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Keliai į gyvenimą
Kiekvienai šeimai rūpi, kad jos atžalynas rastų tinka

mus kelius Į gyvenimą. “Non scholae, sėd vitae discimus” 
— ne mokyklai, o gyvenimui mokomės — sako sena ro
mėnų išmintis. Tai nepaneigiama tiesa ir mūsų laikais. 
Svarbus dalykas yra mokykla, bet nėra sau tikslas. Jos 
uždavinys — paruošti jaunimą gyvenimui. Bet tai nėra 
lengva, nes gyvenimas šiais laikais yra toks sudėtingas, 
daug reikalaujantis, sunkiai pramatomas. Mūsų gi kaip 
išeivių gyvenimas yra dar sudėtingesnis, nes reikia pasi
ruošti dvilypiam gyvenimui — lietuviškajam ir gyvenamo
jo krašto. Atvykusioms iš Lietuvos uždavinys buvo skirtin
gas — jiems reikėjo tik prisitaikyti prie pasirinktojo kraš
to gyvenimo, o lietuviškoji pusė buvo jau pilnai sufor
muota. Dabartiniam jaunimui, gimusiam už Lietuvos ribų, 
reikia eiti į gyvenimą dviem keliais — gyvenamojo krašto 
ir lietuviškuoju. Tai būtina sintezė, be kurios čiagimis jau
nimas išaugtų vienpusiškas — arba be gyvenamojo kraš
to kultūros, arba be lietuviškosios. Dažniausi atvejai yra 
antrojo pobūdžio: išeina gyveniman lietuvių tėvų vaikai 
be lietuviškosios kultūros ir nebepajėgia įsijungti Į lietuvių 
gyvenimą. Jie praranda vertingą kultūrinį lobį, nuskriau
džia save, savo šeimą ir savo tautą.

T
AIGI, normalus lietuviškos šeimos kelias į gyvenimą 
yra dvilypis. Pasiruošimas pasirinktojo krašto gyve
nimui ateina daugiausia per vietines mokyklas. Sun
kiau yra su pasiruošimu lietuviškajam gyvenimui, nes nė

ra tokios reguliarios sistemos, kuri savaime vestų tuo keliu. 
Čia reikia daugiau pastangų, tačiau kelias yra. Jis prasi
deda šeimoje, kuri teikia vaikui pradinę lietuvišką orien
taciją. Toliau tas kelias veda į lietuvišką mokyklą, kuri 
ateina šeimai į pagalbą, bet tiktai tris valandas į savaitę. 
Tai labai nedaug. Per tokį trumpą laiką ir geriausia mo
kykla nedaug tegali duoti. Be to, ji dažnai turi pradėti nuo 
ABC, nes šeimos atsiunčia visai neparuoštus vaikus. Vis- 
dėlto per dešimtį metų, jei mokinys ištesi, mokykla pajėgia 
dar palyginti nemažai duoti. Iš baigtos šeštadieninės mo
kyklos mokinys gali eiti, bent didesnėse gyvenvietėse, į 
augštesnius lituanistinius kursus. Vasaros metu yr? r n- 
gia.mi .k'irsai,.. Čikagoje v:''-' -
Lituanistikos Institutas, kur galima studijuoti ir neakivaiz
diniu būdu. Taipgi prisideda vadovėliai, lietuviškos organi
zacijos, meniniai sambūriai, teatriniai vienetai, parapijos. 
Iš to matome, kad lietuviškasis kelias į gyvenimą yra, ypač 
tiems, kurie gyvena didesniuose lietuvių telkiniuose.

M
ŪSŲ problema yra ne lietuviškojo kelio nebuvimas, 

bet stoka ryžto juo eiti. Tas kelias visiems yra ma
tomas, lengvai randamas, bet kai trūksta noro juo 

eiti, nė policija negali priversti. Problemos sprendimas glū
di motyvacijoje. Svarbiausia — sudominti žmogų lietuviška 
kultūra, jos kalba, vertybėmis, pačia Lietuva. Vieniems 
padeda tėvų pasakojimai apie Lietuvą, kitiems įvairūs lie
tuviški vaizdai, filmai, tretiems — pasižymėję lietuviai 
sporte, moksle bei kitose srityse, ketvirtiems — apsilanky
mas Lietuvoje ir t.t. Sunku rasti visiems bendrą receptą, 
tačiau galima bandyti įvairius. Bene svarbiausia — įgalinti 
savąjį atžalyną gyventi lietuviškoje aplinkoje, dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, bendrauti su lietuviais draugais. Lie
tuviškumas niekam neateina per vieną dieną. Tai ilgas pro
cesas, kuris prasideda vaikystėje ir nusitęsia iki brandaus 
amžiaus. Bet jis turi būti realus. Lietuviškumas kaip ab
straktus dalykas jaunimo nevilioja. Jis jį turi ne tiek iš
mokti, kiek pajusti, įsigyventi, pagauti dvasinį tautos vir
pėjimą. Tai lengva gimtajame krašte, kur viskas alsuoja 
tautine dvasia, bet sunku išeivijoje, kur konkretus lietu
viškumo išgyvenimas yra daug sunkesnis net ir tiems, 
kurie jieško savo šaknų. Tačiau jis yra galimas visiems, 
kurie gyvena lietuviškoje aplinkoje.

Pasaulio Įvykiai
SPECIALI KONFERENCIJA ŽENEVOJE, SUŠAUKTA PREZ. J. 
CARTERIO INICIATYVA, nutarė boikotuoti Maskvos olimpiadą 
ir, jai pasibaigus, surengti tarptautinį sporto festivalį, kurį trans
liuos pasaulinis televizijos tinklas. Konferencijon prez. J. Carteris 
buvo pasiuntęs savo patarėją L. Cutlerį. Be JAV, joje dalyvavo 
Britanijos, Australijos, Kenijos, Saudi Arabijos, Domininkonų res
publikos, Olandijos ir Sudano atstovai. Kanada buvo nusiuntusi 
užsienio reikalų ministerijos pareigūną J. Taylorą kaip oficialų 
stebėtoją. Buvęs min. pirm. J. Clarkas prieš federacinio parla
mento rinkimus buvo paskelbęs Maskvos olimpiados boikotą, ku
riam pilnai nepritarė dabartinis min. P. E. Trudeau. Jo nuomone, 
boikotas tik tada galės būti veiksmingas, jei dalyvauti olimpiadoje

KANADOS ĮVYKIAI

Derybos dėl naftos
Kanados energijos išteklių 

min. M. Lalonde Edmontone su
sitiko su tuos reikalus Alberto
je tvarkančiu ministeriu M. 
Leitch. Abiem ministeriam tai 
buvo pradinis žingsnis į naujas 
derybas dėl augštesnių albertiš- 
kos naftos kainų. Albertos kon
servatorių premjeras P. Loug- 
heedas, kalbėdamas Kalgario 
televizijoje, pabrėžė, kad jis ne
sutiks su mažesniu naftos pa
branginimu, negu buvusio min. 
pirm. J. Clarko pasiūlytasis. 
Pastarojo vyriausybė buvo suti
kusi statinę naftos šiemet pa- 
brangintL$4, o vėliau — kasmet 
po $4.50 iki 1983 m. pabaigos. 
Naftos gaminių vartotojams jos 
statinės pabrangimas vienu do
leriu paprastai reiškia trijų cen
tų priedą prie galiono. Priešin
gu atveju premjeras P. Loug- 
heedas grasina sustabdyti du 
daug bilijonų kainuosiančius 
projektus, kurių dėka nafta bū
tų išgauta iš dervingo Albertos 
smėlio, šiuo metu Alberta už 
Kanadai parduodamą statinę 
naftos gauna po $14.75, kai tuo 
tarpu užsienyje ji kainuoja nuo 
$30 iki $36. Šia proga pastebė

tina, kad Albertos naftos turimi 
ištekliai mažėja jau dešimti me
tai iš eilės. Pagal dabartinę pa
klausą jų užtektų tik 12-kai me
tų. Geresni reikalai yra su na
tūraliomis dujomis, kurių atsar
gos yra pakankamos 44 metams. 
Vilties teikia didžiuliai dervin
gų smėlynų plotai Albertoje, 
naftos pajieškos Niufaundlandi- 
jos pakrančių vandenyse, Beau- 
forto jūroje ir šiaurės-vakarų 
teritorijoje. Energijos išteklių 
min. M. Lalonde iš Edmontono 
grįžo nieko nepešęs, pasitenki
namas tik susitarimu vėl tęsti 
derybas. Į šias derybas neoficia
liai įsijungė ir Ontario premje
ras W. Davis, pasiųsdamas laiš
ką min. pirmininkui P. E. Tru
deau, reikalaujantį, kad už naf
tą gaunamas pelnas būtų pa
skirstytas visai Kanadai.

Min. pirmininko P. E. Tru
deau vyriausybės nutarimas at
palaiduoti valstybinį Kanados 
banką nuo palūkanų už paskolas 
reguliavimo nesustabdė jų kili
mo. Dabar tos palūkanos nusta
tomos kiekvieną ketvirtadienį, 

(Nukelta j 8-tą psl.)

