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Nulietuvinama kalba
Lietuvių tauta per ilgus šimtmečius yra pergyvenusi daug 

grėsmių. Mūsų giminės (prūsai, jotvingiai...) fatališkose grės
mėse žuvo, neatlaikiusios užgriuvusių pavojų. Lietuviai tebegy
vena ir šiandieną, tačiau Į ateiti žvelgia su rūpesčiu, nes visa 
tauta pergyvena naują likiminę grėsmę. Pačioje Lietuvoje auga 
slavų Įtaka, o laisvajame pasaulyje — svetimos aplinkos jėga. Tai 
veikia tautą kaip jūros bangos atkaklią uolą. Pastarajai reikia 
nepaprasto atsparumo. Iki šiol lietuviai sugebėjo atsilaikyti, ne
prarasti savo branduolio, Įgalinusio atgimti tais atvejais, kai grės
mės šešėlis sumažėdavo. Kyla klausimas, ar atlaikys dabartinę 
grėsmę. Atsakymas viltingai išnyra iš praeities: jeigu lietuviai 
atlaikė praeities grėsmes, nekartą panėrusias tautą išnykimo gel
mėse, juo labiau atlaikys dabarties smūgius, nes dar niekad tau
tinis sąmoningumas nebuvo toks stiprus kaip dabar. Vienas vil- 
tingumo ženklų yra lietuvių kalbos puoselėjimas. Ir Lietuvoje, ir 
išeivijoje savoji kalba tebėra branginama. Palyginus su praeities 
grėsmėmis, matyti, kad gimtoji kalba vartojama daug plačiau. Yra 
išaugusi jau gana plati literatūra abiejose Atlanto pusėse. Gyvuo
ja spauda, apimanti plačias mases tautiečių. Veikia lituanistinės 
mokyklos, kursai. Gyvai reiškiasi lietuviški sambūriai, dirba Įvai
rios institucijos, žodžiu sakant, lietuvių kalbos plotai tebėra kul- 
tyvuojami. Tai teikia vilčių ir ateičiai. Kol kalba yra gyva, ne
miršta ir tauta. Kai išnyksta kalba, tauta randa arba skolintą jos 
pakaitą, arba išnyksta.

★ ★ ★

Tai viltingoji pusė. Ir jeigu nebūtų kitos, galėtume tik džiaug
tis. Deja, nėra medalio su viena puse. O ta antroji pusė ir verčia 
matyti ne tiktai viltį, bet ir pavojų. Visi gerai matome, kad išei
vijoje lietuvių kalba turi grumtis su dideliu priešingu spaudi
mu. Net ir lietuviškose šeimose atsiranda “žydukai”, kurie vos 
rezgia lietuviškai, štai iliustracija. Ateina bičiulis aplankyti pažįs
tamos šeimos. Duris atidaro mokyklinio amžiaus sūnus. Į klausi
mą, ar yra tėvai namie, atsako: “Tėtis išvažiavo dauntaun, mama 
— uptaun, aš vačinu hauzą.” Išgirsti tokią lietuvių kalbą išeivi
joje — dažnas atvejis. Ji būdinga ne tiktai vaikams. Ir suaugusių 
kalba jau pilna anglicizmų. Kaikurių išeivių kalba tiek prikimšta 
angliškų žodžių, kad nežinia kuria kalba jie šneka. Tuo būdu 
nulietuvinama kalba. Lietuviškus žodžius palengva išstumia ang
liškieji, ir lieka tik nuskurdinta gimtoji kalba. Reikia neužmiršti, 
kad gyvenamos aplinkos kalba, girdima darbovietėje, mokykloje, 
televizijoje, radijuje, gatvėje, nejuntamai įstrin^c.,' Įsikala ir 
skverbiasi kasdieninėn vartosenon. Dėlto kiekvienam reikia bu
dėti, kad ji nenustelbtų lietuviškosios. Pavojus ypač realus tiems, 
kurie atvyko iš Lietuvos tvirtai gimtosios kalbos nemokėdami. 
Gimtąją kalbą išlaikyti padeda ne tik kasdieninis jos vartojimas, 
bet ir lietuviškos spaudos bei literatūros skaitymas. Jis turi būti 
kasdienine duona, ypač jaunajai kartai. Kitaip lietuvių kalba ima 
skursti, menkėti, rūdyti ir mirti.

★ ★ ★

Didžiausia ir stipriausia mūsų tautos viltis tebėra okupuotos 
Lietuvos tautiečiai. Jei nebūtų rusiškosios vergijos, sakytume, kad 
tai tvirtovė, kuri šimtmečiams laiduoja lietuvių kalbos ir tautos 
gyvastingumą. Deja, taip nėra. Ir okupuotame krašte lietuvių 
kalbai gresia nulietuvėjimas. Jon stipriai veržiasi rusicizmai įvai
riom formom. Tai matyti iš gaunamų laiškų, knygų ir laikraščių. 
Kalbininkai stengiasi, kiek galėdami, gintis nuo tokios įtakos, 
skelbia spaudoje taisymus, bet jie neplačiai tepasiekia visuomenę. 
Periodinėje spaudoje, kur pasirodo gana daug verstinių dalykų iš 
rusų kalbos, knibždėte knibžda rusiškų konstrukcijų, keistų termi
nų (pvz. “priešakinė” technika). Matyt, redaktoriai mažai tekrei
pia dėmesio į kalbos grynumą. Bet keisčiausia yra tai, kad sovie
tinė spauda yra pilna kitų svetimų kalbų žodžių — anglų, prancū
zų, lotynų . . . Pvz. rašoma “teletaipas”, “stresas” (įtampa), “eks
pozicija” (paroda), “miuziklas”, “korozija”, “dizaineriai” ir 1.1. Ar
gi neįmanoma rasti lietuviškų atitikmenų? Pvz. “teletaipas” galė
tų būti toliraštis. Be reikalo įvedamas angliškas žodis “stress”, lo
tyniškas — “ekspozicija”. Jiems yra visai geri lietuviški atitikme
nys. Užgriozdinimas kalbos svetimybėmis daro ją svetimą, sun
kią ir nepajėgia išreikšti naujai atrandamų dalykų. Jei naują da
lyką mokėjo pavadinti anglai sava kalba, kodėl negali lietuviai? 
Juk praeityje buvo sudaryta daugybė naujų terminų. Jie gali būti 
sudaryti ir dabar bei paleisti per spaudą kasdienos vartosenon. 
Verstis svetimybėmis, reiškia skurdinti savąją kalbą, nepanaudoti 
jos pajėgumo.

ivmT Pareiškimai Niujorke

| Pasaulio įvykiai l
ČEKGSLOVAKŲ KOMPARTIJOS PRADĖTA KOVA SU ŽMOGAUS TEISIŲ 
pripažinimo reikalaujančiais manifesto autoriais susilaukė viešo 
V. Europos kompartijų pasmerkimo. Prie jų prisijungė net ir 
grupė Vengrijos komunistų intelektualų. Persekiojamus manifes
to autorius taipgi užtaria dalis didžiųjų profsąjungų V: Europoje. 
Austrijos kancleris B. Kreiskis, buvęs V. Vokietijos kancleris W. 
Brandtas. Manifestas, pasirašytas beveik 400 Čekoslovakijos inte
lektualų. buvo skilias G. Husako vadovaujamai Čekoslovakijos 
kompartijai diskusijoms dėl žmogaus teisių pradėti. Kompartijos 
vadovybei atsisakius manifestą priimti, jis buvo paskelbtas kaiku- 
riuose V. Europos laikraščiuose, bet didesnio dėmesio nesusilau
kė. Tik pradėtas jį pasirašiusių asmenų persekiojimas sukėlė už
sienio reakciją. Prie jos daug*-----------------------------------------

Kvebeko premjeras R. Leves
que dvi dienas viešėjo Niujor
ke, siekdamas užtikrinti finansi
nius sluogsnius, kad jų paskolos 
bei investacijos bus ir toliau pa
kankamai saugios šioje provin
cijoje. Niujorko Ekonomijos 
Klube jis prabilo Į 1.700 ame
rikiečių, pabrėždamas, kad Kve
beko atsiskyrimas nuo Kanados 
tėra laiko klausimas, visiškai lo
giškas ir normalus, kaip ir JAV 
nepriklausomybės paskelbimas 
1776 m. Su Kanada bus palai
komi draugiški ryšiai Bendro
sios Rinkos Europoje pavyzdžiu, 
be jokių varžtų kapitalui, keiti- 
muisi prekėmis, žmonių kelio
nėm. Nepriklausomas Kvebekas 
neplanuoja didesniųjų įmonių 
nusavinimo, išskyrus galbūt ka
syklas ir asbesto pramonę. In
vestacijos bus laukiamos ir lei
džiamos beveik visose srityse. 
Savo rankose busimoji nepri
klausomo Kvebeko vyriausybė 
planuoja pasilaikyti tik bankus, 
radiją, televiziją, spaudą, šios 
sritys bus uždaros užsienio kapi
talui. Premjero R. Levesque va

dovaujama dabartinė Kvebeko 
vyriausybė nežada padidinti pa
jamų mokesčių gyventojams ir 
bendrovėms. Didesnių pajamų 
bus siekiama ekonominio gyve
nimo plėtimu. Amerikiečių fi
nansininkų reakcija i šią kalbą 
tebėra nežinoma. Greičiausiai 
jų firmos peržiūrės savo ligšio
linę politiką, bet esminių pa
keitimų nesiims. Platesnės reak
cijos premjero R. Levesque kal
ba susilaukė Kanadoje, nes jis 
Niujorke daugeliu atveju jau 
elgėsi kaip nepriklausomo Kve
beko vadas. Pvz. visiems į akis 
krito faktas, kad Niujorko Eko
nomijos Klubo salė buvo pa
puošta tik dviem vėliavom — 
JAV ir Kvebeko. Kadangi Kve
bekas tebėra Kanados dalis, šis 
vėliavų junginys turėjo būti pa
pildytas ir Kanados vėliava su 
klevo lapu.

Nervų dirginimo taktiką liu
dija ir keletas kitų separatisti
nės kvebekiečių partijos mostų. 
Pvz. Kvebeko valstybės ir eko
nomijos reikalų min. B. Laund
ry pranešė, kad bus įsteigta pro-

Kanados balticčiai Toronto Estų Namuose protestuoja prieš nežmoniškus sovietų muitus siuntiniams į Baltijos 
kraštus ir Sov. Sąjungą. Kalba Kanados parlamento narys buvęs ministeris M. O’Connel Photo Ethnic Press

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Susitikimas su Bukovskiu
Rašo S. Kasparas iš Londono, kur dalyvavo pasimatyme su rusų ištremtu kovotoju

Etninių grupių susitikimas su 
Vladimiru Bukovskiu Įvyko sau
sio 9 d. Latvių Namuose Lon
done. Susitikimui vadovavo ju
goslavas V. Mercetič. Dalyvavo 
apie 100 žmonių. Prieš pradėda
mas kalbėti V. Bukovskis susi
pažino su kiekvienu dalyviu, 
nuoširdžiai paspausdamas ran
ką. Kalbėjo rusiškai, nors gana 
gerai moka angliškai. Savo 
trumpoje kalboje jis dėkojo 
gausiai susirinkusiems už domė
jimąsi tais žmonėmis, kurie 
šiandien kovoja Sov. Sąjungoje 
už žmonių ir tautų laisvę. Jis 
taip pat dėkojo tiems, kurie pri
sidėjo prie jo išgelbėjimo iš 
Vladimiro kalėjimo.

Po įžanginės kalbos V. Bu
kovskis perėjo į paklausimų po
būdžio pašnekesį. Buvo įvairių 
klausimų, į kuriuos jam buvo 
sunkoka atsakyti po tiek metų 
kalėjimuose. Paaiškėjo, kad jis 
niekuomet nesirengė tapti ko
munistų partijos nariu. Atsime
na, kad būdamas 8 metų buvo 
tapęs pijonierium. Į klausimą, 
ar jis save laiko politiniu kali
niu ar kriminaliniu, atsakė, kad 
faktinai Sov. Sąjungoje politi
nių kalinių nėra, nes visiems 
yra prisegama kriminalinio nu
sikaltėlio etiketė. Sovietinė val
džia vykdanti politinį krimina
lą prieš savo piliečius, neduoda
ma jokios teisės galvoti kitaip.

Ar padeda įvairios demonst- 
racijos, protestai, susirinkimai, 
peticijos kaliniams sovietų ka
lėjimuose? Taip, nes jie formuo
ja opiniją prieš sovietus. Žinios’ 
apie demonstracijas pasiekia 
Sovietų Sąjungos žmones, kurie 
laukia laisvės. Tokias demonst
racijas bei protestus esą reikia 
ir toliau sistemingai rengti įvai- . 
riomis progomis.

Kadangi VI. Bukovskis turėjo 
tik vieną valandą laiko, liko la
bai daug norėjusių, bet negalė
jusių klausti. Galbūt ateityje 
bus progos vėl susitikti.

Keliom dienom anksčiau šias 
eilutes rašantis turėjo progos 
susitikti su V. Bukovskiu kitoje

vincinė taryba kontroliuoti už
sienio investacijoms bei jame 
norinčioms įsikurti firmoms. 
Tokią kontrolę lig šiol atlikdavo 
tuos pačius tikslus turinti fede
racinė taryba. Premjero R. Le
vesque vyriausybė taipgi ruošia
si apkarpyti federacinės RCMP 
policijos veiklą, dalį jos pareigų 
perduodama provincinei Kvebe
ko policijai. Planuojama ir nau
ja “Loto-Econ” loterija. Jos pa
jamom bus perkamos bei suvals
tybinamos privačios bendrovės, 
steigiamos valdžios finansuoja
mos įmonės. Kadangi Kvebekas 
jau turi savo provincinę loteri
ją, naujoji gali gerokai apkarpy
ti federacinės “Loto-Canada” lo
terijos pajamas, kurių didžioji 
dalis yra skiriama Montrealio 
olimpiados deficitui. Kvebeko

(Nukelta į 6 psl.) 

vietoje, kur buvo daugiau kal
bama apie sovietų kalėjimus ir 
psichiatrines ligonines. Ten esą 
žmogus nužmoginamas, padaro
mas kažkokia keista būtybe, ku
rios neįmanoma apibūdinti. 
Sunku suprasti ir Įtikėti, kad 
kultūringame pasaulyje galima 
taip elgtis. Ir tai krašte, kur ne
va kovojama už darbininko lais
vę ir jo gerove.

to. Bukovsky Britanijoje bu
vo sutiktas kaip nepaprastas 
žmogus. Jo paleidimo dieną te
levizijos tinklas davė specialias 
programas apie jį ir sovietų ka- 
cetus, parodė griežto režimo sto

ogaus teisių gynimą, tarp žurnalistų Ciuricho mieste, Šveicarijoje
VLADIMIRAS BUKOVSKIS, sovietų disidentas, ištremtas iš Sov. Sąjungos 
už

nariu iškvietimas
vių Bendruomenės krašto valdybos pranešimas

1975 m. Helsinkyje Europos 
Istybių, JAV ir Kanados va- 
i pasirašė įsipareigojimų do

kumentą, kuriuo, tarp kitko, 
pasižada palengvinti šeimų su
vienijimo formalumus bei tarp
valstybines keliones pasirašiu
siųjų valstybių piliečiams. Bu
vo nutarta po dvejų metų, tai j valdybai, 1011 College St., To- 
yra 1977 m., susitikti Belgra- į 
de, Jugoslavijoje, peržiūrėti ■ 
įsipareigojimų vykdymą prakti-J 
koj ir, geriausiu atveju, vi
siems dalyvaujantiems sutin
kant, pasirašyti stipriau sais
tančių įsipareigojimų dokumen
tą: Jeigu Belgrado konferenci
joj būtų rasta rimtų įsiparei
gojimų pažeidimų iš kurios 
nors valstybės, gal būtų ban
doma rimčiau ir griežčiau pa
reikalauti tų trūkumų pašalini
mo.

Tenka girdėti, kad R. Euro
pos blokas Helsinkio įsipareigo
jimų sąžiningai nevykdo. Pasi
taiko, kad ir lietuviams nepasi- Jie yra pasiruošę mums padė- 
seka iškviesti šeimos narių iš 
Lietuvos. Apie tokius atvejus 
kalbėti tik savo tarpe neužten
ka. Reikia painformuoti atitin
kamas Kanados įstaigas ir duo
ti joms faktų bei informacijos, 
kad, kaipo Helsinkio dokumen-

vyklą Latvijoje. Pirmuose di
džiosios spaudos puslapiuose bu
vo Įdėtos nuotraukos. Kai jis pa
siekė D. Britanijos žemę, buvo 
visų sutiktas kuo nuoširdžiau
siai. Tik Sov. Sąjungos ambasa
da davė spaudai pareiškimą, 
kad D. Britanijoje lankosi di
džiausias Sovietų Sąjungos kri
minalinis nusikaltėlis.

Toks pareiškimas sukėlė tik 
pasipiktinimą prieš sovietinę 
ambasadą. D. Britanijos valdžia 
davė sutikimą jam apsigyventi, 
jeigu norės. Šekspyro teatro ak
torius David Markham užleido 
jam pusę didžiulio savo namo.

to signataras, galėtų tuos fak
tus veiksmingai panaudoti. To
dėl prašome tuos Kanados lie
tuvius, kurių dabartiniai ban
dymai atsikviesti šeimos narius 
iš Lietuvos buvo nesėkmingi, 

' pranešti apie tai Kanados Lie
tuvių Bendruomenės krašto 

ronto. Onl., M6X 1A8. Reikės 
kiekvieną rimtą atvejį doku
mentuoti ir persiųsti Kanados 
valdžios pareigūnams. Laiko 
ribos nenustatome, bet juo 
greičiau ši informacija bus gau
ta. juo greičiau ji bus panau
dota, prašant Kanados valdžią 
pagalbos atitinkamam asme
niui iškviesti arba parūpinant 
jai dokumentaciją Belgrado 
konferencijai.

Tuo reikalu neseniai trys Ka
nados parlamento nariai. Mar
tin O’Connell, MP, iniciatyva, 
buvo susitikę su baltiečių at
stovais Toronto Estų Namuose.

ti šeimos narių iškvietimo iš 
Pabaltijo valstybių atvejais. To
dėl ir mes kreipkime Į tai dau
giau dėmesio ir pažadėta pagal
ba pasinaudokime. Iki šiol KLB 
krašto valdyba yra gavusi laiš
kus iš 3-jų lietuvių. 

prisidėjo dramaturgų V. Have- 
lio, F. Pavličeko, vertėjo O. 
Ornesto ir žurnalisto J. Lede- 
rio suėmimas. Jie buvo apkal
tinti sunkiu nusikaltimu prieš 
Čekoslovakijos režimo pamatus, 
nes palaikė ryšius su užsienie
čiais ir parūpindavo jiems me
džiagos. kuri esanti žalinga Če
koslovakijos interesams. Komu
nistinė Čekoslovakijos vyriau
sybė, matyt, prisiminusi A. Sol- 
ženiciną, šešiems manifesto sig
natarams pasiūlė vizas kelionei 
užsienin ir užtikrino, kad jiems 
politinę globą yra pasiruošusi 
suteikti Austrija. Tremtiniais 
buvo parinkti: buvę komparti
jos pareigūnai F. Kriegelis. Z. 
Mlynaras. d r. M. Huebelis, bu
vęs užsienio reikalų min. J. Ha- 
jekas, dramaturgas P. Kohou- 
tas ir rašytojas L. Vaculikas. 
Jie betgi atsisakė pasinaudoti 
pasiūlytomis vizomis ir nesuti
ko išvažiuoti iš Čekoslovakijos. 
P. Kohoutas, vienas žymiausių 
Čekoslovakijos dramaturgų, tei
gia. kad manifestą pasirašę as
menys daugiausia yra socialis
tai ir komunistai, nesiekiantys 
atviro karo su kompartija. Jie 
tik nori pradėti diskusijas dėl 
žmogaus teisių su kompartijos 
pareigūnais, remdamiesi Hel
sinkio konferencijos nutari
mais, Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių deklaracija ir komunisti
nės Čekoslovakijos konstitucija.

TEIS A, SACHAROVĄ?
Nobelio taikos premijos lau

reatas A. Sacharovas buvo pa
kviestas pas tardytoją dėl pa
daryto pareiškimo, kad sausio 
6 d. Maskvos požeminiame 
traukinyje sprogusią bombą 
greičiausiai bus padėję KGB 
agentai, kaltę norėdami suvers
ti disidentams. Tardytojas tokį 
A. Sacharovo pareiškimą laiko 
kriminaliniu nusikaltimu, už 
kurį jam gresia teismas. A. Sa
charovo bičiuliai painformavo 
užsieniečius žurnalistus ir jiems 
Įteikė laisvojo pasaulio vadams 
skirtą atsišaukimą, prašantį pa
galbos A. Sacharovui.

J. CARTERIO OFENZYVA
Naujasis JAV prez. J. Carte- 

ris, siekdamas sustabdyti ato
minių ginklų plitimą, pasiūlė 
nutraukti visus jų bandymus, 
net ir požeminius užtaisų sprog
dinimus, kuriais naudojasi So
vietų Sąjunga ir JAV. Jis taipgi 
nori, kad naujoji atominių 
ginklų sutartis su Sovietų Są
junga nustatytų tvirtą jų skai
čiaus ribą. Po to abi didžiosios 
pasaulio valstybės turėtų pra
dėti abipusį atominių ginklų 
mažinimą, duodamos pavyzdį 
kitoms valstybėms. Prez. J. Car- 
teris taipgi pasisakė ir už gink
lų pardavinėjimo sumažinimą. 
Galutinį sprendimą JAV naujų
jų strateginių ginklų klausimu 
jis betgi žada padaryti po susi
tikimo su sovietų kompartijos 
vadu L. Brežnevu, įvyksiančiu 
šiais metais. Vasario 14-21 d.d. 
naujasis valstybės sekr. C. Van
ce lankysis Izraelyje, Egipte, 
Libane, Jordanijoje, Sirijoje ir 
Saudi Arabijoje, jieškodamas 
priemonių taikai Artimuosiuo
se Rytuose užtikrinti. Viceprez. 
W. Mondale jau lankėsi S. At
lanto Sąjungos būstinėje Briu
selyje, turėjo pasitarimus su 
Vakarų Vokietijos kancleriu H. 
Schmidtu, Prancūzijos prez. V. 
G. d’Estaingu, Italijos premje
ru G. Andreotti ir popiežium 

Paulium VI. š. Atlanto Sąjun
gos narius jis užtikrino, kad 
JAV nesumažins savo finansi
nių įsipareigojimų šiai organi
zacijai dėl numatyto karinių iš
laidų apkarpymo. Jie netgi ga
lės būti padidinti, jeigu pana
šia proporcija prisidės ir kitos 
sąjungos narės.

PASKOLOS IR REFORMOS
Britų svaro vertės kritimą su

stabdė iš Tarptautinio Pinigų 
Fondo gauta $3,9 bilijono pa
skola. Kitą $1,5 bilijono pasko
lą labai palankiomis sąlygomis 
Britanijai suteikė trylika Brita
nijos, JAV, V. Vokietijos ir Ka
nados bankų. Svaras, praėjusių 
metų spalio 28 d. nukritęs iki 
$1.57, dabar jau yra vertas 
$1,71. Premjero J. Callaghano 
darbiečių vyriausybė nutarė 
dar šiais metais įgyvendinti is
toriko A. Bulocko vadovautos 
komisijos pasiūlymą įsileisti į 
didžiųjų gamyklų vadovybę ii 
unijų atstovus. Pagal šį pasiūly
mą visose firmose, turinčiose 
2.000 ar daugiau darbininkų, 
pusę direktorių išrinktų akci
ninkai, o kitą pusę — darbinin
kams atstovaujančios unijos. 
Tokia pramonine demokratija 
premjeras J. Callaghanas nori 
atsilyginti unijoms už nuosai
kius atlyginimų didinimo reika
lavimus, kurie yra labai svar
būs kovoje su infliacija. Paža
dėta reforma susilauks nema
žos akcininkų bei savininkų 
opozicijos. Dėl jos gali sumažėti 
įmonių plėtimas bei gamybos 
didinimas.

SUVARŽYMAI ISPANIJOJE
Premjero A. Suarezo vyriau

sybė uždraudė visas demonstra
cijas, įsakė ištremti ekstremis
tinių nuotaikų užsieniečius, leis
ti kratas ir piliečių suėmimą be 
apkaltinimo dešimčiai dienų. 
Prie šių žingsnių privedė deši
niųjų teroristų veikla, siekian
ti sutrukdyti parlamento rin
kimus šį pavasarį bei Ispanijos 
perėjimą į demokratinę san
tvarką. Dešinieji teroristai Ma
dride nušovė keturis komunis
tus advokatus ir vieną jų tar
nautoją. Nuo teroristų šūvių 
taip pat žuvo keli policininkai. 
Komunistai į savo advokatų kri
timą reagavo masinėmis de
monstracijomis ir protesto strei
kais. Kiti teroristai, greičiausiai 
kairiojo sparno, pagrobė gen. 
Itn. E. V. Quilį, augščiausiojo 
karinio teismo pirmininką. Jo 
pagrobimu, atrodo, siekiama 
laisvės politiniams kaliniams ar
ba kariuomenės įsikišimo poli
tikom

IŠTRĖMĖ SOVIETUS
Norvegijos vyriausybė ištrė

mė Sovietų Sąjungos ambasa
dos Osle III sekr. A. K. Princi- 
palovą ir jo šoferį. Jiedu buvo 
nutverti priimant valdžios pa
slaptis iš Norvegijos užsienio 
reikalų ministerijos tarnauto
jos G. G. Haavik. Pastaroji 
1947-56 m. dirbo Norvegijos 
ambasadoje Maskvoje, buvo įsi
mylėjusi į vieną rusą. Šiuos 
jos santykius KGB atstovai pa
naudojo šantažui, už tylėjimą 
reikalaudami jai prieinamų 
dokumentų. Su trečiuoju sovie
tų ambasados sekretorium ir jo 
šoferiu iš Norvegijos taipgi bu
vo ištremti ir trys prekybos at
stovybės nariai bei “Tasso” 
agentūros korespondentas E. 
Zotinas, įsivėlę į kitą špionažo 
aferą.
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Q RELIGINIAME GYYEMME

Aukos tautai

★ KARD. MICHELLE PELLE
GRINO, Torino arkivyskupas, N. 
Metų diena pranešė susirinkusiems 
tikintiesiems, kad yra pasiuntęs po
piežiui savo iš pareigų atsistatydi
nimo raštą. Nors jis yra tik 73 m. 
amžiaus ir gali vadovauti savo vys
kupijai iki 75 m., bet tai padaręs 
dėl pablogėjusios sveikatos. Kardi
nolas Torino arkivyskupijai vadova
vo 11 metų. Jo tėvas buvo mūrinin
kas, todėl kardinolas darbininkus 
puikiai suprato ir buvo jų teisių 
gynėjas. Darbininkų Torine gi yra 
labai daug, nes tai automobilių pra
monės miestas. Jis daugelį kartų yra 
aiškinęs savo tikintiesiems, kad rei
kia bendradarbiauti ir su marksis
tais, siekiant bendro gėrio, tačiau 
negalima priimti ar pasisavinti jų 
ideologijos, kuri aiškiai prieštarau
ja krikščioniškajai minčiai.

* ROMOS MIESTO BURMIST
RAS, komunistas Giulio Carlo Ar
gan, su 17 savo pareigūnų, turėjo 
pasimatyma su Pauliumi VI N. Me
tų proga. Pats burmistras ta proga 
turėjo ir privatu 45 min. trukusį 
pokalbį su popiežiumi. Pastarasis, 
oficialiai kreipdamasis į naujuosius 
Romos miesto valdytojus, kurie yra 
komunistai, priminė, kad istorija ir 
Dievo Apvaizda lėmė Romai tapti 
krikščionybės centru. Todėl jis iš
reiškė viltį, kad šis miesto charak
teris nebus pamirštas ir naujosios 
Romos miesto valdžios. Burmistras 
Argan, kuris yra meno istorikas, at
sakė popiežiui, jog kiekvienas mies
to reikalais daromas sprendimas, 
kuris nepripažįsta Romos miesto re
liginio pobūdžio ir su juo nesiskaito, 
negali būti tikrovinis sprendimas, 
paremtas istorija. Jis užsiminė apie 
dabar vykdomą trečiąjį istorijoje 
Romos miesto griovimą. Tas griovi
mas vykdomas statybininkų, Romos 
miesto žemiu spekuliantų. Anot jo, 
tai, kas yra šventa, yra priešingybė 
prekyvietei, jieškančiai vien tik pel

eno. Burmistras pareiškė, kad kova 
prieš spekuliaciją Romos miesto že
mėmis stengsis išsaugoti tiek Romos 
istoriją, tiek ir religinį pobūdį.

