų — išlaidų judėjimą per 
1978 m. Iš viso gauta $1,315,893 
pajamų. Per metus išmokėtos 
palūkanos už indėlius, draudos, 
tarnautojų atlyginimai bei drau
dos, patalpų nuoma, papildy
mas abejotinų paskolų rezervui, 
nors dar nė viena paskola nėra 
nurašyta kaip negrąžinama.

Praėjusiais metais buvo pa
remti 32 lietuviški vienetai $50 
— $1500 aukomis. Iš viso lietu
viškai veiklai duota $11,263. 
Be to, ir šiais metais visi nariai 
nutarė dividendus už šėrus skir
ti Toronto lietuvių Maironio 
mokyklai. Gryno pelnę 1978, m. 
buyo 48^,437^,pergeltas j 
operacinius rezervus. Dabar vi
si rezervai sudaro $371,694, ku
rie dar nebuvo naudoti.

Kredito komiteto pirm. J. 
Tamulionis pranešė, kad 1978 
m. nekilnojamo turto paskolų 
prašė 82, kurių trims nepatvir
tinta, 8 apsisprendė neimti, o 71 
paskola — $3,224,900 buvo pa

tvirtinta. Asmeninių paskolų 
prašė 166. Trys paskolos nepa
tvirtintos, 12 prašymus atsiėmė, 
o 151 paskola — $511,875 buvo 
leista.

Revizijos komisijos pirm. J. 
Freimanas pranešė, kad koope
ratyvo balansas, pajamų — iš
laidų dokumentai ir knygos yra 
tvarkingai vedamos.

Po šių pranešimų buvo kele
tas klausimų, į kuriuos atsakė 
pirm. dr. S. Čepas. Kooperaty
vo 1978 m. balansas susirinki
mo narių buvo priimtas.

IŠ valdomųjų organų šiais 
metais pasitraukė po vieną narį, 
kurių vietoje reikėjo naujus 
rinkti. Visi, kurių kadencija bu
vo pasibaigusi, buvo naujai per
rinkti: į valdybą — J. Palys, 
kredito k-tą — J. Tamulionis, 
revizijos komisiją — J. Freima
nas.

Specialiu kredito kooperaty
vo revizoriumi patvirtinta ta pa
ti G. H. Ward & Partners įstai
ga.

Prisitaikant prie 1977 m. nau
jai pertvarkyto bendro kredito 
kooperatyvų statuto, buvo pa
daryti keli pakeitimai ir šio ko
operatyvo statute. Kooperatyvo 
vardas paliktas tas pats, nors iš
plėstos teritorinės veiklos ribos, 
įskaitant ir Lietuvos Kankinių 
parapiją. Padidintos ribos as
meninių paskolų iki $50,000, o 
nekilnojamo turto paskoloms 
iki $100.000. Susirinkimo nariai 
priėmė naujus siūlomus statuto 
pakeitimus. Susirinkimo daly
viams buvo duota 15 laimėjimų 
$250 sumai.

Po susirinkimo visi dalyviai 
pasivaišino skaniais užkandžiais 
ir šiltais gėrimais.

Tenka tik pasidžiaugti, kad 
per 16 metų Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvas labai 
sėkmingai išaugo į stiprų eko
nominį vienetą, kuriame lietu
viai turi geresnį asmeninį eko
nominį patarnavimą. Jis teikia 
didelę ekonominę paramą visai 
lietuviškai veiklai.

Kooperatyvo vadovybėje ’ per 
16 metų be pertraukos dirba 
pirm. dr. Silvestras Čepas, Alo
yzas Kuolas ir tik su vienerių 
inetų pertrauka — Juozas Ta
mulionis. Visi valdomųjų orga
nų nariai čia praleidžia tik dalį 
savo laisvalaikio, nes pragyveni
mą užsidirba kitose profesijose. 
R. Underys yra jaunas ir ener
gingas reikalų vedėjas, kuris 
gauna nuolatinį atlyginimą.

S. m. vasario 28 d. balansas 
rodė $16,156,944.

MYLIMAI MAMAI
a+a Emilijai Ažubalienei

mirus, jos sūnus — kun. klebonų PETRĄ AŽUBALI, 
JONĄ AŽUBALI su šeima ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Jurgis ir Veronika Aleknavičiai

‘į\ipber Holidays”
1979 METŲ EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

VIENOS SAVAITES: Maskva — Vilnius — Leningradas

kovo 19 — $725.00 birželio 7 — $859.00
balandžio 11 ir 25 — $795.00 liepos 12 Ir rugpjūčio 2 — $865.00
gegužės 2 ir 9 — $829.00 rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
gegužės 16 — $839.00 spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

birželio 7 — Moskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Muenchenas, Koelnas, Briuselis-—$ 1399.00

birželio 20 — 'Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $ 1 1 89.00

liepos 12 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Vieno, Muenchenas, Koelnas, Briuselis —$1399.00

rugpjūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Vieno, Muenchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpjūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2,
’ Helsinkis 2 — $118/9.00

nauja Anatolijaus Kairio 
poema

"Laisvės sonata'
Simo Kudirkos šuolis poetinėje vizijoje, 

40 dail. D. Kizlauskienės iliustracijų, didelis formatas, 
kieti viršeliai, gražiai išleista knyga. Tinka mokyklai, 
jaunimui ar dovanai betkuria proga. Kaina $6.00

Užsakymus siųskite:
Mr. A. Kairys, 4304 West 55th St., 

Chicago, III. 60632, USA.

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu, Niujorke

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

member

Trans-Atlantic Travel Service, Inc.
393 West Broadway, P.O. Box 116

South Boston, Ma. 02127, USA. Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus Ir užsienio kelionių agentūra, 
jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visg eilę ekskursijų 1 

LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.
p, Į

Įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDŽI0NAS. 
Į

Prices are based on double occupancy ond are subject to 
changes and/or Government approval.



Liublino unija teisės istorijos
apvalkale

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pora puslapiu (87-92) skirta 

įrodyti pagal XV-XVI š. šalti
nius, kad lietuviuose tada buvo 
gyva tautinė sąmonė (le senti
ment national). Pradedama įro
dinėti nuo XIV-XV š. raštų: Pa
šutęs spėjamoji Traidenio laikų 
kronika, Ypatijaus (geriau Vo
lynės) kronika ir Vytauto pane- 
gyrika (Pohvala Knjazu Vytav- 
tu). Ką jos turi bendro su tauti
niu lietuviu sentimentu? Kas 
kita yra XVI š. dviejų autorių 
— Mykolo Lietuvio ir Augusti
no Rotundo raštai ir dar auto
riaus paminėta vad. Palemono 
legenda. Kas buvo šios legen
dos autorius, nežinoma. Abu 
minėti autoriai kilme nebuvo 
lietuviai. Mykolas Lietuvis, pa
rašęs veikalą “Apie totorių, lie
tuvių ir maskviečiu papročius”, 
buvo kilme rusas Mykolas Tiš
kevičius, kaip įrodė du žinomi 
istorikai nepriklausomai nuo 
vienas kito — Ig. Jonynas ir M. 
Liubavskis. Rotundas buvo ki
lęs iš Lenki jos. Jis yra autorius 
lenkiško rašto “Pasikalbėjimas 
lenko su lietuviu”. Jie abu savo 
raštuose reiškė valstybinį patri- 
oti?mą ir tarė lietuvius esant 
kiekvieną Lietuvos valstybės 
krikščionį gyventoją. Tai paste
bėjo ir pats autorius, pasekęs 
lakubovskiu ir Lappo (91 p.). 
Mykolas Lietuvis ir Rotundas 
kildino lietuvius iš romėnų ir 
gretino lietuvių kalbą su loty
nų. Jie laikė lotynų kalbą “gar
bingesne" už valstybinę rusiu 
ir todėl siūlė pakeisti ją lotynu 
kalba. Vargu galima iš to iš
vesti jų lietuvišką tautinį sen
timentą.

Dar ryškesnis valstybinis pa
triotizmas autoriaus dėstomuo
se teisiniuose nuostatuose. Iš jų 
matyti, kad Lietuvos kunigaikš
tijos vadovai gynėsi nuo lenkų 
skverbimosi. Tai reiškė ne pa
triotizmą, kaip mes jį supran
tame, bet savos valstybės ir sa
vų piliečių interesų gynimą.

Pirmoji dalis baigiama trum
pa apžvalgėlę 7 Lietuvos - Len
kijos sutarčių. PjpĄędąmą, ųųo 
1325 m. sutarties tarp Gedimi
no ir Lokietkos. Duotos sutar
čių santraukos, nors jos specia
liuose veikaluose (Kutszebos, 
Haleckio) pagrindinai išnagri
nėtos. Disertacijoje jos galėjo 
būti ir aplenktos.

Baigiamajame poskyryje 
trumpai pakalbama apie lietu
vių ir lenkų diskusijas unijų 
klausimu. Tenka nustebti, kad 
šioje vietoje (114 p.) vėl grįžta
ma prie Rotundo, kuris nelaiko
mas veikalo “Pasikalbėjimas 
lenko su lietuviu” autorium. Jis 
buvęs “kolektyvinis veikalas, 
redaguotas lenkiškai”. Jo incia- 
torius buvęs Radvilas Juodasis. 
Tai tikrai revoliucinis atradi
mas, gaila, pateiktas be įrody
mų. Jis nežinomas nei Ivins
kiui, plačiai aprašiusiam Rotun- 
dą ir jam priskyrusiam “Pasi
kalbėjimą . . .” (LE XXVI, 16 
p.), nei 1957 m. Vilniuje išleis
toje Lietuvių literatūros istori
jos chrestomatijoje.

Dalies pabaigai dar priduria
mi du periodai prieš Liublino 
uniją. Pirmame periode užsime
nami 1401 metai ir nurodoma, 
kad lenkų šlėkta 1538 m. susi
rinkime pirmą kartą reikalavo 
prijungti Lietuvą prie Lenki
jos. Antrame periode kalbama 
apie lietuvių kariuomenės sto
vykloje prie Vitebsko iškeltą 
unijos reikalavimą ir apie Var
šuvos seimą 1564 m. Po to ei- 

ma prie pačios unijos.
Liublino unija buvo didelis 
(orinis ir teisinis faktas ir to
ji svarstytina abiem atžvii- 
ais. Jis, kaip ir kiekvienas 
ymus istorinis vyksmas, vaiz- 

„uotirus siejant jį su to meto 
politinėmis ir ypač visuome
ninėmis bei kultūrinėmis aplin
kybėmis. -rškintinas kaip atsi
rado unijos ’eikalas. Tuo keliu 
būt i paryškinta unijos kilmė. 
Prieš kalbėdamas apie Liublino 
unija, autorius turėjo apmesti, 
kad ir trumpu ž ilgsniu, abiejų 
partneriu. Lietu > ir Lenkijos, 
padėtį. Ypač reikėjo pavaizduo
ti Maskvos kunigaikštijos agre
siją, kai ji pasiekė Baltijos jūrą 
ir užgrobė Polocką (1563).

Liublino unijos konferencija, 
kaip ją autorius vadina, ‘ruko 
daugiau kain purę metu (nuo 
1569 m. sausio mėn. iki tų pa
čių metų rugpjūčio). Tai sudė
tingas procesas kupinas įvai 
riopų vaizdelių. Istoriškai dės
tant, būtų reikėję aprašyti kon
ferenciją iš platesnės perspek
tyvos, duoti jai istorinį foną,

Dr. Jono Žmuidzino veikalas, 
parašytas ir išleistas prancūzų kalba J. Jakštas

žinoma, remiantis šaltiniais, šia
me unijos konferencijos vaiz
davime (121-141 p.) išryškėja 
autorius daugiau kaip teisinin
kas negu istorikas. Teisininkas 
autorius ima pagrindinį konfe
rencijos šaltinį — M. O. Kojala- 
vičiaus išleistą Liublino seimo 
dienoraštį ir pagal jį atpasako
ja konferencijos eigą (trumpes
nis Dzialynsklo išleistas dieno
raštis nepanaudotas). Tad Liub
lino unijos konferencijos apra
šas išėjo tarsi Kojalavičiaus die
noraščio santrauka. Kai apsiri
bojama vien šiuo dienoraščiu, 
tai nepaisoma ar nesiimama 
plačiau aiškinti ir iškilių įvy
kių, išriedėjusių iš konferenci
jos. Vienas jų buvo 4 Lietuvos 
vaivadijų — Palenkės, Volynės, 
Braslavo ir Kievo prijungimas 
prie Lenkijos. Gaila, kad auto
riaus nepanaudotas O. Halec
kio tam dalykui skirtas veikalas 
(Prijungimas Palenkės, Voly
nės ir Kijevijos prie Karūnos, 
1915). Būtų visai tikę pakal
bėti, kaip lenkai motyvavo tų 
Lietuvos žemių atplėšimą. Jų 
pasiaiškinimai ir iš Kojalavi
čiaus dienoraščio išskaitomi. 
Kitas dar svarbesnis dalykas, 
konferencijoje iškilęs, bet di
sertanto nepaisytas, buvo Žygi
manto Augusto išsižadėjimas 
Lietuvos paveldėjimo teisių ir 
jų perleidimas Karūnai. Jau’ 
Varšuvos seime (1564) nustebi
no lietuvius karaliaus pareiški
mas apie išsižadėjimą Lietuvos 
paveldėjimo teisių ir jų perlei
dimą Karūnai. Būtų buvusi tei
sininkui disertantui labai tin
kama tema nagrinėti, kodėl lie
tuviai taip smarkiai reagavo į 
tą paskutinio Gediminačio pa
reiškimą Liublino seime. Vil
niaus vaivados Mikalojaus Rad
vilo Rudojo tarti žodžiai (Koja- 
lavičius, 67 p.) reiškė lietuvių 
atkirtį į Žygimanto pareiškimą.

Dar pačioje konferencijos pa
baigoje lietuviai bandė derėtis 
dėl tos paveldėjimo teisės net 
nusileisdami. Jie prašė, kad Žy
gimantas perleistų paveldėjimo 
teises Karūnai ir Lietuvai. Len
kai" tam pasipriešino.' Jie įtarė 
lietuvius turint paslėptą tikslą: 
pasitaikius progai, išsirinkti sau 
atskirą didįjį kunigaikštį. Dėl 
paveldėjimo teisės lietuviai net 
ir paskutiniame konferencijos 
posėdyje pasireiškė dramiškai 
— raudodami suklaupė prieš 
karalių. Aplamai, paveldėjimo 
teisės klausimas buvo išimtinis 
epizodas Liublino seime ir bu
vo vertas ypatingo dėmesio.

Autoriui teisininkui būtų rei
kėję atkreipti dėmesį į skirtin
gas lietuvių ir lenkų unijos 
priesaikos formules. Lenkai 
prisiekė ištikimybę unijai, tuo 
tarpu lietuvių priesaikos tekste 
unija nežymiai paminėta: prie
saikos svoris — ištikimybė Žy
gimantui Augustui ir jo įpėdi
niams kaip lenkų karaliams. Iš 
skirtingų priesaikos formulių 
seka išvada, kad lietuviai atėjo 
į jungtinę (konfederuotą) vals
tybę, netekę savo valdovo, ir 
prisiekė kitam, kurįs yra lenkų 
karalius. Prisiekdami karaliui, 
jie tuo pačiu prisiekė ir lenkų 
karalystei, kuri su pridurta D. 
Lietuvos Kunigaikštija bei ki
tomis žemėmis sudarė kelių 
tautų respubliką, autoriaus pa
vadintą “Commonwealth”.
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Geriausiai disertantui pasise

kusi yra trečioji dalis, kuri gal 
galėtų būti verčiama lietuviškai 
“unija gyvenimo tikrovėje”. 
Čia apžvelgiama Lietuvos vals
tybės po Liublino unijos kaip ir 
konstitucinė teisė. Ypač atsi
žvelgiama į Liublino sutarties 
(geriau pasakius, lenkų padik
tuotos) aktą. Aiškinama, kaip 
jis buvo taikomas iki 1795 m. 
Pirmiausia nurodomi prieštara
vimai pačiuose sutarties nuosta
tuose. Duodamas taiklus paaiš
kinimas: partneriai turėjo skir
tingus interesus ir negalėjo aiš
kiai susitarti. “Lenkija siekė ne 
ko kito, kaip Lietuvos inkorpo
racijos į Lenkijos valstybę, tuo 
tarpu lietuviai stengėsi susi
jungti konfederacijos pagrin
du” (155 p.). Lenkai bandė siek
ti tikslo karinėmis priemonė
mis.