Lietuvos nepriklausomybės minėjime Atstovų Rūmuose Vašingtone vasario 13 d. Iš kairės: dr. Kostas Jurgėla 
(VLIKo atstovas), Teodoras Blinstrubas (ALTos atstovas), dr. Jonas Balys (VLIKo atstovas), Stanley Balzekas 
(ALTos atstovas), kongresmanas Frank Annunzio, Atstovų Rūmų pirmininkas Thomas P. O’Neil, kun. Eugenijus 
Gerulis (ALTos atstovas), Atstovų Rūmų kapelionas J. JV. Ford , Lietuvos atstovas dr. Stasys Bačkis

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Visa Italija skaito apie Lietuvą
MONS. KL. RAZMINAS

Vengrijos kardinolo Laszlo 
Lekai rvški nuotrauka su lietu
viais tikinčiaisiais prie Šv. My
kolo šventovės Vilniuje puošia 
12-tojo ELTA-PRESS biulete
nio viršelį. Lietuviškųjų Infor
macijų Tarnybos direktorius ir 
ELTA-PRESS red. mons. V. 
Mincevičius šiuo numeriu baigė 
26-sius ELTA-PRESS leidimo 
metus. Ta proga tenka pažymė
ti, kad jis 1979 m. gruodžio 17 
d. atšventė savo kunigystės 30 
metų sukaktį ir šiemet mini sa
vo amžiaus 65-sias metines! Tai
gi beveik ištisas jo kunigystės 
laikotarpis buvo pašvęstas 'EL
TA-PRESS leidimui ir redagavi
mui. Tik sekantis spaudą ir pa
žįstantis lietuviškųjų informaci
jų reikšmę tarptautinėje plot
mėje galės geriau suprasti ir 
įvertinti mons. Mincevičiaus pa
siaukojimą per 26-erius metus, 
kas mėnuo skelbiant pasauliui 
Lietuvai daromas ir padarytas 
skriaudas bei reikalaujant lietu
vių tautai laisvės ir nepriklau
somybės. Taip ELTA-PRESS 
biuletenis yra pasidaręs vienu 
iš svarbiausių lietuviškosios in
formacijos šaltinių italų spau
dai bei visuomeniniam ir religi
niam Italijos gyvenimui.

“Kronikos” faktai
Paskutinis 1979 m. ELTA- 

PRESS numeris pateikia “KLB 
Kronikos” 39 nr. antrosios da
lies vertimą, kurio pradžia buvo 
atspausdinta 11 nr. čia pateikia
mas Gargždų klebono kun. An
tano Šeškevičiaus pareiškimas, 
išsamiai atsakantis į “Bangos” 
žurnale V. Savičiaus paskelbtus 
jam kaltinimus straipsnyje “Kas 
drumsčia vandeni?” Lietuvos 
komunistinė spauda gali skelb
ti betkokius ateistinius puoli
mus ir šmeižtus prieš K. Bend
riją ir kunigus, bet niekad ne
duoda galimybės atsakyti į 
šmeižtus ir atitaisyti iškraipy
tus faktus. Tik “LKB Kronikos” 
puslapiai, pasiekiantys laisvuo
sius Vakarus ir išversti į įvai
rias pasaulio kalbas, atidengia 
pasauliui tikrąją tiesą ir skau
džią komunistinės prievartos 
realybę.

Tą persekiojimų ir varžymų 
tikrovę italų visuomenei ryškiai 
parodo daugybė faktų, paskelb
tų “Kronikos” skyriuje “Žinios 
iš Lietuvos vyskupijų”. Čia ryš
kiai atsispindi lietuvių tikinčių
jų žygiai, ginant savo šventoves 
ir kunigus, statant lietuviškus 
kryžius ir reikalaujant pilnos 
religinės laisvės. Didelės reikš
mės čia turi ir penkių lietuvių 

kunigų sudarytas Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Komitetas, kurio 
iniciatoriai dal ir labiausiai 
puolami ir tc\ ^yi.oiami.

Apie jaunimo ir moksleivių 
“specialų ateistinį auklėjimą” 
plačiai informuoja “Pranešimai 
iš sovietinės mokyklos”. Tikin
tys lietuviai moksleiviai prilygs
ta pirmųjų amžių krikščionims, 
kurie buvo verčiami aukoti 
stabmeldžių dievams arba mir
ti kankinio mirtimi. Sovietų 
“auklėtojų” ir KGB-istų tardy
mai ir kankinimai yra gėdin
giausias pogrindinių žmogaus 
teisių paneigimo įrodymas.

“Kronikos” 39 nr. baigiamas 
pranešimais iš K. Bendrijos gy
venimo sovietinėse Gudijos ir 
Moldavijos respublikose, kur 
ypač jaučiamas katalikų kuni
gų trūkumas. Sovietai visokiau
siais būdais varžo ir neleidžia 
lietuviam kunigam bent retkar
čiais aptarnauti dvasinius jų 
reikalus ar parengti naujus ku
nigus.

Lietuviai išeivijoje
ELTA-PRESS 12 nr. supažin

dina italų visuomenę ir su lais
vojo pasaulio lietuvių religinio 
gyvenimo žiniomis.

Pirmoje vietoje duodamas 
itališkas vertimas reikšmingų 
popiežiaus Jono-Pauliaus II žo
džių, pasakytų Amerikos lietu
viams Čikagoje pontifikalinių 
Mišių metu: “Mano nuoširdus 
sveikinimas Amerikos lietu
viams! Likite ištikimi Kristui 
ir Bažnyčiai! Branginkite kil
nias tautos tradicijas! Teglobo
ja Jus Dievo Motina Marija! 
Garbė Jėzui Kristui!”

LEONARDAS VALIUKAS kalba apie Lietuvos laisvinimą per JAV kongresą 
politinėse svarstybose Los Angeles mieste Nuotr. A. E. J. Gulbinsko

Be to, popiežius, lankydama
sis JAV-se, dar porą kartų turė
jo progos pareikšti savo palan
kumą Lietuvai. Tai įvyko pa
saulio diplomatų priėmime Va
tikano delegatūroje Vašingtone 
ir prezidento Carterio priėmime 
Baltuosiuose Rūmuose. Delega
tūroje Lietuvos atstovą Vašing
tone dr. Stasį Bačkį su Ponia 
popiežiui pristatė jų sūnus prel. 
Audrys Bačkis, lydėjęs popiežių 
jo kelionėje kaip Vatikano Vie
šųjų Bendrijos Reikalų Tary
bos pasekretoris. Ilgesniame 
pasikalbėjime Šv. Tėvas pareiš
kė: “Aš kasdien meldžiuos už 
Lietuvą!”

Baltuosiuose Rūmuose Šv. 
Tėvas savo simpatijas Lietuvai 
išreiškė kalbėdamasis su Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
delegacijos nare Ingrida Bublie
ne: “Lietuvių ir lenkų akys yra 
labai panašios ir žvelgia ta pa
čia kryptimi. . .”

ELTA-PRESS taip pat infor
muoja italų spaudą apie lietu
vių jaunimo delegacijos susiti
kimą su popiežium Jonu-Pau- 
lium II 1979 m. rugpjūčio 1 d. 
bendrosios audiencijos metu Šv. 
Petro aikštėje. Čia lietuvių jau
nimo delegacija atvyko, pasibai
gus IV Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresui Anglijoje ir Vo
kietijoje. Pamatęs Lietuvos tri
spalvę, Šv. Tėvas prisiartino 
prie lietuvių jaunimo delegaci
jos ir pasisveikino lietuviškai. 
Lietuvių jaunimas ta proga įtei
kė šv. Tėvui specialią lietuviš
kais ornamentais išpuoštą bron
zinę lėkštę su įrašu: “Pasaulio 
lietuvių jaunimas sveikina Jus, 

(Nukelta į 9-tą psl.) 

atsisakys pakankamas skaičius < 
valstybių, pasipiktinusių sovie
tine invazija į Afganistaną. Ka
nados užsienio reikalų min. M. 
MacGuiganas savo sprendimą 
šiuo klausimu žada paskelbti ba- 
landžio mėnesį. Sovietų kom
partijos oficiozas “Pravda” kon
ferencijos proga puolė prez. J. 
Carterį, organizuojamą olimpia
dos boikotą apšaukdamas asme
nine jo ambicija, kurią jis puo
selėja jau nuo 1978 m. Prieš 
Maskvos opimpiadą pasisakė ir 
V. Vokietijos kancleris H. 
Schmidtas, jeigu Sovietų Sąjun
ga neatšauks savo kariuomenės 
dalinių iš Afganistano iki ge
gužės 24 d., kuri yra paskutinė 
data užsiregistruoti olimpiados 
dalyviams. Sportininkų eilėse 
šiuo klausimu pastebimas aiš
kus susiskaldymas: vieni prita
ria boikotui, o kiti jį laiko spor
to maišymu su politika. Iš tik
rųjų vyriausybės negali sulai
kyti sportininkų dalyvavimo, 
nes šį reikalą tvarko tarptauti
nis olimpiados komitetas ir at
skirų šalių olimpiniai komitetai. 
Olimpiadą boikotuojančios vals
tybės gali tik sustabdyti finan
sinę paramą savo sportininkam. 
Britanijos parlamentas priėmė 
specialią rezoliuciją, 315:147 
balsų santykiu pasisakančią už 
olimpiados boikotą.

Planuoja pasitarimus
1978 m. pradėtos Izraelio ir 

Egipto derybos oficialiai turi pa
sibaigti š.m. gegužės 26 d. Lig 
šiol jose tebuvo pasiektas susi
tarimas dėl Sinajaus pusiasalio, 
kurį Izraelis palaipsniui grąži
na Egiptui. Abi valstybės užmez
gė diplomatinius ryšius, bet jo
kio sprendimo neįstengia pada
ryti dėl arabams pažadėtos sa
vivaldos vakarinėje Jordano 
upės pakrantėje ir Gazos juos
toje. Tas sritis savo kontrolėje, 
atrodo, nori pasilaikyti Izraelis. 
JAV prez. J. Carteris planuoja 
naujus tiesioginius pasitarimus 
su Egipto prez. A. Sadatu, Izrae
lio premjeru M. Beginu ir Jor
danijos karalium Husseinu. Pa
sitarimų data tebėra nepa
skelbta.

Nori išvažiuoti
Žymusis sovietų disidentas dr. 

