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Nenurimsim!
Ties kiekviena Vasario 16 lietuvio širdis ir mintis ne

jučiomis ima gyviau veikti, nes tai didžioji tautos diena, 
skirianti laisvę nuo nelaisvės. Ji giliai paliečia kiekvieną 
tikrą lietuvį ir visą tautą. Dabar, kai sueina 60 metų nuo 
reikšmingo tautos posūkio, kiekvieno tautiečio mintis su 
dar akylesniu dėmesiu žvelgia j savo tautos laisvės ir 
nelaisvės dialektiką. Iš vienos pusės matyti ilgoje Lietu
vos praeityje ištisi laisvės šimtmečiai, iškėlę ją į pirmaei
lių Europos valstybių poaugštj, iš antros — krinta į akis 
ilgi vergijos dešimtmečiai. 1918 metų žygis atkovojo pra
rastą laisvę, kuri patekėjo kaip aušra ir netrukus vėl nu
sileido, palikdama naują vergiją, trunkančią jau ketvirtą 
dešimti metų. Tai sutemų laikotarpis, kuriame betgi ne- 
užtemo nei tautos ryžtas, nei laisvės viltis. Tauta jaučia 
visa savo prigimtimi, kad sutemos negali būti amžinos. 
Kantriai, be baimės ji laukia naujos aušros. Tuo tarpu pa
vergėjas gyvena nuolatine baime — juk vergai visoje im
perijoje gali sukilti ir išsivaduoti. Dėlto pavergėjas laiko 
didžiausią armiją, miliciją, gausius būrius saugumiečių, 
draugovininkų, informatorių, nuolat demonstruojančių fi
zinę jėgą. Jis nuolat ginkluojasi, gausina savo ginklų at
sargas, išleidžia milžiniškas sumas lėšų, kad galėtų valdy
ti vergų imperiją. Pavergėjas nuolat persekioja net ma
žiausias laisvės apraiškas, nes bijo pavergtųjų.

IIETUVIAI, kaip ir kitos pavergtos tautos, tiesa, kenčia 
fizinę ir dvasinę priespaudą, bet, antra vertus, jie tuo 
būdu pina sau garbės vainiką ir ruošia kelią naujam 

tautos sužydėjimui. Tuo tarpu pavergėjas, šiuo atveju So
vietų Sąjunga, kurioje absoliučiai diktuoja rusai, didina 
savo gėdą. Dabartinė jos galybė bus ateities gėda. Dvide
šimtame šimtmetyje būti tautų pavergėju reiškia atsistoti 
budelių eilėje. Tada, kai net mažiausios Afrikos ir Azijos 
tautelės pradeda nepriklausomą gyvenimą, betkoks paver
gėjas lieka pasmerktas. Tai jaučia ir Sov. Sąjunga. Dėlto 
ji savo gėdą pridengia melu ir geležine uždanga. Laisva
jam pasauliui ji prisistato kaip laisvės šalis, kaip tautų 
globėja, skelbia net konstituciją, leidžiančią pasitraukti 
tautom iš Sov. Sąjungos. Deja, ta melo uždanga yra tokia 
permatoma, kad nė patys Europos komunistai nebetiki 
sovietine laisve. Tai nepaprastai kompromituoja Sovi Są
jungą pasaulio akyse. Visi ją mato kaip didžiausią šių 
laikų vergiją, dargi pridengtą melu. Ateis laikas, kad visa 
rusų tauta gėdysis šios milžiniškos vergijos laikotarpio, 
kuriame kentėjo tiek daug tautų. Jau dabar rusų disiden
tai, kaip Solženicinas, Sacharovas, Maksimovas ir kiti, drįs
ta atskleisti tiesą, labai nemalonią pavergėjui, nes prie 
gėdos stulpo stovi jis, o ne pavergtieji.

TAIP, PAVERGĖJAS šiandieną gyvena baime ir gėda, 
o pavergtieji — laisvės viltimi. Ir ko daugiau paver
gėjas gali sulaukti? Didesnės vergijos bei priespaudos 
arba visiško žlugimo! Be abejonės, pavergėjas gali didin

ti priespaudą, bet tuo būdu jis tik pagreitins savo žlugimą. 
Juk visiems yra žinomas dėsnis: juo didesnis spaudimas, 
juo tvirtesnis pasipriešinimas. Fizinė jėga yra pats silp
niausias ginklas ilgame žmonijos gyvenime, nes ji yra val
doma dvasinės jėgos. Ir stipriausi ginklai nueina niekais, 
kai nėra dvasinio ryžto, uždegančios idėjos. Komunizmas 
pradžioje imponavo revoliucine savo jėga, idėjingumu, 
naujo pasaulio formavimu, bet visa tai sudilo ir liko gra
si tikrovė, nuo kurios nusisuko net daugybė komunistų. 
Kai vietoje žadėto naujo pasaulio atėjo nauja vergija, din
go visas patrauklumas bei idėjinė jėga. Gali dar Sov. Są
junga bandyti prailginti tautų vergiją, stengdamasi su
kurti materialinę gerovę, bet kalėjime ir didžiausia gerovė 
yra žmogiškas skurdas bei kančia. Dėlto kiekvienu atveju 
vergija negali išsilaikyti amžiais, juo labiau, kad pavergtos 
tautos ima vis labiau nerimti. Tauta nelaisvėje — kaip 
erelis narve. Niekas jos negali nuraminti, išskyrus laisvę. 
Be jos nei lietuviai, nei kitos tautos nenurims. Mūsų tau
tos laisvės klausimas yra tiktai laiko klausimas. Ir juo 
daugiau nerimsim, stipriau veiksim, juo greičiau priartin- 
sim laisvės dieną — naują Vasario 16-ją.

Lietuvos nepriklausomybė buvo atgauta ir paskelbta sostinėje Vilniuje 1918 m. vasario 
16 dieną. Suėjo 60 metų nuo tos datos, kurią lietuvių tauta turės ir vėl pakartoti. Laisvės 
Vyčio kova nebaigta Iliustracijos autorė —D AIL. V AND AP AZUKAITĖ

Tautai visi esame reikalingi!
Nepriklausomos Lietuvos atstovas Vašingtone dr. St. Bačkis atsako j "Tėviškės Žiburių

Lietuvos kankiniai užsienio

BERN. BRAZDŽIONIS

Herojų šaltinis
Tėvyne, tu žydėt žadėjai visą rytą, 
O, tėviške, žydėt žadėjai visą dieną — 
Pro langą, šiaurės vėtrų užpustytą 
Ir pro rudens miglotą mėnesieną.
Ir aš į tavo pažadus sudėjau
Visus metus tik tau, tik tau gyventi, 
Tikėdamas, kad nenuneš tavęs, kaip lapo, vėjai, 
Kad amžinai bus saulė, ir žiedai, ir šventė.

Žydėt žadėjai... Ryto pažadus sumynė 
Į purvą sunkios svetimųjų kojos, — 
Ir vėl, ir vėl mes, raudanti tėvyne, 
Gyvi tik prošvaistėm kitų dienų rytojaus.

Bet tu gali, tikiu, gali tu ir po sniegu 
Žydėt, kaip sieloj žydi mūsų skausmo gėlės, 
Pakilt pavasarį su pirmu žemės diegu, 
Kaip kyla saulėn Dievo vyturėlis.

Gali tu eit, ir klupt, ir vėliai keltis
Ir per kapus tau iškastus, per kranklio puotą, 
Kai tavo kaulus gels pūga ir šaltis, 
Ir kaitroje kai tulžį gert bus duota.
Gyva tik prošvaistėm kitų dienų rytojaus 
Gyvent išmokai, motina tėvyne, 
Nes tu radai visų didžių herojų
Gyvenimo stebuklą — Viešpaties šaltinį!

— Šiais metais sueina 60 me
tu nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo bei paskelbi
mo. Tiek lietuvių išeivija, tiek 
Tėvynėje pasilikę tęsia kovą už 
laisvę, bet pergalės dar nema
tyti. Ar yra ženklų, rodančių 
galimus pasikeitimus gerojon 
pusėn? Jei taip, kokie yra tie 
ženklai?

— Tarptautinė konjunktūra 
dabar yra tokia, kad lietuvių 
veikla Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti neturi galimybių 
tuojau laimėjimo susilaukti, ži
nome, kad galimybės pakeisti 
esamą padėtį yra labai ribotos 
tiek didžiųjų valstybių viduje, 
tiek tarptautinėje plotmėie. 
Tad lietuvių veikloje reikia iš
tverti iki galo. Reikia kantry
bės, patvarumo, pasitikėjimo 
savimi, pasitikėjimo mūsų by
los teisingumu ir vilties dva
sios bei tikėjimo į mūsų suge
bėjimus sutikti visa, kas be
įvyktų tarptautinėje potmėje, 
ir tai tinkamai apvaldyti. Mūsų 
tautos kančios, didinga jos lai
kysena okupacijoje yra mūsų 
laimėjimo laidas.

Ženklai gerojon pusėn: pa
gyvėjimas pasaulio spaudoje 
informacijų apie tai, kas vyksta 
krašte mūsų tautiečių veiklos ir 
laikysenos dėka. Tai sustiprino 
ir pagyvino mūsų veiklos pa
grindus. Veiklon įsitraukė jau
noji lietuvių karta ir parodė 
savo ryžtingą valią už Lietuvos 
nepriklausomybės bylą. JAV- 
bėse matome sustiprėjusią lai
kyseną žmogaus teisių ir pa

klausimus Vasario 16 proga 
grindinių laisvių reikalu. JAV 
prezidento pareiškimai žmo
gaus teisių klausimu yra popu
liariausia iniciatyva užsienio 
politikos srityje nuo Marshallo 
plano meto. Pats JAV prezi
dentas 1978. I. 19 yra pabrėžęs, 
kad yra įvykęs “ryškus judėji
mas į didesnę laisvę ir žmoniš
kumą kaikuriose pasaulio sri
tyse”. Jis pridūrė: “Pasaulio 
vadai, net mūsų ideologiniai 
priešai, dabar mato, kad jų lai
kysena pagrindinių žmogaus 
teisių atžvilgiu liečia jų santy
kius su Jungtinėmis Valstybė
mis”.

Pagaliau žinome, kad tiek 
Sov. Sąjungoje, tiek Rytų Eu
ropos kraštuose kažkas vyksta, 
ko anksčiau nebuvo. Tai rodo, 
kad ten vyksta tam tikri pasi
keitimai, kurių vien represijo
mis neįmanoma sutramdyti, 
nes tai nėra maištas, nėra suki
limai, bet reiškiami reikalavi
mai, kuriems, pagal tų valsty
bių pasirašytus tarptautinius 
pasižadėjimus, negali būti tai
komos represijos.

— Dr. Aleksandras Štromas, 
vienas iš dabartinės Lietuvos 
disidentų, savo paskaitose skel
bia, kad Lietuvą okupavusios 
Sovietų Sąjungos griuvimas iš 
vidaus yra visai realus dalykas. 
Kaip Jums atrodo ši pranašys
tė?

—Kiek žinau, dr. A. Štromas, 
būdamas Lietuvoje, turėjo gali
mybės tikslių informacijų gau
ti apie esamą padėtį. Esu tik

ras, kad jis ir dabar gauna pa
tikimas informacijas apie tai, 
kas Sovietų Sąjungos teritori
joje dedasi. Remdamasis turi
mais duomenimis, jis, matyt, ir 
daro tokius teigimus, kaip Jūs 
minite. Man žinoma pvz. Har
vardo prof. Richard Pipes nuo
monė, kad beveik 100% Sovie
tų Sąjungos ir Rytų Europos 
valstybių gyventojų yra disi
dentai vienokia ar kitokia for
ma. Esą, Sov. Sąjunga yra išsi
gandusi tų milijonų, kurie pa
geidauja to, ko ji negali duo
ti .. .

Kaip žinome, Vakarų pasau
lio spauda, televizija, radijas, 
oficialūs sluogsniai tokių teigi
mų nedaro. Priešingai, jie. kal
ba apie Sov. Sąjungos galybę ir 
pavojus Vakarams, o dr. H. 
Kissingeris 1978. I. 13 televizi
niame pokalbyje teigė, kad Ita
lijoje kas trečias, Prancūzijoje 
kas penktas, Portugalijoje kas 
šeštas, Ispanijoje kas dešimtas 
balsuoja už komunistus ir kad 
teroristai naudojasi Sov. Sąjun
gos bei satelitinių jos kraštų 
parama . . . Tiek Jūsų keltu 
klausimu.

— Iš arti stebite JAV užsie
nio politiką. Ilgą laiką, bent 
viešumoje, ji nebuvo palanki 
Sov. Sąjungos pavergtom tau
tom. Ar su naujo prezidento 
Jimmy Carterio atėjimu jaučia
mas koks nors ryškesnis posū
kis pavergtųjų tautų laisvinimo 
linkme?

— Šiuo klausimu nepamirš- 
(Nukelta j 2-pą psl.)

spaudoje
Poezija itališkai

Italijos knygų rinkoje 1977 
m. plačiai pasklido “Lietuvių 
kankinių poezija” — “Canti del 
martirio lituano”, išversta ita
lų kalbon ELTA-PRESS redak
toriaus prel. Vinco Mincevi
čiaus. Tai 100 puslapių leidinys, 
kurio viršelį puošia dail. V. A. 
Jonyno sukurtas lietuvio kanki
nio bareljefas, esantis lietuvių 
koplyčioje Vatikano bazilikoję. 
Leidėjas — Urbanijos vys
kupijoje veikianti “Tylos Bend
rijos” komisija, spausdinanti 
knygų seriją “Lituania”. Iki šiol 
jau yra pasirodę 6 leidiniai.

Italų visuomenei šį leidinį 
pristato žymus italų rašytojas 
prof. Raimondo Rossi. Įvadą pa
rengė pats vertėjas prel. V. 
Mincevičius. Leidinyje duoda
ma 30 lietuvių kankinių sukur
tų eilėraščių vertimų. Jų auto
riai daugiausia yra nežinomi ar
ba pasirašę slapyvardžiais, 
kaip Mykolas Viltis, Vytautas 
Aidas, Baublio Bitutė, Žilvinas 
ir kt. Platesnių biografinių ži
nių pateikiama tik apie Vytautą 
Čėsną ir apie arkivyskupą Me
čislovą Reinį (išspausdintas vie
nintelis Vakarus pasiekęs jo po
ezijos kūrinys “Malda”).

Kaip italų visuomenė sutiko 
“Lietuvių kankinių poeziją”, 
gal geriausiai pavaizduoja Pao
lo Sqleri recenzija, paskelbta 
“Secolo d’Italia” š.m. sausio 19 
d. laidoje. Autorius leidinį vadi
na “Tikėjimo ir kovos prieš ko
munistinę propagandą liudiji
mu”.

Blogėjant politinei padėčiai 
ir nykstant efektyvinei spaudos 
laisvei, kaip tai vis labiau paste
bima ir Italijoje, rašo autorius, 
šis veikalas tinkamai atskleidžia 
visiem “samizdat” kelius, kurie 
ateityje gali būti vieninteliai 
informacijos šaltiniai. Todėl di
delis yra nuopelnas Urbanijos, 
davusios visuomenei leidinį, ku
rį pavadinti “jaudinančiu” yra 
tikrai neretorinis išsireiškimas.

Ši maža knygutė pateikia tik
rai jaudinančius poetinius liudi
jimus apie lietuvių pasiprieši
nimą komunistinei priespaudai. 
Tai lyrinės dainos, sukurtos į 
Sibirą ištremtųjų. Jos plinta 
liaudyje ir įvairiais keliais pa
siekė Vakarus. Prel. V. Mince
vičiaus dėka jos dabar prieina
mos italų visuomenei ir liudija 
lietuvių religingumą.

Prel. V. Mincevičius yra pa
rūpinęs taiip pat ir kitą svarbų 
dokumentinį veikalą “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika” iš
leistą “La Casa di Matriona” lei
dyklos Milane. Šį veikalą turėtų 
gerai pažinti kiekvienas italas ir 
giliai susimąstyti. Tai klasiškas 
“samizdat” leidinys, kuris drą
siai ir nesulaikomai sklinda ta
me Baltijos krašte, nežiūrint 
griežčiausių KGB persekiojimų. 
Už vieną surastą “Kronikos” eg
zempliorių tenai laukia kalėji-
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Pavergėjo gundymai

Religinis žvilgsnis į dabarties pavergėjų užmojus
Lietuvos laisvės kovotojo laiškai 

Dar nespausdinti Juozo Daumanto-Lukšos laiškai 
Jausdavomės kaip galiūnai .. .

Vilniečio atsiminimai apie Vasario 16 Vilniuje
Visus kviečia talkon!

Naujosios “Jaunimo Žiburių” redaktorės žodis 
Nauji užmojai laisvės sgjūdyje

Jaunųjų tautiečių pažiūra į Vasario 16 minėjimus
Ryšio tinklas studentams 

Akademikų pagalba studijuojančiam lietuvių jaunimui 
Lietuvių dovana Amerikos universitetui 

Lietuvių kambarys valstybiniame Wayne universitete
Lenkų filmas apie Lietuvę 

Prancūzų rašytojo Prospero Merimee apysaka filme

Mons. K. Razminas
mas ir sunkiausių priverstinių 
darbų stovyklos.

Paolo Soleri, priminęs lietu
vių kovas už laisvę ir tautinę 
egzistenciją, nurodo, kad svar
biausias lietuvių stiprybės šal
tinis yra tikėjimas. Lietuviai ne
palūžo nei žiauriausiais Stalino 
persekiojimo laikais, nei Chruš
čiovo bei jo įpėdinų siautėjime. 
Ir šiandien — rašo autorius — 
atlydžio, dialogo ir bendradar
biavimo laikais, tikintieji, kaip 
rodo Nijolės Sadūnaitės pavyz
dys, gali būti deportuojami į Si
birą vien už savo tikėjimo vie
šą išpažinimą. Tikėjimas tad la
biausiai atsispindi ir “Lietuvių 
kankinių poezijoje”. Jos negali
ma palyginti su dabarties laikų 
naująja poezija, kuri galbūt pa
sižymi savo forma ir stiliumi, 
bet yra šalta, be širdies. Šiame 
leidinyje poezija yra drama, eg
zistencinė kova, kultūrinio pa
kilimo banga išsiliejanti malda. 
Tai pilnos kilnumo eilės be ne
apykantos persekiotojam. Jos 
visus kelia augštyn, kaip arki
vyskupo M. Reinio poezija, su
kurta kalėjime, kur jis pats 1953 
m. mirė kankinio mirtimi.

Visas tas eiles — baigdamas 
rašo autorius — reikėtų išmok
ti mintinai jau vien iš solidaru
mo taip daug kenčiančiai tautai 
ir prisiminti kaip perspėjimą 
Italijai, gyvenančiai taip netik
rus, dramatiškus laikus.

Kitas italų laikraštis “La 
Voce”, išeinantis Perugia mies
te, taip pat labai palankiai įvet- 
tina “Canti del martirio litua
no” pasirodymą. Komunistų val
domuose kraštuose — rašo “La 
Voce” — tik “samizdat” būdu 
dar gali sklisti knygos, biulete
niai ir kiti leidiniai. Šiuo būdu 
Italiją pasiekusios 15-kos lietu
vių poetų dainos gražiai atsklei
džia šios tautos turiningus lo
bius. Pats vertėjas prel. V. Min
cevičius įžangoje pastebi, kad 
šis leidinys nesiekia pilnai at
skleisti dabartinės pogrindyje 
kuriamos lietuvių poezijos. Tai 
tik fragmentinis pavyzdys lie
tuvių kūrybinės dvasios, kurios 
neįstengia užslopinti jokia de
magoginė diktatūra.

“Persekiojami krikščionys”
Garsioji knygų leidykla “Sty

ria” Grąžo misete, Austrijoje, 
1977 m. išleido labai, svarų vei
kalą “Verfolgte Christen” — 
“Persekiojami krikščionys”. Tai 
352 psl. knyga, vokiečių kalba 
parašyta žinomo Austrijos ka
talikų rašytojo - žurnalisto Gerd 
Hamburger. Antrinė jo knygos 
antraštė trumpai nusako veika
lo turinį — mūsų laikų prane
šimai apie krikščionių perse
kiojimus po II D. karo.

Įvadą šiai knygai parašė Vie
nos arkivyskupas kardinolas 
Franz Koenig, Vatikano sekre
toriato santykiam su netikin
čiais palaikyti pirmininkas. Sa- 

(Nukelta į 4-tą psl.)
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ANELEI KUBILIŪNIENEI

mirus, jos vyrą JUOZĄ, dukrą RAMUNĘ, brolius — 

VYTAUTĄ, STAS| ir JUOZĄ MEILUS su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

F. F. Senkai
A. S. Grigaliūnai
A. P. Ščepavičiai

Pavergėjo gundymai
Krikščionies gyvenimas yra 

pažymėtas gilia perspektyva, 
kurioje matyti ne tiktai žmogiš
kasis, bet ir dieviškasis gyveni
mas, ne tiktai kančia, bet ir ga
lutinė pergalė. Visi keliaujame 
tos perspektyvos linkme, tačiau 
žemesnėse jos pakopose kartais 
turime patirti sunkius vingius, 
reikalaujančius dvasinio budru
mo ir ištvermės. Šioje srityje 
glūdi reikšmingos galimybės, 
būtent, pasimetimas ir atradi
mas. Jei kas, susidūręs su kliū
timis, pasimeta gyvenimo kely
je, išklysta ir iš krikščioniško
sios perspektyvos, o kas nugali 
kliūtis, atranda prasmingojo gy
venimo kelią.

Daug kas pastoja krikščioniui 
kelią ir bando jį nuvesti pasi
metimo ir praradimo keliu. Vie
nas tokių esminių gundymų yra 
minimas pirmojo gavėnios sek
madienio Evangelijoje. Joje 
kalbama apie gundytoją, ban
džiusį suklaidinti ir patį Kristų. 
Jisai siūlo tyruose išalkusiam 
Išganytojui akmenis paversti 
duona ir atiduoti Jam žemės ka
ralystę, jeigu šis parpuolęs ant 
žemės pagarbins gundytoją.

Šiame Kristaus gundyme at
sispindi ir kasdieninis krikščio
nies gyvenimas. Krikščionies 
tyrai yra jo žmogiškoji kelionė, 
vingiuojanti per įvairių santvar
kų plotus. Gundytojas yra val
dovinio tipo žmogus, užsimojęs 
pavergti savo artimą. Jis yra 
agresyvus, norintis valdyti ne 
tiktai savo artimą, bet ir patį Iš
ganytoją.

Krikščionis yra įsitikinęs, kad 
žmogus yra Dievo kūrinys, ku
ris natūraliai nusilenkia savo 
Kūrėjui. Tai elementari tiesa, 
aiški kiekvienam laisvės žmo
gui, bet nepriimtina žmogui - 
gundytojui, kuris mano, kad 
Dievas turi nusilenkti žmogui, 
t.y. Kūrėjas savo kūriniui. Čia 
ir susidaro mįslinga sankirta, 
kurioje agresyviai puola gundy
tojas ir reikalauja tikintį krikš
čionį nusilenkti ne Dievui, bet 
su Juo kovojančiam gundytojui, 
pretenduojančiam į absoliutinį 
valdoviškumą.

Tokiame gundyme išryškėja 
gundytojas kaip žmogaus paver
gėjas. Visų pirma jis kėsinasi į 
patį asmens branduolį — jo lais
vę. Kai ši bus pavergta, žmogus 
tarnaus gundytojo tikslams ir 
statys jo suplanuotą karalystę. 
Dėlto gundytojas veikia ir vilio
jimo būdu — siūlo žmogui la
biausiai patrauklias gėrybes, bū
tent, duoną bei “pasaulio kara
lystes” su visu jų didingumu. 

Gundytojas gerai žino, kad, pa
sak Dostojevskio, tas valdo 
žmones, kurio rankose yra duo
na ir galia pavergti sąžines. Kol 
žmogus yra laisvas, gundytojas 
negali jam diktuoti. Dėlto jis la
bai intensyviai veikia, kad pa- 
ralyžuotų laisvę. Žinoma, turė
damas fizinę jėgą savo rankose, 
gundytojas galėtų sunaikinti vi
sus laisvės žmones arba uždary
ti kalėjimuose. Bet tuo būdu ir 
pati gundytojo karalystė būtų 
sunaikinta arba nustotų būti 
žmogiška. Kad taip neįvyktų, 
gundytojas bando įtikinti, jog 
žmonės tuomet bus tikrai laisvi 
ir laimingi, kai savo laisvę pa
ves jam, t.y. gundytojui, abso
liutiniam valdovui, neigiančiam 
Dievo valdoviškumą.

Tokioje gundymo atmosfero
je šiandieną gyvena milijonai 
žmonių. Ištisos tautos yra pri
verstos išgyventi Evangelijos ty
rų gundymą. Jų tarpe yra ir lie
tuvių tauta, kurios dauguma yra 
gundomųjų pozicijoje, o nežymi 
mažuma — gundytojo. Pastara
sis imponuoja savo fizine jėga, 
patraukliomis vilionėmis bei 
privilegijomis. Nevienas susi
gundo tomis vilionėmis, nevie
nas pasmilko gundytojo sta
bams, tačiau jie tuo laimi tik 
laikinio pobūdžio lengvatas, bet 
pralaimi didžiąsias vertybes. O 
tie, kurie drįsta priešintis gun
dytojui, negauna jokių privile
gijų, j’okių lengvatų, patiria net
gi skaudžias bausmes, — tačiau 
jie laimi daug daugiau — apgi
na didžiąją žmogaus ir tautos 
vertybę laisvę. Jie parodo, kad 
tauta gali būti fizinės gundyto
jo galybės pavergta, bet savo 
dvasioje išlieka laisva, jeigu ne
pasiduoda viliojimo gundymui, 
siekiančiam paralyžuoti vidinės 
laisvės karalystę.

Ir tai yra krikščionies laimė
jimas. Prieš fizinį bei prievarti
nį gundytojo ginklą jis pastato 
dvasinę savo jėgą, o prieš gun
dytojo viliones — tikėjimo 
ikvėptą orientaciją, išreikštą 
Evangelijos žodžiais: “Viešpatį, 
savo Dievą, tegarbink ir jam 
vienam tetarnauk!” (Mt. 4, 10). 
Tai laikysena, kurios negali 
įveikti gundytojas, skelbiąs ab
soliutinį savo valdoviškumą, pa
remtą dabarties stabais. Ir tai 
dėlto, kad krikščionies tikėji
mas yra atremtas ne tik į laisvo 
žmogaus išmintį, bet ir į Dievo 
apreiškimą. Gundytojo stabai 
yra praeinamo pobūdžio, o Die
vo žodis, skelbiąs laisvės, tiesos 
ir meilės karalystę, yra amži
nas. K. PR. G.

Nepriklausomos Lietuvos atstovas JAV-bėms (Ir. STASYS BACKIS su ponia ONA BACKIENE priėmime Baltuo
siuose Rūmuose Vašingtone pas JAV prezidentą JIMMY CARTER! ir ponią CARTER Zweig Photo Studio

Tautai visi esame reikalingi!

A+A
agr. PRANUI RUDINSKUI mirus,

žmonai GODAI, visiems šeimos nariams ir gimi
nėms nuoširdi užuojauta —

J. ir E. Bersėnas
K. ir J. Valaitis 
P. Vaitekūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kime, kad JAV nėra pripažinu- 
sios jėga įvykdyto Baltijos vals
tybių įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. Ta laikysena įvairiomis pro
gomis yra pareiškiama. JAV 
palaiko oficialius santykius su 
diplomatiniais ir konsuliniais 
Baltijos valstybių atstovais, pa
skirtais paskutinių laisvų vy
riausybių. Valstybinis tęstinu
mas tebepripažįstamas. JAV 
remiamos radijo transliacijos 
baltiečių kalbomis rodo JAV 
norą palaikyti santykius su Bal
tijos kraštų žmonėmis.

JAV laikysena šiuo klausimu 
buvo visų vyriausybių ligi šiol 
tokia. Jei pastudijuosime tą 
klausimą praeityje, rasime, kad 
kiekvienas JAV prezidentas ne
kartą yra pareiškęs vis ką nors 
panašaus į tai, kad amerikiečių 
sąžinė nebus rami tol, kol pa
vergtos tautos laisvę atgaus. 
Dabartinis prezidentas, kaip ži
note, ypač pabrėžė žmogaus 
teisių principą ir nuolatos tai 
primena. Jis yra prašęs JAV 
kongresą padidinti kreditus ra
dijams. Dėl to susilaukė prie
kaištų iš Sov. Sąjungos. Ar bus 
kokių kitų panašių dalykų, su
žinosime ateityje.

— Daug kalbama apie Hel
sinkio ir Belgrado konferenci
jas. Ar iš jų galima tikėtis ko 
nors pozityvaus Sov. Sąjungos 
pavergtiesiems?

— Kiek tai liečia Baltijos 
valstybes, mes randame 1977. 
IX. 26 Valstybės Departamento 
biuletenyje pareiškimus ryšium 
su Belgrado konferencija. Ten 
pasakyta: JAV atmeta teigimą, 
jog žmogaus teisių reikalas yra 
kišimasis į vidaus reikalus; 
JAV nuomone, Baigiamasis 
Helsinkio Aktas neturi jokios 
įtakos į JAV ilgalaikę poziciją 
Europos sienų klausimu; JAV 
atmeta vadinamą Brežnevo 
doktriną, pagal kurią Sov. Są
junga jėga gali proteguoti ko
munistinius režimus . . .

Specialiai Baltijos valstybių 
klausimu ten pasakyta: “JAV 
aiškiai pareiškė, kad Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija nepakeitė mūsų 
politikos, liečiančios nepripaži
nimą priverstinės Baltijos vals
tybių inkorporacijos į Sov. Są
jungą. Faktiškai teritorinio in
tegralumo principas neprilei
džia teritorijos įgijimo jėga ar 
grasinant jėga. Jis nusako, kad 
toks įgijimas, priešingas tarp
tautinei teisei, negali būti lai
komas teisėtu”.

Toliau sakoma, kad JAV vy
riausybės laikyseną parėmė at
stovų rūmų* ir senato rezoliuci
jos, kuriomis patvirtinama, jog 
JAV politika, ir toliau nepripa
žįstanti priverstinės Baltijos 
valstybių inkorporacijos į So
vietų Sąjungą, nėra Helsinkio 
sutarimų paliesta.

Jūsų minimos konferencijos 
tapo svarbiu Rytų-Vakarų san
tykių elementu. Tai svarbus 
įrankis demokratinės ir nacio
nalistinės opozicijos Sov. Są
jungoje ir yra viena didžiųjų 
vilčių kovoje už žmogaus teises 
bei pagrindines laisves. Dauge
lis mano, kad Belgrado konfe
rencija yra centrinis diploma
tinis mūsų laikų įvykis. Ir tai 
dėlto, kad Vakarai aiškiai pa
brėžė nieko daugiau nenorį, 
kaip tik to, kad Maskva laiky
tųsi tarptautinio dokumento, 
kurio ji taip siekė ir kurį pasi
rašė. žmogaus teisės tapo tarp
tautinių santykių dalimi, žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais

vių laužymas Sov. Sąjungoje ir 
Rytų Europos kraštuose virto 
svarbiu vakariečių susirūpini
mu Belgrade. Žinome, kad Hel
sinkio sutarimų nuostatų nesi
laikymas Sov. Sąjungą išstatė 
tokiai kritikai, kokios Sov. Są
junga niekad neturėjo. Baigia
masis Helsinkio Aktas sudarė 
tarptautinį precedentą, jame 
numatytą, būtent, konferenciją 
patikrinti, kaip vykdomi jo 
nuostatai. Tokio dalyko ligšiol 
nebuvo pasirašytų konvencijų, 

' sutarčių vykdymo srityje. Hel
sinkio akto prasmė tapo tokia, 
kad per žmogaus teises, pagrin
dines laisves pradėta siekti 
laisvo tautų apsisprendimo — 
laisvės, nepriklausomybės vi
soms tautoms. Nėra abejonės, 
kad Helsinkio aktas ir Belgrado 
konferencija turės didelių pa
sekmių Sov. Sąjungoje paverg
tiesiems.