* AUGŠCIAUS1AM SOVIETU 
PEZIDIUMUI skirtu raštu ortodok
sų kunigas Vasyl Romanjuk pareiš
kė atsisakas sovietų pilietybės. Esąs 
nusikaltimas būti piliečiu tokios 
valstybės, kurioje per paskutinius 
dešimtmečius buvo įvykdyta tiek 
daug žygių prieš teisingumą, taiką 
ir žmogiškumą. Vien tik dėl skir
tingų pažiūrų ar religinių įsitikini
mų tūkstačiai piliečių siunčiami į 
koncentracijos stovyklas ar psichi
atrines ligonines. Kun. Romanjuk 
raštas buvo paskelbtas Kucsnacht, 
Šveicarijoje, žurnale “Glaube in der 
Welt” ir pakartotas “Deutsche Ta- 
gespost” dienraštyje Vokietijoje.

Kun. Romanjuk 1972 m. buvo pa
smerktas 10 metų sunkiųjų darbų 
už tai, kad užtarė suimtąjį rusų is
toriką Valentina Morozą. Savo rašte 
jis kreipiasi į Vatikana ir Pasaulio 
Bendrijų Taryba Ženevoje, prašyda
mas padėti jam ir jo žmonai su sū
numi išvykti į JAV-es.

★ BUENOS AIRES KARDINO
LAS JUAN CARLOS ARAMBURU 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad krikščionybė ir marksizmas yra 
nesuderinami ir todėl jis visomis 
priemonėmis stengsis, kad Argenti
nos K. Bendrijoje neįsigalėtų mark
sistinės tendencijos. Jei bus paste
bėta marksistų infiltracija, bus sie
kiama pašalinti ta pavojingiausią 
skaudulį. Marksizmas yra ateistinis 
ir remiasi tokia ideologine sistema, 
kurioje paneigiamos ir pažeidžiamos 
pagrindinės žmogaus teisės.

Santa Fe arkivyskupas Vincente 
Zazpe, kalbėdamas radio programo
je pareiškė, kad joks krikščionis ne
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gali būti marksistu. Tai esą patvirti
na gausybė pavyzdžių gyvenimo 
praktikoje. Priminė Lenkijos, Ku
bos, Albanijos, Lietuvos ir kitu ko
munistų valdomu kraštų tikinčiųjų 
padėtį, kur marksistai, paėmę val
džią, visokiausiais būdais persekio
ja tikinčiuosius. (“Deutsche Post” 
1976. XII. 4).

* LAIKINOJI VATIKANO PA
SAULIEČIU TARYBA Pauliaus VI 
dekretu padaryta pastoviu vienetu 
ir pakelta beveik į kongregacijos 
lygį. Jai suteiktos atsakingos parei
gos ryšium su K. Bendrijos įstaty
mais. liečiančiais pasauliečius, ir 
tų įstatymų pritaikymu. Kitu savo 
dekretu popiežius nustatė aiškesnes 
gaires Popiežiškajai Teisingumo ir 
Taikos Komisijai. Pagal išleistuo
sius dekretus, abudu vienetai toliau 
bus vadovaujami paskirų asmenų. 
Iki šiol abiems ■ vadovavo kard. 
Maurice Roy iš Kvebeko. Dabar pa
sauliečių tarybai vadovaus 66 m. 
amžiaus italas kard. Opilio Rossi, o 
teisingumo ir taikos komisijai — 54 
m. amžiaus afrikietis arkiv. Bernar- 
din Gantin.

* LENKIJOS VYSKUPAI pareiš
kė, kad komunistinė valdžia negali 
pasisavinti įgimotsios -tėvų teisės 
auklėti ir mokyti savo vaikus. Ga
nytojiškame laiške, kuris buvo per
skaitytas visose Lenkijos katalikų 
šventovėse Šv. Šeimos šventės metu, 
jie tvirtina, kad jokia socio-politinė 
sistema pasaulyje neturi tokios tei
sės, nes tai pasikėsinimas į pačią 
tautos gyvybę. Kas auklėjime pa
kerta tėvu autoritetą, tas pakerta 
juose tuo pačiu jausmą kiekvienai 
tvarkai bei kiekvienam autoritetui. 
Todėl bandantysis formuoti ateities 
kartas sistemoje, atsietoje nuo tau
tos kultūros bei tradicijų, yra di
desnis barbaras, negu tas, kuris nai
kina meno kūrinius.

* AUGSBURGO IŠPAŽINIMAS, 
28 paragrafais išreiškįąs pagrindi
nes liuteronu tikėjimo tiesas, jau 
pradėtas studijuoti katalikų ir liu
teronų teologų, kad 1980 m. būtų 
tinkamai pasiruošta 450 m. sukak
čiai nuo to išpažinimo paskelbimo. 
Yra vilties, kad ta proga K. Bendri
ja gali paskelbti tą išpažinimą kaip 
“teisėtą krikščioniškosios tiesos iš
raišką”. Tokį terminą praėjusia va
sarą jau yra panaudojęs liuteroniz- 
ino žinovas kat. kun. Heinz Schuet
te, kai tuo reikalu kalbėjo Pasaulio 
Liuteronų Federacijos valdybos, sus- 
sirinkime Uppsala mieste, Švedijoj. 
Vatikanas oficialiai į šį darbą dar 
nėra įsijungęs, tačiau netiesiogiai 
skatina katalikus mokslininkus šį 
klausimą svarstyti. Kun. Schuette 
pareiškė, kad krikščionių vienybės 
sekretoriato pirmininkas kard. Jan 
Willebrands yra labai optimistiškai 
šiuo reikalu nusiteikęs.

* FILADELFIJOS MIESTO ŠV. 
PETRO IR PAULIAUS KATEDRAI 
Paulius VI suteikė bazilikos titulą 
kaip padėkos ženklą miestui, kuria
me 1976 m. vasarą įvyko 41-sis tarp
tautinis eucharistinis kongresas. Da
bar JAV-se jau bus 23 šventovės, 
turinčios bazilikos titulą. Pati pir
moji JAV-ių šventovė, gavusi tokį 
titulą, yra Marijos Dangun Paėmi
mo bazilika Baltimorėje.

* KAIMO SEMINARIJA vyresnio 
amžiaus kandidatams į kunigus 
įsteigta šiaurinėje Kamerūno daly
je, Afrikoje. Ją įsteigė ablatų vie
nuolija. Tai bandymas duoti visą 
reikiamą kunigui mokslą vietos ap
linkoje. Pamokos bei dvasinės pra
tybos vyksta kaimo trobelėse. Kan
didatai į kunigus parenkami kiek
viename kaimelyje pačių žmonių su 
vietos vyskupo pritarimu. Dabarti
nis ten esančių kandidatų amžius 
yra nuo 23 iki 32 m.

Lenkijos miesto Siedlce rotušė, dabar — muzėjus, miesto tarybos būstinė (su Lietuvos Vyčiu) ir prekybos pavil
jonas. šis atvirukas gautas iš Lenkijos. Jis yra spalvotas ir vartojamas susirašinėjimui

Baltijos tautų vienybė ir laisvė
Prof. Br. Kaslo veikalas apie Baltijos valstybes ir jų likimą

P. ŠTUOPIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Baltijos santarvė

Baltijos santarvė 1934-1939 
m. yra centrinė B. Kaslo knygos 
tema, nagrinėjama smulkiai, be
veik monografiškai.

Čia dera prisiminti, kad lietu
viai latviai, estai, nors ir gyveno 
šimtmečiais kaimynystėje, bet 
turėjo mažai ką bendro. Tiktai 
kai prūsai, latviai, estai kovojo 
su kryžiuočiais ir neteko laisvės, 
tai lietuviai, jų pridengti, spėjo 
susivienyti, išaugo, sulaikė tą 
vokiečių “Drang nach Osten” 
ir turbūt sukliudė totalinę Pa
baltijo germanizaciją.

I ietuviai. latviai ir estai rusų 
valdžioje gyveno taip pat kai
mynystėje, tačiau bendro ma
žai ką turėjo. Bet ar ne stebuk
las, kad jie iš viso išliko, tautiš
kai atbudo, sudarė karo sūku
ryje savas valstybes, apsigynė 
nuo priešų, gavo pripažinimą de 
jure, buvo priimti Į T. Sąjungą. 
Jie tuojau suvokė; kokia netik
ra buvo jų padėtis ir kad reikia 
vienytis. Jie daugiau suartėjo 
per 20 metų, negu per ištisus 
aštuonis šimtmečius praeityje.

Latviu autorius H. Vitols ra
šė: “Nėra pasaulyje kitų tokių 
trijų tautu, kurios turėtų tiek 
daug priežasčių stipriai vieny
bei ir kuriu likimas yra toks pa- 
raleliškas, kaip 3 Batlijos res
publikos — Latvija, Estija ir 
Lietuva . . . (Jos) turi stengtis 
palaikyti taiką, nes neturi ko 
laimėti, o gali viską pralaimėti 
naujame suliepsnojime” (p. 
123).

Buvimas T. Sąjungoje galėjo 
reikšti šiokį tokį saugumą, bet 
to toli gražu neužteko. Jau 1923 
m. latviai ir estai vieni sudarė 
10 metu apsigynimo sutarti su 
ekonominiais ir politiniais ry
šiais, o Lietuva dėl savo Vil
niaus ir Klaipėdos problemų ir 
toliau liko vieniša. Tiktai 1926. 
IX. 28 (rusų iniciatyva) ji pasi
rašė su Sov. Sąjunga nepuolimo 
sutartį, kurioje buvo patvirtin
tos Lietuvos sienos, nustatytos 
1920 m. taikos sutartyje. Tai 
labai suerzino Lenkiją (p. 161- 
167).

Kai pilsudskinės Lenkijos ir 
hitlerinės Vokietijos suartėji
mas sukėlė nerimo kaimynuose, 
tai latviai ir estai ką tik minėtą 
sąjungos sutartį 1934. II. 17 
praplėtė periodinėm jų užsienio 
reikalų ministerių konferenci
jom ir užsiminė, kad ir kitos 
kaimyninės valstybės gali prisi
dėti. Tai buvo lyg ir užuomina 
Lietuvai. Kai pastaroji kreipėsi, 
tai anos susvyravo. Tada Lietu
va pareiškė, kad ji Vilniaus ir 
Klaipėdos problemas pasilai
kanti tik sau. Tik tada 1934. IX. 
12 Ženevoje T. Sąjungos eilinės 
sesijos metu pasirašyta “Supra
timo ir bendradarbiavimo su
tartis” — Baltijos santarvės 
charta. Pasirašė visų trijų vals
tybių užsienio reikalų ministe
rial. Kai tais pačiais metais Sov. 
Sąjunga įstojo į T. Sąjungą, tai 
Baltijos santarvės valstybės at
siduso dar lengviau, nes tikėjo, 
kad bus saugiau. Jų prestižas 
Europoje pakilo: 1936 m. jos 
atstovas Latvija pateko į T. Są
jungos Tarybą nenuolatiniu na
riu.

Santarvės pobūdis
Autorius smulkiai aprašo po- 

litinę-teisinę santarvės prigimtį, 
jos tikslą — plėsti taikingą 
bendradarbiavimą, derinti užs. 

politiką ir diplomatiją, ūkį, tei
sę ir administraciją. Jisai sumi
nis jos organus — pusmetines 
užs. reikalų ministerių ir spe
cialias konferencijas iš eilės 
kiekvienoje valstybėje, specia
lias agentūras ar komisijas kon
kretiems reikalams. Pagaliau 
smulkmeniškai aprašo visas de
vynias ministerių konferencijas 
net su pirmininkų kalbų citavi
mu, kur pasitaiko jau net pakar
tojimų.

Eitropoje nerimas didėjo, T. 
Sąjungos prestižas bei įtaka 
smuko, smurtas tarptautiniuose 
santykiuose dažnėjo — 1938 m. 
Lenkijos ultimatumas Lietuvai, 
1939 m. Klaipėdos atėmimas iš 
Lietuvos ir 1.1. Atrodė, kad Lie
tuva dabar, neturėdama su kai
mynais sąskaitų, remdamasi 
Sov. Sąjungos ir Vokietijos pa
žadais gerbti jos nepriklauso
mybę, pasijuto saugesnė. Deja, 
nei to, nei santarvės neužteko. 
Santarvės valstybės visą laiką 
laikėsi neutralumo ir turėjo to 
pobūdžio sutarčių, tačiau jų 
ministerial 1938 m. gale greitai 
paruošė bendrą neutralumo įsta
tymą, kuris visų trijų valstybių 
seimų buvo priimtas. Nors tai 
nebuvo pastovus neutralumas, 
garantuotas didžiųjų valstybių, 
bet vistiek buvo didelis žingsnis 
ta kryptimi. Anot mūsų auto
riaus, Baltijos tautos “buvo pa
kankamai idealistės tikėti, kad 
jos, būdamos neutralios, galės 
išlaikyti savo nepriklausomy
bes” (p. 220).

Santarvės reikšmė
Baltijos santarvės reikšmė 

vertinama šitaip. Jei paklaustu
me nuomonės betkurį mūsų in
teligentą, tai jis, atsargiai pa
brėžęs, kad nedaug apie tai ži
nąs, pasakytų, jog ta santarvė 
šioje tragedijoje neturėjusi jo
kios reikšmės. Prof. Br. Kaslo 
knygoje ir šiame rašinyje sako
ma, kad valstybių sąjungų tiks
las yra apsaugoti jų nepriklau
somybę. Bet ar II D. karas ne
nusako tų projektuojamų są
jungų bei santarvių vertės? Sa
kysim, ar Baltijos santarvė nors 
kiek atidėjo, sušvelnino ar pa
kreipė jos narių okupaciją? Ir 
mūsų autorius pripažįsta, esą 
negalima sakyti, kad ji sustip
rinusi saugumą prieš Vokietiją 
ir Sov. Sąjungą (p. 206), tačiau 
Baltijos valstybių sunaikinimas 
nerodo santarvės bankroto. Di
deles sąjungas esą sutrukdė 
Lenkija. Baltijos kraštai buvo 
aukos skandalingiausios agresi
jos naujojoj istorijoj. Patirtis 
esą visiškai pateisina Baltijos 
santarvės egzistenciją. Bendra
darbiavimas darėsi vis glaudes
nis ir plėtėsi visose gyvenimo 
srityse (p. 291). Santarvė turė
jusi žymią vietą tarptautiniame 
gyvenime ir daug įtakos jos 
kraštų vidaus gyvenime. Santar
vės egzitencija esanti pateisina
ma jos atliktais darbais: bendra
darbiavimu minsiterių konfe
rencijose, diplomatijoje, vidaus 
gyvenime. Tas tautas artino ir 
auklėjo, bet jų valstybės mirė 
vienoda prievartine mirtimi.

Kiek kitaip Baltijos santarvę 
vertina G. von Rauch, Kielio 
universiteto Rytų Europos isto
rijos profesorius, išgarsėjęs au
torius “Sovietų Rusijos istori
jos”, kurios vertimo anglų kal
ba yra išėjusios jau šešios lai
dos. Jis pats yra Baltijos vokie
tis. Savo knygoje, išverstoje iš 
vokiečiu kalbos į anglu k. (“The 
Baltic States 1917-1940”, 1974, 

California) rašo, kad Baltijos 
santarvė nebuvusi tokia reikš
minga. Visos 3 valstybės — ag
rarinės, konkurentės eksporte, 
nesudariusios net muitų unijos 
ir bendros mokslų akademijos. 
Esą jos ginčijosi dėl savo isto
rijos, skyrėsi charakteriais (es
tai blaivesni, latviai karštesni ir 
nekritiški), kalbomis ir nesutarė 
dėl bendros kalbos. Estai daž
nai dairėsi politiškai į Sandina- 
viją, o-dar dažniau į Lenkiją. 
Tai esą erzino Lietuvą. Iš esmės 
baltiečiai norėję ne sąjungos, 
bet gryno neutralumo likti kas 
sau nuošalyje tarp Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos (p. 180-186).

Karo ugnyje
Baltijos valstybės ir II D. ka

ras yra paskutinė Br. Kaslo kny
gos dalis (p. 223-293), beveik 
kaip monografija — taikli ir 
įdomi, nors ir šiek tiek nutolsta 
nuo temos. Čia tarptautinės tei
sės atžvilgiu mūsų autorius įro
dinėja, kaip 3 Baltijos valsty
bės brutaliai ir neteisėtai buvo 
sunaikintos. Kitataučiui skaity
tojui tai reikalinga ir naudinga, 
čia mes prisiminkime tik kaiką.

Primesta abipusės pagalbos 
"sutartimi” 1939. X. 10 Sov. Są
junga į Lietuvą įvedė kariuo
menę ir tariamai garantavo su
verenumą, grąžino Vilnių ir tik 
dalį jo srities — 6,880 km-, vie
toje 33,441 km- (tiek Lietuvai 
priklausė pagal 1920 m. taikos 
sutartį, kuri, anot rusų, ir toliau 
galiojanti). Santykiai tada atro
dė geri ir saugūs. Tai Molotovas 
dar patvirtino 1940 m. kovo 
mėn., o jau gegužės mėn prasi
dėjo antrasis smurto aktas, įžū
lus sutarčių laužymas, charak
teringas rusiškam bolševizmui 
visoje io istorijoje, visose srity
se, visose vidurinės Europos ša
lyse, taikomas ne tik mažiems 
ir siloniems, bet ir buvusiems 
karo sąjungininkams, net ir pa
čiai Amerikai. Tai yra totalinė 
smurto sistema, pridengiama 
akiplėšiško melo skraiste. Slap
tuoju protokolu iš karto Lietuva 
turėjo likti Vokietijai, bet pas
kiau rusai ją išsiderėjo sau, o 
vokiečiai pasilaikė tik dalį 
Suvalkijos, vadinamą “Lietuvos 
atraižą”, ir kompensavosi dide
liais plotais Lenkijoje. Specialus 
autoriaus straipsnis apie tą “at
raižą” iš ■ “Journal of Baltic 
Studies”, čia kiek dirbtinai Įterp
tas į knygą (p. 246-268), nelabai 
derinasi su knygos teksto eiga, 
bet yra įdomus, nes parodo, 
kaip vokiečiai ir rusai be jokios 
atodairos mainikavo svetimom 
teritorijom (galiausiai rusai tą 
“Lietuvos atraižą” nusipirko iš 
vokiečių už 7.500.000 aukso do
lerių).

Baigiamosios pastabos
Šis stambus prof. Br. Kaslo 

veikalas, gal kiek ištęstas peri
ferijose, yra parašytas rūpestin
gai ir su kompetencija, pakan
kamai dokūmentuotas ir pagrįs
tas istorine literatūra. Beveik 
kaip chrestomatija šis darbas 
turi daug citatų iš istorijos ir 
politinės literatūros veikalų, 
daug tekstų ar ištraukų iš sutar
čių, deklaracijų, konferencijų 
protokolų ir įvairių dokumentų 
normaliu šriftu ir petitu. Skai
tytojas čia susipažįsta su visais 
nepavykusiais mėginimais pla
čiau ar siauriau vienytis j Balti
jos sąjungą, su Baltijos santar
ve ir jos reikšme bei likimu. 
Nors čia nuomonės gali skirtis, 
bet autorius mano, “jei kokiu 
nors būdu Sov. Sąjunga būtų

Laisvojo pasaulio lietuviai su 
VLIKu priešakyje kovoja už sa
vo tautos bei tėvynės likimą. 
Tuos darbus finansuoja Tautos 
Fondas. Štai svarbesnieji VLI- 
Ko darbai.

VLIKas remia tris lietuvių ra
dijo programas: Madrido, Ro
mos ir Vatikano, kurių nesulai
komomis bangomis tiesos žodis 
kasdien patenka į pavergtą Lie
tuvą. Laisva radijo informacija 
atitaiso kompartijos skleidžia
mą melą, praneša, kas vyksta 
laisvajame pasaulyje.

VLIKas įvairiomis kalbomis 
leidžia ELTOS biuletenius, in
formuojančius laisvojo pasaulio 
spaudą bei politinius sluogsnius 
apie dabartinę padėtį sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Jos lais
vės klausimas visą laiką yra ju
dinamas.

VLIKas palaiko nuolatinį ryšį 
su viso pasaulio lietuviais per 
savo įgaliotinius ir su kitų pa
vergtų tautų atitinkamomis in
stitucijomis. VLIKas visur re
mia laisvinimo akciją, puoselėja 
santykius su diplomatinėmis 
atstovybėmis ir laisvojo pasau
lio vyriausybėmis, kurios nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos.

Nemažinkime VLIKo darbų, 
nes kiekvienas jo veiklos su
siaurinimas būtų priešo laimė
jimas. Lėšų stoka būtiniausiems 
VLIKo reikalams pakenktų mū
sų laisvinimo akcijai: nutiltų ra
dijo balsai, aprimtų informacija 
svetimiesiems, nutrūktų ryšiai 
su svarbesniais asmenimis.

Tautos Fondas kasmet rengia 
vajų ir prašo visus tautiečius sa
vo auka paremti kovą už mūsų 
tautos ir valstybės laisvės atga
vimą. Tautos Fondas prašo kiek
vieną tautietį paaukoti bent vie
nos dienos uždarbį į metus, ta
čiau dėkingai priima kiekvieną 
auką. Kartais ir svetimtaučiai 
paaukoja mūsų tautos reika
lams. Nebūkime savo tautai blo
gesni už svetimtaučius.

Mylimam TĖVELIUI
Lietuvoje mirus,

JADVYGĄ AUGĖNIENĘ su šeima giliai užjau
čiame —

R. P. B ražu kai ir šeima
D. A. Zakarevičiai ir šeima

Žurnalistui, rašytojui, pedagogui, 
visuomenės veikėjui

a+a Pranui Basčiui 
mirus, jo giminėms reiškiame gilią užuojautą —

LŽS Toronto skyrius

A+A 
Pranui Basčiui 

mirus, ANELĘ ir JONĄ PUTERIUS su šeima jų 
liūdesio dienose giliai užjaučiame —

A. Šimkevičienė ir šeima

Dr. Gražinai Bulvičiūtei- 
Unguraitienei

Lietuvoje mirus, sesutes — BIRUTĘ STRAZDIE
NĘ, DANUTĘ LAZAUSKIENĘ, broli KĘSTUTI, 
jų šeimas bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

Stasė, Žibutė, Algis ir Antanas 
Zaparackai

priversta atleisti savo varžtus, 
tai tikra vienybė visos Baltijos 
bendruomenės būtų vienintelė 
viltis laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui” (p. 7).

Spėju, kad “T. žiburių” skai
tytojams turėtų būti įdomu iš
girsti, ką šiais klausimais turi 
pasakyti G. von Rauch, “The 
Baltic States” autorius. Jo žo
džiais. Baltijos “tautos buvo ga
jos, jaunos atžalos, siurbusios 
syvus iš gimtosios dirvos ir au
gančios vis augščiau į šviesą” 
(p. 236). Jos nebuvo “Voelker- 
truemmer” — tautų griuvėsiai, 
kaip hitlerininkai paniekinamai 
vadindavo mažas tautas.

Bet kodėl gi Baltijos valsty
bių nepriklausomybė buvo 
trumpalaikė? Gal jos buvo per- 
mažos? Bet gi Europoje yra 
mažesnių laisvų tautų. Baltie- 
čių kultūros ir auklėjimo laimė
jimai per tą laiką buvo dideli, 
politinė išmintis ir veržlumas 
buvo žymūs, karinis ryžtas, kurį 
parodė kare dėl laisvės, ūkinis 
vystymasis, moderni auklėjimo 
sistema ir diplomatinis sugebėji
mas buvo nepaprasti. Mokėji

Broliai ir sesės pavergtoje tė
vynėje sako: “Išeivija—paverg
tųjų pasididžiavimas ir viltis.” 
Ar mes visi to pasisakymo esa
me verti? Jei šiandieną betku- 
riam iš mūsų būtų atimta laisvė, 
pagalvokime, kokią auką duotu
me tuojau pat savo laisvei at
gauti? Supraskime pavergtųjų 
lietuvių kančią ir sunkią laisvės 
kovą bei į mus sudėtas viltis to
je kovoje.

Vasario 16-ji yra naujo lietu
vių užgimimo šventė. Ta proga 
visi turime pasiryžti aukoti, 
dirbti ir kovoti už mūsų tautos, 
mūsų tėvynės ateitį. Lietuvių, 
gyvenančių laisvajame pasauly
je, pati svarbiausia pareiga yra 
ne tik laisvės ir nepriklausomy
bės mintį išlaikyti gyvą, bet ir 
vesti kovą su mūsų krašto pa
vergėju.

Okupuotos Lietuvos spaudoje 
dažnai puolami: VLIKas, ALTa, 
BALFas. Okupantus labai pyki
na politinė veiksnių veikla. 
Įvairiausiais būdais jie siekia 
nutildyti veiksnius ir tam skiria 
dideles lėšas. Jie perša tik kul
tūrinį bendradarbiavimą, kad 
per jį plėstų savo propagandą ir 
silpnesnius suviliotų. Tėvynėje 
tautiečiai sunkiausiose sąlygose 
rodo didžią drąsą ir ištvermę 
kovoje su pavergėju. Ar mes 
laisvėje tinkamai atliekame sa
vo pareigas?

VLIKas vadovauja Lietuvos 
laisvinimo darbui, kuriuo di
džiuojasi pavergtieji tėvynėje, 
žino svetimieji pasaulyje ir pri
pažįsta mūsų tėvynės priešai. 
Juo labiau tą reikalą supraski
me mes, išeivijos lietuviai. Va
sario 16-tosios šventės proga 
atiduokime nuoširdžią savo au
ką Tautos Fondui ir tuo parem
kime savo tėvynės Lietuvos 
laisvės kovą.

Mūsų aukos Tautos Fondui 
— VLIKo darbas Tėvynės lais
vei. Tautos Fondo Atstovybė

Kanadoje

mas sugyventi su mažumomis, 
nepaisant agrarinių reformų, ir 
visokia pažanga per 20 metų ro
dė didelį gajumą. Tiktai jų geo
politinė padėtis, deja, buvo pa
vojinga. Reikėjo kuo greičiau 
sudaryti didelę Baltijos federa
ciją, kurios neutralumą būtų 
garantavusios Vakarų valstybės 
kartu su Sov. Sąjunga dar prieš 
1936 m. Tada būtų buvę vilčių 
išlikti laisvomis. Mėgino, bet 
nepavyko. O Baltijos santarvė 
buvo parvėlyva, permaža ir ne
turėjo dinamiškos vadovybės 
(p. 236/7).

Taigi, prof. Br. Kaslo ir von 
Rauch išvados yra giminingos.

Bronis J. Kasias, TRE BALTIC 
NATIONS: THE QUEST FOR 
REGIONAL INTEGRATION 
AND POLITICAL LIBERTY. 
Euramerica Press, Pittston, Penn
sylvania, 1976, p. 319.

' PARDUODAME LIETUV1SKUS 
SŪRIUS, estiikq duonq. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas.
SUPERIOR SAUSAGE CO. 

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



Trys muzikiniai talentai, kurie dalyvaus meninėje “T. Žiburių” spaudos 
vakaro programoje. Iš kairės: solistas ir “Aido” choro dirigentas V. Veri- 
kaitis, sol. R. Strimaitis ir akompaniatorius J. Govėdas Nuotr. B. Tarvydo 

Sportinės veiklos entuziastas
A. a. Jonas Bulionis iškeliavo negrįžtamai

f

Lietuvių ir žydų naikinimas

K. BARONAS
Susipažinau su Jonu 1948 m. 

vasario mėn. traukinyje iš 
Muencheno į Diepholzą. Tai bu
vo ilgas Įvairių tautybių DP eša- 
lonas iš Muencheno SS kareivi
nių į pereinamąją stovyklą Diep- 
holze. Buvau vienintelis iš Augs
burgo — Hochfeldo stovyklos, 
paskirtas Į vieną vagoną su 
muencheniečiais. Nepažįstami 
veidai, tad kalbos beveik nėra.

Stebiu pro langą bėgančius 
vaizdus, galvodamas apie ateitį 
tolimoje Kanadoje. “Sveiks!” — 
išgirstu kaip per miegą gan stip
rų, tačiau malonų žodį. Prieš 
mane stovėjo augštas, tamsia
plaukis jaunuolis, kurio balsą 
jau buvau girdėjęs kitoje vago
no pusėje prie lošiamos “pul- 
kos”. Stovėjo jis, laikydamas 
rankoje juodą duoną, padengtą 
lašiniais, na... ir pažįstamą bu
telį.