Po paaiškinimo kontroversi
jos pačiuose unijos sutarties 
nuostatuose einama prie jų tai
kymo valstybinėje santvarkoje. 
Dėstomi karaliaus rinkimai, jo 
vainikavimas. Po karaliaus kal
bama apie D. Lietuvos kuni
gaikščio poaugštį, ir čia užkabi
namas mūsuose paskutiniais 
metais ginčus keliantis karalių-

kunigaikščių klausimas, susilai
kant nuo betkokio sprendimo. 
Plačiai dėstomi seimai Lietuvos 
ir Lenkijos, seimeliai, augščiau- 
sių valstybės organų, kaip di
džiojo ir rūmų maršalo, didžio
jo kanclerio, iždininko, hetma- 
no, funkcijos. Ryšium su het- 
mano funkcijų vaizdavimu įdo
miai papasakojama apie kariuo
menės organizavimą, ypač vi
suotinio šaukimo (lėvee en 
masse), šiuo atveju, kaip ir ki
tais, mūsų autorius naudojasi 
Liublino unijos nuostatais ir 
kitais šaltiniais, ypač Lietuvos 
Statutais.

Į kanclerio valdžios apžvalgą 
įterpiama ir Lietuvos metrika. 
Duodama jos trumpa istorija. 
Atskleidžiamas mažai kam žino
mas dalykas, kad 1969 m. sovie
tinės Lietuvos istorikas J. Jur
ginis su Švedijoje gyvenančiu 
J. Lingiu surado Švedijos ar
chyvuose 7 Lietuvos Metrikos 
tomus (200 p.).

Veikalas baigiamas poskyriu, 
pavadintu "Liublino unijos for
ma”. šiame poskyryje įrodinė
jama, kad Liublino unija nebu
vo realinė, kaip dažnuose vei
kaluose rašoma. Kad ji tokia 
nebuvo, norima įtikinti skaity
toją jos palyginimu su Austro- 
Vengrijos unija nuo 1867 iki 
1918 m. Ji, disertanto pripaži
nimu, buvusi realinė. Ji skyru- 
sis nuo Lietuvos-Lenkijos uni
jos tuo, kad turėjusi tris bend
ras ministerijas ir dar abiejų 
valstybių parlamentu išrinktus 
delegatus. Prie to autoriui būtų 
reikėję pridėti dar vieną skir
tumą: Austrijos imperatorius 
turėjo būti vainikuojamas Bu
dapešte Vengrijos karaliumi šv. 
Stepono karūna. Paskutinis bu
vo ją užsidėjęs Karolis I 1916 
m. Tuo tarpu Lietuva ir Lenki
ja jokių bendrų institucijų, be 
seimo, neturėjo. Kai autorius 
taip įrodinėjo, jis skyrėsi nuo 
Augustino Voldemaro, kuris 
1920 m. išleistame prancūziš
kame veikale “Lietuva ir Len- 
ja” rašė: “Mūsų padėtis su Len
kija anuomet (apie 1772 m.) bu
vo tokia, kokia buvo Vengrijos 
su Austrija” (Prof. A. Volde
maras, Raštai, 1973, 202 p.).

Aplamai, vedamoji trečiosios 
dalies mintis atitinka Lappo ir 
ypač A. Šapokos disertacijos 
dėstomąsias. Gaila, kad jų vei
kalų autorius neturėjo progos 
panaudoti išsamiai. Jis būtų ga
lėjęs papildyti ir praplėsti savo 
tezę jų duomenimis.
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J. žmuidzino disertacija, skir

ta Liublino unijai, yra labai sa
vita, originali. Ji įpinta į Lie
tuvos istoriją, pradedant nuo 
seniausių laikų iki XVIII š. Pa
čiai disertacijai (siauriausia to 
žodžio prasme) skiriama maža 
veikalo dalis — 20 psl. 237 psl. 
knygoje. Tad knygai geriau bū
tų tikęs pavadinimas: Lietuvos 
istorija iki XVIII š., atsižvel
giant ypatingai į Liublino uni
ją ir jos pasekmes.

Kaip Lietuvos istorija, diser
tacija yra tikrai “opus magni 
sudoris”. Reikia stebėtis dide
liu autoriaus apsiskaitymu, ku
ris aiškėja beveik iš kiekvieno 
puslapio. Retas kuris jų nepa
grįstas šaltiniais ar rimtais vei
kalais. Darbas rašytas pagal 
reiklių istorikų taisyklę: neteig
ti nieko, ko negalima pagrįsti 
tiesioginiais ar netiesioginiais 
šaltiniais. Kad autorius reiklus 
istorikas sau pačiam, rodo jo 
pateikiamos labai gausios išna
šos. Jų tiek daug, kad jos duo
damos prie kiekvieno skyriaus, 
o nesutraukiamos į vieną eilę, 
kaip daugumoje daroma. Taip 
pat plati bibliografija rodo au
torių kaupus augštą mokslinį 
krūvį, rengiant šį leidinį. Per 
visą veikalą dėstymą lydinčios 
ilgesnės ar trumpesnės ištrau
kos iš šaltinių pagyvina vaiz
duojamą dalyką. Dėmesio ver
tos įterptos pasaulinio garso 
žmonių, kaip Benedetto Croce 
ir kitų, sentencijos. Jos rodo 
autoriaus mokslininko polinkį. 
Autoriui rūpėjo ne tik infor
muoti nelietuvį skaitytoją, bet 
dar įtaigoti jam lietuvių prana
šumą, ypač jų tautinę sąmonę. 
Tad šiame netiesioginiame tiks
le (tiesioginis tikslas — pateik
ti mokslinę disertaciją) ir glūdi 
veikalo vertė.

• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).

Kompozitorius ALOYZAS JURGUTIS, operinės dramos "Emilija Platerytė" 
muzikinės dalies autorius, diriguoja "Dainavos" chorui, besirengiančiam 
minėto veikalo spektakliams Nuotr. V. Jasinevičiaus

Nedaug parašyta, daug
pasakyta

Taip galima tarti apie prel 
dr. P. Celiešiaus teologinę stu 
diją, pavadintą “Eucharistija” 
Antrinis to darbo pavadinimas 
yra “Eucharistijos esmė ir jos 
prasmė”. Šis leidinys yra nedi
delės apimties, bet brandus tu 
riniu, ryškus sutelktu ir gan 
aiškiu dėstymu. Kas nori giliau 
suvokti, kas yra Eucharistija 
(Mišios) ir kodėl Eucharistija 
yra kartu ir sakramentas, turi 
atidžiai perskaityti šį teologinį 
svarstymą. Jis nėra ilgas — 59 
puslapiai.

Autorius savo moksliniu pasi
ruošimu yra daugiau filosofas 
negu teologas, bet šioje studi
joje jis pasireiškia ir kaip giles
nio įžvalgumo teologas. Jis yra 
gerai susipažinęs su žymesnių 
teologų veikalais, ypač rašiusių 
apie Eucharistiją po antrosios 
Vatikano santarybos. Tik vieną 
veikalą jis perdaug nuvertina, 
būtent, kun. dr. P. Manelio 
“Kristus ir Eucharistija" (išleis
tas 1977 m. “Krikščionis Gyve
nime” serijoje nr. 15). Esą “jis 
nėra kaip mokslo veikalas nei 
logiškai išmąstytas, nei teologiš
kai tikslus, nei metodiškai su
ręstas bei atbaigtas” (p. 9). Vis- 
dėlto tai •vertinga' knyga, para
šyta ilgamečio teologijos dėsty
tojo Notre’Dame kolegijoj (Bel
mont, Kalifornijoje), turinti 380 
p. Ji, kaip ir kiekvienas žmo
gaus darbas, nėra tobula: ją be
skaitant neviename puslapyje 
teko padaryti pastabų, prie kai- 
kurių teigimų parašyti klaus
tukų. Bet tai nemažina jos 
bendrosios vertės.

Prel. P Celiešiaus veikalėly 
randame įvadą ir du plačius 
skyrius. Pirmame įvado skirs
nyje autorius pasisako, kad jis 
apie Mišias kalbės dogminiu po
žiūriu, o ne liturginiu, istori
niu, archeologiniu ar morali
niu. To paties įvado II skirsny
je, kalbėdamas apie naujosios 
Sandoros aukos apreiškimą, pa
žymi, kad jį randame pas tris 
evangelistus ir apaštalą Paulių. 
Naujosios Sandoros aukos (kon
sekracijos) tekstas nėra išlikęs 
originalia aramajų kalba (ja 
Kristus kalbėjo paskutinės va
karienės metu), bet tik graikiš
kame vertime. “Den bisrj” reiš
kė “Tai mano kūnas”, o “Den 
damj di qejamj” — “Tai mano 
kraujas sandoros”. Trečiame 
skirsnyje “Naujosios Sandoros 
aukos pavadinimai” iškeliamas 
faktas, kad Mišios ne tik per 
pirmąjį krikščionybės šimtme
tį, bet ii’ vėliau neturėjo to pa
ties pavadinimo. Kristus tai va
dino Velykų vakariene (Mk. 14, 
13-14), apaštalai “Duonos lau
žymu” (Apd. 2, 42), apaštalas 
Paulius — .‘‘Viešpaties vakarie
ne” (1 Kor. 11. 20). Bažnyčios 
Tėvai ir vėlesni teologai Mišias 
vadina dažniausiaj Eucharistija 
— padėka Dievui. Nuo VI š. 
Vakaru Bendrijoje vietoje Eu
charistijos i inta vartoti Missa — 
Mišios. Šis pavadinimas yra ki
lęs iš lotynų kalbos žodžio 
“missa”, kuris reiškia darbo už
baigą, atsisveikinimą, paleidi
mą. Leidus vartoti Eucharisti
jos šventinime gimtąsias kal
bas, ir paskutinieji Mišių žo
džiai pakeisti reikšmingesniais. 
Vietoje sakvti “Ite Missa ėst” 
(“Eikite, Mišios baigtos”), var
tojama “Telydi jus Viešpaties 
malonė”.

Trumpuose konsekracijos žo
džiuose galima pastebėti Mišių 
kaip Naujosios Sandoros aukos 
pobūdį, kurį autorius vykusiai 
iškelia pirmojo skyriaus pra
džioje “Dievo veikmė Eucharis
tijoje”. Iš Kristaus pasakytų žo
džiu “mano kūnas, kuris už jus 
atiduotas” ir “ši taurė yra nau-

Kun. dr. J. Gutauskas
joji sandora mano kraujuje, ku
ris už jus išliejamas” (Lk. 22, 
19-20), matyti Naujosios Sando
ros auka, žodžiais “tai mano 
kūnas” ir “tai mano kraujas” 
(Mk. 14, 22-24) Kristus praneša 
savo buvimą sakramentiniu bū
du. Kai sakė apaštalams “Tai 
darykite man atminti” (Lk. 22, 
19), Kristus jiems davė galią 
konsekruoti ir pabrėžė Eucha
ristijos kartojimo reikalą, žo
džiais “už daugelį” (Mk. 14, 24) 
iškeliamas Kristaus įvykdyto at
pirkimo visuotinumas. Iš Jė
zaus žodžių “nuo šiol aš neger
siu šito vynmedžio vaisiaus iki 
tos dienos, kada su jumis ger
siu jį naują savo Tėvo karalys
tėje” (Mt. 26. 29) iškyla escha
tologinis Eucharistijos aukos 
pobūdis.

Kalbėdamas apie Eucharisti
ją kaip auką, autorius iškelia 
Senosios Sandoros aukų menka
vertiškumą, Naujosios Sando
ros vienintelį aukotoją Jėzų 
Kristų, tos aukos kilniausią at- 
našą Jo kūną ir kraują. Kalbė
damas apie Eucharistiją kaip 
sakramentą, paliečia tokius 
klausimus, kaip sakramentai ir 
sakramentalijos, sakramentiniai 
ženklai ir sirpb.oliai. įdomus 
svarstymas, kaip įvairiais lai
kais buvo ir šiandien yra su
prantamas esminis Kristaus bu
vimas Eucharistijoje, neišski
riant ir naujosios teologijos 
bandymų.

Labai patartina ši neilga stu
dija apie Eucharistiją pasiskai
tyti visiems, kurie nori turėti 
apie ją gilesnį ir tikrą supra
timą.

P. Celiešius, EUCHARISTIJOS 
ESME IR PRASME. Spausdino 
saleziečiu spaustuvė Romoje, iš
leido Vakarų Europos Lietuvių 
Sielovados Centras. Bad Woeris- 
hofen 1978 m., 59 psl.

Jaunas, kylantis solistas bosas VY
TAUTAS PAULIONIS, dainuojąs 
kanadiečių ir lietuvių renginiuose. 
Dainavimą, harmoniją ir pianiną yra 
studijavęs šešerius metus Toronto 
konservatorijoje ir universiteto mu
zikos fakultete. Vienas iš jo moky
tojų buvo velionis dr. H. Geiger-To- 
rel. Sol. V. Paulionis yra dainavęs 
operų arijas Toronte ir Hamiltone, 
atlikęs boso dalį Haendelio "Mesiju
je” su McMaster universiteto simfo
niniu orkestru Hamiltone. Švenčių 
progomis gieda solo kanadiečių ir 
lietuvių šventovėse. Vasario 16 pro
ga dainavo lietuviškus kūrinius 
bendrame minėjime Anapilio salėje

Atsiųsta paminėti
VOELKER IN KETTEN. Nichtrus- 

sen in der Sowjelunion. Tai rinkinys 
paskaitų, skaitytų 1978 m. sausio 13- 
15 d.d. Luzernoje, Šveicarijoje. Re
dagavo Albertas Gerutis ir Hans 
Rychner. Išleido SOI Berne 1978 m., 
139 psl. Rinkinyje yra dr. A. Geru
čio paskaita apie maskvinę nerusiškų 
tautų priespaudą ir St. Lozoraičio, 
jn., — apie dabartinę būklę Lietu
voje. Leidinys gaunamas: Schweize- 
risches Ost-Institut, Jubilaeumsstras- 
se 4, 3005 Bern, Switzerland. Kaina 
— $10.