— Ar buvo dėta pakankamai 
pastangų iš lietuvių pusės pasi
naudoti Belgrado konferencija 
Lietuvos naudai?

— Taip. Buvo pateikta doku
mentacija, kokia turėta, visais 
klausimais, kurie Belgrado kon
ferencijoje buvo numatyti 
svarstyti. Tai padarė: Tomas 
Venclova kaip Lietuvos grupės 
Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti narys, dabar Vakaruose 
jos atstovas; diplomatiniai Bal
tijos valstybių atstovai; mūsų 
veiksniai bei dalyviai Belgrado 
konferencijoje — dr. K. Bobe
lis, kun. K. Pugevičius. Sen. 
Dole kalba 1977.XI.25 Belgra
de pagyvino Baltijos valstybių 
bylą. JAV ambasadorius Gold- 
bergas savo pareiškimais ją su
stiprino.

— Ar iš lietuvių pusės arti
moje ateityje numatomi kokie 
nors politiniai žygiai Lietuvos 
laisvės reikalu ryšium su jos 
nepriklausomybės paskelbimo 
60 metų sukaktimi? Pvz. ar ne
numatoma kreiptis i tarptauti
nes institucijas — Jungt. Tau
tas, Š. Atlanto Sąjungą, didžių
jų valstybių vyriausybes?

— Spaudoje buvo paskelbti 
VLIKo 1977 m. seimo nutari
mai, taip pat ALTos atsišauki
mas, PLB-nės, JAV LB planai, 
kas rengiama padaryti, kokius 
leidinius ruošiamasi išleisti. 
Tad tuo klausimu nenorėčiau 
kartoti to, kas jau buvo skelbta.

Kiek liečia Jūsų minimus žy
gius tarptautinėse institucijose, 
jie svarstymų padėtyje tebėra 
tiek lietuvių, tiek estų ir latvių 
sluogsniuose. Manau, žinote 
JAV Valstybės Departamento 
nuomonę apie Baltijos valsty-' 
bių klausimo iškėlimą Jungti
nėse Tautose: toks užmojis bū
tų veiksmingas, dėlto šio klau
simo iškėlimas galėtų susilauk
ti nepalankaus balsavimo; tai 
nebūtų naudinga nei JAV, nei 
Baltijos valstybėms, nei gyven
tojams.

— Išeivijos politinės viršū
nės pasižymi vidiniais nesuta
rimais. Ar minėtos sukakties 
proga nenumatoma jų konfe
rencija, kuri apžvelgtų ligšioli
nę veiklą ir bandytų pasukti 
vieningesne bei dinamiškesne 
linkme?

— Apie tai yra užsiminta 
VLIKo 1977 m. seimo nutari
muose. Kaip ir kas bus pada
ryta, paaiškės ateityje.

•Pasak Sacharovo, Sov. Sąjun
goje esama apie 900 koncentra
cijos lagerių. Mes negalime to 
pamiršti. Mūsų veikla nukreip
ta prieš okupantą. Mūsų jėgos 

negali būti eikvojamos vienų 
prieš kitus. Savitarpinė kova ar 
perdėta vienų kitų kritika pa
tarnauja tik okupantui.

— Jau senokai esate diplo
matinėje tarnyboje ir turite 
progų stebėti mūsų visuomenės 
nuotaikas. Ar nemanote, kad 
mūsų visuomenė, matydama 
veiksnių nevieningumą ir sle
giančią tarptautinę atmosferą, 
ima pavargti bei lengviau pa
siduoti sovietinėms vilionėms?

— Žinau, mūsų visuomenė 
nori ryžtingos, energingos veik
los ir greitų, gerų pasekmių. 
Visi betgi gerai orientuojamės, 
kas galima dabar laimėti, kas 
galima atsiekti. Lietuviai yra 
tvirti valstybiniu bei tautiniu 
sąmoningumu. Visi jaučia, jog 
1918 m. Vasario 16 Dienos Ak
tas visus įpareigoja veikti bend
rai, aukotis, kol Lietuva nepri
klausomybę ir laisvę atgaus. 
Lietuvių tauta gyva ir laikosi 
didvyriškai, kaip žinome iš 
mus pasiekiančios dokumentuo
tos pogrindžio spaudos.

Žinome taip pat, kad tuo me
tu, kai mes kiek pavargstame, 
įvyksta tai, kas mus visus su
jungia veiklai ir uždega. Pri
siminkime pvz. Simo Kudirkos 
šuolį į laisvę, Romą Kalantą, 4 
Nijolę Sadūnaitę ir kt., Lietu
vos grupę Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti. Simas Kudir
ka, kaip kovotojas už žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, 
yra įamžintas ir filme “The De
fection of Simas Kudirka”. Gal 
kada sulauksime ir filmo “Par
tizanai už geležinės uždangos” 
su J. Daumanto-J. Lukšos liudi
jimais ...

— Kaip vertinate JAV diplo
matų lankymąsi okupuotoje Lie
tuvoje? Ar tai nėra pirmieji 
ženklai, vedą i Lietuvos okupa
cijos pripažinimą?

— Nemanyčiau. Žinote, kad 
augštieji JAV diplomatiniai 
pareigūnai ten nesilanko. Kiek 
žinoma, lankosi tik konsulari- 
niai JAV pareigūnai. Apie pa
dėtį Lietuvoje dabar Vakarai 
gauna informacijų iš įvairių šal
tinių ir iš lietuvių pogrindžio 
spaudos. JAV konsulinių parei
gūnų gaunamos informacijos tė
ra vienas žinių šaltinių apie pa
dėtį Lietuvoje.

— Kokį padrąsinantį žodį ga- 
galėtumėte tarti savo tautie
čiams šia proga?

— Man atrodo, kad mūsų tau
tiečiai gerai supranta padėtį. 
Mūsų tauta yra reikalinga mūsų 
visų. Ryžkimės sutikti, kas be
įvyktų lietuvių tautos išlaisvini
mo kelyje, ir ryžkimės viską 
nugalėti, kad mūsų tikslas būtų 
pasiektas. Tai mūsų istorinė mi
sija.

— Dėkojame už pasidalinimą 
mintimis, išsamius paaiškini
mus ir drąsinantį žodį.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos geminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

A+A
BRONIUI GRIKENIUI

Čikagoje mirus, žmoną STEFANIJĄ,, dukrą AUŠ
RELĘ, ELĘ DRAUDVILIENĘ ir jos šeimą nuošir
džiai užjaučiame —

O. S. Dačkai
L. M. Malinauskai

A+A
BRONISLOVUI GRIKENIUI

Čikagoje mirus, žmoną STEFANIJĄ, dukrą AUŠ
RĄ su šeima, gimines bei artimuosius giliai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Barbora ir Jonas Vaidotai

A+A 
MYLIMAI MAMYTEI

MARIJAI IGNATAVIČIENEI .
Čikagoje mirus, sūnus — STEPĄ ir MORKŲ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

P. R. Tumpos
A. A. Jagėlos

MYLIMAM TĖVUI

A+A
BOLESLOVUI BALZEKUI

Lietuvoje mirus, jo dukrą ELENĄ KEBURIENĘ, 
jos artimuosius ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame —

J. ir E. Bersėnai
K. ir J. Valaičiai
P. Vaitekūnas

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

E a g I e .s Nest
Telefonas 534-0563



Lietuvos laisvės kovotojo laiškai
Dublinas, 1948. 10. 3

Imu ir sudvejoju kartais, kad 
gal menkai čia ką užvajavosiu. 
Sava žemelė jau pasigenda 
daug tūkstančių dūšelių, o čia 
viešpačiai dar vis nerangiai dai
rosi po savas seklyčias, dar ne
spėjusias išsivėdinti nuo nese
niai čia puotavusių (neišskaito
mas žodis, Red.) smarvės. Net 
ir Dievas, atrodo, nerangus 
jiems proto dadėti. Bet sau jie 
žinosi, mūsų reikalas neužmirš
ti savų Mauro rolių.

Paryžius, 1918. 12. 12
Nūdien aš vis su pakeltais 

sparnais lūkuriuoju pradėti vėl 
žingsnius kelyje, kuriuo žings
niuodami jau dešimtys tūkstan
čių laimėjo mirti ir mus, buvu
sius jų mirties liudininkus, įpa
reigojo su dešimteriopa energi
ja pasilikti šventai ištikimiems 
jų pradėtos kovos dalyviams. 
Antraip aš išdrįsčiau ir prieš 
Tavo norą priversti Tave labiau 
save bauginti. Mano jaučiamas 
Tau prisirišimas gal ir dėlto yra 
intymesnis, nes mudviejų šei
mų likučiai žygiuoja tuo pačiu 
Golgotos keliu, kantriai kovo
dami už vis dar dienos egzis
tenciją.

Kalėdos (Kūčių vakaras) 
1948 m.

Mes, atrodo, mažiausiai kalti, 
kad šio blogio viešpatavimo 
metu esam nesurenkamai iš
blaškyti, be jokių galimybių 
praleisti Kūčių vakarą lietuviš
koj mistikoj, savo žemėj ir savo 
šeimoj! Neapeinamai ištįsta 
mintys link savųjų. Tada įsivy
ravus nuotaika nė kiek neside
rina su šv. Kalėdų padiktuota 
nuotaika. Taip ir pamatai pil
nutinį gyvenimą — kovą, ku
rioje j ieškai džiaugsmo . . .

1949 m. Naujų Metų išvakarėse
1948. 12. 31

Neretai aš klykdavau, kaip 
žuvėdra svetimuos vandeny
nuos nuklydus, paskendęs sun
kioj nuotaikoj nuo vis bjauriai 
besikomplikuojančios mums at
mosferos ... ir nesugebėdavau 
tą sunkią kasdienybę išvyti iš 
veido raukšlių ar ledinio su
stingusio žvilgsnio . . . Keleto 

“metų kova išvogė mūsų ir juo
ką, ir nuotaikas, ir laidų liežu
vį, ir su žmonėmis lankstumą.

Vis negaliu apsiprasti su 
mintim, kad tūkstančiai kilo
metrų mus skirs, ir netikiu, kad 
likimas išdrįs pastoti mums ke
lią kada nors susitikti ar su
trumpinti mūsų laimę. Šia vil
timi gaivindamasis su ilgesio 
ašara pinsiu maldos žodžius 
Augščiausiam mano svajonių 
įsikūnijimui.

Mūsų gyvenimo tiesūs keliai, 
berods, tik asilams dera, o juo 
labiau juos kreivesnius ir sun
kiau įveikiamus kam paskiria 
Augščiausias, juo didingesnė ir 
žemės misija tam atitenka. Ne
patiko turbūt Galybių Viešpa
čiui ir mudviejų vaga: Tave į 
lovą lyg nustūmė kuriam lai
kui, o mano dienas perkrovė 
“pirmaeiliais dalykais’’ (Lietu
va). Tai vis vardan žmogiško 
žmogaus . . .

Rytoj, taip sakoma, mus 
aplankysią Nauji Metai. Ir pas
kutinėms palydėti, ir vėl nau
joms dienoms sutikti šių metų 
sandūros daug kur prie stalų 
spiesis ir skurdūs elgetos, ir 
sotūs duona bei dvasia karaliai. 
Su sklidinom, svaigiom taurėm 
ant stalo rungsis su ilgom lin
kėjimų pynėm. Tik mūs bran
gioj tėvynėj mes pasigesim ir 
tų stalų vaišingų, ir taurių ap
gaulingų. Palaidą juoką ten pa
keis tik ašaros, kančios, o 
skambesį svaiginančių stiklų — 
dundančių kulkosvaidžių gar
sai. Ir devintieji metai sutiks 
mūs Lietuvą Motulę, beryman- 
čią su ašarom šarmotuos ginta
ro krantuos. Verks ten jinai, o 
ašaros kristalinsis tai žuvu- 
siems, tai nukankintiems pa
minklų siluetais. Praretę jos 
sparnai ir šiurkščios stagarinės 
rankos nesugeba surinkt savo 
vaikų po savo stogu ar švelniai 
glamonėdamas sumažinti jų 
kančių...

Taip, netekę mes savų židi
niu, pasitenkinkim bent kuk
liais linkėjimais. Tau, mano 
brangus Auksei, leisk palinkė
ti didžiausios laimės Tavo var- 
ganotuos benamės keliuos, kad 
nieko nepraradę, ką išsinešėm 
iš brangios tėvynės, kuo grei
čiau, kartu nuplovę džiaugsmo 
ašaromis mūsų kruvinus kelius, 
galėtume džiaugtis pūvančių 
kaulų pavėsy atpirkta laisve.

Paryžius, 1949.1.12 
. . . Šioje Tavo gromatėlėj

Dar nespausdintų partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto laiškų ištraukos žmonai Niujorke
nepergausu raidžių, bet labai 
daug parašyta. Džiaugiuosi, kad 
aš Tave sutikau gyvenime su 
tokiom pažiūrom į gyvenimo 
prasmę ir laiką. Tavoji pažiūra 
į meilę (jei ją imi iš Tavo skai
tytos Antoine de Saint Exupe- 
ry) pilnai sutinka su manąja, 
kad mudviejų laimė neįmano
ma be tėvynės laisvės. Nerei
kia tad tragiškai vertinti padė
tį, susietą su pasiimamais užda
viniais vergovę pašalinti. Aš 
neįsivaizduoju ir tokios neno
rėčiau meilės, kuri niveliuotų- 
si tik “dviejų į vienas kitą žiū
rėjimu”, o nesibazuotų plates
nėmis perspektyvomis. Be to 
neįsivaizduoju ir šeimos laimės.

Paryžius, 1949. 1. 15
Būdamas labai vienišas, vie

ną vakarą prisiminiau vieną 
partizanų dainos posmą:

“Upės bėgs į melsvą tolį, 
Gervės lėks ir vėl sugrįš, 
Nežinau tik aš, brangioji, 
Ar pabelsiu į duris ...”

Taip ir lydėjo mane įvairios 
mintys, sklisdamos į nepasie
kiamas ir neaprėpiamas mėly
nąsias tolumas, bauginančias 
artėjančia realybe ... tai vėl 
nuskaidrindavo nuotaiką, pro- 
jektuodamos tolimesnėn per- 
spektyvon . . .

Paryžius, 1949. 2. 11
Šiaip pas mus nieko naujo ir 

nieko blogo. Laukime esame 
atbukę (laukiant grįžimo į Lie
tuvą, Red.), nes tai nepirmas 
toks ilgas nekantravimas. Tiki
me, kad turėtų šįkart laimė bū
ti su mumis. Jei taip atsitiks, 
neužmiršk už mus griešnus su
mesti kokį kartą kitą ir “Sveika 
Marija”. Kada nors atsilygin
sime, nes tikimės pirmieji Ab
raomui pradėti lįsti į akis.

Paryžius, 1949 vasario 16 d.
Jieškau ir nerandu nei kalti

ninko, nei atsakymo, kodėl aš 
šiandien čia, o ne ten, kur jau 
privalau būti. Metai su kaupu, 
kai paskutinius savo pėdsakus 
palikau kruvinos tėviškės dir
vonuos. Metai su kaupu, kai 
akis akin nematom kryžiuoja
mos numylėtos mūsų Lietuvos. 
Metai su kaupu, kai tiesiog ne
girdžiu klykiančių skausmo 
raudų, šie metai su kaupu jau 
suspėjo iš daugelio mano ge
riausių draugų pareikalauti ne
mirtingos mirties. Metai su 
kaupu, kai aš nedalyvauju anoj 
mirties ir gyvybės procesijoj 
kartu su gausiais tūkstančiais 
taurių lietuvių. Perkošiu min
timis jau penktų metų krauju 
įmirkusius apkasus, prisimenu 
ilgas galerijas mirtimi paženk
lintų draugų ir, gyvent norė
damas, trokštu ir savo kaulus 
matyt besirikiuojančius tarp 
anų sukryžiuotų griaučių. Tik 
gaila to, kas nebaigta pasiekti. 
Tai šios Vasario 16-tos proga!

Mudu šiandien kalbėjom 
apie kantrybę. Leisk man pa
pasakoti ir apie ją tenai. Menu 
vieną ankstyvą rudenį. Pavaka
riop į mūsų urvą atšliaužia ry
šininkas ir štai kokias gaunu 
žinias: šiandien, 9 vai. ryto, bu
vo apsupta 200 rusų Šarūno 
slėptuvė. Po kelių valandų kau
tynių slėptuvėj gynęsi 5 parti
zanai nusižudė. Tie patys rusai 
prie slėptuvės aptiko ryšinin
kes Jūratę ir Ramunę. Jūratė, 
išsitraukus pistoletą, sužeidė 
vieną rusą ir nusišovė. Ramunę 
pavakariop pusgyvę rusai atve
dė į Pakuonį su tardant sulau
žytais rankų sąnariais ...

Štabui pavyko gauti iš Pu
nios ir Garliavos valsčių naujai 

JAV aktorius Alan Arkin atlieka Kudirkos vaidmenį filme “The Defection of Simas Kudirka” Nuotr. O. Burzdžiaus

išvežtinų gyventojų sąrašus . . .
Vakar iš Kauno kalėjimo 

3000 kalinių išvežti link Vil
niaus. Apie ’/a kalinių nebe
paėjo ...

Tokios tai buvo ryšininko 
naujienos. Užsukau BBC. Ta
čiau — nieko džiuginančio. Vis 
dar užmerkę akis mūsų košma
rui konferuoja su mūsų bude
liais.

Įsijausk į aną dalinio vado 
padėtį ir kokį matą pasiūlysi 
jo ištvermei ir jo kantrybei? 
Sakyk ir kaip instruktuot ko
votojus, kurie, nematydami jo
kios dar laisvės properšos, skai
to savo kovos draugų likučius? 
Ką patart ir kaip paguost bet- 
kurią šeimą, kurią nueini per
spėti, kad slėptųsi, nes ryt iš
veš, kai vakare slenki į jų lūš
nas? Kokias priemones naudoti 
nušluostyt ašarom ar sumažint 
skausmui širdies, kai nueini 
pranešti šeimai, kad vakar susi
sprogdino brolis, sūnus, tėvas, 
kad sesuo ar duktė jau greit ne
pareis, nes sutrupintais sąna
riais ją link Kauno išvarė? ...

Tai sąlygos, su kuriomis taip 
pat reikia susidoroti žmogiškai 
prigimčiai ir žmogiškai kantry
bei. Jei aš save išskirčiau iš 
anų mano brangių draugų tar
po, tai jų turimą ištvermės ma
tą aš siūlyčiau visiems jų sun
kiai įveikiamose sąlygose . . .

Tokia tai buvo padėtis prieš 
vienus su kaupu metų. Ir vėl 
praėjęs laikotarpis padėtį pa
keitė ne kitaip, kaip tik dides
nio skausmo, kančių ir ašarų 
kryptimi. Ana buvusi ištvermė 
jau bus atsilikus pagal nūdie
ną. O šia 16-tos dienos proga 
mes nors ilgimės anų kančių.

1949. 2. 19
Tu esi anos graikės stiliaus 

moteris: “Arba su kardu, arba 
visai negrįžk!”

Aš esu patenkintas, kad mu
dviejų draugystėj yra išjung
tas tragiškas žiūrėjimas į realy
bę ar iš viso betkoks mintiji
mas apie galimus realius ryt-, 
dienos baisumus. Kai, j padėtį 
žiūrint, nesigauna jokio mini
mumo procentų laimei, tąsyk 
reikalą paprastai išsprendžiam, 
pavesdami jį Visagalio likimi- 
nei rankai. Tik tokie sampro
tavimai įgalina mus pasitikti 
visokiausią rytojų.

Brangūs dalykai turi būti re
tai ir sunkiai pasiekiami.

Paryžius, 1949. 5. 10
Dabartinė mane supanti ap

linka visiškai yra priešinga ma
no nuotaikai ar mano sielos to
nui. Pro atvirą langą ištisomis 
dienomis skverbiasi į mano ur
vą nerūpestingas, pilnas pasi
tenkinimo garsus juokas, lau
kinės muzikos garsai ir koke
tuojančių klykavimai. Jiems vi
siems kažkodėl jaučiu neapy
kantą. Praskuodžiu vakarais 
mintimis šią kvailių aplinką ir 
graibaus po nepasiekiamus vyz
džiui tolius, bandydamas, su
vokti ano baisaus košmaro vei
dą, pajusti raudas iš pragaro, 
beviešinčio ant Nemuno kran
tų, ir savo ašara palengvinti 
aniems dienų sunkumą. Neap
kenčiu tos kurtumos, kuriai dar 
nesimato galo, nei tų žmonių, 
kurie savu tylėjimu pritaria 
mūsų kryžiuojamos tautos kan
čioms.

Paryžius, 1949. 6. 5
Dėkoju Tau, kad savo galvo

sena man padedi susidoroti su 
dabartine mūsų padėtimi, į tai 
žiūrėdama iš grynai patriotinių 
mūsų uždavinių taško. Tai man 

teikia paspirties visokiuose pa
siryžimuose, nes matau ir jau
čiu, kad Tu tam širdim ir protu 
pritari. Jei ir tragiškai kada 
nors atsitiktų su manim, tai aš 
būsiu laimingas, žinodamas, 
kad ir Tu pritarei ir nevaržei 
man atsisakyt mudviejų žemiš
kos laimės. Vienkart lenkiuos 
prieš Augščiausiąjį, kad Jis sa
vo gailestingumu pašalintų vi
sas užtvaras, mus nuo laimės 
skiriančias.

1949. 6. 12
Tai, ką pavyksta pasiekti 

nuolatiniu triūsu ir darbo pa
stangomis, taip pat nėra džiu
gu, nes tai tik atvėrimas naujų 
galimybių iš arčiau pažinti aną 
baisią mūsų tragediją, stebimą 
tų mūsų trijų milijonų aša
rotų ir pilnų nevilties akių. Dė
kui Dievui, kad jaučiuosi ne
stovįs nuošalyje anų grumtynių 
ir kad jau ir galingieji, paste
bėję nelinkstančią mūsų tri
spalvę prieš pavergėją, nebelie
ka toliau abejingi, bet susimąs
to ir pradeda sau įkalti į galvas, 
kad ir mes verti laisvės. Tas 
mus paskatina dar labiau su
krusti.

1949. 6. 30
A.a. Mindaugo mirties pro

ga—
Kiekviena diena, išdrįstanti 

praskleisti aną plieno uždangą, 
dengiančią pasaulio akis nuo 
mūsų tautos didvyrių kapinyno, 
visad mus skaudina neturin
čiam ribų skausme. Kada gi pa
tiks Viešpačiui užbaigti ant kry
žiaus kalamos lietuvių tautos 
kančias?

Tikėkim, kad mūsų brolių ir 
sesių kraujas bus trąša ateities 
kartoms. Tikėkim, kad jis pa
dės atgimti sužvėrėjusiam žmo
gui, su pergalės vėliava jieš- 
kančiam tiesos kritusių didvy
rių kaulų likučiuose.

1949. 7. 2
Kažin kodėl Dievui patiko ir 

mūsų eroj matyti lietuvių tau
tą, žygiuojančią per gyvenimą 
su biblinėmis kančiomis? Ir kai 
atsigręži praeitu keliu atgal, tai 
pradedi nuogąstauti — gal jau 
perdaug aukų pareikalavo 
mums skirta misija? Nekartą 
tenka suabejoti, ar pakaks au
kų, kol audros, dūkstančios mū
sų tėviškėj, pails ir pasitrauks.

1949. 8. 21
Ateis mūsų svajonėm sugrą

žintos ir ilgų lūkesčių išvago
tos mūsų laisvės dienos, bet 
atsiminkime, kad neturi mus 
rasti sunaikintus laukimo pe
riode. Atminkim, kad anos 
džiaugsmo dienos į mus “sku
ba” vėžio žingsniu; būkim san
tūrūs ir ribokim tėvynei skiria
mus ilgesio kiekius. Kitaip — 
ateis jos, o mūsų jau grabai ri
kiuosis!

1949. 10.6
. . . Šiandien turim tenkintis 

tik ilgom pynėm saldžių svajo
nių, savo labiausiai laime galin
tį šypsotis gyvenimo tarpą ati
duodami ne sau, bet jai (tėvų 
žemei). O mano kasdieniniai 
rūpesčiai bazuojasi laime ne
pavėluotai į ten sugrįžti ir jaus
ti save dalyvaujant prasklaidy- 
me anų krauju varvančių debe
sėlių. Noriu tikėti, kad likimas 
leis mano rūpesčiams sunykti 
pasisekimuose ir tenai — Ne
muno pakrantėse mes galėsime 
laisvės prieglobstyje lūkuriuoti 
tėvynės nostalgijos, kada žmo
gaus paniekinimo iškankinti 
tremtiniai artės į savo lopšius 
iš rytų, vakarų ir pietų . . .

Dailininkas JURGIS JUODIS, Laisvės laukianti ir kovojanti Lietuva , kartais vadinama Marijos žeme

Jausdavomės kaip galiūnai...
Vasario 16 minėjimai Vilniuje • Didžiausia šventė • Nepaprastai karinga mokinių nuotaika 

• Dabartiniai Vilniuje išaugę kovotojai
K. BARONAS

Beveik pusšimtis metų pra
ėjo nuo pirmų pradžios mokyk
los dienų Vilniuje. Gerai prisi
menu rugsėjo 1 d. datą (mokyk
lų pradžia) ir Literatų g-vėje 
(prie Šv. Mykolo šventovės) di
delį Vilniaus Lietuvių Komite
tui priklausantį pastatą, kuria
me, be apartamentų, buvo Vy
tauto Didžiojo gimnazijos vy
resnių klasių berniukų bendra
butis ir Vilniaus lietuvių “Ry
to” pradžios mokykla. Gerai 
prisimenu ir pirmą mokyklos 
dieną, kai, atvestas rūpestingos 
mamos, buvau atiduotas į nuo
širdaus, geraširdžio dzūko mo
kytojo J. Navicko rankas. Nau
ji vaikai, nauji veidai; vieni vi
sa galva augštesni už mane, kiti 
— žemesni. Tą dieną pamokų 
nebuvo, nes ėjome j pamaldas 
Šv. Mikalojaus lietuvių parapi
jos šventovėje, kur vėl teko pa
matyti ir VD gimnazijos moki
nius. Mes stovėjome netoli Die
vo stalo, gimnazistės kairėje 
šventovės pusėje, berniukai — 
dešinėje. Grįžę visi susirinko
me vienoje klasėje. Ant prie
kinės sienos buvo Vytis, lenkiš
kas erelis ir, rodos, Pilsudskio 
nuotrauka.

Pirmas skyrius iki Kalėdų 
nedaug pažengė: išmokome abė
cėlę, Kristaus gimimo progai 
eilėraštį, parašyti savo pavar
dę ir skaitmenis iki 20. Dau
giausia laiko mokyt. J. Navic
kas skirdavo paišybai ir dainai. 
Geriausiai mums patiko, prita
riant smuikui, dainuoti “Išėjo 
tėvelis į mišką”. Visi šaukė kuo 
garsiausiai kiekvieno posmo 
paskutinės eilutės žodį “į miš
ką”. Lietuvos himną mokėmės 
jau su vyresniųjų klasių moki
niais, mokytojui liepiant vi
siems sustoti.

Paišybos pamokos taip pat 
buvo džiugios. Be saulės, na
mo ar ežero, mėgstamiausia 
visų vaikų tema buvo Gedimi
no pilis ir ant jos didesnė už 
pilį plevėsuojanti Lietuvos vė
liava. Tiesa, prieš mūsų nepri
klausomybės šventę mokyt. J. 
Navickas net patardavo piešti 
Gedimino pilį ar Trijų Kryžių 
kalną. O mes, užgulę ant sąsiu
vinio lapo ir uždengę kaire ran
ka nuo šalimai sėdinčio draugo 
popierių, piešdavome Lietuvos 
sostinės įkūrėjo pilį.

Tuometinės iškilmės
Nebuvo 1927 m. Lietuvos ne

priklausomybės minėjimo, nes 
tą iškilmingą dieną mirė dr. J. 
Basanavičius. Nebuvo keletą 
dienų ir pamokų. Dideli šalčiai 
(net medinės tvoros braškėjo!) 
sukaustė okupuoto Vilniaus 
gyvenimą. Gerai atsimenu, kad 
tėvelis keliom dienom atleido 
darbininkus, nes, pjaunant sta
čiakampius ledo gabalus ežere 
(ligoninėms, alaus bravorams, 
mėsos fabrikams ir pan.), sun
ku buvo traukti apšalusį pjūk
lą. Mama ir sesuo išėjo į Lietu
vos patriarcho laidotuves, o tė
velis, pasisodinęs mane ant ke
lių prie koklinės krosnies, sekė 
man pasakas apie nykštukus ir 
velniukus. Tačiau man geriau
siai patiko “Eglė, žalčių kara
lienė”.

Kaip ir išeivijoje, taip ir oku
puotame Vilniuje Vasario 16 
minėjimą pradėdavome Mišio- 
mis lietuvių parapijos švento
vėje. Pamaldas laikydavo gim
nazijos kapelionas kun. V. Taš- 
kūnas, klebonas' kun. K. Čibi
ras arba balsingas kun. Pr. Bie

liauskas. Tačiau pamokslai pri
klausė kun. Petrui Kraujaliui 
(mirė 1933 m.). Didingi buvo jo 
patriotiniai žodžiai, jaudinę ir 
mūsų širdis, matant dar ašaras 
jo akyse, minint Lietuvą, kovas 
už mūsų laisvę. Kaip geras pa
mokslininkas buvo kviečiamas 
į provinciją, tačiau Vilniaus 
vyskupijos vadovybė uždraudė 
jam išvykti iš Vilniaus. Mirė šis 
kunigas — patriotas be grašio 
kišenėje, aukodamas algą ir 
gautą auką Mišioms neturtin
gų tėvų vaikams ir jų mokslui, 
neturtingų lietuvių šeimų šal
pai. Jo laidotuvėmis pasirūpino 
Vilniaus lietuviai — rinko au
kas ir nupirko naują sutaną.

Po Petro Kraujalio mirties, 
pamokslus dažniausiai sakyda
vo kun. K. Čibiras (žuvo rusų 
bombonešių puolimo metu Vil
niuje 1942 m. kovo mėn.), ta
čiau šio kunigo-pedagogo pa
mokslai turėjo daug filosofinių 
minčių, mums nesuprantamų. 
Tuo tarpu puslenkės moterys 
džiaugėsi, kad tas “storulis lit- 
vomanas” iškeliavo pas savo 
Dievą.

Kaip ir kun. A. Lipniūnas Šv. 
Jono šventovėje, taip ir kun. P. 
Kraujalis mažytėje šv. Mikalo
jaus, uždegęs klausytojų širdy
se dar didesnę meilę savam 
kraštui, o ypač mūsų sostinei, 
paprastai baigdavo pamokslą 
Tautos himno vienu sakiniu ir, 
nušluostęs ašaras nuo raudonų 
skruostų, pamažu nulipdavo 
nuo sakyklos. O mes, užtraukę 
“Lietuva, Tėvyne mūsų”, su pa
kilia nuotaika išeidavome iš 
šventovės. Gimnazijos orkest
ras lydėdavo į šventovę ir at
gal miesto gatvėmis (Gedimino, 
Vilniaus, Vokiečių g-vėmis), ta
čiau vėlesniais laikais lenkų 
policija, matydama tokiame žy
giavime su orkestru lietuvišką 
demonstraciją, ją uždraudė. Te
ko šaligatviais eiti į šventovę ir 
tyliai grįžti iš jos atgal.