Užsimezgė kalba, nes kažkas 
pasakė jam, kad esu tas Baro
nas, kuris rašė apie sportą 
Augsburgo “žiburiuose”. O 
sportas buvo neatskiriama Jono 
gyvenimo dalis! Gimnazijoje 
pradėjo jis reikštis krepšinyje, 
stalo tenise ir ypač plaukime, 
vėliau įsijungė į Kauno LFLS— 
Tauro klubo eiles. Atsidūręs 
Vokietijoje, žaidė Muencheno 
“Gintaro” klubo penketuke. Tai
gi, nuo sporto ir prasidėjo mū
sų kalbos.

Sportas jungė mus 28 metus. 
Labai dažnai po sunkaus darbo 
prie geležinkelio, gulėdamas 
“antrame augšte” Kanados CP 
vagone (lovos ten buvo dviaugš- 
tės -— aš miegojau viršuje, Jo
nas apačioje), mėgindavo pa
judinti kitas temas. Nevengda
vo jis prisiminti karo pergyve
nimų, gimnazijos dienų ar įvai
rių išdaigų mokyklos suole, ta
čiau vengdavo religinių klausi
mų ir atsakymų, prašydamas pa
likti juos ramybėje. Tiesa, po 
pirmos operacijos Hamiltono 
Sv. Juozapo ligoninėje, kai at
važiavau padėti žmonai Jono 
vežti į namus, radau jį bejieš- 
kantį voko ligoninės raštinėje. 
Pasirodo, jis norėjęs įdėti ligo
ninės kapelionui dovaną. Su pa
garba kalbėjo apie tą kunigą, 
nes mokėjęs kalbėti įvairiom te
mom, paliesdamas ir pomirtinį 
gyvenimą.

Pradėjus darbą 1948 m. kovo 
14 d. Winnipego CP stotyje su 
latviais ir lenkais (lietuvių buvo 
dešimtukas), buvau išrinktas 
lietuvių grupės atstovu pasitari
mams ir įvairiems prašymams 
CP vadovybėje. Mums buvo rei
kalingas dar vienas vagonas — 
skaitykla bei rašykla (laiškams), 
nes “miegamajame” vos gali
ma apsisukti, ir prausykla. Rei
kėjo surasti ir lietuvius Winni- 
pege. Visi šie sumanymai atėjo 
iš Jono, nes jis girdėjęs jau 
Muenchene apie gyvenančius 
lietuvius Winnipege ir lietuvai
tes, dirbančias Šv. Bonifaco li
goninėje. CP vadovybė pasakė 
griežtą “ne” į vagono—skaityk
los ir prausyklos įrengimą, nes 
geležinkelio vadovybė tokių 
prašmatnybių nežinojo.

Kai pradėjo maišais plaukti 
lietuviams, latviams ir lenkams 
spauda, laiškai ir knygos iš Eu
ropos, CP vadovybė turėjo pa
keisti ir apie mus savo nuomo
nę. Ji taipgi stebėjo gražius mū
sų parašus algų lapuose. Pa
lengva buvo gauti pagerinimai 
vagono gyvenime. Didelė nuo
pelnų dalis priklausė Jonui.

Gabus Jonas buvo ir darbe. 
Netrukus ukrainiečių kilmės 

•prižiūrėtojas paėmė Joną savo 
“globon”, pavesdamas jam įran
kių priežiūrą, jų sutvarkymą ir 
net duodamas apsaugai savo va
gono raktą.

Tų pačių metų lapkričio pra
džioje turėjome išsiskirti. Ma
no kelias iš Winnipego pasuko į 
Hamiltoną, o Jonas, girdėjęs 
apie gerus uždarbius miškuose, 
nuvažiavo popiermalkių kirsti. 
Neilgai jis ten buvo, nes jau 
1949 m. vasario mėn. sutikau jį 
Hamiltone prie Aušros Vartų 
parapijos šventovės. Jam pavy
ko (sakau pavyko, nes tuo metu 
buvo labai sunku su darbais Ha
miltone) gauti darbą “Interna
tional Harvester”, kur dirbo iki 
pat mirties.

Ir Hamiltone Jonas iš sporti
nio gyvenimo nepasitraukė — 
prisidėjo prie HLS Kovas įstei
gimo, ėjo pirmininko pareigas. 
Ir ne tik pirmininko: jis buvo 
toji ašis, apie kurią sukosi visas 
klubo gyvenimas. Mėgo jis jau
nimą, jį globojo, nekartą kelio
nėse apmokėdavo visas nakvy
nės, valgyklos išlaidas, dažnai 

•priglausdavo savo namuose kitų 
miestų sportininkus.

Sportinė veikla, jo organizaci
nis darbas nesiribojo Hamilto
no Kovu. Jo ranką jautė ne tik 
Kanados, bet ir JAV sportinė 
šeima. Jonas stipriai prisidėjo 
prie krepšinio rinktinės kelio
nės į Australiją suorganizavimo 
ir finansų telkimo. Pats lydėjo 
tą rinktinę į Australiją (važiavo 
savo lėšomis), padėdamas trene
riui ir žaidėjams. M. Duliūnui 
įsteigus Toronto Vyčio krepši
nio stovyklą, Jonas dirbo ir tos 
stovyklos vadovybėje.

Laiške 1977 m. sausio 10 d. 
krepšininkas ir “Draugo” spor
to skyriaus redaktorius Vyt. 
Grybauskas man rašė: “Kazy, 
nebuvo abejonės, kad tokį spor
to entuziastą kaip Jonas, teks 
sutikti Montrealio olimpiadoje. 
Senu įpratimu, tuoj “sudėjome” 
po penkinę; jis, žinoma, už Ka
nados krepšininkus. Skirtumas 
šį kartą buvo tik tas, kad Jonas 
jau azartiškai savo komandos 
nebepajėgė palaikyti, nepyko ir 
ant teisėjų. Apatiškai sekė rung
tynes. Pralaimėjo jis šias pasku
tines lažybas, kas jam retai pa
sitaikydavo. Pralaimėjo jis 
paskutines rungtynes ir su ne
gailestinga liga, ‘žinau, kad jau 
vilties nebėra ir nebegalvoju 
daugiau leisti save operuoti ir 
kankintis’ — atsisveikindamas, 
sunkiu balsu kalbėjo Jonas. Pra
laimėjo garbingai, kaip tikram 
sportininkui pridera ...”

Nors oficialiai Jonas išsijun
gė iš organizacinio sportinio gy
venimo Hamiltone, tačiau visiš
kai lietuviškos dirvos jis neap
leido, pereidamas į kooperacinę 
veiklą: 1965 m. buvo išrinktas į 
Hamiltono lietuvių bankelio 
“Talka” revizijos komisiją, o 
1967 m. — į valdybą, pradžioje 
nariu, o 1974 - 75 m. vicepirmi
ninku. Mirus pirmininkui a. a. 
Alf. Vainauskui, jo pareigas per
ėmė Jonas. Ir čia jis sielojosi 
kooperaciniais reikalais, banke
lio namų remontu. Jam pirmi
ninkaujant buvo atremontuota 
bankelio raštinė, pirktas $30.- 
000 vertės skaitytuvas (kompiu
teris), o “Talkos” kapitalas pa
siekė 8 milijonus dolerių.

A. a. Jonas Bulionis gimė 
1919 m. Kaune — Šančiuose. 
Ten mokėsi pradžios mokyklo
je, Aušros ir III Kauno gimnazi
joje. Svajojo būti karininku, 
tad įstojo į Karo Mokyklą, kurią 
rusai išformavo. Išeivijoje gyve-

1975 m. ir 1976 m. labai su
aktyvėjo žydų veikla, siekianti 
iškelti viešumon tikrus ir ta
riamus žydų naikinimo dalyvius 
1941-1944 m. Hitlerio okupuo
tose Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje. Beveik tuo pačiu laiku ir 
sovietinės Rusijos režimas tose 
valstybėse labai sužiaurėjo. 
Keistas sutapimas!

Lietuvių išeivijos spauda į 
tuos žydų puolimus reagavo 
gausiais straipsniais. Ypač dide
lį dėmesį į tai atkreipė rimtie
ji “Tėviškės Žiburiai”. Juose 
buvo pataisyta daug neteisingų 
faktų ir protestuojama prieš 
bandymą be atodairos apkaltin
ti visą tautą už išsišokimus pa
vienių, dažnai iškrypusių ir men
kaverčių negausių lietuvių, 
bendradarbiavusių su SS ir Ge
stapo akcijoje prieš žydus.

Ta proga buvo pastebėta, kad 
mes stokojame kapitalinių vei
kalų svetimomis kalbomis, ku
rių medžiaga įgalintų atmesti 
žydų kaltinimus. Už tai buvo 
prikišamas mūsų vadovaujan
tiems veiksniams apsileidimas 
ir neapdairumas. Tačiau tikro
vė yra kitokia. Teisybė, mes ne
turime kapitalinio veikalo, nu
šviečiančio genocidinius Stalino 
ir Hitlerio veiksmus ok. Lietu
voje 1940-1944 m., tačiau stu
dijų ir straipsnių žydų naikini
mo klausimu yra. štai nepilnas 
jų sąrašas:

K. Pelėkis, Genocide, Threefold 
Tragedy, 1949, Vokietija. J. Sa-sis, 
Lietuvių tautos kova prieš SS legi- 
joną, “Tėvynės Sargas” nr. 2-3, 1948 
m. (jo autorius — St. Raštikis). Sū
duvis, Vienų vieni, žydai, L. E. 
XXXV, Pr. Pauliukonis. Friedman, 
Their Brothers Keepers. St. Raštikis,
Atsiminimai. Lietuva tironų pan- Inžinieriui Vytautui Balsiui iš profesinės tarnybos pasitraukus 
čiuose. L. Šmulkštys, Žydų naikini
mas Lietuvoje, “Naujienos”. Z. Ja
saitienė, Žydų gelbėjimas Šiauliuo
se. Memorandumas generaliniam ko
misarui Kaune (M. Krupavičius, J. 
Aleksa, K. Grinius). Ir be ginklo 
kariai; redagavo S. Binkienė. Almis 
Drulia, Kariai be ginklo, “Draugas”, 
1969.1.24. V. Galinis, Lietuviai gelbs
ti žydus “Kailio” dirbtuvėje, Vilniu
je (rankr.). D. Jasaitis, Žydų trage
dija Hitlerio okupuotoje Lietuvoje, 
“Draugas”. D. Jasaitis, Nacionalso
cialistinis ir komunistinis genocidas 
ok. Lietuvoje 1940-1944 m., Liet. 
Kat. Mokslo Akad. Darbai, Roma, 
1969 m. M. llolnikaitė. Ja choču vam 
raskazat (rusų kalba); Izdatelstvo 
Političėškaja Literatūra.- Moskva 
1965. A. Gražiūnas, Nacinė okupa
cija 1941-44 m. (rankraštis).

Reikėtų dar prisiminti Rima- 
šauską, kuris buvo sukaupęs 
daug medžiagos genocido klau
simu. Bet užsimoto veikalo ne
parašė. Nežinia kur ir kokio
mis aplinkybėmis jis žuvo. Ir 
jo sukaupta medžiaga taip pat 
žuvo.

Didelis minusas yra tai, kad 
mūsų turima tos rūšies doku
mentacija yra daugiausia lietu
vių kalba. Bet didžiausia kliūtis 
yra ta, kad faktiškai mums ne
prieinama Europos ir JAV di
džioji spauda. Tik su jos pagal- 
ba mes galėtume atremti mums 
primetamus nepadarytus nusi
kaltimus nacinės okupacijos lai
kais.

Nepaprastai apsunkina, daž
nai padaro net visiškai neįma
nomą dokumentinį darbą ne
galėjimas prieti prie doku
mentinės medžiagos sukauptos 
okup. Lietuvoje ir susisiekti su 
tūkstančiais ten gyvenančių 
žmonių, kurie, rizikuodami savo 
gyvybe, teikė visokeriopą pagal
bą SS ir Gestapo persekioja
miems žydams. Sovietinės Lie
tuvos įstaigų paruošta doku
mentacija yra neteisinga, iškrai
pyta, specialiai sudaryta, kad 
galėtų apkaltinti pasitraukusius 
nuo bolševikinio teroro ir kerš
to į V. Europą. Ar galima pvz. 
tikėti okupantų paruoštais do

A. a. JONAS BULIONIS

no Muenchene, Winnipege ir 
Hamiltone, kur 1976 m. gruo
džio 21 d. užbaigė žemišką ke
lionę.

Jo asmenyje Hamiltono ir vi
sos Kanados lietuviai neteko 
tauraus tautiečio, gabaus orga
nizatoriaus. 

kumentais, kai Sov. Sąjunga no
ri apkaltinti nacinę Vokietiją 
už 10.000 lenkų karininkų nu
žudymą Katyne?

Taip pat ir mūsų išeivijos va
dovaujančių veiksnių finansinė 
padėtis negali lygintis su neri
botais žydijos finansiniais ištek
liais.

Jų turimos tam darbui sąly
gos keleriopai viršija mūsiškes. 
Jie turi keletą IWO (žydų moks
linio tyrimo intsitutus). Juose 
dirba daug tam uždaviniui pa
ruoštų žmonių, aprūpintų ge
riausiomis darbo sąlygomis. 
Svarbiausia, jie turi laisvą, ne
priklausomą Izraelį, kuris jų 
darbą skatina ir remia. Be to, 
esame nepakankamai solidarūs 
ir gana abejingi tiesiogiai mus 
neliečiančioms problemoms.

Tai tokios buvo svarbiausios 
priežastys, kliudžiusios paruoši
mą veikalo apie žydų genocidą 
ne Lietuvoje, bet nacių okupuo
toje Lietuvoje 1941-1944 m.

VLIKo Tyrimo Institutas to
kio veikalo būtinumą seniai nu
matė. Prieš keletą metų sutarė 
ir autorius. Jei tas veikalas dar 
nebaigtas ruošti, tai atsakingas 
įsipareigojęs autorius, bet ne 
jVLIKo Tyrimo Institutas. R. 
Hieberg, autorius kapitalinio 
veikalo “The Destruction of the 
European Jews’” ruošė jį net 
10 metų!

Tačiau, nežiūrint minėtų sun
kumų, didesnioji veikalo dalis 
paruošta. Trūksta faktinės me
džiagos jo paskutinei daliai — 
kada, kur ir kaip pavergti lie

Per Dresdeno pragarą
Vytautas Balsys gimė 1911 

m. birželio 26 d. Burbaičių k., 
Plungės vlsč. Buvo devintas ir 
paskutinis vaikas šeimoje. Tė
vai vertėsi gan gerai — turėjo 
80 hektarų ūkį ir vandens ma
lūną, tad visus vaikus galėjo 
išmokslinti.

Vytautas, vyresniojo brolio 
parengtas į I klasę, 1928 m. bai
gė valstybinę Plungės gimna
ziją. Vasaras praleisdavo ūkyje, 
kur išmoko ūkio darbų.

1937 m. baigė Vytauto Di
džiojo universiteto technikos 
fakultetą ir gavo diplomuoto 
statybos inžinieriaus laipsnį.

Pirmoji tarnyba — krašto 
apsaugos ministerijos karinių 
butų valdyboje. Nebūdamas ka
riškis, ten profesinių galimybių 
nenumatė, tad 1939 m. perėjo 
dirbti į Kauno miesto savival
dybės statybos skyrių, kurio ve
dėju buvo inž. J. Dragašius. Vy
tauto taktas ir gabumai buvo 
įvertinti — pareigose kilo, iki 
statybos dalies vedėjo. Karo 
audrų nublokštas į Dresdeną, 
dirbo savo profesijoje kaip sta
tybos inžinierius. 1945 m. vasa
rio 14 d. pergyveno baisųjį 
Dresdeno bombardavimą. Tuo 
mėtu mieste buvo apie 750.000 
karo pabėgėlių ir apie 650.000 
nuolatinių gyventojų. Dresde- 
nas dėl savo baroko bei rokoko 
stiliaus rūmų ir šventovių buvo 
puošniausias Vokietijos did
miestis. Bombardavimo metu 
buvo sugriauta apie 60% viso 
miesto pastatų ir žuvo apie 250.- 
000 žmonių. Vytautas buvo liu
dininku tragiškos mirties inž. 
A. Prapuolenio, jo žmonos ir 
dukrelės. Jis stebuklingu būdu 
išliko gyvas. Apdegęs ir pergy
venęs tą pragarą, pasitraukė į 
Tiuringiją.

1948 m. atvyko į Kanadą, kur 
vienerius metus dirbo miškuo
se, o po to persikėlė į Torontą, 
kur savo specialybėje dirbo 27 
metus — pradžioje kaip techni
kas, o vėliau kaip inžinierius
projektuotojas.

Nuo pat jaunystės dienų Vyt. 
Balsys buvo sporto ir gamtos

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Skyrėsi, bet ir vėl susijungė
J. KAIRYS

Taip atsitiko su krikščioniš
komis politinėmis grupėmis V. 
Vokietijoje.

Iki šiol čia parlamentą suda
ro keturi politiniai junginiai 
bei partijos: krikščionių demo
kratų — CDU, krikščionių so
cialų — CSU sąjungos, social
demokratų — SPD ir liberalų 
— FDP partijos. Kitos nesuren
ka tiek balsų, kad į jį pravestų 
savo atstovus.

CDU veikia visuose V. Vokie
tijos kraštuose, išskyrus Bava
riją, o CSU — vien Bavarijoje. 
SPD ir FDP veikia taip pat vi
sur. Parlamente frakcijų buvo 
trys: krikščionių sąjungų, so
cialdemokratų ir liberalų. 

tuviai gelbėjo naikinamus žy
dus.

Lietuviai, padėkite tą darbą 
baigti. Dar šiandien siųskite 
VLIKo Tyrimo Institutui savo 
atsiminimus ir dokumentinę 
medžiagą, liečiančią tuos tragiš
kus įvykius. Kas greitai tai pa
darys, bus nuoširdus to darbo 
talkininkas. Dr. D. J.

Red. pastaba. Rengiamo lei
dinio autorius yra dr. Domas 
Jasaitis. Šiuo klausimu VLIKo 
biuletenis ELTA paskelbė šį 
pranešimą: “Dr. Domas Jasai
tis, daug rašęs Lietuvos žydų 
klausimais, prieš keletą metų 
apsiėmė parašyti didesnės ap
imties veikalą. VLIKo pritartas, 
pasirašė sutartį su Lietuvos Ty
rimo Institutu, šiame veikale 
numatoma duoti istorinė žydų 
gyvenimo apžvalga Lietuvoje, 
žydų svoris 1940-1941 m. sovie
tinėje valdžioje, 1941-44 m. na
cių naikinimas Lietuvos žydų ir 
šioje žydų tragedijoje lietuvių 
jiems ištiesta pagalbos ranka. 
Veikalo autorius pasigenda me
džiagos apie lietuvių pastangas 
gelbėti žydus nuo gresiančios 
jiems mirties, nežiūrint to, kad 
tokia pagalba jiems patiems 
grėsė mirtimi. Tokios medžia
gos žmonėse yra daug, jos turi 
ir veikalo autorius. Todėl visi, 
kas tik žino žydų gelbėtojus ar
ba patys prie gelbėjimo prisi
dėjo, labai labai prašomi atsi
liepti ir siusti dokumentus. Ra
šyti: VLIKas, 29 West 57th 
Street, New York, N Y 10019, 
USA.

mylėtojas. Gimnazijoje aktyviai 
dalyvavo skautiškoje veikloje, o 
universitete buvo “Neolithua- 
nia” korporacijos nariu.

Kanadoje buvo vienas iš or
ganizatorių PLIAS — Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tu Sąjungos, kurioje ėjo įvai
rias pareigas. Priklauso APEO 
Ontario profesijonalų inžinierių 
draugijai.

Su dideliu entuziazmu Vyt. 
Balsys įsijungė į Kanados Lie
tuvių Fondą. Jis buvo vienas 
pirmųjų to fondo organizatorių; 
pradžioje dirbo kaip iždininkas, 
vėliau daugelį metų buvo tary
bos bei valdybos pirmininku.

1967 m. spalio 30 d. kartu su 
inž. P. Lėliu ir dr. A. Pacevi- 
čiumi pasirašė Kanados federa
cinį inkorporavimo aktą, pagal 
kurį KLF gavo labdaringos or
ganizacijos teises.

Vytauto įnašas į KLF yra di
delis: savo pareigingumu, įgim
tu taktu, optimizmu jis padėjo 
Fondą sucementuoti bei išlai
kyti pradinį charakterį, 
jo nepriklausomumą nuo jokios 
pašalinės įtakos, būtent, kad 
būtų valdomas tų, kurie sudėjo 
lėšas.

Išėjusiam inž. Vytautui Bal
siui į pensiją linkime ilgus me
tus likti aktyviu lietuviškoje 
veikloje. A. Sandrava

INŽ. VYTAUTAS BALSYS, Kana 
dos Lietuvių Fondo valdybos pir
mininkas

Iki 1969 m. rudens vyriausy
bę sudarydavo krikščioniškos 
grupės, dažniausiai susidėjusios 
su liberalais arba su socialde
mokratais. Vėliau ši iniciatyva 
atiteko socialdemokratams, ku
rie visą laiką valdo V. Vokieti
ją su liberalais. Per 1976 m. 
spalio 3 d. įvykusius rinkimus 
krikščioniškos grupės buvo įsi
tikinusios, kad jos surinks dau
giausia balsų ir sugrįš į valdžią. 
Nepasisekė, tik Bavarijos CSU 
surinko absoliučią daugumą. 
CDU gavo jų įvairiai, bet bend
ra suma ir su CSU nesudarė 
absoliučios daugumos. Socialde
mokratai, susidėję su liberalais, 
viršijo juos, nors ir maža dau-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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ADRIANA JOCYTĖ iš Argentinos, koncertuojanti šiuo metu Kanados ir 
JAV lietuvių gyvenvietėse, ši nuotrauka daryta Detroite

Romantika iš Argentinos
AL. GIMANTAS

Adriana Jocytė, 15 metų am
žiaus viešnia iš Argentinos, 
amerikiečiams ir kanadiečiams 
lietuviams atvežė malonią atgai
vą. Pirmasis jos koncertas šiau
rinėje, šalčio sukaustytoje Ame
rikoje, įvyko Mičigano valstijo
je ir praėjo įspūdingo pasiseki
mo nuotaikoje.

Įdomus itin žemas Adrianos 
balsas, jos pačios gitara palydi
mas, lengvo žanro dainose skam
bėjo gal kiek ir neįprasta tona
cija greičiausiai dėl mūsų au
sims kitaip skambančios lietu
viškos tarenos.

Kaikas iš žiūrovų stebėjosi, 
kad Adrianos dainavimo moky
tojai jaunai dainininkei leidžia 
brendimo laikotarpyje taip že
mai dainuoti. Ar tai neatsilieps 
jos balso kultūrai ir charakte
riui vokalinio subrendimo me
tu?

Adriana, sužavėjusi III pasau
lio liet, jaunimo kongreso daly
vius ir svečius, Š. Amerikoje tu
rės daugiau išlepinto skonio ir 
daugiau reikalaujančių klausy
tojų auditoriją. Jos nepretenzin
gai atliekamos dainos eiliniam 
žiūrovui mielos savo paprastu
mu, populiariomis melodijomis, 
nesudėtingu tekstu.

Kruopštus darbas, turint gra
žius visus kitus duomenis, kaip 
klausa, balsas ir išvaizda. Adria
nai ateityje gali atnešti visiškai 
gražią vokalistės ateitį.

Tačiau ir dabar, pradžioje 
jaunatviško pasisekimo, Adria
nos talentas vaizdžiai matyti. 
Auditorijai jis teikia žiupsnį 
nostalgijos bei romantikos, at
mieštos lietuviškai ispaniška tra
dicija ir ritmu.

Vertindami Adrianos Jocytės 
ar ir kitų menininkų iš P. Ame
rikos gastroles, turėtume neuž
miršti, kad ten mūsų tautiečių 
turimos materialinės galimybės 
yra labai ribotos ir negali būti 
lyginamos su mūsiškėmis. Tė
vams ten tikrai nėra lengva ir 
talentingiausiam p r i e a u g liui 
duoti tokį ar kitokį profesini iš
silavinimą, samdyti mokytojus, 
siųsti į specialias mokyklas, stu
dijas.

Adrianos atveju pagarba ten

ka jos tėvams, besistengian
tiems savajai dukrai duoti kiek 
galint geresnį muzikinį išsilavi
nimą. Nemažą dali tų visų pa
stangų ir matome Jocytės kon
certuose, kurie kartu priartina 
mums iki šiol taip nedaug pa
žįstamą lietuviškąją P. Ameri
kos dalį.

Savuoju talentu ši jaunuolė 
puikiai atstovauja savo gyvena
mojo krašto lietuviams ir jų me
niniams laimėjimams. Jos pasi
sekimas yra kartu ir visų Ar
gentinos lietuvių pasisekimas.

Su III jaunimo kongresu pra
sidėję nauji tarpkontinentiniai 
lietuvių ryšiai (pvz. abipusiški 
lietuvių menininkų pasirody
mai) gali būti laikomi labai tei
giamu įnašu mūsų bendradar
biavime.

Lietuvių Bendruomenė ir jau
nimo sąjunga yra ryžtingi orga
nizatoriai bei vykdytojai naujų 
ir intensyvėjančių tarpusavio 
ryšių. Amerikiečiai ir kanadie
čiai lietuviai turėtų remti šį 
kultūrini bendravimą, kuris ga
lėtų būti ypač naudingas mažiau 
pasiturinčioms lietuviškoms sa
loms pietiniame kontinente. Po 
Adrianos lauksime ir daugiau 
brandžių P. Amerikos kraštų 
lietuvių menininkų pasirodymų 
mūsų padangėje.

Brazilijos lietuvaitės prie Sao Paulo 
— Beatričė Bendoraitytė ir Doris 
Kuniškytė
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SANTUOKŲ RŪMAI
Naujuosiuose Vilniaus santuokų 

rūmuose ne tik registruojamos jau
navedžių poros, bet ir minimos si
dabrinės bei auksinės jungtuvių su
kaktys. ĮVeseniai buvo pradėtos ir 
vardynų iškilmės. Kūdikius atneša 
vardatėviai. lydimi tėvų, senelių ir 
prosenelių. Kūdikiams užkabinami 
dail. A. Belevičiaus sukurti vardynų 
atminimo medaliai, tėvams įteikiami 
gimimo liudijimai. Akmenės rajono 
Ventos kultūros rūmuose naująsias 
komunistines tradicijas papildė su
žadėtuvių vakaronė, surengta iš kar
to šešiolikai porų, kurių civilinės 
santuokos metrikacija buvo numaty
ta N. Metų išvakarėse, šią iškilmę 
suorganizavo liaudies tradicijų tary
ba, vadovaujama pirm. S. Nagio. 
Koncertinę programą atliko statybi
nių medžiagų kombinato savivęikli- 
ninkai. Liaudies personažams atsto
vavo Piršlys ir Gaspadinė. Vilniaus 
Žirmūnų rajone atidaryta speciali 
vardynų prekių parduotuvė “Gand
ras”, kurioje sutelkti visi reikme
nys naujagimiams. Kompartijos ko
va su religija komunistams, atrodo, 
atnešė tuštumą, išjungdama religi
nes apeigas. Jas dabar stengiamasi 
pakeisti naujomis.

SEMINARAS SEKRETORIAMS
Žiemos atostogų proga Kaune bu

vo surengtas seminaras bendrojo la
vinimo, specialiųjų vidurinių ir pro
fesinių technikos mokyklų partinių 
organizacijų sekretoriams. Praneši
mus skaitė: kompartijos centro ko
miteto mokslo ir mokymo įstaigų ve
dėjas J. Aničas —“Mokymo įstaigų 
pirminių partinių organizacijų vaid
mens didinimas vykdant 25-tojo so
vietų kompartijos suvažiavimo nuta
rimus", augštojo ir specialiojo vidu
rinio mokslo “ministeris” H. Zabu
lis — “Jaunųjų specialistų rengimo 
kokybės gerinimo uždaviniai įgyven
dinant partijos nutarimus". Apie mo
komojo auklėjimo darbo gerinimą 
bendrojo lavinimo mokyklose kalbė
jo švietimo “ministeris” A. Rimkus. 
Dvi dienas trukusiame seminare bu
vo perduoti paskutinieji komparti
jos nurodymai komunistinio auklėji
mo klausimais.