A. Sacharovas, ištremtas Gor
kin, nori išvažiuoti iš Sovietų 
Sąjungos, negalėdamas pakelti 
izoliacijos nuo pasaulio. Jo iš
vykimu rūpinasi vienas Niujor

Šiame numeryje:
Keliai j gyvenimą

Išeivio kelias yra dvilypis — gyvenamojo krašto ir lietuviškasis
Visa Italija skaito apie Lietuvą

Itališkoji ELTA plačiai informuoja apie padėtį Lietuvoje
Lietuvos lenkai — seniau ir dabar

Buvęs lenkų veikėjas apie Lietuvos lenkų veiklą ir nuotaikas
Jungtinė Europa ir Lietuva

Busimoji Europa ir Lietuvos vieta naujoje sistemoje
Argentinos lietuvių veikla
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Pasikvieskime jaunimą iš Lenkijos
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Pokalbis su amerikiečiu dailininku apie ALKOS muzėjų
Gerai pavykęs spektaklis

Urugvajaus “žibučių” ir Argentinos “Ąžuolyno” koncertas
Virpančių bangų dailininkas

Dail. Jurgio Juodžio kūryba ir jos paroda Toronte

ko advokatas, tačiau daug kam 
atrodo, kad kompartijos vadas
L. Brežnavas nesutiks dr. A. 
Sacharovo išleisti užsienin, nes 
jis laikomas sovietų vandenili
nės bombos tėvu, yra turėjęs 
perdaug reikalų su krašto ap
saugos ministerija, karinėmis 
paslaptimis. Disidentai perse
kiojami ne tik Sovietų Sąjun
goje, bet ir jos satelitiniuose 
kraštuose. K. Markso mieste, R. 
Vokietijoje, praėjusią savaitę 
buvo nuteistas kalėti 22 mėne
sius inž. F. Noetzoldas, pas ku
rį policija rado į juosteles įra
šytų W. Biermanno dainų. Šis 
dainininkas ir kompozitorius už 
savo satyrines dainas, kritikuo
jančias komunistinį R. Vokieti
jos režimą, buvo ištremtas V. 
Vokietijon 1976 metais.

Pasitraukė valdžia
Atsistatydinimo raštą Italijos 

prez. S. Pertiniui įteikė krikš
čionių demokratų premjeras F. 
Cossiga, septynis mėnesius Ita
liją valdęs su socialdemokratų 
ir liberalų partijų parama. Jo 
mažumos vyriausybei buvo bū
tinas socialistų partijos susilai
kymas nuo balsavimo parlamen
te. Šią taktinę savo paramą so
cialistai atšaukė, pasigesdami 
ekonominių ir socialinių pro
blemų sprendimo. Per pasta
ruosius 35 metu Italija jau yra 
turėjusi net 38-nių premjerų 
vyriausybes. Tai turbūt yra pa
saulinis rekordas nesugebančia
me valdytis krašte. Prie politi
nių problemų prisideda ir gau
sėjantys teroro veiksmai, vien 
tik šiemet Italijoje jau pareika
lavę 18 gyvybių.

Išsirinko vadę
Afganistano partizanai prade

da koordinuoti savo kovą prieš 
sovietų kariuomenės dalinius. 
Pakistano sostinėje Islamabade 
įvykusiame penkių grupių pasi
tarime revoliucinės tarybos va
du buvo išrinktas A. R. Sayafas, 
kurį 1974 m. buvo suėmęs prez.
M. Daoudas. Už grotų jį paliko 
ir besikeičiančios marksistinės 
vyriausybės, kol pagaliau laisvę 
jam grąžino dabartinis Afganis
tano diktatorius B. Karmalis. 
Vakariečių žvalgybos duomeni
mis, sovietų kariuomenės dali
niai Afganistane yra pradėjęs 
naudoti dujas bei kitus chemi
nius ginklus, šias žinias suteikė 
Pakistaną pasiekę pabėgėliai.

1
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Religiniai pavadinimai
Čia pateikiame dr. JONO GRI

NIAUS pasisakymą, kuris buvo iš
spausdintas dienraštyje “Draugas” 
1980 m. vasario 9 d. laidoje. RED.

1980 m. “Tėviškės Žiburiuo
se” (Nr. 3) dr. Pr. Gaida kviečia 
lietuvius Vakaruose ir okupuo
toje tėvynėje baigti valyti savo 
kalbą nuo svetimų skolinių, 
ypač nuo slaviškų barbarizmų 
bažnytinėje lietuvių terminolo
gijoje. Dr. Gaida ilgiausiai sus
toja prie Bažnyčios žodžio, kuris 
i lietuvių kalbą yra atėjęs per 
gudus, ir siūlo ji pakeisti lietu
višku žodžiu Bendrija, nes šis 
terminas turėtų bendruomeninį 
pradą ir beveik išreiškia tai, ką 
graikų “Eklesija” (sueiga, susi
rinkimas). Ir mūsų Šv. Rašto 
vertėjas arkivyskupas J. Skvi
reckas į senatvę bažnyčios ter
miną siūlė keisti graikišku ek- 
lezija, kuri reiškia tikinčiųjų 
bendruomenę ir siekia pačią 
krikščionijos pradžią. Todėl 
paskutiniame Naujojo Testa
mento vertime (1947 m.) jis vi
sur šalia Bažnyčios skliauste
liuose rašė Ekleziją.

Nors jau yra praėję daugiau 
kaip 30 metų nuo arkivyskupo 
J. Skvirecko siūlymo, tačiau ek- 
lezija bažnyčios vietoje neprigy- 
ja. Jeigu bažnyčios žodis te- 
reikštų tokį kasdieninį daiktą 
kaip bulvę, kopūstą, pomidorą- 
tomatą, sakytume tegu palieka 
tas vardas su lietuviška galūne 
iš to krašto, iš kur jis yra atėjęs, 
kaip tai dažnu atveju būna ki
tuose kraštuose. Bet gausiems 
lietuvių tikintiesiems Bažnyčia 
yra vienas svarbiausių ir reikš
mingiausių institucijų bei jos

vardų. Todėl jis turėtų skambė
ti taip, kad lietuviams krikščio
nims būtų arčiausiai širdies.

Ir “Tėviškės žiburiai” gerai 
elgiasi, kad nevartoja nei Baž
nyčios, nei Eklezijos, bet visada 
rašo Bendrija, kuri savo skam
besiu primena bendruomenę. 
Tik reikėtų, kad ši terminą pa
laikytų taip pat kita lietuviška 
spauda. Bet pasisakant už Bend
riją kaip Kristų išpažįstančių 
bendruomenę, dar pasilieka ne
aišku, kaip reikėtų vadinti tą 
pastatą, kur krikščionys susi
renka melstis. Dr. Pr. Gaida ra
šo, kad arkivyskupas Skvirec
kas siūlęs bažnyčios vietoje var
toti dievnamį, arba šventovę. 
Pats dr. Gaida nieko nesiūlo. 
Taigi atrodo, kad jis pats abejo
ja, ar bažnyčios pastatą tiktų 
vadinti bendrija.

Sis terminas iš tikrųjų tetin
ka tikinčiųjų bendruomenei — 
institucijai, o jos pastatui reikė
tų kito lietuviško termino. Jei
gu šventovė nebūtų perdaug 
bendras žodis, tai už dievnamį 
būtų geresnis šventnamis, mal
dykla. Sventnamis gal geriausiai 
išreikštų katalikų ir evangelikų 
Bendrijos pastatą; jis tik tuo 
nepatogus, kad sudėtas iš dvie
jų kamienų, žodžio sudėties at
žvilgiu patogesnis būtų maldyk
los terminas. Tik jis skamba per 
prozaiškai kaip mokykla, skai
tykla. prausykla. Todėl maldyk
lą kaikas pradėtų painioti — 
tarti kaip maudyklą. Taigi, atro
do, kad bažnyčios pastatui švent- 
namio terminas būtų tinkames
nis, nors galėtų būti ir švento
vė.
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Čia pateikiame mūsų bendradar
bio paruoštą santrauką straipsnio, 
kurio autorius yra Lietuvos lenkas, 
gyvenantis laisvajame pasaulyje. Jis 
yra dalyvavęs kultūriniame bei vi
suomeniniame Lietuvos lenkų gyve
nime, moka lietuviu kalbą ir seka 
lietuvių spaudą. RED.

Lenkų “Kultūros” žurnalo 
bendradarbis E. Žagiell, rašan
tis dažniausiai skyriuje “Sąsie- 
dzi” (Kaimynai) apie lietuvius, 
š. m. vasario 9 d. parašė ilgoką 
straipsnį apie Lietuvos lenkus 
JAV lenkų savaitraštyje “Gwiaz- 
da Polarna” (šiaurės žvaigždė). 
Suglaustai pateikiu jo turinį.

Atgimusioje po I D. karo Lie
tuvos respublikoje jos poros mi
lijonų gyventojų skaičiuje, pa
gal prof. Wielhorski, lenkų bu
vo 12%, pagal rinkiminį lenkų 
komitetą — 19'/, o pagal valdi
nę lietuvių 1923 m. statistiką
— 3.2'/, t. y. 64.000 gyventojų.

Tą bemaž ketvirtį milijono 
turinčių lenkų grupę sudarė 
100.000 dvarininkų bei stambių 
ūkininkų ir 140.000 miestiečių. 
1919 m. lenkų miestiečių inteli
gentijos ir dvarininkų buvo dau
giau kaip lietuvių. Prekyboje 
pirmavo žydai. Rusai buvo eva
kuoti arba patys išvyko. Po 20 
metij Lietuvos nepriklausomy
bės lenku skaičius buvo tarp 
60.000 ir '240.000.