M. Capkauskas, PALYGINIMŲ 
ŽODYNAS. Viršelis dail. R. Bukaus
ko. Monteralis 1979 m., 296 psl.
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DETROITO DIEVO APVAIZDOS 

PARAPIJOS kultūros centre kovo 
25 d. bus iškilmingai įteikta 27-ji 
"Draugo" romano konkurso premi
ja Toronte gyvenančiam rašytojui 
Juozui Kralikauskui už istorinį ro
maną “Įkaitę Vilniaus akmenys”. 
Iškilmė bus pradėta po pamaldų 
ruošiamomis trumpomis vaišėmis
11.30 v.r. Akademinė dalis prasidės
12.30 v.p.p. Premijuoto romano iš
traukas skaitys vietiniai aktoriai Da
nutė Jankienė ir Karolis Balys, kon
certinę programą atliks sol. Marga
rita Momkienė, sopranas Iš Čikagos. 
Premiją laureatui įteiks jos mece
natai Marija ir Juozas Mikoniai, at
vykę iš Klevelando. šia proga taipgi 
bus paminėta ir dienraščio "Drau
gas" 70 metų sukaktis. Bronius 
Kviklys, vienas jo redaktorių, su
rengs spaudos parodėlę, rodinius at
sivežęs iš Čikagos. Jie atskleis ne tik 
"Draugo” per 70 metų nueitą kelią, 
bet ir kitų visos Amerikos lietuviškų 
laikraščių šimtmeti siekiančius žings
nius. Pagrindinį “Draugo” septynias
dešimtmečio minėjimą jo leidėjai 
rengia gegužės 20 d. Čikagoje, Mari
jos gimnazijos salėje. Koncertui at
likti pakviesti solistai Arnoldas Vo- 
ketaitis, Gina čapkauskienė, pianis
tai Raimonda Apeikytė ir Andrius 
Kuprevičius. Dar vienas minėjimas 
su pokyliu ir menine programa įvyks 
rugsėjo 22 d. Čikagos Jaunimo 
Centre,

NIUJORKO LINKOLNO CENTRE 
atidaryta iki balandžio 7 d. veik
sianti dail. M. Dobužinskio sceno
grafijos darbų paroda. Išstatyta be
veik 200 rodinių, kurių didžioji da
lis yra teatrų pastatymams skirtų 
scenovaidžių bei drabužių eskizai. 
Daug ju buvo įgyvendinti Kauno 
operos ir baleto teatre. Pirmuosius 
eskizus Kaune dail. M. Dobužinskis 
paruošė P. Čaikovskio operai "Pikų 
dama” 1925 m. Kaune jis gyveno ir 
teatre dirbo nuo 1929 m. iki išvyki
mo i JAV 1939 m. Jis taipgi profe
soriavo ir Kauno meno mokykloje. 
Atvykęs i JAV, dirbo Niujorko 
Metropolitan operoje bei kituose 
vietiniuose teatruose. Mirė 1957 m. 
lapkričio 20 d. Niujorke. Jo sceno
grafijos darbų paroda buvo organi
zuojama net ketverius metus. Dalį 
rodinių parūpino Linkolno centre 
veikianti scenos meno biblioteka, 
kitą dalį jo sūnūs — dail. Vsevolo- 
das Niujorke ir Rotislavas Paryžiu
je. J Parodos mecenatų sąrašą buvo 
įtraukta daug Europos intelektualų, 
jų tarpe ir prof. Jurgis Baltrušaitis 
Paryžiuje, {vadą parodęs katologui 
parašė estas menotyrininkas Aleksis 
Ranitt. Paroda vyksta Vincento As
tor galerijoje, 111 Amsterdam Ave. 
ir 65 St. (įėjimas iš, Amsterdam 
Ave.). Bibliotekos pastatas — už 
Metropolitan operos rūmų.

JAUNIMO DAILĖS IR MENINIŲ 
NUOTRAUKŲ parodą vasario 10-11 
d. Detroite, Dievo Apvaizdos para
pijos kultūros centre, surengė Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos šio JAV 
didmiesčio skyrius. Dalyvavo 13 jau
nųjų menininkų ir fotografų: V. 
Abariūtė, D. Astašaitytė-Shuttle, D. 
Černytė, L. Kulikauskas, L. Leona
vičiūtė, A. Petrauskaitė, K. Pikū- 
naitė, R. Pikūnaitė, E. šukytė, J. 
Vaičiūnas, I. Vizgirdaitė, P. Jur
gutis ir T. Zarankaitė su pieši
niais, grafikos darbais, abstraktais, 
natiurmortais, portretais bei nuo
traukomis. Premijas paskirti buvo 
paprašytas valstybinio Wayne uni
versiteto meno prof. Ričardas Bilai- 
tis, trečios kartos lietuvis. Pirmą 
premiją jis paskyrė Eglei šukytei 
už spalvotą paveikslą, antrą — Liu
cijui Kulikauskui už keliais negaty
vais nufotografuotą berniuką, trečią 
— Kristinai Pikūnaitei už abstrak
tų paveikslą. Kadangi premijoms 
trūko lėšų, buvo pasitenkinta nedi
deliais kaspinėliais su poros žodžių 
įrašu. Parodą norta laikyti atdarą 
ir sekantį vasario 17-18 d.d. savait
galį, bet šio sumanymo taip pat te
ko atsisakyti dėl lėšų stokos. Salės 
nuoma savaitgaliui — $80, o pirmą 
savaitgalį jaunieji rengėjai tesurin
ko $70.

ED. CINZAS, gyvenantis Briusely
je, baigia rašyti naują romaną "Mo
na”. Jį išleis A. Mackaus fondas Či
kagoje. “Moną” E. Cinzas tikisi už
baigti šį pavasarį.

PROF. DR. VYTENIO M. VASY- 
LIŪNO vargonų muzikos rečitalį Va
sario 16 proga kun. Vaclovas šarka 
vasario 10 d. surengė Luebecke, švč.- 
Jėzaus širdies šventovėje, šis meni
ninkas yra bostonietis, daug koncer
tavęs su savo tėvu smuikininku Izi
dorium Vasyliūnu, propaguojančiu 
kamerinius lietuvių kompozitorių 
kūrinius. Jis turi fizikos doktoratą 
ir šioje srityje dirba V. Vokietijoje. 
Koncerto programon buvo įtraukęs 
J. S. Bacho, F. Liszto, C. Francko 
kompozicijas. Lietuviams atstovavo 
J. Gaidelio "Vakaro meditacija” ir 
V. Barkausko “Gloria urbi”. Pasta
rasis kūrinys susilaukė šilčiausio 
muzikos kriūko G. Wulfo įvertinimo 
dienraštyje "Luebecker Nachrich- 
ten”. G. Wulfas primena skaityto
jams, kad prof. dr. V. M. Vasyliūnas 
yra Lietuvoje gimęs mokslininkas, 
tapęs ir dėmesio vertu vargonininku, 
muziką rikiuojančiu šalia fizikos. 
Pats prof. dr. V. M. Vasyliūnas nu
siskundė, kad švč. Jėzaus ’širdies 
šventovės vargonai nėra pakankamai 
geri koncertams. Juos Luebecke ge
riau būtų rengti St. Marie n švento- 
vė^ 'rba Luebecko katedroje.

VILNIAUS UNIVERSITETO STU
DENTAI DIALEKTOLOGAI aptąrė 
praėjusią vasarą surengtų ekspedici
jų rezultatus. Posėdyje dalyvavo ir* 
nemažas būrys svečiu: LietuVds' 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos;, 
ir literatūros instituto istorijos bei", 
dialektologijos skyriaus vedėjas ;JEįų; 
Morkūnas, moksliniai bendradarbiaį,. 
V. Vitkauskas, K. Eigminas, unlve^-j 
sieto lietuvių kalbos katedros vcijė;. 
jas prof. Z. Zinkevičius, docentai'A. ‘ 
Girdenis, A. Pupkis, fiologijos kan-‘ 
didatė R. Venckutė, aspirantas 
Stundžia. A. Girdenio ir A. PupkTo1 
vadovaujama studentų ekspedidja 
tyrinėjo kalbą, rinko žodžius Akinėsi 
nės ir Molėtų 'rajonuose. Lituanistų; 
ekspedicijai Molėtų rajono Alantu, 
Giedraičių, Jonavos rajono Upninkų, 
apylinkėse vadovavo R. Venckutę^ 
A. Butkus ir B. Stundžia. Per keltąjį 
savaites studentai į korteles įraSė; 
apie -4.000 žodžiu. Tos kortelės da
bar perduotos LM Akademijos lieta1’ 
vių kalbos ir literatūros institutui. 
Medžiagos rinkime ypač pasižynjėįd 
lituanistikos studentės M. Siusimi 
kaitė, B. Jasiūnaitė, B. Janušauskai* 
tė. Joms įteiktos Z. Zinkevičiaus,-, 
Vitkausko, K. Morkūno knygos hęl 
straipsnių rinkiniai su autorių Jįn- 
kėjimais. Belgijoje 1972 m. įsieji^' 
tam "Europos kalbų atlaso" centrui' 
teks pristatyti 40 Lietuvos vietovių 
tarminių fonologijos, morfologFfėš, 
sintaksės, semantikos aprašų.

ŠIAULIŲ PARODŲ RŪMUOSE 
su savo kūriniais viešėjo kaunic(!fiW 
dailininkai. Tapybai atstovavo ';S. 
Nenortos, V. Povilaičio, E. Surviliis, 
V. Ostrauskienės, P. Stausko, TAI 
Martinaičio, M. Mildažytės-Kulikaus
kienės, A. Krištopaičio, O. Jablęfliį 
kio darbai, grafikai — R. čarnos^y. 
Klemkos, skulptūrai — K. Švažo, B. 
Zalenso, J. Kėdainio, L. Striogos. V. 
žuklio ir J. Mozūraitės-Klenikienes.

XVIU-JI sąjungine augs't^. 
ju DAILĖS MOKYKLŲ diplominių 
darbų paroda buvo surengta Lemh- 
grade. Joje dalyvavo ir Vilniaus Ifril- 
lės instituto diplomantai, šį kartų 
parodai buvo pateikta daugiau tapy
bos darbų: J. Miliaus-Miliausko 
“Elektros stotis", J. Armono "Re
montas”, A. Šato “Profesoriaus,.J. 
Brėdikio portretas”. Nors oficialiai 
jie buvo įvertinti “labai gerai”’ įr 
“gerai”, diskusijų nesusilaukė. Lygi
nant su kitų Pabaltos dailės instit’iitį) 
darbais, jie vis dar tebėra silpnoki. 
Grafikai atstovavo trys A. Ratkeii’i- 
čienės litografijos "Lietuvos mokslo 
pagrindėjai", trys G. Ratkevičiaus 
šįlkografijos. "Vilniaus universitetui 
— 400 metų” ir trys L. Prialgaus- 
kaitės plakatai. Parodoje taipgi da
lyvavo L. Mažeikaitė su gobelenu 
"šventinis koncertas”, V. MatuzcSjy- 
tė — su keraminiu indų rinkiniu 
taikomosios dailės fakulteto valgyk
lai, L. Karnavičienė — su sportirtių'’ 
drabužių eskizais, V. Chasanovas — 
su Dušanbės miesto partiniam komi
tetui skirtu vitražu “Linksma eise
na”. Buvo išstatyta ir keliolika .ar
chitektūros projektų bei monumen
taliosios dekoratyvinės dailės kųrj- 
nių nuotraukų. Lietuvai atstovę.vę 
diplomantai yra dailininkų —, A. 
Stasiulevičiaus, V. Gečo, J. Kuzmins- 
kio, J. Galkaus, M. Dūdienės, J. Mi
kėno, G. Razmienės, A. Stoškaus 
auklėtiniai. vj

UTENOS RAJONO KULTŪROS 
NAMŲ dramos grupė, vadovaujama 
J. Grigo, uteniškius pakvietė į pdėki- 
jos spektaklį “šilų mėlynumas", ku
riam buvo panaudotas vietinio poeto 
P. Panavo poezijos rinkinys “Po’tle- 
besiu baltu". Pagrindinius vaidme
nis atliko buvusieji kultūros mokyk
los auklėtiniai: A. Eigerdicnė, “M. 
Musteikytė, A. Kunickienė, V. Kai- 
rienė ir S. Girskas.

RAŠYTOJAS JUOZAS PAUKŠ
TELIS kovo 3 d. sulaukė 80 metų 
amžiaus. Sukaktuvininkas mokėsi 
Šiaulių gimnazijoje, baigė literatū
ros studijas Kauno universitete. 
Apie 20 metų dirbo mokytoju, vė
liau direktorium Kėdainių gimnazi
joje. Literatūron atėjo 1928 m. su 
apsakymų rinkiniu "Vidurnąi^ių 
baladė’’. Parašė romanus "Našlės 
vaikas”, “Pirmieji metai”, premiją 
laimėjusius "Kaimynus”. Prieškari
niam laikotarpiui taipgi prikimšo 
vilniečių gyvenimą vaizduojanti „(Va
rna "Užgrobtoj žemėj”. Panelio 
dramos teatras 1949 m. pastaUk J. 
Paukštelio pjesę "Audra ateiną^su 
prisitaikančiu propogandiniu pamu
šalu. Stambiausiu J. Paukštelio dar
bu pokaryje tenka laikyti romanų 
trilogiją "Jaunystė”, "Netekėk, Ju
lele”, “Čia mūsų namai”. Juose vaiz
duojamas lietuviškasis kaimas, .pas
kutinėje trilogijos dalyje jau syįol- 
chozintas. Už trilogiją jam buvį^pa- 
skirta respublikinė premija 196$; m.

ROKIŠKIO KULTŪROS MOKYK
LOJE V. Šekspyro sonetų vakarq:ssu- 
rengė skaitovė Eugenija Jankutė. 
Jai talkino smuikininkas Paulius . 
Juodikius ir violončelistas Rimantas 
Ašmonas, atlikę solines J. S. Bacho 
sonatas bei siuitų dalis, britų Idasi- 
ko H. Purcellio kompozicijas.

SĄJUNGINĖJE SCENOGRAFU 
JOS PARODOJE Maskvoje buvo su
silaukta 687 dalyvių su maždaug 
2.000 kūrinių. Dalyvavo ir 19 Lietu
vos teatruose bei filmuose dirbančių 
dailininkų. Spaudoje minimi ,_šios 
srities specialistai: L. Truikyš;- R. 
Songailaitė, M. Percovas, V. Mazū
ras, D. Mataitienė, jaunieji dailinin
kai — V. Idzelytė, A. Jacovskis, A. 
Kariniauskas. V.lkst
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 -1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 10%
= term, indėlius 2-3 metų 9%%
= pensijų ir namų s-tas 9%
= taupomąsias s-tas 9%
= depozitų-čekių s-tas
1 DUODA PASKOLAS:

..... 6%

= asmenines 10’/2%
= nekiln. turto 10’/4%
= investacines 10’/2 %

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

Nemokamo visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydj 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 | NAMUS 

-----------------------o---------------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical Fitness Certification)
A Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ANKA & PETER/photographers i
2.574 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipę 769 4488

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 
fotografinių darbų

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 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) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SUrn TELEVISION
Į, f Į ŽE/ / f'O Savininko. — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų 
televizijas bei "stereo" aparatus.

EUROPEAN MEAT & 
krautuvė DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

Lygumos slidinėjimo 
pirmenybės

Kovo 4 d. Moonstono vietovėje, 
kaip baltiečių pirmenybių tąsa, (vy
ko lygumos slidinėjimo pirmenybės. 
Iš šių davinių buvo atrinkti ir lietu
vių pirmenybių laimėtojai: vyrų 10 
km — 1. A. Gataveckas (A) 55:01,.
2. P. Vitas (V) 58,35; moterų 5 km
— 1. V. Kijauskaitė (Ž) 32,32; jau
nių 5 km — 1. P. Kijauskas 28,40 
(Ž), 2. R. Kizys 31:39, 3. T. Kizys 
35:58 (abu Žaibo); veteranų 10 km
— 1. V. Čiurlionis (ž) 58:12.