KULTŪROS VEIKĖJAS?
Vilniškės aūgščiausiosios tarybos 

prezidiumas nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardą sausio 7 d. su
teikė Kazimierui Tumėnui, Sovietų 
Sąjungos ministerių kabineto religi
jų reikalų tarybos įgaliotiniui oku
puotoje''Lietuvoje. šiam “kultūrinin 
kui" yra patikėtas religinių varžtų 
vykdymas bei jų priežiūra. “Mažo
sios lietuviškosios tarybinės eniklo- 
pi’dijdš” duomenimis, minėtoji data 
būvo penkiasdešimtasis šio politruko 
gimtadienis. Savo karjerą jis pradėjo 
1947 48 m. Šiaulių rajono septynme
tės Drąsučių mokyklos mokytoju, o 
1948-49 m. jau buvo paskirtas Kur
šėnų gimnazijos l.omsorgu, 1949-56 
m. — komjaunimo centro komiteto 
darbuotoju. Neakivaizdiniu būdu 
1954 m, baigė pedagoginį Vilniaus

BRAZILIJOS LIETUVIAI
Naują BL Bendruomenės valdybų 

sudaro: pirm. Algimantas Saldys, 
vicepirm. Pijus Butrimavičius. sekr. 
Joana Satkūnaitė. ižd. Jonas Silic- 
kas ir Vincas Banys, nariai — Geny 
Žarkauskaitė ir kun. Pranas Gavėnas.

Lietuvių junimo stovyklavietė Bra
zilijoje jau nebe sapnas, o tikrovė: 
1976 m. lapkričio 29 buvo pasirašyti 
pirkimo dokumentai tuo reikalu. 
Sklypas turi 250.000 kv. metrų. Nu
matoma ten įrengti jaunimo stovyk
lą, senelių namus ir 50 gyventojų lie
tuvišką kaimą.

Grojant “Blezdingėlės" muzikai 
1976 m. lapkričio 29 vakare S. Pau
lo lietuviai per "TV 2 Cultural’ ma
tė įdomią lietuvius imigrantus lie 
čiančią programą. Tai vaizdai nuo 
pirmųjų šiaudinių n a m u k ų iki 
paskutinių penkiasdešimtmečio mi
nėjimų. kpt. J. čiuvinsko pasikalbė
jimas su Brana Ribeiro apie lietu
vius emigrantus. Programą paruošė 
anglas Rex Enosleigh. Toje progra
moje paminėti ir kiti šiame krašte 
gyvesą imigrantai.

Lietuvių mokyklos mokytoja Liu
cija Jodelytė ir adv. Pijus Osvaldas 
Butrimavičius lapkričio 13 sumainė 
žiedus Šv. Juozapo parapijos švento
vėje V. Žolinoje. Apeigas atliko kun. 
J. Šeškevičius. Didelis draugų ir ar
timųjų būrys dalyvavo vaišėse po 
jungtuvių, sveikino jaunavedžius.

Volta Redonda miesto jaunųjų pia
nistų konkurso premija teko Jonei 
Žaidylei, Jono žainžio ir Elisos de 

Paulo, Brazilijoje, 1976. XII. 19. Antra iš kairės — vieneto vadove Euge
nija Bacevičienė Nuotr. A. Saulaičio

institutą. 1956-58 m. buvo Belvede
rio pienininkystės technikumo di
rektorium, 1958-61 m. — Vilkijos 
rajono antruoju kompartijos komi
teto sekretorium. Maskvos pasitikėji
mą K. Tumėnu, atrodo, sutvirtino 
studijos šio miesto visuomeninių 
mokslų akademijoje, užbaigtos 1964 
m. Po tų partinių studijų jis dabar 
laikomas ne tik kompartijos darbuo
toju, bet ir istoriku, istorijos moks
lų kandidatu, rašiusiu apie sovieti
nio socializmo kūrimą Lietuvoje, 
Pabaltijo elektrifikaciją. Visa šį 
veikla yra grynai politinė, neturinti 
nieko bendro su kultūra. Nieko 
bendro su ja neturi ir dabartinė šio 
Maskvos' įsakus vykdančio politruko 
antireliginė veikla.

NAUJAS “MINISTERIS”
Maskvos propagandai tarnaujantis 

Vytautas Zenkevičius, dažnas svečias 
Jungtinėse Tautose, nuo 1968 m. 
buvo laikomas sovietinamos Lietu
vos užsienio reikalų “ministerio” 
pavaduotoju. “Ministerijos” vadove 
buvo Leokadija Diržinskaitė-Piliu- 
šenko, pastaruoju metu perkelta 
į augščiausiosios tarybos prezidiu
mą pirm. A. Barkausko pavaduoto
jos pareigoms. “Gimtajam Krašte” 
sausio 6 d. pranešama, kad augščiau
siosios tarybos prezidiumas nauju 
užsienio reikalu “ministerių” pasky
rė V. Zenkevičių. Iš tikrųjų ši mi
nisterija neturi jokios galios, nes 
visus okupuotos Lietuvos užsienio 
reikalus tvarko Sovietų Sąjunga.

PIRMIEJI GYVENTOJAI
Viršuliškėse — jautriausiame Vil

niaus rajone N. Metus sutiko beveik 
2.000 vilniečių, įsikūrusių naujuo
siuose pastatuose. Viršuliškių pla
nus yra paruošusi grupė miestų sta
tybos projektavimo specialistų, va
dovauta neseniai mirusios B. Kaspe
ravičienės. šiuo metu čia statomi 
penkių, devynių ir dvylikos augštų 
namai, kurių nemaža dalis sujungia
ma naujojo rajono panoramą paįvai
rinančiais dekoratyviniais intarpais. 
Vėliau Viršuliškes papuoš šešiolika- 
augščiai pastatai. Naujieji gyvena
mieji Vilniaus rajonai prasideda Laz
dynais ties Nerimi, eina per Karo- 
liniškes šiaurės vakarų kryptimi. Po 
Viršuliškių ateis eilė šeškinei ir jau 
projektuojamam Santariškių rajonui.

BUSIMIEJI LAKŪNAI
Prienuose veikia jaunųjų lakūnų 

mokykla, vadovaujama sportinės 
aviacijos pirmūno Broniaus Oškinio, 
pasižymėjusio sklandytuvų konstruk
toriaus. Eksperimentinė sportinės 
aviacijos gamykla čia kas mėnesį 
pagamina po vieną sklandytuvą BK- 
7 “Lietuva”. Mokyklą kiekvieną ant
radienio pavakarę lanko beveik 80 
penktų-ąštuntų klasių moksleivių, 
kurie vasarą Pociūnų aerodrome pra- 
dės pirmuosius skrydžius Br. Oškinio 
konstrukcijos mokomuoju sklandytu
vu “Zylė”. Dėstytojų eilėse yra 
sklandymo meistrai — Vytautas Pa- 
karskas, Vytautas šliumba ir Vytau
tas Sabeckis. y jęsf

Carvalho dukrai. Konkurso koncer
tas įvyko 1976 m. spalio 27 Escola 
National de Musica (Rio de Janeiro) 
patalpose.

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdybą sudaro: Arnoldas Zizas, 
pirm., Silvija Benaoraitytė — vice
pirm.. Aleksandras Valavičius — 
sekr.. Živilė Jūraitytė — sekretorė 
korespondencijai su užsieniu, Mauri
cijus Bcndoraitis — ižd., Lydija Rub- 
liauskaitė — sekretorė S. Paulo jau
nimo reikalams, Leonice Rubliaus- 
kaitė — lituanistinių reikalų vedėja, 
Janctc Nikitinaitė — sekretorė. Nan
cy Narbutaitė — ryšiams su vietos 
jaunimu: nariai: Elena Bareišytė, 
Robertas Saldys ir Klaudijus Butkus.

‘•Palangos” skautų ir skaučių vie
netas 1976 m. lapkričio 6 d. paminė
jo lietuvių skautų įsteigimo šventę. 
Vieneto vadovė — Eugenija Bacevi
čienė. Ta proga įžodį davė trys vil
kiukai, trys paukštytės, vienas 
skautas ir keliolika skaučių.

Visa Brazilijos lietuvių kolonija 
liūdi estų konsulo dr. F. Sauko. 
Jis po ilgos ir sunkios ligos mirė S. 
Paulo 1976 m. gruodžio 29 d. Atsi
sveikinimo žodį lietuvių vardu tarė 
kpt. J. Čiuvinskas ir kun. P. Gavėnas. 
Dr. Ferdinandas Saukas buvo didelis 
lietuvių draugas, estų konsulo pa
talpose rinkdavosi baltiečių komite
tas posėdžiams Jo mirtis yra didelis 
smūgis ne tik estų kolonijai, bet ir 
latviams, ir lietuviams.

Alf. D. Petraitis

šokį, paruoštą Rasos Krokytės. Vaidinimą režisavo Aldona Kiršteinienė

g HAMILTON
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖ bus vasario 13 d. šia 
tvarka: 11 v.r. iškilmingos pamal
dos parapijos šventovėje (organiza
cijos prašomos dalyvauti su savo 
vėliavom); 4 v.p.p. Scott Park gim
nazijos auditorijoje (King St. E. ir 
Melrose) iškilmingas minėjimo ak
tas. Paskaitą skaitys PLJS pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė, o meninę 
programos dalį atliks Hamiltono 
mergaičių choras "Aidas", tautinių 
šokių grupė “Gyvataras", neseniai 
iš Lietuvos atvykusi smuikininkė D. 
Pomerancaitė - Mazurkevičienė, jos 
vyras smuikininkas Juri ir akemp. J. 
Govėdas. Prie įėjimo bus renkamos 
aukos išlaidom padengti. Visų lietu
vių pareiga šventėje dalyvauti.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba
APYLINKĖS VALDYBOS pirm. 

Kazimieras Deksnys ir vicepirm. 
Marijus Gudinskas rudenį turėjo 
progą aplankyti McMasterio uni
versiteto ligoninę, kur matė įvairias 
priemones, kurias jie naudoja ap
saugot žmonėms nuo paralyžiaus 
(krešulio). Juos informavo Hamilto
no apylinkės širdies fondo pirmi
ninkai. kurie aprodė ligoninę ir pa
prašė. kad lietuviai prisidėtų prie 
jų vajaus vasario mėnesį. Kaip ir 
pernai bus progos per mūsų Vasario 
16 minėjimą paremti vieną iš svar
biausių medicinos organizacijų. Pa
rodykime svetimtaučiams, kad mes 
galvojame ne tik anie save, prisidė
kime ir prie šio bendro tikslo.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba 
“ŠIRVINTOS" IR “NEMUNO” 

tuntų žiemos iškyla bus sekmadienį, 
sausio 30 d. Autobusas nuo Jauni

Žymieji smuikininkai Danutė Pomerancaitė-Mazurkevičienė ir Juri Mazur- 
kevičius dalyvaus Vasario 16 minėjime Hamiltone vasario 13 d. ir atliks 
dalį meninės programos

Mėsos ir puikūs dešros geminiai

Skanėstai ------------
kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $8.000,000.

mo Centro išvažiuos 1.30 v.p.p. Jau
nimas pasiima savo pačiūžas ir ro
gutes. Reikia šiltai apsirengti. Au
tobusas sugrįš į parapijos salę maž
daug 5.30 v.p.p. Ten bus jaunimui 
linksmavakaris iki 8.30 v.v. Abu tun
tai kviečia visa Hamiltono jaunimą 
dalyvauti iškyloje ir linksmavaka- 
ryje. Iki pasimatymo! Tuntininkai

VASARIO 16 GIMNAZIJAI Vo
kietijoje remti būrelio nariai sumo
kėjo įnašus už 1977 m. pirmą pus
metį po S6: P. Lescvičius, A. Min- 
gėla, T. Mureika. I. Varnas: už 1977 
m. po $12: P. Bulkė, J. Didžbalis. dr.
A. Gailius. B. Grajauskas. I. Jaki- 
mavičiūtė, A. Jasimas. J. Jasimie- 
nė, M. Juodis. St. Kačinskas. J. Kriš
tolaitis. dr. V. Kvedaras. VI. Kybar
tas. P. Latauskas. E. Lengnikas, E. 
Lengnikicnė, J. Liaugminas. A. 
Liaukus, J. Mikšys. V. Miškinis. V. 
Narkevičius. A. Patamsis, M. Rcpeč- 
ka. R. Rimkevičienė, P. Sakalas. L. 
Skripkutė. A. Stasevičius, J. Ston
kus (102 Ontario Ave.). A. Silins- 
kis. prel. dr. J. Tadarauskas. J. 
Tarvydas, J. Valevičius, dr. B. Vi
dugiris; $13: Alf Kybartas; $15: J. 
Astas. L. Bacevičius, St. Dalius. P. 
Jankus. V. Leparskas. Z. Pulianaus- 
kas, SLA 72 kuopa Hamiltone, J. 
Svilas. A. Tėvelis; $20: A. Buinys,
B. Grinius. E. Kroniene, K. Mikšys. 
E. Sakavičienė,-> dr. O. Valaitienė, J. 
Valaitis Mirė Jonas Bulionis. ku
ris išbuvo nariu-rėmėju lO’/a metų. 
Nuo sausio 1 d. i rėmėjus įsijungė 
K. Mileris ir P. Vaitonis, kurie su
mokėjo už visus metus po SI2. Da
bar šį dvigubą rėmėjų būrelį suda
ro 55 nariai.

^nnln(jet' Ltd
GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTČN — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. . 6% 
santaupas .................... 8%
term, depozitus 1 m. 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10’/2%

Surinkti pinigai iš narių-rėmėjų 
įnašu $720 sausio 6 d. įnešti šal
pos Fondo sąskaiton “Talkoje”, o 
iš ten sausio 17 d. persiųsti Vasario 
16 gimnazijai. Nuo būrelio įsteigi
mo 1965. IX. 1 iš viso surinkta ir 
išsiųsta Vasario 16 gimnazijai $7.- 
286.00.

KLB Hamiltono Šalpos Fondo ko
mitetas, pirmininkaujamas J. Pici
nio. paskyrė vienkartinę auką S200, 
kuri irgi kartu su būrelio narių 
įnašais buvo persiųsta Vasario 16 
gimnazijai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems būre
lio nariams, taipogi naujai Įsijun
gusiems už teikiamą nuolatine pa
stovią paramą lietuviu gimnazijai, 
o taip pat Šalpos Fondui, prisidėju
siam stambia auka. Ačiū visiems!

St. J. Dalius, būrelio vadovas
KREDITO KOOPERATYVAS 

“TALKA” užbaigė 1976 m. su $8.- 
186.265.82 balansu. Prieaugis — 
virš vieno milijono dol. Nariams 
duota asmeniniu paskolų $461.397, 
nekilnojamo turto S6.513.069. Nariai 
turi šėru sąskaitoje $9.315. indėlių
— $934.921. santaupų — $3.088.463, 
terminuotu indėlių — $3.456.000, 
registruotu pensijų taupymo plane
— $353.611. 1976 m. gruodžio 31 d. 
visiems nariams buvo prirašyti prie 
indėliu sąskaitų nuošimčiai, kurių 
per tuos metus buvo S586.548. Už 
indėlius buvo išmokėta 6%, santau
pas — 8.5%, terminuotus indėlius
— 9.5% ir registruotų pensijų pla
ną — 9,5%.

“Talkos” valdyba susirinko mė
nesinio posėdžio sausio 15 d. Bir
mą kartą po valdybos pirm. Jono 
Bulionio mirties. Jo atminimas buvo 
pagerbtas susikaupimo minute. Val
dybos vicepirm. Vytautas Lepars
kas, perėmęs pirmininko pareigas, 
pasveikino naujai į valdybą pakvies
tą Juozą Krištolaitį. Pastarasis yra 
senas “Talkos” narys, aktyvus vi
suomenininkas, buvęs apylinkės val
dybos pirmininkas, tad jo įsijungi
mas į “Talkos” valdybą vispusiš
kai bus naudingas. Jis eis valdybos 
nario pareigas iki metinio narių su
sirinkimo, kuris įvyks vasario 27, 
sekmadienį. Kredito komitetas per 
1976 m. gruodžio mėn. leido išduo
ti naujų paskolų $66.990.00. Valdy
ba nutarė nuo š.m. sausio 1 d. pa
keisti nuošimčius: mokėti už indė
lius 6% su nemokamu čekių rašy
mu, santaupas — 8%, terminuotus 
indėlius — 9%, registruotą pensijų 
planą — 8,5%-, duoti asmenines pa
skolas — 12%, nekilnojamo turto
— 10,5%. Taipogi nutarta paskir
ti vienkartinę auką po $100 “T. Ži
buriams” ir “N. Lietuvai”. St. Dalius

St. Catharines, Ont.
FEDERACINIO PARLAMENTO 

narys G. Parent atsiųstame paverg
tų tautų org-jos pirmininkui laiške 
rašo: “Tikrai buvo malonu dalyvau
ti jūsų surengtose diskusijose 1.976 
m. gruodžio 28 d. Pasikeitimas nuo
monėmis su organizacijos atstovais 
man buvo labai naudingas informa
ciniu atžvilgiu. Dėkoju už pakvieti
mą ir tikiuosi vėl būti pakviestas 
sekančiam tokiam atvejui.”

KULTŪROS BEI PRAMOGŲ mi
nisteris Robert Welch taip pat at
siuntė laišką: “šiais metais, kaip 
jau žinote, dalyvauti pavergtų tau
tų diskusijose negalėjau, tačiau bū
siu daugiau negu patenkintas galė
damas iš anksto susitarti dėl daly
vavimo sekančia tokia proga.”

Vienas kitas iš vietinių žymesnių 
Kanados politikų irgi pareiškė norą 
ateityje būti pakviesti į tokias dis
kusijas. Visa tai reiškia, kad pa
vergtų tautų organizacija St. Catha
rines mieste, kuris yra pavadintas 
tautybių sostine Kanadoje, jau turi 
tvirtus politinius pagrindus. Jei lie
tuvių bendruomenės parodytų ini
ciatyvos įsteigti tokias organizaci
jas visoje Kanadoje, be abejonės, 
pavergtųjų balsas galėtų turėti di
desnės įtakos ir Otavoje. Kor.

LABAI GRAŽIAI praėjo Klaipė
dos atvadavimo minėjimas, sutrau
kęs pilną salę žmonių iš visų Nia
garos vietovių ir Buffalo. Minėji
mas prasidėjo iškilmingomis pamal
domis, po kurių paskaitą-referatą 
skaitė Povilo Lukšio šaulių kuopos 
pirm. Adolfas Šetikas. Buvo paro
dytas brolių Motuzų prieš 40 metų 
pagamintas pusiau spalvinis garsi
nis filmas “Laisvoji Lietuva”. Jis 
žiūrovams padarė nepaprastai ma
lonų įspūdį. Kaip veidrodyje buvo 
matyti tų laikų Lietuva. Tos Lietu
vos- nemačiusiems jaunuoliams ir 
jaunuolėms, o tokių salėje buvo ne
maža, filmas buvo tikrai maloni 
staigmena. Šį filmą reiktų dar ir dar 
kartą pamatyti visiems lietuviams, 
ypač jaunimui. Ačiū šauliams ir jų 
sumaniam pirmininkui! Kor.

JA Valstybės
JAV LB KRAŠTO VALDYBA Va

sario 16 šventei gali parūpinti dvie
jų radijo programų įrašus anglų kal
ba. Kiekvienos programos ilgis — 
30 minučių. Vieną jų paruošė T. 
Gečienė ir Ch. Zerr, kitą — D. Ke- 
zienė ir A. Mažeika. Norintieji gau
ti šias programas kreipiasi į JAV LB 
krašto valdybą, 708 Custis Rd., Glen- 
side, Pa. 19038, USA.

ČIKAGOS UNIVERSITETE pasi
tarimą žmogaus teisių klausimu, su
sietą su Helsinkio konferencijos pa
ragrafų vykdymu, surengė tarpkon- 
fesinė koalicija Sovietų Sąjungos žy
dams gelbėti, vadovaujama katalikės 
seselės Ann Gillen. Pagrindinis dė
mesys teko žmogaus teisių laužymui 
Sovietų Sąjungoje. Kalbėtojų eilėse 
buvo JAV kongreso atstovas kun. R. 
Drinan, SJ, senatorius Ch. Percy, ki
ti žymūs asmenys ir Amerikos Lietu
vių Katalikų Tarnybos vadovas kun. 
K. Pugevičius. Pastarasis, supažindi
nęs dalyvius su sovietine Lietuvos 
okupacija, trėmimais į Sibirą, nuola
tiniu tikinčiųjų persekiojimu, žmo
gaus teisių paneigimu Baltijos ša
lyse, pabrėžė, kad lietuviai šioje ko
voje turėtų siekti bendradarbiavimo 
su žydais. Tam betgi truUclo šiuo me
tu pradedama baltiečių, ukrainiečių 
bei kitų tautybių vadinamųjų karo 
nusikaltėlių medžioklė, kurioje žmo
nės puolami be jokių įrodymų. Kun. 
K. Pugevičius taipgi nenorėjo sutikti 
su teigimu, kad Sov. Sąjungoje skau
džiausiai persekiojami žydai, nes 
kenčia ir kitų tautybių bei religijų 
žmonės. Jis taipgi priminė audito
rijai, kurios pusė buvo žydai, kad jų 
reikalams tarnauja katalikė vienuo
lė A. Gillen, vadovaudama tarpkon- 
fesinei kolicijai sovietų žydams gin
ti. Tuo tarpu katalikai tokios talkos 
nesusilaukia. Pasak kun. K. Pugevi- 
čiaus, jeigu žydai jaučiasi nukentėję 
nuo krikščionių, tai ir krikščionys 
turi skaudžių praeities prisiminimų. 
Geriausia būtų, kad ir žydai, ir krikš
čionys, gindami savuosius politinius 
kalinius Sov. Sąjungoje, imtųsi bend
rų žygių. Koalicijos vadovė seselė A. 
Gillen jau seniai visus informuoja 
apie Nijolės Sadūnaitės likimą.

GINTARAS KAROSAS Sufolko 
universitete Bostone gavo viešosios 
administracijos magistro laipsnį, pa
ruošęs 170 puslapių darbą “Etninių 
grupių įtaka valstybei ir visuome
nei, ypač Massachusetts valstijoje”. 
G. Karosas veikliai reiškiasi JAV 
respublikininkų gretose ir daug dir
ba lietuvių jaunimo eilėse.

KUN. PRANAS L. MOCKUS, 82 
metų amžiaus. 1976 m. gruodžio 15 
d. mirė Coldale, Pa. Velionis kunigu 
buvo įšventintas 1917 m. Petrapilyje, 
o į JAV atvyko 1923 m. Pradžioje 
darbavosi Baltimorėje, nuo 1927 m. 
— Coldale. čia jam teko būti beveik 
50 metų Šv. Jono parapijos klebonu. 
Laidotuvėse gruodžio 20 d. dalyva
vo Allentowno vysk. J. McShea. Lie
tuviams kunigams atstovavo kun. P. 
Sabas ir šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. J. Neverauskas iš She
nandoah, Pa., sakęs pamokslą.

Argentina
KALĖDINĘ PROGRAMĄ pirmąją 

šių švenčių dieną suorganizavo Ar 
gentines Lietuvių Centras Buenos 
Airese. Mažųjų ansamblis, vadovau
jamas N. Zavickaitės, suvaidino 
“Prakartėlę” ispanų kalba, įpinda- 
damas tik vieną lietuvišką giesmės 
punktą. Jaunųjų ansamblis surengė 
įvairaus dydžio bei formų prakartė
lių parodą, kurioje su savo kūryba 
dalyvavo nemažas jaunimo būrys. 
Kalėdų senelis, dalindamas saldai- 
nius, prabilo lietuviškai.

LIETUVIŠKA ŠEIMĄ sukūrė Jo
nas Kalvelis ir Janina Mikalonytė. 
Aušros Vartų parapijos šventovėje 
jų santuoką palaimino kun. A. Steig- 
vilas, giedant šv. Cecilijos chorui. 
Vestuvių vaišės įvyko jaunosios tėve
lių namuose.

QUILMES MIESTO tarptautinia
me alaus šventės festivalyje dalyva
vo Argentinos Lietuvių Centro tau
tinių šokių ansamblis su vadovu J. 
Puliku iš Buenos Aires. Festivalio 
pajamos buvo skirtos Ouilmes mies
to ligoninei.

“LA NACION” LAIKRAŠTIS pa
skelbė Buenos Aires “Colon” teatro 
sekančio sezono programą, kurion 
yra įtrauktas ir vilnietis tenoras Vir
gilijus Noreika. Rudenį jis dainuos 
P. Čaikovskio “Eugenijaus Onegino” ‘ 
operos spektaklyje, atlikdamas Lens- 
kio vaidmenį, šiame teatre yra dai
navęs ir Kipras Petrauskas, o V. 
Noreika yra jo mokinys.

Brazilija
“PALANGOS” VIENETO skautai 

ir skautės, vadovaujami Eugenijos 
Bacevičienės, vieną savaitę stovykla
vo pajūryje netoli nuo Sao Paulo. 
Šį vienetą prieš ketverius metus 
įsteigė kun. H. Šulcas, SDB. Stovyk
loje dalyvavo 40 skautų ir skaučių. 
Didžioji jų dalis lanko lituanistinę 
mokyklą, šoka “Rūtelės” grupėje.

DR. FERDINANDAS SAUKAS, 
Estijos konsulas Brazilijoje, po il
gos ligos mirė 1976 m. gruodžio 29 
d. Sao Paulo mieste. Jo laidotuvėse 
Campo Grande kapinėse dalyvavo es
tų kolonija, gausūs lietuviai ir lat
viai, lenkų, vengrų, korėjiečių atsto
vai, oficiali “Pro Liberdade” orga
nizacijos delegacija. “Mūsų Lietu
vos” savaitraštyje užuojautas velio- 
nies šeimai ir estams paskelbė bal
tiečių komitetas, Brazilijos Lietuvių

Bendruomenė, “Tarptautinio Fronto 
prieš Komunizmą” vardu — Meldu- 
tis Laupinaitis.

Urugvajus
LIETUVOS ATSTOVAS ANATO

LIJUS GRIŠONAS mirė š.m. sausio 
1 d. Montevideo mieste, sulaukęs 74 
metų amžiaus (gimęs Ukrainoje). 
Diplomatinę tarnybą buvo pradėjęs 
1930 m. Lietuvos konsulate Buenos 
Airese, Argesntinoje, raštvedžiu, 
konsulinio skyriaus vedėju. Konsu
latas, persiorganizavo į pasiuntinybę, 
vėliau buvo perkeltas į Urugvajaus’ 
sostinę Montevideo. Po ministerio 
dr. K. Graužinio mirties buvo pa
skirtas Lietuvos atstovu su pasiun
tinybės reikalų vedėjo titulu. Ve
lionis taipgi buvo muzikos mokyto
jas ir dainininkas, 1929 m. baigęs 
Klaipėdos konservatoriją. Gyvenda
mas Argentinoje, režisavo dramas, 
operetes, dainuodavo solo ir kvarte
tuose. Palaidotas sausio 2 d. Monte
video priemiesčio Cerro kapinėse.

ŠEŠTOJO P. AMERIKOS LIETU
VIŲ KONGRESO rengėjų komitetą 
sudaro: pirm. V. Dorelis, vicepirm. 
dr. A. Stanevičius, I sekr. dr. L. Dut- 
kaitė-Giffoni, II sekr. kun. J. Gied
rys, I ižd. E. Dutka. II ižd. J. Moc
kevičius, ryšininkas su valdžios par
eigūnais Pr. Dobilevičius. narė M. 
Mcckevičienė. Komitetui savo para
mą buvo pažadėjęs ir Lietuvos atsto
vas A. Grišonas, prieš mirtį supažin
dinęs Urugvajaus valdines įstaigas 
su planuojamu kongresu ir rengėjų 
komitetu.

MONTEVIDEO LIETUVIAI vėl iš
leido naują plokštelę “Jauna naktis”, 
kuriai įrašai yra gauti iš okupuotos 
Lietuvos. Aplanką nupiešė dr. A. 
Stanevičius Plokštelėje — 12 pra
moginių dainų: “Motinos rauda”, 
“Beng! Bengi”, “Žadėjau juoktis”', 
“Atsiliepk dainoj”, “čigonų berniu
kas”, “Jauna naktis”, “Mylėk ir lauk”, 
“Laiveliu”, “Gal ir teks”, “Tik ry
toj”, “Vėl Svieski”, “Sudie, mama!” 
Kaina nepažymėta.