Kaip prie to prieita? Apie tai 
prof. Wielhorskis, buvęs Rytų 
Instituto Vilniuje direktorius, 
savo knygoje “Polska a Litwa”, 
išleistoje 1947 m. Londone, ra
šo:

Naudotos lietuvių priemonės 
naikinimui lenkų Lietuvoje 
1919-1939 m. buvo sekančios: 
1. žemės reforma, kuri palietė 
2000 lenkų dvarininkų šeimų, 
80% jų turimos žemės. Kelio
lika tūkstančių lenkų ūkininkų 
darbininkų liko bedarbiais. Iš
dalinta žemė perėjo į lietuvių 
ūkininkų rankas. 2. Lenkų inte
ligentija ir pusinteligenti j a ne
teko valstybinių bei savivaldybi- 
nių tarnybų. 3. Nustota priimti 
lenkus į universitetą. Iš 32.000 
lenkų mokyklinio amžiaus 7-14 
metų vaikų tik 500-1000 lankė 
lenkiškas mokyklas. Kiti buvo 
priversti lankyti lietuviškas mo
kyklas, kur vyko priverstinis lie
tuvinimas. 4. Lietuvos lenkai li
ko izoliuoti nuo kultūrinių 
ryšių su Lenkija. Buvo nutrauk
tas betkoks ryšys su Lenkija. 
5. Lenkų kalba buvo pašalinta 
iš šventovių. Katekizmo moky
mas taip pat buvo uždraustas. 
Net išpažintis lenkų kalba bu
vo draudžiama. 6. Lenkų spau
da buvo griežtai cenzūruojama. 
Visoje Lietuvoje buvo panaikin
tos lenkiškos iškabos.

Pagal prof. Wielhorski, Lie
tuvos istorijos “žinovą”, Lietu
va buvo baisus malūnas, kuria
me lenkai buvo malami į lietu
viškus miltus.

Minimo straipsnio autorius E. 
Žagiell rašo: reikėtų čia įnešti 
keletą smulkių pataisų į Wiel- 
horskio nutapytą Lietuvos pa
veikslą. Nors medicinos fakulte
te buvo oficialus “numerus 
clausus” lenku tautybės studen
tams, tačiau Kauno universitete 
studijavo daugiau kaip 100 len
kų studentų. Nemažas skaičius 
jų vyko užsienin.

Paskutiniame dešimtmetyje, 
kai buvo įvesta preventyvinė 
cenzūra, jau nebuvo piniginių 
baudų. Kaune buvo viena len
kiška šventovė. Didesnėse kolo
nijose lenkai turėjo savo lenkiš
kas pamaldas. Mokyti katekizmo 
taip pat nebuvo draudžiama.

E. žagiell rašo, kad lietuviai 
“nulenkinimo” akciją vedė su
maniai ir sėkmingai. Krašte su
sidarė tokia atmosfera, kad len
kui reikėjo drąsos prisipažinti, 
jog esi lenkas — “išgama”. Di
delė dalis lenkų laikėsi tyliai. 
1926 m. į seimą dar buvo renka
mi ir lenkai. Daugiau buvo ir 
mokyklų. Reiškėsi gausi lenkų 
dvarininkija, kuri valdė bemaž 
ketvirtadalį Lietuvos žemių, tu
rėjo gan svarų balsą. Kai Lie
tuvos lenkai to neteko, liko at
skirti nematoma mūro siena.

Kai Lietuvoje buvo įvesta be
maž totalistinė — nacionalistinė 
sistema, Lietuvos lenkai, bejė
giai politiniu ir ūkiniu požiūriu, 
pradėjo greitai tirpti. Jie buvo 
dvigubai bejėgiai, nes neapykan
tos jausmas yra stipresnis ir di
namiškesnis, negu stoka priešiš
kumo jausmo, neaiškaus prisiri
šimo prie gyvenamojo krašto ir 
kultūros, kurios centras buvo už
sienyje. Priešiškumas yra asimi
liacijos stabdys. O mes nebuvo
me lietuvių priešai. Dažnai pa- 
brėžėm geras lietuvių ypatybes
— jų solidarumą, darbštumą, iš
tvermingumą ir ūkinius sugebė

jimus. Kaikurias tas geras ypa
tybes turėjo ir Lietuvos lenkai, 
kurie vėliau susiskaldę. Bet rei
kalui atsiradus buvo vieningi ir 
solidarūs.

Lenkų vadai
Pradžioje Lietuvos lenkams 

vadovavo žinomi dvarininkai — 
Budzynski, Grajewski, Plater, 
Przeždziecki ir kiti. Vėliau atė
jo naujos miesto inteligentijos 
pajėgos, kaip inž. C. Mackiewicz, 
gimnazijos direktorius Domą- 
szewicz, kuris redagavo populia
rų savaitraštį, Z. Ugianski — 
kairiojo jaunimo vadas, T. Sur- 
willo — jaunimo legijono vado
vas, gimnazijos direktorius Ab- 
ramowicz — prisiekęs socialis
tas. Vėliau tas jo pareigas per
ėmė senyva maršalo Pilsudskio 
giminaitė Billewicz-Narutowiczo- 
wa, kuri nelegaliai dalyvavo 
Lenkijoje mokyklų programų 
paruošime. Jausmas, kad esame 
viena partija, įpareigojo laikytis 
tautinės drausmės. Lenkų ma
žumos šūkis Vokietijoje buvo: 
“Lenkas lenkui — brolis”. Lie
tuvos lenkuose buvo nemažai 
nesusipratimų, bet skilimo ne
buvo. Po karo, kai vienas iš vei
kėjų pakliuvo į painiavą, jį iš
gelbėjo jo didžiausia priešinin
kė. Buvo vengiama aštrių susi
kirtimų ir provokacinių veiks
mų prieš valdžią.

Emigracijoje buvęs Lietuvos 
policijos viršininkas išreiškė se
kančią nuomonę: “Dauguma 
lenkų Lietuvoje nebuvo lojalūs, 
bet tiktai potencialiai. Prakti
niame gyvenime su ta grupe tu
rėjome mažiau rūpesčių nei su 
daugeliu kitų grupių.”

1918 m. Kaune buvo daug 
lenkiškų knygynų ir krautuvių, 
o 1939 m. liko tik vienas knygy
nas Kaune, kuris po užmezgimo 
diplomatinių santykių su Lenki
ja gerai vertėsi. Tarnybų len
kams kaip ir nebuvo. Kaune ne
buvo lenko advokato. Buvo tole
ruojamos trys lenkų gimnazijos, 
keletas pagrindinių mokyklų, 
skaityklų, bibliotekų, žemės 
ūkio ratelių, amatininkų būre
lių. Veikė mirštantis sporto klu
bas dėl boikoto, kredito koope
ratyvas, bankas, studentų kor
poracijos ir kauniečių klubas 
Varšuvoje.

žlugus Lenkijai, Lietuvos 
lenkai truputi atbudo. Jie paro
dė daug širdies, draugiškumo, 
svetingumo lenkų pabėgėliams 
ir kariuomenei. Pradėjo reikštis 
ir daugelis tyliųjų lenkų, nes 
padėtis pasikeitė. Atgijo ir len
kiškumas.

Šiandieną lenkų išeivija laiko 
save “įnori turi” — mirštančia, 
o Lietuvos lenkų diaspora Len
kijai buvo elito daigynas, iš ku
rio kilo prezidentas Narutowicz, 
ministerial Meysztowicz, Stanie- 
wicz, Ludkiewiczowa, o emigra
cijoje — Romer, senatoriai Za- 
nowa, Godlewski, keletas gene
rolų (Rumsza) ir daug diploma
tinio korpuso tarnautojų. Lietu
voje yra gimę istorikai Lowmi- 
anski, Jakubowski, kompozito
riai Gužewski, Bacewiczowna, 
rašytojas-poetas Czeslaw Milosz 
ir daugelis kitų. Be to Lietuvą 
lankė surišti su ja giminystės' 
ryšiais — Pilsudskis, Wanko- 
wicz, Weyssenhoff. Iš Lietuvos 
yra kilusi “dinastija” Witkiewi- 
czow. Kauno gatvėje caro laikais 
buvo susitikę vėlesnieji genero
lai Anders ir Kopanski, kuris 
iki paskutinių laikų tebemokėjo 
kažkokį trumpą lietuvišką eilė
raštį.

Po II D. karo nemažas skai
čius Lietuvos lenkų atsirado da
bartinėje Lenkijoje, kur jauni
mas įstojo į universitetus. Vie
nas iš svarbių katalikų veikėjų 
Stomma yra kilęs nuo Kėdainių. 
Lenkų išeivijoje, Kalifornijoje, 
skautų organizatoriumi buvo 
Butler iš Kauno. JAV lenkų 
kongreso vicepirmininkas Kazi
mierz Lukomski taip pat yra ki
lęs nuo Kauno. Venecuelos ge- 
radaris-gamtininkas tarnavo Lie
tuvos kariuomenėje.

Pasižymėjusių lenkų sąrašas 
yra ilgas ir įdomus. Argentinoje 
Lenkijos vyriausybės atstovas, 
SPK organizacijos pirmininkas 
ir tenykščio lenkiško savaitraš
čio redaktorius buvo lenkai kau
niečiai, rodos, Zawisza, Jacyna 
ir Zahora-Ibianski.

Žagiell klausia, ar lenkų dias
poroje negalima išauklėti elito, 
kuris vengtų savitarpio smerki
mo ir respektuotų tautinį soli
darumą. r-

Lenkai sovietinėje Lietuvos 
respublikoje

Lenkų mažumos gyvenimas 
ir veikla nepriklausomoje Lie
tuvoje, palyginus su dabartine 
padėtimi, buvo idilija. Kai 1939 
m. dalis Vilniaus krašto su 14

milijonų gyventojų perduota 
Lietuvai, lenkų skaičius padau
gėjo. Tačiau antagonizmas su
stiprėjo tose srityse. Rusams už
ėmus Lietuvą, buvusioje “Kau
no Lietuvoje” buvo uždarytos 
visos lenkiškos mokyklos ir in
stitucijos. Darbo srityje nebuvo 
daromas skirtumas. Baigiantis 
karui, daugelis lenkų “persikė
lė” Lenkijon. Repatriacijos me
tu Lenkijon išvyko 171.000 len
kų. Užsirašiusių buvo 380.000. 
Pokariniame laikotarpyje iš Lie
tuvos buvo išvežta 14 milijono 
lietuvių. Kiek tame skaičiuje 
buvo lenkų, sunku pasakyti. Po
kariniame gyventojų surašinė
jime lenkų buvo 8.5%. Vėliau 
tas nuošimtis sumažėjo iki 
7.7%. Vilniaus miestas prieš ke
letą metų turėjo 18'/ lenkų.