Dail. DAGYS: Dr. Jonas Basanavičius skelbia Lietuvos nepriklausomybę

Didžiojoj auditorijoj
Popietė būdavo laisva nuo 

pamokų (minėjimai būdavo t<ą 
pačią dieną, t.y. vasario 16), 
tad daugelis eidavo į Bernar
dinų sodo čiuožyklą, kur isto
rijos ir lotynų kalbos mokyt. 
Br. Utulis (mirė 1977 m. Vil
niuje) su pačiūžomis “raityda
vo” aštuoniukes. Vakare VD 
gimnazijos auditorijoje įvykda
vo iškilminga akademija. Mes, 
gimnazistai, kaip galėdami gra
žiau apsirengdavome, išlygin
dami kelnes, mergaitės užsidė
davo baltas apikakles, užsiriš
davo tautines juosteles. Tai bu
vo nepaprasta šventė, nes juk 
kartą metuose į 2000 asmenų 
auditoriją susirinkdavo visi Vil
niaus lietuviai, pradedant eili
niais darbininkais, amatų mo
kyklos mokiniais, gimnazistais, 
studentais ir baigiant Vilniaus 
lietuvių “grietinėle” — vado
vaujančiais asmenimis.

Ir Vilniaus gudai prisiglaus
davo prie mūsų minėjimo. Jų 
maža grupelė studentų - gimna
zistų auditorijos balkone po 
mūsų himno giedodavo savo, 
džiaugdamiesi lietuviška globa 
ir parama savo veiklai — ne
priklausomos Lietuvos pinigais, 
gudiškomis pamaldomis 10 v.r. 
lietuviškoje Šv. Mikalojaus 
šventovėje. Deja, išeivijoje Vil
niaus gudai visa tai pamiršo, iš
kreipia Lietuvos istoriją, savi
nas! mūsų kunigaikščius, ple
čia žemes nuo Kauno iki Smo
lensko . . .

Lenkų agentas
Kiekvienais metais salėje su

kinėjosi ir lenkų slaptosios po
licijos atstovas Didžiokas, pasi
vadinęs Dydziaku. Kaip tėvas ir 
mama sakė, jo tėvai juk iš “mū
sų parapijos” (tėvams “mūsų 
parapija” taip ir liko Giedrai
čiai), o tas Dydziak, jieškoda- 
mas gardesnio duonos kąsnio, 
nuėjo šunims šėko pjauti. Už- 

(Nukelta j 9-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
KRAŠTOTYROS PARODA
Respublikinė kraštotyros darbų 

paroda buvo surengta Vilniuje. Jos 
atidaryme žodį tarė Lietuvos pa
minklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos pirm. L. Diržinskaitė-Pi- 
liušenko: “Didžiojo Spalio jubilieji
niais metais su didžiuliu užsidegimu 
dirbo mūsų kraštotyrininkų šeima, 
jungianti apie 67.000 narių. Krašto
tyrininkai, kaip rodo šios parodos 
eksponatai, stengėsi sukaupti kuo 
daugiau medžiagos apie darbo vete
ranus, socialistinio lenktyniavimo 
nugalėtojus, parodyti, koks ’dvasiš
kai turtingas yra tarybinis žmogus. 
Parašyti arba rašomi beveik trečda
lio pramonės įmonių metraščiai, pa
rengtos daugelio kolūkių ir mokyk
lų istorijos” (“Tiesa” nr. 5) ... Šis 
L. Diržinskaitės-Piliušenko pareiš
kimas dar kartą liudija vis griežtes
nį kraštotyrininkų įjungimą propa- 
gandinėn kompartijos tarnybon. Pa
rodos metu buvo paskelbti kolekty
vų istorijų rašymo konkurso laimė
tojai. Pirmoji vieta teko kraštotyri
ninkų draugijos Kauno miesto sky
riui, antroji — Kapsuko (Marijam
polės) ir Šilalės kraštotyrininkams, 
trečioji — Kaišiadorių kraštotyri
ninkams.

AMERIKIEČIŲ VIEŠNAGE
“Komjaunimo Tiesos” pranešimu 

sausios 18 d. laidoje, Vilniuje lan
kėsi JAV Jaunųjų Krikščionių Aso
ciacijos delegacija su savo tarybos 
pirm. Dž. Belačiu. Atrodo, čia turi
ma galvoje YMCA organizacija, vei
kianti ne tik JAV, bet ir Kanadoje, 
nesidominti politika. Visdėlto Vil
niuje nebuvo išvengta politikos. 
Komjaunimo centro komitete II 
sekr. rusas V. Golubkovas “supažin
dino amerikiečius su respublikos 
istorija, papasakojo apie komjauni
mą, jo reikšmę Lietuvos jaunimo 
gyvenime, atsakė į gausius svečių 
klausimus”. Netenka abejoti, kad V. 
Golubkovas Lietuvos istoriją pradė
jo kompartijos veikla, o užbaigė pa
sakiškais laimėjimais, nutylėdamas 
sovietinę okupaciją. Jis svečiams 
tikriausiai neišryškino įdomaus fak
to, kad ir kompartijos, ir komjau
nimo antrieji sekretoriai yra rusai.

ZIMANO LAIŠKAS
“Gimtasis Kraštas” sausio 12 d. 

paskelbė Maskvai tarnaujančio žydų 
kilmės politruko Genriko Zimano 
laiška, kuris iš tikrųjų buvo skirtas 
“The New York Times” dienraščio 
redakcijai. Jis liečia to dienraščio 
1977 m. gegužės 15 d. rašinį apie 
žydų pogrindinę veiklą. Angliškai 
rašytame laiške G. Zimanas pirmiau
sia pasigiria, kad II D. karo metais 
jam teko būti pirmuoju pogrindi
nės kompartijos sekretorium pieti
nėje Lietuvoje, kuriai priklausė Vil
nius ir Kaunas, ir kad rezistencijai 
vadovavo tik kompartija. Kiek ga
lima spręsti iš G. Zimano laiško, žy
dų pogrindininkai, susieti su Vilniu
mi, net nepaminėjo nei komparti
jos, nei paties Zimano veiklos. Mask
va taip pat buvo nutylėta, bet pra
sitarta apie lietuvių partizanų sąjū
dį Sibire. Gindamas Maskvą, G. Zi
manas teigia, kad tai esąs absurdas, 
nes Sibiro niekas II D. kare ne
buvo okupavęs. “The New York 
Times” redakcijai jis pataria rašyti 
apie tuos asmenis, kurie žydus su
varė į getus, žudė žmones mirties 
stovyklose. Esą daug tokių šiandien 
gauna pensijas V. Vokietijoje, daug 
jų gyvena JAV ir yra Amerikos pi
liečiai. Svaidydamas žaibus, G. Zi
manas nutyli, kad ir jo rankos krauju 
sutaptos. Dėl jo vadovaujamų par- 
fzanų atakos Lietuvoje vokie
čiai sudegino visą Pirčiupio kaimą. 
Liepsnose žuvo ar buvo nušauti 104 
gyventojai, 10 apylinkės žmonių, 3 
pro šalį važiavę dviratininkai, 2 iš 
miško išėję piemenukai, įskaitant 
kūdikius ir vaikus. Žiaurų kerštą

Lietuvos kankiniai užsienio
spaudoje

(Atkelta iš'l-mo psl.) 
vo žodyje kardinolas pažymi, 
kad “Persekiojami krikščionys” 
yra pirmasis bandymas sudaryti 
mūsų laikų martirologiją. Vi
sais amžiais — rašo kardinolas 
— krikščionys vis kur nors bu
vo persekiojami, bet dabarties 
persekiojimai jau pasiekė pa
saulinę plotmę. Pirmaisiais am
žiais kankinių gyvenimo apra
šymai buvo labai paplitę krikš
čionių tarpe. Kankinių pavyz
džiai primindavo tikintiesiem, 
kad gyvenimo rūpesčiuose ne
galima pamiršti ir savo pašauki
mo. šiandieną padėtis yra tokia 
pat. Todėl buvo parašytas šis 
veikalas. Jis nesiriboja tik ka
talikų pasauliu, bet pateikia 
taip pat protestantų ir ortodok
sų dabarties kankinių aprašy
mus.

Naujoje martirologijoje daug 
vietos skiriama ir Lietuvos kan
kiniams. Po šešis puslapius už
ima kiekvieno keturių lietuvių 
kankinių bografijos ir jų kančių 
aprašymai. Pirmoje vietoje išsa
miai paminimas miręs kankinys 
arkivyskupas Teofilius Matulio
nis ir jo ilgas kančių kelias. To
liau duodamos trijų dar gyvų ti
kėjimo išpažinėjų biografijos: 

išprovokavo vien tik Maskvai tarna
vęs vokiečių lengvųjų automobilių 
apšaudymas, kurį atliko G. Zimano 
vadovaujami sovietiniai partizanai.

KRYŽIŲ KALNAS
Komunistų nusiaubtas kryžių kal

nas Meškučiuose, prie Šiaulių, vėl 
atsigavo. “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” 29 nr. teigiama, kad 
1977 m. gegužės 2 d. ant kalno jau 
buvo 360 didesnių ir mažesnių kry
žių. Vienas jų netgi buvo atvežtas iš 
Sibiro. Komunistų siautėjimą 1975 
m. vėlyvą rudenį liudija metalinių 
kryžių liekanos. Šalia pajuodusio 
kelmo, kur buvo nupjauta dar ne
priklausomybės laikotarpyje paso
dinta liepa, vėl stovi didžiulis kry
žius, padarytas iš jos kamieno. Įra
šas skelbia: “1977. V. 2. Taip Die
vo sutvarkyta: jei šaknys lieka, me
dis vėl ataugs. Čia bedieviai bejė
giai!” Kažkas iškalė kryžių ir ant 
akmens, kuris yra skirtas 1863 m. 
sukilėlių atminimui.

AERODROMO STOTIS
Architektų Sąjungoje sausio 5 d. 

buvo aptartas naujosios Vilniaus 
aerodromo stoties projektas. Posė
džio dalyvius su busimuoju pastatu 
supažindino projekto autorius J. Ma- 
kariūnas. Projekto įvertinimą atliko 
V. Čekanauskas. Naujoji stotis per 
valandą galės aptarnauti 700 kelei
vių. Diskusijose dalyvavo architek
tai A. Zelbovičius, S. Katilius, L 
Daujotaitė, A. Velička, K. Bučas. 
Jų pasisakymus apibendrino /Archi
tektų Sąjungos pirm. A. Rasteika.

FOTOGRAFIJOS PARODA
Vilniun iš Maskvos buvo atvežta 

II tarptautinė fotografijos paroda, 
suorganizuota maskvinės kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis sąjungos, 
parodos šūkiu pasirinkusios: “Už tai
ka, tautų draugystę ir humanizmą!” 
Dalis nuotraukų yra su aiškiu pro
pagandiniu atspalviu. Pvz. jugosla
vo J. Žnidarščiaus “Susidorojimas su 
demonstrantais Paryžiuje”, portuga
lo E. Gažeiro “Po fašizmo nuverti
mo”. Kitos nuotraukos liaupsina so
vietų propaguojamą apgaulingą tai
ką, tautų draugystę. Parodos atida
ryme apie jos idėjinę reikšmę bei 
meninį darbų brandumą kalbėjo 
Lietuvos kultūrinių ryšių su užsie
niu draugijos pirm. R. Petrauskas, 
Lietuvos fotografijos meno draugi, 
jos pirmininko pavaduotojas A. Sut
kus. Parodoje dalyvavo ir 11 lietu
vių fotografų. Tarptautinės vertinto- 
tojų komisijos premijos paskirtos: 
Romualdui Požarskiui — už nuo
trauką iš serijos “Kaimo šventės”, 
.Vladui Uznevičiui — už nuotrauką 
“Jubilėjus”, Romualdui Rakauskui 
— už nuotrauką iš ciklo “Žydėji
mas”. Sovietų karo veteranų komi
tetas premiją paskyrė Algimantui 
Bareišiui už ciklo “Veteranai” nuo
trauką “Kareivis visada kareivis”.

TILTAS VILNIUJE
Per Nerį jau peržengė ties Pedago

giniu institutu statomas tiltas. Jam 
jau sukalta šimtai gelžbetoninių po
lių, snbetonuotos atramos, šešios 
gelžbetonio perdengimo sijos. Staty
tojai iš dešiniojo Neries kranto per
sikėlė į kairįjį. Tilto statybai nau
dojami 20 tonų sveriantys gelžbeto
niniai blokai, sujungiami ypatingai 
atsparios armatūros gniūžtėmis. Pa
tarimais talkina technikos dr. A. Ku- 
dzys, docentas J. Kliviša bei kiti 
instituto dėstytojai. Statybos darbus 
atlieka Lietuvos automobilių trans
porto ir plentų ministerijos Il-sios 
tiltų statybos kolektyvas, pastatęs 
tris tiltus per Nerį Vilniuje ir ke
letą kitų šio miesto apylinkėse. Nau
jasis tiltas sumažins transporto eis
mą Vilniaus centre, žvėryno ir Čer
niachovskio tiltais. Šalia tilto bus 
įrengtas dviejų augštų transporto 
žiedas eismui paskirstyti. V. Kst.

Mons. K. Razminas

kun. Juozo Zdebskio, Nijolės 
Sadūnaitės ir Petro Plumpos.

Visos biografijos parašytos 
tikrai su meile ir žurnalistiniu 
talentu. Be to, knygos gale duo
dama Europos, Azijos, Afrikos 
ir Amerikos kraštų kankinių 
kronika. Joje trumpai paminimi 
ir lietuviai kankiniai, mirę nuo 
1953 metų: arkivyskupas Mečis
lovas Reinys, salezietis kun. 
Juozas Gustas, trys 1961 m. Lie
tuvoje nužudyti kunigai—Alek
sandras Kinteris, P. Povilionis 
ir Paulus Lagys, Sibire miręs 
kun. Antanas Liestus ir KGB 
nužudytas inž. Mindaugas Ta- 
monis.

Medžiagą šiai turiningai mar
tirologijai autorius rinko iš įvai
rių šaltinių. Lietuvos kankinių 
biografijom medžiagą pateikė 
ELTA-PRESS leidėjas prel. V. 
Mincevičius, kuriam specialiai 
dėkojama autoriaus žodyje. Be 
to, plačiai panaudota “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
vysk. V. Brizgio, J. Savojo ir ki
ti šaltiniai. Baigdamas žodį, au
torius linki, kad ši knyga paska
tintų visus parodyti solidarumą 
kenčiantiems ir visu uolumu 
ginti pasaulyje žmogaus teises.

Toronto Liet. Namų visuomeninės sekcijos surengto simpoziumo dalyvių 
dalis ir jo nariai. Iš kairės apačioje: Algis Senkus, Gintautas Beresnevičius, 
dr. A. Pacevičius, Gaida Visockytė, Gabija Juozapavičiūtė Nuotr. V. Babelio

Lietuviu Namai ir lietuvybė
Š. m. sausio 22 d., 3 v.p.p., 

Įvykę Toronto L. Namų visuo
meninės veiklos ir vajaus ko
miteto surengtas simpoziumas 
“Lietuvių Namai ir lietuvybės 
išlaikymas”. Dalyvavo per 150 
asmenų.

Simpoziumą pradėjo LN kul
tūros direktorius ir visuomeni
nės veiklos bei vajaus komiteto 
pirm. Teodoras Stanulis. Jis pa
gyrė komiteto idėją rengti sim
poziumą ir padėkojo komiteto 
valdybai: M. Abromaičiui, G. 
Adomaitienei, V. Kulnini. J. 
Skrebutėnienei ir A. Šimkuvie
nei už iniciatyvą ir darbą ren
giant simpoziumą. Šiam simpo
ziumui pirmininkauti pakvietė 
dr. A. Pacevičių, kuris trumpai 
perbėgo per Lietuvos istoriją, 
nurodydamas pagrindines mūsų 
nutautimo priežastis. Jis primi
nė, kad svarbiausias mūsų už
davinys yra išauginti jaunąją 
kartą lietuviais. Mūsų kartai 
pasitraukus iš kovos lauko, jie 
garbingai perimtų laisvės kar
dą ir tęstų kovą už Lietuvos 
laisvę. Po šio įžanginio žodžio 
dr. A. Pacevičius pristatė sim
poziumo narius: Gabija Juoza
pavičiūtė — sociologijos ma
gistrė, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkė; Gai
da Visockytė — hum. mokslų 
bakalaure, akademikių skaučių 
draugovės pirmininkė - draugi
ninke; Gintautas Beresnevičius 
— atominės srities fizikas; Al
gis Senkus — verslo adm. ma
gistras, LN iždininkas. Visi kal
bėtojai yra baigę augštuosius 
mokslus ir pasižymėję kaip jau
nimo veikėjai. Išskyrus G. Be
resnevičių, visi jau gimę ir au
gę Š. Amerikoj.

A. Senkus tvirtino, kad ge
riausias būdas išlaikyti lietuvy
bę yra pastatyti Kanados Lie
tuvių Bendruomenę ant tvirtų 
finansinių pagrindų. Lietuvių 
Namai galėtų Bendruomenės 
veiklą stipriai finansiškai pa
remti. G. Beresnevičius siūlė L. 
Namam daugiau dėmesio kreip
ti į socialinę ir kultūrinę sritį: 
ruošti tokias pramogas ir ren
ginius, kurie galėtų patraukti 
ne tik lietuvius, bet ir svetim
taučius; stengtis suburti dau
giau profesijonalų L. Namų 
veiklon. G. Visockytė aiškino, 
kaip pritraukti gimnazistus prie 
L. Namų veiklos, panaudojant 
panašius būdus į skautų. Jos 
manymu, šiuo metu LN ir jų

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas w »■„
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 ■ ALIUI

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- ii MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo IĮ depozitus (P.C.A.) 6%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. ĮĮ santaupas 7%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- II term, depozitus 1 m. 8'/4%
galius šeštadieniais uždaryta. II pensijų fondas 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. IĮ IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. Ii o$menines paskolas 11 %!
Kapitalas — virš $10,000,000. |Į nekiln. turto pask. 92/ą %

veikla nėra labai patrauklūs 
jaunimui. G. Juozapavičiūtė sa
vo kalboje pažymėjo, kad uni
versitetą lankantis ar baigęs 
mokslus jaunimas nesidomi LN 
renginiais, išskyrus slidininkų 
iškylas, stalo tenisą ir susiti
kimus svetainėje “Lokys” ket
virtadienio ir penktadienio va
karais. Gabija siūlė pastudijuo
ti studentų gyvenimą ir bent 
dalį LN veiklos pritaikinti stu
dentų ir jaunimo poreikiams.

Po to sekė susirinkusiųjų 
klausimai ir sumanymai. Į S. 
Banelio klausimą apie LN fi
nansinį pajėgumą A. Senkus 
atsakė: jei viskas taip eis, kaip 
dabar, tai LN gali būti išmokė
ti per dvejus metus. Tada LN 
jau galėtų išleisti $100,000- 
$150.000 lietuviškai veiklai.

Sekantieji klausimai susigru
pavo maždaug sekančiai: a. dau
gumai susirinkusių atrodė, kad 
jaunimas gal perdaug tikisi iš 
LN ir lietuviškos bendruome
nės. Kaikuriems dalyviams su
sidarė vaizdas, kad jaunimas 
nesistengia aktyviai įsijungti į 
egzistuojančią bendruomenės 
veiklą ir pasiekti daugiau nei 
dabar daroma; b. dauguma ma
nė, kad lietuvybės išlaikymo 
našta guli pirmiausia ant tėvų 
pečių, o tik vėliau palieka bend
ruomenės rūpesčiu.

H. Stepaitis, “Paramos” koo
peratyvo pirmininkas, atrodo, 
išreiškė vyresnės kartos senti
mentus jaunimui: mūsų karta 
pradėjo LN steigimą su $1000; 
po 20 metų turime naujus LN, 
vertus daugiau kaip milijoną 
dolerių. Jis kvietė jaunimą įsi
jungti įmūsų eiles, perimti tur
tą ir vyresniųjų pareigas.

Kiti sumanymai bei pasiūly
mai: pritaikinti žydų bendruo
menės išsilaikymo principus lie
tuviškai veiklai išvystyti, at
likti socialinę studiją lietuvybės 
išlaikymo tema, kurti tik lietu
viškas šeimas, nes lietuvis yra 
geresnis partneris kaip svetim
tautis, steigti jaunimo sekciją 
prie LN. Patys LN turėtų 
kreipti daugiau dėmesio Į kul
tūrinę veiklą, neužmirštant eko
nominių išsilaikymo pagrindų.

Užbaigdamas simpoziumą, dr. 
A. Pacevičius pabrėžė: “Mūsų 
padėtis nėra beviltiška, tik rei
kia lietuvybės išlaikymo klausi
mą daugiau gvildenti ir dau
giau tuo reikalu padirbėti.”

T. Stanulis

N. ir J. VAZNELIŲ

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

S HAMILTON
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES atstatymo 60-metį minime va
sario 19, sekmadienį, šia tvarka: 11 
v.r. iškilmingos Mišios AV parapi
jos šventovėje, 4 v.p.p. Scott Park 
gimnazijos auditorijoje iškilmingas 
minėjimas.- Pagrindiniu kalbėtoju 
bus jaunosios kartos veikėjas Vikto
ras Nakas, o meninę programos da
lį atliks dramos teatras “Aukuras”, 
vad. rež. E. Kudabienės, A V para
pijos choras, vad. muz. A. Paulionio, 
ir “Gyvataro” visos trys grupės, vad. 
G. Breichmanienės. Minėjime, šalia 
draugiškų tautybių atstovų, dalyvaus 
Hamiltopo - Wentworth apyg. pirm. 
A. Jones, miesto burmistras J. Mac

donald, Daugiakultūrio Centro dir. 
J, Coffer ir kt. Miesto burmistras 
vasario 16 skelbs Lietuvių Diena, ir 
ta proga prie miesto rotušės bus iš
kelta Lietuvos vėliava. Visų mūsų 
pareiga šioje tautinėje šventėje da
lyvauti. Akademija bus pradėta 
punktualiai, nes svečias paskaitinin
kas iš JAV turi išskristi iš Toronto 
7 v.v. Hamiltono organizacijos pra
šomos šventovėje ir salėje dalyvauti 
su savo vėliavomis.

N. METŲ SUTIKIME buvo par
duoti 157 bilietai suaugusiems (per
nai — 163), 55 studentams ii- pen
sininkams (pernai — 13). Nežiūrint 
didelių išlaidų, N. Metų sutikimas 
davė $688.70 pelno. Vasario 1 d. val
dybos ižde buvo $3.650.

ORGANIZACIJŲ PIRMININKŲ • 
ATSTOVŲ bendras posėdis su KLB 
Hamiltono apyl. valdyba šaukiamas 
kovo 9 d., 7 v.v., AV parapijos sa
lėje.

HAMILTONO IR APYLINKES 
SPORTININKAI, dar nepriklausan
tieji HLSK “Kovas”, tačiau norin
tieji dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Sportinėse Žaidynėse Toronte, pra
šomi užsiregistruoti pas sporto va
dovą A. Grajauską. Žaidynėms HL 
SK “Kovas” paskyrė $100.

NAUJUS NAMUS Hamiltono - 
Mountain apylinkėje nupirko dr. A. 
Saunoris, nors praktiką atlieka To
ronto ligoninėje.

“GYVATARAS” vasario 25 d. kon
certuos Čikagoje.

STUD. E. STUNGEVIČIAUS ve
dama lietuviška radijo programa gir
dima 20 mylių spinduliu. Hamilto- 
niečiai džiaugiasi, galėdami kiekvie
ną sekmadienį išklausyti puikios 
programos. Valandėlei paremti apyl. 
valdyba paskyrė $50. K. B.

JAU KELINTI METAI, kai tik 
zuikių balius, užgriūva ir sniego pū
gos. Taip ir šiemet. Jei ne sniego 
kalnai, zuikių baliuj būtų buvę kul
kas daugiau žmonių. Tačiau, kad ir 
nevisai pilnoj salėj, svečiai turėjo 
progos pasiklausyti Toronto “Volun
gės” dainininkių gražių balselių ir 
mažiau girdėtų lietuviškų dainų. 
Nors pagrindinės vadovės nebuvo, 
tačiau volungictės atliko dainų py
nę sklandžiai. Pianinu palydėjo S. 
Freimanienė. Jeigu būtų galima kal
tinti, tai tik išklerusį pianiną. Ba
liaus pranešėju buvo R. Rustulis, ku
ris sugebėjo orientuotis ir kebliose 
padėtyse. Klubo valdyba yra dėkin
ga klubo rėmėjams, kurie paaukojo 
po turtingą staliuką. Ačiū jiems: P. 
Armonui, Concession Garage, A. 
Buiniui, Heating Ltd., P. Bosui, L. 
Bučinskui, Inaugural Investment 
Ltd., A. Gudeliui, ABC Auto Body, 
V. P. iMikuckams ir A. Silinskiui, En
terprise Ltd. Valdyba yra dėkinga 
taip pat Danutei ir Petrui Bobinams, 
kurie vėl atsisakė atlyginimo ir buvo 
vyriausi šio baliaus virėjai.

Valdyba

Sudbury, Ontario
PAKEITIMAS. Išsiimtus paneši

mą spaudai apie Vasario 16 minėji
mą, įvyko pasikeitimas: minėjimas 
bus, kaip anksčiau skelbta, vasario 
25, šeštadienį, 6.30 v.v., suomių sa
lėje, 195 Spruce St. (ne lenkų salė
je). Apylinkės valdyba

Thunder Bay, Ont.
VASARIO 16 ŠVENTE turėsime 

vasario 19, sekmadienį, 1.30 v.p.p., 
Ogdon School patalpose. Kviečiame 
visus dalyvauti.

MŪSŲ MIRUSIEJI. A.a. Albinas 
Andriušis mirė savo namuose š.m. 
sausio 8 d. Reiškiame užuojautą jo 
žmonai Margaritai, sesutei ir bro
liams. Laidotuvėse dalyvavo daugu
ma vietos lietuvių. Justas Oscila, bu
vęs velionies sutuoktuvėse pajau
niu, dabar buvo jo karstanešiu. Jis 
specialiai atvyko į laidotuves, nors 
gyvena už kelių šimtų mylių. Taip 
pat iš toli atvyko ir J. Tumosa. Lai
dotuvių apeigas atliko katedros kle
bonas kun. Carrol. Po apeigų velio
nies žmona Margarita visus pavai
šino savo namuose. Laidotuvių pro
ga surinkta $82 aukų. Šv. Patriko 
katedroje už velionį bus laikomos 
Mišios vasario 18, šeštadienį, 5.15 v. 
p.p. Visi prašomi dalyvauti. Iš su
rinktų aukų apmokėta užuojauta “T. 
Žiburiuose”, likusi dalis — $67 per
duoti “Heart Foundation”.

A.a. Adolfas Disevičius, 56 m. am
žiaus, palaidotas Geraldtone, Ont. 
Jis buvo vedęs vokietaitę, bet vėliau 
išsiskyręs. Užaugino tris dukras, ku
rios jau ištekėjusios.

RELIGINIS VAIDINIMAS. Leo
no Bružo žmona, ukrainietė, sureži
savo religinio pobūdžio veikalą “God 
spell”, kuris buvo vaidinamas Uni
ted Church patalpose ištisas dvi sa
vaites vakarais. Vaidmenis atliko 
mokyklos mokiniai. Mūsų' princesė

(Nukelta į 9-tą psl.)

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

SOVIETŲ SĄJUNGOS DISIDEN
TUS specialiais žymenimis Vašingto
ne pagerbė amefikiečių organizacija 
“Coalition for Democratic Majority”. 
Pagrindinis dėmesys teko Helsinkio 
fusitarimus sekančių grupių na
riams. Žymenys įteikti: Tomui Venc
lovai, Liudmilai Alcksejevai, Lydi- 
jai Voroninai ir Jurijui Mniuchui. 
Elenai Sacharovai ir Anatolijui šča- 
ran kiui skirtus žymenis priėmė ju 
giminės. Padėkos žodį apdovanotųjų 
vardu tarė L. Alcksejeva. Buvo per
skaityti trys laiškai — akademiko A. 
Sacharovo, rašytojo A. Solženicino ir 
Helsinkio susitarimų sekėjų iš Mask
vos. A. Sacharovas išvardino visus 
minėtųjų grupių suimtuosius, jų tar
pe ir Viktorą Petkų. Iškilmingame 
pokylyje dalyvavo dr. S. A. Bačkis, 
p. Vengi ienė ir garbės svečiu pa
kviestas S. Kudirka.

LIETUVIUS KALINIUS 36-tojoje 
Permės lagerio zonoje mini Vakarus 
pasiekusi “Gulago Salyno Kronika”, 
parašyta rusų kalba. Ji liečia 1977 
m. liepos - spalio mėnesius. Šioje zo
noje kalinami: Šarūnas Žukauskas, 
Petras Plumpa, Sergejus Kovaliovas 
ir Vytautas Kavoliūnas, lageryje 
praleidęs jau 24 metus. Pastarasis 
buvo tardomas dėl generaliniam so
vietų prokurorui gegužės 8 d. para
šyto pareiškimo. Jį kamuoja širdies 
ir skrandžio skausmai. Vienos dienos 
bado streikų iššaukė administracijos 
draudimas neštis maistą į darbovie
tes. P. Plumpa susilaukė grasinimo, 
kad jam bus sumažintas iki minimu
mo susitikimas su šeima, jeigu jis ir 
toliau su lagerio administracija kal
bės lietuviškai. Rugsėjo 24 d. P. 
Plumpa su visais savo daiktais buvo 
išvežtas iš lagerio. Spalio 4 d. ry
šium su pasitarimais Belgrade kali
niai buvo paskelbę bado streiką. Jie 
taipgi paruošė pareiškimus augščiau- 
siojo sovieto prezidiumui. Administ
racija tuos pareiškimus pasiuntė Ru
sijos respublikos prokuratūrai.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTOVĖJE 
Brocktone, Mass., sausio 7 d. kunigu 
buvo įšventintas iš šios parapijos ki
lę; Šv. Kazimiero kolegijos Romoje 
auklėtinis Jonas Prūsaitis. Kunigys
tės sakramentą jam suteikė vysk. A. 
Deksnys, dalyvaujant kolegijos rek- 
toiiui prel. L. Tulabai, klebonui 
kun. P. Šakaliui bei kitiems kuni
gams ir gausiems parapijiečiams. 
Pirmąsias Mišias kun. J. Prūsaitis 
laikė sekančią dieną. Iškilmė už
baigta vaišėmis parapijos salėje.

O II I O LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJOS 1978-79 m. valdybą su
darė: pirm. dr. Henrikas Brazaitis, 
vicepirm. dr. Viktoras čeičys, sekr. 
dr. Juozas Skrinska, ižd. dr. Dainius 
Degėsys, valdybos narė dr. Roma 
Degėsienė. Draugija turi apie 60 na
rių. Nors jie nevisi aktyviai reiškia
si veikloje, tačiau remia draugiją fi
nansiškai. Per 21-rius metus draugi
ja yra paskyrusi 21 metinę $1.000 
premiją kultūrininkams bei visuome
nininkams.

LOS A N G E L E S BURMISTRAS 
FERRARO sausio 23-čiąją, kai CBS 
tinklas rodė filmą "The Defection of 
Simas Kudirka”, paskelbė jo vardo 
diena šiame mieste. Nutarimą pada
riusiame savivaldybės posėdyje da
lyvavo ir pats S. Kudirka, taręs 
trumpą žodį. Su juo posėdin buvo 
atvykęs naujasis Lietuvos garbės 
konsulas V. čekauskas. S. Kudirka, 
viešėdamas Los Angeles sausio 17 ■ 
24 d.d., susitiko su spaudos atsto
vais, organizacijų vadais, švietimo 
pareigūnais, studentais. Lietuviško
ji visuomenė jam surengė pagerbi
mą Santa Monicos“Fox and Hounds” 
restorane Antano Adomėno iniciaty
va. Invokaciją sukalbėjo šv. Kazi
miero parapijos klebonas prel. J. 
Kučingis, visuomenės vardu sveiki
no Lietuvos garbės konsulas V. Če
kanauskas. S. Kudirka tarė padėkos 
žodį ir atsakinėjo į klausimus.

Argentina
CELIJA MIČIŪDA1TĖ, Buenos 

Aires lietuvaitė, baigė fortepijono 
itudijas V. Lugano konservatorijoje 
ir gavo muzikos mokytojos diplomą. 
Ji yra Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje ansamblio narė, dainuojanti 
“žibučių” grupėje.