Australija
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 

Australijos rajono vadijos ir VI tau 
tinės stovyklos rengėjų pasitarimas 
įvyko Melburne Australijos Lietuvių 
Dienų proga. Pasitarimui vadovavo 
tautinės stovyklos rengėjų komite
to pirm. ps. H. Antanaitis, kalbėjo 
naujasis rajono vadas v.s. A. Mau- 
ragis. Išklausius keletą pranešimų, 
padaryta išvada, kad ruošos darbai 
vyksta sėkmingai, tik dar trūksta 
daug lėšų, šeštajai tautinei stovyklai, 
kurioje 1978 m. bus paminėtas lietu
viškosios skautijos šešiasdešimtme
tis, pirmą kartą yra gauta Australi
jos Skautų Sąjungos Gilwell stovyk
lavietė prie Melburno. Lig šiol ji 
niekam nebuvo nuomojama — lie
tuviams padaryta pirmoji išimtis s. 
VI. Stasiliūno dėka, nes jis yra geras 
stovyklavietės administratoriaus bi
čiulis. Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Adelaidės skyrius paskelbė prozos 
veikalo konkursą Australijos lietu
viam rašytojam bei mėgėjam. Lau
kiama novelių, apysakų ar atsimini
mų. Premijai numatyta 500 austra
liškų dolerių, bet ji gali būti ir ne
paskirta, jeigu nebūtų rasta premi- 
juotino veikalo. Laimėtojui premija 
bus įteikta VI tautinėje stovykloje 
1978 m. pradžioje.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUO

SE vasario 5 d. įvyks nepaprastas 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos at
stovų suvažiavimas. Pagrindinis dė
mesys teks įstatų pakeitimo patvir
tinimui ir patikėtinių akto priėmi
mui bei rinkimams.

BRADFORDO LIETUVIAI Kūčias 
šventė “Vyčio” klube, pasikvietę sve
čių anglų. Stalus palaimino kapelio
nas kun. J. Kuzmickis. Kalėdinėm 
temom kalbėjo klubo pirm. St. Gė- 
ryba, kultūrinių reikalų vadovas J. 
Adomonis, kun. J. Kuzmickis, A. Bu- 
čys ir J. Žalys. Bernelių Mišias po 
vakarienės kitame kambaryje atna
šavo kun. J. Kuzmickis, giedant vy
rų choreliui. Kalėdiniame pamoksle 
pabrėžė viltingą gyvenimą. Viešpa
ties ir žmonių meilę.

Lenkija
INFORMACIJĄ APIE IPOLITĄ 

UŽKURNĮ, liaudies skulptorių, su jo 
nuotrauka prie skulptūrų paskelbė 
laikraštis “Glos Wybrzeza” 1976 m. 
gruodžio 10 d. Jo skulptūrų parodą 
Toninėje ir kitoje vietovėje suren
gė Sovietų Sąjungos ir Lenkijos Bi
čiulių Draugija. Pasak lenkų laik
raščio, I. Užkurnys yra stalius, dir
bantis vienoje Vilniaus įmonėje. 
Skulptūra pradėjęs domėtis 1960 m. 
ir jau 1965 m. dalyvavęs parodoje, 
o vėliau savo parodas surengęs dau
gelyje R. Europos miestų. Šiam 50 
metų amžiaus skulptoriui būdingas 
jo kūrinių lengvumas. Jiems jis daž
niausiai pasirenka ąžuolo medį, la
biausiai mėgsta istorines ir legendi
nes temas. Kuria mažas statulėles, 
bet nevengia ir didelių. Pvz. vienas 
jo kūrinių vaizduoja 32 lietuvių nu
žudymą Ablingoje, o jo didelių figū
rų M. K. Čiurlioniui pagerbti yra 
prie Druskininkų, čia, atrodo, turi
mas galvoje “Čiurlionio kelias”, už 
kurio stogastulpius ir figūras I. Už
kurnys su kitais liaudies meistrais — 
S. Riauba, S. Karanausku, J. Pau
lausku ir V. Jaručiu — laimėjo me
no saviveiklai skirtą pirmąją kultū
ros ministerijos premiją 1976 m.'



Velionis aktorius Barauskas tebekalba
Leono Barausko aktorinės kūrybos įrašai ilgo grojimo plokštelėje, išleistoje 1976 metais Čikagoje

Yra turbūt pasaulyje šimtai 
knygų Įvairiomis kalbomis, ku
riose teatro žmonės aprašo savo 
darbo patirtį. Net tų atsiminimų 
knygų pavadinimai dažnai pana
šūs: “Gyvenimas scenoje”, “Ak
toriaus dalia”, “Teatras ir gyve
nimas", ‘Teatras — mano gyve
nimas" ir t.t. Kažin, ar tokios 
memuarinės raštijos susilauk
sim kada išeivijoj? Gal? Gal 
monografiją apie koki vienetą? 
Kodėl gi ne? Juk atidžiau pa
žvelgus, aktoriaus darbas išei
vijoj iš esmės ne kuo skirtingas 
nuo darbo scenoje “normaliose” 
sąlygose. Bent kol prasimuša- 
ma. Gal reikalaujantis dar di
desnio tikėjimo savo pašauki
mu, kultūrine teatro misija.

Kaip bebūtų, visuose kraštuo
se teatro kolektyvams būtinas, 
atsinaujinimas. Bent kas dešimt 
metų tenka pakeisti aktorių su
dėtį, repertuarą, persvarstyti 
santykius su publika, rasti nau
jus kontaktus su žiūrovais. Tie 
pat dėsniai galioja ir paskiriems 
individams. Aktoriai privalo ir
gi judėti, keisti darbo aplinką, 
kolegų ir draugų ratelį, kitaip 
jų laukia stabarėjimas. Išeivijos 
aktoriaus atveju skirtumas yra 
tas, kad gyvenimo sąlygos tik 
paspartino tą kaitą. Pats gyve
nimas atsijojo pelus nuo grūdų.
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Amžių būvyje visuomenė įvai

riai žvelgė į aktoriaus profesiją. 
Graikai gerbė, romėnai niekino. 
O esmėje aktoriaus darbas ge
rokai paprastas. Aktorius — tai 
žmogus, kuris savo judesiais, 
balso išraiška, jausmais ir vidi
niu tūriu, savo sugebėjimu ap
valdyti vaidybinę techniką pasi
rodo publikai, kuriai jis trokšta 
perteikti tam tikrus pergyve
nimus. Publikai, kurią jis ger
bia. Nei daugiau, nei mažiau. 
Vaidinti tai reiškia išpažinti sa
vo tikėjimą, kad esama dalykų, 
jausmų, kurie jungia visus žmo
nes. Tiesa, dažnai sakoma, kad 
tas ar anas gimęs aktorium, kad 
jis nešiojasi teatrą “savo krau- 
juje”. Nevisi su tuo sutiks.

Žymus prancūzų režisorius 
Marcei Marėchal, perėjęs labai 
sudėtingą gyvenimo kelią, ki
taip žvelgia į vadinamąjį “pa
šaukimą”. “Niekas negimsta ak
torium”, — sako jis. — Juo p.ą- 
sidarai per darbą, prakaitą, ko
vą su savim pačiu”. Jis su pa
garba mini garsaus Charles Dul- 
lin, kuris buvo jo mokytoju 
(kaip ir mūsų J. Miltinio), žo
džius:

Norit eikit į paskaitas, norit neikit, 
elkitės kaip tinkami, bet svarbiau
sia — vaidinkit, vaidinkit, vaidinkit! 
Betkur, betkada, betkaip, su betkuo, 
bei vaidinkit, praktikuokit savo me
ną, užuot aušinę burnas apie teori
jas ir tauziję!

Nežinia ar aktorius Leonas 
Barauskas bus girdėjęs šį pa
tarimą, bet jis vykdė jį beveik 
paraidžiui. Pradėjęs savo akto
rinę karjerą Telšių teatre (su 
pagarba minės Ip. Tvirbutą, vė
liau rinks jam padėti aukas), 
jis entuziastingai prisidėdavo 
prie kiekvienos pastangos puo
selėti išeivijoj teatrą. Tiesa, jis 
nepaliko jokių užrašų, jokio 
dienoraščio. Nieko, kas apsaky
tų šviesius ir niūrius jo darbo 
momentus. Ir gaila. Liko tik jo 
vaidmenų įrašai Montrealio lie
tuvių teatro išleistose plokšte

Ekskursijos į Europa, 1977m.
1. Balandžio 28 - gegužės 6

2. Visos vietos jau užimtos
3. Gegužės 24 - birželio 7....
4. Birželio 19 - liepos 4.......

5. Liepos 7-21.....................

6. Liepos 21 - rugpjūčio 4 ...
7. Rugpjūčio 8-28.... ..........
8. Rugsėjo 1-15..................

9. Rugsėjo 22 - 30................
10. Lapkričio 7 -15..... .....

( 8 dienos) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje
1 naktis

(14 dienų) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje
2 naktys, Romoje 6 naktys 

(14 dienų) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje
2 naktys, Vienoje 6 naktys 

(14 dienų) Leningrade 1 naktis, Vilniuje
6 naktys, Leningrade 2 naktys, 

Stockholme 2 naktys, Kopenhagoje 2 naktys 
(14 dienų) Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 6

naktys, Frankfurte 4 naktys 
(20 dienų) Vilniuje 5 naktys, Frankfurte

3 naktys, Romoje 1 1 naktų 
(14 dienų) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje

2 naktys, Romoje 5 naktys 
(dar gali pasikeisti, 8 dienos) Vilniuje 6

naktys, Maskvoje 1 naktis
( 8 dienos) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje

1 naktis

Šiame sąraše minėtos grupės nr. 3 — 8 imtinai galės pasirinkti, vietoje šiame tvarkaraštyje nurodytų mies
tų, Minską arba kitus miestus Europoje bei Sov. Sąjungoje, jeigu susidarys 5 keleivių grupė, norinti ten 
važiuoti. Smulkesnių informacijų teirautis telefonu arba rašyti šiuo adresu:

V. Bacėnas (416) 533-3531 ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

lėse — “Baltaragio malūne”, 
“Milžino paunksmėje”. Liko 
pluoštai nuotraukų. Liko jo bal
so skambesys mūsų atminty
je .. . Skaidrių akimirkų prisi
minimai, kai jis interpretavo 
Vaičiulaičio “Uodą”, J. Marcin
kevičiaus Metraštininką, kai 
skaitė Donelaitį ar Sruogos 
“Dievų mišką”. Cikagiškiai, ži
noma, tų akimirkų prisiminimų 
turi daugiau, negu mes Kana
doj, nes tenai Barauskas pralei
do didesnę gyvenimo dalį. Užtat 
sveikintinas visais atžvilgiais 
Danos Barauskienės ir plokšte
lės fondo ryžtas 1976 m. pateik
ti visuomenei bent dalelytę iš
likusių įrašų plokštelės forma.

Leistina turėti skirtingų nuo
monių apie aplanko piešinį (mū
sų manymu, pernelyg banalų, 
“guliverišką”), bet visumoj lei
dinio apipavidalinimas yra be 
priekaištų. Redaktoriai nepasi- 
šykštėjo iliustracijų, vaizdžiai 
nusakančių akt. L. Barausko nu
eito kelio etapus. Nemažiau rū
pestingai jie surinko artimiau 
velionį pažinusių žmonių liudi
jimus. Gal momento poveikyje 
teikė išskirtiną reikšmę atsisve- 
kinimo žodžiams, tartiems eilė
raščio ar nekrologo forma. Iš 
visų jų alsuoja gili pagarba L. 
Barausko asmenybei. Ne vien 
kaip “ponui su sodriu balsu" bei 
“oficialiam kalbėtojui” įvairių 
Čikagos renginių proga, bet taip 
pat ir užvis labiau kaip žmogui.

Sunku būtų ką naujo prie jų 
pridėti, kuo papildyti tuos liu
dijimus, nors šias eilutes rašan
čiajam ir teko dažnai susitikti 
su L. Barausku, pažinti jo nuo
širdumą, atvirybę, svetingumą, 
kai jis gyveno Montrealyje. Bet 
tai buvo jo formavimosi metai.

Daug kas dar buvo nesupran
tama jo elgsenoj: nepasitikėji
mas savimi, pernelyg pabrėžia
ma žemaitybė (visi žinom kokie 
gali būti nuobodūs žemaičiai, 
kai rodo savo separatizmą), 
skrupulai vaidinti kaikuriuos 
vaidmenis, tarsi tai darydamas 
išduotų savo asmeninius pasau
lėžiūrinius įsitikinimus. Nema
žiau būta naivumo ir jo santy
kyje su literatūra. Esu pvz. jį 
užgavęs, kai prunkštelėjau jam 
deklamuojant itin pakiliai, su 
patosu tokį komišką ketureilį:

Po žilvičiais “dies irae” krankė 
kuosos.

Du seneliai po žilvičiais, du seni 
Savo grabui rinko lentą baltą 

uosio
Sau laimingo myrio Dievą 

melsdami

Nelengva buvo Leviu! išaiš
kint, kodėl man pasirodė juo
kingom tos lotyniškai kvarkian
čios kuosos ir “seni" seneliai 
lentpjūvėj čiupinėjantys lentas, 
nušneką apie kažkokį “myrį” 
(koks klaikus žodis!). Visa tai 
praeitis, ir būtų galima tą in
cidentą užmiršti, kaip kad tik
riausiai jį buvo užmiršęs a.a. 
Barauskas. Jeigu jį prisimenu, 
tai todėl, kad klausydamas 
plokštelės jauti (ir tai įstabiau
sias dalykas), kaip nuo to laiko 
Barausko toli pažengta laisvėji
mo, savojo “aš” atradimo keliu. 
Kaip jo kantriai dirbta, moky
tasi, jieškota. Kaip jo susivokta, 
kad eilėraščio skambumas — 
dar neviskas. Pagaliau, kaip jo 
sugebėta suderinti paklusnumą 

režisoriaus valiai su noru plėsti 
valdas šalimais savo aktorinės 
autonomijos.
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Šia prasme plokštelė tikrai at
skleidžia neblogiau už betkokį 
autobiografinį rašinį jo jieško- 
jimus ir polėkius. Pirmąją jos 
dalį sudaro išimtinai ištraukos 
iš įvairių Dariaus Lapinsko 
“multimedia” pastatymų, ku
riuose naudotasi Barausko bal
sine medžiaga daugiau ar ma
žiau kaip muzikiniu instrumen
tu. Tai operos “Lokys” uvertiū
ra, “Vivos plango”, “Cantata 
declamata” fragmentas, “Jūra
tės ir Kastyčio” baleto fragmen
tas .. . Mišrainės, kuriose taip 
pat praskamba simfoninis or
kestras, kalbantis jaunimo cho
ras, įvairūs solistai (E. Vilutie- 
nė, A. Stempužienė, S. Baras). 
Neturėjusiems galimybės daly
vauti tuose grandioziniuose ren
giniuose yra proga su jais susi
pažinti. Sakykim, kad Baraus
kui tekdavo tuose spektakliuo
se pasakotojo, svarbiausio žodi
nio veikėjo, savotiško “ryšinin
ko” rolė. Bet jis jos neatmesda- 
vo kaip nedėkingos pareigos, 
nes scena buvo jam vieta pa
reikšti savo tikėjimą žodžio, 
poezijos, teatralumo magiškąja 
galia. Nesu pažinojęs Barausko 
artimiau, bet iš pasikalbėjimų 
nuotrupų susidariau vaizdą, kad 
jis augštai vertino išradingumą, 
entuziazmą, drąsą, teatralumą 
visose spektaklio srityse.

Antroje plokštelės dalyje pa-, 
sitinka mus Barauskas pilkser- 
mėgis. Barauskas kasdieniniais 
apdarais. Čia jis, taip sakant, 
yra pats sau režisorius. Tiek at
liekamų dalykėlių atrankoj, tiek 
'jų interpretavime. Nevisi įra
šai yra vienodai techniškai pa
sisekę. Kaikas užregistruota 
renginių metu. Savaime aišku, 
aktoriui yra pavykę kaiką daug 
meistriškiau atlikti repeticijose 
ar ruošiantis namuose. Nežiū
rint to, ši plokštelės pusė pui
kiai atskleidžia Barauską kaip 
menininką ir žmogų. Talentingą 
aktorių, kuris yra kaip “džiz- 
manas”. žmogus, pažįstantis 
muzikinius kalbos išteklius, jau
čiantis ritmą, nepabūgstąs nau
jų variacijų, sugebantis intona
cijų ir mostų (kurių mes, deja, 
nematom) pagalba perteikti pla
čiausią teksto niuansų gamą.

Daug netikėtumų laukia klau
sytojo. Visų pirma tenka padė
koti plokštelės leidėjams, kad 
jie nepabūgo įterpti “samogitia- 
dos” — žemaitiškųjų tekstų. 
Nėra tai kažinkokie literatūros 
perlai tie “žemaičių pasveiki
nimai”, “Žemaičių daina”, “Na- 
jiesi - nadektousi”. Sakykim et
nografinė medžiaga. Yra tekę ją 
girdėti Barausko rečitalių metu, 
ir vis antroje programos daly
je (“linksmojoj”,, kaip sakoma) 
kaip magaryčias. Tarsi riebius 
anekdotus po sočios vakarienės. 
Plokštelės klausantis, susidaro 
kitas vaizdas. Gal todėl, kad įra
šas atliktas vakaro metu, su vi
sais salės triukšmais. Staiga aiš
kiai pajunti, kad toji “žemaity
bė” nėra paprastas afišavimasis 
ar “balaganščina”, bet kažkas 
Barauskui nepaprastai savito. 
Daina “Oi tu Jozėl, Jozėl, kur 
tu vandravoji”, kaip ir pasakos 

apie tris “domius”, yra neatski
riama jo dalis. Ir interpretuoja 
Barauskas tuos dalykus meist
riškai. Retas klausytojas nesusi
laikys neprunkštęs, klausyda
masis “Najiesi — nedaktousi”. 
Taip nuostabiai Barauskas įve
da klausytojus į pasakišką pa
saulį, taip sukuria iliuziją, kad 
jaučiamės tarsi vaikigaliai su
tūpę aplink senį pasakorių.

Tai gyva mūsų atminimuose, 
mūsų sapnuose Lietuva. Visi 
antrojoj plokštelės pusėj įrašy
ti dalykėliai turi tą pačią jung
tį — tėvynės ilgesį. Skaistų Lie
tuvos skliautą. Nušvitusį žmo
gaus dėka, kuriam tas regėji
mas niekad nebuvo išblėsęs ir 
kuris jį atrado kitų lietuvių poe
tų vizijose. Artimų jam savo 
dvasiniu vidum, paprastų žmo
nių paprastuose žodžiuose. Vla
do šlaito ir Jono Meko lyrikoj. 
Kas paskatino Barauską imtis 
šių tekstų, nežinia. Viena tik 
aišku, nėra tai populiarūs, pla
čiai deklamuojami tekstai. Bet 
jis skaitė juos kaip Braille raš
tą, palytėdamas kiekvieną kau
burėlį. įsijausdamas į kiekviena 
žodį, kiekvieną pauzę. Jo inter
pretuojamas J. Meko eilėraštis 
“Aš —-' lietuviškas žemdirbys” 
sužėri visomis varsomis, visu ly
riškumu. Taip aktorius pripildo 
.ii gyvybe, įkaitinta iki raudo
numo. Jau vien dėl tos vienos 
įvijos plokštelę verta įsigyti.

Keista kartais mūsų galvose
na! Kai aktorius būna apdova-

Velionis aktorius Leonas Barauskas, reiškęsis teatro srity Kanadoj ir JAV

Sėkminga mokykla
M. STONYS

Kai kalbama apie lituanisti
nes mokyklas, prisimenama vi
sokie jų sunkumai, trūkumai ir 
pradedama dejuoti, lyg tos ai
manos padėtų išbristi iš visų ne
gerovių balos. Bet pokalbiai pra
eina, mokytojai toliau dirba ir 
stengiasi, kad lituanistinė mo
kykla nebūtų vadinama vargo 
mokykla. Tos mokytojų pastan
gos ir darnus bendradarbiavi
mas su mokinių tėvais duoda 
nuostabiai gerų rezultatų.

štai lituanistinė Kristijono 
Donelaičio mokykla Čikagoje 
įžengė į aštuonioliktus darbo 
metus. Ji turėjo ir turi daug 
mokinių bei pakankamai darbš
čių mokytojų. Jos direktorius 
Julius Širka pasakoja, kaip mo
kykla nugalėjo vadovėlių ir kitų 
mokslo knygų trūkumą: “Prieš 
1968 metus labai pasigedome 
Lietuvos geografijos vadovėlio. 
Nesulaukdami jo pasirodant, 
patys jį parūpinome ir 1968 m. 
išleidome. Vadovėlio antraštė — 
“Lietuva tėvynė mūsų”. Po to 
leidome knygą po knygos, kol 
šiais 1976 m. pasiekėme viršū
nę, išleisdami didžiausią ir gra
žiausią 17-liktą mokslui reikalin
gą knygą —- “Lietuvių literatū
ros skaitymus”. Jos sudarytoja, 
redaktorė, mokytoja ir rašytoja 
D. Bindokienė. Knyga didelė, 
beveik 600 pusi., su 35 rašytojų 
atvaizdais, gražiai įrišta, šiai ir 
kitoms knygoms išleisti lėšų pa
rūpino tėvų komitetas, mokyto
jai, mokyklos rėmėjai.

Krist. Donelaičio lituanistinė 
mokykla dar ' išleido mokinių 
prirašytų ir gausiai iliustruotų 
10 metraščių. Visa sudėjus, iš
leistos 27 knygos per 17 darbo 
metų. Manau, kad nesuklysiu 

notas gražiu balsu, gražia išvaiz
da, neiškenčiame nepasakę: 
“Kaip gaila, kad jis ne kino ak
torius! Kokia būtų žvaigždė!” 
Mums tačiau niekad nešauna į 
galvą mintis prieiti prie tapy
tojo ir tėkšti jam: “Jūs puikus 
dailininkas. Koks būtų iš jūsų 
puikus fotografas!” Barausko 
atveju mes dažnai elgėmės pa
našiai. Vis pabrėždavom jo bal
so tembro ' grožį, užmiršdami, 
kad jis pirmoj vietoj yra žmo
gus, kuris turi ir nori mums 
kažką pasakyti. Šia prasme 
plokštelė yra daugiau nei žmo
gaus balso įrašas, nei Bel Can
to gražliava, o kažkas daugiau. 
Sakytume testamentas. Tas ter
minas čia neperstiprus. Kai 
klausaisi jos, kai girdi Baraus
ką, tariantį “Aš lietuviškas žem
dirbys”, negali sakyti: “Ja, ja, 
turėjo tas žmogus kažkada gra
žų balsą”. Joje girdi ne balsą, 
bet žmogų. Žmogų, norėjusį pir
moj vietoj praskaidrinti tavo 
buitį. Didelio duosnios širdies 
talento, žmogų savamokslį. Kaip 
kiekvienam tikram aktoriui 
taip ir Barauskui teatras buvo 
buities prasmė. Jam vaidint 
reiškė ne grožėtis savim pačiu, 
bet būti savim pačiu — lietuviu 
ir žmogumi.

LEONAS BARAUSKAS. Ilgo gro
jimo plokštelė. Redagavo Darius 
Lapinskas. Dailės apipavidalini
mas ' Zitos Sodeikienės. Išleido 
Dana Barauskienė ir Leono Ra
dausko plokštelės fondas.' Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. Čikaga, 
1976 m.

pasakęs, jog tai vienintelė tokia 
lituanistinė mokykla visame pa
saulyje, ne vien Amerikoje. Jo
je, matyt, yra daug rašto ir kny
gos entuziastų bei rėmėjų, jei 
tiek daug padaroma lituanisti
nės mokyklos labui. Tik įsivaiz
duokime, kas būtų, jei kiekvie
na lituanistinė mokykla pagal 
savo ūgį atitinkamai padarytų, 
parūpindama vadovėlių ir kitų 
mokslo priemonių. Tada tikrai 
palengvėtų mūsų mokyklų dar
bas ir sumažėtų visokie trūku
mai.

Atsiras tokių, kurie sakys, kad 
beveik kiekviena lituanistinė 
mokykla išleidžia kasmet bent 
po vieną mokinių laikraštėlį. 
Taip, išleidžia, bet nespausdin
tą. Tokių nespausdintų laikraš
tėlių Krist. Donelaičio lituanis
tinės mokyklos mokiniai yra iš
leidę net 68 numerius. Tie laik
raštėliai rodo, kad mokiniai no
ri ir ryžtasi išbandyti “savo 
plunksną”. Tai busimosios kar
tos žurnalistai, rašytojai ir kito
kie lietuviško rašto žmonės. Jų 
mums reikia ir reikės. Todėl 
mokytojo lituanisto rūpestis ir 
uždavinys — surasti mokykloje 
mėgstančius ir galinčius rašyti, 
juos pamankštinti ir įstatyti į 
“vėžes”, iš kurių nebeiškryptų, 
išėję iš mokyklos. Žinoma, ta
lentams ugdyti reikia talentingų 
ir mokytojų. Kur jų nėra, ten 
jaunučių talentai retai pasiro
dys. Todėl neišleistina iš galvos 
lituanistinių mokyklų mokytojų 
parinkimo problema.

Krist. Donelaičio lituanistinė 
mokykla Čikagoje — mums vi
siems gražus pavyzdys. Ji nėra 
vango mokykla, nors savo rūmų 
.neturi, nes sugeba pati pašalin
ti kaikuriuos sunkumus ir trū
kumus.
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Gi KllLTKlffiJE VEIKLOJE
VASARIO 16-TAJAI SKIRTA tra

dicinė dailės paroda Niujorke šiemet 
įvyks vasario 5-13 d.d. Kultūros Židi
nyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. Premijos bus paskelbtos per pa
rodos atidarymą vasario 5 d. Sekan
čią dieną numatyta paskaita apie 
meną, o vasario 12 d. — koncertas 
ir literatūros vakaras. Populiarumo 
premija bus paskelbta valandą prieš 
parodos uždarymą vasario 13 d., 8 
v.v. Tikimasi, kad šiemetinėje paro
doje dalyvaus daugiau jaunimo.

PIANISTĖS RAIMONDOS APEI- 
KYTĖS koncertą Kalifornijoje, Los 
Angeles mieste, surengė latvių orga
nizacija. Pirmojoje dalyje ji atliko 
lietuvių kompozitorių kūrinius: J. 
Kačinsko “Siuntė mane motinėlė”. 
J. Gruodžio sonatos nr. 2 ištrauką 
“Tykiai, tykiai”, M. K. Čiurlionio 
preliudą, V. Jančio “Viziją”, B. 
Budriūno “Audringus debesis virš 
Kauno”, J. Gruodžio “Variacijas B- 
Dur”, G. Gudauskienės “Suktinį”. 
Latviams kompozitoriams atstovavo 
A. Kalninšo “Baladė”, “Kapričio”, 
“Himnas gimtajai mano šaliai”, J. 
Medinšo “Dainos”’ nr. 10, 6, 3 ir 2, 
E. Darzinšo “Melancholiškas valsas”, 
J. Vitolio “Variacijos latviška tema”.

KUN. PAULIUS JATULIS, dir
bantis Vatikano archyvuose, Lietu
vių Istorijos Draugijai per A. Rūgytę 
Čikagoje atsiuntė 1867 m. vysk. M. 
Valančiaus knygos fotokopiją. Ši 
puošni knyga mediniais viršeliais 
buvo atsiųsta popiežiui Pijui IX, 
1954 m. gruodžio 18 d. paskelbusiam 
Marijos Nekalto Prasidėjimo dogmą. 
Joje yra paties vysk. M. Valančiaus 
atliktas popiežiaus ■ bulės “Ineffabi- 
lis” vertimas į lietuvių kalbą, kali
grafiškai užrašytas grafienės Idalijos 
Platerienės. Kiekvieną puslapį puo
šia jos spalvoti Lietuvos laukų, miš
ko gėlių ir uogų piešiniai. Medinia
me viršelyje yra išpjaustytos gėlės, 
viduryje — metalinis Vytis, kam
puose — maži herbai, pakraščiuose 
— lotyniškas tekstas iš “Giesmių 
giesmės”. Šią istorinę knygą padėjo 
surasti lietuvių bičiulis kardinolas 
Antonio Samore. Jos spalvotos foto
kopijos išleidimu turėtu pasirūpin
ti kuri nors lietuvių institucija vysk.
M. Valančiaus šimtųjų mirties meti
nių proga.

LITUANISTIKOS INSTITUTO NA
RIAI yra paruošę keletą darbų spau
dai. St. Goštautas jau pasiuntė Bo
lonijos' universitetui Italijoj pirmą
ją dalį studijos “Dos Humanistas 
Espanoles del Sigio XVI en Italia, 
Polonia y Lituania: Antonio Augus
tin y Pedro Ruiz de Moros (“Du 
XVI š. ispanų humanistai Italijoje, 
Lenkijoje’ ir Lietuvoje: Antonio Au
gustin ir Pedro Ruiz de Moros”). J. 
Puzinas yra užbaigęs dvi knygas — 
“Prof. med. dr. Petras Avižonis” ir 
“Pabaltijo universitetas Pinneber- 
ge”. Albertos universiteto leidykla 
Kanadoje gavo A. šešplaukio biblio
grafini darbą “Lituanica in the Wes
tern European reserach libraries”. 
V. Žemaitis baigė rašyti etnografi
nę “Zanavykų monografijos” dalį.

LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS AR
CHYVAS, vadovaujamas prof. J. Ži
levičiaus, gavo muzikini velionies 
kompoz. Broniaus Jonušo palikimą 
iš jo žmonos Elenos. Jį sutvarkius, 
susidarė 17 nemažų tomų. Tačiau 
iš 12-kos plokštelėje įrašytų B. Jo
nušo maršų, rankraštyne rasti tik 
trys. Dalį jų pavyko rasti pas LM 
Archyvo orkestrinį skyrių tvarkan
tį J. Kevettą, gyvenanti Irwingtone,
N. J. Iš viso surasti astuoni maršai, 
bet nėra tų plokštelėn įgrotų maršų 
partitūrų. Prof. J. Žilevičius prašo 
asmenis, turinčius B. Jonušo maršų 
bei kitų kūrinių partitūras, atsiųsti 
jas Lietuvių Muzikologijos Archy
vui, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA. Jis taipgi būtų dėkin
gas, jei buvusieji B. Jonušo vado
vautu orkestrų nariai suteiktų infor
macijų apie koncertuose skambėju
sius šio kompozitoriaus kūrinius. Ši 
medžiaga labai reikalinga B. Jonu
šo biografijai.

BALTIEČIŲ DRAMOS ANTOLO
GIJĄ anglų kalba “Confrontations 
with Tyranny” (“Akistatos su tiro
nija”) netrukus išleis leidykla Wa
veland Press, Inc., P.O. Box 400, 
Prospect Heights, Ill. 60070, USA. 
Leidinį sudaro šešios pjesės su ati
tinkamais įvadais. Lietuviams at
stovauja A. Landsbergio “Penki stul
pai turgaus aikštėje”, A. Škėmos 
“Pabudimas”, latviams —• jų dra
maturgai G. Priede ir M. Ziverts, 
estams — E. Vetemaa ir P. E. Rum- 
mo. Antologijos kaina — $15. Už
sisakyti reikia leidykloje. Pirmąjį to
kio pobūdžio leidinį redagavo baltie- 
čių teatro entuziastas dr. A. Strau- 
manis, dirbantis Pietinio Illinois 
universiteto Carbondale teatro de
partamente. Leidėju turėjo būti 
“Southern Illinois University Press”, 
tačiau ši leidykla sumanymo atsisa
kė, nesusilaukusi pakankamai užsa
kymų. Dr. A. Strumaniui tada pavy
ko prišnekinti “Waveland Press, 
Ine.,” leidyklą, kur jį netgi priėmė 
etninės literatūros patarėju. Tuo bū
du susidaro nauja galimybė baltie- 
čių knygoms anglų kalba, jeigu bus 
susilaukta pakankamo skaičiaus an
tologijos užsakymų. Lietuviai šią 
knygą turėtų pirkti ne tik sau, bet 
ir angliškai kalbantiem bičiuliam. 
Visi raginami nedelsiant kreiptis į 
leidyklą. Tokiu atveju dar šiemet 
būtų išleistas ir antrasis baltiečių 
antologijos tomas, apimantis tauto
sakos įkvėptus dramos veikalus.

KRISTIJONO DONELAIČIO MU- 
ZĖJUS bus įsteigtas restauruotoje 
Tolminkiemio šventovėje, kurią jis 
pats pastatydino, ilgus metus dirbo 
pastoriumi ir kurioje buvo palai
dotas. šventovės atstatymo projek
tą paruošė architektas N. Kitkauskas, 
darbus atlieka kultūros ministerijos 
paminklų restauravimo trestas. Pa
grindiniai rodiniai muzėjui jau yra 
sutelkti. Juos sudaro “Metų” rank
raščio faksmilės, K. Donelaičio raštų 
leidiniai, vertimai į vokiečių, anglų, 
japonų, lenkų, slovakų, čekų kalbas. 
K. Donelaičio kūrybą nagrinėjantys 
moksliniai kitų autorių darbai, jo at
minimui skirti rašytojų kūriniai. Mu- 
zėju papildys dailininkų P. Rimšos, 
D. Tarabildicnės, V. Jurkūno, P. 
Aleksandravičiaus bei kitų dailinin
kų sukurti K. Donelaičio portretai. 
Tarp jų bus ir pirmasis K. Donelai
čio portretas, pieštas pradinės Višty
čio mokyklos mokytojo pagal K. Do
nelaičio amžininkų prisiminimus. 
Lankytojai bus supažindinami su K. 
Donelaičio gyventu laikotarpiu, to 
meto buitimi, papročiais, anuometi
niu Karaliaučiumi, Tolminkiemiu bei 
jo apylinkėmis.

NAUJUOSIUS METUS vilniečiai 
sutiko tradiciniu G. Verdi “Travia
tos” spektakliu, kuriame Alfredą 
dainavo sol. V. Noreika. Filharmo
nijos salėje skambėjo J. Strausso 
kūriniai, atliekami simfoninio or
kestro su dirigentu J. Domarku. Ma
žojoj filharmonijos baroko salėj pir
mąjį koncertą surengė vargoninin
kas L. Digrys, smuikininkas E. Dig- 
rys ir Vilniaus operos bosas V. Dau
noras. Meno darbuotojų rūmuose 
koncertavo senosios muzikos ansamb
lis su Vilniaus operos sopranu G. 
Kaukaite-Žebriūniene. Paveikslų ga
lerija paverstoj Vilniaus katedroj 
įvykusiame koncerte programą atli
ko S. Sondeckio vadovaujamas ka
merinis Lietuvos orkestras, kameri
nis Vilniaus konservatorijos cho
ras, vargonininkas B. Vasiliauskas ir 
violončelistas K. Georgian. Nauja
metinius koncertus taipgi surengė 
estradiniai filharmonijos ansambliai, 
dūdų orkestras “Trimitas”, profesi
nio techninio mokymo komiteto pra
moginių šokių grupė.

KAUNO MUZIKINIAME TEATRE 
pirmą kartą Violetos vaidmenį G. 
Verdi “Traviatoje” atliko jaunoji 
dainininkė Aldona Kisielienė, šiuo 
metu dirbanti Vilniaus konservatori
joje, dainavimo studijas gilinusi ir 
koncertavusi Bulgarijoje. Kompoz. 
Giedriaus Kuprevičiaus teigimu, ji 
turi stiprų ir gražu balsą, neabejo
tinus aktorinius sugebėjimus. Jos su
kurtas Violetos vaidmuo priminė da
bartiniu laikų moterį. Spektakliui 
dirigavo S. Domarkas.

AKADEMINĖS “LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKOS” leidimą tre
čiuoju sintaksės tomu užbaigė Lie
tuvos Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas. Šį 
tomą redagavo kalbininkai K. Ulvy
das. A. Valeckienė ir V. Ambrasas. 
Jis yra plačiausias ir išsamiausias 
sintaksinės sandaros išdėstymas, su
sidedąs iš dviejų dalių. Pirmojoje 
nagrinėjami žodžių junginiai, antro
joje — tradicinės sakinio dalys, reiš
kimo būdai ir santykiai sakinyje.

NAUJAMETINĮ KONCERTĄ ma
žiesiems “Klounas-76” surengė Vil
niaus “Lėlės" teatras. Lėlių spek
takli režisavo V. Mozūras, muziką 
jam sukūrė komooz. M. Urbaitis.

SOVIETŲ SĄJUNGOS KINO 
TEATRUOSE pradedamas rodyti 
dviejų serijų spalvotas Lietuvos ki
no studijos filmas “Sodybų tuštėjimo 
metas”, rašytojo Jono Avyžiaus ro
mano ekranizacija. Scenarijaus auto
rius yra R. Granauskas, režisorius 
— A. Grikevičius, filmuotojas — D. 
Pečiūra, dailininkas — A. Ničius.

KLAIPĖDOS LIAUDIES OPEROS 
TEATRAS, jungiantis apie 150 savi
veiklinių operos entuziastų, švenčia 
veiklos dvidešimtmetį. Branduolį 
šiam kolektyvui jau 1953 m. sudarė 
K. Griauzdės vadovaujamas mišrus 
choras ir tautinių šokių ratelis su 
vadovu A. Alchimavičium. Darbo 
pradžiai buvo pasirinkta P. Čaikovs
kio opera “Eugenijus Oneginas”, ku
rią pastatė muzikos mokyklos dėsty
tojas A. Pozdnejevas. Prieš dešimt
metį muzikinę vadovybę iš K. 
Griauzdės perėmė jo buvęs mokinys 
K. Kšanas, baigęs Vilniaus konser
vatoriją. Jo vadovybėje repertuarą 
papildė S. Rachmaninovo “Alekas”, 
J. Strausso “Čigonų baronas”, G. Do
nizetti “Meilės eliksyras”. Visi Klai
pėdos liaudies operos solistai yra sa
viveiklininkai. tik kartais jiems tal
kon ateina tenoras Virgilijus No
reika. Per du veiklos dešimtmečius 
klaipėdiečiams buvo suvaidinta apie 
200 spektaklių.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
trijų dalių V. Mykolaičio-Putino poe
zijos programą “Dovaną rytmečio 
saulei nešu” pateikė dramos aktorius 
Laimonas Noreika, pasižymėjęs dai
liojo žodžio interpretatorius. Pirmą
jį Putino poezijos vakarą jis jau 
buvo surengęs 1964 m., o šį kartą 
jo kūrybai skyrė net tris vakarus 
iš eilės.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS mažie
siems žiūrovams paruošė N. Gertne- 
rio pjesės “Varlė karalienė” prem
jerą. Spektaklį režisavo S. Ratkevi
čius, apipavidalino dail. G. Žalalis, 
muziką sukūrė kompoz. B. Gorbuls- 
kis.

V. Kst.
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■ TORONTO, ONT. M6R 1 X6
(prie Bloor St. W., priešais "Towers" aikštę)

MAVETY AVĖ — ANNETTE, atskiras 8 kambarių namas, dvi prau
syklos. trys virtuvės, ekstra kambarys rūsyje. Garažas ir geras pri
važiavimas. Įmokėti S6.000: namas be skolų.

PEARSON AVE — RONCESVALLES, mūrinis 7 kambarių namas, 
dvi virtuvės, naujas stogas, naujai Įvesta elektros sistema. Vieta 
garažui. Įmokėti apie $6.000. Viena skola išmokėjimui. Prašoma 
kaina S43A)00.

GARDEN AVE — RONCESVALLES, atskiras 8 kambarių namas 
per du augštus. dvi virtuvės, dvi prausyklos; alyva-vandeniu šildo
mas. Arti susisiekimo ir apsipirkimo.

WRIGHT AVE — INDIAN RD., anie $10-12.000 įmokėti; 10 kam
barių per tris augštus. 3 prausyklos. 3 virtuvės, užbaigtas — įreng
tas kambarys rūsyje. Geras alyva-vandeniu šildymas, garažas su pla
čiu įvažiavimu. Vertas pažiūrėti — geras pirkinys.

MISSISSAUGA. Delkus Cresc. — Cawtra Rd., gražus, apynaujis, mū
rinis 7 kambarių namas; per du augštus, 4 miegamieji kambariai, 
gražiai išdekoruotas ir išklotas kilimais. Moderni, graži virtuvė, du 
dideli ir gražiai įrengti kambariai rūsyje. Dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu. Galima tuoj užimti.

ST. JOKŪBAITIS — (bendradarbis)
Toronto Real Estate Board narys

Tel. 534-3511 - namų 537-2869

Toronto Medžiotojų ir žūklautojų surengtame vakare buvo 
Aleksas Andrulis, laimėjęs II vietą, Henrikas Andrulis

įteikti žymenys geriausiems šaudytojams. Iš kairės:
I, Leonas Kiemelis — III Nuotr. B. Tarvydo

©^SPORTAS
LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Ave. Te!. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. mnn
M6H1A8 • Tel. 532-3400

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Skyrius

AKTYVAI — virš 10 milijonų
MOKA UŽ:

, = term, indėlius 2 metų 
E term, indėlius 1 metų 

*0-3 — pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas

10 - 8 = depozitu - čekiu s-tas
10-8 I DUODA PASKOLAS:
g _ ] = asmenines

Q ,n = nekiin. turto 
’•■’°"1 = investacines

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

9%%
9%
9% 
772% 
6%

9’/a%
91/2%

11%

‘J f ’• •• - • • . , ’ : ‘ •
Nemokama visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
ašmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

SHrnon? televisionf rU/f Savininkas — V. SIMINKEVIČ1US

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas ADMIRAL, 
"stereo“ ir kitos rūšies aparatus.

E D. K 0 N D R A T A S, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

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

1113 Dundas St. W., — . -i- Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 *’* NUOLAIDA

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos ledo ritulio pirmenybė

se su 23 taškais po 13 rungtynių 
pirmauja Kauno Pluošto komanda. 
Paskutinėse dvejose rungtynėse 
Pluoštas įveikė Telšių Mastį 10:2 ir 
Plungės Linų audinius 7:2.

Vilniaus miesto slidinėjimo var
žybose jėgas išbandė 80 slidininkų. 
Stipriausias buvo pedagoginio Vil
niaus instituto studentas M. Stec- 
kas, 20 km nuotolį įveikęs per 58 
min. ir 54 sek.

Lietuvos jaunimo uždarų patal
pų lengvosios atletikos pirmenybė
se Vilniuje varžėsi keturių sporto 
draugijų rinktinės. Pirmenybes lai
mėjo Darbo rezervų rinktinė, net 
20 taškų pralenkusi savo pagrindi
nius varžovus žalgiriečius. Lietuvos 
uždarų patalpų rekordą pasiekė 
Kauno nemunietis Z. Biliūnas. 16 
metų amžiaus, su kartimi iššokęs 
4 m. 73 cm. Jo laimėjimas betgi nė
ra didelis, nes šiose varžybose be 
konkurencijos dalyvavęs estas R. 
Lindelis iššoko 5 m 36 cm. Naują 
Lietuvos rekordą pasiekė ir Kauno 
nemunietė G. Kiūdytė, penkiakovė
je surinkusi 3.723 taškus. Minėtinas 
ir J. Rukšėno šuolis į tolį — 7 m 
20 cm.

Žiemos atostogų metu Plungėje 
ivyko individualios jauniausiųjų 
šachmatininkų pirmenybės, truku
sios visą savaitę. Dalyvavo 102 
šachmatininkai, suskirstyti į jaunu
čių ir vaiku grupes. Geriausieji ga
lėjo laimėti po 9 taškus. Jaunučių 
berniukų grupėje čempijonu tapo 
plungietis V. Majorovas su 8 taš
kais. vaiku grupėje — vilnietis M. 
Mališauskas su 7.5 taško, mergaičių 
grupėje — jonavietė N. Rutkaus
kaitė su 7 taškais. Varžybose paaiš
kėjo, kad stipriausia šachmatinin
ku pamaina ugdoma Vilniuje, nes 
vilniečiai laimėjo penkias prizines 
vietas. Liūdniausiai pasirodė jaunie
ji Kauno šachmatininkai, į prizi
ninkų eiles ncoravedę nė vieno savo 
nario. Mergaičių grupėje vyravo 
plungietės. išsikovojusios tris prizi
nes vietas.

Vyriausiuoju jaunimo krepšinio 
rinktinės treneriu Sovietų Sąjunga 
pakvietė kaunietį Stepą Butautą. 
Jis yra baigęs Kauno kultūros ins
titutą, 1944-56 m. žaidęs Lietuvos 
krepšinio rinktinėje, 1947-54 m. So
vietų Sąjungos. S. Butautas taipgi 
yra pasižymėjęs kaip Lietuvos mote
rų, Sov. Sąjungos merginų ir mo
terų rinktinių treneris. Sovietų Są
jungos pirmojoje ir antrojoje jau
nimo krepšinio rinktinėje yra ke
turi lietuviai krepšininkai — kau

niečiai A. Linkevičius. S. Jovaiša, 
M. Arlauskas ir vilnietis A. Pavi- 
lonis.
VYČIO ŽINIOS

Visuotinis, metinis susirinkimas 
šaukiamas vasario 27, sekmadienį, 
Lietuvių Namuose. Bus valdybos ir 
sekcijų veiklos pranešimai, išrinkta 
nauja valdyba.

Vyčio golfo sekcija, nors įsisteigė 
atskiras golfo klubas, savo veiklos 
nenutrauks. Vyčio golfo sekcija da
vė pradžią golfininkų veiklai ne tik 
Kanadoje, bet ir visoje S. Ameriko
je.

Algis Janušauskas universitetų už
darų patalpų lengv. atletikos pirme
nybėse šuolyje į tolį laimėjo I v., 
nušokęs 6.59 m. Algis yra pasiekęs 
ir geresnę pasekmę — 6.99 m. Var
žybos įvyko sausio 23 d. Toronto 
York universiteto patalpose.

Krepšinio tarpusavio varžybos su
rengtos jauniams C (14) sausio 21 d. 
treniruotės metu. Buvo žaidžiama 
vienas prieš vieną. Laimėtojai paaiš
kėjo tik po peržaidimų: 1. P. Tutlys 
6—1, 2. A. Balsys 6—1. 3. J. Karpis 
5—2, 4. R. Budrys 5—2.

Jauniai D (12) žaidė pirmąsias 
CYO lygos perorganizuotas rungty
nes su Holy Rossary ir pralaimėjo 
14:26 žaidė: G. Grabauskas 8, R. 
Karpis 6. P. Karpis. Marcinkevičius, 
R. ir E. Stanuliai, L. Ažubalis, J. ir 
P. Aukštaičiai.

Jauniai A (18) tose pačiose pirme
nybėse tik po pratęsimo laimėjo 
rungtynes su University Setlement 
73;.70 (66:66). Žaidė: Duliūnas 31, 
Arlauskas 24, Bajprįnas. Krawczyk 8, 
Kaknevičius 8, Štočkus 2.

Mūsų rėmėjams — p. Kojeliui ir 
B. Savickui nuoširdžiai dėkojame. 
Taip pat nuoširdi padėka mūsų nuo
latiniam rėmėjui Lietuvos sporto ve
teranui Vladui Bakūnui (Pembroke) 
už auosnią auką. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Vyrų krepšinio komanda sausio 23 
d. žaidė draugiškas rungtynes su To
ronto universiteto inžinierių koman
da. Mūsiškiai visą laiką vedė 10—15 
taškų. Pirmą puslaikį baigė 44:34, bet 
antrame puslaikyje mūsiškiai pasi
metė ir pralaimėjo 89:94. Žaidime 
dalyvavo A. Stankus, E. Norkus, A. 
Šlekys, E. Punkris, A. Deimantavi
čius, K. Urbonas, R. Sriubiškis, L. 
Plačiakis. A. Grigonis ir J. Grigonis.

Sveikiname L. Plačiakį, sugrįžusį į 
Torontą ir įsijungusį į Aušros krepši
nio komandą.

Nuoširdžiai dėkojame P. Šalnai, O. 
L. S„ L. Matukui ir P. Čiurliui už 
piniginę paramą Aušros klubui. V. M.

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų ir mergaičių 

susirinkimas įvyks vasario 6. sek
madienį, 2 v. p. p., seselių namuose, 
57 Sylvan Ave.

Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks 
vasario 6. sekmadienį, tuoj po 10 v. 
Mišių Prisikėlimo par. Muzikos stu
dijoje — ateitininkų kambaryje. 
Visi prašomi atsinešti nario mokes
tį $3. Dalyvavimas visiems būtinas.

Vyr. moksleivių rekolekcijos įvyks 
Gavėnios metu. Tiksli vieta ir laikas 
bus paskelbti vėliau.

Ateitininkų stovykla Wasagoje 
įvyks liepos 17 — 31 d. d. Stovyklau
tojų amžius 7—18 metų.

Toronto ateitininkų šventei, kuri 
įvyks balandžio 30 d., jau pradėta 
ruoštis. Šventės metu bus įžodis.

Skautų veikla
• Vasario 16 minėjimui “Šatri

jos” ir “Rambyno” tuntai vasario 6. 
sekmadienį, 11 v.r., renkasi į Prisi
kėlimo salę. Pamaldos — 11.30 v.r 
Iškilminga tuntų sueiga — 2 v.p.p. 
L. Namuose. Kviečiami skautinin- 
kai-kės, akademikai-kės. rėmėjai ir 
visa visuomenė šiose iškilmėse daly
vauti.

• Skautininkų ir “Rambyno” tun
to vadovų sueiga — vasario 5 d., 2 
v.p.p.. skautų būkle, dalyvaujant LS 
brolijos vyr. skautininkui s. fil. G. 
Miknaičiui

• XV-toji sukaktuvinė Romuvos 
stovykla šiais metais bus rugpjū
čio 6-20 d.d. Visi kviečiami savo 
atostogas sutvarkyti taip, kad bent 
vieną savaitę kiekvienas vadovas- 
vė galėtų stovyklauti. Skautų skil
čių ir svečių turėsim iš visos S. 
Amerikos vietovių. Ruošiama įdomi 
programa.

• Tarptautinis skautų-čių links- 
mavakaris įvyko sausio 23 d. Prisi
kėlimo salėje. Dalyvavo lenkų, uk
rainiečių, vengru, estų ir latvių 
skautai-tės. Susipažinta, pašokta, pa
sivaišinta. Vakarui vadovavo “Šat
rijos” tunto vadovės. Svečiai, ku
rių buvo per 100, pageidavo dažniau 
susirinkti ir- pabendrauti. Atsidėko
dami už rengini. ukrainiečiai “Šatri
jos tun. s. D. Keršienei įteikė pa
veikslą.

• “Šatrijos” skaučių tuntas reiš
kia nuoširdžią užuojautą sesėms 
Daliai ir Juditai Melnykaitėms, mi
rus jų močiutei Lietuvoje, č. C.

A uteri te Sates SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, ,296?r°ck° 7 (torp Dundas ir College)

• Sąžiningos ir patikimas patarnavimas
• Visi automobilių mechaniniai taisymai
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

buvo siekiama kanadiškų firmų 
skelbimus iš JAV pasienio sto
čių nukreipti i kanadiškas, kad 
būtų padidintos jų pajamos. Ka
nadiečių firmos tokių skelbimų 
išlaidų JAV . televizijos stotyse 
dabar negali atskaityti nuo sa
vo pajamų mokesčių dėl federa
ciniame parlamente priimto įs
tatymo. Nuo jo atleidžiami tik 
Kanados televizijos stočių gar
sinami skelbimai.

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių draudą • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881

Juozas EimiS Ramas, District Manager of Canadian Premier Life

radio and t
BB į S ese SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundos St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
ryšių min. L. O’Neill žada tęsti 
kovą net iki augščiausiojo Ka
nados teismo už provincinę tele
vizijos kabelio kontrolę. Lig šiol 
visoje Kanadoje televizijos ka
belio bendroves kontroliavo fe
deracinė radijo ir televizijos ta
ryba.

Gallupo institutas sausio 5 d. 
paskelbė naujausius viešosios 
nuomonės tyrimo duomenis, liu
dijančius didėjantį premjero P. 
E. Trudeau prestižo kritimą. 
1976 m. gegužės mėnesį jo val
dymu buvo nepatenkinti 49'/ 
apklaustų kanadiečių, o dabar 
jų skaičius pakilo iki 57'/. Pa
grindinė premjero P. E. Tru
deau ir jo liberalų partijos tvir
tovė yra Kvebekas, kur 1974 m. 
buvo išrinkta 60 liberalų atsto
vų į parlamentą. 1976 m. gegu
žės apklausinėjime nepasitenki
nimą premjeru pareiškė 34'/ 
kvebekiečių, dabar neigiamai 
prieš jį pasisako 49'/. Susidaro 
nemažas 15'/ padidėjimas. Pen
kiose rinkiminėse Kvebeko apy
linkėse teks pravesti papildo
mus federacinio parlamento rin
kimus tuščioms vietoms užpil
dyti. Liberalų pastangoms susi
grąžinti kvebekiečių pasitikėji
mą vadovaus federacinis mieštų 
reikalų min. A. Ouellet. šie rin
kimai turėtų išryškinti tikrąsias 
kvebekiečių nuotaikas.

Naujasis JAV prez. J. Car-

teris pakvietė premjerą P. E. 
Trudeau vasario 21-22 d.d. ap
silankyti Vašingtone. Tai bus 
antrasis užsienio valstybės vado 
vizitas, nes savaitę prieš P. E. 
Trudeau atvykimą Vašingtone 
viešės Meksikos prez. J. L. Por
tillo. šiais dviem vizitais prez. J. 
Carteris nori pabrėžti gerus J. 
A. V. santykius su artimiausiais 
kaimynais. Premjerui P. E. Tru
deau bus sudaryta proga tarti 
žodį jungtiniame JAV atstovų 
rūmų ir senato posėdyje. Lig 
šiol JAV kongrese nėra kalbė
jęs dar nė vienas Kanados 
premjeras. Iš Otavos pusės pa
stebimas aiškus santykių geri
nimas. Tai liudija šalčių metu 
padidintas natūralių dujų ir naf
tos eksportas į JAV, įsakymas 
Kanados radijo ir televizijos ta
rybai sustabdyti skelbimų iš
ėmimą iš JAV televizijos stočių 
programų, kurias Kanadoje per
duoda kabelio bendrovės. Šis 
žingsnis buvo susilaukęs aštrios 
kritikos kaip piratiškas žings
nis. Kabelio bendrovės tas pro
gramas pasigauna specialiomis 
savo antenomis ir be jokio atsi
lyginimo perduoda kanadie
čiams. JAV stočių vadovai tylė
jo, kol buvo neliečiami skelbi
mai ir kol jie pasiekdavo dides
nį žiūrovų skaičių. Skelbimų iš
ėmimas ir net jų pakeitimas ka- 
nadiškais iš tikrųjų yra pana
šus į vagystę., šiuo potvarkiu

Federacinis parlamentas po 
ilgokų ginčų be oficialaus bal
savimo priėmė nutarimą, lei
džiantį radijui bei televizijai 
parlamentinių posėdžių bei įvai
rių komitetų transliacijas. Prieš 
jas labiausiai kovojo opozicinė 
p r o g r e sy viųjų konservatorių 
partija, prisibijodama, kad par
lamento nariai gali prarasti tei
sinį savo neliečiamumą. Už par
lamente padarytus pareiškimus 
niekas jų negalėdavo traukti į 
teismą.

Kanados darbo jėgos ir imi
gracijos ministeris B. Cullenas 
pranešė imigrantų sumažėjimą 
21% per pirmuosius devynis 
1976 m. mėnesius. Kanadon ta
da atvyko 117.511 imigrantų, t. 
y. 20.937 mažiau, negu tame 
pačiame 1975 m. laikotarpyje. 
Beveik pusė jų — 57.871 įsikū
rė Ontario provincijoje. Jai te
ko 48,4% visų ateivių, o Kve
beko provincijai — 19,2%. Pa
gal imigrantų skaičių, Kvebekas 
užima antrą vietą. Net 253% pa
didėjo emigracija Kanadon iš 
Libano, matyt, dėl ten siautu- 
sio pilietinio karo. Libaniečių 
įsileista 4.257, britų — 16.925. 
Per pirmuosius devynis 1975 m. 
mėnesius britų Kanadon atvyko 
27.820. Imigracijos mažėjimas 
teisinamas griežtesnėmis fede
racinės vyriausybės taisyklė
mis.

Alfonsas A, Garbenis Alfonsas Wm, Garbenis, B.A.

REAL estate
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

BERESFORD • BLOOR, atskiras plytų namas, 8 kambariai per 2 
augštu, pakeistas dviem šeimom; pilnai užbaigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; įmokėti apie $15.000.
INDIAN RD., 19 kambarių, didelis gražus namas, legaliai pakeistas;
5 butai, rūsys, naujas šildymas; didelis sklypas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinis garažas dviem mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta kaina.
INDIAN RD.-BLOOR, atsiyrė. f A 13 kambarių per 3 
augštus, 4 virtuvės s K W O Ušniūriniai garažai, geras pelningas 
namas; įmokėti $lp* r*
BOUSTEAD, atskiras tributis, 13 kambariu per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai; arti Lie
tuvių Namų ir požeminio. I

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

DUFFERIN - BLOOR, atskira. ~ "T fik § mas, 10 kambarių per 
2 augštu; vandem- oH u" -.-vus įvažiavimas ir “Lane1’, 
palikimas; apie f’ f* ■S.Jkeii; prašo $72.900.
HIGH PARK GATVĖ, atskiras 'įJ-;— m t namas, pilnai moderni
zuotas, 2 prausyįJz--» R D U U ■ rūsys, vandeniu šildo
mas, privatus įvfr* ~ garažas.
MARGARETA GATVĖ, atskiras. Ą ^bemintas 6 kambarių 
namas; 2 virtuvė PARDUOT ft.Sas; mažas įmokėjimas; 
arti Bloor gatvės.1

WESTON RD., naujas vį»n^-ji OT AS). 3 miegamųjų; pri- 
jungtas garažas: s P A R D .M pSiuuoti; įmokėti apie S15.000.
JANE - ST. CLAIR, atskiras medinis namas, 6 kambariai, 2 virtuvės, 
2 prausyklos, privatus įvažiavimas; pigus pirkinys; įmokėti $5.000.
ETOBICOKE KRAUTUVĖ, apynaujis pastatas, nuoma $300 į mėnesį; 
nuomininkas viską apmoka, išskyrus mokesčius; morgičius be nuo
šimčių; prašo $55.000. Geras investavimas.
WASAGA BEACH (PAŠONĖJE), naujas, vienaaugštis 3-jų miega
mųjų namas su gerais ūkio pastatais; 86 akrai derlingos žemės, teka 
mažas upelis; visai arti Nottawasaga upės; asfaltuotas kelias. Savi
ninkai ima vieną mortgičių. Geras pirkinys.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm.
GARBENIS GARBENIS
489-1543 769-0656

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

MOKA:
9,/i% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sąsk.