Tik Vilniaus krašte išsilaikė 
lenkiškas švietimas. Pradžioje 
pradinėse lenkiškose mokyklo
se mokėsi 6', ’vaikų, vėliau kri
to iki 3%. 140 lenkų mokyklų 
mokėsi 16.000 lenkų vaikų. Vi
durinėse mokyklose nuošimtis 
buvo daug mažesnis, o augštes- 
nėse mokyklose — 1.9%. Pagal 
paskutinius duomenis, Vilniaus 
universitete studijuoja 300 len
kų studentų — apie 3/. Be to, 
yra atskiras pedagoginis insti
tutas su keliais skyriais dėsto
mąja lenkų kalba. Veikia du 
mėgėjų lenkų teatrai — gele
žinkeliečių ir sveikatos darbuo
tojų. Buvusioji inteligentija iš
siblaškė nuo Kazakstano iki 
Vroclavo. Naujo prieauglio 
nėra. Dabartinės Lietuvos len
kai yra kolchozininkai ir mies
to proletariatas. Vyrai lenkai 
vengia prisipažinti lenkais, mo
terys yra drąsesnės. Lenkai mo
kiniai, baigę gimnazijas, ragina
mi stoti į rusiškas augštesnes 
mokyklas. Nutautinimas vyksta 
dviem kryptim. Priešiškumą ru
sams mažina keblumas pereiti i 
į lietuviškas mokyklas bei uni
versitetus dėl lietuvių kalbos 
nemokėjimo.

Vilniuje 11 šventovių yra lai
komos lenkiškos pamaldos. Ki
tose — lietuviškos ir lenkiškos. 
Tarp abiejų tautų dvasiškių nė
ra trynimosi. Yra leidžiamas 
vienas lenkiškas laikraštis 
“Czerwony Sztandar” (Raudono
ji Vėliava). Tiražas siekia 20.- 
000. Turistų iš Lenkijos būna 
daugiausia. Yra rengiamos 
“Lenkų Dienos”, į kurias atvyks
ta svečiai iš Lenkijos. Lietuvių- 
lenkų santykiai keičiasi pagal 
sąlygas. Kaikada pasisakoma 
dėl lenko išrinkimo popiežiumi: 
“Ar negalėjo kito surasti?” In
teligentijos tarpe, taip pat ir ka
talikų, laikysena yra draugiš
kesnė.

Kaune yra kitaip. Ten, sako
ma, nėra jau lenkų, nėra nė pro
blemos. Kaune lenkiškumas be
maž išnyko. Vokiečių laikais 
1916 m. Kaune lenkų buvo 42%. 
Dabar — nulis. Kaune veikia 
fabrike “Inkaras” estradinis bū
relis. Vienoje mokykloje, sako
ma, yra dėstoma lenkų kalba, 
kaipo viena iš svetimųjų dėl tu
ristų iš Lenkijos aptarnavimo. 
Sakoma, kad Gierek aplankė 
lenkų mokyklą Kėdainiuose. Po 
išrinkimo Woytylos popiežiumi 
Kaune įvestos vienoje šventovė
je lenkiškos pamaldos po kelias
dešimties metų pertraukos.

Pačioje Sovietų Sąjungoje yra 
daug didesnis pavojus nutautėti, 
negu Vilniuje. Net patys rusai 
sako, kad Baltijos kraštai yra 
Europos dalis. Straipsnio auto
riaus E. Žagiell mano, kad len
kiškumas etnografinėje Lietu
voje miršta.

E. Žagiell savo straipsnyje 
teisingai pastebi, kad prof. Wiel
horski savo istorijoje apie Lie
tuvą ir lenkų persekiojimą la
bai neteisingai rašė. Po karo 
rasti lenkų archyvuose doku
mentai rodo, kad visos pasiun
tinybės ir ambasados buvo ga
vusios iš užsienio reikalų minis
terijos slaptus bendraraščius, 
skatinančius spaudoje niekinti 
Lietuvą ir skelbti, kad ji naiki
na ir skraudžia ten gyvenančius 
lenkus. Pasirodo, teisybė visada 
išplaukia į viršų. Patys lenkai 
istorikai šiandiena apie tai rašo 
ir pateikia šaltinius.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

A+A
Barbora Segamogaitė-Jurkienė

mirė 1979 m. balandžio 7 dieną.
Buvo palaidota balandžio 10 d. Cote de Neige kapuose, 

Montrealyje.

Mirties metinių proga šv. Mišios aukojamos balan
džio.! 3 d., 10 vai., Aušros Vartų bažnyčioje, Montrealy.

Pasimelskime, kad Viešpats Dievas jai amžinąją 
šviesą suteiktų.

Liūdime likę: Domas Jurkus, 
vaikai — Algirdas ir Rimantas, 
marčios — Irena ir Marija, 
vaikaičiai — Rima, Gintarė, 
Živilė, Vytenis, Rūta, Rasa, paiva

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
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Vasario 16 minėjime Ročesteryje dalis iškilmės dalyvių lietuvių parapijos salėje. Iš kairės pirmoje eilėje: J. 
Jurkus, kun. J. Vaškys, OFM, kun. A. Stašys, A. Kelly, prof. A. Klimas

Argentinos lietuvių veikla
Visus jungia ir veiklai vadovauja Argentinos Lietuvių 

Organizacijų ir Spaudos Taryba

Jungtinė Europa ir Lietuva
JONAS KUPRIONIS

Pastangos Europai suvienyti
1979 metai Europos tautų is

torijoj bus ypatingai pažymėti. 
Tais metais Vakarų Europos di
džiosios ir eilė mažesniųjų vals
tybių susijungė i didžiuli solidų 
vienetą — Jungtinę Europą ir 
išrinko visoms bendrą Europos 
parlamentą. Tokio junginio idė
ja jau nuo seniau brendo iški
lesnių žmonių galvose, bet vis 
atsirasdavo kliūtys. Ypač truk
dė ilgai užsitęsė dviejų centri
nių V. Europos tautų — vokie
čių ir prancūzų aštrūs kivirčai. 
Abu šie kraštai pakėlė dideles 
tarpusąves kovas. Tarptautinių 
santykių painiavoje kovų gais
ras išsiliedavo net i platųjį pa
saulį, ir taip pergyvenome net 
du didelius pasaulinius karus. 
Bet jau po I D. karo šviesesnieji 
protai ėmė jieškoti būdų, kaip 
tokių katastrofų išvengti. Iškel
ta europinių valstybiii sujungi
mo arba Paneuropos idėja. Ji 
rado daug pritarimo. Vienoje ir 
kitur buvo sušaukti tam reika
lui kongresai, šias pastangas 
nutraukė Vokietijoj iškilęs na
cionalsocialistinis sąjūdis, pri
vedęs prie II D. karo.

Pokario išvados
Šis karas, pavertęs kraštus 

griuvėsiais, apmalšino ir pačios 
Vokietijos bei Prancūzijos ego
istines "ambicijas?' galtittnai i§- 
ryškino, kad tarpušavė kova nė 
vienai pusei neatneša laimėji
mo, o tik veda prie susinaikini
mo. Tad susidarė palankus kli
matas siekti bendravimo. Jau 
1948 m. į Hagos kongresą susi
rinko 800 laisvųjų Europos tau
tų atstovų ir vienbalsiai nutarė 
remti Europos sujungimo idėją. 
Šis procesas nebesustojo. Iš pa
čių besikivirčijančių tautų iški
lo toli pramatantys valstybinin
kai. Svarbiausiu Europos sujun
gimo planuotoju tenka laikyti 
prancūzų Robertą Schumaną. 
Jo pastangas parėmė iškilus vo
kiečių valstybininkas Konradas 
Adenaueris ir italų Alcide De 
Gaspari. Palanki atmosfera lei
do jiems ne tik surasti bendrą 
kalbą, bet ir bendravimo formą.

Pradėta nuo ūkinės srities. 
1951 m. įsteigta Europos ang
lies ir plieno bendruomenė. Su
daryta bendra rinka, išplėsta 
gamyba, nustatytas prekių pa
skirstymas. Tuoj pat išryškėjo 
teigiami rezultatai. Dėlto panai
kinti muitai ir importo kontro
lė, pakilo gyvenimo lygis. Šią 
bendruomenę sudarė Prancūzi
ja, V. Vokietija, Italija, Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas (ma-
ža, vos 300.000 gyv. valstybėlė, < 
bet viena iš 10 pasaulio didžių
jų geležies rūdos tiekėjų), šios 
b-nės veiklai sudaryta eilė insti
tucijų, jų tarpe patariamasis 
parlamentas, kurio uždavinys 
buvo, be ūkinių reikalų, taip pat 
siekti ir politinio susijungimo. 
Šio parlamento nariai buvo ski
riami b-nei priklausančių kraš
tų vyriausybių, dėlto ir jų veik
la buvo apribojama tų vyriausy
bių instrukcijomis. Vėliau prie 
šios bendruomenės prisidėjo D. 
Britanija, Airija, Danija ir Grai
kija. Eilė kitų valstybių taip pat 
tiria galimybes prisidėti. Nauda 
iš to buvo didelė. Ne tik prekės, 
nevaržomos muitais, bet ir žmo
nės, nusipirkę bilietą, gali lais
vai važinėti po visas šias valsty
bes, darbininkai gali keliauti Į 
betkurį kraštą, kur gauna dar
bo. Tuo būdu net ir tokia Vo
kietija, kuri jautėsi dūstanti, 
skelbė šūkį “Volk ohne Rauni” 
(tauta be erdvės), susitvarkė 
taip, kad net ir karo sumažintoj 
erdvėj savo darbo rankų pasida
rė permaža, ir milijonai kitų 
kraštų darbininkų pas juos ga
vo darbo. Tai padėjo jai iškilti 
į pirmaeiles augštumas. šis fak
tas rodo, ką reiškia tinkamas 
tvarkymasis.