DIENRAŠTIS “CLARIN” Buenos 
Aires mieste paskelbė ilgą savo 
bendradarbio J. Arvero straipsnį “EI 
Abuelo Aviador” (“Senelis lakū
nas”). Jame rašoma'apie lietuvį Ka
zimierą Šlapelį, gyvenantį Patagoni- 
joje, Sarmiento vietovėje, prieš Ka
lėdas sulaukusį 83 metų amžiaus. K. 
šlapelis vis dar skraido nedideliu 
1947 m. gamybos lėktuvu “Chiman- 
go”, kuris lietuviškai vadinasi “Va
nagėliu". K. šlapelis yra laikomas 
Kalėdų seneliu, nes jis aplanko ne
turtingas mokyklėles Chubuto pro
vincijoje ir iš lėktuvo mokiniam nu
meta saldumynų.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPOR

TO šventėje Hobarte buvo sudarytos 
rinktinės, kurios vyks į Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynes Toronte bir
želio 27 — liepos 3 d.d. Vyrų krepši
nio rinktinę treniruoja S. šutas, mo
terų — S. Visockis, berniukų — D, 
Atkinsonas. Sudaryta ir mergaičių 
rinktinė, bet ji Kanadon nevažiuos, 
žaidynėse Toronte dalyvaus vyrų ir 
moterų tinklinio rinktinės, treniruo
jamos G. Saukos ir R. Dambrausko. 

Kiekvienoje rinktinėje, be trenerių, 
yra apie 13 sportininkų. ALFA Są
junga norėtų, kad joms būtų sudary
ta proga, žaidynėms pasibaigus, apsi
lankyti ir JAV miestuose. Tačiau lig 
šiol kvietimas tėra gautas tik iš 
“Bangos” klubo Los Angeles mieste. 
Greičiausiai Australijos lietuvių 
sportininkams teks susiskirstyti į dvi 
grupes: pirmoji po žaidynių grįš 
Australijon, o antroji savo iniciaty
va galės keliauti po Kanadą bei JAV 
ligi rugpjūčio 2 d. Tada iš Los An
geles liūs išskrendama Australijon. 
Kanadon atvyksiančių sportininkų 
grupę padidins plaukikai ir lengva
atlečiai, kuriuos šiai išvykai organi
zuoja Leonas Baltrūnas.

Britanija
TRADICINĮ SPAUDOS BALIŲ 

Londone suruošė Lietuvių Namų ad
ministratorius K. Makūnas ir spaus
tuvės vedėjas S. Bosikis su talkinin
kais. Dalyvavo ne tik Londono, bet ir 
iš kitų vietovių atvykę tautiečiai. 
“Europos Lietuvio” kronikoje apgai
lestaujama, kad baliuje buvo mažo
kai jaunimo.

SPORTO IR SOCIALINIO KLU
BO patalpose Londone sausio 21 d. 
buvo pagerbtas amžiaus šešiasde
šimtmetį švenčiantis choro vadovas 
Justas černis. Jo vadovaujamas cho
ras kiekvieną sekmadienį gieda pa
maldose šv. Kazimiero šventovėje, 
dalyvauja pagrindinių lietuviškų mi
nėjimų programose. Vaišių stalus 
palaimino ir sukaktuvininką pasvei
kino klebonas kun. J. Sakevičius, 
MIC. Po jo sveikinimo žodį tarė cho
ro seniūnas V. Šalčiūnas, p. Jurienė, 
Z. Juras, K. Makūnas, S. Nenortas, 
V. O’Brien, J. Alkis, V. Zdanavičius. 
Dovanos buvo įteiktos choro, Sporto 
ir Socialinio Klubo vardu. Keletą 
dainų padainavo choristės su akor
deonisto J. Parulio palyda. Gražus 
sveikinimas buvo gautas ir iš kun. 
dr. S. Matulio, MIC. Vakarienės pro
gramai vadovavo S. Kasparas.

Italija
KUN. V. MINCEVIČIAUS reda

guojamas italų kalba biuletenis “El- 
ta-Press”, informuodamas skaityto
jus apie pernai vėlyvą rudenį Vati
kane vykusį vyskupų sinodą, atsklei
džia įdėmų faktą, kad jame stebėto
ju, kaip sovietinės spaudos atstovas, 
dalyvavo ir Vladas Niunka. Jis yra 
kompartijos centro komiteto narys, 
pasižymėjęs ateistine veikla, Vatika
ną kritikuojančiais rašiniais. Sino
dai! buvo įsileistas su Vatikano suti
kimu. Po sinodo V. Niunka neskubė
jo grįžti Vilniun. Romoje jis rinko 
medžiagą apie sinodo darbus. Atro
do, ji bus panaudota ateizmo propa
gandai ir Vatikano kritikai. Vysk. L. 
Povilionį lydėjęs Kauno kunigų se
minarijos prof. kun. Pranas Vaiče- 
konis neseniai yra baigęs teologijos 
studijas Romoje su Maskvos leidimu.

Šveicarija
ŠVEICARŲ RYTŲ INSTITUTAS, 

Bei ne leidžiąs dvisayaitinį žurnalą 
“Zeitbild”, sausio 25 d. laidoje net 
keturis puslapius paskyrė sovietų 
okupuotai Lietuvai. Pagrindą šiam 
straipsniui sudarė pogrindiniai savi- 
laidos leidiniai Lietuvoje, ypač pla
čiau nagrinėjamas “Varpas”, kuris 
save laiko Revoliucinio Lietuvos Iš
silaisvinimo Fronto oficiozu. Straips
nyje pabrėžiama, kad Lietuva savo 
pogrindiniais leidiniais užima svar
bią vietą visoje Sovietų Sąjungoje. 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika” prašoko religinius rėmus, tap
dama bendra platforma visuotiniame 
žmogaus teisių sąjūdyje. Ji yra per
žengusi ir geografines ribas. Kai dėl 
jos suėmimai vykdomi Lietuvoje, ak
cijos imamasi ir Maskvoje. Lietuva 
šiandien yra visų opozicinių Sovietų 
Sąjungos srovių centre savilados lei
diniais, demokratiniais sąjūdžiais, 
tautiniu bei religiniu pasipriešini
mu. Aptardamas “Varpą”, šveicarų 
žurnalas primena skaitytojams, kad 
kiekvienas jo numeris nagrinėja ku
rią nors atskirą temą. Pvz. 1 nr. bu
vo išsamiai nušviesta M. Suslovo 
veikla Lietuvos sovietinime. Kai Lie
tuva vėl grįžo sovietinėn okupacijon 
1944 m., prie kompartijos centro ko
miteto buvo įsteigtas specialus sky
rius Lietuvos reikalams su vadovu 
M. Suslovu. Pastarasis ypač žiaurią 
kalbą pasakė 1944 m. gruodžio 27 d. 
vilniškio kompartijos centro komi
teto posėdyje, reikalaudamas sušau
dyti visus prieš Maskvą nusistačiu
sius lietuvius, o partiečius apkaltin
damas kovoje su nacionalistais rodo
mu liberalizmu. M. Suslovas netgi 
drįso pranašauti, kad Lietuva bus be 
lietuvių, šios savo kalbos jis ir šian
dien nėra įtraukęs į rinktinius savo 
raštus. Lietuvoje M. Suslovas yra lai
komas koriku, prilygstančiu garsia
jam caro laikų Muravjovui. Lietuviai 
M. Suslovo nėra užmiršę. Jo apsilan
kymas Lietuvoje 1960 m. sukėlė 
riaušes, kurios prasidėjo Kauno 
sporto halėje ir baigėsi keturių jau
nuolių žuvimu. Kitos M. Suslovo 
viešnagės metu iš geležinkelio sto
ties buvo išvaryti visi keleiviai, kad 
neįvyktų pasikėsinimas prieš jo gy
vybę. Pasak šveicarų žurnalo “Zeit
bild", M. Suslovas savo pokariniais 
veiksmais Lietuvoje prilygsta Čeko
slovakiją engusiam naciui R. Heyd- 
richui, kuris ten buvo nužudytas 
1942 m. šias informacijas apie švei
carų žurnalo straipsnį atsiuntė Ber
ne gyvenantis dr. Albertas Gerutis.



Visus kviečiu talkon!
Nesileisiu į ilgas lietuvių 

spaudos ir lietuviško žodžio bū
tinumo filosofijas. Tuo klausi
mu daug rašyta, išreikšta daug 
kontroversinių nuomonių, ku
rios kuria vieną iš tų nesibai
giančių “liaudies pasakų”. Be 
to, “Jaunimo žiburių” puslapis 
per ilgą laiką įvairių asmenų 
pastangų dėka savo vardą ir ko
kybę užsitarnavo; belieka jį 
išlaikyti ir nuolat pritaikyti prie 
lietuviško jaunimo gyvenimo 
besikeičiančių sąlygų ir galvo
senos. šiame straipsnyje norė
čiau pasidalinti pažiūromis ir 
mintimis,' tikėdamasi, kad jos 
bus naujo dialogo pradžia bei 
šių metų “Jaunimo Žiburių” tu
rinys. * * *

Penkiolikos mėtų laikotarpy
je lietuvių jaunimo veikla labai 
pasikeitė. Ji įgavo įvairumo, at
spindi naujos lietuvių kilmės 
kartos norus, domesį bei mintis. 
Jos plotmė nepaprastai padidė
jo, jungdama j vieną stiprią jė
gą išsisklaidžiusius jaunus lie
tuvius, kurių nei ilgi nuotoliai, 
nei materialinės sąlygos nebe
pajėgia išskirti. Kasmet ren
giami įvairaus lygio organizaci
jų bei sąjungų suvažiavimai, 
šventės, stovyklos, kursai ir 
kongresai spalvina bei ugdo šių 
laikų jaunimo veiklą. Apibūdin
dama spaudos reikšmę kaip 
svarbų veiklos įrankį, iškelsiu 
“Jaunimo Žiburių” puslapio ga
limus tikslus.

Kanada ir jos nuotoliai nuo
lat sudaro komunikacijos sun
kumus ne tik lietuviams, bet ir 
visai Kanados visuomenei. Ko
kia ironija: daugumas iš mūsų 
anksčiau aplankėme Europą, 
negu Kanados vakarus! Koks 
nustebimas, kai Lietuvių Dieno
se, Kanados Lietuvių Bendruo
menės ar jaunimo sąjungos ta
rybų suvažiavime dalyvauja Ka
nados šiaurės lietuvių atstovas! 
Koks didelis kultūrinis atstu
mas tarp Kanados provincijų 
(pvz. Kvebeko ir Ontario)! Visai 
neseniai Kanados Lietuvių 
Bendruomenė ir Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga pradėjo 
kreipti dėmesį į Kanados vaka
rų lietuvius (Kanados Lietuvių 
Dienos Winnipege, Kanados lie
tuvių jaunimo stovykla Kalga- 
ryje . ..). “Tėviškės žiburiai’ ap
lanko daugumą Kanados lietu
viškų šeimų. “Jaunimo Žibu
riai” gali būti ne tik informaci
niu įrankiu tarp skirtingų mies

Naujoji “Jaunimo Žiburių” redaktorė
Rasa Lukoševičiūtė, “TŽ” re

dakcijos pakviesta, sutiko per
imti “Jaunimo Žiburių” pusla
pio redagavimą. Ji yra gimusi 
Montrealyje 1956 m. Studijuoja 
sociologiją Montrealio universi
tete. Yra baigusi Montrealio li
tuanistinę mokyklą ir lankiusi 
lituanistinį seminarą. 1972 m. 
dalyvavo mokytojų savaitėje, o 
1974 m. — lituanistinėje jauni
mo stovykloje Beaumont, Ohio. 
Yra buvusi Montrealio mokslei
vių ateitininkų kuopos pirmi
ninke ir “Gintaro” ansamblio 
kanklininke bei pranešėja. III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso metu atstovavo Kanados 
lietuvių jaunimui ir prisidėjo 
prie kongreso informacinės tar
nybos. Lietuvių skautų sąjun
gos akademinio skautų sąjūdžio 
narė, gavusi paskautininkės 
laipsnį, apvažinėjusi daugelį 
stovyklų, kur daugiausia buvo 
laužavede ir dainų mokytoja.

Šiuo metu Rasa mokytojauja 
lituanistinėje Montrealio mo
kykloje, yra Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Montrealio apy
linkės valdybos narė jaunimo 

Naujoji “Jaunimo žiburių” redaktorė RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ, atvykusi 
iš Montrealio dalyvauti “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje. Jos dešinėje _
A. RINKŪNAS Nuotr. St. Dabkaus

tų lietuvių jaunimo, kuriame 
veiklos aprašymai iškeltų visas 
vietovių charakteristikas. Šis 
puslapis gali pasidaryti visokių 
jaunimo suvažiavimų ar švenčių 
tęstinumo elementu, kuriame 
asmenys ar grupės tęstų eina
mų reikalų diskusijas, pareikš
tų nuomones ir pasidalintų pa
žiūromis, mintimis.

* * *
“Tėviškės Žiburių” skaityto

jų ratas nesiriboja Kanados lie
tuviais. Teko vienos vasaros me
tu pagyventi Argentinos lietu
vių jaunimo tarpe, kurie kant
riai laukia ne tik mėnesinio 
“Pasaulio Lietuvio”, bet ir 
“Jaunimo Žiburių” puslapio. 
Tai pasikartojo ir kituose P. 
Amerikos kraštuose, Europoje, 
Australijoje, JAV-se .. . Jeigu 
“Jaunimo žiburiai” pajėgia iš
kelti šiauriečių veiklą spaudoje, 
manau, labai svarbu supažindin
ti Š. Amerikos jaunimą su kitų 
kraštų lietuviais, ne tik infor
macijos prasme, bet ir atspindė
ti skirtingą galvoseną, mintis, 
kultūrinius bei politinius klau
simus. Tokiu būdu gal pajėgsi
me išlaikyti jungiantį elementą, 
kurį mes visi jaučiame kongre
sų ir skirtingų išeivijos lietuvių 
pasaulinių švenčių metu. Dėlto 
siūlau nesiriboti vien aprašy
mais, bet ir pareikšti nuomones 
įvairiais klausimais bei iliust
ruoti šį puslapį nuotraukomis, 
kurios ne tik palengvins “Jau
nimo Žiburių” stilių, bet ir su
derins pavardes su asmenį} vei
dais.

Jeigu neklystu “Jaunimo Ži
buriai” yra mėnesinis suaugusių 
lietuvių pasitenkinimas, pasidi
džiavimas ir užtikrinimas, kad 
jaunesnioji karta tęs pradėtą iš
eivijos lietuvių išsilaikymo dar
bą bei pastangas. Baigdama no
riu klausti: kas yra “Jaunimo 
Žiburiai” jaunimui? Atsakymo 
nežinau, bet nuoširdžiai kviečiu 
visus apie tai rimtai pagalvoti, 
su kitais pasidalinti ir spaudoje 
jieškoti atsakymų. Nes kai vis
kas pasidarys “savaime aišku”, 
kai žmogus ar grupės nebeturės 
klaustukų, jieškančių atsakymų, 
kai nebegalėsime viešai pareikš
ti savo nuomonių, — ne tik 
“Jaunimo Žiburiai” nebeturės 
reikšmės, bet ir mūsų lietuviš
kasis ugdymas nebeturės tikslo.

Rasa Lukoševičiūtė,
479 Bourbonnais St., 

LaSalle, Quebec, H8R 2Z2 
Tel. (514) 366-1210

reikalams ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos tarybos narė. 
Vadovauja Montrealio skaučių 
draugovei ir “Gintaro” tautinių 
šokių grupei. 1976 m. vasarą 
PLB ir Pasaulio Liet. Jaunimo 
Sąjungos valdybos buvo pasiųs
ta į Argentiną ir Braziliją dirb
ti švietimo ir jaunimo organiza
vimosi srityse.

Džiaugiamės Rasos atėjimu į 
“TŽ” puslapius ir linkme jai 
geriausios sėkmės “Jąunimo Ži
buriuose”.

“T. Žiburių” redakcija

Viktorui Nakui
paskirta S1000 premija už sėkmin
giausią visuomeninę veiklą 1977 m. 
Jis vadovavo baltiečių demonstraci
jai Vašingtone. Premijos inecenatas 
— dr. L. Kriaučeliūnas. Vertintojų 
komisija: pirm. kun. Pr. Garšva, 
sekr. G. Juozapavičiūtė, nariai — I. 
Kriaučeliūnienė, B. Zdanytė, R. Kas
paras. V. Nakas studijuoja Vašingto
ne ir dėsto žemesniuose universiteto 
kursuose. Be to, jis yra Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdybos 
politinės veiklos koordinatorius.

Nauji užmojai laisvės sgjūdyje
Nesiribokime liūdnomis paskaitomis, pajieškokime naujų būdų įtraukti j veiklų jaunimų

Tenka rašyti šį straipsnį, ma
čius filmą “The Defection of Si
mas Kudirka”. Neliečiant viso
kių techniškų detalių, norėtųsi 
pažvelgti į šį svarbų įvykį kaip 
į didelį lietuvių tautos laimėji
mą, kritiškai analizuoti dabarti
nę Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimų bei švenčių reikšmę 
ir pastangas įtraukti jaunąją 
kartą į svarbią lietuvių visuo
menės veiklos dalį išeivijoje.

* * *
Buvo įdomu stebėti ruošos 

darbus, kuriuos atliko ne tik Š. 
Amerikos lietuviai, bet ir patys 
amerikiečiai, laukdami filmo ro
dymo per televiziją. Vietiniai 
laikraščiai išspausdino pasikal
bėjimą su aktoriumi A. Arkin, 
kuris vaidino Simą, iškeldami 
ne tik Kudirkos išgyvenimą, bet 
ir informuodami apie Lietuvos 
dabartinę politinę padėtį. Įvai
rus žurnalai bei kritikai įverti-' 
no programos kokybę kaip vie
ną geriausių šio aktoriaus pasi
rodymų ir tos savaitės “ypatin
gų programų”.

Kanados miestų lietuviai or
ganizavo visokias vakarones bei 
būrėsi šeimos, kad visi galėtų 
matyti šią svarbią programą per 
amerikiečių televizijos kanalus. 
Universiteto studentai, mokyk
linio amžiaus vaikai, darbinin
kai ir profesijonalai skelbė savo 
draugams ir bendradarbiams 
apie lietuvį jūrininką televizi
jos programoje. Niekad tiek ne
sigirdėjo Kudirkos, lietuvių, 
Lietuvos vardų, kaip sausio mė
nesio gale, kai galų gale mūsų 
tauta pasirodė svarbiausiame Š. 
Amerikos gyventojų laisvalai
kio aparate. Po 4 metų istorinis 
šuolis į laisvę, Algio Rukšėno 
‘ The Day of Shame” knygoje 
surinkti duomenys apie Simo 
Kudirkos žygį į JAV tapo tikra 
pasaka, kurios klausėsi ne tik 
dauguma lietuvių, bet ir milijo
nai amerikiečių bei kanadiečių.

Šiais metais bene pirmą kar
tą mūsų išeivijoj 1978 m. mini
ma Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus pilnai pasiekusi savo 
tikslą — sujungė visus lietuvius. 
Šiuo filmu lietuviai paminėjo 
dieną, kai lietuvių tauta iškovo
jo nepriklausomybę, priminda
mi Amerikai, kad jų kova nėra 
baigta. Simo Kudirkos iškėli
mas jungė jo asmenyje žymius 
Lietuvos laisvės kovotojus. Lie
tuvos vardas bei jos okupacijos 
skriaudos buvo iškeltos laisvojo 
pasaulio arenoje. Tų dviejų va
landų laikotarpyje buvo savotiš
kai pažadintas lietuvių sąmonin
gumas, vienybė bei užsiangaža
vimas visuomeninei, kultūrinei 
bei politinei veiklai.

Nepersanksti nutarėm sustoti 
ir pagalvoti, kad per 60 metų ne 
tik mus supantis pasaulis, bet ir 
mes patys pasikeitėme. Mūsų 
brolių ir sesių, pasilikusių Lie

tuvoje, darbas, siekimai, uždavi
niai, būdai skiriasi nuo ano me
to, kai mes juos palikome. Galų 
gale 1978 m. mes naudojamės 
dabarties ginklais, kreipiame 
dėmesį į dabarties kovotojus 
prieš pavergėjus ir žūstančius 
už krašto laisvę.

* * *
Kaip ir daugumas šio pusla

pio skaitytojų, pilnai prisimenu 
gal tik 20 Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimų. Nepažinojau 
1918 m., neišgyvenau antro pa
saulinio karo, partizano ar Sibi
ro tremtinio dalios. Mūsų eilės, 
antrosios ir trečiosios kartos, di
dėja. Tai tos kartos, kurios sun
kiai lanko dabartinius Vasario 
16 minėjimus, kurių pagrindi
nis bruožas yra prisiminimas. O 
jaunas žmogus gyvena dabar ir 
žvelgia į ateitį. Kaip minėjau, 
šie metai mano, jauno žmo
gaus, nuomonė, ypatingai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. Bet ar mes turime 
laukti ketverius metus, kol vėl 
įstengsime tai padaryti? Ar mes 
galime reikalauti iš savo kovo
jančių brolių lietuvių Lietuvo
je kitų Simų Kudirkų, Romų 
Kalantų ... , kad pajėgtume bū
ti čia, išeivijoje, jų garsiakal
biais? Ar mes vėl stebėsime ke
lerius metus admirolų bei viso
kių amerikiečių -politikų klai
das, kad rastume progą kelti 
viešumon Lietuvą bei lietuvių 
tautai padarytas skriaudas?

* * *
šiandien ar neverta sustoti ir 

pagalvoti apie mūsų dabarties 
Vasario 16 realybę? čia pateik
siu mintis, kurias nekartą esu 
iškėlus ir kituose straipsniuose, 
stengdamasi suprasti, kaip rei
kia įtraukti “daugumą” lietuvių 
jaunuolių į Lietuvos nepriklau
somybės šventes. Dauguma mū
sų jaunų žmonių perdaug nepa
žįsta nei lietuviškos savos kul- 
turos, nei literatūros, nei politi
nės Lietuvos padėties, nei mūsų 
bendros visuomeninės veiklos. 
Tai iš dalies paaiškina vis didė
jantį jaunesniosios kartos pasy

Mokomės lietuviškų dainų tolimoje Argentinoje

vumą lietuvybei ir lietuviškai 
veiklai. Neįmanoma domėtis ir 
angažuotis tam, ko nepažįsti ir 
apie ką daug neišmanai.

Ar nebūtų prasminga skatin
ti jaunimą, jaunimo organizaci
jas ir įvairius jaunimo vienetus 
Vasario 16 proga paruošti tau
tinius, kultūrinius, politinius, 
religinius projektus, kurie su
pažindintų mus su mūsų kultū
ros esme, keltų mūsų politines 
skriaudas ir 1.1.? Įgyvendinimas 
įvairių projektų įtrauktų ir an
gažuotų jaunus žmones konkre
čiam darbui. O tų darbų yra be
galės (reikia rasti būdų, galimy
bių ir turėti paruoštą medžiagą 
iškėlimui Lietuvos priespaudos 
ir okupacijos skriaudų politi
ne, tautine, kultūrine, religine 
prasme; reikia mokykloms įvai
rių vaizdingumo priemonių . . .). 
Tų projektų įgyvendinimas 
truktų kelis mėnesiūš ir atneštų 
daug konkrečios naudos; pada
rytų į projektus įsitraukusius 
jaunuolius sąmoningesniais lie
tuviais; paruoštų medžiagą svar
biems klausimams iškelti kana
diečių ir amerikiečių spaudoje 
ar universiteto studentų tarpe.

Nesiribokime liūdniausiomis 
paskaitomis, daugiausia jaudi
nančiais eilėraščiais, dainomis, 
vaidinimais, masiniais liūdėji
mais! Raskime būdus ir priemo
nes džiaugtis savo laimėjimais 
lietuviškame gyvenime, nes tai 
įgalina mus neišnykti ir nenu
mirti kaip tauta. Praplėskime 
Lietuvos nepriklausomybės 
švenčių turinį, padarydami jį 
dinamiška bei realia kova už 
Lietuvos laisvę ir lietuvių išliki
mą.

Rasa Lukoševičiūtė

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID j 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namus) »TeI. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).
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Ryšio tinklas studentams
įsteigtas Lietuvių Profesijonalų Ryšio Tinklas PLJS Ryšių Centro 

globoje • Jo tikslas — padėti studijuojančiam jaunimui
Daug dėmesio mūsų spaudoje 

ir lietuviškoje visuomenėje su
silaukė 1977 m. lapkričio mėne
sio gale Čikagoje įvykęs Trečia
sis Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumas. To simpoziumo proga 
įsteigtas Lietuvių Profesijonalų 
Ryšio Tinklas. Tai labai reika
lingas projektas, siekiantis pa
dėti augštesniųjų mokslų sie
kiančiam lietuviškam jaunimui. 
Ryšio tinklo uždavinys — per 
pažintis padėti lietuviams stu
dentams pasirinkti mokslo sritį, 
pakliūti į universitetus, gauti 
stipendiją ir rasti darbą baigus 
studijas. Tai keturi labai vertin
gi ir konkretūs uždaviniai, ku
rie, jeigu bus įvykdyti, daug pa
dės studijuojančiam mūsų jau
nimui.

Viso tinklo koordinatorium 
sutiko būti dr. V. Klemas, ku
ris bus remiamas nemažo būrio 
akademikų. Jis jau nuo pirmojo 
simpoziumo 1969 m. bandė rasti 
būdą įgyvendinti šiai minčiai. 
Tinklas susideda iš mokslinin
kų ir profesinių sričių koordina
torių, kuri pažįsta savo sričių 
profesijonalus universitetuose, 
bendrovėse ir valdžios įstaigose. 
Sričių skaičius neribojamas ir 
turėtų apimti ne tiktai tikslių
jų, humanitarinių ir medicinos 
mokslų sritis, bet ir — ekonomi
ką, administraciją, teisę ir 1.1. 
Tinklas pradeda savo veiklą su 
32 koordinatoriais iš 26 mokslo 
ir profesinių sričių.

Studentas, jieškąs patarimo 
ar pagalbos, nuo 1978 m. sausio 
mėnesio gali kreiptis į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ry
šių Centrą, 2422 W. Marquette 
Rd., Chicago, Ill. 60629, USA. 
PLJS Ryšių Centras studentą 
nukreips į atitinkamos srities 
koordinatorių, kuris supažin
dins studentą su tinkamiausiu 
asmenimi jieškomoje srityje. 
Daugelis asmenų, dalyvaujan
čių tinkle, jau yra savo iniciaty
va padėję studentams, tačiau 
tinklas siekia šią veiklą patobu
linti, bandydamas greitai ir sis
temingai teikti pagalbą.

Veiklos gairės
1. Veiklos tikslas: stiprinti ry

šį lietuvių profesijonalų tarpe,

Platus rašinių konkursas
Jaunas žmogau!
Esi 16-35 m. amžiaus? Jieškai 

progos išreikšti kokią nors nuo
monę ar mintį? Norėtum išban
dyti savo kūrybinius gabumus? 
Nori laimėti pinigų? Jei taip, 
tai skaityk toliau!

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga skelbia pasaulinio mas
to rašinių konkursą. Jei gerai 
lietuviškia rašai, neslėpk savo 
talentų. Mes jieškome jaunų li
teratų. Jei silpnai rašai, nenu
simink! Mums svarbu ne tik 
kaip rašai, bet ir ką nori pasa
kyti. PLJS taip pat duoda tau 
pilną savarankiškumą rašyti 
kiek ir ką tik nori. Tad pasiskai
tyk taisykles, semkis įkvėpimo 
ir imk plunksną.

Kas gali dalyvauti?
Šiame konkurse gali dalyvau

ti visų kraštų lietuvių jaunimas 
16-35 m. amžiaus. Taip pat 
gali dalyvauti visų kraštų LJS 
valdybų nariai, išskyrus mūsų 
centrinės valdybos narius, kurie 
rengia konkursą. Konkursas yra 
padalintas į dvi dalis pagal am
žių: 1. jaunimui — 16-24 m. 
amžiaus ir 2. vyresniesiems — 
25-35 m.

Ką rašyti?
Konkursas turi tris rašinių 

sritis:
a. beletristika: trumpa apysa

ka, anekdotas, novelė ar betku- 
ri rūšis grožinės literatūros.

b. poezija: eilėraštis ar eilė
raščių rinkinys; kiekvienas eilė
raštis bus atskirai įvertintas; ei
lėraščiai, kurie sudaro tam tik
rą ciklą ar junginį, bus laiko
mi vienu darbu.

c. žurnalistika: reportažas, ap
rašymas tikro įvykio, svarsty
mas aktualaus klausimo; temos 
gali apimti politiką, religiją, 
sportą, meną, visuomenės rei
kalus ir kt.

Temos ir ilgis
PLJS jokių specifinių temų 

nenustato. Būtų gerai, jeigu 
jaunimas pasirinktų jaunimui 
aktualias temas, bet to nereika
laujama. Taip pat nenustatome 
rašinio ilgio. Rašyk kiek nori ir 
kiek gali. Svarbu tik, kad rašy
tume! lietuviškai. Gali, jei nori, 
rašyti daugiau negu vieną rašinį 
ar eilėraštį. Gali dalyvauti viso

padėti kolegoms įsitvirtinti savo 
profesijose ir bandyti sudaryti 
sąlygas jaunimui siekti studijų 
tikslo.

2. Tinkle vengiama biurokra
tizmo, nes dalyviai neturi laiko 
ilgiems pranešimams, įstatų su
darymui ir t.t. Daugumas reika
lų atliekama telefonu, trumpais 
laiškais, pasimatymais.

3. Tinklas skatinamas plėstis 
į kitas valstybes, naujas profesi
nes sritis, naujus uždavinių 
sprendimus, kaip pvz. surasti 
lietuviams profesoriams tinka
mas “sabbatical” vietas užjū
ryje.

4. Tinklo veikloje vengiama 
politinės, religinės ar kitos ne- 
profesinės diskriminacijos. At
ranką lemia profesinis studen
to pajėgumas, t.y. darbštumas, 
gabumas, ryžtas ir t.t.

5. Studentas turi pasiruošti 
pasimatymui su parinktu pata
rėju, t.y. apgalvoti savo klausi
mus ir paruošti trumpą biogra
fiją. Pasitarimo rezultatai bus 
laikomi privačiu reikalu ir vie
šai neskelbiami.

6. Iš studento bus laukiama, 
kad, sėkmingai baigęs mokslą ir 
pradėjęs profesinį darbą, neat
sisakytų padėti kitam lietuviui 
jaunuoliui.

Profesijonalai skatinami į šį 
tinklą įsijungti, rašant PLJS 
Ryšių Centrui. Studentai ragi
nami ir kviečiami pasinaudoti 
šiuo tinklu, kuris skirtas jiems. 
Šio tinklo veikla nukreipta ne į 
paradus, bet į rezultatus! Tink
lu skatinami pasinaudoti stu
dentai ir iš Kanados bei kitų 
kraštų, jei norėtų pagalbos stu
dijoms, darbams ir pan. Š. Ame
rikoje. Tikimasi, kad panašūs 
tinklai bus įsteigti ir kituose pa
saulio kraštuose, kur yra lietu
vių. Tokių tinklų steigimas ska
tins ir ryšių palaikymą bei su
teiks progos profesijonalams 
ir studentams lankytis ir ki
tuose kraštuose veikiančiose 
mokslo bei profesinėse institu
cijose.

Skatiname skaitytojus at
kreipti dėmesį į šį pranešimą ir 
jį paskleisti toliau pažįstamų 
tarpe!

PLJS valdyba

se srityse — beletristinėje, po
etinėje ir žurnalistinėje.