71/2% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 14

PARAMA
IMA:

91/2% už asm. paskolas

91/2% už mortgičius

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A«

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Y. rezidenciniai

fRįfc Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

STEPHANAS Furs

komerciniai
* investacijos
« mortgičiai

įkainojimas
namų drauda

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai

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

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-l 079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1936-4612



Skyrėsi, bet ir vėl susijungė
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

guma. Jie tad ir toliau valdo 
V. Vokietiją.

Tokia padėtimi yra nepaten
kintos abi sąjungos. Daugiausia 
kartėlio sudarė Straussui ir kai- 
kuriems kitiems CSU politi
kams. Negailėdamas priekaištų 
CDU bei jos pirmininkui ir ki
tiems prasikišusiems CDU žmo
nėms dėl jų nepajėgumo sumo
bilizuoti reikiamą skaičių rin
kikų, jis, Straussas, sugalvojo 
naują kelią, kuriuo einant pa
vyktų nusodinti dabartinę koa
liciją. CSU nutarė atsiskirti nuo 
CDU, sudaryti atskirą frakciją 
parlamente ir užimti atskirą po
ziciją. Toks nutarimas buvo pa
darytas nepasitarus su CDU ir, 
pastarajai nežinant apie jį, pa
skelbtas. Dėl tokio nutarimo ki
lo tikras sumišimas CDU greto
se, su kuria nuo 1949 m. CSU 
ėjo bendrai. CSU kaikurie at
stovai net pasitraukė. Valdan
ti koalicija CSU atsiskyrimu 
nuo CDU džiaugėsi, manydama, 
kad susilpnės opozicija, ėmė 
kalbėti apie pastarosios skilimą, 
nors čia tebuvo atsiskyrimas vie
nos savarankiškos sąjungos nuo 
tokios pat kitos. Tačiau libera
lai buvo pradėję baimintis dėl 
savo dabartinės pozicijos, nes 
CSU atsiskyrimas nuo CDU pa
lengvintų pastarajai sudaryti 
koaliciją su socialdemokratais. 
Tuo būdu liberalai būtų išstum
ti iš jų pozicijų.

BUFFALO,
GIMNAZIJOS SARGYBOJE. Ro

mas Masiulionis jau 24 metai tel
kia aukas Vasario 16 gimnazijai. 
Kadangi Buffalo apylinkėje mažai 
tėra lietuvių, jis jų pagalbos gimna
zijai jieško visame Niagaros pussia- 
salyje, o vieną kitą suranda ir to
liau. Atsiliepdamas i jautrų gimna
zijos prašymą pajieškoti daugiau rė
mėjų. R. Masiulionis ne tik nepyksta, 
bet pasiryžta dar sykį kreiptis i vi
sus šių apylinkių lietuvius.

Imu vieną dieną ir užsuku pas R. 
Masiulionį. Klausiu, kaip ilgai at
laikys? "Kad bent ištesėčiau iki 
25 metų". — sako jis. Reiškia dar 
dveji metai. O po to? Romas šyp
sosi. O gal lietuviai pajautrės to
kiam nepaprastai svarbiam dalykui 
— vienintelei savo gimnazijai V. 
Europoje? Arčiausiai pavergtos tė- 

svynės...
— Kada įsikūrė. rėmėjų būrelis?
— 1953 m. šiuo metu jame yra 25 

nariai.
— Bet tai juk apgailėtinai mažai 

tokioje masėje šio krašto lietuvių!
Romas žiūri suraukęs kaktą ir, 

pamatęs, kad jieškau kepurės, nura
mina: sankatariniečiai yra beveik 
tvarkoje; aukoja 8 pastovūs rėmė
jai — trečdalis visų aukotojų!

Nemažai lietuvių Vokietijoje dėl

; (Banadian dirt cfftemorials£f&
► 176 LAKESHORE ROAD WEST
’ (kampas Mississauga Road N.) 

Port Credit, Ont. Tel. 278-2757
> LOUIS TEMPORAL!: — oficialus skulptorius —
“ Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 
’ Nova Scotia ir Archives Bldg.►
> Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp-
► turas darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus
> atliekame pagal projektus ir taip pat turime
■ didelį pasirinkimų pagamintų paminklų.
>
, Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne-
► skubėdami atlikti visų meniškų darbų pagal
> pageidavimus.
“ Darbovietės telefonas 278-2757
► Namų telefonas 278-4529

f

Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalies Ave., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
Darbo valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

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

~ i Visais kelionių

BACENAS l * k - L Į - j .-Į į Į4 M m t i pasaulyje skambinti
All Seasons Travel, B.D.V-----------------
2224 Dundas Street W.z tel. 533-3531 
Toronto, Ontario M6R 1x3 n v. r iw 7 v. v.

Būdama priešinga tokiem kai- 
kurių CSU politikų užsimoji
mam, CDU pradėjo grasinti 
steigimu savo skyrių Bavarijo
je, o CSU tarpe atsirado balsų 
už išplėtimą šios sąjungos ir už 
Bavarijos ribų. Jei šitaip įvyk
tų, prasidėtų tarpusavė kova. 
Augant nepasitenkinimui abie
jose pusėse prieš aną CSU nu
tarimą, pastarojo iniciatoriai 
pradėjo galvoti apie vidurį. To
kią formulę surado ir ją pasiū
lė šių skyrybų vyriausias inicia- 
iniciatorius Straussas. Po ilgo
kų ir sunkokų pasitarimų rastas 
kompromisas, į kurį įtraukta 
daug dalykų, iškeltų CSU atsi
skyrime bėi jo motyvavime. 
Pagal priimtą kompromisą, CDU 
ir CSU parlamente bus atsto
vaujamos vienos bendros frak
cijos. Pastarosios vadu yra CDU 
pirmininkas, o jo pavaduotoju 
— CSU parlamentaras. Be to, 
CSU dalyvauja visuose frakci
jos organuose ir gali, nepriklau
somai nuo bendros frakcijos, 
reikšti atskirą savo nuomonę 
parlamente. Be to, sutarta pa
ruošti tokią strategiją, kuri įga
lintų pašalinti socialistinę po
litiką krašte. Tam tikslui su
daryta atitinkama komisija.

■ Taigi, nepaisant visokių kal
bų apie skilimą bei krikščioniš
kų sąjungų silpnėjimą, bręsta 
priešingi rezultatai. Dabar opo
zicija sustiprės ir savo uždavi
nius galės dar sėkmingiau at
likti.

NEW YORK
sveikatos ar kitų kurių priežasčių 
negalėjo niekur emigruoti. Jų vai
kai neišnyko vokiečių jūroje Vasa
rio 16 gimnazijos dėka. Daugelis 
ta gimnaziją baigė, pasiekė augštuo- 
sius mokslus, šiandieną reiškiasi 
kaip. lietuvybės veikėjai. Pati gim
nazija susidarė tokį vardą, kad ją 
palaiko kas tik gali. Vis daugiau 
jaunu lietuvių atvyksta čia moky
tis ir iš kitų kraštų. Tuo būdu ši 
gimnazija darosi dar svarbesnis 
veiksnys išeivijos kovoje už tau 
tos ateitį. Paremkime šią gimna
ziją, tapkime jos rėmėjais!

R. Masiulionis yra taip pat cent
rinė ašis, apie kurią sukasi ir Buffa
lo lietuvių veikla. Matome jį ir jo 
žmoną dažnai ten, kur tik vyksta 
koks nors lietuvių judėjimas ir Nia
garos pussiasalyje. Tad paremkime 
ir jo pastangas padėti Vasario 16 
gimnazijai. Rašykime: R. Masiulio
nis, 56 Lovering Ave., Buffalo N.Y. 
14216, USA. Kor.

WINDSOR, Ontario
SEKMADIENI, vasario 13 d., Sv. 

Kazimiero parapijos salėje ruošia
ma dail. Stasės Smalinskienės nau
jausių darbų paroda. Visi kviečiami 
atsilankyti. Parodą globoja KLB 
Windsoro apylinkės valdyba. Kor.

Telefonas 535-1258

Nors šalta, bet gerai apsirengus smagu pabėgioti Toronto Lietuvių Vaikų
Namų darželyje Nuotr. V. Matulaičio

Adrianos Jocy tęs koncertas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos centro valdyba, esanti 
Toronte ir pirmininkaujama 
Gabijos Juozapavičiūtės, užsi
mojo supažindinti S. Amerikos 
lietuvius su naujai kylančiais 
meno talentais. Pirmoji to pla
no kregždė buvo sol. V. Rakaus
kaitė iš V. Vokietijos. Jai buvo 
sudaryta proga koncertuoti ke
liose lietuvių kolonijose. Tokia 
pat galimybė buvo sudaryta ir 
Adrianai Jocytei iš Argentinos. 
Tai jauna, 15 m. amžiaus daini
ninkė, pasirinkusi gitarinio 
žanro dainavimą, populiarų da
bartiniu metu. Atvykusi su sa
vo motina iš Argentinos pas sa
vo gimines A. Rudokus Till- 
sonburge, Ont., ji koncertuoja 
įvairiose JAV ir Kanados vie
tovėse. Atskridusi į Torontą, 
pirmą kartą gyvenime pamatė 
sniegą ir stebėjosi, kad čia vis
kas “apibarstyta miltais”. Ji 
yra gimnazijos mokinė (XI sky
riaus), šiuo metu turinti vasa

DELHI -TILLSONBURG, ONT.
TAUTOS FONDUI 1976 m. auko

jo $200: KLB Delhi apylinkė; S75: 
Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų 
Klubas; $50: DLKG Saulių Kuopa 
Delhi, Tillsonburgo Medž. Klubas 
“Vilkas”; $30: G. Rugienis, D. Žio
gas; $25: KL Katalikių Moterų 
Draugijos Delhi skyrius, V. Micei- 
ka, J. Rimkus, A. Rudokas; $20: P. 
Augaitis, A. Augustine, B. Dirsė, 
M. Grincevičius, B. Gudinskas, S. 
Jakubickas, K. Ratavičius, B. Ston
kus, J. Vieraitis, R. Vilembrektas, 
V. Vytas, J. Zgrunda; $15: kun. dr.
J. Gutauskas.

$10: B. Bačiūnas, S. Beržinis, V. 
čiuprinskas, V. Galeckas, F. Gurk
lys, J. Gercas, O. Gutauskas, J. Jau- 
neika, J. Joeas, S. Jokubilius, K. Jo
nušas, J. Jurėnas, A. Kairys, J. Kor
sakas, P. Kunčiną, P. Laureckienė, 
S. Liaudanskis, P. Lileikis, K. Lu
košius, J. Mačiulis, A. Masiulis, B. 
Polianskis, P. Polianskis, B. Povi
laitis. V. Radauskas, S. Styra, V. 
Treigys, J. Trandis, A. Vaitkevi
čius, V. Vindašius.

$7: B. Ceika; $6: A. Budreika, 
P. Malakauskas, S. Vegys.

$5: M, Ašmys, M. Bartulis, J. 
Bliumas, V. Dirsė, P. Kaziukonis, A. 
Langas, A. Lapienienė, P. Lapienis,
L. Kairys, J. Lukšys, A. Martinke
vičius, C. Matelis, A. Miknevičius,
K. Mikšys, V. Moricas, M. Norkus, 
Z. Obelenius, P. Ožalas, S. Oleka, 
V. Nemura, L. Pukienė, E. Stanaitis,
M. Stanaitis, L. Rutkauskas, M, 
Stankaitienė, M. Sauka. A. Steigvi- 
la, A. Usvaltas, L. Vakarienė, P. 
Vindašius, J. Vitkauskas, J. Ven
cius, B. Vyšniauskas, P. Žilvitis.

$4: J. Kalvaitis; $2: E. Anckaitis, 
A. Andriekienė, M. Grincevičius, L. 
Grincevičius, M. Gužienė, H. Kairie
nė, E. Langas, M. Rudokienė, K. 
Simutienė, G. Sutkaitis, F. Timu- 
kas; $1: A. Guzauskienė.

Iš viso surinkta — $1.312,00.
Visiem aukotojam nuoširdus ačiū!

Gediminas Rugienis,
Tautos Fondo įgaliotinis

STASYS IR REGINA BERŽINIAI, 
1944 metais pasitraukę nuo bol
ševikų teroro, vienas antrą susirado 
ir prieš 25 metus susituokė Anglijo
je. Karo audrai praūžus, juodu atvy
ko į Kanadą ir apsigyveno Toronto 
mieste.

Stasys, kaip statybininkas, savo 
profesijoje greitai įsidarbino. Kur
dami šeimą ir žvelgdami į ateitį, 
apsisprendė pasitraukti iš didmies
čio ir įsikurti tabako ūkyje prie 
Vienna, Ontario. Taip Stasys su Re
gina, augindami tabaką ir šeimą, 
aktyviai įsijungė ir į Delhi apylin
kės lietuvių visuomeninę veiklą — 
KLB Delhi apylinkę, DLK Gedimino 
šaulių kuopą, Lietuvos Atgimimo Są
jūdį, katalikių moterų draugiją, pa
rapijos chorą.

Nežiūrint 30 mylių atstumo iš ūkio 

ros atostogas (nuo gruodžio iki 
kovo mėn.). Muzikos mokėsi 
pas lietuvį V. Rymavičių ir spe
cialioje mokykloje baigė gita
ros kursą. Numato lavintis ir 
toliau. Tikisi, kad ši kelionė 
prisidės finansiškai prie jos to
limesnio lavinimosi, kuris Ar
gentinoje šiuo metu ypatingai 
brangus. Pragyvenimą sunkina 
siaučianti didelė infliacija.

Torontiškiame koncerte Ad
riana atliko gero pusvalandžio 
dainų programą, atlikdama dau
giausia lietuviškas dainas. Ypač 
katučių susilaukė iš jaunimo, 
kuris, nors nebuvo labai gau
sus. bet garsiausiai ir ilgiausiai 
reiškė savo pasitenkinimą — 
nenorėjo paleisti jos nuo sce
nos. Tai dainavimo žanras, ku
ris yra labai artimas jaunoms 
širdims. Adrianos dainavimas 
jas lengviausiai ir pasiekia. Lin
kėtina jaunajai Adrianai toliau 
puoselėti savo talentą ir pasiek
ti dainos meno augštumas. B.

j Delhi ir kartais blogo oro, Stasys ir 
Regina kiekvieną sekmadienį atvyk
davo į pamaldas ir atveždavo į lietu
višką sekmadieninę mokyklą savo 
vaikus: Laimą, Juozą, Praną ir Aud
rą. Jie visi gražiai lietuviškai kalba, 
ir rašo. Dažnais atvejais per minėji
mus deklamuodavo eilėraščius.

Šiuo metu vyresnioji duktė Laima 
studijuoja kalbas Guelph universite
te, paskutiniame kurse. Juozas išmo
ko skraidyti lėktuvais ir pasirinko 
prekybinę sritį; jau kelinti metai 
studijuoja Londone, Ontario. Pranas 
ir Audra dar mokosi gimnazijoje.

1977 m. sausio 8 d. Laimos ir Juo
zo iniciatyva visi vaikai, savo tarpe 
išlaikydami griežtą paslaptį, savo tė
vams suruošė staigmeną — 25 metų 
vedybinę sukaktį, kurios minėji
mas įvyko Vienna Community Cent
re salėje, kuri buvo papuošta mūsų 
tautine ir Kanados vėliavomis, o 
garbės stalas stebino visus nepapras
tu papuošimu — iš Lietuvos atsiųs
tais gražiais sveikinimais, įaustais į 
tautines juostas.

Dalyvavo per 200 kviestinių svečių 
lietuvių. Iškilmė praėjo gražiai, 
lietuviškai, kaip geroj, lietuviškoj 
šeimoj ir turi būti. Programos vedė
jas buvo p. Beržinių artimas drau
gas, buvęs jų sutuoktuvių pajaunys 
Vladas Melnikas. Sukaktuvininkus 
sveikino žodžiu: buvęs ilgametis kle
bonas kun. dr. J. Gutauskas, KLB 
Delhi apylinkės pirm. A. Ratavičie- 
nė, Delhi šaulių kuopos pirm. Stp. 
Jakubickas, katalikių moterį) drau
gijos vardu — p. Lapienienė, kaimy
nų — J. žiogienė, parapijos choro — 
K. Lukošius, sūnus Juozas, iškilmės 
iniciatorė duktė stud. Laima ir kiti. 
Sukaktuvininkai buvo gausiai apdo
vanoti. Minėjimo įžangoje maldą su
kalbėjo naujasis klebonas kun. J. 
Staškus. I visų sveikinimus ir linkė
jimus atsakė ir už dovanas padėkojo 
Stasys Beržinis. Stepas Jakubickas

Sudbury, Ontario
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS val

dyba š.m. vasario 19 d. 130 Frood 
Rd. ukrainiečių salėje rengia iškil
mingą Vasario 16 minėjimą. Po ofi
cialios dalies bus paskaita, meninė 
programa, šokiai, bufetas, gera mu
zika. Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti ir pasikviesti svečių bei pa
žįstamų. Salė bus atdara nuo 6.30 
valandos vakaro.

NAUJOJI KLB SUDBURIO APY
LINKĖS VALDYBA pasiskirstė par- 
gomis: Aleksas Kusinskis — pirmi
ninkas, Juozas Bataitis ir Valys Bru
žas I-II vicepirmininkai. Antanas 
Juozapavičius — iždininkas, Juozas 
Kručas — sekretorius. Revizijos ko
misija: Juozas Paulaitis, Stasys Kri
vickas ir Juozas Staškus.

Apylinkės valdyba

0 TORONTO"
“The New Perspective”, Ha

miltono etninių grupių mėnraš
tis, vasario laidos pirmajame 
puslapyje išspausdino informa
ciją apie Vasario 16 šventę bei 
jos programą. Viduriniuose pus
lapiuose įdėta plati informacija 
apie “Aukurą”. Redakciniame 
kolektyve dalyvauja Vida Stane
vičienė, bendradarbių tarpe — 
Rūta Beržaitis.

“T. Žiburių” skaitytojas A. 
Paulauskas, gyv. Kalifornijoje, 
atsiuntė magnetofono juostelę, 
kurioje yra įrekorduotos kalbos 
kanadiečių Adolfo Ilminonio-Il- 
mos ir K. Kalendros, kurie 1948 
m. iš Vokietijos plaukė laivu 
Kanadon ir išleido “Devintąją 
bangą”. Įrekorduotas ir A. Pau
lausko skaitytas B. Pūkelevičiū- 
tės eilėraštis. Tai dokumentinio 
pobūdžio juostelė.

Toronto lietuvių filatelistų 
draugija nutarė įsteigti jaunųjų 
pašto ženklų rinkėjų būrelį. 
Jaunieji filatelistai bus plačiau 
supažindinami su pašto ženklais, 
be to, galės savo ratelyje pasi
keisti su kitais bei įsigyti naujų 
pašto ženklų. Suinteresuoti ber
niukai bei mergaitės prašomi 
kreiptis ipas V. Stabą tel. 766- 
7384.

Katalikų grupė Toronte pra
dėjo leisti naują dvisavaitraštį 
“Catholic New Times”. Redak
cinio kolektyvo narių sąraše įra
šyta ir Virginija Maculevičius.

Kanados japonų sąjungos pir
mininkas George K. Imai at
siuntė raštą “TŽ”, pranešantį, 
kad Kanados japonai šiais me
tais mini 100 metų imigracijos 
sukaktį. Ta proga jis išreiškia 
savo nepasitenkinimą kanadiške 
spauda, kuri iškraipiusi prem
jero P. E. Trudeau pareiškimą 
vizito metu Japonijoje, pabrėž
dama neigiamąsias puses. Raš
te jis pageidauja, kad spauda 
dabartinės įtampos laikotarpy
je iškeltų pozityviąsias rasinės 
grupės savybes. Japonų Toronte 
yra apie 14.000.

London, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS sukakties minėjimas įvyks va
sario 12, šeštadienį, 8 v.v., Althouse 
kolegijos auditorijoje. Kolegija yra 
Western Rd., netoli Vakarų univer
siteto, kur jau keli mūsų minėjimai 
yra įvykę. Po minėjimo visiems bus 
proga išgirsti jauną soliste iš P. 
Amerikos — A. M. Jocytę. “Sugrįžki 
jaunyste” vienetas žada taip pat 
šauniai pasirodyti, todėl laukiame 
visų.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA gra 
žiai pasirodė televizijoje per CFPL 
X kanalą. Pasirodymas buvo trans
liuojamas pirmą Kalėdų dieną per 
talentų programa. Mokyklos vaikai 
atliko vieną dainą, “Kalėdų sapną” 
ir pašoko vieną tautinį šokį.

APYLINKĖS VALDYBOS reng
tas N. Metu sutikimas praėjo su di
deliu pasisekimu, šūkis “sutikime 
Naujus Metus savųjų tarpe ir savo
je salėje” londoniškių buvo malo
niai priimtas. M. Ch.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalies Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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DAIL. V. ŽILIAUS PARODA
Iš okup. Lietuvos atvykusio dail. 

Vladislovo Žiliaus darbų parodą 
Jaunimo Centre esančioje Čiurlio
nio galerijoje surengė “Santaros- 
Šviesos” federacija. Į parodos atida
rymą sausio 14 d. susirinko netikė
tai daug žmonių. Prieš žiūrovų eiles 
atsivėrus iškabintiems 46 aliejaus, 
akrilikos, temperos, oforto darbams, 
visa galerija vėl sušvito tokia pat 
gaivalinga meno jėga, kokia ji švy
tėjo praėjusį pavasarį dail. R. Vie
sulo ir kitų kūrybingų dailininkų 
kūryba. Dar parodos neuždarius, 20 
dail. V. Žiliaus kūrinių buvo par
duota.

Dail. V. Žilius gimė 1939 m. Tau
ragės aps., Varsnelių km. Meno mo
kyklą baigė Telšiuose. 1964 m. baigė 
Lietuvos Meno Akademiją Vilniuje. 
1976 m. emigravo j JAV. Okup. Lie
tuvoje buvo suruošęs kelias indivi
dualias parodas; 1972 m. valdžios už
drausta neoficiali paroda įvyko pri
vačiame bute Vilniuje. Dail. V. Ži
liaus darbai grupinėse parodose bu
vo išstatyti okup. Lietuvoje, Lenki
joje. Estijoje. Jo darbus turi įsigi
ję Lietuvos Meno Muzėjus, Malbor- 
ko (Lenkijoje) pilies muzėjus, įvai
rūs meno rinkėjai Lietuvoje, Len
kijoje, Šveicarijoje ir JAV. Daugu
ma čikagiškėje parodoje išstatytų 
kūrinių piešta Lietuvoje, bet jie 
nieku nesiskiria nuo Vakarų pasau
lio meno, tik iš jų spalvų, simbolių 
gal trykšta gaivalingesnė ir šiltesnė 
kūrybinė jėga. Buvo išstatyta dar
bų, sukurtų ir Niujorke, dailininkui 
gyvenant jau laisvėje.

FILMAS APIE MARQUETTE 
PARKĄ

Čikagoje gyvenantieji video filmo 
puoselėtojai Teresė ir dr. Jonas Bo* 
gutos, šalia kitų, paruošė anglų kal
ba video filmą apie Marquette Par
ką. Šiuo filmu susidomėjo XI-sis te
levizijos kanalas ir, galimas daly
kas, jį greitai nupirks ir rodys žiū
rovams. Video filme pabrėžiama, 
kad Marquette Parkas yra didžiau
sias laisvajame pasaulyje gyvenan
čiu lietuviu centras, kad' čia telkiasi 
išeivijos lietuvių religinis, kultūri
nis ir socialinis gyvenimas. Čia yra

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus) *Tel. 535-6252 
Greitos potornovimos, neougs- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkurią žalį sutvarkys 

Marius Rusinas į’' *~ Tel. 531-4674 i
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS ““'I61* 
REALTOR

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8 

įstaigos telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namu tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS ‘ 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

D T} INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS kTc£ 
nprcnrR realestate. 

W. G.lJlXjJolllLiIV realtor 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO 

M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu 

moderni katalikų šventovė su di
džiule parapija ir mokykla, Montes
sori vaikų darželis, dr. O. Vaškevi- 
čiūtės vardo vaikų vasaros aikštelė, 
šv. Kazimiero seserų centras su vie
nuolyno rūmais, Marijos augšt. mo
kykla, moderni šv. Kryžiaus ligoni
nė. čia yra daug lietuvių prekybi
ninkų, individualios dailininkų me
no galerijos, N. ir J. Vaznelių pre
kyba, kur gaunamos lietuviškos kny
gos, plokštelės, gintaro, medžio ir 
kitokie išdirbinai. Čia įsikūręs dail. 
V. Petravičius, kurio butas pavers
tas milžiniška meno galerija. Vieną 
naktį dvi skulptūros, stovėjusios 
lauke prie Petravičių namo, buvo 
nežinomų piktadarių sudaužytos. To
kie reiškiniai atsitinka tik už bloko 
į rytus nuo Marquette Parko. Štai 
dėlko lietuviai ir kiti, gyvenantieji 
Marquette Parke, bijo juodųjų ir 
savąjį rajoną gina. Video filmas 
paruoštas be jokios tendencijos ką 
nors kaltinti, bet parodyti, koks 
svarbus centras lietuviams yra Mar
quette Parkas. Šis filmas bus reikš
mingas dokumentas lietuviams, ko
vojant už savo teises. Jei XI televi
zijos kanalas video filmą nupirks ir 
rodys gausiems žiūrovams, šio do
kumento vertė žymiai padidės.

A.a. KUN. DR. A. JUŠKA
Sausio 23 d. šv. Kryžiaus ligoni

nėje mirė kun dr. Antanas Juška, 
vienas veikliausių kunigų Čikagoje. 
Sausio 17 d. drauge su kitais drau
gais nuvyko vakarieniauti pas pažįs
tamus, ten nelaimingai paslydo ir 
krisdamas nuo laiptų sunkiai susi
žeidė galvą. Be sąmonės buvo nu
vežtas į ligoninę, kur, jos neatga
vęs per 6 dienas, mirė būdamas 63 
m. amžiaus. Gimęs 1913 m. gegužės 
13 d. Gelažių km.. Vadoklių vis., Pa
nevėžio aps. Kunigu įšventintas 1940 
m. Romoje studijavo istoriją ir ten 
1948 m. gavo daktaro laipsnį. 1948 
m. pabaigoje atvyko į Čikagą ir 
čia dirbo iki savo mirties. Apie 1950- 
51 m. suorganizavo “Draugo” bend
radarbių klubą, buvo jo pirminin
ku, rengė Čiurlionio ansamblio kon
certus ir iš tų koncertų pelno buvo 
skiriamos $1,000 premijos “Draugo” 
romano konkurso laimėtojams. Tie 
konkursai, dabar jau paskirų mece
natų dėka, tęsiami iki šių dienų. Ve
lionis savo laiku taip pat didelę 
duoklę atidavė BALFui, kelerius 
metus vadovaudamas Čikagos aps. 
valdybai. Būdamas aktyvus spaudos 
darbininkas, kurį laiką redagavo 
kunigams skirtą žurnalą “Lux Chris
ti”. Vikaraudamas liet. šv. Antano 
parapijoje Cicero, III., šalia pasto
racinio darbo, daugiausia laiko sky
rė lituanistiniam švietimui, ėjo li
tuanistinių Cicero mokyklų direkto
riaus pareigas, dirbo su ateitininkais 
ir t.t. Buvo ramaus bei taikaus bū
do, nuoširdus ir atviras. Privačiuose 
pokalbiuose įdomiai pasakodavo 
apie savo kelionę į okup. Lietuvą, 
kaip jis išsisuko iš “Gimtojo Kraš
to” reporterių nuo jų pageidaujamo 
pokalbio, kaip savo akimis matė 
nors okupanto prispaustą, bet gyvą 
ir tikinčią Lietuvą.