Europos parlamentas
Minėti pasisekimai labai pa

skatino siekti glaudesnio suar
tėjimo, apimant ir politinę sritį: 
buvo sudarytas bendras Euro
pos parlamentas, kurio uždavi
nys — apimti ne tik ekonominę, 
bet ir politinę sritį. Susidarė 
268.5 milijonų gyventojų jungi
nys. 1979 m. įvyko Europos par
lamento rinkimai. Dalyvavo 108 
mil. iš 180 mil. turinčių teisę 
balsuoti. Mat, Prancūzijos dego- 
lininkai ir komunistai (priešin
gai Italijos komunistams), D. 
Britanijos darbiečiai gir kaiku- 
rie kiti tam nepritarė. Parla
mentas turi 410 vietų, paskirtų 
atitinkamai pagal krašto didu
mą. Pvz. V. Vokietija ir Pran
cūzija turi po 81, Olandija 25, o 
Liuksemburgas tik 1 atstovą 
Parlamento buveinė — Stras- 
burge.

šio parlamento vaidmuo jau 
visai skirtingas nuo minėto pa
tariamojo parlamento. Jo atsto
vai nėra skiriami vyriausybių, 
dėlto joms neatsakingi, o renka
mi demokratiniu būdu visų žmo
nių. Taip susidaro ne vien tik 
savo kraštų atstovavimas, bet ir 
platesnio pobūdžio bendradar
biavimas. Pvz. įvairių kraštų 
partijos, sakysim, kr. demokra
tai ar socialdemokratai, gali su
daryti bendras grupes ir spręs
ti klausimus pįačįur inastu. Į šį 
.narį amen tą. „p/ite ko c. eį’ ė žymių 
valstybininkų, kaip vokiečių 
Willy Brandt, belgu Leo Tinde
man. britų darbiečių Barbara 
Castle, netgi komunistų vadai — 
prancūzų George Marchais, ita
lų Enrico Berlinger ir kt.

Šis Europos junginys, žino
ma, nėra panašus į Jungtines 
Amerikos Valstybes ar Kanadą, 
sujungiančią atskiras pusiau sa
varankiškas provincijas. Gal dar 
nemažai laiko praeis, kol atski
rų tautų egoistinės ambicijos 
sušvelnės ir leis labiau suartėti. 
Perdidelė idėja, kad greit visi 
ją priimtų. Dar yra abejonių ir 
nepasitikėjimo. Tai matyti ir iš 
to, kad toks didelis dalykas ir 
spaudoj nėra plačiai aprašomas. 
Matyt, reiškiasi nusivylimas pa
našiomis institucijomis, kaip 
buvusia Tautų Sąjunga Žene
voj, dabartinėmis Jungtinėmis 
Tautomis Niujorke. Tačiau 
Jungtinės Europos institucija 
yra kitokia. Ji apima mažesnį 
skaičių kraštų, reikalingu savi
tarpės pagalbos. Tai modernio
sios kultūros bei civilizacijos 
lopšys. Kultūrinis panašumas 
juos artina. Taip pat ir pasauli
niai pavojai verčia juos artėti. 
Vargiai V. Europa kitokį pasi

TRAGIŠKAI ŽUVUS MIELAM
A+A PETRUI LABUCKUI

Velionies žmonai STANISLAVAI, sūnui EDVARDUI, 
Lietuvoje RIČARDUI, REGINAI ir IRENAI, Argenti
noje broliui JONUI, jų šeimoms ir giminėms liūdesio 

valandoje nuoširdžiausių užuojautą reiškia —

J. Liaugminaitė
J. Liaugminas 

MYLIMAM VYRUI

šauliui JUOZUI ŽEMAIČIUI

staiga mirus, liūdinčiai žmonai šaulei GENOVAITEI

ir giminėms reiškiame gilią užuojautą —
Hamiltono DLK Algirdo 
šaulių kuopos valdyba

rinkimą ir beturi.
Lietuvos vieta

Kaipgi su mūsų Lietuva, kuri 
taip pat yra V. Europos dalis? 
Jungtinė Europa naudinga di
diesiems kraštams, dar naudin
gesnė mažiesiems. Dabartinia
me europiniame junginyje daly
vauja Liuksemburgas (300,000 
gyv.), Airija (3 mik), Danija (4.5 
mil.), Graikija (8 mil.), Belgija 
(8,5 mik). Mažesniesiems ir 
mažiesiams (iki 3 mik gyv.) 
kraštams visai savarankiškai eg
zistuoti susidaro daug sunku
mų, ypač jeigu jie yra apsupti 
didelių tautų.

Tokioje padėtyje yra ir Lie
tuva. Jos nepatogi geografinė 
padėtis ir susidariusios nepalan
kios aplinkybės ją vėl nubloškė 
į Rusijos glėbį. Rusai irgi deda
si tautų jungėjais ir savo impe
riją, pagal tautinius susigrupa- 
vimus, padalino net į 15 neva 
atskirų respublikų. Jų tarpe tu
rime ir Lietuvos Tarybų Socia
listinę Respubliką. Tačiau šis 
rusiškas tautų jungimas yra dia
metraliai priešingo pobūdžio. V. 
Europoje atskiros tautos yra ne
priklausomos, turi visišką lais
vę savo tautiniam, kultūriniam 
ir ekonominiam plėtojimuisi. 
Tuo tarpu Rusijos, tiek carinės, 
tiek komunistinės, vykdomas ne 
tautų sujungimas, bet jų pajun
gimas. Jis vykdomas ne laisvu 
tautų apsisprendimu, bet užka
riavimais ir prievarta. Aneksuo
ti kraštai ne tik visais atžvilgiais 
yra rusų dominuojami ir griež
tai kontroliuojami, jie turi ko
voti dėl savo išlikimo, kad var
dan “tautų draugystės” nebūtų 
paversti į rusišką masę. Kur ru
sas įsigali, ten net ir etniniai 
vietovardžiai iš žemės išrauna
mi, kaip tai atsitiko Mažojoj 
Lietuvoj.

Dėlto visai natūralu, kad lie
tuvių tauta stengiasi iš šio rytie
tiško rusų junginio išsilaisvinti. 
Kad tokia diena ateis, nėra abe
jonės, yra tik laiko klausimas, o 
iki to laiko svarbu išlikti nesu
naikintiems. Lietuvių tautos 
vieta yra Jungtinėse Europos 
Valstybėse. Tad ir dabartiniu 
metu, besirūpinant savo tautos 
išlikimu ir išsilaisvinimu, lygia
grečiai yra svarbu žvelgti ir į 
tolimesnę jos ateitį. Naujoji eu
ropinė institucija — Europos 
parlamentas lietuviams turi bū
ti dėmesio centru. Laisvojo pa
saulio lietuviams reikėtų už
megzti ryšius su šia institucija 
ir plačiau informuoti tautiečius 
apie jos veiklą. Tai, be kitko, 
turėtų ir moralinės, viltį stipri
nančios reikšmės.

S. A. Urbonavičiai su šeima
J. Miltenis

Urugvajaus “Ąžuolyno” šokėjai koncerto metu Toronte Nuotr. St. Dabkaus

Argentinos lietuviai visą savo 
veiklą derina per bendrą viso 
krašto tarybą, pavadintą Argen
tinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Taryba (ALOST). Ta
ryba jungia visas lietuviškas pa
triotines organizacijas ir spau
dą, derina jų veiklą, ruošia tau
tines šventes, prisideda prie 
Pietų Amerikos kongresų ren
gimo. Kiekviena organizacija 
taryboje turi po du atstovus. 
Kasmet renkama tarybos valdy
ba, kuri vadovauja visai tarybos 
veiklai. Kas mėnesį pastoviai 
vyksta susirinkimai ir pasitari
mai apie visą lietuvių veiklą.

Šiuo metu ALOS Taryba susi
deda: iš pirmininko J. Mičiudo, 
vicepirm. K. Kliaugos, sekr. T. 
Simanausko, prosekret. kun. A. 
Steigvilo, ižd. A. Burbos. ALOS 
Tarybai priklauso šios draugi
jos ir vienetai: Argentinos Lie
tuvių Centras, Argentinos Lie
tuvių Susivienijimas, Aušros 
Vartų parapija, Argentinos Lie
tuvių Sąjunga, Argentinos Lie
tuvių Mergaičių ir Moterų Drau
gija “Birutė”, Lietuvai Išlais
vinti Centras, Mindaugo Lietu
vių Katalikų Draugija Berisse, 
Rosario Lietuvių Bendruomenė. 
Senelių Židinys, švietimo komi
sija ir katalikų laikraštis “Lai
kas”.

Pagrindinis ALOS Tarybos 
darbas yra lietuviškos kultūros 
palaikymas, jos nuolatinis ugdy
mas ir lietuvių tautos reikalų 
gynimas. Šiuos tikslus ALOST 
vykdo per savo pastovius posė
džius, kuriuose yra svarstomi 
svarbiausi kolonijos reikalai, 
kaip bendrų švenčių ruošimas, 
švietimas, lietuvių tautos var
do kėlimas vietinėje spaudoje, 
savo teisių gynimas, lietuvių 
tautos laisvės kovos rėmimas.

Šiai veiklai išvystyti darbas 
yra atliekamas šiose srityse: 
jaunimo, politikos, švietimo, 
švenčių ruošimo. Kiekvienoje 
sekcijoje darbas atliekamas sa
varankiškai, bet visuomet su ta
rybos pritarimu. Ypatingo dė
mesio susilaukia tautinių šven
čių paruošimas, kuriame akty
viai dalyvauja visa taryba — vi
sos draugijos. Lygiai veikiama, 
kai ruošiami Pietų Amerikos 
kongresai savame krašte.

Per ilgą metų eilę ALOS Ta
ryba yra užmezgus santykius su 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne. Šių santykių glaudus palai
kymas davė ALOS Tarybai nau
jų impulsų bei kultūrinių laimė
jimų. Pavyzdžiui, PLB atsiuntė 
Argentinon dainininkų su kon
certais, švietimo žinovų —- kal
bininką A. Klimą, mokytoją Ta- 
inulionytę su paskaitomis bei 
kursais. Iš Argentinos buvo nu
vykę mūsų jaunimo atstovai į 
abu pasaulio lietuvių kongresus 
Š. Amerikoje, suruošė Argenti
noje III PLJK stovyklą su PLB 
pagalba, buvo pakviesta koncer
tuoti jauna solistė Adriana Jo- 
cytė ir paskutiniu metu Argen
tinos “Žibučių” dainos vienetas.