Pirmenybės vyko lyjant. Tai žy
miai pakenkė pasekmėms. Po dviejų 
dienų varžybų galutinė klubinių lai
mėtojų padėtis taip atrodė: 1. Kle- 
velando Žaibas 56,0; 2. Vytis 27,0;
3. Aušra 21,0; Bostono Grandis 19,5; 
Čikaga 19,0.

Laimėtojams buvo (teiktos vien
kartinės dovanos: klubinė taurė (H. 
Lapo), iškiliam slidininkui — A. 
Skrebūno ir iškiliai slidininkei — 
Alg. Bielskaus.

Pirmenybės nebuvo gausios. Trū
ko geriausių mūsų slidininkų. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausios vyrų rankinio lygos 

pirmenybėse žaidžia Kauno “Grani
to" komanda. Maskvoje buvo užbaig
tas pirmasis šių žaidynių ratas, pra
dėtas Kijeve. Ten kauniečius lydė
jo nesėkmė, nes jiems pavyko lai
mėti tik viėnerias rungtynes. Geriau 
sekėsi Maskvoje, kur “Granitas" lai
mėjo trejas rungtynes, vienerias su
žaidė lygiomis ir dvejas pralaimėjo. 
Dvylikos komandų sąraše granitie- 
čiai su 9 taškais dabar užima IX 
vietą. Pirmoji vieta priklauso Mask
vos kariškių CASK klubui su 22 taš
kais, H — Maskvos MAI su 19, III
— Minsko ASK su 17. Paskutinėje 
vietoje yra Rygos “Celtniekas", tu
rintis tik vieną tašką.

Lengvosios atletikos varžybose Al- 
žerijoje dalyvavo grupė Lietuvos 
lengvaatlečių. Po du aukso meda
lius parsivežė: vilnietis A. Sabonis, 
į toli nušokęs 7 m 18 cm, trišuolyje
— 15 m 85 cm; vilnietė A. Kastec- 
kaja, 200 m nubėgusi per 25,1 sek., 
400 m — per 58,3 sek.; klaipėdietė 
J. Putinienė, nustūmusi rutulį 13 m 
42 cm, numetus: jietį 55 m 62 cm. 
Vieną aukso medalį laimėjo kaunie
tis E. Tatariūnas už jieties metimą. 
Jo pasiektas rezultatas — 75 m 
62 cm.

Naujametinis vaikų krepšinio tur
nyras “Vilnius-79" šį kartą įvyko pa
vėluotai dėl metų pradžioje siautu- 
sio didelio šalčio. Turnyre dalyvavo 
miestų rinktinės, kurias sudarė juo
se veikiančios krepšinio mokyklos. 
Vilniaus mergaitės, trenerio S. Ged
mino auklėtinės, pirmąsias rungty
nes pralaimėjo talinietėms 45:51, bet 
vėliau atsigavo ir tapo turnyro čem- 
pijonėmis. Antrą vietą užėmė Tali
no mergaitės, trečią — Kauno. Ber
niukų grupėje stipriausi buvo klai
pėdiečiai, treniruojami P. Jefišovo, 
nepatyrę nė vieno pralaimėjimo. 
Antroji vieta teko kauniečiams, tre
čioji — vilniečiams. Turnyre daly
vavo 7 mergaičių ir 7 berniukų ko
mandos.

Lietuvos teniso žiemos pirmeny
bėse Klaipėdoje varžėsi 10 pajėgiau
sių tenisininkių ir 12 tenisininkų. 
Moterų čempijone netikėtai tapo 
Kauno J. Jablonskio vardo viduri-' 
nės mokyklos dešimtokė Birutė Sli- 
žytė, jau pogrupyje nugalėjusi vil
nietę sporto meisterę A. Vaitkienę 
7:6, 6:2. Baigmėje ji laimėjo susiti
kimą su kauniete sporto meistere 
N. Gudavičiene 6:7, 6:4 ir 7:5. 
Antrą vietą užėmė N. Gu- 
davičienė, trečią — A. Vaitkienė. 
Vyrų grupėje pagrindinė kova vyko 
tarp kauniečio G. Remeikio ir vilnie
čio V. Mažeikos. Pergalę išsikovojo 
G. Remeikis rezultatu 6:3, 6:3, ant
roje vietoje palikęs V. Mažeiką. Tre
čią vietą užėmė kaunietis A. Kančas, 
įveikęs kaunietį S. Labanauską 6:3, 
3:6, 6:1. Klaipėdos teniso federacija 
savo keturis prizus įteikė: pirmeny
bių lamiėtojams B. Sližytei ir G. Re- 
meikiui, jauniausiam tenisininkui 
vilniečiui R. Mugevičiui ir geriau
siai sužaidusiai klaipėdietei N. Krū- 
minytei.

Antrosiose Pabaltijo bokso pirme
nybėse Panevėžyje susitiko Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos boksininkų rink
tinės. Laimėjo Lietuvos rinktinė, 
nugalėjusi estus 9:0, latvius — 6:3. 

Kovojama buvo dviejose svorio gru
pėse — daugiau kaip 85 kg ir iki 
85 kg. Absoliučiu Pabaltijo čempijo- 
nu tapo kaunietis J. Silevičius, lai
mėjęs pirmosios grupės kovas. Ant
roji vieta šioje grupėje teko latviui 
H. Runkovskiui, trečioji — latviui 
Zakarevskiui. Lengvesnio svorio gru
pėje (iki 85 kg) I vietą laimėjo vil
nietis A. Jančiauskas, II — vilnie
tis V. Oleinikas, III — Latvijos at
stovas S. Kučinas.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis Vyčio susirinkimas — 

šį sekmadieni, kovo 25 d., 2 v.p.p., 
Toronto Lietuvių Namuose. Bus ren
kama nauja klubo vadovybė ir apta
riama ateities veikla. Visų narių da
lyvavimas būtinas.

Pasaulio pirmenybėms besiruo
šiant, Montrealyje buvo surengtas 
stambus stalo teniso turnyras. Salia 
geriausių Kanados stalo tenisininkų 
į šį turnyrą buvo pakviesti ir pajė
giausi JAV žaidėjai. G. Nešukaitytė 
šiame turnyre, žaidžiant kiekvienam 
su kiekvienu, laimėjo III vietą.

Vytis C (14) — Holy Rosary 40:25. 
CYO pirmenybėse Vyčio jauniai C 
sužaidė vienas iš geresnių rungtynių 
ir nesunkiai įveikė H. Rosary krep
šininkus 40:25. Žaidė: R. Karpis 9, 
P. Karpis, J. Ažubalis 1, R. Stanulis 
4, J. Namikas 16, A. Slapšys, A. Dun- 
deras 6, E. Stanulis 4, R. Marcinke
vičius.

Vytis C (14) — Aušra 39:33. Tų 
pačių pirmenybių rungtynėse Vytis 
įveikė Aušrą 39:33. Gerai žaidė R. 
Marcinkevičius, įmetęs beveik pusę 
komandos krepšių — 16. Be to, žai
dė: R. Karpis 12, J. Aukštaitis, P. 
Karpis 2, J. Namikas 7, E. ir R. Sta- 
nuliai, A. Dunderas 2.

Vytis A (18) — St. Peters 39:54. 
OYO rungtynėse pralaimėta St. 
Peters komandai 39:54. Žaidė: G. 
Sendžikas 12, K. Banelis 4, E. Au- 
gaitis 6, A. Radzevičius 6, A. Kišo- 
nas 11, T. Kasperavičius. A. S.

HAMILTONO KOVAS
Atvirose Binbrook stalo teniso 

pirmenybėse dalyvavo ir Kovo at
stovai. Iki 17 m. amž. grupėje II v. 
laimėjo Ramona Raguckaitė, kurią 
baigmėje įveikė jaunis Ch. Nicholls 
1:3. Trečią vietą užėmė Dana Berno
taitė, nugalėdama Daivą Koperskytę 
0:2. Paguodos rate nugalėtoja liko 
Ramona Bernotaitė, įveikdama M. 
Koch 2:1.

Atvirose rytinės Kanados stalo te
niso pirmenybėse Toronte kovo 24 
d. Kovui žada atstovauti penki žai
dėjai. K. B.

Skautų veikla
• L S S suvažiavimo prezidiumo 

pranešimu L S S tarybos pirmijos 
pirmininku išrinktas buvęs LSB vyr. 
skautininkas v. s. fil. Sigitas Miknai- 
tis iš Čikagos. Garbės teismo pirmi
ninku išrinktas v. s. Antanas Bobe
lis iš Niujorko ir kontrolės k-jos 
pirm. — v. s. fil. Vaclovas Tallat- 
Kelpša iš Čikagos.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
Kaziuko mugės metu kovo 4 d., par
davinėjant lankytojams širdeles, 
“Skautų Aidui” surinkta $481.68. 
Tai jau įsitvirtinusi tradicija mugės 
metu prisiminti savąją spaudą, šios 
tradicijos pradininkė s. B. Abromai- 
tienė tam reikalui suburia talkinin
kių būrelį, šiais metais jame dalyva
vo skautininkės V. Kalendrienė, V. 
Grybienė ir A. Biškevičienė; taipgi 
ir nuolatinės rėmėjos — O. Indre- 
lienė, I. Baltakienė ir J. Vanagienė. 
Mugės lankytojų skaičius šiais me
tais buvo gal kiek mažesnis, bet dr- 
vės gana gerai papildė savo iždus, 
pardavinėdamos rankdarbius ir ska
numynus. Mugę atidarė rajono vado
vas v. s. K. Batūra.

• Kovo 11 d. bendroj skautinin- 
kų-kių sueigoj, kurion buvo pakvies
ti ir šeimų nariai, atsisveikinta su 
ilgamečiu rajono vadu v. s. K. Ba
tūra, įteikiant jam lietuvišką albu
mą ir sesei D. Batūrienei — gėlių 
puokštę. Naujai išrinktam rajono va
dui v. s. V. Skrinskui įteiktas perei
namasis kaklaraiščio žiedas su įrašu 
“Kanada”. Sueiga paįvairinta daine
lėmis b e i nuotaikingais skaitiniais 
(A. Biškevičienė, C. Senkevičius). 
Sueigai vadovavo seniūnė ps. B. Pa
liulytė. Prie kavutės pasidalinta 
įspūdžiais ir pabendrauta. Dalyvavo 
apie 50 asmenų.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
nešė vadinamasis paslaugų sky
rius, apimantis kanadiečių ke
liones į užsienį, pinigų investa
vimą užsienio šalyse, užsienin 
iš Kanados išsiųstus akcinių 
bendrovių dividendus. Vilties 
šiek tiek teikia netikėtas kana- 
diško dolerio vertės pakilimas 
vienu centu iki 85,48 amerikie
tiško cento. Priežastis tebėra 
nežinoma, išskyrus faktą, kad 
finansinėje užsienio rinkoje 
staiga padidėjo kanadiškų dole
rių paklausa. Tai greičiausiai 
bus tik laikinis reiškinys.

Otavoje sudaryta nauja anti- 
infliacijos komisija, kuri betgi 
neturės jokios praktinės galios, 
išskyrus pranešimus apie per- 
didelį kaikurių bendrovių pel
ną ir teisę reikalauti iš visų 
bendrovių jos tyrimams reikia
mos medžiagos. Komisija nega
lės reikalauti kainų ar atlygini
mų sumažinimo, kaip kad darė 
šias kontroles tvarkiusi antiin
fliacinė taryba. Dėlto jos suda
rymą daug kas sieja su artėjan
čiais federacinio parlamento 
rinkimais. Opozicinių partijų 
vadai ir atstovai primena, kad 
per 10 metų Kanada jau turėjo 
4 tokias komisijas ir kad pasta
roji yra penkta. Per tą laiką 
vartotojų išlaidos už tą patį ga
minių bei paslaugų sąrašą nuo 
$9.41 pakilo iki $18.27, beveik 
padvigubėdamos. Veiksmin
giausia buvo kainų bei atlygini
mų kontrolę tvarkiusi antiin
fliacinė taryba, turėjusi regu
liavimo teisę, bet jos darbas 
buvo užbaigtas 1978 m. gruo
džio 31 d. Tolimesnis šios insti
tucijos palikimas būtų buvęs 
nuostolingas premjero P. E. 
Trudeau liberalų vyriausybei 
šiemetiniuose parlamento rinki
muose. Dėlto dabar ir pasiten
kinama nauja komisija, kuri ne
gali sumažinti nei perdidelių at
lyginimų bei pelno, nei peraugš- 
tų kainų. Finansų min. J. Cre- 
tienas taipgi pranešė, kad 
2-15% sumažinamas muitas iš 
užsienio įvežamoms daržovėms, 
kol jas vasarą galės pakeisti Ka
nadoje užaugintos. Tai daugiau
sia liečia vaisių sultis ir daržo
ves iš JAV. Tačiau ir šiuo atve
ju tegalima laukti kainų suma
žėjimo tik vienu kitu centu.

Kanados statistikos duomeni
mis, nedarbas Kanadoje, ma
tuojamas sezoniniu masteliu, 
vasario mėnesį nuo 8,1% suma
žėjo iki 7,9%. Toks nuošimtis 
paskutinį kartą buvo tik 1977 
m. birželio mėnesį. Šiais duo
menimis ypač džiaugiasi libera
lai su savo premjeru P. E. Tru
deau, bet rimtos priežasties 
džiaugsmui juose nemato opo
zicinės partijos. Praktiškai kon
statuojamas t i k labai nežymus 
bedarbių skaičiaus sumažėjimas 
23.000 nuo 977.000 sausyje. 
Taipgi neužmirština, kad daug 
bedarbių jau negauna pašalpų 
iš nedarbo draudos fondo ir 
kad jie nefigūruoja oficialiame

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų metinė šven

tė įvyks balandžio 21-22 d. Šventės 
metu įžodį duos studentai, mokslei
viai ir jaunučiai. Įžodžiui pasiruoši
mas jau pradėtas tuoj po Kalėdų. 
Studentai ir moksleiviai daro susi
rinkimus kiekvieną sekmadienį, o 
jaunučiai — kas antrą savaitę.

Ateitininkų stovykla Wasago- 
je įvyks liepos 15—28 d. d. Kadangi 
šiais metais tuo pačiu laiku vyksta 
jaunimo kongresas Vokietijoje, tai 
daugelis jaunimo, kurie vadovauda
vo stovykloms, išvyksta į kongresą. 
Norį stovykloje būti vadovais prašo
mi kreiptis į dr. O. Gustainienę. 
Stovyklautojų amžius — nuo 7 iki 
18 metų. Stovykla bus suskirstyta į 
dvi grupes.

Moksleiviai turėjo savo gavėnios 
susikaupimą seselių namuose. Tema 
— “Atsinaujinimas”. Visą programą 
paruošė ir įvykdė patys moksleiviai.

• Romuvos stovyklavietei auko
jo: P. Gulbinskas $50, St. Draugelie- 
nė $25. D. Trinkūnienė $10. Skautiš
kas ačiū.

• Mindaugo dr-vės žiemos varžy
bose dabar pirmauja “žirgų” skiltis 
su 1849 taškais (skilt. Paulius Karo
sas). Juos nori iki pavasario pra
lenkti “Briedžiai”, dabar surinkę 
1685 taškus (skilt. A. Saplys). “La
pinų” skiltis baimės įvaro “Brie- 
džiams”. Ji turi 1648 taškus (skilt. 
P. Sukauskas). Sekanti dr-vės suei
ga — kovo 26 d. Prisikėlimo Parodų 
salėje. Iškyla į Romuvą — birželio 
mėn. Į I pat. 1. išlaikė egzaminus E. 
Augaitis; į II pat. 1. — S. Namikas.