Kur ir kaip siųsti?
Rašiniai turi būti mašinėle 

parašyti, naudojant -kas antrą 
eilutę. Ant kiekvieno lapo rei
kia pažymėti slapyvardį, o į at
skirą vokelį įdėti tikrą pavardę 
ir adresą. Jeigu rašai daugiau 
negu vieną rašinį, atsimink, kad 
kiekvieną atskirą rašinį ar eilė
raštį reikia pasirašyti skirtingu 
slapyvardžiu. Pažymėk ant raši
nio savo amžiaus grupę.

Visus rašinius siųsti į PLJS 
būstinę ir pažymėti šitaip: “PL 
JS KONKURSAS”, 1573 Bloor 
W., Toronto, Ont., Canada M6P 
1A6.

Galutinė data
Visus rašinius prisiųsti PLJS 

valdybai iki 1978 m. gruodžio 1
d. Galite pradėti jau dabar siųs
ti.

Vertintojų komisija
Komisiją sudaro trys akade

mikai, kurių pavardės bus vė
liau paskelbtos. Rašiniai bus 
įvertinti iki 1978 m. gruodžio 
31 d.

Premijos
Iš viso bus išdalintos šešios 

piniginės premijos už geriau
sius rašinius ir eilėraščius, t.y. 
abiejose amžių grupėse bus trys 
premijos (viena už geriausią be
letristinį rašinį, viena už poezi
ją ir viena už žurnalistinį raši
nį).

Mecenatai
Žurnalistų Sąjunga jau yra 

paaukojusi $300. PLJS pati au
koja $250 vienam asmeniui 
padengti daliai kelionės išlai
dų į IV jaunimo kongresą. Dar 
laukiame žodžio iš kitų mece
natų.

Brošiūra
Jei atsiras labai gerų rašinių 

ir eilėraščių, PLJS juos išspaus
dins specialioje brošiūroje, kuri 
bus platinama IV jaunimo kon
greso metu.

Taigi, jaunas žmogau, nesė
dėk ir nežiopsok! Parodyk vi
siems, kad lietuviškas jaunimas 
iš tikrųjų turi svarbių minčių 
ir kūrybinių jėgų, šis konkur
sas yra ruošiamas tau. Pasinau
dok!

Kristina Parėštytė, PLJS
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Žiburėliais trosu-mažiesiems-F
KĄ MAN REIŠKIA VASARIO 16?

Lietuva tapo nepriklausoma 
1918 m. vasario 16 d. Kiekvie
nais metais lietuviai visame pa
saulyje mini Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą šią iš
kilmingą dieną. Vasario 16 pro
ga lietuviai prisimena garbingą 
savo tėvynės senovę ir jos žmo
nes. Jie aplanko Lietuvą savo 
širdyse ir tikraj parodo, kad jie 
ją myli. Lietuviai išreiškia mei
lę savo kraštui, kai apsirengia 
tautiniais drabužiais, dainuoja 
ir groja lietuviškas dainas, skai
to paskaitas. Žmonių ryšiai tuo 
būdu atnaujinami su Lietuva. 
Nesvarbu kaip toli lietuvis nuo 
lietuvio gyvena, per Vasario 16 
tėvynė būna labai arti.

Ši šventė stiprina žmonių vil
ti. Jie stipriau pradeda kovoti 
už Lietuvos laisvę. Žmonėms 
yra primenama, kad lietuviai 
yra stiprūs kovotojai ir nieka
dos nepasiduoda komunizmui. 
Tokie asmenys, kaip Nijolė Sa- 
dūnaitė, kuri kovoja už religinę 
laisvę, yra prisimenami per šią 
šventę. Jie duoda pavyzdi ki
tiems.

Man atrodo, kad Vasario 16 
turi būti linksma šventė, nes 
žmonės džiaugiasi prisiminda
mi, kiek daug Lietuva pasiekė 
per savo nepriklausomybės lai
kotarpį. Ši šventė skleidžia nau
ją ir stiprią šviesą Lietuvos 
ateičiai. Žmonėms pasidaro 
linksma, kai pagalvoja: Lietuva 
vėl bus laisva ir galinga ateity
je. Tad šios šventės nuotaika tu
rėtų būti linksma.

Šioje šventėje būna daug pat
riotizmo. Žmogus jaučia, kad jis 
tikrai yra lietuvis, kad jam gar
bė būti lietuviu. Jis nenori pri
klausyti kitokiai tautai, nors ji

FILMAS APIE SIMĄ KUDIRKĄ
Mano nuomone, filmas buvo 

labai gražiai suvaidintas. Alan 
Arkin labai gerai vaidino Simą, 
bet atrodė daug stambesnis ir 
didesnis už tikrą Simą. Aš ma
nau, kad daug šeimų matė fil
mą ir kad joms labai patiko. Fil
me buvo parodyta, ką Rusija 
daro su lietuviais ir kitais kraš
tais, kuriuos ji užėmė. Simas 
nušoko nuo rusų laivo, nes no
rėjo laisvės. Amerikiečiai pri
ėmė i laivą, bet admirolas įsakė 
grąžinti. Dabar tas admirolas 
yra atleistas iš tarnybos. Filme 
nebuvo parodyta, kaip blogai 
buvo kalėjime ir kaip rusai el
giasi su lietuviais. Man patiko, 
kaip amerikiečiai sunkiai dirbo, 
kad Simas galėtų atvažiuoti į 
Ameriką.

Paulius Turiita, IXb sk.
* * *

Filmas parodė vieno žmogaus 
norą laisvės. Parodė, kad Simas 
Kudirka nemėgo komunistinio 
gyvenimo, kad jis jieškojo pro
gų pabėgti į laisvę. Kudirka bu
vo jūrininkas ant rusų laivo. 
Laivas priplaukė prie amerikie
čių laivo. Jis šoko ant jų laivo, 
bet rusų buvo sumuštas ir grą
žintas.

I Alvis Kišonas, IXb sk.
* * *

Kai Simas Kudirka šoko nuo 
rusų laivo į amerikiečių laivą, 
pagarsino Lietuvos vardą. Jis 
parodė Amerikai, kad Lietuvoje 
yra labai sunku, kai rusai ją val
do. Filmas parodė, kad rusai ne
galėjo paleisti net vieno lietu
vio, kuris norėjo papasakoti 
kaip rusai gyvena, šitas filmas 
irgi daug pasako kaip Simas 
troško laisvės.

Virginija Budreckaitė, IXb sk.

Svarbiausias Kanados turtas - laisvė
Kanada yra viena iš didžiau

sių valstybių. Ji turi plačią pra
monę, daug ežerų, daug vietos, 
didelių miestų, gerą transporta- 
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būtų ir turtingesnė. Lietuvos 
kraštas visada pasilieka pirmo
je vietoje lietuvių širdyse, nors 
ji yra rusų okupuota ir nu- 
skriauta. Lietuviai niekados ne
buvo ir nebus pralaimėtojai, nes 
jie neišsižadėjo savo krašto. 
Lietuviai myli tėvynę Lietuvą 
ir kovoja už jos laisvę. Vasario 
16 išugdė ši nusiteikimą ir dėl
to man atrodo, kad ši šventė yra 
labai svarbi visiems lietuviams 
pasaulyje.

Natalija Slivinskaitė, Xa sk.
* * *

Visi lietuviai švenčia Vasario 
16. Tą dieną Lietuva atgavo ne
priklausomybę 1918 m. Po 22 
metų rusai vėl užėmė Lietuvą. 
Lietuvoje žmonės šiandien turi 
gyventi rusų priespaudoje. Jie 
neturi laisvės veikti, negali eiti 
į šventoves, neturi žodžio lais
vės.

Vasario 16 dieną lietuviai su
sirenka ir šoka tautinius šokius 
bei dainuoja lietuviškas dainas. 
Kiekvienais metais mes švenčia
me Vasario 16. Ir jeigu Lietuva 
vėl atgautų nepriklausomybę, 
galėtume tą dieną švęsti su 
džiaugsmu širdyse.

Aldona Remeikaitė, Xa sk.
* * *

Vasario 16 yra reikšminga 
diena lietuviams. Tą dieną nėra 
linksma. Tai laikas pagalvoti 
apie Lietuvą ir lietuvius. Vasa
rio 16 dieną yra rengiami minė
jimai, kuriuose mes prisimena
me senus laikus Lietuvoje, kai 
visi buvo laisvi. Mes turime vil
ti, kad vėl bus laisva Lietuva. 
Tos dienos negalime užmiršti, 
reikia kiekvienais metais prisi
minti. Paulius Bubelis, Xa sk.

* * *
Aš manau, kad turėtų būti 

daugiau filmų apie lietuvius, jų 
gyvenimą, kaip jie jaučiasi, 
kaip jie gyvena. Filmas apie Si
mą Kudirką buvo labai gerai 
pastatytas. Aš mačiau tą filmą 
ir galėjau jausti kaip jis jaučia
si. Parodė žmonėms, kad lietu
viai myli Lietuvą ir kad jiems 
laisvė yra brangi.

Violeta Stabačinskaitė, IXb sk.
* * *

Aš manau, kad tas filmas bu
vo labai gerai pastatytas. Ame
rikiečiai tą filmą pastatė neno
rėdami užgauti rusų. Jie galėjo 
tikrai parodyti kaip Simas gy
veno kalėjime ir kaip rusų kalė
jimai veikia.

Robertas Grybas, IXb sk.
* * *

Šis filmas parodė kaip Simas 
Kudirka pasiekė laisvę. Reiktų 
padaryti daugiau filmų apie lie
tuvius, kurie norėjo pabėgti į 
laisvę. Žiūrint to filmo, man 
skaudu pasidarė, kad jį taip la
bai mušė.

Linda Keršytė, IXb sk.
* * *

Šis filmas parodė kaip žmo
gus troško laisvės ir ryžto dėka 
pasidarė laisvas. Simas Kudirka 
nušoko nuo rusų laivo į ameri
kiečių. Atsitiko taip, kad kapito
nas turėjo įsakymą atiduoti at
gal. Simas Kudirka bandė nu
šokti nuo laivo į vandenį, bet 
rusai jį primušė ir nunešė į sa
vo laivą. Po kelerių metų jis bu
vo išlaisvintas, nes jo mama bu
vo amerikietė. Jis dabar gyvena 
Amerikoje su visa šeima.

Algis Slapšys, IXb sk.

ciją, bet svarbiausia — ji turi 
laisvę: rašyti ką nori, sakyti ką 
nori televizijoj, radijuje ir vi
sur kitur. Kanadoje yra smagu 

gyventi. Yra visokių sporto klu
bų, kuriuose gali dalyvauti ir 
žaisti su kitomis komandomis. 
Aš geriau norėčiau gyventi Ka
lifornijoje, bet antras pasirinki
mas — kur dabar gyvenu.

Audronė Medelytė, VlIIb sk.

Svarbu mokėti 
lietuviškai

Kiekvieną šeštadienį man rei
kia lipti iš šiltos lovos ir eiti į 
šeštadieninę mokyklą. Mano 
draugės neina į šeštadieninę 
mokyklą, o man reikia eiti. Kai 
atvažiuoju į mokyklą, pradeda
me pamokas. Kartais įdomu, o 
kartais darosi nuobodu, ir aš 
galvoju: kam aš einu į mokyk
lą? Aš pastebėjau, kad yra la
bai svarbu mokėti skaityti, rašy
ti ir kalbėti lietuviškai.

Rasa Sabaliauskaitė, VlIIb sk.
Mano tėtės 
darbovietė

Mano tėtė neseniai mane nu
vežė į savo darbovietę. Tenai 
gamina plieną. Buvo šeštadie
nis, ir niekas tada nedirbo. Ten 
buvo daug visokių mašinų, vi
sur gulėjo dideli plieno gabalai. 
Po to mes išėjome į lauką. Šalia 
pastato buvo mažas namelis. Tė
tė išnešė iš ten katės maistą. 
Mes atidarėme ir tuoj atsirado 
katė. Ji buvo laukinė, bet labai 
graži. Jos mama turėjo daug ka
čiukų. Jie visi .gyveno darbovie
tėje ir gaudė peles. Man ta dar
bovietė buvo labai įdomi.

Daiva Kalendraitė, VlIIb sk.
Taip mums 
atrodo žiema

Žiemą man patinka žaistu su 
sniegu, statyti sniego namus de
šimt pėdų platumo ir statyti 
sniego senius dešimt pėdų augš- 
tumo. Man žiema yra labai gra
žus metas. Gintautas Stirblys

Žiemą man patinka slidinėti, 
žiemą daug žmonių apserga, ir 
jiems pradeda nosys bėgti.

Katarina Muellerytė
Man patinka žiemą statyti 

sniego senius. Žiemos laikotar
pis yra smagiausias metų laikas.

Marytė Muellerytė
Kai sniegas pradeda kristi, 

žmonės apserga. Žiemą man pa
tinka čiuožti ant ledo ir mesti 
sniego gniūžtes į savo brolį.

Stefanija Žyvatkauskaitė
Žiemą man patinka čiuožti, 

valgyti sniego gniūžtes ir rogu
tėmis leistis nuo kalno. Taip pat 
patinka statyti sniego senius ir 
savo buvusius draugus apmėty
ti sniegu. Sabina Prakaitė

Pirmas sniegas reiškia, kad aš 
jau įgaliu statyti sniego senius, 
kasti sniegą. Šaltos naktys jau 
atėjo. Žiemą man patinka čiuož
ti ant ledo. Daina Prakaitė

Man patinka rogutėmis leistis 
nuo kalno. Žiemą nėra gėlių.

Paulius Muelleris

MANO SVAJONĖS
Kiekvienas žmogus turi sva

jonių, kurias nori pasiekti gyve
nime. Nors jo svajonė maža, vis- 
tiek jam yra svarbi.

Mano svajonė yra pasiekti 
augštus mokslus ir turėti gerą 
profesiją. Užaugusi noriu būti 
gydytoja, nes galėsiu žmonėms 
padėti. Aš manau, jeigu žmogus 
yra laimingesnis už kitus, priva
lo kitiems pagelbėti. Todėl ma
no svajonė yra tapti gydytoja. 
Man labai įdomi matematika ir 
biologija, kurių dabar mokausi 
mokykloje. Tai antra priežastis, 
kuri mane traukia i medicinos 
sritį.

Muzika yra mano gyvenimo 
šviesa, nes man teikia daug 
džiaugsmo. Todėl mano svajonė 
yra baigti muzikos konservatori
ją, kad galėčiau šia gyvenimo 
šviesa dalintis su kitais. Aš no
riu duoti žmonėms džiaugsmo, 
kad jie galėtų bent trumpam pa
bėgti nuo gyvenimo vargų. No
riu pasidalinti su kitais, dainuo
dama ir skambindama pianinu.

Trečia mano svajonė yra ke
liauti po visą pasaulį. Aš noriu 
pamatyti tas vietas, apie kurias 
esu skaičiusi ir susipažinusi tik 
per knygas, televiziją, laikraš
čius, ir daugiau sužinoti apie ki
tus žmones, jų kultūrą. Esu ma
čiusi mažą dalį Amerikos, bet to 
neužtenka. Noriu pamatyti pa
saulį, kuriame gyvenu.

Man atrodo, kad yra du gyve
nimo keliai, ir žmogus turi pa
sirinkti kuriuo jis nori eiti. Vie
nas kelias yra blogas, kuriame 
žmogus visą gyvenimą nieko ne
laimi, o kitas, kuriame jis palie
ka savo pėdsakus darbais. Aš 
noriu sau ir kitiems įrodyti, kad 
galima ką nors gero pasiekti gy
venime, nors gal bus daug kliū
čių.

Natalija Slivinskaitė

Viena ilgesnioji lietuvių kambario siena valstybiniame Wayne universitete JAV-se. Viduryje keturkampis — senas Europos žemėlapis, kuriame matyti 
Vytauto Didžiojo laikų Lietuva. Visi žemėlapio įrašai lotyniški. Paveikslai spalvoti ir labai aiškūs. Tai primins studentams Lietuvos praeitį

Lietuvių dovana Amerikos universitetui
Detroito lietuvių kambarys valstybiniame Wayne universitete

M, STONYS

Tautinių kambarių įrengimo 
idėja nėra nauja JAV. Beveik 
piieš 40 metų, kai Lietuva dar 
buvo laisva ir nepriklausoma, 
Pittsburge (Pensilvanijoje) bu
vo pastatyti gotinio stiliaus vals
tybinio universiteto rūmai, ku
rie buvo pavadinti “The Cathed
ral of Learning”. Tada kažkam 
kilo mintis tam tikrą skaičių 
kambarių išdekoruoti tautiniu 
stiliumi. Daugybė tautinių gru
pių pasirinko po vieną kambarį 
ir savo lėšomis bei savo tautiniu 
stiliumi juos išpuošė. Ten yra ir 
lietuvių kambarys, išpuoštas lie
tuviškais medžio ornamentais, 
audiniais ir dideliu M. K. Čiur
lionio paveikslu.

Pirmasis paraginimas
1973 m. Detroito lietuviai nie

ko nežinojo apie tautinius kam
barius valstyb. Pittsburgo uni
versitete. Bet tais metais Det
roito burmistru buvo lenkų kil
mės Romanas S. Gribbs, o jo 
šviesi ir veikli žmona Katrė jau 
buvo girdėjusi ir mačiusi tuos 
Pittsburgo universiteto tauti
nius kambarius. Ji 1973 m. va
sario 26 d. sušaukė burmištro 
rūmuose tautinių grupių atsto
vų susirinkimą. Kalbėjo R. S. 
Gribbs ir jo žmona Katrė. Po 
kalbų buvo parodytas Pittsbur
go universiteto tautinių kamba
rių filmas. Katrė Gribbs pasiūlė 
panašius kambarius įrengti ir 
valstybiniame Detroito Wayne 
universitete. Tame susirinkime 
dalyvavo 3 lietuvių atstovai: 
Vytautas Kutkus, Stef. Kaune- 
lienė ir Robertas Selenis. Jie, 
kaip ir kitų tautų atstovai, tuo 
pasiūlymu džiaugėsi ir ryžosi 
lietuvių kambarį Wayne valsty
biniame universitete įrengti. 
Tik reikėjo tą lietuvių kambario 
idėją įgyvendinti.

Tų pačių metų balandžio 2 d. 
minėtieji 3 atstovai nuvyko į 
valstyb. Wayne universitetą, 
kalbėjosi su rektoriumi George 
E. Gallenu, apžiūrėjo visus 
įrengtus kambarius ir pasirinko 
288 kambarį antrame augšte, 
netoli keltuvo, svetimų kalbų 
pastate, kuris vėliau pavadintas 
“Alex Manoogian — Ethnic 
Heritage Center”.

Komitetas ir jo veikla
1973 m. gegužės 24 d. buvo 

sušauktas pirmasis lietuvių su
sirinkimas, kuris gausumu ne
pasižymėjo. Buvo išrinktas 5 
narių komitetas, kurio pirmi

STASIO MOTUZO, gyvenančio V. Vokietijoje, drožinys: Dr. Jonas Basana
vičius skaito Vasario 16 aktą

ninku tapo Jurgis Mikaila. Su
sirinkime buvo sudėta lietuvių 
kambariui $1.200. Komitetui 
jau buvo aišku, kad darbo pra
džia gera, bet netokia, kokios ti
kėtasi. Iškilo klausimas, ką da
ryti, kad Detroito lietuviai ge
riau suprastų lietuvių kambario 
reikšmę, su šimtinėmis jungtųsi 
į rėmėjus ir sudėtų sumą, ku
rios reikia tam kambariui įreng
ti.

Netrukus J. Mikaila prisisodi
no savo autobusiuką Detroito 
lietuvių ir nuvežė į Pittsburgą 
tautinių universiteto kambarių 
apžiūrėti. Grįždami visi dalino
si įspūdžiais ir nepralenkiamu 
entuziazmu. Pasirodė laikraš
čiuose keli straipsniai, Detroito 
lietuviai pamažu ėmė domėtis 
tuo mažu entuziastų būreliu ir 
kambariu. Negausus (5 asmenų) 
komitetas suprato, kad reikia 
įtraukti į komitetą daugiau veik
lių žmonių. Po trumpo laiko 
komitete jau buvo apie 20 as
menų. Iš jų drąsiausi, veikliau
si, duosniausi buvo Vytautas ir 
Birutė Rauckiai. Tik jų pasiry
žimu ir drąsa buvo surengta di
džioji loterija, įtraukti ameri
kiečiai ir sukaupti pirmieji $10.- 
000.

Kambario projektas
Atsiradus pinigų, komitetas 

nutarė skelbti lietuvių kamba- 
lio projekto konkursą. Laimėju
siam pažadėta išmokėti $1.500 
premiją. Gauti keli projektai. 
Sudaryta projektų vertinimo 
komisija, į kurią įėjo dr. J. Pu
zinas, prof. R. Viesulas, prof. R. 
Bilaitis, agr. Jurgis Baublys ir 
dail. B. Rauckienė. 1974 m. ko
vo 23 d. komisija peržiūrėjo vi
sus projektus ir vienbalsiai nu
tarė skirti $1.500 premiją asme
niui, kurio slapyvardis buvo Un
dinė. Atidarius voką, rasta, kad 
projekto autoriai yra Rimas ir 
Jonas Mulokai. Parodžius lietu
vių kambario projektą viešai, 
atsirado daugiau šimtininkų, ir 
kapitalas pamažu augo.

Projekto vykdymas
Kai pinigų suma buvo arti 

$20.000, pradėti darbai. Pir
miausia reikėjo iš ąžuolo pada
ryti visas medines dalis, padi
dinti ir pagaminti spalvotus pa
veikslus, metalines durų papuo
šimo dalis, ąžuolinę spintą ir ki
tas kambariui puošti detales.
Darbai užtruko ilgokai. Kai da
lys buvo baigtos, reikėjo jas nu
gabenti, nedegama medžiaga 
impregnuoti kambario sienas ir 

viską sustatyti bei sumontuoti.
Dvi kambario sienas dengia 

spalvotų paveikslų montažas. 
Kad paveikslai nebūtų lankyto
jų subraižyti ar pirštais nujuo
dinti, reikėjo padengti nedega
mos plastikos lakštais nuo lubų 
iki grindų. Kampuose Įstatyti 
ąžuoliniai stulpai — kolonos, 
skersiniai lubų rąstai irgi ąžuo
liniai. Sienoje, kurioje yra dide
lė niša, stovės didelė spinta, pa
daryta iš ąžuolo ir nedūžtamo 
stiklo. Ketvirtoje sienoje didelė 
rašomoji lenta (mat, čia semina
ro kambarys), papuošta išpjaus
tytais medžio ornamentais. 
Įdėtos puošnių plytelių grindys. 
Durys papuoštos metaliniu Vy
čiu ir kitais tautiniais motyvais.

Paveikslų montažo darbus at
liko Vytautas Augustinas. Visus 
kitus darbus — samdyti unijos 
specialistai. Įrengimo darbams 
talkino ir juos prižiūrėjo Jurgis 
Baublys, Mykolas Abarius, Leo
nas Petronis ir Jurgis Mikaila.

Vasario šešioliktoji
Tąi mūsų ryžto, vilties ir lais

vės kovos didžioji šventė. Šiais 
metais švenčiame Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 60- 
tąją sukaktį, todėl bent minti
mis valandėlei nusikeikime į tė
vynę Lietuvą.

Žiūrėk, sese, Rambynas, Šat
rija, senasismūsų Vilnius ir Ge
dimino pilis, Vytauto buveinė 
Trakai ir senasis Nemunėlis, tė
viškės laukai. Taip, brolau, nu
liūdę, nutrupėję tebestovi dar 
vis.

Taip pat pažvelk į visos tau
tos kančią. Sibiro taigose, Vor
kutos stovyklose, kalėjimų ka
merose kentėjo, mirė, kenčia ir 
miršta mūsų sesės ir broliai, ko
vodami už tautos, tėvynės ir re
ligijos laisvę. Visa Lietuvos že
melė nuklota kapais. Ten guli 
ir tavo jaunystės, mokslo ir gy
venimo draugai. Tai mūsų bro
lių partizanų kapai, kurie savo 
gyvybę atidavė už tėvynės lais
vę. Jie mirė už tave ir už mane, 
už Lietuvos ateitį, kad tu ir aš 
gyventumėm ir tęstumėm jų 
šventą laisvės kovą.

Tu pasirinkai lengvesnę dalį, 
išėjai) svetur —-' mes pasilikome 
išlaikyti ir išsaugoti savo tėvy
nę Lietuvą.

Sakyk, brolau, ar tu svetur 
gyvendamas, ruošdamas puotas, 
keldamas taures, ar dar prisi
meni tėviškės kampelį, kuriame 
žengei pirmuosius gyvenimo 
žingsnius? Ar tu aukoji ir dirbi 
gimtajam savo kraštui, ar pade
di mums tėvynėje sunkioje ko
voje už jos laisvę?

Broliai ir sesės lietuviai, ka
ro audros sukūriuose, žiauriam 
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~Tg~ IETUVOS valstybės nepriklausomybės atstatymo 60 
B .metų sukakties proga sveikiname visus pasaulio lie- 
B tuvius. Linkime okupuotoje Lietuvoje, Sibiro trem

tyje ir kalėjimuose esantiem tautiečiam ištvermės bei ne
palaužiamos vilties sulaukti mūsų visų trokštamos laisvės. 
Skausmuos jėgos išauga — sako Maironis.

Laisvajame pasaulyje išblaškytiems lietuviams
skirti daugiau dėmesio, energijos, pasišventimo ir meilės 
vergijoje kenčiančiai Lietuvai ir lietuviams.

Skatiname ištvermingai jieŠkoti būdų padėti Tėvynei 
atgauti 1918 m. iškovota laisvę bei nepriklausomybę su 
senąja mūsų sostine Vilniumi.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!
STEPAS VARANKA,

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Kanados krašto valdybos 

pirmininkas

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA
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Kambaryje bus metalinė lenta 
su pavardėmis tų, kurie aukojo 
100 ar daugiau dolerių.

Kambario atidarymas
Visi darbai baigti. Surinktų 

$21.000 neužteko. Apskaičiuota, 
kad visi darbai, Įskaitant užrak
tus, spintos papuošimą, metali
nę aukotojų lentą, kitas smulk
menas, kambario atidarymo iš
kilmes, pareikalaus beveik $24.- 
000. Kambario atidarymas š.m. 
vasario 16 d., 7 v.v., Į iškilmes 
pakviestas vysk. V. Brizgys, ku
ris kambarį pašventins ir pasa
kys atidarymo kalbą, universite
to rektorius G. E. Gallenas, visi 
Detroito lietuviai ir tie ameri
kiečiai, kurie mums padėjo. Vi
si bus pavaišinti šampanu ir už
kandžiais.

Detroito lietuviai skiria tą sa
vo auką — lietuvių kambarį — 
60-tai Vasario 16. Tešviečia ir 
tekalba tas mūsų kambarys mo
kytiems amerikiečiams apie 
Lietuvą ir lietuvių tautą.

priešui puolant mūsų šalį, mes 
palikome seseris, brolius, tėvus, 
vaikus, savo tėvynę. Tačiau mes 
nebūsime pasmerkti, jei išeivi
joje atliksime savo misiją. Mū
sų pareiga — visomis jėgomis 
kovoti už Lietuvos laisvę ir sa
vo tautos likimą ne žodžiais, bet 
darbais. Mes’, gyvendami š. 
Amerikos kontinente, finansiš
kai esame pilnai pajėgūs sutelk
ti reikalingas lėšas Tautos Fon
dui, t.y. Lietuvos laisvės kovai.

To iš mūsų tyliai prašo pa
vergtieji broliai tėvynėje, to rei
kalauja iš mūsų kaip tautos sū
nų mūsų misija išeivijoje, to 
laukia ir mūsų ateinančių kartų 
būsimi Lietuvos patriotai, kad 
galėtų vesti Lietuvos laisvės ko
vą tol, kol mūsų tėvynė Lietuva 
bus laisva ir nepriklausoma.

Dievas leido tautas ir įdiegė 
joms laisvės troškimą. Paverg
toje tėvynėje tautos sūnūs ir 
dukros veda žūtbūtinę kovą už 
tautos, tėvynės ir religijos lais
vę. Esame tautos dalis, todėl 
mūsų teisė, privilegija ir parei
ga yra ta pati. Ir mes esame at
sakingi už lietuvių tautos ir Lie
tuvos likimą.

Šiais sukaktuviniais Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
metais pažadėkime: Tėvyne, 
mes dirbsime ir aukosime Tavo 
laisvei, Tau vėl ateis laisvės ry
tas, dalis Tavo tautos sūnų iš 
tundrų stepių ir saulės nudegin
tų kalnų sugrįš, —- sugrįš į Tavo 
klonius.

Antanas Firavičius,
Tautos Fondo Toronto apylinkės 

atstovybės pirmininkas

$



Lenky filmas apie Lietuvą
Rašytojo Prospero Merimee veikalas "Lokys" lenkų filme

ALGIRDAS GUSTAITIS

Kas nors kada nors parašys 
lietuvių kalba platų veikalą apie 
prancūzų rašytoją Prosper Mė- 
rimėe, gyv. 1803-1870 m. Ne 
dėlto, kad jis parašė “Carmen”, 
kurios tekstas pagarsėjo G. Bi
zet opera. Ne dėlto, kad dirbo 
kaip Prancūzijos meno pamink
lų valdininkas, ir ne dėlto, kad 
dėl romantiškų ryšių su Napole
ono III žmona Eugenija iškilo 
iki Prancūzijos senatorių. Bet 
dėlto, kad 1869 m. parašė labai 
malonų, gražų ir neatleidžian- 
čiai Įdomų veikalą apie lietu
vius, tiek paprastus kaimiečius, 
tiek didikus ir grafus.

“Lokys“ yra ištisai lietuviš
kas veikalas. Nuo pat pradžios 
iki pabaigos skamba lietuviški 
vardai: Klaipėda, Vilnius, Per
kūnas, lietuviški padavimai, Įdo
mūs išsireiškimai apie lietuvius, 
lietuviškos dainos ir tautiniai 
lietuvių šokiai. Viskas ištisai lie
tuviška, su mažutėmis priemai
šomis apie asmenis, dėl kurių 
tautybės būtų galima abejoti.

Apysakos vertimas
Kada “Lokys” pirmą kartą iš

verstas Į lietuvių kalbą? Yra 
tvirtinančių, kad tai padaryta 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais, bet kada ir kieno? Vėl 
skelbiama, kad 1955 m. O. Pri- 
dotkaitė išvertė į lietuvių k., iš
leido “Australijos Lietuvis”. 
Kas turi tuos vertimus, labai no
rėčiau gauti.

Yra žinoma, kad didelis lietu
vių draugas Prancūzijos genero
las R. Schmittlein, dail. V. K. 
Jonyno bičiulis, pastarąjį papra
šė iliustruoti “Lokį” tuo laiku, 
kai gen. Schmittlein buvo augš- 
tas okupacinės Prancūzijos par
eigūnas po II D. karo Vokietijo
je, prancūzų zonoje. Tada V. K. 
Jonynas padarė gražias iliustra
cijas, kuriomis prancūzai pa
puošė iP. Mėrimėe veikalą “Lo
kys”, jį išleido kaip albumą su 
pilnu tekstu.

O gal Lietuvių Rašytojų 
Draugija galėtų išleisti “Lokį” 
su V. K. Jonyno iliustracijomis 
lietuvių kalba?

Filmas
Neseniai turėjau progą pama

tyti “Lokį” filmo pavidalu. Pa
gamintas Lenkijoje 1970 m. 
Prieš keletą metų buvo rodytas 
Amerikoje, bet tada negalėjau 
atsilankyti.

Filmas parengtas nuosekliai, 
sekant veikalo tekstu. Dvasiškis 
profesorius iš Tvankstės (Kara
liaučiaus) vyksta į Lietuvą. Su
sipažįsta su lietuviais didikais, 
geležinkelio stotyje pamato be
šokantį lokį, tarpusavyje spėja, 
kokios “tautybės” galėtų būti 
lokys: prūsas, žemaitis, lietuvis, 
lenkas, o įgal čigonas?

Šioji paprasta mintis, gerai 
pagalvojus, sugrįžta veikalo ga
le ir lai kiekvienas skaitantis ar 
matantis savaip išsiaiškina.