Argentinos lietuvių kultūrinę 
veiklą galima būtų suskirstyti į 
šias pagrindines sritis: lietuvių 
kalbos, papročių ir tradicijų iš
laikymas bei pagyvinimas. Lie
tuvių kalbą stengiamasi palai
kyti per lietuviškas šeštadienio 
mokyklėles, kuriomis rūpinasi 
draugijos su švietimo komisijos 
pagalba. Lietuviški papročiai 
palaikomi per lietuviškus sam
būrius, lietuviškus šokius ir dai
nas, kurie atliekami draugijose 

parengimų metu. Lietuviškos 
tautinės ir religinės tradicijos 
palaikomos ruošiant bendrai 
tautines šventes bei dalyvaujant 
religinėse šventėse, kaip drau
gijų metinėse, Velykų šventėje.

Religinio veikimo centras yra 
marijonų Aušros Vartų lietuvių 
parapija, kuri per 40 metų iš
varė gilia vagą. Marijonai ne tik 
atlaiko lietuviškas Mišias sek
madieniais, bet taip pat pasto
viai lanko trijų lietuviškų kolo
nijų tikinčiuosius su pamaldo
mis, su Gavėnios rekolekcijo
mis. Be to, gegužės, birželio ir 
spalio mėnesiais Aušros Vartų 
šventovėje, Avellanedoje, yra 
kasdien laikomos pamaldos lie
tuvių kalba.

Švietimo srityje atsakingą 
darbą atlieka švietimo komisija, 
kuri parūpina šeštadienio mo
kykloms mokytojus, mokymo 
priemones, pamokas bei sten
giasi palaikyti nuolatinius ry
šius su PLB švietimo komitetu. 
Šiuo metu jos iniciatyva yra 
ruošiamas ispanų-lietuvių kal
bų žodynas.

Lietuvių jaunimo veikla di
džia dalimi priklauso paskiroms 
draugijoms, bet bendra veikla 
atitenka Jaunimo Sąjungai, ku
riai dabar vadovauja Gracielė 
Morkūnaitė su nauja valdyba. 
Jaunimo Sąjunga išleidžia savo 
neperiodinį laikraštėlį, derina 
bendrą veiklą, palaiko ryšius 
su kitų kraštų lietuvių jaunimo 
sąjungomis, organizuoja vasa
ros stovyklas, prisideda prie 
bendrų švenčių ir kongresų or
ganizavimo.

Politinė veikla didžia dalimi 
atitenka Lietuvai Išlaisvinti 
Centrui, kuriam vadovauja Zef. 
Juknevičius. Visa politinė veik
la yra derinama su ALOS Tary
bos gairėmis, prisitaikant prie 
vietos sąlygų. Politinei veiklai 
prie ALOST yra paskirtas Leo
nardas Sruoga.

Pietų Amerikos lietuvių kon
gresams ruošti yra renkama 
speciali komisija, kuri imasi at
sakomybę už kongresą savame 
krašte arba stengiasi paruošti 
tinkamą dirvą dalyvauti kongre
se kitame krašte. Sekantis Pie
tų Amerikos lietuvių kongresas, 
jau trečias iš eilės, sekančiais 
metais įvyks Argentinoje. Ja
me dalyvaus visų Pietų Ameri
kos kraštų lietuvių delegacijos 
ir svečiai iš JAV bei Kanados.

Toks bendras darbas vienoje 
ALOS Tarybos šeimoje labai 
palengvina įvykdyti užsibrėžtus 
tikslus lietuvių kultūros išlaiky
me, jos puoselėjime ir lietuvių 
tautos laisvės atgavimo akcijo
je. šie abu tikslai yra nuolat 
siekiami įgyvendinti ir per Pie
tų Amerikos lietuvių kongresus 
pagilinami, kad visi kartu bend
roje lietuvių išeivių šeimoje ga
lėtume tų tikslų įgyvendinimo 
siekti. K. A. S.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Socialinis Škotijos lietuvių 
klubas š. m. vasario 10 d. su
ruošė Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą. 2 v. 
p. p. vietinėje Messend katali
kų šventovėje rinkosi vietiniai 
ir iš tolimesnių vietovių lietu
viai į pamaldas. Prel. J. Gutaus
kas atnašavo šv. Mišias už ken
čiančią Lietuvą ir visus miru
sius bei kovojusius savanorius. 
Giedojo šv. Cecilijos choras, va
dovaujamas Pr. Dzidoliko, ir 
viešnia iš Kanados sol. Gina 
Capkauskienė. Po pamaldų visi 
rinkosi į klubo patalpas, kur 
šeimininkės laukė su skaniais 
pietumis. Salė buvo piltiūfelė - 
vietinių, iš tolimesnių vietovių 
lietuvių ir svečių škotų.

Po pietų klubo pirm. J. kliu
džius pasveikino visus. Jis savo 
žodyje prisiminė Lietuvos sava- 
norius-kūrėjus, kovotojus už 
Lietuvos nepriklausomybės bei 
laisvės atgavimą ir pareiškė, 
kad mes šiandieną, gyvendami 
užsienyje, esame taip pat sava
noriai ir kovojame už Lietuvos 
laisvės atgavimą. Bet mes kovo
jame kultūriniais ginklais ir 
prašome savo valdžią, kad ne
pripažintų mūsų tėvynės paver
gimo. Toliau kalbėjo ir tarė žo
dį savanoris kūrėjas Pr. Kriugž- 
da. Jis prisiminė laikus, kai su 
ginklu rankoje kovojo už Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
atgavimą, kvietė visus lietuvius 
būti gerais patriotais, nepamirš
ti lietuvių kalbos ir toliau kovo
ti už savo tėvynės laisvės atgavi
mą.

Prel. J. Gutauskas šventovė
je per pamokslą prisiminė Lie
tuvą ir taip pat savo žodyje klu
be kvietė nepamiršti Lietuvos. 
Pr. Dzidolikas visą Vasario 16 
minėjimo eigą ir prasmę paaiš
kino angliškai, nes dauguma ne
suprato lietuviškai, buvo kvies
tų svečių škotų, kurie labai do
mėjosi minėjimu.

Antroje programos dalyje bu
vo koncertinė dalis, kur pir
miausia, pasirodė Šv. Cecilijos 
choras, vadovaujamas Pr. Dzi
doliko. Jis padainavo keletą gra
žių patriotinių lietuviškų dainų. 
Dalyviai su malonumu klausėsi 
ir gėrėjosi gražiu choro pasiro
dymu.

Toliau sekė viešnios iš Kana
dos sol. Ginos Čapkauskienės 
dainų koncertas. Kiekvienam 
dalyviui buvo didelė staigmena 
išgirsti tokio augšto lygio solis
tę Škotijoje. Ji padainavo 6 dai
nas. Dalyviai ją sutiko su di
džiausiu rankų plojimu ir vis 
prašė dainuoti daugiau. Solistė 
su mielu noru priėmė prašymą 
ir dainavo. Akompanavo iš Ha
miltono Miss M. Lamb.
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Pro snieguotus miškus bei laukus teka ankstyvas pavasaris B. E. Liškauskas

Lietuvos šventė Škotijoje
Po koncerto buvo suruošta 

didelė ir vertinga loterija. Jos 
pajamos paskirtos Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje ir lietu
vių kolegijai Romoje.

Lietuviškas vakaras
Vasario 13 d. Motherwell Ci

vic Theatre didžiulėje salėje 
Škotijos lietuviai surengė lietu
višką vakarą. Pirmoje progra
mos dalyje buvo surengta lietu
vių dailės paroda. Joje buvo 
daug gražių lietuviškų meno 
dirbinių, juostų, medžio droži
nių, paveikslų, knygų. Parodą 
organizavo trečios kartos lietu

mis M. Rodgers, kuris'studijuo- 
-•ja> Edinburgo universitete ir 
ruošia doktaratą’apie tai, kaip 

'lietuviai Įsikūrė Škotijoje.
Prie rodinių surinkimo dau

giausia prisidėjo Pr. Dzidolikas, 
o parodą paruošė M. Rodgers, 
Pr. Dzidolikas, J. Bliūdžius, .A. 
Rugienius, Marytė ir Zigmas 
Sledžiauskai. Vakare pradėjo 
rinktis publika į didžiulę salę. 
Paroda truko apie valandą lai
ko. Po parodos buvo rodomas 
filmas, kaip pirmieji lietuviai 
atvyko į Škotiją ir pradėjo kur
tis. Nevienam lietuviui buvo 
staigmena pamatyti, kaip jie at
vyko ir apsigyveno Škotijoje. 
Filmas buvo negarsinis, bet pa
aiškinta viskas angliškai.

Antroje programos dalyje bu
vo lietuviškas koncertas, kuria
me pirmiausia pasirodė šv. Ce
cilijos choras su lietuviškomis 
dainomis, vadovaujamas Pr. 
Dzidoliko. Susirinkusi publika 
su dideliu malonumu sutiko 
ranku plojimu kiekvieną dainą. 
Dalyvių buvo apie 250.

Sol. Gina Capkauskienė pa
dainavo 4 dainas, bet publikai 
plojant be sustojimo, solistė 
dar padainavo porą dainų. 
Akompanavo Miss M. Lamb iš 
Hamiltono.

Škotijos lietuviai labai dėkin
gi sol. Ginai Čapkauskienei už 
jos koncertus Škotijos lietu
viams. Jie ilgai paliks mūsų šir
dyse.