• Hamiltono “Širvintos” ir “Ne
muno” tuntų Kaziuko mugę kovo 11 
d. aplankė L. Kalinauskas, C. Sen
kevičius, V. Grybienė, B. Abromai- 
tienė, E. Grybas, S. Kazilevičiūtė ir 
V. Skrinskas. Pastarasis parsivežė 
loterijos laimikį — A. Pilypaičio pa
dovanotą radijo aparatą. Mugė buvo 
turtinga ir gausiai lankoma. C. S.

• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.

Kanados Įvykiai
bedarbių sąraše, šia proga 
džiaugsmo neteikia ir Kanados 
nedarbo palyginimas su ta 
pačia problema kitose valstybė
se. Jeigu Kanada turi 7,9% be
darbių, tai Japonijoje jų tėra 
2,3%, V. Vokietijoje — 4,2%, 
JAV ir Britanijoje — 5,7%, 
Italijoje — 7,5%.

Kanados radijo ir televizijos 
taryba, pratęsdama televizijos 
stočių leidimus, tyrė jų progra
mas, reikalaudama didesnio ka- 
nadiško turinio. Nemalonioje 
situacijoje atsidūrė valstybinė 
CBC bendrovė, kas metai gau
nanti apie $500 milijonų iš vals
tybės iždo, paaiškėjus nuolati
niam žiūrovų skaičiaus mažėji
mui. 1967 m. CBC televizijos 
tinklas turėjo 34,6% visų žiū
rovų Kanadoje, o 1976 m. — 
tik 22,5%. Tame pačiame laiko
tarpyje privačios televizijos sto
tys savo žiūrovų skaičių pa
didino nuo 43,2% iki 52,3%, 
valdžios iždui nepadarydamos 
nė cento išlaidų. CBC vadovai 
teisinasi, kad privačių stočių po
puliarumą padidina gausesnės 
amerikietiškos programos. Fak
tas betgi lieka faktu, kad tos 
privačios stotys daugiau žiūro
vų susilaukia ir žinių bei kito
se programose, nieko bendro 
neturinčiose su JAV. Kyla 
klausimas, ar negeriau būtų to

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.
BLOOR-JANE, atskiras rupių plytų namas, 6 kambariai per 2 augš- 
tu, (gumwood medis), modernios 2 virtuvės ir prausyklos (viena 
pirmame augšte), vandens šildymas; įvažiavimas ir garažas; arti 
Bloor-Jane požeminio; prašo $75.900.
INDIAN RD.-BLOOR, atskiras 10 kambarių namas, arti Lietuvių 
Namų, naujas vandens šildymas, 3 virtuvės, 3 prausyklos, gilus 
sklypas, 2 garažai; vienas atviras mortgičius; prašo $89.900.
INDIAN RD.-HOWARD PARK. Dvibutis, atskiras (paskirstytas į 
4 butus), 4 modernios virtuvės ir prausyklos, iš viso 12 kambarių; 
pajamos $890.00 į mėnesį, be to, butas savininkui; pastatas :gera- 
me stovyje; dviejų augštų; įmokėti apie $20.000.
BROCK — DUNDAS, dvibutis, 11 kambarių per 2 aukštus; trys ga
ražai, gerame stovyje, prašoma kaina — $52.900, įmokėti $3.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

10% už 1 m. term, indėlius = ,914% už 3 m. term, indėliu. = 1O’/a% už
9'/4% už pensijų ir namų planą =
9V4% speciali taup. sąsk. = 10’/4% už mortgičius 
83/4% už taupymo s-tas E
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

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

Broker a Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (Icondominiumai) 
Nuomosimo patarnavimas

REALTOR*

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

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

Taitomi televizijos, HI-FI Ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su Ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • sav. p. uibaiis

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

kiu atveju parduoti CBC bend
rovę privatiems sluogsniams, 
kur ji turėtų remtis ne valdžios 
pašalpomis, o'savo sutelktomis 
pajamomis. Amerika turi tris 
privačių bendrovių televizijos 
tinklus, kurie patys rūpinasi sa
vo programomis bei pajamomis 
ir taipgi transliuoja specialias 
laidas, kai jų prireikia vyriausy
bei dėl atitinkamų įvykių. CBC, 
atrodo, serga biurokratiniu su
stabarėjimu, kuris yra būdin
gas garantuotas pajamas turin
čioms valdinėms įstaigoms.

Kalgaryje dirba apie 2.000 
paštininkų, kurie nukentėjo dėl 
savo kolegų nerūpestingumo. 
Vasario 14 d. iš Otavos visiems 
paštininkams buvo išsiųsti “T- 
4” kvitai, žymintys 1978 m. už
darbį bei padarytus pajamų mo
kesčio atskaitymus. Dabargi pa
aiškėjo, kad kalgariečiams skir
ta “T-4” kvitų siunta dingo ... 
pašte, nepasiekusi adresatų. O 
ji reikalinga pajamų mokesčio 
blankams užpildyti ir Otavon 
pasiųsti iki š. m. balandžio 30 
d. šis incidentas primena jau 
anksčiau girdėtus siūlymus, kad 
paštininkams ir jų atlyginimas 
turėtų būti siuntinėjamas paš
tu. Galbūt tada, besirūpinant 
savomis siuntomis, pagerėtų pa
slaugos ir kitų kanadiečių siun
toms.

406 '.toncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir



Lietuviai Čikagoje
• A, SAULAITIS

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
1979 m. JAV LB švietimo taryboje 
užsiregistruota 28, kurių trys yra 
naujos: Detroito “Aušros” lit. mo
kykla su viena mokytoja ir 10 moki
nių, Pitsburgo suaugusiųjų lit. mo
kykla su 20 mokinių ir sesele dėsty
toja, Park Forest, IU., suaugusių 
kursai su Ž6 mokiniais. Trijų mokyk
lų nebėra sąraše — Elizabetho, Bal- 
timorės ir Waterburio. Kaikurie Šių 
miestų mokiniai lanko gretimų vie
tovių lit. mokyklas. Mokinių skaičius 
1978-1979 mokslo metais — 1,718, 
o mokytojų — 264. Sumažėjo moki
nių 112 arba 6,5%. Metinė mokyklų 
sąmata siekia $160,000. Didžiausia 
yra K. Donelaičio mokykla Čikagoje 
— 263 mokiniai ir 23 mokytojai su 
$23,000 metine apyvarta. Per 100 
mokinių turi dar Dariaus — Girėno 
mokykla Čikagoje, Marquette Parko, 
Lemonto, Klevelando, Detroito "Ži
burio”, Maironio Niujorke ir Los An
geles lit. mokyklos. Aštuonlos mo
kyklos turi 20 ar mažiau mokinių.

PARAMĄ LITUANISTINĖMS 
mokykloms JAV LB švietimo taryba 
skirstė savo vasario 28 d. posėdyje. 
Išdalino $10,500 pagal prašymus, ku
rių suma dvigubai didesnė, šie pini
gai gauti iš Lietuvių Fondo ir iš li
tuanistinių mokyklų vajaus 1978 m. 
pabaigoje, sutelkusio apie $3,000. 
Lietuvių Fondas pageidavo, kad 
kiekviena mokykla gautų nors sim
bolinę $100 sumą, neatsižvelgiant į 
mokinių skaičių. Dvylika mokyklų 
gavo po $500 ar daugiau. 1978 m. 
švietimo taryba mokykloms paskirs
tė $6,500. šių metų sąmata siekia be
veik $60,000, kurių 34,000 numatyti
dvylikai leidinių, jų tarpe Richard lę, kurios pavyzdys lieka Jaunimo 
Scarry spalvotam žodynui (pirmoji Centro vitrinoje. Jūrų skaučių “Ne-
laida išsemta). Finansinei mokyklų rijos” tuntas, be kitų darbelių, turi 
naštai palengvinti švietimo taryba skoningai 
buvo įregistruota atskira korporaci
ja Uline.s valstijoje ir gavo federa
cinį nuo mokesčių atleidimą. Tuo 
būdu lituanistinės mokyklos gali sa
vo aūkas pervesti per švietimo tary
bos jenygas ir gauti mokesčių doku
mentus kartu su čekiu už tą pačią 
sumą. Plačiau ąpie šią privilegiją 
aiškina sausio 28 d. bendraraštis 11 
nr. Pajamų pervedimą tvarko iždi
ninkas Jeronimas Gaižutis (7120 So. 
Ridgeway Ave., Chicago, IL 60629).

JAV IR KANADOS MOKYTOJŲ 
studijų savaitėj kaip jau anksčiau 
skelbta, įvyks tėvų pranciškonų va-

užsirašė ligi šiolei dar 30 jaunuolių, 
kurių stovyklos registracija priimta 
sąlyginai, jeigu kiti kraštai savo kvo
tų 450 talpos stovykloje neišnaudo
tų.

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIO
TEKOS LEIDYKLA vasario 25 d. į 
direktorių tarybą išrinko nauju na
riu ilgametį savo talkininką ir iždi
ninką Saulių Girnių, o Antaną Dun- 
dzilą — tarybos pirmininku, vietoj į 
Europą persikėlusio Kęstučio Gir
niaus. Birželio mėn. leidyklos nariai 
išrinks naują tarybą, kuri renka val
dyba. 1978—1979 m. valdybos pirm, 
yra kun. Algimantas Kezys, SJ, vykd. 
vicepirm. dail. Petras Aleksa, ižd. 
Saulius Girnius, sekr. Antanas Dun- 
dzila, narys dail. Vincas Lukas. Lei
dyklos meniški albumo formato lei
diniai plačiai žinomi ir pageidauja
mi. Šiuo metu baigiama ruošti anglų 
kalba dr. A. Skrupskelienės redaguo
jama knyga apie lietuvius rašytojus. 
Leidyklos pasisekimą liudija 20 ei
lės laukiančių rankraščių.

KAZIUKO MUGE, vienas didžiau
sių Čikagoje lietuvių renginių, įvy
ko šv. Kazimiero dieną. Keturi tun
tai — skaučių “Aušros Vartų”, “Ker
navės” ir “Nerijos”, skautų “Litua
nikos” kartu su Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Čikagos skyriumi priiminė
jo svečius beveik šešias valandas, 
pravesdami loterijas, parduodami 
rankdarbius, patiekdami pietus. Mu
gės apyvarta paprastai siekia apie 
$20,000, kurių likutis išlaiko skautų 
ir skaučių veiklą. Vien tik lietuviškų 
knygų akademikų skautų pastogėje 
buvo parduota už $1000. Kasmet “Li
tuanikos" tuntas paruošia naujo sti
liaus lietuvišką kryžių ar koplytė-
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Kultūrinis savaitgalis Toronte

išpjaustinėtų laivelių, 
“Kernavė” platina tos istorinės vie
tovės herbą. Savo kambarius — ka
vines, užeigas, žaidimus — buvo 
įrengusios ir paukštytės, ir skauti- 
ninkės. Atidaryme kasmet dalyvauja 
Lietuvos garbės konsule Juzė Dauž- 
vardienė.

LIETUVIŠKU KAIMU arba “Li
thuanian Village" vadinama Čikagos 
pietvakarių dalis, kur gyvena daug 
lietuvių. Miestas oficialiai 69-tos ir 
71-os gatvės apylinkę už Western 
Avenue pavadino “Lithuanian Pla
za”. Čikagos planavimo ir kaimynys
čių skyrius per metus paruošė pro- 

sarvietėje Kennebunkporte, Maine, ka?{’ Marqucette Parkoapy-
nuo liepos 7 iki 14. Dalyviai regis- * •-
truojasi švietimo taryboje, o nakvy
nės įir valgio reikalais kreipiasi tie
siai ; į pranciškonus (St. Anthony’s .
Monastery,’ .Kėitnbbunkportpi ME«ioL Siam re»kalūU su^tf^ 
OldČ, USA). AugsUsniW irtbkyk-' Panama komitetui - vądp.vąyfl 
lų bei kursų reikalų vedėjas kun. adv’ Pov,las «umbak.s ir Illinois 
Juozas Vaišnys, SJ, mokytojų savai
tėje vadovaus lietuvių kalbos pasi
tobulinimo kursui, kuris vasario ir 
kovo mėnesį duodamas Čikagoje su- ? ,v 
augusiems. Kurso turinys — naujoji 
rašyba, skyryba, dažniausios klaidos, i 
svetimybės. Savaitės vedėju pakvies- i
tas rytinio" pakraščio 111. mokyklų balandžio 8 d., daugiausia iš Bro- 
inspektorius Antanas Masionis iš 
Niujorko.

DAUŽVARDŽIO FONDO y- Lie- 
tuvių Žurnalistų Sąjungos 1978 m. 
premijų sąraše, kuris anksčiau buvo 
“Tėviškės žiburiuose” paskelbtas, 
trūko dviejų jaunuolių. Po $50, ypač 
už bendradarbiavimą “Skautų Aide”, 
gavo čikagiiįkis Vilius Dundziia (taip 
pat "Mūšų Žinių” jaunimo puslapių 
redaktorius) ir losangeiietė Regina 
Vilkaitė. Čikagoje esanti Daužvar- 
džio fondo valdyba pagerbė 16 jau
nų spaudos bendradarbių, išdalinda
ma premijoms $975.

JAUNIMO KONGRESO registra
toriai (JAV keliautojams) PLB būs
tinėje Čikagoje iki registracijos ofi
cialios baigimo datos II. 16 buvo ga
vę JAV kvotos JK stovyklai 200 an
ketų, o vėliau paštu ir kitais būdais

Ir mes dalyvavome LieŪivosnepriklausomybės šventės programoje Toronte-Mississaugoje Nuotr. R. Puterio 
' 'Hiiži .Efaon<A9<

JAUNIMO
KONGRESO ŽINIOS

Vokietijos lietuviu jaunimo! 
atstovai iš III PLJjK. (parv^ė^ 
žinią, kad sekantis kongresas 
turėtų ivykti Europoje' Dauge- , 
lis Vokietijos lietuvių abpjoįo 
ir manė, kad tai bus perdujėlis 
projektas, ypač finansinių. at-_ 
žvilgiu. Toki kongresą reikįą< 
gerai paruošti, sudaryti įęfopiią 
programą, surasti vietas bei pa
talpas renginiams, ipforĮpųoti 
spaudą, žmones, pravesti, regis
traciją, priimti atvykstančius ir 
t.t. ',■’

Labai taupus biudžetas’aiš
kiai rodė, kad paruošiamiesienąs 
darbams reikia 40.000 DM. PĖB 
sutiko remti kongreso pęogrą- 
mą ir atvykstančius jaunuolius 
iš užsienio, ypač jaunuolius iš 
P. Amerikos. _ > ; • lietuvių bendruomenė

Organizacines išlaidąs sutiko lb laisvajame pasaulyje yra vie- 
padengti patys Europos, lįėtu-: nintelė lietuvių organizacija, kuri 
viai. Lėšų telkimu rūpintis.apsi- nėra nei ideologinė, nei politinė, 
ėmė VLB valdyba. Ji atidarė nei profesinė ar ekonominė, o tik 
banko Sąskaitą Šiam tikslui ir tautinė. Lietuvių tauta yra viena, 
prašė Vokietijos lietuvius temti todėl ir LB turi būti viena. Ji skir- 
jaunimą. Valdyba suruošė sodo tvarkosi įvairiuose kraštuose, 
šventę, kurioje patys yąldypos 
nariai su talkininkais aptarnavo 
svečius.