Iš geležinkelio stoties gražiai
siais Lietuvos laukais veža pa
prastas kaimietis, po nosim bur
bėdamas “ežerėlis, ežerėlis”.

— Kas yra “ežerėlis”? — 
klausia svetys.

— Tai lietuviškas vardas ši
tam vandeniui, mažam ežerui, 
kuris yra užkeiktas, jame gyve
na velniai ir piktos dvasios, — 
aiškina vežėjas.

Tuoj pradeda baisiai griausti, 
žaibuoti, lyti, ir vienas vežimo 
ratas nurieda nuo kalnelio į eže
rą.

Svetys, nuo lietaus besislėp
damas, įeina į vienišą, seną, mū
rinį pastatą, kuriame ilsisi pa
laidoti didikai. Pastatas meniš
kais paveikslais puikiai išpuoš
tas.

Netrukus su svečiu lankomės 
grafo rūmuose, kurie tiktų kiek
vienos valstybės karaliui. Tur
tinga biblioteka, skyriai senie
noms, naujoms knygoms. Visos 
(puikiose spintose, uždaromose 
stiklinėmis variu ar kitu meta
lu išpuoštomis, meniškai išdai
lintomis durelėmis. Didžiulis bi
lijardas, gamtos bei zoologijos 
rinkiniai, iškamšos. Gausybė 
puikiausių statulų, paminklų, 
puikiausias parkas, turtingas 
šiltnamis, geriausi gėrimai, val
giai, šalti ledai į gėrimus vasa
ros karščiuose, mandagiausi tar
nai, puikūs žirgai, medžiokliniai 
šunys, sakalų 'gaudymas ir t.t.

Žiūri ir nesinori tikėti, kad 
taip puikiai apie lietuvius para
šė prancūzas. Dar keisčiau ir 
maloniau, kad taip gražiai lietu
vius filme parodo lenkai.

Gamtos vaizdai
Filme yra tikrai gražių, įdo

mių vietų. Nuopelnas ne tik 
rankraščio, bet ir filmo gamin
tojų. Pvz. elegantiška šokio sce

na: vienai mergaitei skambi
nant, antroji grakščiai šoka, vė
liau jai talkina grafaitis. Puiki 
muzika. Labai įdomus ir išbaig
tai atliktas aplankymas senos 
“miško raganos” baisiai sename 
ąžuole. Iš tenai išlipusi moteris 
atsineša pintinę su žalčiais, juos 
lietuviškai kalbina., kalba mal
deles; galima suprasti žodį 
“Perkūnas”. Netrukus jinai, už- 
pykusi ant grafaičio, pabėga 
slaptu takeliu per liūną, kurio 
mirtiną klastingumą patiki, ma
tydamas nušautos medžio šakos 
paskendimą žalsvumais aptrauk
tame vandenyje. “Lietuvoje to
kių vandens liūnų yra daugiau 
nei gali pagalvoti” — pasako
ma. Matai dundančius didingus 
stumbrus ir girdi grafaičio žo
džius: “Tai Lietuvos miškų ka
raliai stumbrai, išnaikinti be
veik visoje Europoje, tik čia iš
likę. Ar jie nežavūs?” Visa šioji 
filminė dalis taikliai, meniškai 
apipavidalinta.

■ Filme yra gilių filosofinių 
minčių. Sakysime, grafaičio po
kalbis su dvasiškiu profesoriu
mi bibliotekoje, kur grafaitis 
taria, kad jam negaila nei gyvu
lių, nei žmonių. O vėliau, savo 
vestuvių dieną, jis paleidžia vi
sus nelaisvėje laikomus paukš
čius, gyvulius, gyvulėlius ir tą 
raganą iš seno ąžuolo bei pel
kyno.

Tautiniai šokiai
Veiksmas riedėte rieda. Įdo

mumas seka netikėtumą. Ir štai 
lietuviškos dainos (gaila, beveik 
negalima suprasti žodžių), tauti
niai lietuvių šokiai, kuriuos at
lieka tautiniais drabužiais apsi
rengę. Vieni jų apsirėdę tikrais 
tautiniais lietuvių drabužiais, 
kiti nevisai vykusiais. Judesiai 
nebuvo lietuviški, tarsi nemo
kėtų nė vieno lietuviško tauti
nio šokio. Dar keisčiau, kai šo
kių įkarštyje visi tie jaunuoliai 
šokdami užlipa ant iki žemės 
nusitęsusio šiaudinio namelio 
stogo ir nuo jo nusliuogia že
myn. Tai nelietuviški papročiai, 
bent apie tokius nesu girdėjęs. 
Šokių pabaigoje visi šokėjai iš
virsta ant žemės. Tai irgi nelie
tuviška šokio dalis, nei lietu
viams įprasta šokio pabaiga. Šo
kio metu visi šokėjai, kaip stir- 
niukai,šoka per tvorą, merginos, 
pasilaikydamos tautinius drabu
žius. Man atrodo, kad ir tai lie
tuviams nėra būdingas veiks
mas. Tie judesiai bei reiškiniai 
gal būdingi kuriai lenkų daliai, 
bet ne lietuviams.

Tai filminės šokių choreogra
fijos klaidos. Galėjo pasikviesti 
lietuvių šokėjus iš Vilniaus ar 
Seinų. Jie būtų atlikę mūsų tau
tinius šokius be priekaištų su 
spindinčiais dainų žodžiais ir 
grakščiausiais šokių judesiais.

Aplamai, filmas “Lokys” (len
kiškai įrašyta “Lokis”) pareng
tas meniškai, dalykiškai, įdo
miai ir šiltai.

Direktoriaus pareiškimai
Po filmo rodymo direktorius, 

atvykęs iš Lenkijos, atsakinėjo 
į klausimus. Atsisėdau pirmoje 
eilėje ir įdėmiai klausiausi jo 
atsakymų. Nereikėjo nė vieno 
karto pertraukti ar įsiterpti su 
patikslinimais, liečiančiais lie
tuvius bei lietuvišką tematiką 
filme. Atsakymuose jautėsi 
traukimas į lenkišką pusę, betgi 
jis yra lenkas, filmas statytas 
Lenkijoje, tai negi ims visur 
kelti lietuviškumą. Visdėlto aiš
kiai pasakė, kad šokiai yra lietu
vių tautiškieji, nors atlikti len
kų šokėjų.

Turėjau keliolika klausimų 
bei papildymų, kurie direkto
riui galėjo būti nesmagūs. Juos 
pateikdamas poros šimtų klau
sytojų akivaizdoje, užsitrauk
čiau nemalonę ne sau (gal ma
nęs niekad daugiau nesutiks), 
bet aplamai lietuviams. Todėl 
tuoj po visų pasikalbėjimų pri
vačiai jam išdėsčiau įvairias pa
stabas. Už jas maloniai padėko
jo, pageidavo netrukus susitikti, 
.paprašė adreso, pažadėjo atsiųs
ti filmo nuotraukų. Be kitko, pa
sakė, kad “Lokys” buvo rodytas 
Lietuvoje ir susilaukė šiltų atsi
liepimų. Įsiterpiau, kad negalė
jo būti šilti atsiliepimai apie 
tautinius lietuvių šokius, kurie 
tikrai nevykę, nors ir labai 
smarkiai judama. Suminėjau ke
lių dabar okup. Lietuvoje žino
mesnių filmininkų pavardes, 
bet jis jų negalėjo prisiminti.

Filmai Lenkijoje
Filmai Lenkijoje kontroliuo

jami vyriausybės, bet yra šalu
tinių kelelių, kurie, kaip ir “Lo
kyje”, išvengia cenzūros, šiame 
filme viskas yra autentiška, nė
ra jokių dirbtinių baldų, pieštų 
statulų ir pan. Viskas tikra, be 
jokių dekoracijų. Filmuota spa-

Kun. Michael Bourdeaux prie Kestono Instituto Britanijoje. Iš čia jis seka religijos persekiojimą komunistų 
valdomuose Rytų Europos kraštuose, paruošia informacinius biuletenius ir išsiuntinėja spaudai, šiam institutui 
jis vadovauja ir su bendradarbiais paruošia knygas anglų kalba. Pastaruoju metu parašė knygą apie sovietų 
pavergtą Lietuvą — “Land of Crosses”, kuri bus išleista žymios leidyklos

“Veidai ir problemos”
Antrasis tomas rašytojo ir kritiko dr. Jono Griniaus tritomio veikalo, kuriame naujoje šviesoje

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Meilės ir idėjų siausme

Su dideliu įsijautimu auto
rius kalba apie Lietuvoje gyve
nantį J. Paukštelį, įsikinkiusį 
ne tik į socialistinį realizmą, 
bet ir įplaukiantį į “visažmo-v 
gišką plotmę”, o taipgi ilgėliau 
sustoja prie A. Vaičiulaičio kū
rybos, nieko, deja, netaręs apie 
jo gyvenimą ir asmenį.

“Valentinos” apysaka — jau
nuolių pirmosios meilės išsi
skleidimas. Realu buvo tikėtis, 
kad Valentina “dar vaikas dva
sioje”, o Antanas — nevisai su
brendęs vyras, ir jam sunku 
suprasti, “kad gyvenime negali 
būti nei absoliučios meilės, nei 
absoliutaus užsigavimo, nei ab
soliutaus neatlaidumo”. Kokios 
pirmosios meilės aukos svarsto 
tokias egzistencijos proble
mas?! Iš pirmosios meilės iš
plaukia ir romantinis jaunuo
lių žaismas, ir naivus užsispy
rimas, ir dramatiškas nesusi
kalbėjimas, ir stilinga, geros 
kompozicijos apysaka.

Labai išsamiai autorius nag
rinėja V. Ramono romanus — 
“Dulkės raudoname saulėleL 
dy” ir “Kryžiai”. Kaip naujo 
gyvenimo laužoma S. Nėris iš
gyveno asmenybės ir kūrybos 
krizę, taip ideologinę krizę iš
gyveno ir V. Ramono romanų 
veikėjai sovietų okupacijos me
tu (Dagys, Petras Kreivėnas, 
Giružis).

Kodėl, kaip autorius pagei
dauja, V. Ramonas ‘neryškino 
Kreivėnų bei Magdutės praei
ties dienų, autorius pats atsa
ko: impresionistinis vaizdavimo 
būdas “neįpareigoja rašytojo 
brautis į veikėjų vidaus mįslę 
per jų praeities gyvenifno mo
mentus, kuriuos galima vienaip 
ar kitaip įsivaizduoti”.

Stipriai pabrėžęs šių romanų 
ideologinę prasmę, dr. J. Gri
nius įtikinančiai polemizuoja 
su “Kryžių” kritikais, net pa
vyzdžiais įrodydamas, kaip “li
beralai padėjo atsirasti socia
listams, o šie komunistams”. 
Gilus įžvalgumas ir filosofinė 
Žinija įgalino dr. J. Grinių taip 
jautriai prieiti prie visai mūsų 
tautai opių problemų, kurias 
meistriškai iškėlė V. Ramonas 
savo romanuose.

lio-gruodžio mėn. prie Kroku
vos, stumbrai Baltvydžio miš
kuose, kaikurios vietos kitur. 
Filmas 1970 m. kainavo apie 6 
mil. zlotų, kurių paversti ame
rikietiškais doleriais neįmano
ma, nes yra visiškai kitokie at
lyginimų saikai.

Per metus Lenkija savo trijo
se filmų studijose gali pagamin
ti 36 filmus. “Lokys” yra davęs 
gražaus pelno, laimėjęs premi
jų. Originaliai pagamintas 65 
mm, bet į JAV-es buvo paprašy
tas atsivežti 60 mm kopiją. Te
ko viską sumažinti ir dėlto nu
kentėjo garsai, spalvos. Dar blo
giau — rodyta mažame ekrane. 
Paklaustas ar tikrai amerikiečių 
filmai turi tgerą pasisekimą Len
kijoje, atsakė:

— Taip, bet prieš pradėdami 
tuos filmus rodyti, mes juos ge
rokai pertvarkome .. .

iškyla pažįstami veidai
Benamiai poetai

Knygos pabaigoje autorius 
86 puslapius skiria “keliems 
tremties poetams arba beže
miams” — K. Bradūnui, A. Ny
kai - Nyliūnui, L. Andriekui, 
VI. Šlaitui, mūsų dainų sesėms 
ir trims poetams humoristams.

Galbūt labiausiai tuos poetus 
ir riša gimtosios žemės neteki
mas, bet jie individualūs ir skir
tingi kūrėjai, “kurie savo poe
zijoje byloja daugiau ar mažiau 
suprantama kalba” apie mažus 
ar didelius dalykus.

K. Bradūną laikydamas “lie
tuviškos poezijos pirmūnu” ir 
atidžiai peržvelgęs net 10 jo po
ezijos knygų, autorius iškelia 
kaikuriuose rinkiniuose poeto 
“posūkį į abstraktinę arba her
metinę poeziją”, kai “eilėraščio 
visuma dažniausiai pasilieka 
neįspėta mįsle”. Liūdnai nusi
teikia autorius, svarstydamas 
ir A. Nykos - Niliūno poeziją, 
kai su vėlesniais poezijos rinki
niais taipgi “atsidūrė tarp her
metinės poezijos gausių epigo
nų”.

“Nebesuvokiamas įmantry
bes” autorius iškelia ir L. And- 
riekaus poezijoje, o D. Sadūnai- 
tės poezija, pasak jo, “yra atsi
dūrusi toje riboje, kur praside
da intelektualinė tamsa”. Sa
vo laiku J. Aistis pažymėjo: to
buliausiuose poezijos pavyz
džiuose pastebime, kad “jie la
bai paprasti, labai nesudėtin
gi, labai aiškūs”, nors tas pa
prastumas ir aiškumas neleng
vai pasiekiamas. Labai gerai, 
kad autorius tarp gausybės 
gerų savybių iškėlė “neįspėja
mas mįsles hermetinės poezijos 
miglose”, kurios užkerta kelią 
tokiai poezijai į skaitytojus ir 
atbaido juos nuo poezijos kny
gų. Jaunųjų mūsų poetų kūri
niai retai parenkami minėji
mams ar pobūviams, kai pa
prastam klausytojui jų eilėraš
čiai nieko konkretaus nepasa
ko.

Su ypatinga šiluma dr. J. Gri
nius peržvelgia VI. šlaito ir A. 
Jasmanto poeziją. Pirmasis sto
vįs opozicijoje miglotai, herme
tinei poezijai, o antrasis neturįs 
intencijų nei slėptis, nei gudra- 
galviauti, nes jam rūpi pasida
linti pergyvenimais apie neap
rėpiamą tikrovę — būtį.

Atrodo, kad VI. Šlaito formos 
jieškojimai, nors ir nepasiduo- 
dą konformistinei srovei, bet 
emocine jėga išreiškią naujas 
idėjas ir žmogiškąsias vertybes, 
ne tik paįvairino poeziją, bet 
ir sulaukė nemaža sekėjų. O tai 
jau ženklas, kad tokia poezija 
prasiskynė kelią į literatūrą. A. 
Jasmanto eilėraščiai, atsime
nant jų autoriaus filosofinį įsi
siūbavimą, yra naujas reiškinys 
mūsų poezijoje. Ar jų autorius 
jau viską išsakė, ar dar sužvil
gės naujais atradimais, parodys 
ateitis. Taipgi dar neaišku, kiek 
įtakos jis padarys literatūri
niam jaunųjų jieškojimui.

Nors kas trečias mūsų lyri
kas galįs būti moteris, dr. J. 
Grinius trumpai peržvelgia 
kaikurių poečių kūrybą. Kaip 
ir anksčiau, tarp prasmingų 

šedevriukų autorius iškelia ir 
apgailėtinų reiškinių, kai sve
tur bręstantiems poetams “vis 
labiau graso konformizmas .. . 
arba užsidarymas smulkiame 
estetizme”.

Gaila, kad knygoje “mūsų 
dainų sesės” paliestos labai 
trumpai, nesustojant ilgiau 
prie vienos kitos vyresnės poe
tės. Jos gi, besivaduodamos 
moterišku įžvalgumu ir nuo
jauta, mūsų literatūrą kiek 
skaidriau nušviečia ir pastebi 
daugiau labai gyvenimiškų 
smulkmenų (plg. J. švabaitę).

Baigmės pastabos
Veikale, spausdintame italų 

spaustuvėje, buvo sunku iš
vengti kaikurių korektūros 
klaidų (net tituliniam^ psl.). 
Tačiau pasitaiko sakinių, ke
liančių kaikurių disonansų. 
Pvz. “Poetų stovis gal buvo tik 
tuo geresnis, kad jie savo api
plėštą būtį sugebėjo tuoj pat 
ginti ir stiprinti savo kūrybą, 
dažniausiai lyrine, kuriai temų 
siūlė vėl tas pats nuskriausto 
žmogaus stovis be tėvynės” 
(397 psl.; mano pabraukta. J. 
K.). Stovio nerandame nei mū
sų “Lietuvių kalbos vadove”, 
nei “Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne”, ir kalbos mokytojai 
siūlė jieškoti pakaitalų ar ge
resnių išsireiškimų. Į tų pačių 
įvardžių kartojimą atkreipė dė
mesį M. Vaitkus, pastebėjęs, 
kad dažnas jų kartojimas ne tik 
kenkia stiliui, bet ir patį kūrinį 
pailgina.

Užvertus šią solidžią mūsų 
literatūros istorijos studiją, ky
la džiaugsmas, kad mes ne tik 
turime gerų literatūros kriti
kų, kaip dr. J. Grinius, bet ir 
sulaukėm tokių išmąstytų ir 
nauju metodu pateiktų studijų, 
kaip ši.

Lauksime ir žadėtojo III-jo 
“Veidų ir problemų” tomo, kai 
dar turime eilę rašytojų, vertų 
tokio paties rimto nagrinėjimo.

Jonas Grinins, VEIDAI IR PRO
BLEMOS LIETUVIŲ LITERA
TŪROJE. II tomas. Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija. Ro
ma, 1977 m., XII + 496 psl. Re
dagavo A. Liuima, SJ.

Atsiųsta paminėti
CHRONICLE OF THE CATHOLIC 

CHURCH IN LITHUANIA No. 26. 
Angliškoji lietuviškosios “LKB Kro
nikos” 26 nr. laida. Gaunama pas lei
dėjus — Lietuvių Kunigų Vienybė
je, 351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA.

Jurgis Jankus, IR NEBEPASIMA- 
TĖM. Pasakojimai. Aplankas Rūtos 
Ccpaitytės. Leidėjas — Lietuviškos 
Knygos Klubas (4545 W. 63rd 
Street, Chicago, Ill. 60629, USA). Či
kaga 1977 m., 343 psl. Kaina — $7.

MŪSŲ ŽINIOS, lietuvių jėzuitų ir 
Jaunimo Centro Čikagoje dvisavai
tinis biuletens, 1977 m. nr. 17 ir 18. 
Redaktorius — Antanas Saulaitis, 
SJ. Adresas: 2345 W. 56th St., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

ŠEIMOS MALDOS. Kasdien kalba
mų maldų rinkinėlis (7x4 col., 6 
psl.). Lietuviškai paruošė M. Pulaus- 
kas, MIC. Išleido Rev. Benjamin 
Kuhn, OFM, Loudonville, N.Y. Ad
resas: M. Pulauskas, MIC., 6336 So. 
Kilbourn Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
RAŠYTOJAS KAZIMIERAS BA- 

RĖNAS, gyvenantis Britanijos Lon
done, prieš N. Metus atšventė savo 
amžiaus septyniasdešimtmeti. Meilę 
literatūrai jam įkvėpė dar Panevė
žio gimnazijoje ją dėstęs rašytojas 
J. Lindė-Dobilas. Baigęs humanitari
nių mokslų fakultetą Vytauto D. 
universitete Kaune 1933 m., K. Ba- 
rėnas neturėjo sąlygų atsidėti vien 
tik kūrybai. Jam teko dirbti univer
siteto raštinėje, laikraščių administ
racijose bei redakcijose. Tikroji kū
ryba buvo pradėta pokaryje, atvykus 
Britanijon ir dirbant viename fabri
ke Mančesteryje, o vėliau redaguo
jant “Europos Lietuvį”. Labai pa
lankaus įvertinimo susilaukė trys li
gi 1968 m. išleistos K. Barono nove
lių knygos — “Giedra visad grįžta”, 
“Karališka diena”, “Atsitiktiniai su
sitikimai”. Montrealio akademikų V. 
Krėvės vardo premiją K. Barėnas 
gavo už 1969 m. išleistą romaną “Tū- 
boto gaidžio metai”, Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premiją — už 1971 
m. “Nidos” išleistą apysakų rinkinį 
“Dvidešimt viena Veronika”. Jis 
taipgi yra suredagavęs 14 “Rinkti
nės” sąsiuvinių, paruošęs literatūros 
skaitinių knygą “Sauja derliaus”. Iš 
“Europos Lietuvio” redakcijos ir 
“Nidos” klubo knygų leidyklos K. 
Barėnas pasitraukė 1972 m. Jo pa
ruošta “D. Britanijos Lietuvių Są
jungos istorija” jau spausdinama 
“Nidoje”. Leidyklai JAV yra atiduo
tas saujas novelių rinkinys. Šiuo me
tu sukaktuvininkas baigia rašyti 
naują romaną.

PIANISTO VYTAUTO SMETONOS 
rečitalį Klevelande, Music School 
Settlement salėje, surengė neseniai 
šiame mieste įsteigtas Allan D. For
bes vardo fondas, kurio uždavinys 
yra remti jaunuosius menininkus. V. 
Smetonos koncertu minėtasis fondas 
ir pradėjo savo veiklą. Rečitalio pro- 
gramon jaunasis pianistas buvo 
įtraukęs Haydno, Liszto, Skriabino, 
Rachmaninovo, Šopeno kūrinius. 
Koncertą “Dirvos” sausio 26 d. lai
doje labai šiltai įvertino Klevelando 
simfoninio orkestro dirigentas Boris 
Halip, pripažindamas didelį V. Sme
tonos talentą, dėl kurio klausytojai 
jam sukėlė tikrai užtarnautas ovaci
jas. B. Halip žada pakviesti V. Sme
toną solistu į savo diriguojamo sim
foninio orkestro koncertą,

BRONIUS K. BALUTIS, Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Britanijai, testamentu yra 
palikęs savo dienoraščius bei asme
ninę korespondenciją JAV lietuvių 
veikėjui Juozui J. Bačiūnui, gyve
nusiam Sodus, Mich, ši 1960 m. 
įteikta medžiaga sudarė 18 knygų ir 
vėliau buvo papildyta. J. J. Bačiūnui 
mirus, ją saugo velionies našlė. B.K. 
Balutis paliktos medžiagos prašė ne
naudoti, kol nesueis 10 metų nuo jo 
mirties. Ši data buvo pasiekta 1977 
m. gruodžio 30 d. Petras B. Varkala 
“Dirvos” sausio 5 d. laidoje reiškia 
viltį, kad raštinis B. K. Balučio pali
kimas bus išleistas ar paskelbtas 
spaudoje.

DAIL. POVILO PUZINO nutapy
tą paveikslą “Laivai”, dovanotą Či
kagoje veikiančios Čiurlionio ga
lerijos, įsigijo vienas pagrindinių 
muzėjų Vašingtone — The National 
Collection of Fine Arts.

GRAŽIŲ ATSILIEPIMŲ “The 
Sydney Morning Herald” dienrašty
je susilaukė Australijos baleto teat
rui priklausantis Juozas Janušaitis. 
P. Čaikovskio “Gulbių ežere” jis at
liko barono von Rothbarto vaidme
nį. J. Jonušaitis teatro programose 
ir spaudoje vartoja lietuvišką savo 
pavardę, tik vardą yra pakeitęs į Jo
seph.

DR. TOMO REMEIKIO veikalą 
“Dissent in Lithuania Since 1945”, 
turėsiantį apie 500 psl., išleis Litua- 
nistiįcos Instituto leidykla. Autorius 
yra sutelkęs 61 autentišką lietuvių 
tautos rezistencijos dokumentą, pra
dedant pokarine partizanų veikla ir 
baigiant dabartiniais pogrindžio raš
tais. Dokumentinę knygą sudaro trys 
skyriai: 1. Lietuvių tautos rezisten
cija istorinėje ir teorinėje perspek
tyvoje, 2. Tautinio pasipriešinimo 
dokumentai, 3. Religinio pasiprieši
nimo dokumentai. Leidimą finansuo
ja JAV LB krašto valdyba. Veikalas 
kainuos $15, iš anksto užsisakan
tiems — $12. Čekiai rašomi: Lithua
nian American Community of USA, 
Inc. Užsakymai siunčiami JAV LB 
krašto valdybai, 9660 Pine Road, 
Philadelphia, PA 19115, USA.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO 
penktadienio vakaronėje faktais pa
remtą paskaitą apie dabartinę rezis
tenciją ir pogrindžio spaudą sovietų 
okupuotoje Lietuvoje skaitė dr. To
mas Remeikis, išryškindamas rezis
tencijos evoliuciją nuo pirmųjų po
kario metų iki dabartinių dienų. Fi
listerių Skautų Sąjungos Čikagos 
skyriaus surengtai vakaronei vado
vavo J. Dainauskas. Joje dalyviai 
taipgi buvo supažindinti su akademi
nės skautijos leidyklos išleista “Auš
ra”, sutelkusia šio pogrindinio laik
raščio 1975-77 m. numerius.

LIETUVOS MOTERŲ FEDERA
CIJOS Niujorko klubas rugsėjo 30 
— spalio 1 d.d. Kultūros židinyje 
rengia dail. A. Tamošaitienės vado
vaujamus audimo kursus ir jos au
dinių parodą. Bus išstatyti kilimai, 
tautiniai drabužiai bei kiti audinai.

DAILĖS PARODŲ RŪMUOSE 
vilniečiai turėjo progą susipažinti 
su dail. Genovaitės Žilinskaitės kili
mais, kurie yra beveik dviejų de
šimtmečių jos studijų, kūrybinių 
jieškojimų rezultatas. Jos kilimai, 
išausti tradicine gobeleno arba riš
tine technika, atspindi supoetintą 
gamtovaizdį, mūsų tautosaką. Trečią 
grupę sudaro liaudiški grindų kili
mai. Gamtovaizdžiui atstovauja 
"Ežeras”, “Medis”, “Paparčio žie
das”, “Kalnuose”, “Tolumos”, “At
budimas”, tautosakai — “Eglė žal
čių karalienė”, “Ir atplaukia kraujo 
puta”, "Lietuviai barzdočiai dūmo
ja”.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
“K A T E D R Ą” į savo repertuarą 
įtraukė Budapešto Miklošo Radno- 
čio teatras. Spektaklį režisavo J. 
Goštonis, Lauryno vaidmenį paruo
šė L. Jošas, Masalskio — K. Sabas.

KOMPOZ. JONO NABAŽO kūri
niu koncertus jo amžiaus septynias
dešimtmečio proga Vilniuje ir Kau
ne surengė Lietuvos Kompozitorių 
Sąjungą. Koncertai buvo pradėti A. 
Augustauskaitės, A. Stulgio, G. Da- 
linkevičiaus, P. Kuncos, D. Katkaus, 
M. K. Curlionio konkurso laureato 
R. Kontrimo atliekamom naujau
siom J. Nabažo kompozicijom — 
pjesėmis fortepijonui, pjesėmis 
dviem smuikam, trio smuikui, altui 
ir fortepijonui. M. K. Čiurlionio 
konkurso laureatė A. Juozapėnaitė 
programą papildė monumentalia J. 
Nabažo sonata fortepijonui, sukurta 
dar jo studijų metais. Vokalines su
kaktuvininko miniatiūras atliko Vil
niaus operos solistai B. Almonaity- 
tė, V. Bakas su pianisčių G. Ručy
tės ir L. Bakienės palyda, kamerinis 
Vilniaus konservatorijos choras, di
riguojamas B. Razauskienės.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE įvyko naujųjų kamerinių 
kūrinių perklausa. Kompoz. J. Ta- 
mulionio “Polichromatinę siuitą 
fortepijonui” atliko V. Korys, kom
poz. J. Gaižausko siuitą styginiam 
kvartetui su skaitovu “Petras Kur- 
rpelis” — J. Gaižauskas, J. Gečas, 
A. Klimas, V. Gaižauskaitė ir P. 
Stankevičius. Su kitom trim kom
pozicijom susipažinta iš jų įrašų. 
Kompoz. J. Sirvinsko "Improvizaci
ją violončelei” buvo įrašęs A. Griš
kevičius, kompoz. A. Rekašiaus 
“Siuitą saksafonui ir mušamie
siems” — V. Čekasinas ir V. Tara
sovas, kompoz. O. Balakausko 
“Studi sonori” — N. Novik ir R. 
Charadžanianas.

ETNOGRAFINIS MOKSLINIO 
ELEKTROGRAFIJOS INSTITUTO 
ansamblis, veikiantis Vilniuje jau 
septynerius metus, gavo liaudies 
ansamblio vardą “Sadauja”. šis vie
netas, vadovaujamas M. K. Čiurlio
nio vidurinės meno mokyklos dės
tytojo K. Kalibato, turi apie 30 dai
nininkų, muzikantų, šokėjų, pasako
rių. Su senovinėmis sutartinėmis, 
daugiabalsėmis dainomis, šokiais ir 
žodine tautosaka “Sada'uja” yra ap
keliavusi visus Lietuvos miestus, 
viešėjusi mažesnėse vietovėse, kon
certavusi Maskvoje, Minske, Taline, 
Jerevane. Panevėžio autokompreso- 
riu gamyklos vokalinis vyrų ansamb
lis dešimtmečio proga susilaukė 
“Vyturio” vardo. Klaipėdos jūrų 
prekybos uosto kultūros namų tau
tinių šokių grupei suteiktas “Disvi- 
čio” vardas.

VILNIAUS PAMINKLŲ KONSER
VAVIMO institute įvyko mokslinė - 
praktinė konferencija “Senamiesčių 
atnaujinimo klausimai”. Pagrindinis 
dėmesys teko istoriniams Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Kėdainių ir Tra
kų senamiesčiams. Padaryta net 12 
pranešimų, liečiančių senamiesčių 
bei paminklinių miestelių tvarkymo 
istoriją, metodiką, projektavimo 
problematiką. Senamiesčių atnauji
nimo projektus 1975 m. yra paruo
šę: Vilniaus — A. Pilypaitis, Kauno 
— A. Jakučiūnas, Klaipėdos — N. 
Zubovienė, Kėdainių — L. Aksami- 
tauskas, Trakų — R. Jurgilas. Apie 
mažųjų miestelių tvarkymą, jų kvar
talų užstatymą kalbėjo architektūros 
kandidatai A. Miškinis, V. Baranaus
kas, J. Glemža ir architektė E. Ur
bonienė. Su dideliu dėmesiu buvo 
išklausytas architektūros kandidato
J. Minkevičiaus pranešimas apie 
naujųjų pastatų įjungimą į sena
miesčių aplinką. Dail. G. Kairytė 
kalbėjo apie Vilniaus XVI-XX š. 
pradžios reklamų bei apšvietimo 
prietaisų evoliuciją, jų įrengimą at
naujintuose istoriniuose senamies
čiuose.

NAUJĄ PROGRAMĄ paruošė 
Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame 
institute veikiantis senovinės vokali
nės muzikos ansamblis su savo vado
vu A. Vaičiulioniu. Naujojoje pro
gramoje yra italų XV-XVIII š. kla
sikų kūriniai — K. Monteverdžio 
“Piktas Amarilis”, L. Marencijaus 
“Aš raudu”, L. Zenflio “Naujameti
niai varpai”, polifoninė G. Palestri- 
nos muzika. Ansamblio koncertuose 
taipgi dalyvauja solistai G. Skėrytė,
K. Urbonaitis, skaitovė B. Marcinke
vičienė ir solistai instrumentalistai.