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

472 Roncesvalies Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

INGUS) A US'S*< * Komerciniai

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



8 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1977. II. 3 — Nr. 5 (1408)

'ĮtfisuJauEiamas metinisĮį TEVISKES ŽIBURIU
SPAUDOS BALIUS

vasario S, šeštadieni, ANAPILIO salėje
m
Šį&. • Hamiltono mergaičių "Aido" choras, vad. sol V. Verikaičio,
|||| SU sPecia^lu repertuaru
& • duetai — solistų Rimo Strimaičio ir Vaclovo Verikaičio

(akompaniatorius — Jonas Govėdas) «
P • didžioji loterija (spalvota televizija, paveikslai, skulptūros, s Baliaus pradžia — 7 v.v., 

meninės programos
— 7.30 v.v.

« Bilietai — $5.00, studentams — $2.50 (galerijoje); 
g gaunami "T. Ž." administracijoje ir prie įėjimo.
§ Rezervuoti"TŽ"administracijoj tel. (416) 275-4672. 
&X»XC>XX<44<<*X«<*X<*X«X*X'XfrX'X'X*X*X< ’X*X‘X*X-X4*XW*X^į • mažoji loterija (su įėjimo bilietais; "Napoleono" tortas 

ir daug kitų dalykų)
• geras šokių orkestras

TORONTO
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Lietuvių Sodybos Korporacijos 
valdybos posėdis įvyko vasario 1 d. 
klebonijoje. Anapilio sodybai S600 
paaukojo A. E. Sprainaiėiai. Padėka 
geradariams.

— Jaunimo sekcijos grupės pra
dėjo darbus: antradienį — foto gru
pė. vadovaujama Omero Burzdžiaus: 
vasario 19 — slidinėtojų grupė (va
dovas Viktoras Narušis organizuo
ja jaunimo iškylą į Moonstone vie
tovę pas p. Stanaitį; užsakytas 40 
vietų autobusas; registruotis šiai iš
kylai pas V. Narušį tel. 277-1128). 
Baigia susiorganizuoti jaunųjų krep
šininkų komanda.

— Jau veikia jaunųjų skautų-čių 
būreliai — ‘ Dobiliukai” ir “Aguo
nėlės".

— Velionies Adolfo Klemkos arti
miesiems nuoširdi užuojauta.

— Sausio 29 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse turėjo būti palaidotas a.a. 
Martinkus iš Hamiltono, bet dėl 
siautusios pūgos laidotuvės atidėtos 
šiai savaitei. Iš viso šiais metais, 
esant nepaprastai šaltai žiemai, duo
biu kasimas yra labai sunkus dėl 
giliai įšalusios žemės.

— Naujos šventovės statybos va
jaus vakarienė Anapilio salėje įvyks 
kovo 26. sekmadienį. Ja rūpinsis 
Anapilio taryba.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 
v.r., už a.a. Adolfą Klemką, 11 v. už 
a.a. Vincą Kirvaitį ir a.a. Kazimierą 
Kupčiūną.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sį sekmadienį, vasario 6 d., 

9.30 v.r., bendros angliškos ir lietu
viškos pamaldos, o po jų kavutė: 
H y. r. — VISUOTINIS METINIS 
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS. Dar
botvarkėje — par. veiklos praneši
mai, 1977 m. finansinės sąmatos pri
ėmimas. naujų tarybos narių rinki
mai (lietuviams teks pririnkti ketu
ris tarybos narius). Narių balsavi
mas yra ne tik privilegija, bet ir 
pareiga. Dalyvavimas ne tik pagei
dautinas, bet ir būtinas. Norite lie
tuviškos evangeliškos parapijos? At
eikite! Lietuviško vieneto tęstinu
mas parapijoje priklauso ne nuo 
retkartinio visų pabudimo krizės 
metu, bet nuo nuolatinio akylumo 
parapijiniuose reikaluose. Iki ma
lonaus pasimatymo-

— Vasario 13 ir visais kitais sek
madieniais lietuviškos pamaldos — 
kas sekmadienį, 9.30 v.r., su sekma
dienio mokykla.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

PARDUODU Erin Mill rajone, Mis
sissauga, 4 metų senumo namą už 
$59.000 (už pirkimo kainą.) Telefo
nas 828-2168.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS, vir
tuvė ir saulės kambarys su baldais 
arba be jų moteriai prie High Park 
požeminio stoties. Rami vieta. Tel. 
762-7196.

ARIZONOS šiltas, sausas ir saulė
tas oras vis daugiau ir daugiau pri
traukia žmonių, kurie tikrai rūpinasi 
savo sveikata. Be to, nuosavybių kai
nos čia, kol kas, vis dar yra gerokai 
žemesnės negu kitur. D. ZAKARAS, 
CENTURY 21 -REALTY, 8528 N. 7 
St., Phoenix, Arizona 85020, USA.

PRIVAČIAI PARDUODAMAS neto
li Lietuvių Namų atskiras 9 kamba
rių namas. Skambinti betkuriam tes
tamento vykdytojui telefonais: 766- 
3886, 532-4648 arba 534-1274 To
ronte.

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
— našlės, 55-70 metų amžiaus. Atsa
kysiu tik Į rimtus laiškus. Pridėti 
trumpą savo gyvenimo aprašymą. 
Siųsti “T. Žiburių” administracijai, 
pažymint JUOZUI.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo-- 
nu 5354329.

• Įvairūs gėrimai, 
šilti valgiai, skc

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 4 — pirmasis mėnesio 

penktadienis. Senelius ir ligonius 
lankome namuose iš anksto susita
rus.

— Vasario 6 — pirmasis mėnesio 
sekmadienis. Antroji rinkliava — 
parapijos skoloms mažinti.

— Parapijos vakarienė — kovo 13 
d.. 5 v. p. p., parapijos salėje. Bus 
specialios pamaldos ir programa at
žymėti šventovės atnaujinimo užbai
gimui. Dalyvaus kun. Jurgis Gailiu- 
šis, OFM. lietuvių pranciškonų vika- 
rijos provincijolas, ir kiti svečiai. 
Programą atliks solistai J. Sriubiš- 
k'ienė, R. Strimaitis. A. Simanavičius 
ir V. Verikaitis. Ta proga yra ren
giama parapijos mėgėjų dailininkų 
paroda kovo 2 — 13 d. d. Bilietai į 
vakarienę bus pradėti platinti atei
nantį sekmadienį kavinėje ir klebo
nijoje.

— Rengiasi santuokai Eglė O. 
Aseviėiūtė su Mark A. Huminilowicz.

— Parapijiečių lankymas vyksta 
visą laiką. Lankomieji keletą dienų 
prieš gauna laiškutį su paskirta die
na ir valanda. Kas vakarą bent du 
kunigai lanko parapijiečius.

— Parapijos 25-mečiui paminėti 
1978 m. nutarta paruošti leidinį. Su
daryta komisija, į kurią įeina A. Gu
revičius, V. Matulaitis, St. Prakapas 
ir J. Vaičeliūnas.

— A. a. Adolfui Klemkai mirus, 
užuojauta žmonai- Reginai, Algiui 
Gustaičiui. Aldonai O’Donnohue, gi
minėms ir draugams.

— Statant automobilius, prašoma 
atsižvelgti į kitus ir neužstoti išva
žiavimo.

— Mišios šeštadienį 8 v. r., už Ve
roniką Jurienę, užpr. H. Gumanaus- 
kienė; 8.30 už Juliją Racevičienę, 
užpr. J. Z. Stravinskai; 9 v. už Ed
vardą Stankaitį, užpr. tėvai; 9.20 už 
Antaną Balnį, užpr. E. G. Kuchals- 
kiai; sekmadienį 8 v. už Oną Žėkienę, 
užpr. J. B. Žėkai; 9 v. už Kazimierą 
Giniotiene, užpr. E. Krivienė; 10 v. 
už Vladislovą Sadauskienę ir Adelę 
Petrauskienę, užpr. J. Kulikauskie
nė; 11.30 už parapiją; 10.45 tretinin
kų intencija; 7 v. v. už Matusevičių 
šeimos mirusius, užpr. M. Matusevi- 
čienė.

— Pakrikštyta Vilija-Ona, Vytau
to ir Alinos Dobilų dukrelė.

Lietuvių Namų žinios
— Sausio 29 d. įvykęs LN vyrų šo

kių vakaras, kurin moterims įėjimas 
buvo nemokamas, sutraukė apie 300 
asmenų. Programoje buvo “Atžaly
no” šokiai, p. Lukošiąus kupletai ir 
turtinga loterija.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo per 200 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė A. M. Jocytė, A. Jocienė iš 
Argentinos, dr. R. Baltrušaitytė iš 
Detroito, J. Remeikis iš Sudburio, V. 
E. Starkai iš Whitby, dr. K. A. Am- 
brozaičiai iš New Market, A. B. Ru
dokai iš Tillsonburgo, J. J. Stanai
čiai, M. M. Kybartas, M. Kvedarienė, 
E. V. Sukaičiai iš Hamiltono. L. Po- 
lolskytė, šventusi 12-tąjį gimtadienį, 
buvo pagerbta plojimu.

— Karaliaus Mindaugo menės vi
dus dažomas. Neturį darbo dažytojai 
vis dar reikalingi. Suinteresuoti pra
šomi kreiptis į LN raštinę arba tel. 
533-9030.

— Toronto lietuvaitė sekmadienį 
LN popietės metu esą pametė auksi
nę apirankę. Radęs ją prašomas per
duoti LN reikalų vedėjai A. Skilan- 
džiūnienei. Pametusi atsilygins ra
dybomis.

— Vasario 19, šeštadienį, LN įvyks 
tradicinis Užgavėnių pasilinksmini
mas su tradiciniais valgiais — mėsos 
ir bulvių dešromis, įvairiais blynais 
ir šokiais.

— S. m. kovo 6 d. Gedimino Pilies 
menėje įvyks metinis šaulių VI. Pūt- 
vio kuopos susirinkimas.

— Svetainė “Lokys” savo lankyto
jams primena, kad pagal Ontario 
svaiginamųjų gėralų valdybos pa
tvarkymą “Lokyje” gali lankytis tik 
LN nariai. Nespėjusieji į narius 
įstoti, turi registruotis svečių kny
goje. Narys, atsivedęs svečius, taip 
pat privalo įsiregistruoti.

PARDUODAMAS NAMAS žema kai
na bei mažu įmokėjimu su sąlyga, 
kad dabartinis savininkas (lietuvis) 
galėtų pasilaikyti du kambarius sau 
gyventi. Skambinti tel. 7674736, To
ronte.

Metiniam “T. žiburių” spau
dos baliui jau visi pasiruošę — 
ir rengėjai ir dalyviai. Visos vie
tos apatinėje Anapilio salėje 
jau užimtos, bet jų pakankamai 
yra erdvioje galerijoje, iš kurios 
labai gerai matyti scena ir joje 
atliekama programa. ŠĮ kartą 
joje girdėsime solistų R. Stri
maičio ir V. Verikaičio duetus, 
“Aido” chorą ir akomp. J. Go- 
vėdą. Didžiojoje loterijoje gali
ma bus laimėti žymiųjų mūsų 
dailininkų kūrinių - paveikslų, 
skulptūrų, keramikos, spalvotą 
“Zenith” televiziją, žėrandėli ir 
kt. šioje loterijoje dalyvaus visi 
pirkusieji specialius bilietus 
skaitytojai. Mažojoje loterijoje 
galės dalyvauti tiktai turintieji 
numeruotus Įėjimo bilietus (pra
šome jų nepamiršti). Veiks šil
tų valgių bufetas, paruoštas Zo
sės Simonaitienės ir jos talki
ninkių. Anapilio Moterų Būre
lis turės puikių tortų stalą ir ka
vą. Ištroškusiems bus įvairių gė
rimų. Laimingas Įėjimo bilietas 
laimės S. Rakštienės tortą “Na
poleonas”. Dalyvaus daug jauni
mo — vien aidiečių bus 45-kios. 
Salę puoš Bramptono gėlininkų 
A. J. Arštikaičių, J. M. Gudelių 
ir J. A. Paršeliūnų dovanotos 
gėlės.

Mažosios loterijos (su įėjimo 
bilietais) laimikiai: 1. V. Skre- 
butėno paveikslas, 2. Walter 
Dauginis Ins. — nešiojamasis 
radijas, 3. “Mohawk Furniture” 
(J. Aukštaitis) moderni kėdė, 
4. “European Meat & Delicates
sen — dešra, 5. Margio vaisti
nės dovana, 6. St. Dabkaus šam
pano bonka, 7. S. Rakštienės 
tortas “Napoleonas”, 8. “Park
side Meat Market” dešra, 9. Lie
tuvos Kankinių par. spaudos 
kiosko (V. Aušroto) stalinė lie
tuviška vėliavėlė, 10. Antano 
Dobilo rankų darbo (jūros 
kriauklių) paukščiukai, 11. p. 
Vingevičienės megzta pagal
vėlė, 12. V. Cuplinskienės megz
ta pagalvėlė, skara ir kt., 13. 
Stp. Varankos lietuviškas Vytis, 
14. Pr. Eidukaičio medžio dro
žinys “Varpos”, 15. V. Bačėno 
“All Seasons Travel, B. D.,” ke
lionė lėktuvu savaitgaliui vie
nam asmeniui iš Toronto į Ka
nados sostinę Otavą ir atgal, ir 
kiti laimikiai.

A. a. Adolfas Klemka, 69 m., 
po sunkios ir ilgos ligos mirė 
sausio 29 d. Our Lady of Mercy 
ligoninėje. Velionis nepriklau
somoje Lietuvoje buvo kariškis, 
pasižymėjo ramiu būdu ir 
darbštumu. Laidojamas vasario 
1 d. iš Prisikėlimo šventovės.
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA- 
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A. ___
PHOENIX, ARIZONOJE, nebran
giai parduodamas gražiai tvarkomas 
25 vienetų motelis, 2148 W. Buc
keye Rd. Tel. 602-254-3895.

ESU LIETUVIŲ TĖVŲ SŪNUS, pu
siau našlaitis, baigęs gimnaziją. Stu
dijuoju universitete — esu ketvirta
me semestre. Kalbu ir rašau — lie
tuviškai, vokiškai, angliškai, itališ
kai. Gyvenu ne Kanadoje. Esu gi
męs 1953 metais. Norėčiau susipa
žinti su lietuvaite, gyvenančia Ka
nadoje. Rašyti “TŽ” adresu, pažy
mint “Nekanadiečiui”.

PARDUODAMAS 60x342 pėdų skly
pas su gražiais medžiais arti Sutton, 
Simcoe ežero ir provincinio parko. 
Tel. 889-0748.

PALIKIMAS
Parduodami 104 akrai prie 
Magnetawan upės į šiaurę 
nuo Burkes Falls, Ont.

Skambinti
TOMUI SUNGAILAI

tel. 822-6256
Toronte

už pasaulio laisvę
1977 m. vasario 5 
šeštadienį, 
1.30 - 5 v.p.p.

atstovai, jų tarpe ir lietuvių

Commonwealth Ballroom 
HOLIDAY INN, 
89 Chestnut St. 

(prie Toronto miesto rotušės)

Dalyvaus 21 tautybės

| TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:!1 . |š.reikšti pritarimą pa- 
grindiniams laisvės princi

pams, išdėstytiems Kanados žmogaus teisių chartoje. 
2. Įkvėpti bei paskatinti visus vyrus ir moteris imtis as
meninės ir visuomeninės atsakomybės, ginančios laisvę 
ir JQ užtikrinančios visoms pavergtoms tautoms. 3. Puo
selėti konstruktyvių ir vieningų pastangų dvasią, sie
kiant pasaulio laisvės, pagristos moralinėmis ir dvasi
nėmis vertybėmis.

Atstovų kalbos • Pagrindinis kalbėtojas 
dr. P. Bilaniuk iš Toronto universiteto

• Orkestras "Go World Brass Band" • Dainininkė Lucielle
Loring • Pranešimas visuomenei • Nutarimai

Nemokami bilietai: 923-6279
The Committee for the International Rally for World Freedom, 

P. O. Box 442, Station P, Toronto M5S 2S9

Lietuvių, atvykusių 1947 m. 
i Kanadą, susirinkimas šaukia- 
riias vasario 2, trečiadienį, 7.30 
v.v., Toronto Lietuvių Namuo
se. Norima suruošti sukaktuvinį 
atsipažinimo vakarą Darbo šven
tės savaitgalyje š.m. rugsėjo 3- 
5 dienomis ir tam sudaryti ren
gėjų komitetą.

Organizacinis k-tas
Baltiečių pietūs. Vasario 5, 

šeštadienį, 1 v. p. p., jaukioje 
“Old Mill” svetainėje, 21 Old 
Mill Rd. (prie Old Mill požemi
nio stoties), baltiečių moterų ta
ryba ruošia metinius pietus su 
įdomia programa. Norintieji da
lyvauti prašomi kreiptis į E. 
Senkuvienę tel. 535-2625 arba I. 
Kairienę tel. 763-2739. Įėjimas 
$10.00.

Toronto Lietuvių Namų Mo
terų Būrelio susirinkimas įvyks 
vasario 6, sekmadienį, 3 v.p.p., 
“Gedimino Pilies” menėje. Vi
sos narės bei ponios, norinčios 
įsijungti į Būrelio veiklą, malo
niai kviečiamos dalyvauti.

Ontario premjerui W. Davis 
pagerbti rengiama vakarienė 
vasario 7, pirmadienį, 6 v. v., 
“Sheraton Centre”. Rengėjas — 
Pažangiųjų Konservatorių Bend
ruomenės Centras (1643 Duffe- 
rin St.). Vakarienės pajamos ski
riamos šiam Centrui finansuoti. 
Pastarasis daug kuo pasitarnau
ja ir ateiviams, šioje vakarienė
je dalyvaus ir Liet. Bendruome
nės atstovai.

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus narių susi
rinkimas įvyks š.m. vasario 13, 
sekmadienį, po 11.30 v.r. pa
maldų Parodų salėje. Progra
moje — odos ligų specialistės 
dr. G. Girdauskaitės-Szabo pa
skaita. Maloniai kviečiame na
res ir viešnias Valdyba.

Staynerio-Wasagos ir apylin
kių lietuviai Vasario 16-ją švęs 
vasario 19, šeštadienį, 6.30 v.v., 
Stayneryje “Golden Apple” res
torane. Paskaitą skaitys svečias 
— Kanados Lietuvių Bendruo
menės pirm. J. R. Simanavičius. 
Po oficialiosios dalies — vaka
rienė. Vakarienę reikia užsisa
kyti ir sumokėti iki vasario 17 
d. p. Lapavičiui (tel. 428-2105). 
Maloniai kviečiami visi lietu
viai dalyvauti. T. S.

Sporto klubas “Vytis” išleido 
savo biuletenio “Vytiečių Die
nos” 8(37) nr. Dvylikoje pus
lapių yra daug sportinės infor
macijos, kronikos, netrūksta ir 
humoro. Redaktorius Ant. Sup- 
ronas, sekretorė — O. Balsie
nė, administratorė — Ramūnė 
Underytė.

Tarptautinis 
sąskrydis

Vasario šešioliktoji Toronto 
lietuvių kolonijoje bus minima 
vasario 20, sekmadienį, švento
vėse ir Anapilio salėje. Hamilto
no mergaičių choras “Aidas”, 
vadovaujamas muz. V. Verikai
čio, atliks specialią meninę 
programą. Apylinkės valdyba 
yra pakvietusi daug svečių tiek 
į penktadienio vakaro priėmi
mą, tiek į sekmadienio minėji
mą.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” metinis kon
certas įvyks vasario 26, šešta
dienį, Anapilio salėje, progra
moje — solistė Vanda Stankie- 
nė-Panavaitė, Ąžuolo Stelmoko 
vadovaujamas orkestras ir visas 
“Gintaro” ansamblis. Pastara
sis kviečia Toronto ir apylinkės 
lietuvius į šį turiningą ir links
mą Užgavėnių balių rezervuoti 
stalus paskambinant O. Radze
vičienei tel. 827-5620 arba A. 
Nausėdui 231-1423. — Mieliems 
rėmėjams: Onai Indrelienei už 
$50, Petrui Gulbinskui — $20, 
p. Domeikai — $10, T. Lietuvių 
Namams — $50 ir Toronto LB 
apylinkės valdybai už $250 gin- 
tariečiai nuoširdžiai dėkoja, k.r.

Mažosios Lietuvos Moterų 
Dr-ja vasario 22, antradienį, 7 
v. v., Prisikėlimo salėje rengia 
tradicinį šiupinį.

Ed. Kondrato siuvykla dėl žie
mos atostogų bus uždaryta nuo 
sausio 28 iki vasario 19 d.

Anapilio tarybos ir Lietuvos 
Kankinių parapijos komiteto po
sėdyje sausio 24 d. sudarytas 
Lietuvos Kankinių šventovės 
statybos finansinio vajaus komi
tetas: J. Žiūraitis (iš parapijos 
komiteto) — pirmininkas, kun. 
P. Ažubalis, klebonas — globė
jas ir vicepirmininkas, R. Cele- 
jewskiene (Anapilio Moterų Bū
relio) — vykd. vicepirmininkė, 
P. Linkevičius (Anapilio Vyrų 
Būrelio) — iždininkas, J. Petro
nis (Anapilio Vyrų Būrelio) — 
sekretorius, A. Rinkūnas (Ana
pilio Sodybos Korporacijos) —■ 
informacija lietuviams, G. Kur- 
pis (Anapilio Vyrų Būrelio) — 
informacija anglams, St. Petrai- 
tienė (katalikių moterų sk. pir
mininkė) — narė, A. Aulinskas 
(iš par. komiteto) — narys, p. 
Kurpienė — buhalterė. Dvi vie
tos paliktos Anapilio jaunimo 
atstovams. Vajaus komitetas 
nutarė posėdžiauti kas antrą pir
madienį. Sekantys posėdžiai 
įvyks vasario 7, 21 ir kovo 7 va
karais klebonijoje. Vajus bus 
pradedamas iš 
mis, paprašant 
nę auką. Inf.

ffil MONTREAL

Vasario 16 minėjimas rengiamas 
vasario 20, sekmadienį. Plateau salė
je. Dienai skirtose pamaldose Aušros 
Vartų šventovėje visos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo vėlia
vomis. Prie įėjimo bus renkamos au
kos Tautos Fondui, minėjimo išlai
doms padengti. Kiekvienas tautietis 
maloniai prašomas paaukoti Tautos 
Fonaui savo bent vienos dienos už
darbį ir neužmiršti KL Bendruome
nės solidarumo įnašo. Smulkesnės ži
nios bus paskelbtos vėliau.

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Aušros Vartų parapijos žinios
— Parapijos susirinkimas naujais 

komiteto nariais išrinko Alfonsą 
Jankų ir Joną Zabieliauską. Pirma
jame posėdyje pastarasis išrinktas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

4 4 I I T ” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET LI I H V MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas .................. 6.0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tas.................. 8.0% Nekiln. turto 10.25%
Pensijų’ planas 8.5% Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m. ................
Term. ind. 3 m. .

.9.5%
9.5%
.9.5%

Investacines nuo ...... ....... 10.5%

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

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

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

Kylanti jauna dainininkė Lin
da Marcinkutė rengia dainų re
čitalį vasario 27, sekmadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje. Ji 
studijavo dainavimą Toronto 
universiteto k o n s e rvatarijoje, 
kurią baigė 1974 m. muzikos ba- 
kalaurės laipsniu. Vėliau įstojo 
į specialią operos dainavimo kla
sę, kurią baigė 1976 m. Jos sod
raus tembro sopranas gerai 
įvertintas, ir ji buvo pakviesta 
dainuoti Kanados operoje. Dai
navo chore, o “Madame Butter
fly” operoje atliko ponios Pin
kerton vaidmenį. L. Marcinkutė 
taip pat studijuoja vokiečių ir 
italų kalbas, nes yra numačiusi 
tolimesnėm dainavimo studijom 
išvykti į Italiją ir Vokietiją. Ne- 
praleiskime progos išgirsti šios 
gabios trečios kartos lietuvaitės.

Prel. J. Kučingis, Los Ange
les lietuvių parapijos klebonas, 
“TŽ” skaitytojas ir rėmėjas, at
siuntė $50 auką (rėmėjo prenu
meratą) ir linkėjimą: “Džiau
giuos ir didžiuojuos Jūsų ‘Žibu
riais’. Tegul Jums padeda Die
vas dirbti šį kilnų ir šventą 
spaudos darbą.” Dėkojame už 
duosnią paramą.

Stella Mažeikienė, jos broliai, 
seserys, dukterėčios ir brolvai
kiai iš Delhi, Ont., pagerbdami 
a.a. Antano Mažeikos atminimą, 
paaukojo “T. Žiburiams” $50. 
Už tai jiems reiškiame nuošir
džią padėką.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju vyro Adol

fo ir savo vardu už pareikštas 
užuojautas mano broliui Lietu
voje žuvus. Dėkoju L. K. Mote
rų Dr-jos Lietuvių Kankinių pa
rapijos skyriui už užprašytas šv. 
Mišias, abiem liet, katalikų pa
rapijoms už pamaldas už velio
nį. Dėkoju draugams ir bičiu
liams, kurie užprašė šv. Mišias, 
išreiškė užuojautas žodžiu, per 
radiją, raštu, gėlėmis.

Dalinantis skausmu, darosi 
lengviau. Teklė Sekonienė 

komiteto pirmininku. Iz. Mališka ir 
Ant. Čepulis, baigęs savo trejų metų 
tarnybą, pasitraukė. 1

— Metinės rekolekcijos bus kovo 
29—31 ir balandžio 1—3 d. d. Jas 
ves kun. J. Kidykas, SJ.

— Auksinio Amžiaus Klubas ruo
šia Užgavėnių popietę vasario 22 d., 
2 v. p. p. Registruotis iki vasario 9 
d. Prancūzų kalbos kursai prieinami 
visiem, kurie nori pramokti prancū
ziškai.

— Žvejų ir medžiotojų Klubo 
“Nida” vakaras — vasario 12 d.

— Maratono šokiai ir koncertas — 
vasario 26 d. Meninę programą at
liks dainininkė Adriana Jocytė iš 
Argentinos.

— A. a. Adolfas Lapinskas mirė 
sausio 19 d. Reddy Memorial ligoni
nėje. Palaidotas sausio 21 d.

“Paramos” kredito koopera
tyvas 1976 m. užbaigė su $14,- 
390,000.00 balansu. 1976 m. 
“Parama” paaugo $2,672,000.00. 
“Parama” 1976 m. padarė gerą 
pelną, todėl už nekilnojamo tur
to paskolų sumokėtą nuošimtį 
nariams grąžinta 6'/ (rebate) 
$47,250.00. Kredito kooperaty
vų centrui (Credit Union Lea
gue Ltd) 1976 m. metinį narių 
mokestį — $1.50 už kiekvieną 
narį sumokėjo “Parama”. Lietu
viškų organizacijų veiklai pa
remti metų gale paskirta $9,700 
(iš viso per 1976 m. paskirta 
$11,900.00). Per 1976 m. na
riams išmokėta $895,000.00 pa
lūkanų. Primename, kad indė
lius i (RRSP & HOSP) registruo
tą pensijų ir namų planą už 
1976 m. reikia įnešti iki š.m. ko
vo 1 d. Metinis “Paramos” na
rių susirinkimas įvyks š.m. ko
vo 20 d. Lietuvių Namuose.

Pranas Barauskas, pardavęs 
“Frank Barauskas Insurance” 
agentūrą, dirba vien nekilnoja
mo turto — namų, žemės inves- 
tacijų ir mortgičių — srityje. 
Jo Įstaigon “Frank Barauskas 
Limited” perėjo dirbti Felik
sas Senkus, anksčiau tvarkęs 
“Ontario Trust” bendrovės ne
kilnojamo turto sekciją. Su il
gų metų vadovavimo patirtimi 
ir su antro viceprezidento Ar- 
vido Zakarevičiaus entuziazmu 
norima šios bendrovės operaci
jas lietuvių tarpe žymiai pra
plėsti.

Rodney Lietuvių Klubas, ry
šium su “TŽ” patarnavimais, at
siuntė $25 auką. Ačiū jam.

SLA 236 kuopa sausio 16 d. 
įvykusiame metiniame susirin
kime perrinko tą pačią valdybą: 
pirm. H. Chvedukas, vicepirm. 
— St. Pulkys, fin. sekr. — O. 
Indrelienė, kuopos sekr. — L. 
Novogrodskienė, ižd. — J. Riau
ba. Kuopai šiuo metu priklau
so 91 narys.