Valdybą sudarė: pirm,'. J. ;$ar 
bas, vięepirm. V. Svilas, ižd, R,

ZIGMUI

mirus, jo žmonų

SOFIJĄ

A+A

LAURINAVIČIUI

MAGELONĄ, sūnų VIKTORĄ, 

ir ELENĄ, brolj STASĮ bei jų 

šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

seseris

Pranas ir Domicėlė Jankai 
Danutė ir Robert Tatti 
Rūta ir Richard Wesolowski 
Vytas ir Patricia Jankai 
Algimantas ir Anna Jankai

SKAITYTOJAI PASISAKO

linkė galėtų (gauti dar lietuviškesnį 
vaizdą, jei prekybininkai bei gy
ventojai prisidėtų prie lietuviškų 
puošmenų ir švenčių daugiau, negu

valstijos senatorius Frank Savickas. 
Miestas žada pataisyti gatves, paso
dinti daugiau medžių, atnaujinti ša
ligatvius.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 
metų sukakties proga paroda Jau
nimo Centre ruošiama kovo 30 —

niaus Kviklio archyvo ir surinktos 
medžiagos. Parodą globos Akademi
nio Skautų Sąjūdžio Čikagos skyrius. 
Tarp rodinlų bus autentiškas 1588 
m. Vilniaus miesto planas, V. Koja- 
lavičiaus Lietuvos istorijos origina
las, įvairūs medaliai, žymiųjų uni
versiteto žmonių atvaizdai, XVI-XVII 
š. vadovėlių ir mokslo knygų eg
zemplioriai. Gegužės mėn. kilnoja
moji šios parodos dalis bus nuvežta 
į Niujorką.

KUN. JURGIS SMILGEVIČIUS, 
ilgametis Lyduvėnų klebonas, vasa
rio 26 d. mirė Lietuvoje. Gimęs 1902 
m. Žemaitijoje, studijavo matema
tiką Kauno universitete, įstojo į Ję>, 
zatis Draugiją 1928 m., įšventintas 
kunigu 1936 m. po studijų Olandijo
je. Vyresnieji Čikagos lietuviai jė-' 
zuitai jį prisimena kaip darbštų ir 
malonų žmogų.

f FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

NAMAI 
VASARNAMIAI 
ŪKIAI

Į | ĮSTAIGOS 233-3323

lengvai prieinami. Bet liūdniausia 
yra tai, kad jaunoji aktorė nematė 
tikrojo Lietuvos gyvenimo. Jeigu jį 
pažintu, nesakytų, jog Londone (Bri
tanijoje) nejauku gyventi. Aš jos 
vietoje nebūčiau grįžusi Britanijon 
ir būčiau pasilikusi kolchozų žemė- 

.. / je. Neužtenka pamatyti Lietuvos 
bet visus jungia PLB valdyba. LB teatrus ir iš to daryti išvadas apie 
apima visus lietuvius, išskyrus ko
munistus. Ji yra virš visų lietuviškų 
organizacijų, klubų, draugijų, nes ir 
tų organizacijų nariai įeina į Lietu
vių Bendruomenę. Gaila, kad yra 

Tendzegolskis, $ekr. dr. Ą. Vėl- lietuviu, kurie bando sudaryti dau- 
gelienė ir narys A. Lipšys. ' giau bendruomenių, tarsi būtų ke- 

Sodo Šventė davė per 4.000 ,ios lietuvių tautos, šiuo atžvilgiu 
DM pelno. Panašias šventes su- , 
ruošė mažoji Miesau apylinkė 
ir Muęnchenp Šokių gęupė “Ra
tukas”, Pirmoji suteikė 500 
DM, antroji — per 1300 DM. 

r-'. .1 :
vo kun.,.ę. Gulbinas- Iki, 197(į 
m. gruodžio 31 d, į tūkstanti
ninkų eiles įsirikiavo: dr. Vėl- vlus. kad jie atvyktų ir tvarkytų
gebenė — 2.000 DM, St. Sim- JAV lietuvius, ųęs pas mus atsirado
kus ir Vikt. Sutkus po 1500. DM, ' P^aųg organizacijų ir net lietuvių 
7 Glemžienė 1200 DM (kas bendruomenių. Jus Kanadoje gražiaiZ. Glemžienė,-- 1200 DM IKąs . tvarkotės-,. Malflnu buvo išgirsti to-
menesį pasiųsdavo ibo DM) ir kį pagvrima £anados lietUviams, 
kun. ^rėtų .^sUira^i ir JAV lietų-

5OO' DM'.nūkf 'dądgiSt>fi&tįfe(Jjo:”|Viaii kurie kenkia lietuvių tautos 
Vyt. Pundzevičius, dr.'A. Geru- vieningumui. J. J. 
tis iš Šveicarijos, • kun? K. Sen
kus (500 DM ir nemažai plokš
teliu, kuriu pelnas lieka > 
Ė_..o___
Norkaitiš ir A. Grinienė. Dr. V. ateities veiklą. Iškelti VLIKą iš 
Raišys 1978 m. > paaukojo. 700 l Kanadą būtų labai sveikas 
DM o šiais metais nėr Vasario dalykas’ Rem,u dr- J- Grimaus min- l»m, o Šiais metais per vąsano tį Duok Dieve kad n gautų eigą 
16 minėjimą Stuttgarte įteike VLIKas atjaunėtų žmonėmis, gautų 
IV PLJK pirm. A. Smitui dar naujų paskatų savo ateities veiklai. 
500 DM ir taptų tūkstantininku. 
Po 500 DM paskyrė Raudonasis '• naujos energijos. 
Lietuvos Kryžius ir “Labdara”: ALTa yra tik vietinio pobūdžio 
VLB iŠ savo pajamų paskyrė organizacija. Mums, lietuviams, gy- 
2000 DM kongresui. .■•it... *

Iš viso iki 1978 m. gruodžio 
31 d. gauta per 26.000 DM?'Ša- 
lia stambių- aukų, buvo .labai 
daug smulkesnių. Pa^irfl4QVaYQ- 
kietijbš liėtuviai ^suprdtė' kon
greso reikalą ir jaun'lHnri yra 
labai duosnūs. Jeigu aukos’nesu
mažės, tai 40.000 DM stirną bus 
surinkta, ir kongreso. ruošos 
darbai Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenei nuostolių nepa
darys. ,;U

IV PLJK ruošos, komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir tiki, kad iš viso pa
saulio suvažiavęs lietuvių jau-'' . paprastai intensyvus, turtingas, vi- 
nimas jų neapvils, .gn ‘

Vasario 17 d. įvyko IV PLJK 
kultūrinės komisijos posėdis. 
Prie komisijos darbų prisijun
gė Danguolė Kviklytė, kuri, at
vykusi iš Čikagos, mokyt,ojąųja 
Vasario 16 gimnazijoje........ 4 ,

Rūta-Oną Siųlytė

blogą pavyzdį rodo JAV lietuviai.
1978 m. per Čikagoje įvykusį 

VLIKo semia vienas čikagietis, su- 
! .tikęs Kanados lietuvius, i

“Kaip kadaise rusai pasikvietė Riu- 
. 7 < - . ■ . . i-: rikus, kad jie atvyktų ir valdytų Ru-

Pirmasis tūkstantininkas bu- sija, nes rusai patys nepajėgė susi- 
’ rr Z7..1-1 r._! , tvari{yti, taip ir įneš, JAV lietuviai,

turėsime pasikviesti Kanados lietu-

•-1 1 VLIKo VEIKLA
___  _____ . __ ______ _ Dr. Jonas Grinius š.m. "TŽ” 6 nr. 
kongresui), j. Norkaitis, dr. J. iškėlė svarbią mintį apie VLIKo

Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę
"riimamė užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.

- ’rime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
’ALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);

^dieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta
>32 ■ • 'alles Avė., Telefonas Savininkai
: ......v, w«<t. M6R 2N5 531-3098 s-ir F- Janayiiiai

BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6

. VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

% it.*

Jonas 
knygelę “Žygis į Lietuvą’ 
1979. I. 25, rašo:

tautiečių gyvenimą. Taip darydama 
aktorė pati klysta ir kitus klaidina, 
pasiduodama sovietiniams propagan
distams, kurie Lietuvos vergiją lai
ko pridengtą teatro ir kitokiomis 
skraistėmis. H. Vlluckls

“ŽYGIS Į LIETUVĄ”
Vakaris, recenzuodamas

TŽ”
’Nedomins jinai 

pasakė: apsiskaičiusio, nebent būtų istorinių 
raštų mėgėjas”. Gerb. recenzentas 
istorinių raštų, matyt, nepriskiria 
prie apsiskaitymo. Vertimo kokybę 
laiduoja apsiskaičiusiems pažįstamas 
autorius. A. Tyruolis, gi recenzijos 
vertei nieko neprideda “apsiskaičiu
sio" Vakario slapyvardis.

Eiliniai ir apsiskaitę lietuviai (kad 
ir nebūdami istorinių raštų mėgėjai, 
nei šiaip “įnirtę" skaitytojai) gali su- 
sipaižnti su šiuo Lietuvos senosios 
istorijos šaltiniu pasiuntę $2.95 JAV 
šiuo adresu: KARYS, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

Z. Raulinaitis

Šiandieninis VLIKas reikalingas

NAMŲ 743-0100

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

•'*vvx;

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

2501 W 71st STREET, Ki' 
CHICAGO, ILL. 60629.
Telefonas 47'1^1'424

&ifts International <3nc

venantiems kituose kraštuose, ji 
nieko neduoda. Ir tegul ji nepreten
duoja valdyti VLIKą ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę.

i Stasys Kasparas,
Londonas, Anglija

AKTORES VIEŠNAGE
Komunistinės propagandos laik

raštis “Gimtasis Kraštas” 1978 m. 
52 nr. išspausdino pasikalbėjimą su 
aktore Živile Šlekyte, kuri "Tėviš
kės” dr-jos dėka viešėjo Lietuvoje 
dvi savaites. Ten ji pasakoja savo 
įspūdžius: “Lietuva paliko pačius 
įvairiausius, geriausius įspūdžius. 
Tai mano sapno išsipildymas". Kul
tūrinis Lietuvoj gyvenimas esąs ne-

siems prieinamas, o Vakaruose jis 
esąs skirtas “tik tam tikram ratui 
žmonių”, nes viskas pasakiškai bran
gu. Iš to pareiškimo matyti, kad jau
noji aktorė nepažįsta nei okupuotos 
■Lietuvos gyvenimo, nei Vakarų. Tas 
pasakiškas brangumas yra iš piršto 
išlaužtas tvirtinimas. Kas ne kas, 
bet teatrai Vakaruose yra visiems

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti 3. VAZNELIŲ

ESENAS
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARI0'$6P 1A5

All Seasons Travel, B.D.

Aukos religinei
(Atkelta iš 6-to psl.) 

Švč. Trejybės, Wilkes-Barre, 
Pa.

šv. Kazimiero, Windsor,
Kanada

šv. Kazimiero, Winnipeg, 
Kanada

Aušros Vartų, Worcester, 
Mass.

Šv.Kazimiero, Worcester, 
Mass.

Hot Springs lietuviai, Ark.
Lietuvių misija, Sudbury,

Kanada ]
Otavos lietuvių kapelionija,

Kanada
šv. Kazimiero lietuvių misija,

St. Petersburg, Fla.
šv. Tomo Villanovo parapija, 

Goshen, Conn.
Mančesterio lietuviai,

Anglija
Adelaidės lietuvių parapija,

Australija 1
Brisbanės lietuvių parapija,

Australija
Geelongo, lietuviai,

Australija
Hobarto lietuviai, Australija 
Latrobe Walley, lietuviai

Australija
Melburno lietuvių parapija, 

Australija
Perthėo lietuviai, Australija 
Sale lietuviai, Australija 
Sydnėjaus lietuvių parapija, 

Australija
Lietuvos kenčiančios-kovojančios 

Bažnyčios vardu Lietuvių Katalikų 
Religinė šalpa dėkoja visiems au
kotojams. Kas negavo progos per 
parapiją paaukot, gali savo auką 
pasiųsti sekančiu antrašu: Lithua
nian Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

Suminėkite parapiją arba organi
zaciją, jei norite jos sąskaiton įra
šyti savo auką.

Lietuviu Katalikų Religinės Šal
pos valdybos vardu —

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
reikalų vedėjas

755.74

50.00

167.50

295.00

751.00
782.00

1,209.00

195.00

52.00

100.00

111.00

1,840.00

273.23

941.07
283.00

125.00

4,340.45
179.00
122.00

1,569.96

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Po programos, kurios klausė- -* 
si apie 400 asmenų, buvo suda- . 
ryta proga pabendrauti prie ka- ,5 
vos ir skanumynų, apžiūrint ten į 
pat išdėstytą Gerhardo Kroege- * 
rio miniatiūrinių paveikslų pa- - 
rodą.

Rengėjų vardu visiems padė
kojo M. Dambarienė. Progra- : 
mos pranešėja buvo V. Jovaitė. ' 
Po koncerto p. p. Bumeisteriai 
savo namuose surengė jaukų 
priėmimą, kuriame dalyvavo : 
minėtieji menininkai iš V. Vo- ; 
kietijos, rengėjos ir kiti asme
nys, susiję su šio vakaro rengi
mu.

Muzikinis šio koncerto įver- ; 
tinimas bus kitame “TŽ” nume
ryje. D.

Kovo 17 ir 18 dienų vakarai 
buvo skirti kultūriniams rengi
niams. Šeštadienio vakarą Pri
sikėlimo parodų salėje susirinko 
gana gausus būrys tautiečių 
(apie 150) į poezijos vakarą, 
skirtą Kazio Bradūno kūrybai. 
Pastarasis atvyko iš Čikagos 
kviečiamas Prisikėlimo par. ta
rybos visuomeninės sekcijos. 
Jos pirm. Aušra Karkienė pra
dėjo vakarą sveikinimo žodžiu 
ir pakvietė VI. Saltmirą vakaro 
įvadan. Kalbėtojas glaustai api
būdino svečio kūrybą ir pažėrė 
originalių minčių apie poeziją. 
K. Bradūnas, dvylikos knygų 
autorius, paskaitė iš kiekvienos 
savo knygos po porą eilėraščių, 
pabarstydamas įdomių komen
tarų, kurie padėjo klausyto
jams įsigyventi į jo poeziją. 
Antroje programos dalyje K. 
Bradūnas paskaitė iš trylikto
sios knygos, dar neišleistos, ku
rią ketina pavadinti “Užeiga 
prie Vilniaus vieškelio”. Pažy
mėtina ypač tai, kad poetas mo
kėjo nusileisti iš augštojo par
naso į kasdieninę tikrovę ir sa
vo poeziją perduoti visiem su
prantama kalba. Nevienas iš 
klausytojų įsigijo poeto leidi
nių. Po programos klausytojai 
dar ilgokai dalinosi įspūdžiais, 
girkšnodami rengėjų paruoštą 
kavą. ,

Sekmadienio vakaras buvo 
skirtas muzikai bei dainai.