TRIS KONCERTUS SMUIKUI su 
simfoniniu Vilniaus filharmonijos 
orkestru atliko smuikininkas R. Ka
tilius, pasirinkęs J. F. Haydno, S. 
Prokofjevo ir J. Sibelijaus kūrinius. 
Orkestrui dirigavo A. Aleksejevas iš 
Uljanovsko. V. Kst.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
Sucfte St'Toronto' Onf' • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 13 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3

Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų
= pensijų ir namų s-tas
= taupomąsias s-tas
= depozitų-čekių s-tas

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines
= nekiln. turto
= investacines ................

8’74% 
81/2% 

7% 
6%

9’/2 %
91/4%

10%
Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

OTCDUAUPC EIIDC 406 Roncesvalles Avė.dltrnANd rUKO telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

Juozas Eimis Ramas

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

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 
Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

A& B ELECTRIC CO.
jveda elektrų į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

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

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

. Telefonai 533-8451, 533-8452

Slirnnn ę television
I'll Lvjl Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

1 IvVvJIVlLOO 1072 Bloor St W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus1 A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Iškraustė sovietų šnipus
Kanados užsienio reikalų mi- 

nisteris D. Jamiesonas federaci
niame parlamente ir specialio
je spaudos konferencijoje at
skleidė sovietų špionažo tinklą, 
kurin buvo Įvelta net 13 Sovietų 
Sąjungos ambasados pareigūnų. 
Pagrindinis vaidmuo teko pir
majam ambasados sekretoriui 
P. Vartanianui, tvarkiusiam ne
va kultūrinius ir sportinius rei
kalus. Tas jo sovietinis “spor
tas” prasidėjo ryšiais su vienu 
RCMP policijos valdininku, iš 
kurio buvo paprašyta žinių apie 
ROMP metodus kovoje su užsie
nio šnipais. Valdininkas pain
formavo RCMP vadovybę ir so
vietams perdavė specialiai šiam 
atvejui paruoštą klaidingą in
formaciją. Už šias savo paslau
gas jis gavo net $30.500. Jo pa
vardę žadama atskleisti po sep
tynių mėnesių. Gauti doleriai 
šiuo metu laikomi kaip kaltina
moji medžiaga, o vėliau bus 
perduoti valstybės iždui.

D. Jamiesonas Įsakė išsikraus
tyti iš Kana vienuolikai So
vietų Sąjun pareigūnų, o 
dviems, išvyki.siems į Maskvą, 
atšaukė leidimą gr ti Kanadon. 
Jis taipgi perspėjo Sovietų Są
jungą nesiimti tokiais atvejais 
įprasto revanšo — kanadiečių 
diplomatų ištrėmimo, nes į tai 
bus reaguojama papildomų so
vietų ištrėmimu iš Kanados.

^SPOlilAS
SPORTAS LIETUVOJE

Sovietų Sąjungos moterų krepšinio 
augščiausios lygos II rato varžybų 
užbaiga įvyko Leningrade. Po 22 
rungtynių I vietą su 21 tašku užsi
tikrino Rygos TTT komanda, II — 
su 19 tšk. Maskvos srities “Sparta
kas”, III — su 15 tšk. Vilniaus “Ki
birkštis”. Tiek pat taškų surinko ir 
Leningrado “Spartakas” su Maskvos 
“Dinamo”, tačiau abi šios komandos 
pralaimėjo susitikimus su kibirkš- 
tietėmis. Iš šešerių Leningrade su
žaistų rungtynių kibirkštietės laimė
jo ketverias, pralaimėjo dvejas. “Ki
birkščiai” nedaug betrūko iki per
galės prieš II vietą užėmusį Mask
vos srities “Spartaką”. Išlyginusios 
pradinę spartakiečių persvarą, ki
birkštietės susitikimą baigė lygio
mis — 75:75. Rungtynių pratęsime 
iš aikštės už penktą pražangą turė
jo pasitraukti geriausia kibirkštie- 
čių žaidėja V. Šulskytė, surinkusi 29 
taškus. Rungtynės baigėsi “Sparta
ko” laimėjimu 83:81, pasiektu tįk 
vienu įmestu krepšiu. Didelės reikš
mės pralaimėjimui turėjo ir anks
čiau įvykęs A. Rupšienės susižeidi- 
mas rungtynėse su Alma Atos “Uni
versitetu”. Sekančiuose komandų 
susitikimuose ji negalėjo dalyvauti. 
Vilniaus “Kibirkštis” dabar pateko 
į pirmąjį geriausių komandų šešetu
ką, kuris varžysis dėl aukso, sidabro 
ir bronzos medalių.

Vilniuje surengtose “Dinamo” ir 
“Nemuno” draugijų lengvosios atle
tikos primenybėse naują Lietuvos 
rakordą pasiekė vilnietis R. Valiulis, 
600 m. nubėgęs per 1 min. 20,7 sek. 
Pagrindinis žiūrovų dėmesys teko 
šuoliams į augštį, nes juose dalyva
vo ir Vilniuje besitreniruojanti So
vietų Sąjungos rinktinė. Jų eilėse 
buvo pasaulinį rekordą pasiekęs uk
rainietis V. Jaščenka, neatgavęs 
ankstesnio savo pajėgumo. Pirmą 
vietą netikėtai laimėjo 20 metų am
žiaus rygietis J. Orleansas (2 m 20 
cm), II — V. Jaščenka (2 m 15 cm). 
Neblogą rezultatą — 2 m 10 cm pa
siekė vilnietis R. Kazlauskas, už
ėmęs VI vietą. Jis vienintelis iš vi
sų šuolininkų naudojosi nugaros 
šuoliavimo metodu, kuris pasaulinė
se varžybose duoda geriausius rezul
tatus. Moterų grupėje stipriausia 
buvo N. Marinenko iš Gomelio, iš
šokusi 1 m 86 cm.

Sovietų Sąjungos augščiausios ly
gos rankininkės pirmenybių kovas 
tęsė Kauno sporto halėje. Šią grupę 
sudaro 12 pajėgiausių komandų. 
Tarp jų yra Kauno “Žalgiris” ir 
augščiausioje lygoje debiutuojanti 
Vilniaus “Eglė”. Sužaidus po aštuo- 
nerias rungtynes, pirmavo Kijevo 
“Spartakas”, surinkęs 16 taškų. 
Antrą vietą buvo užsitikrinęs Baku 
“Spartakas” su 15 taškų, trečią — 
Kauno “Žalgiris” su 14. Dėl ketvir
tos vietos vis dar sunkią kovą veda 
Zaporožės ZII ir Vilniaus “Eglė”. 
Abi šios komandos turi po 12 taškų. 
Augščiausios lygos debiutante “Eg
lė” Kaune tik vienu tašku tepralai- 
mėjo Baku spartakietėms, šios lygos 
vicečempijonėms, dabartinėse pir
menybėse užimančioms II vietą. At
rodo, “Eglė” pateks į pirmąjį ge
riausių komandų šešetuką. Pirmą 
kartą augščiausioje lygoje žaidžian
čiai komandai tai iš tikro yra dide
lis laimėjimas. “Eglei” vadovauja 
kapitonė O. Matiškevičiūtė.
. Motokroso žiemos pirmenybėse 

Alytuje susitiko geriausi Lietuvos 
motociklininkai. Jaunių varžybas 
125 ccm motociklais laimėjo vilnie
tis L. Blaškevičius, II vietoje palikęs

Pajamų mokesčio blankus užpildo
MARK TUOMOLA, B.A.

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

Atskleistas Sovietų Sąjungos 
špionažo tinklas yra keliais as
menimis didesnis už I. Guzen
kos pokaryje demaskuotą špio
nažo aferą. Pastarasis pakarto
tinai teigia, kad jam tebuvo 
žinomas vienas šnipinėjimo 
tinklas ir kad jų Kanadoje bu
vo ir tebėra daugiau. Taigi, ir 
šiuo atveju sovietų špionažas 
nėra užbaigtas, tik sustabdyta 
viena jo dalis.

Čekų kilmės žurnalistas Lu- 
bor J. Zink ir kiti komentato
riai stebisi, kodėl šį kartą 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė sovietinio špionažo aferą 
net su įrodomais dokumentais 
atskleidė viešumai. Pastaraja
me dešimtmetyje iš Kanados 
Maskvon dėl šnipinėjimo buvo 
išsiųsta 10 sovietų diplomatų, 
bet jų “nuopelnai” buvo nuty
lėti. L. J. Zink daro išvadą, kad 
premjeras P. E. Trudeau šį kar
tą nori atsverti 1971 m. Mask
voje pasirašytą draugystės pro
tokolą, dėl kurio jis buvo su
silaukęs daug priekaištų. Da
bartinių šnipų viešu atskleidi
mu esą norima parodyti, kad 
jis nėra peršvelnus sovietams, 
artėjant federacinio parlamen
to rinkimams. To nelemto vi
zito metu P. E. Trudeau ža
vėjosi Norilsko miestu Sibire, 
kuris iš tikrųjų yra pastatytas 
ant politinių kalinių kaulų.

vilnietį V. Augulevičių, III — šiau
lietį R. Kazlauską. Pajėgesniais 250 
ccm motociklais lenktyniavo 35 vy
rai. Pirmoji vieta teko kauniečiui 
R. Pauriui, II — kauniečiui A. Dru- 
liai, III — klaipėdiškiui A. šerkš
nui. Greičiausi motociklų su prieka
bomis klasėje buvo kauniečiai G. 
Pimpis ir R. Kromalcas.

AUŠROS ŽINIOS
Vyrų krepšinio komanda vasario 

5 d. laimėjo prieš Pape All Stars 
126:98. Žaidimas buvo gyvas ir įdo
mus sekti, nes abi komandos buvo 
stiprios, žiūrovų galėjo būti žymiai 
daugiau. Taškus laimėjo: L. Rautinš 
44, R. Underys, E. Norkus po 15, R. 
Kaknevičius 14, S. Žulys, K. Bartu
sevičius ir Abromavičius po 10, De- 
mentavičius 6, E. Punkrys 2. V. M.

r«0 TO ROM T
“T. Žiburių’* pranešimas apie 

metinį spaudos balių, loteriją 
ir kitus dalykus buvo išsiunti
nėtas skaitytojams 1977 m. 
gruodžio 30 d. pirmos klasės 
laiškais. Po 4 savaičių ateina 
nusiskundimai iš skaitytojų, 
kad daug kas tų laiškų dar ne
gavo arba gavo pavėluotai. Iš 
to matyti, koks spartus yra Ka
nados pašto patarnavimas.

Architektas dr. A. Kulpa- 
Kulpavičius, suprojektavęs Lie
tuvos Kankinių šventovę Ana
pilyje, kurios statyba eina prie 
galo, pakviestas paruošti pla
nus naujo kroatų kultūros cent
ro rūmų su sporto aikštėmis, 
plaukykla ir kitais priedais. Vi
sas kompleksas užima gana di
delį žemės plotą Mississaugos 
srityje. Archit. A. Kulpa apsi
gyveno Burlingtone, Ont., o 
Toronte atidarė savo įstaigą. 
Jos telefonas: 827-7190.

Veikalą “Didžioji iliuzija”, 
parašytą dr. VI. Juodeikos, ga
lima gauti Anapilio knygyne 
sekmadieniais po pamaldų. Tai 
vertinga knyga, kurioje labai 
aiškiai išdėstyta Karolio Mark
so teorija ir pateikta jos kriti
ka. Kaina I tomo — $15 (antras 
dar neišleistas). Veikalas taip 
pat gaunamas pas jo autoriaus 
našlę: G. Juodeikienė, 3350 
Rowena Ave., Los Angeles, 
Calif. 90027, USA.

“Spirit of an amber past”, 
filmas anglų kalba, darytas dai
lininkų A. A. Tamošaičių so
dyboje, pasiekė Torontą. Dvi
dešimties minučių laikotarpyje 
prieš akis prabėga diena su dai
lininkais: A. Tamošaitienės iš
austi ir audžiami kilimai su pa
aiškinimais, tautiniai drabužiai, 
audžiami ir dėvimi Hamiltono 
“Gyvataro” šokėjų, A. Tamošai
čio tautinių motyvų paveikslai, 
iš Lietuvos atsivežtieji tauto
dailės kūriniai — kaimo me
nininkų drožti šventieji, ange
lai ir velniukai, tautiniai šokiai, 
šokami pievoje, ežero pakrantė
je. Kanklių muzika — O. Mi
kulskienės. Tuo tarpu turimas 
tik filmo originals, kuris bus 
pristatytas platesnei visuome
nei, kai bus padaryta daugiau

Ateitininkų žinios
“Liudykime Kristų ir savąją tau

tą” — tai buvusio kongreso šūkis, 
kurio neturime pamiršti su kongre
so' pabaiga.

švenčiant Vasario 16 reikėtų pa
žvelgti į antrąją šūkio dalį “Liudy
kime savąją tautą”. Visi ateitininkai 
turėtume pažiūrėti į save ir save 
paklausti: kiek mes liudijame savą
ją tautą ir kaip liudijame. Nueiti į 
Vasario 16 minėjimą dar neužtenka 
ir nėra liudijimas. Savos tautos liu
dijimas turėtų būti kasdieninis savo 
aplinkoje, šeimoje, mokykloje, dar
bovietėje.

Pagal dr. J. Girnių, jaunimui yra 
du pagrindiniai lietuviško auklėjimo 
rūpesčiai: pakankamas lietuvių kal
bos išmokimas ir teigiamas lietuviš
kas apsisprendimas. Kaip ir kiekvie
nas apsisprendimas, taip ir tautinis 
apsisprendimas iš esmės yra asme
niškas ir laisvas aktas. Galima žmo
gų išmokyti betkurios kalbos, dau
giau dedant pastangų iš šalies negu 
jam pačiam. Bet šituo būdu negali
ma "išmokyti” tautinio apsisprendi
mo. Tai nebe išmokimo reikalas 
(dr. J. Girnius, “Idealas ir laikas” 
72 psl.).

Apie tą apsisprendimą ir savo 
tautos liudijimą vertėtų ir priderėtų 
pagalvoti ne tik jaunimui, bet ir vy
resniesiems. Nepraraskime entuziaz
mo, nepraraskime ir vilties!

Skautų veikla
• Skautiškasis Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo minėjimas 
vasario 5 d. buvo pradėtas pamaldo
mis Prisikėlimo šventovėje. Viene
tai dalyvavo su vėliavomis. Kun. E. 
Jurgučio, OFM, pamoksle gražiai 
priminti pasižadėtieji įsipareigoji
mai savajai tautai. Iškilmingoje 
tuntų sueigoje L. Namuose VI-tosios 
tautinės stovyklos dalyviai grąžino 
vėliavas, su kuriomis jie atstovavo 
tuntams, lietuviams ir Kanadai. Su
grįžusius sveikino rajono vadas v.s. 
K. Batūra, kūrėjų - savanorių vardu 
— p. Kazlauskas, K.LB Toronto apy
linkės pirm. A. Juzukonis.

Vasario 16 proga į ps. 1. pakelta ir 
įžodį atliko “Šatrijos” tuntininkė V. 
Grybienė. Sueiga baigta Tautos him
nu. Po to buvo rodomos skaidrės iš 
kelionių po Australiją ir tautinės 
stovyklos. Rodymą atliko s.v.v.sl. A. 
Kalinauskas.

Sueigos svečiai labai domėjosi ir 
parodėle, kurią sudarė iš Australijos 
suvežti suvenyrai, kaikuri spauda, 
nuotraukos. Sesių paruoštas kavos — 
skanumynų kampas taipgi dalyvių 
nestokojo, o dvasinio peno jieško- 
tojams teko lipti keletą laiptų augš- 
tyn, kur atskiroje saliukėje akade
mikai skautai-tės žodžiu ir spausdin
ta programėle svečius supažindino 
su Toronto jaunųjų menininkų dar
bais.

• Vasario 16 proga apdovanotos: 
pažangumo žymeniu psl. L. Radze
vičiūtė; Tėvynės Dukros žymeniu — 
ps. J. šeškutė.

• Vasario 7 d. Mažosios Lietuvos 
Bičiulių rengtame Užgavėnių šiupi
nyje gražiai pasirodė su dainomis 
ir šokiu jūrų skautės, vad. v.vl. E. 
Namikienės.

• Vasario 8 d. dr. J. Basanavi
čiaus minėjimui rengti skautininkų- 
kių k-tas pasitarime peržiūrėjo ren
ginio programą. Išvakarėse numato
mas svečių priėmimas — kavutė ma
žojoj Anapilio salėj. Kovo 12 d. — 
šv. Mišios Lietuvos Kankinių šven
tovėje; popiet Lietuvių Namuose — 
minėjimas ir koncertas. Bilietus pla
tina skautininkai-kės. Iš anksto visi 
kviečiami. C. S.

kopijų. Filmą pilnai apmokėjo 
federacinė valdžia. Redagavo 
p. Macdonald-Ramūnaitė. Fil
mas yra KLB krašto valdybos 
žinioje. Jis bus jau rodomas 
Halifakse National Film Board 
patalpose vasario 19 d.

“The Toronto Sun” 1978. II. 
8 išspausdino informaciją apie 
Leoną Radzevičių ir įdėjo jo 
nuotrauką kaip asmens, laimė
jusio $14,750 premiją už išra
dingą idėją transporto srityje. 
L. Radzevičius gyvena Oakvillė- 
je ir dirba Maltono aerodrome 
“Transport Canada” tarnybo
je. Jis pasiūlė projektą, kaip 
praktiškiausiai ir lengviausiai 
palengvinti keleivių judėjimą 
koridoriais tarp pirmojo ir ant
rojo pastato. Jo pasiūlymas bu
vo priimtas ir premijuotas pa
gal feder. vyriausybės “Sugges
tion Award Program”, įvestą 
1952 m. Savo pasiūlymu L. Ra
dzevičius sutaupė bendrovei 3 
mil. dol.

Parlamento atstovo Charles 
Caccia iniciatyva vasairio 7 d. 
Richard W. Scott mokykloje 
buvo surengta konferencija su
interesuotiems mažomis verslo 
bendrovėmis. Ji truko 5 valan
das. Specialistai aiškino, kaip 
gauti iš valdžios paskolas vers
lui pradėti bei plėsti ir kaip 
gauti valdžios užsakymus. Kal
bėjo ir pašto atstovas P. O’Neil. 
Jis išreiškė viltį, kad ateityje 
pašto patarnavimai pagerės. 
“TŽ” atstovas privačiai kalbėjo 
su juo ir apie laikraščio nusi
skundimus dėl lėto pašto patar
navimo.

• I žemę ncatsirėmęs, dangaus ne
pasieksi; į dangų neatsirėmęs, žemės 
nepajudinsi. — A. RAMŪNAS.

GARBENS

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

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

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

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

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

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

SKUBIAI 
REIKALINGI 

NAMAI 
PARDAVIMUI

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

, ’ ,V. • • * ■ »

T a u p y k i r s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8% už 1 m. term. dep.
8'/2% už pensijų ir namų planų
6 % % už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9K% už asm. paskolas

9’/4% už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir 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 1A6

ffiaitabian Art Menturiais
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieko (vairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

KAZLAUSKAS
MM*

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

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

1113 Dundas St. V/., -j- . E4C4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ’ -i-5 NUOLAIDA

Lietuviška
maisto

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

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

Autorits Sales service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
Visi automobilių mechaniniai taisymai.
Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.
Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT
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Saugokitės apgaulės, 
siųsdami užsakymus paštu

Ontario kaip tik ir 
stengiasi padėti 

jums šioje 
srityje

Šiandieną beveik viską galite užsakyti paštu — 
sėklas, knygas, krautuvių prekes, gimnastikos 
reikmenis ir net "diplomus".

Dauguma paštinių užsakymų organizacijų 
yra sąžiningos, tačiau mažas nuošimtis jų 
yra nesąžiningos ir visai tos rūšies prekybai 
sudaro blogą vardą. Dėlto, prieš užsakydami ką 
nors paštu, klauskite save:

• Ką iš tikrųjų pasiūlymas reiškia?
• Ar turimas skelbimas yra informatyvus?
• Ar žinau tos bendrovės patikimumą?
• Ar tas daiktas man tikrai reikalingas?
• Ar negalėčiau nusipirkti to paties daikto 

žemesne kaina vietinėje krautuvėje?
• Ar galiu mokėti c.o.d. (cash on delivery)?
• Ar garantuojamas pinigų grąžinimas?

Nurodymai kaip apsisaugoti nuo paštinių 
užsakymų pinklių drauge su patikimu sąrašu 
padės jums išvengti painiavų užsakant prekes 
paštu. Tie nurodymai yra išspausdinti naujame 
informacijos biuletenyje, paruoštame jūsų 
Ontario vartotojų ir komercinių reikalų 
ministerijos. Biuletenis nurodo kur ir kaip 
patikrinti bendrovės patikimumą bei išdėsto 
jūsų teises pagal Ontario verslo įstatymą 
(Ontario Business Practices Act).

Norintieji pagalbos arba nemokamo 
egzemplioriaus informacinio biuletenio "The 
Mail Order Business; Protecting Your Dollars" 
prašomi rašyti:

Consumer Information Centre 
Ministry of Consumer & 
Commercial Relations 
555 Yonge Street 
Toronto, Ontario M7A 2H6

Taip pat gaunamas informacinis biuletenis 
apie suklastotą labdarą: "Avoiding Phony 
Charities: How To Be A Cautious Donor".

Larry Grossman, 
Minister of Consumer 
and Commercial Relations

William Davis, Premier

Province of Ontario

Jausdavomės kaip...
(Atkelta iš 3-člo psl.) 

klysdavo jis ir pas mus į na
mus, klausinėdavo apie gyve
nanti mano brolį nepriklauso
moje Lietuvoje, apie mano 
skaitomus laikraščius Vilniaus 
lietuvių redakcijoje, kur atlik
davau ketvirtadieniais laikraš
čio ekspediciją. Dažniausiai po 
tokio pono Dydziako apsilanky
mo sekdavo naktinė policijos 
krata mūsų namuose. Tiesa, 
visi Vilniaus lietuviai jį pažino, 
(vengė su juo kalbėti, tačiau 
mūsų gimnazijos direktorius, 
greičiausiai lietuvių gimnazijos 
gerovei, su tuo šnipu Vasario 
16 minėjime pasisveikindavo, 
nes Dydziak sėdėjo antroje ei
lėje, gaudydamas visus scenoje 
sakomus žodžius. Kai mūsų 
sostinė grįžo Lietuvai, jis, nu
lenkęs galvą, nusiimdavo kepu
rę, mandagiai pasveikindavo tė
vą ir mane.

Minėjimai uždegdavo
Vasario 16 minėjimą daž

niausiai pradėdavo Vilniaus 
Lietuvių Laikinojo Komiteto 
pirm. K. Stašys (mirė Sibiro 
tremtyje) patriotiniais žodžiais. 
Po to būdavo paskaita ir meni
nė dalis, dažniausiai atliekama 
Vilniaus lietuvių studentų ar 
gimnazijos mokinių. Tai buvo 
didžiausios mūsų iškilmės, ša
lia Kryžiaus Kelių Kalvarijoje 
Sekminių dieną.

Nors pirmose klasėse fiziškai 
buvome dar silpni, tačiau po to
kių minėjimų jautėmės galiū
nais. Nebijojom eiti į namus, 
garsiai kalbėti lietuviškai, ne
bijojome lenkų šovinistų už

puolimų, nes didelėmis grupė
mis prieš mus eidavo vyresnių
jų klasių vyrai, kaikurie atitar
navę net ir lenkų kariuomenę. 
Chuliganai bijojo jų, gavę vieną 
kartą gerą “pamoką”. Nesi
skundė lenkučiai policijai, nie
kam nesakė ir gimnazistai. Vis- 
dėlto direkt. Marcelino Šikšnio 
ausis pasiekė tų muštynių nuo
trupos. Pasišaukęs tėviškai ba
rė jis savo auklėtinius, patarda
mas vengti tokių išsišokimų, 
nes galinti nukentėti VD gim
nazija ir taip egzistuojanti be 
valstybinių teisių.

Neatsimenu kelintais metais, 
tačiau jau vaivados Bocianskio 
laikais, protestuojant prieš len
kų represijas, Vasario 16 minė
jimas buvo tik pradėtas K. Sta- 
šio pranešimu, kad protesto ir 
gedulo ženklan jis nutraukia
mas.

* * *
Šiandieną, skaitydamas spau

doje kovojančių sovietinėje Gu
dijoje ir Suvalkų trikampyje už 
lietuvybę, už lietuvių teises 
didvyrių pavardes, džiaugiuosi 
ir didžiuojuosi, kad labai daž
nai pirmose eilėse stovi buvę 
klasės draugai iš Gervėčių, Vy- 
džių, Punsko, Seinų. Jie nuo 
vaikystės dienų kieti, kaip lie
tuviškas titnagas. Jie sako oku
pantui, kaip tas mokytojas Bar- 
cys, ištremtas vaivados Bo
cianskio iš pasienio zonos į Ly
dą: “Ir čia kaip namuose, nes 
ir čia mūsų žemė”.

Tad šiuos trumpus Vasario 
16 atsiminimus ir skiriu neži
nomiems Vilniaus krašto lietu
viams didvyriams.

Stayner-Wasaga
VASARIO 16 MINĖJIMAS. Stay- 

nsr-Wasagos ir apylinkių lietuviai 
Vasario 16-ją švenčia vasario 18, 
šeštadienį, 6.30 v.v., “Golden Apple” 
restorane Stayneryje. Po oficialiosios 
dalies bus vakarienė. Norintieji jo
je dalyvauti iš anksto ją užsisako 
pas p. Lapavičių tel. 428-2105. Visi 
minėtų apylinkių lietuviai prašomi 
dalyvauti. Rengėjai

THUNDER BAY
(Atkeltą iš 4-to psl.)

Cathy McKinnon buvo pakviesta 
groti vargonais. Pertraukos metu ji 
pasitiko mus su ženkleliu ant skry. 
belės: "Kiss me, I am Lithuanian”. 
Visuose spektakliuose buvo daug 
žmonių.

KITOS ŽINIOS. P. Bružienė išvy

ko atostogų pas savo dukrą Ireną ir 
žentą Kalifornijon. — Antroji mūsų 
princesė Van Vlymen yra taip pat 
labai veikli — po mokyklos pamo
kų ji dalyvauja net dviejų rūšių mu
zikiniame ansamblyje, kur groja 
trombonu (gerai skambina ir piani
nu). Be ’ to, ji lanko modeliavimo 
mokyklą ir dalyvauja parodose. E.J.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

TORONTO MIESTAS
1978 metų nejudamo 

turto mokesčiai

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

R. Stasiulis

DALINĖS SĄSKAITOS
Pagal savivaldybių įstatymo reikalavimus ir nuostatą No. 
16-78 priimtą miesįo tarybos 1978 metais sausio 16 dieną, 
pirmieji trys nejudamo turto mokesčių mokėjimai 1978 
metais yra taip išdėstyti.

visame pirmas antras trečias
mieste mokėjimas mokėjimas mokėjimas

vasario 15 d. balandžio 5 d. gegužės 24 d.

Čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1978 m. mokesčių 
sąskaitą, apskaičiuotą pagal paskutinių 6 mėnesių mokes
čius praėjusiais metais. Sąskaitos mokesčių likučiui bus 
paruoštos apie šių metų vidurį ir jos bus taip pat išdėstytos 
trimis mokėjimais.

Įstaigos telefonas: 233-3323 245-1297

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

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

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

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

Visos dalinės nejudamo turto sąskaitos jau yra išsiųstos. 
Mokesčių mokėtojai, kurie iki šiol dar negavo mokesčių 
sąskaitų, turi tuojau kreiptis į mokesčių informacijos skyrių 
miesto rotušėje arba paskambinti telefonu 367-7115.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI
Mokesčiai gali būti sumokami tose vietose, kurios nurody
tos prie mokesčių sąskaitų pridėtoje brošiūroje.

W. A. WILFORD
City Treasurer

Jaunųjų dailės 
paroda

Š.m. vasario 4 ir 5 d.d. Aka
demikų Skautų Sąjūdis Toronto 
Lietuvių Namų Gedimino me
nėje surengė savo kolegų darbų 
parodą. Jos dalyviai yra jauni 
žmonės, bet savo pažiūromis į 
meną labai skirtingi. Vieni, 
kaip A. Vekterytė, nesiblašky- 
dami eina klasikinio meno nu
tiestais keliais. Jos superrealiz- 
mą primenantys darbai yra 
kruopščiai ir skoningai atlikti 
(jų įrėmavimas irgi be priekaiš
tų). Jie buvo geriausi šitoje pa
rodoje.

Panašia kryptimi bando eiti 
ir R. Belaišytė. Atrodo, jos dar
bai yra kopijos, bet padoriai at
liktos. R. Siminkevičiūtė sugeba 
lengva linija apibrėžti žmogiš
kas formas, bet kaikur pasine
ria į perkrautas kompozicijas.

Kaikurie kiti parodos daly
viai eina paskutiniais dešimt
mečiais meno pramintais takais. 
Šio abstraktinio meno autoriai 
savo darbams naudodavo didžiu
les plokštumas. Todėl ir jų se
kėjas J. Gudinskas paruošia di
džiules drobes keliom linijom 
pabrėžti. Jo darbai tinka sienų 
išmarginimui.

D. šarūnaitė be reikalo links
ta į sensacijas. Ji turėtų žinoti, 
kad tai ne menas (jos kiaulių 
kojos), nors panašūs dalykai yra 
eksponuojami meno galerijose. 
Tai laiko liga! Jos paveiksle 
“Motion” (atskirai išmėtytų plė
nių) pasireiškia augšto lygio 
technika. Bet tie pavieniai plė
niai dar nėra rimta kompozicija.

J. Bakevičius, C. Baltrūnas ir 
V. Skrebūnas parodoje dalyva
vo su fotografijos menu. Jie su
geba pagauti Įdomių įvykių, 
momentų ir netingi pajieškoti 
gamtoje susidariusių neblogų 
kompozicijų. Į kaikurias jų pub
lika žvelgė su pasigėrėjimu.

Gerai, kad ši paroda buvo su
rengta. Tai davė progą pamaty
ti, ką mūsų jaunimas dirba ir 
ko siekia. Dail. Dagys
NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

Balio Maskeliūno Įstaiga

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

y,

Čikagos lietuvių horizonte
ĮDOMUS FESTIVALIS

Sausio 25-26 d.d. Čikagoje ir apy
linkėse siautė didelė sniego audra. 
Išthą parą sningant bei pustant, 
sniego danga pasiekė 12 colių, o 
pusnys vietomis net kelias pėdas 
augščio. Susisiekimas kurį laiką bu
vo beveik paralyžuotas. Net ir po 4 
dienų po sniego audros šoninės gat
vės buvo pilnos sniego ir slidžios. 
Audrai siaučiant, nelengva buvo iš
leisti ir dienraščius. Pvi. “Chicago 
Sun-Times” — “Daily News” leidyk
loje į darbą negalėjo atvykti 60 
spaustuvininkų, dirbančių naktinėje 
pamainoje. Tada unijos paprašyti 
antvalandžių dirbti pasiliko popieti
nės pamainos žmonės, ir dienraščių 
laidos vistiek išėjo, o padėjusioms 
jas išleisti redaktoriams bei spaus
tuvininkams buvo užsakyti kamba
riai mieste, kad pūgoje nereikėtų 
grįžti į namus.

Sausio 28 d. Jaunimo Centro rū
muose, padangei jau prašvitus, bet 
šalčiui tebesiaučiant, įvyko IV-sis 
“Mardy Grass” festivalis, rengtas vi
sos eilės lietuviškų organizacijų. 
Tuos fetivalius sugalvojo jaunosios 
kartos atstovas dr. A. Paulius, medi
ciną studijavęs Vokietijoje ir ten 
matęs panašius bavarų rengiamus 
festivalius. Jo dėka tie festivaliai Įsi- 
pilietino ir Čikagos lietuvi) tarpe, 
ypač jaunime. Sausio 28 d. vakare 
keliai dar buvo blogi ir apie Jau
nimo Centrą tiesėsi pusnys sniego. 
Visdėlto 2-3.000 žmonių, daugiausia 
jaunimo, sulėkė į festivalį.