■ Programą atliko europiečių tri
julė: fleitistas Petras Odinis, 
baritonas Dirk Sagemuelleris ir 
akompaniatorė dr. Raminta 
Lampsatytė. Vakarą surengė 
visų trijų lietuvių parapijų mo
terų draugijos. Koncertą pradė
jo sol. D. Sagemuelleris, akom
panuojamas R. Lampsatytės. 
Jis atliko J. P. Reichardto sona
tas, J. Brahmso dainas, F. Mar
tino monologą “Jedermann”, F. 
Bajoro sakmes. Bene įspūdin
giausiai ir dramatiškiausiai 
skambėjo religinio pobūdžio mi
nėtasis monologas. Su pasiten
kinimu sutiko publika lietuviš
kąsias sakmes, dainuojamas lie
tuvių kalba. Vokiečiui tai ne
buvo lengvas uždavinys, bet pa
vyko sėkmingai. P. Odinis flei
tą atliko Locatelli C-Dur, Mozar- 
to D-Dur, C. Debussy, F. Poulenc, 
B.Dvariono, V.Montvilos ir Kača- 
nausko kūripius, akompanuoja
mas. R. Lampsatytės. Tai buvo $100; sumokėjo už -dvi “TZ’ 
sodrių melodijų pynė, vedžioju- ‘
si klausytojus lyriniais keliais. 
Klausytojai meno nešėjams at
silygino gausiomis katutėmis.
Visi skirstėsi su pakilia nuotai
ka. Ypač įspūdinga buvo akom
paniatorė, kuri virtuoziškai, 
plunksnos lengvumu valdė for
tepijoną, sukurdama atitinka
mą spalvingą nuotaiką, atsispin
dinčią ir jos veide.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

Naujas adresas: 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Europiečių muzikų trijulė —
R. Lampsatytė, P. Odinis, D. Sa
gemuelleris ir pastarojo sesuo 
mokytoja buvo apsistoję pas 
p.p. Bumeisterius Missisaugoje. 
D. Lampsatytė yra gimusi’Čika
goje. Jos tėvas yra muzikas, 
“Tėviškės” parapijos chorvedys. 
Ji nuo 8 metų amžiaus lavinosi 
muzikoje ir muzikos mokslus *’*' 
baigė Berlyne daktarės laips- ” 
niu. Dabar ji gyvena Hambur
ge, dirba operoje ir dėsto augj- 
tojoje 
Odinis 
puotos 
turėjo 
tijon. Dabar jis gyvena Koelne
ir dirba savo srityje. Baritonas
S. Sagemuelleris yra Hamburgo 
operos solistas, vokietis, dainuo
jąs vokiečių, italų, lietuvių ir 
kitomis kalbomis. Si muzikų 
trijulė su koncertais aplankys 
dar visą eilę JAV miestų. w

A. Rinkūno vadovėliui “Li--^- 
thuanian for Beginners” išleisti 
gauta federacinės Kanados vai-’ 
džios daugiakultūrės programos; 
pašalpa, apmokanti du trečda
lius spausdinimo išlaidų. Skirtu-, 
mą turi padengti patys lietuviai. 
Tam reikalui po $1,000 jau pa
skyrė Toronto bankas “Para
ma”, Prisikėlimo parapijos ban
kas ir Lietuvos Kankinių para
pija Toronte. Leidinys jau spau- ' * 
doje.

Mūsų aukotojai. Z. Tumosa iš 
Elliot Lake, Ont., “T. Žibu
riams” paaukojo $100, Laima 
Baltrūnas iš Los Angeles —

muzikos mokykloje. P. 
neseniai atvyko iš oku- 
Lietuvos su žmona, kuri 
teisę repatrijuoti Vokie-

J

prenumeratas — kun. V. Stan
kūnas, P. Barbatavičius; F. Mac
kevičius iš Hot Springs, Ark., • ■ 
apmokėjo naują prenumeratą •< • 
vietinės lietuvių radijo progra- ' • 
mos “Leiskit j tėvynę” vedėjai; - -: 
a.a. p. Augustauskienės atmini-’--: 
mui atsiuntė “TŽ” $20 VI. Ker
šys; vietoje gėlių a.a. Onos Ma- 
tukynienės laidotuvių proga “T : 
Ž” paaukojo $20 V. H. Puodžių- j 
nai. Ačiū Jums, mieli rėmėjai! į

Naujai išrinktoji Vi. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. St. Jokū
baitis, nariai — V. Bačėnas, V.~a 
Pečiulis, R. Daugėlienė, A. Bor-«.-, 
kertas, Vyt. Stočkus.

• NORITE supažindinti savo bičiuli 
su "Tėviškės žiburiais”? Atsiųskite 
jo adresą. Keletą numerių jis gaus 
nemokamai.

13 dienų su giminėm II!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga liepos 16 —liepos 30 d. 
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d. 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772
Tel. 537-2165 2385 Dundas St. W., Toronto

Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

DRESHER-DARAUSKAS ScyNC£
U LTD. ir

W G DRESHER ™TE
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais — 9 v.r.
Narys "Better Business" Biuro

12 v.p.p.

tNSUMNCČi* Namų — Gyvybės 
* Automobilių 

__ _ __________________ * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto

c

j

Į

Ontario
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V TORONTO"
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Sekmadieni, balandžio 1, pa- — Visuotiname parapijos susirin-

Kovo 24, šeštadienį, 7 vai. vakaro, ANAPILIO salėje įvyks «

žymaus čikagiskio aktoriaus
JONO KELEČIAUS

S H MONTREA19ue
maldų metu bus daroma vyskupijos 
rinkliava “Share Life” labdaros in
stitucijoms Toronto vyskupijoje.

— Parapijos rekolekcijos — ba
landžio 4 - 8 dienomis. Rekolekcijos 
vyks rytais 9 v. ir vakarais 7.30 v. 
Jas ves kun. d r. J. Gutauskas.

— Sį šeštadieni, kovo 24 d., 7 v. 
v.. Anapilyje rengiamas kultūrinis 
vakaras, kurio programą atliks ak
torius Jonas Kelečius iš Čikagos. 
Vakarą globoja Anapilio Moterų bū
relis, kuris po spektaklio visus sve
čius pavaišins.

— Prie pat Anapilio parduoda
mas vertingas namas, gražiai įreng
tas viduje ir puikiai sutvarkytas, su 
kiemu bei vandens baseinu. Namo 
kaina palyginti nebrangi.

— Serga P. Daulenskienė ir A. 
Simkevičienė.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Tadą Jakelaitį ir a. a. 
Juozą Visockį; 11 v. už a. a. Oną 
Abromaiticnę ir a. a. Uršulę Govė- 
dicnę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos — sekmadienio ry

tais 9.30 v. su sekmadienio mokyk
la.

— Moterų draugijos gavėnios va
karo apmąstymas įvyks kovo 31 d., 
7 v.v.

— Verbų sekmadienio rytą 9.30 v., 
bus šv. Komunija. Ji taip pat bus 
teikiama D. Penktadienį, 11 v.r.

— Balandžio 3 d., 8 v.v., renkasi 
parapijos finansų planavimo komite
tas.

— Sveikiname p.p. Dambarus ir 
p.p. Pamataičius, kovo 3 d. atšventu
sius savo 25 metų vedybines sukak
tis.

— Užuojautą išreiškiame kun. kle
bonui Petrui Ažubaliui bei visai šei
mai, jų Motinai mirus.

Lietuvių Namų žinios
— LN narių vajus, paskelbtas va

sario mėn., buvo gana sėkmingas. 
Visuomeninės veiklos koordinacinis 
komitetas nutarė vajų pratęsti iki 
balandžio mėn. pabaigos. Vajaus ko
mitetas tikisi iki šių metų pabaigos 
turėti 2000 LN narių.

— Tradicinis Velykų stalas - pie
tūs rengiami š. m. balandžio 22, At
velykio sekmadienį, Karaliaus Min
daugo menėje. Ta proga vyks p. Zo- 
tovienėa iš Detroito dailės darbų pa
roda. Velykų stalo - pietų bilietus 
bus galima įsigyti nuo kovo 25 d. po
pietės metu.

— LN vyrų paruošta anketa veik
los klausimais buvo išdalinta LN 
metinio susirinkimo metu. Dalis an
ketų dar nėra grąžinta. LN nariai 
prašomi anketą užpildyti ir sekma
dieniais popiečių metu įteikti V. 
Kulniui arba palikti LN raštinėje.

— Toronto LN šachmatininkai, 
prieš dvejus metus susibūrę į klubą, 
išvystė gražią veiklą, Šiuo metu klu
bas turi 28 narius. Informaciją tei
kia pirm. V. Genčius tek 239-7524.

— Numatoma antradienio vaka
rais sudaryti progą pasirodyti lie
tuviškiems talentams. Apie tai iš 
anksto bus paskelbta biuletenyje.

— Ateinantį sekmadienį, kovo 25 
d., 3 v. p. p., LN Karalįaus Mindau
go menėje “Aitvaras” vaidins J. 
Grušo veikalą “Tėvas ir sūnus".

— Baltic Veterans League in Ca
nada metinis atstovų suvažiavimas 
įvyks šį šeštadienį LN Gedimino pi
lies menėje.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: P. Butkus iš Kalifornijos, 
J. Miliauskas iš Mičigano, H. Ado
monis iš Montrealio, prof. V. Ado
monytė iš Waterloo, J. Gudinskas iš 
Niagaros, p. p. Gudinskai iš Simcoe, 
A. K. Gudinskai iš Hamiltono, p. p. 
Melnykai iš Hamiltono, B. Lataus- 
kienė iš Burlingtono, p. p. Paulai- 
čiai iš Sudburio.

PŪKINĖS ARBA PLUNKSNINĖS 
ANTKLODĖS (kaldros) visų rūšių 
ir dydžio gaminamos pagal užsaky
mą. Skambinti tel. 787-9021 Toronte.

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

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 533-2904

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte. 

kime kovo 18 d. išrinkti nauji tary
bos nariai: V. Banelis, Br. Genčius,
R. Grigonienė, J. Mačiulis, V. Mar
cinkevičius, V. Melnykas, V. Mont
vila, K. Poškienė, F. Poškutė, St. 
Prakapas, V. Sinkevičius, J. Vinge- 
lienė. Kandidatais liko: V. Bubelis, 
B. Kušlikis, R. Šileikienė.

— Metinė parapijos vakarienė — 
kovo 25 d., 5 v.p.p. Dar galima gauti 
bilietų parapijos raštinėje. Kaina — 
$15 asmeniui, pensininkams ir stu
dentams — $12.

— Romos paskirtas lietuviams 
pranciškonams vizitatorius kun. Ha
rold Niedzwiecki, OFM, aplankė To
ronto vienuolyną savaitės pradžioje. 
Sį rudenį bus naujos vadovybės rin
kimai.

— Nauji mecenatai muzikinės 
dramos “Emilija Platerytė”, kuri bus 
suvaidinta balandžio 28: dr. J. ir 
dr. M. Uleckai $100, A. E. Sudikai 
$100, A. Jokūbaitis $100, adv. A. ir 
D. Puteriai $100, kun. B. Pacevi- 
čius $50. Mecenatai gauna 2 bilietus 
į operą ir du bilietus į banketą po 
operos. Vienam mecenato kaina $50.

— Salės inventoriui pirkti ir re
montams aukojo: dr. J. ir dr. M. 
Uleckai $100, dr. J. Urbaitis $100, 
J. V. Skrebutėnai $120, M. Traške- 
vičienė $100, J. O. Gataveckai $50, 
J. E. Benečiai $50, A. A. Totoraičiai 
$40, B. M. Genčiai $30, J. Z. Didž- 
baliai $30, A. V. Žaliauskai $25,
S. G. Krašauskai $25.

— Pakrikštytas David Robert, 
Ginto ir Sharon Artičkonių sūnus.

— “Share Life" vyskupijos vajus 
vykdomas visose parapijose. Prisi
dėsime trimis rinkliavomis, kurios 
įvyks balandžio 1, gegužės 13 ir bir
želio 10 d.

Kryžiaus keliai gavėnios metu 
einami kiekvieną penktadienį mūsų 
šventovėje 7 v.v.

— Neilsono autoaikštėje automo
bilius prašoma statyti tvarkingai pa
gal sargų nurodymus, kad visiems 
būtų vietos.

— Mišios šeštadienį 8 v. už Oną 
Plioplienę, užpr. A. Plioplys, 8.30 
v. už Antaną ir Aušrą Sapijonius, 
užpr. T. Balnienė, 9 v. davėjų in
tencija, užpr. O. B. Vilimai, 9.20 v. 
už Joną Kalinauską, užpr. O. Kali
nauskienė, 9.40 v. už Tamarą Pečiu
lytę, užpr. N. Pečiulytė; sekmadienį 
8 v. už Juozą Siminkevičių, užpr. 
Saplių šeima, 9 v. už Mykolą Valad- 
ką, užpr. E. čižikienė, 10 v. už Ste
poną Kaiti, užpr. I. Kairienė, 11.30 
už parapiją, 7 v. v. už Magdaleną 
Pranckevičienę, užpr. A. J. Vaške- 
vičiai.

Tikinčiosios Lietuvos Dienos 
proga KLK Centras kreipėsi 
laišku ir j Toronto katalikų ar
kivyskupą G. Emmet Carterį. 
Dėl pašto kaltės laiškas pasiekė 
jį pavėluotai (buvo išsiųstas 
1979. I. 26). Dėlto jis savo ar
kivyskupiją negalėjo įsijungti į 
maldos dieną už Lietuvą. Laiš
ke 1979. II. 20 KLK Centro 
pirm. dr. J. Sungailai jis rašo: 
“Jūsų laiškas, rašytas sausio 26 
d., deja, pasiekė mane pavėluo
tai ir dėlto negalėjau iki šiol 
atsiliepti. Jūsų kreipimasis pa
remti Lietuvos katalikus, be jo
kios abejonės, vertas visos mū
sų paramos, kurią aš Jums už
tikrinu. Padarysiu visa, kas gali
ma, kad mūsų kunigai ir tikin
tieji atkreiptų savo dėmesį į tą 
persekiojimą, žiūrint iš prakti
nės pusės, neatrodo, kad bus 
įmanoma pasiekti arkivyskupi
jos kunigus iki kovo 1 d. Jūsų 
prašymą įdėsime į pirmąjį pra
nešimą, skirtą arkivyskupijos 
kunigams, nes mums neįmano
ma siųsti pranešimus kiekvieną 
dieną. Dėlto visa tai užtruks 
kiek ilgėliau. O tuo tarpu siū
lyčiau prašyti “Catholic Regis
ter” ir gal kitų arkivyskupijos 
katalikiškų laikraščių talkos, 
kad ir jie būtų painformuoti 
apie jūsų rūpesčius. Gal geriau 
būtų buvę parinkti truputį toli
mesnį sekmadienį, o ne pirmą
jį, kovo, tačiau darysime visa, 
kas galima.”

Montrealio arkivyskupija, ku
ri taip pat buvo kviesta įsijung
ti į Tikinčiosios Lietuvos Dieną 
pirmąjį kovo sekmadienį, atsi
liepė laišku, pasirašytu kurijos 
kanclerio mons. Neil E. Willard, 
P.H. Tame laiške, adresuotame 
KLK Centro pirmininkui dr. J. 
Sungailai, rašoma: “Arkivysku
pas Paul Gregoire perdavė Jūsų 
laišką man. Mes užtikriname 
Jus, kad nuoširdžiai jungiamės 
į viso pasaulio lietuvių rūpestį. 
Persekiojimas, kurį turi pakelti 
tauta ir daugelis jos žmonių ar
timųjų svetur, yra iš tikrųjų 
tragiškas. Tačiau galų gale lie
tuvių tikėjimas nugalės. Mes 
jungiamės su jumis maldoje, iš
reikšdami savo solidarumą pir
mąjį kovo sekmadienį, kurį jūs 
skelbiate kaip maldos dieną už 
lietuvius.”

• Paukščiai patenka | spąstus savo 
kojomis, o žmogus — savo liežuviu 
(Tomas Fuller).

dailio,
PROGRAMOJE:

Samuelio Becketto, 
Pulgio Andriulio ir Kazio Binkio 
kūrinių interpretacija — vaidyba

TORONTO
LIETUVIŲ

koyo 25 
sekmadienį

Lietuvių 
Namuose 

vaidins

KANADOS SPORTO APYGARDOS, l

Lietuvių Namų Mindaugo menėje, 1573 Bloor Street West,

šeštadienį, kovo 31
KREPŠINIO RUNGTYNĖS New Toronto Secondary School 
salėje, 350 Kipling Ave. Pradžia — 9 valandų ryto

susipažinimo

Sekmadienį, balandžio 1 ---------
BAIGMINĖS RUNGTYNĖS West Toronto Secondary School salėje, 
330 Lansdowne (prie College). Pradžia 11 valandų ryto.

Tradicinis “T. žiburių” spau
dos balius — balandžio 21, At
velykio šeštadienį, Anapilio sa
lėje. Programa jau ruošiama. 
Bilietai gaunami “TŽ” admi
nistracijoje ir sekmadieniais pa
rapijose po pamaldų. Visi tau
tiečiai kviečiami dalyvauti ir 
ateiti į talką savajai spaudai. 
Geriausia yra rezervuoti stalus 
grupėmis po 10 asmenų. Smul
kesnė informacija bus paskelb
ta vėliau.

Vaidybinis-literatūrinis vaka
ras yra rengiamas kovo 24, šeš
tadienį, 7 v.v., Anapilio salėje. 
Žymusis aktorius J. Kelečius, 
sėkmingai apkeliavęs daugelį 
JAV lietuvių kolonijų, vaidybiš- 
kai interpretuos rašytojų S. 
Becketto, P. Andriušio ir K. 
Binkio kūrinius. Jo vaidyba yra 
tokia gyva, kad sugeba vaizdin
gu būdu perkelti kūrinius į 
konkretų gyvenimą bei prikel
ti juos iš nebylių puslapių. Ren
gėjos — Anapilio Moterų Bū
relis tikisi plataus susidomėji
mo šiuo originaliu kultūriniu 
vakaru.

Gėlių paroda, kurią kas me
tai ruošia Toronto miestas, šiais 
metais įvyks kovo 18 — 25 d. 
d. Toronto miesto rotušės patal
pose I augšte. Kovo 24, šešta
dienį nuo 1 v. p. p. iki 9 v. v. 
parodoj budės ir lietuvių kalba 
aiškins VI. Bačėnas. Lankytojai 
mielai laukiami. Įėjimas nemo
kamas.

Baltiečių filatelijos paroda 
“Baltpex VI” įvyks balandžio 7- 
8 d.d. Toronto L. Namuose. Da
lyvaus Kanados ir JAV filate
listai. Atidarymas — balandžio 
7, šeštadienį, 10 v.r. Lankymo 
valandos — nuo 10 v.r. iki 6 
v.v. Parodos proga išleisti spe
cialūs vokai su atitinkamu ant
spaudu, gautas specialus Kana
dos pašto įspaudas ant vokų, 
rengiamas specialus leidinys 
anglų kalba.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdybos pirm. Gabi
ja Juozapavičiūtė kovo 18 d. 
lankėsi Čikagoje, kur jai buvo 
įteikta Eugenijaus Kriaučeliū- 
no vardo premija už lietuvišką 
veiklą jaunimo organizacijose.

Bilietų kaina — $4.00, 
studentams ir 
pensininkams — $3.00

teatras 
‘Aitvaras”

Juozo Grušo keturių veiksmų dramų

Tėvas ir sūnus
Bilietai — $4, studentam ir pensininkam — $2.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami dalyvauti.

Metinis Anapilio Sodybos 
Korporacijos narių susirinkimas 
šaukiamas š.m. balandžio mėn. 
1, sekmadienį, 6.30 v.v., mažo
joje Anapilio salėje. Darbotvar
kėje: 1. atidarymas ir invokaci- 
ja, 2. komisijų sudarymas, 3. 
praėjusio susirinkimo protoko
lo skaitymas, 4. valdybos prane
šimai ir diskusijos, 5. dviejų val
dybos narių rinkimas, 6. eina
mieji reikalai. Nustatytą valan
dą kvorumui nesusirinkus, po 
valandos šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris bus teisėtas, ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Valdyba
Toronto lietuvaičių dainos 

vienetas “Volungė” uoliai ruo
šiasi koncertui, kuris įvyks Niu
jorke balandžio 21 d. Taip pat 
jis dalyvaus pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Europoje. 
Neseniai jis koncertavo baltie
čių vakare Kanados parlamento 
rūmuose. Rudenį “Volungė” pa
kviesta koncertuoti Bostone ir 
vėl Čikagoje. “Volungei" vado
vauja muzikos mokytoja Dalia 
Viskontienė, akompanuoja — 
Silvija Freimanienė. Visos vo- 
lungietės taria nuoširdų ačiū 
Prisikėlimo parapijos bankeliui 
ir Anapilio Moterų Būreliui už 
piniginę paramą.

K. Bradūnas, kultūrinio 
“Draugo” priedo redaktorius, 
poezijos antologijos redaktorius 
ir 12 poezijos knygų autorius, 
kovo 18, sekmadienį, dalyvavo 
pamaldose Lietuvos Kankinių 
šventovėje ir aplankė “T. žibu
rius”, kurių patalpose Anapilio 
Moterų Būrelio veikėjos suruo
šė bičiulišką priėmimą.

Diplomuotas buhalteris, lie
tuvis, “Paramos” valdybos kvie
čiamas, sutiko nemokamai pa
dėti užpildyti pajamų mokesčių 
blankus nepasiturintiems tau
tiečiams balandžio 7, šeštadie
nį, “Paramos” patalpose. Sis 
patarnavimas teikiamas diplo
muotų buhalterių organizacijos 
tiktai asmenims, uždirbantiems 
mažiau kaip $12,000 į metus. 
Norintieji pasinaudoti šiuo pa
tarnavimu turi iš anksto užsi
registruoti ir susitarti dėl lai
ko “Paramos” raštinėje.

Visus maloniai 
kviečiame atsilankyti 

Anapilio Moterų Būrelis

PROGRAMOJE — 
moterų sekstetas "Antroji 
jaunystė". Šokiams gros 
geras keturių asmenų 
orkestras. Veiks baras ir 
bufetas. Bus loterija. 
Visi maloniai kviečiami. 
Pradžia — 7.30 v. vakaro 
įėjimas — $4 visiems.

KANADOS
SPORTO 
APYGARDA

Dail. Irenos 
Šimonėlienės 
kūriniu

PARODA
vyks

“KAR Gallery of 
Fine Art*’ patalpose, 
131 BLOOR STREET W., 
The UPPER COLONNADE, 

kovo 25 - 
balandžio 7 d. d.
Golerijo atidaryta 11 v. r.
— 5 v.p.p. nuo pirmadienio 
iki šeštadienio. Susitikimas 
su dailininke ruošiamas 
sekmadienį, kovo 25 d., 
nuo 6 iki 9 valandos vakaro

Konstancija ir Jonas Rugiai, 
duosnūs lietuviškos veiklos rė
mėjai ir dalyviai, vasario 24 d. 
savo namuose paminėjo sidabri
nę vedybinio gyvenimo sukak
tį, dalyvaujant gausiam būriui 
bičiulių. Kalbomis ir šventine 
daina “Ilgiausių metų” palinkė
ta jiems sveikiems sulaukti auk
sinės sukakties.

Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje praneša, kad tautiečiai, 
gyvenantys Stayner-Wasaga-Col- 
lingwood, Ont., suaukojo: 1977 
m. $739.00, 1978 m. $1065.00. 
Minėtos aukos jau buvo pa
skelbtos tų metų “T. žiburiuo
se”.
WASAGOJE PARDUODAMAS dide
lis galutinis sklypas prie 56 gatvės 
(S). Kaina — $12.000,00. Rašyti: V. 
Tarvydas, 195 Lake Arrow Green 
S.E., Calgary, Alta. T2J 3C1. Tel. 
403-271 7725.

JIESKOME PARDAVIMUI mažų 
dviaukščių ir vienaaugščių namų (5- 
7 kambarių). Skambinkite | Baraus
ko nekilnojamo turto ištaigą telefo
nu 743-0100 Toronte.

ISNOUMOJAMI su baldais 2 kam
bariai, virtuvė, privati prausykla ra
miame name. Arti lietuvių katalikų 
šventovės, prekyvietės, susisiekimo. 
Tel. 535-7334 Toronte.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kun. S. Kulbis, SJ, pavadavo 

atostogaujanti mūsų parapijos kle
boną kun. dr. F. Jucevičių, kuris 
grįžo kovo 20 d.

— Rekolekcijos bus balandžio 5, 
6, 7 d.d., vakarais 7.30 v. su pa
mokslu ir Mišiomis. Sekmadieni, 
balandžio 8, 11 v.r., Mišios su pa
mokslu. Svetainėje bus bendri re
kolekcijų pusryčiai. Rekolekcijų ve
dėjas — kun. J. Bacevičius, pranciš
konas.

— Atvelykio pietus rengia Sv. 
Onos Dr-jos valdyba. Kaina — $5 
asmeniui.

— Onai Lukauskienei Royal Vik
torijos ligoninėje padaryta operaci
ja.

— Antanas Dainius, pabuvęs Ka
nadoje, aplankęs JAV, balandžio 8 
d. grjžta į Kauną. Sk.

Akademinis Lietuvių Sambūris 
rengia sutiktuves H. Nagio naujojo 
poezijos rinkinio “Prisijaukinsiu sa
kalą” kovo 23, penktadienį, 8.30 v. 
v., Aušros Vartų par. salėje. Apie 
naująjį leidinį kalbės dr. I. Mazi- 
liauskicnė, solo dainuos G. čapkaus- 
kienė, akompanuos Z. Lapinas. Po 
meninės dalies — vaišės. Įėjimas — 
$3.00.

Lituanistinės mokyklos mokiniai 
išleido vasario 16 d. naują numeri 
laikraštėlio “Liepsna”. Redaktorė — 
Daiva Piečaitytė su būriu talkinin- 
kių-kų iš IX skyriaus. Redaktorės 
žodyje sakoma: “... kol bus bent 
vienas lietuvis, tai ir degs Lietuvos 
liepsna. Neužgesinkime šitą degan
čią liepsną, laikykime ją savo šir
dyje ir būkime kas mes esame — 
Lietuvos vaikai.” Laikraštėlyje ro
tatoriumi atspausdinta daug rašinių 
įvairiomis temomis. Beveik kiekvie
nas rašinėlis iliustruotas. Tai kruopš
tus mokinių ir jų vadovų darbas, ro
dantis mūsų atžalyno sugebėjimus.

Spaudos sukaktis. Kovo 31 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje KLK 
Moterų Draugija rengia 75 metų 
lietuviškos spaudos atgavimo sukak
tį. Paskaitą skaitys kun. dr. Pranas 
Gaida, “Tėviškės Žiburių” redak
torius. Tai progai pritaikytą vaizdų 
pynę rengia Birutė Nagienė.

Sol. Gina Capkauskienė dalyvavo 
kovo 11 d. Kanados liberalų parti
jos suvažiavime-baliuje Queen Eliza
beth viešbutyje. Rengėjai atsiuntė 

Mūsų kredito unijos nariui 
a+a Juozui Bakanavičiui

įnirus, jo žmonai GENEI bei visiems kitiems artimie
siems nuoširdžių užuojauta reiškia —‘

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

METŲ LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS ATGAVIMO 
SUKAKTIES

rtinejiM
š.m. kovo 31, šeštadienį, 7 v. vakaro, 
Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE: "Tėviškės Žiburių" redaktoriaus 

kun. dr. Pr. Gaidos paskaita, 
Birutės Vaitkūnaitės-Nagienės 
vaizdų pynė

Po programos — šaltų užkandžių vakarienė, baras 
įėjimas — suaugusiems $5, moksleiviams — $3.

KLK Moterų Draugijos Montrealio skyrius

Greitas ir tikslus patarnavimas!

S

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

. —. — CIDWTREHUa UETUlWU 
L-liZXZJ HREDJTŪ UNIJfl
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766 5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ........ 6.0 % Asmenines ................... 11.3%
Taupomąsias s-tos 9.25% Nekiln. turto ................. ......... 11 %
Pensijų planas ........... .........  9 % Čekių kredito .............. 12 %
Term. ind. 1 m. ......... 10.25% investaclnes nuo ......... 12 %

Duoda nemokamų gyvybės apdraudę Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
iki $2,000 už taup. s-tos sumos. už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS;
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniai ir trečiadieniais nuo 9 Iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus Ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.; Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir' 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

jai kvietimą ir banketui bilietą 125 
dol. vertės. Jai teko pasikalbėti ir 
su min. pirm. P. E. Trudeau.

Skautų ir skaučių Kaziuko mugė 
įvyko kovo 10-11 d.d. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Kovo 10 d. buvo 
iškilminga sueiga, kurioje paminė
ta 60 metų Lietuvos skautų (steigi
mo sukaktis, 30 metų Montrealio 
skautų sukaktis ir 15 metų “Balti
jos” stovyklavietės sukaktis. Visa 
eilė skautų ir skaučių buvo pakelta 
į augštesnius laipsnius ir parodyta 
skaidrių iš stovyklų gyvenimo. Mu
gė buvo turtinga {vairiais gražiais 
rankdarbiai. Loterijos, žaidimai ir 
kitokios pramogos sutraukė daug 
jaunimo ir suaugusių.

Lituanistinės mokyklos mokytojų 
posėdis (vyko kovo 18 d. pas moky
toją M. Malcienę. Aptarti einamie
ji mokyklos reikalai. Mokslo metų 
užbaigimas — gegužės 12 d. Mokyk
lą baigs 11 mokinių. Dabartinės mo
kyklos patalpos sekančiais metais 
uždaromos. Tėvų komitetas turės 
jieškoti naujų patalpų. Svarbu mo
kinių skaičius sekančiais metais ir 
kiek reikės klasių. Tėvai, kurie su
interesuoti savo vaikų lietuviška mo
kykla, prašomi užregistruoti vaikus 
iki gegužės 1 d. pas mokyklos ve
dėją M. Jonynienę tel. 489-2106.

Mokytojų suvažiavime Toronte 
pernai pranešimus padarė St. Ali
šauskienė ir J. Adamonytė. Prie 
puikių šeimininkės p. Malcienės 
vaišių stalo buvo aptarti ir smulkes
nieji mokyklos reikalai. A. A.

Dvylika Montrealio universiteto 
profesorių parašė laišką politinių 
Lietuvos kalinių reikalu ir išspaus
dino dienraštyje "Le Devoir" 1979. ■ 
III. 3. Jame pasirašiusieji protestuo
ja prieš pakartotini Balio Gajaus
ko suėmimą bei nubaudimą už jo 
bandymą padėti buvusiem kaliniam 
ir archyvinių raštų rinkimą. Jie ta
me laiške atpasakoja B. Gajausko 
biografiją, remdamiesi žiniomis “Am
nesty International". Esą neįsivaiz
duojama, kaip galima nesilaikyti 
Helsinkio deklaracijos, kurią pasira
šė ir Sov. Sąjunga, ir Kanada. Laiš
ko autoriai kviečia visuomenę rašy
ti protesto laiškus L. Brežnevui, Sov. 
Sąjungos ambasadoriui Otavoje ir 
sovietinės Lietuvos gen. prokurorui 
A. Kaireliui Vilniuje, taipgi kreiptis 
| savo krašto spaudą.
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Res.: 256-5355