Kuo įdomūs tie festivaliai? Dau
giausia įvairiomis kaukėmis, links
momis programomis, šokiais. To la
biausiai ir geidžia jaunimas. Vyres
nieji gali skaniai pavalgyti, pagurkš
noti alučio ar kavos ir kartu parem
ti festivalį rengiančias organizaci
jas. Pvz. Čikagos Lietuvių Opera 
kiekvienais metais užima kavinę, 
programai atlikti pasikviečia profe
sionalę šokėją, ir spūstis čia būna di
džiausia. Operai lieka pora tūkstan
čių dolerių, taip reikalingų naujų 
operų paruošimui. Jaunimo choro 
“Vaivos” patalpos būna taip pat pil
nutėlės, ypač tada, kai jaunimas at
lieka specialiai paruoštas linksmas 
programas, šiemetiniame festivaly
je pirmą kartą dalyvavo ir Lemento 
lit. mokykla. Mokyklos direktorė L. 
Trinkūnienė pasakojo, kad mokyk
los biudžetas turi S800 deficitą. Da
lyvavimas festivalyje paliks kelis 
šimtus pelno. Taip pat pirmą kartą 
festivalyje dalyvavo ir LB Gage Par
ko apylinkė. Taip žmonės, atvykę į 
festivalius, eina iš vienos salės į ki
tą, iš vieno kambario į kitą, vis ras
dami ką nors naujo. Piniginės, žino
ma tuštėja, bet išleisti pinigai lieka 
geram tikslui. Cicero medžiotojai ir 
meškeriotojai visus norinčius vaiši
no skania stirniena.

LIETUVIŲ FONDAS
Lietuvių (arba milijoninio) Fon

do valdybos posėdis įvyko sausio 25 
d. Prieš posėdį į įstaigą atvykus 
“Dainavos” ansamblio pirm. A. 
Smilgai ir sekr. D. Ilginytei, LF val
dybos pirm. dr. A. Razma ir tarybos 
pirm. dr. G. Batukas Įteikė LF pel
no skhtymo komisijos paskirtus 
$1.500 “Dainavos” ansambliui. Toji 
suma kiek sumažins ansamblio išlai
das, surištas su lietuviško muzikinio 
veikalo “Kūlgrinda” paruošimu, šis 
popui arusis veikalas "Dainavos” an

I

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 •

samblio bus pastatytas Toronte š.m. 
balandžio 15 d.

Posėdžio metu. sekr. • iždininkui 
K. Barzdukui paskelbus smulkią 
apyskaitą. paruoštą kontrolieriaus 
P. Želvio ir jo paties, paaiškėjo, kad 
1977 m. Lietuvių Fondui buvo tikrai 
derlingi. 1978. I. 1 fondo turtas sie
kė $1.505.536, suaukotas kapitalas — 
$1.412.960. 1977 m. iš viso buvo su
rinkta $216.571. Tai rekordinė suma. 
1977 m. pajamos — $99.699 arba 
7,52'7 . Atskaičius administracines 
išlaidas, pelno skirstymams liko 
$80.430. Pagal protokolus pelno 
skirstymo komisija iš 1977 m. sumų 
jau buvo paskirsčiusi $74.523. Nuo 
1962 m., t.y. Fondo įsteigimo, iki 
šiol iš viso paskirstyta $176.677. Per 
visą Fondo gyvavimo laiką pajamų 
vidurkis buvo 6,77%, o 1977 m. vi
durkis pralenktas. Tai jau geras 
ženklas. Įdomu ir tai, kad iš LF ta
rybos patvirtinto biudžeto administ
racinėms išlaidoms 1977 m. valdy
ba sutaupė $2.466.

Palyginti įdomu ir tai. kad 1976 
m. buvo surinkta’$103.738, o 1977 m. 
— $216.571. Šią sumą ypač pakėlė 
J. Krukonio testamentinis palikimas, 
siekęs $125.000. Testamentinių pali
kimų numatoma ir daugiau. 1977 m. 
į Fondą įstojo 146 nauji nariai, ir iš 
viso dabar Fondas turi 4.416. Tai 
nėra didelis narių skaičius, palygi
nus su milžiniška lietuvių išeivija 
JAV. Jų suaukotos sumos visdėlto 
yra imponuojančios, ir per 15 Fondo 
gyvavimo metų išeivijos lietuvių li
tuanistiniam švietimui, mokslui ir 
kultūriniams užmojams paremti pa
skirstyta jau beveik pusė milijono 
dolerių. Iš kur tokias sumas būtume 
paėmę, neturėdami Lietuvių Fondo?

Pagrindiniu LF idėjos iškėlėju ir 
įgyvendintoju yra dr. A. Razma, da
bartinis Fondo valdybos pirminin
kas. Jis gyvena Joliete, už 60 mylių 
nuo Čikagos, kur, kaip gydytojas, tu
ri labai plačią praktiką. Bet visada 
pirmasis atvyksta i valdybos, tary
bos bei kitų komisijų posėdžius, be
veik kiekvieną dieną tvarkingai duo
da nurodymus įstaigai ir visada iš 
posėdžių išvyksta paskutinis. Tai 
darbo ir aukos pavyzdys. Tokių pa
vyzdžių LF vadovų eilėse yra ir dau
giau. Jeigu jų nebūtų, kažin ar LF 
būtų išaugęs į tokią galingą jėgainę.

NAUJAS VEIKALAS
Sausio 29 d. Jaunimo Centro ka

vinėje įvyko naujo veikalo sutiktu
vių šventė. Tai trečiojo "Lietuvių 
Bibliotekos” leidyklos išleisto puoš
naus albumo “Lithuanians in Multi ■ 
Ethnic Chicago”. Veikalo autorius— 
dr. David Fainhauz, žinomas istori
kas. baigęs Vilniaus universitetą, 
doktoratą padaręs Leningrade, pro
fesoriavęs Vilniuje, Varšuvoje ir Je- 
iuzalėje. Naujajame veikale, išleis
tame anglų kalba, dr. D. Fainhauz 
aprašo Čikagos lietuvių istoriją nuo 
įsikūrimo pradžios iki II D. karo. 
Knygoje daug iliustracijų ir doku
mentų nuotraukų. Tai mokslinis vei
kalas, prie kurio išleidimo prisidėjo 
ir Loyolos universiteto leidykla. Vei
kalo sutiktuvėse dalyvavo per 100 
knygos gerbėjų. Universitetai ir bib
liotekos šiuo istoriniu veikalu rodo 
nemažą susidomėjimą. Jis yra tokio 
paties formato kaip “Palikę tėviškės 
namus”, kaip “Pennsylvanijos ang
liakasių Lietuva", kurios tiražas jau 
visai baigiasi.

FLYNN’S gėliy krautuvė j
(savininkai latviai) G

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus t.
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus, $ 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- a

- tvarko gėles vestuvėms. Adresas: (,
J 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424 r

D
ir) INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS

w. g.dresher:™i
231-6226233-3334 231-2661

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.
Norys "Better Business" Biuro

| 3830 B BLOOR STREET WEST ISLINGTON, ONTARIO
Įm9B 1K8

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
> įZ Ji 4# JF * Automobilių

< VC * Komerciniai

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

Tel. 277-1270
— Sekantį sekmadienį, vasario 19, 

pamaldos įvyks naujojoje Lietuvos 
Kankinių šventovėje Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga. Nors 
vitražai, altorius, triumfuojančio 
Kristaus statula bus tik kiek vėliau 
baigti, sekmadienių pamaldos, o taip 
pat vestuvės, laidotuvės ir kitos ap
eigos bus atliekamos jau savoje 
šventovėje. Jos šventinimas įvyks 
gegužės 14 d.

— Dėkojame Prisikėlimo parapi
jai ir jos vadovybei — Tėvams pran
ciškonams už svetinga priėmimą sa
vo šventovėje įvairiems religiniams 
patarnavimams mūsų šventovės sta
tybos metu.

— Vasario 16 pamaldos šį sekma
dienį — 11 v.r. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis. Pa
maldų metu bus speciali rinkliava 
Tėvynės vadavimo ir Lietuvos Bend
ruomenės veiklai.

— Sutvirtinimo ir pirmosios Ko
munijos pamokų, ryšium su Vasario 
16 minėjimu, šį sekmadienį nebus.

— Vasario 13 d. Anapilio patalpo
se įvyko Peel kanadiečių kunigų su
sirinkimas.

— Parapijos knygynas šią savaitę 
persikelia į naujas patalpas (prie pa
rapijos salės). Knygynas bus atdaras 
ši sekmadienį po pamaldų ir prieš 
minėjimą.

— Sį sekmadienį tradicinę kavu
tę naujojoje parapijos salėje paruoš 
kat. moterų draugijos narės.

— Vasario 13 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota a.a. Uršulė Mic
kevičienė iš Tillsonburg, Ont. Velio
nės artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už Česlovą Valiuką, 11 v. už a.a. Ka
zimierą Pundzių ir a.a. Vladą Ožalą.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo per 200 svečių.
— W. G. Dresherio draudos įstai

ga paaukojo $1.000 Lietuvių Na
mams. LN valdyba nuoširdžiai dė
koja.

— LN Vyrų Būrelis planuoja ar
timoje ateityje surengti medžio dro
žinių parodą, ateinančią vasarą — 
gegužinę ir šeimoms stovyklą. “At
žalyno” jaunimo grupei LN Vyrai 
paskyrė $50.

— Toronto universiteto lietuvių 
studentų klubo rengti šokiai praėjo 
su dideliu pasisekimu. Muzika buvo 
“disc jockey”. Programą atliko jau
nimas. Šokiuose dalyvavo per 300 
studentų iš Toronto, Niujorko, Lon
dono, Hamiltono ir kitų vietovių.

— LN nario įnašą $100 įmokėjo 
Marcelius Meškauskas.

— LN Moterų Būrelio dainos vie
netas vasario 7 d. atliko programą 
Prisikėlimo par. salėje M. Lietuvos 
Moterų Dr-jos šiupinyje ir vasario 
11 d. Tillsonburgo ir Delhi — Va
sario 16 minėjime. Vienetą sudaro: 
A. Biškevičienė, A. Jankaitienė, A. 
Jucienė, L. Mačionienė, V. Siminke- 
vičienė ir A. Skilandžiūnienė. Šio 
vieneto vadovas - mokytojas — muz. 
V. Verikaitis.

Jonas Inčiūra, jaunas mate
matikos daktaras, pakviestas 
profesoriauti Windsoro univer
sitete.

Snieguolė Underytė studi
juoja verslo administraciją 
George Brown Kolegijoje. Pir
mąją dali savo kurso ji baigė 
geriausiais pažymiais ir gavo 
Toronto universiteto stipendiją 
$750. Ją Įteikė burmistras D. 
Crombie.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už surengtą man 
mergvakarį, už dalyvavimą ir už gra
žias bei vertingas dovasas —

Eleonora Zubrickaitė

PARDUODAMI DVEJI NAMAI St. 
Petersburge, Floridoje, ant vieno 
sklypo, labai gerame rajone. Kaina 
— $37.000. Adresas: Anna Rackus, 
504 — 70th Ave., St. Petersburg 
Beach, Florida 33736, USA.

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

LIETUVIU SEIMĄ, gyvenanti už
miestyje jicško moters vaiko prie
žiūrai. Atskiras kambarys. Skambin
ti tel. 859-4618 Toronte.

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. VV., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Nemokamas pristatymas į li
gonines, laidotuvių namus ir t.t. Sa
vininkė yra prityrusi vestuvinių gė
lių tvarkymo srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16 Mišios, kurias užpra

šė kūrėjai - savanoriai, dalyvaujant 
organizacijoms su vėliavomis, bus 
laikomos vasario 19. sekmadienį,
11.30 v.r. Pamokslas — kun. B. Pa- 
cevičiaus.

— Jubilėjinio kryžiaus projektui 
aukojo: A. J. Poteriai $200, Z. K. 
Žebrauskai $100, L. A. Dromantai 
$100, J. Juodikaitienė $50, P. B. Sap- 
liai $50. P. Gaidelis $50, S. S. Mi
niotai $50, E. L. Gotceitai $30, K. A. 
Dobilai $25, L. V. Balaišiai $20.

— A.a. Pranas Kazlauskas, 84 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Sv. Jo
no kapinėse vasario 8 d. Gili užuo
jauta jo žmonai Uršulei ir sūnui Ge
diminui su šeima.

— Nauja tretininkų valdyba, iš
rinkta vasario 5 d.: pirm. M. Pečiu
lienė, vicepirm. K. Grajauskienė, 
sekr. O. Vilimienė, ižd. A. Gatavec- 
kienė, naujokių mokytoja M. Pečiu
lienė, ligonių lankytoja T. Balnienė.

— Pakvitavimai už 1977 m. aukas 
jau išsiuntinėti aukotojams.

— Santuokai ruošiasi Antanas 
Krikščiūnas su Jacqueline Ann Whi- 
cher.

— Parapijos jaunimui Sutvirtini
mo sakramentą teiks vysk. V. Briz- 
gys balandžio 16 d. Pirmoji Komu
nija bus gegužės 7 d. Pasiruošimo 
pamokos — sekmadieniais pas sese
les po 10 v. Mišių.

— Religinio auklėjimo tema pra
ėjusį sekmadienį kalbėjo seselė He
len Banyai. Susirinko gražus skai
čius žmonių. Dar viena tokia paskai
ta bus vasario 26 d. po 11.30 v. Mišių 
muzikos studijoje.

— Prisikėlimo parapijos vaidybos 
sambūris susipažino su “Fabijolės” 
veikalo turiniu, kuris numatomas su
vaidinti. Veikalo autorius kard. J. H. 
Newmanas nagrinėja krikščionių gy
venimą ir jų kovą bei kančias. Sce
nai veikalą paruošė kun. B. Pacevi- 
čius. Maloniai kviečiami įsijungti į 
sambūrį visi, kurie nėra kitur įsijun
gę. Sambūrio tikslas — įvesti į sce
ną daugiau religinės ir tautinės min
ties veikalų. Sambūris susirenka pir
majai repeticijai vasario 26 d.. 5 v.j 
p.p., Prisikėlimo patalpose.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Aušrą 
Sapijonytę, užpr. V. M. Valaičiai,
8.30 už Bronių Čepaitį, užpr. J. Z. 
Stravinskai, 9 v. už Petronėlę ir Pra
ną Rekščius, užpr. D. Keršienė, 10 
v. už Vincą Skrinską, užpr. V. F. 
Skrinskai; sekmadienį 8 v. už Ste
poną Juodikaitį, užpr. J. Juodikai
tienė, 9 v. už mirusius ir žuvusius 
šaulius, užpr. Baltijos jūrų šaulių 
kuopa, 10 v. už Alfonsą Čižiką, užpr. 
N. Čižikaitė, 11.30 prašant Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės, užpr. 
kūrėjai - savanoriai, 7 v.v. už Antaną 
ir Aušrą Sapijonius, užpr. S. M. Bu- 
šinskai.

Vasario 16 minėjimas Toron
te — Mississaugoje — šį sek
madienį, vasario 19. Programą 
žiūr. skelbime, šventės rengė
jai ta proga kreipiasi į visuome
nę, primindami, kad šiais me
tais reikalinga stipresnė finan
sinė parama tiek Tautos Fon
dui, tiek Kanados Lietuvių 
Bendruomenei. Jie tikisi nuo
širdaus tautiečių duosnumo.

VI. Pūtvio kuopos šauliai ir 
šaulės Toronte organizuotai su 
vėliava dalyvaus Vasario 16 pa
maldose Lietuvos Kankinių 
šventovėje Anapilyje. Pamal
dos bus vasario 19, sekmadienį, 
11 v.r. naujojoje šventovėje. 
Šauliai ir šaulės renkasi unifor* 
muoti ir uniformų neturintieji 
15 min. prieš pamaldas Į naują
ją parapijos salę po šventove.

Apie lietuvių rengiamą Vasa
rio 16 šventę “The Toronto, 
Star” 1978. II. 11 idėjo infor
maciją, kartu paminėdamas ir 
estus su latviais.

Birutės Batraks-Dilkutės ke
ramikos paroda rengiama vasa
rio 25-26 d.d. Prisikėlimo pa
rapijos Parodų salėje. Ji bus 
atidaryta šeštadieni nuo 4 v.p.p. 
iki 6 v.v. ir sekmadienį nuo 
9 v.r. iki 2 v.p.p. Parodą globo
ja KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyrius.

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks vasario 28 d., 7 v.v., pas 
narę P. Jankaitienę, 65 South
port St., Toronte. Tel. 767-8711. 
Visos narės kviečiamos dalyvau
ti — bus svarbių reikalų. M. Y.

Metinis Prisikėlimo parapi
jos bankelio susirinkimas įvyks 
kovo 5, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Anapilio Moterų Būrelio ini
ciatyva yra audžiamas didelis 
kilimas Anapilio salei. Projektą 
paruošė dail. A. Tamošaitis. 
Graži proga ponioms, ypač mer
gaitėms, išmokti audimo meno.

Balsingieji Toronto lietuviai, 
nepriklausą chorams, bet norį, 
dalyvauti š. Amerikos lietuvių 
šventėje š.m. liepos 2 d., kvie
čiami įsijungti Į specialų chorą, 
kuriam vadovauja sol. V. Veri
kaitis (tel. 534-3120).

ao-toii wwo id
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Vasario 17, penktadienį, 7.30v.v.,prisikėlimosalėje:
PRIĖMIMAS valdžios, spaudos, tautinių grupių atstovų bei kviestinių svečių

Vasario 19, sekmadienį: 1. PAMALDOS 
visose lietuviu šventovėse

2. IŠKILMINGAS MINĖJIMAS -
3.30 v.p.p. ANAPILIO salėje

l
Pagrindinis lietuviškosios dalies kalbėtojas — prof. SIMAS SUŽIEDĖLIS, angliškosios
— Kanados daugiakultūrių reikalų ministeris NORMAN CAFIK

MENINĘ DALĮ ATLIKS: "Varpo” choras, "Gintaro” ansamblis ir Maironio mokykla

Minėjime po lietuviškosios dalies bus surenkami vokai su aukomis Tautos Fondui ir V 

Kanados Lietuvių Bendruomenei (prie įėjimo nebus renkamos aukos)
KLB Toronto apylinkės valdyba

Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblio “GINTARAS” 
tėvų komitetas maloniai 
kviečia visus 

^atsilankyti į 

metini

MONTREAL
IIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo sukakties

vasario 19, sekmadienį
iškilmingos pamaldos- I I vai. ryto
AUŠROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE
(visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis).
Minėjimas - 3 valandę po pietų
Plateau salėje, 3700 Calixa - Lavallee.
Paskaitas skaitys: Claude Ryan ir A. Rinkūnas. Meninę 
programų atliks: Aušros Vartų parapijos choras, dainos 
trijulė, "Gintaro" tautinių šokių grupė. Bus ir žodinė 
dalis, scenai paruošta D. Gruodienės.
Įėjimas: laisva auka K. L. Bendruomenei ir Tautos Fondui.
Visi Montrealio lietuviai kviečiami dalyvauti!

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Šv. Kazimiero šventė — kovo 4, 

šeštadienį. Ta intencija — 6 v.v. Mi
šios. Po iškilmingų Mišių svetainėje 
metinė vakarienė. Klebonas kviečia 
visus parapijiečius šventėje daly
vauti ir įsigyti bilietus iš anksto, kad 
vakaras būtų skirtingas nuo kitų, 
kuriuose dalyvauja daug svetimtau
čių. šv. Kazimiero šventė yra rengia
ma pirmiausia parapijiečiams.

— Praėjusių švenčių metu susi
žiedavo Shirley MacNamara su Kon
stantinu Rimša. Parapijietė Shirley 
yra mokytoja LaSalle vidurinėje ka
talikų mokykloje, Konstantinas — 
vienintelis p.p. Rimšų sūnus, Toron
to un-te gavęs bakalauro laipsnį.

—■ Gerai pertvarkyti šventovėje 
garsiakalbiai. Aiškus ir tikslus balso 
perdavimas girdimas tiek šventovė
je, tiek prie vargonų. S. Sk.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
1977 M. APYSKAITA

metus ir taip pat dėstė vietinėje ku
nigų seminarijoje.

— Metines parapijos rekolekcijas 
kovo 20-25 d.d. ves kun. A. Saulai- 
tis, SJ, iš Čikagos.

“Rūtos” klubas vasario 15 d. klu
bo patalpose savo nariams surengė 
Vasario 16 minėjimą. Paskaitą skai
tė Romas Otto.

žvejotojų-inedžiotojų klubo “Ni
da” balius AV svetainėje praėjo su 
nemažu pasisekimu. Klubo pirm. 
Aug. Mylė pasveikino gausiai atsi
lankiusius, pristatė dainos grupę 
“Volungė” ir iškvietė sėkmingiau
sius žvejus, kurie buvo apdovanoti 
taurėmis bei pažymėjimais. Taures 
gavo: E. Vaičekauskas už lydeką, K. 
■Martinėnas už “besą” ir S. Pocaus- 
kas už '‘baltąją žuvį”. Pažymėjimai 
įteikti: P. Ražanui, A. Zinkui ir A. 
Kačinskui.

Meninę programą atliko Toronto 
dainos grupė “Volungė”. Daug kur 
“Volungė” gražiai čiulbėjo. Montre- 
aliečiai ją girdėjo pirmą kartą. Sce
noje pasirodė dešimt gražių, jaunų, 
skoningai pasipuošusių švelniabalsių 
mergaičių. Prieš kievieną dainą 
gražia lietuvių kalba buvo įterptas 
su lietuviška daina surištas dailusis 
žodis, kurį labai gerai atliko Rūta 
Urbonaitė. Akompanuojant S. Frei- 
manienei, “Volungė” padainavo 10 
dainų. Viešnioms plojimų publika 
nesigailėjo, ypač jaunimas, kurio bu
vo gana daug. Kiekvienoj dainoj bu
vo linguojama ir banguojama. Tie 
vienodi judesiai sudarė monotoniš
kumą, kurio “Volungė” turėtų veng
ti. Tai galbūt tinka estradinei mu
zikai ir dainai, bet ne švelnioms lie
tuviškoms dainoms. Pabaigai tiko ra
telis ir iš scenos išbėgimas. Balsai 
švelnūs, dainos gražios. Tai visus 
maloniai nuteikė. Scenoje pasirodė 
Montrealio jaunikaičiai ir viešnias 
apdovanojo gražiomis raudonomis 
rožėmis.

Švelnų mergaičių dainavimą pa
keitė gana tranki, su angliškais ko
mentarais plokštelių muzika. Ji kėlė 
nuo kėdžių ne tik jaunimą, bet ir 
“Rūtos” klubo narius, todėl šokan
čiųjų netrūko. Kadangi meškerioto
jai sužvejojo tik premijuotas žuvis, 
o nei briedžių, nei šernų nepasisekė 
nuversti ant šono, todėl svečiai bu
vo vaišinami lietuviškomis dešromis, 
kopūstais ir kitomis sočiomis gėry
bėmis.

Jau daug metų “Nidos” klubas sa
vo metinio baliaus meninei daliai 
kviečia jaunimą. Ta proga pasirodo 
mūsų jaunieji muzikai, deklamato
riai, dainininkai, šokėjai. Linkėtina 
“Nidai” toliau tęsti šią gražią tradi
ciją ir sekančiame sezone sugauti 
daug nepremijuotų žuvų ir jomis pa
vaišinti svečius, kurių “Nidos” pa
rengimuose niekuomet netrūksta.

A. A.

OfJCEgTA
VAKARA BALIU i

vasario 25, šeštadienį, 7 v.v.,
ANAPILIO salėje
ŠOKIAMS GROS DETROITO "ROMANTIKA"

Bilietai: $5 asmeniui, moksleiviams — $3. 
Rezervuoti pas A. Nausėdą (231-1423) 
arba O. Radzevičienę (827-5620)

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE M| r 
vasario 26, sekmadienį, 4 v.p.p., rengiamas |ĮJ

Sol. RIMAS STRIMAITISSol. GINA ČAPKAUSKIENĖ

Programoje: duetai Čikagos 
Lietuvių Operos solistų —

Ginos Čapkauskienės ir 
Rimo Strimaičio.

Jiedu atliks operų arijas ir 
dainas šių kompozitorių: G. 
Verdi, G. Donizetti, C. Gou
nod, Stasio Gai levičiaus, 
J. Stankūno. Akompanuos
— muz. St. Gailevičius.
Po koncerto — kava ir py
ragai.
Bilietai — $4, pensininkams ir 
jaunimui — $3. Jie gaunami L. 
Namuose ir prieš koncertą prie 
įėjimo. Telefonas informacijai: 
762-3118 (H. Chvedukas).
Kviečiame visus dalyvauti 
šiame neeiliniame koncerte.
Rengėjai — Toronto Lietuvių

Namų Vyrai

Pajamos
Rinkliavos $8.112.62
Parapijos mokestis 2.369.00
Aukos Mišioms 1.844.00
Sutuoktuvės ir laidotuvės 1.364.00
Votyvinės žvakės 870.83
Metrikų ištraukos 143.00
Palūkanos 1.070.88
Aukos 6.003.90
Salės nuoma 2.020.40
Parengimai 4.303.75

Iš viso $27.482.10
1976 m. likutis 3.684.47

$31.166.57
Išlaidos

Algos . $6.711.63
Mokesčiai 1.040.52
Automobilio išlaikymas 600.00
Giedoriai, patarnavimai 1.464.62
Maistas 1.590.00
Žvakės ir kulto reikmenys 1.102.37
Telefonas ir raštinė 649.82
Skalbimas 455.53
Šviesa 993.64
šildymas 4.791.34
Švaros palaikym. ir taisymai 1.068.86
Draudimas 1.378.50
Palūkanos 371.26
Mokestis arkivyskupijai

1975, 76 ir 77 m. 3.389.46
Įvairios 15.00
Atmokėta skolos 3.000.00
Rinkliavos 620.28

Iš viso $29.242.83

ĮDOMAUS KONCERTO 
BELAUKIANT

Š.m. vasario 26, sekmadienį, 
Toronto Lietuvių Namuose 
įvyks neeilinis dviejų Toronto 
lietuvių visuomenei gerai pa
žįstami! solistų — G. Capkaus- 
kienės ir R. Strimaičio koncer
tas. G. Capkauskienė jau nebe 
pirmą kartą aplanko Torontą ir 
jos koncertai visuomet sutrau
kia daug klausytojų. Tai augš- 
tų kvalifikacijų dainininkė, ku
rios vardas yra plačiai paskli
dęs ir kituose kontinentuose 
gyvenančių lietuvių tarpe.

Mūsų torontiškis R. Strimai
tis — taip pat stipri vokalinė 
pajėga, kuris savo gražaus bal
so ir muzikalumo dėka yra pa
siekęs didelių- laimėjimų. Per
nai jis sėkmingai debiutavo Či
kagos Lietuvių Operoj, atlikda
mas pagrindini vaidmenį ope
roj “Romeo ir Julija”. Dabargi 
R. Strimaitis vėl pakviestas šį 
pavasarį dalyvauti statomoj G. 
Verdi operoj “Nabucco”. Tai 
rodo dainininko pažangą. Prie 
individualinio abiejų dainininkų 
apibūdinimo reikia pridėti, kad 
šis koncertas savo forma bus 
pirmutinis Toronte. Tai bus 
duetų koncertas. Programoje 
numatyta visa eilė duetų iš įvai
rių operų, žinoma, nepamirš
tant ir lietuvių kompozitorių. 
Reikia tikėtis, kad tai bus augš- 
to lygio koncertas.

St. Gailevičius
Ed. Kondratas, siuvėjas, iš

vyko žiemos atostogų iki vasa
rio 28 d.

Tradicini šiupinį vasario 7 d. 
Prisikėlimo par. salėje surengė 
Mažosios Lietuvos Moterų Dr- 
ja. Atvykus gen. konsului dr. J. 
Žmuidzinui su p. H. Žmuidzi- 
niene, visi susėdo prie gražiai 
paruoštų stalų. Sveikinimo žo
dį tarė E. Jankutė, pakviesda- 
ma programos vedėja p. Balta
duonienę. Kai kun. A. Žilinskas 
sukalbėjo maldą, pasirodė ir 
garuojantis šiupinys, pagamin
tas L. žyvatkausko. Meninėje 
programoje pasirodė visa eilė 
asmenų. Kr. Dambaraitė pa
skaitė ištrauką iš Donelaičio 
“Metų”, A. Šernaitė padekla
mavo Maironio eilėraštį, “At
žalyno” grupė, vad. D. Bubuly- 
tės, pašoko tautinių šokių, R. 
Meiklejohn paskambino piani
nu Griego kūrinių, jūros skau
tės, akompanuojamos gitara R. 
Bubelytės, padainavo, o jau
niausių jūros skaučių grupė at
liko jūrininkų šokį, akordeonu 
palydint M. Balaišytei. Progra
ma buvo baigta L. Namų mote
rų grupės dainomis (vadovas V. 
Verikaitis). Loterijoje dail. H. 
Žmuidzinienės paveikslą iš
traukė A. Mikšienė, o dail. Da
gio skulptūrą — A. Bilskutė. 
Baigiant pobūvį, buvo girdėti 
balsu: “Reikia pabuvoti tarp 
mažlietuvių, kad pajustum ko
kie jie malonūs ir draugiški.”

V. A.
“TŽ” administracijai reika- 

kalingas adresografas. Jei kas 
iš tautiečių žino įstaigą ar įmo
nę, kuri parduoda vartotą adre- 
sografą, prašomi paskambinti 
“TŽ” administracijai.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus 
valdyba ir narės vasario 12, sek
madienį, naujoje parapijos salė
je suruošė agapę po 11 v. pa
maldų. Joje dalyvavo rengėjų 
šeimos nariai, parapijos choras 
su savo vadovu St. Gailevičium, 
Anapilio sodybos korporacijos 
pirm. A. Rinkūnas su Ponia ir 
kiti svečiai bei viešnios. Šia pro
ga buvo prisiminta klebono 
kun. P. Ažubalio 60 m. amžiaus 
sukaktis sveikinimais kat. mo
terų ir choro vardu. Kalbėjo D. 
čarnomazov - Ramanauskaitė ir 
A. Vitkuvienė. Agapės progra
mai vadovavo V. Ottienė ir p. 
Sirutienė. Žodį tarė ir klebonas 
kun. P. Ažubalis. Pažymėtina, 
kad kat. moterų dr-ja uoliai dar
buojasi ypač religinėje ir lab
daros srityje. Pastaruoju metu 
ji susilaukė 9 naujų narių. Taip 
pat ji remia ir spaudą — žurna
lą “Moteris”, savaitraštį “T. ži
buriai”. Šios agapės proga dr-ja 
įteikė “TŽ” $50. Už tai jai pri
klauso nuoširdi padėka.

Stambieji aukotojai. M. ir J. 
Arštikaičiai “T. žiburiams” pa
aukojo $100, Tėvai pranciško
nai Toronte — $50, KLB Šal
pos Fondo Hamiltono apylinkė 
— $25. Spaudos baliaus maža
jai loterijai laimikius davė, be 
jau anksčiau skelbtųjų, Margio 
Drug Store — kvepalų rinkinį, 
Mohawk Furniture baldi) krau
tuvė — radijo priimtuvą.

KLK Dr-jos Lietuvos Kanki
nių par. skyrius įteikė $50. Vi
siems reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Registruojami vaikai, kurie 

šiais 'metais priims pirmąją Komuni
ją ir Sutvirtinimo sakramentą. Pa
ruošti sutiko mokytoja Aušra Bar
šauskienė.

— Iš Urugvajaus atvyko kun. Jo
nas Sukackas, SJ. Ten lietuviai jė
zuitai dirba lietuviškoje parapijoje. 
Joje kun. J. Sukackas darbavosi 21

Greitas ir tikslus patarnavimas!

' TeL Bus,: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ........................6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Pensijų planas ...............................8.5 %
Term. ind. 1 m. 8.75%
Term. ind. 2 m. ....................... 9.0%
Term. ind. 3 m. ....................  9.25 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

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

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