Taip pat didelė padėka Kana
dos Lietuvių Bendruomenės val
dybai už sudarytas galimybes 
atvykti Ginai Čapkauskienei į 
D. Britaniją, D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos valdybai ir jos 
pirm. J. Alkiui už atsiuntimą į 
Škotiją. Lauksime ir daugiau 
tokių garbingų solistų mūsų 
kalnuotoje Škotijoje. J. B.

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

MYLIMAI MAMYTEI

Af A
ELVYRAI SADAUSKIENEI

mirus, dukrai GENOVAITEI ir žentui VITUI AGUR-
KIAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą —

/. ir O. Delkai
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® PAVERGTOJE TEVYfflE
© LIETUVIAI PASAULYJE

RINKIMINĖ KOMEDIJA
Vasario 24 d. Sovietų Sąjungoje 

įvyko rinkimai į respublikines augš- 
čiausiąsias tarybas. Kovo 1 d. “Tie
soje” pateikiamos rinkimų lentelės 
liudija tvirtai nusistovėjusią tradici
nę komediją su rezultatų klastojimu. 
Kaipgi kitaip besuprasi teigimą, kad 
net keturiolikoje respublikų balsavo 
po 99,99% užregistruotų rinkėjų? 
Vienintelė išimtis — Rusijos respub
lika, kur tas nuošimtis tesiekė 99,98. 
Iš lentelės sužinome, kad Rusijoje 
nebalsavo 21.664 rinkėjų, Lietuvoje
— 197, Latvijoje — 180, Estijoje — 
47. Kita lentelė pateikia prieš kan
didatus balsavusių rinkėjų skaičių, 
nepaaiškindama, kaip šį balsavimą 
galima atlikti. Tokių Rusijoje užre
gistruota 97.031, Lietuvoje — 398, 
Latvijoje — 1.482, Estijoje — 1.161. 
Negaliojančiais pripažinta balsų: Lie
tuvoje — 1, Latvijoje — 11, Estijoje
— 1. Okupuotos Lietuvos teritorijo
je buvo 350 rinkiminių apygardų su 
tokiu pačiu skaičiumi kandidatų, ku
rie visi buvo išrinkti. Balsavimas 
vyko 2.141-oje rinkiminėje apylinkė
je.

GELBĖS LENINGRADĄ
Spartuoliška statyba buvo paskelb

tas pylimų įrengimas Suomių įlan
koje, kuris šį miestą turės apsaugo
ti nuo potvynių. Teigiama, kad bu
vusį Petrapilį ir dabartinį Leningra
dą nuo jo Įsikūrimo prie Nevos 1703 
m. jau daugiau kaip 300 kartų yra 
nusiaubę potvyniai. Dambomis vadi
namų pylimų grandinė bus apie 25 
km ilgio, 35 metrų pločio, virš Įlan
kos paviršiaus iškilusi 8 metrus. Jos 
statybą numatoma užbaigti 1990 m. 
Darbą balandžio mėnesį pradės pir
masis sąjunginis komjaunuolių bū
rys, kurin bus įjungti ir okupuotos 
Lietuvos atstovai.

NAUJA TEMA BALTUŠIU!
J. Baltušis yra parašęs novelių ro

maną “Parduotos vasaros”, kuriame 
paliečiami piemenuko vargai nepri
klausomoje Lietuvoje. Pasirodo, pie
menų vargai ir dabar - tebėra neuž
baigti. “Valstiečių Laikraštis” vasa
rio 21 d. laidoje paskelbė Prienų ra
jono Stakliškių kolchozo nario J. Ali
šausko laišką “Kai nėra sąlygų”. Ja
me apie dabartines piemens proble
mas J. Ališauskas rašo: “Naktį bu
dint prie bandos, karvės staiga išėjo 
iš užtvaros, padarė žalos pasėliams. 
Už tai kolūkio vadovybė mane smar
kiai nubaudė — atleido iš darbo, bu
vo sulaikiusi uždarbį. Vis dėlto baus
dami ne visiškai atsižvelgė į aplinky
bes. Keleri metai fermoje dirbau be 
poilsio dienų. Todėl ir tą naktį bu
vau išvargęs, negalėjau suvaldyti ko
ne 200 karvių bandos. Tiesa, įsikišus 
rajono žemės ūkio valdybai, vėliau 
man apmokėjo už darbą poilsio ir 
švenčių dienomis, išmokėjo sulaiky
tą uždarbį. Bet kas atlygins moralinę 
nuoskaudą?...”
KOLCHOZAS — J. PALECKIUI

Kompartijos vadovybė ir sovieti- 
narnos Lietuvos valdžia paskelbė įsa
ką Justo Paleckio atminimui įam
žinti. Pirmiausia jo vardu pavadina
ma viešoji Kauno biblioteka, Mičiū- 
rino kolchozas Telšių rajone ir vie
nas Lietuvos jūrų laivininkystės lai
vas. Taigi, ištikimas Maskvos tarnas 
J. Paleckis po savo mirties gauna 
vieną laivą ir netgi vieną kolchozą.

AUKOS TAUTOS FONDUI
1980 m. kovo mėnesi

Wasaga Beach — 529.00 dol.
S100.00: Masionis A., Opanavičiai 

U. L.; $30.00: Sekonis A.; $25.00: 
Cičinis Pr., Jonaitis St., Juozaitis Pr., 
Tribinavičienė E. ir Žaliauskas Pr.; 
$20.00: Buntinas G., Garbačiauskas 
L., Kirstukas P., Missullis M. ir Stan
čikas A.; $10.00: Geras Vi., Liaubie- 
nė K., Macijauskas J., Petkevičius J. 
ir Rimkus A.; $7.00: Lenkaitis J.; 
$5.00: Bončkus S., Sillaots G. ir No- 
vickas K.; $2.00: Račkauskas A.

Stayner — 75.00 dol.
$25.00: Jasiūnas E. (Mrs.); $10.00: 

Laucius A. ir Pakarna J.; $5.00: 
Babeckas P., Birštonas J., Heikis E.,

Greitas ir sąžiningas advokato 
patarnavimas

JOSEPH M. CHROLAVBCIUS 
BARRISTER & SOLICITOR

ALLAN & CHROLAVICIUS
131 John St. S., Hamilton, Ontario, Canada L8N 2C3

(41®)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., te!. 544-7125 L8M TL6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $14,000,000.

Memorialinės lentos bus prikaltos 
prie namo Vilniuje, kur jam teko 
dirbti “prezidentu”, ir prie gimtojo 
namo Telšiuose. Leidyklų, poligrafi
jos ir knygų prekybos komitetas įpar
eigojamas išleisti rinktinių J. Palec
kio raštų tritomį, o kinematografijos 
komitetas sukurti dokumentinį filmą 
apie jo gyvenimą ir veiklą.

ŽIEMOS ŠVENTĖ
Tradicinę žiemos šventę Vingio 

parke vilniečiai surengė vasario 17 
d. Jon buvo įtrauktos žirgų, motocik
lų ir automobilių lenktynės, pasiva
žinėjimas rogėmis bei kitos pramo
gos. Tarp pagrindinių šventės veikė
jų minimi: raiti ir važiuoti kviesliai, 
nykštukai, Senis- Šaltis, olimpinis 
meškiukas, karalienė žiema ir Pava
saris, vakarop uždegęs laužus. Pro
gramą atliko dūdų orkestrai, etno
grafiniai ansambliai. Prie laužų ilgai 
skambėjo dainos, padangę raižė įvai
riaspalvės raketos.

NAUJI LAIVAI
Klaipėdos laivyno bazė gavo Suo

mijoje pastatytą naujos serijos vil
kiką “Stroptivyj”, kuris esąs aprū
pintas moderniais laivų gelbėjimo 
įrengimais ir navigacijos prietaisais. 
Vilkiko kapitonu paskirtas rusas V. 
Kulakovas. Džiaugiamasi, kad preky
binį Lietuvos laivyną papildė trys 
motorlaiviai — “Kapitonas Ižmeko- 
vas”, “Kapitonas Dubininas” ir “Ka
pitonas Chromcovas”. Jais bus gabe
nama akmens anglis ir geležies rū
da. Nors tie laivai priskiriami Klai. 
pėdos laivynui, visų keturių pavadi
nimai yra rusiški.

GĖLĖS IR KERAMIKA
Dailės parodų rūmuose Vilniuje 

buvo surengta penkias dienas truku
si gėlių ir keramikos dirbinių paro
da. Dalyvavo 14 gėles auginančių 
organizacijų, o keramikos rūdinius 
parūpino Vilniaus ir Kauno “Dailės” 
kombinatai, eksperimentinė “Jiesios” 
dailiosios keramikos gamykla, Lietu
vos liaudies meno draugija. Lankyto
jus viliojo meistriškai paruoštos gė
lių puokštės. Pirmoji vieta buvo pri
pažinta Panevėžio apželdinimo tresto 
atstovei Danguolei Jurkėnaitei už 
poetinę kompoziciją “O gintarine 
Lietuva”, prie kurios ji buvo pridė
jusi ir savo eilėraščio posmą. Vazą 
šiai kompozicijai sukūrė vilnietė ke
ramikė Alma Daukšaitė, pagal D. 
Jurkūnaitės paruoštą eskizą.

MEMORIALINĖ LENTA
Vasario 29 d. Vilniuje buvo ati

dengta memorialinė lenta Lietuvos 
istorijos klastojimu pasižymėjusiam 
J. Žiugždai. Ji įrengta prie Lenino 
aikštės namo nr. 9/1. Atidengime 
dalyvavo grupė augštųjų partiečių, 
kurių eilėse trūko kompartijos I 
sekr. P. Griškevičiaus. J. Žiugždos 
vadovėliais džiaugėsi Vilniaus liau
dies deputatų tarybos vykdomojo ko
miteto pirm. A. Veleikis, apie velio- 
nies nuopelnus kalbėjo istorijos dr. 
B. Vaitkevičius, būsimų istorikų var
du — Vilniaus universiteto studentė 
N. Garbaliauskaitė. Atidengtoji len
ta turi įrašą: “šiame name 1960- 
1979 metais gyveno Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos akademikas, isto
rijos mokslų daktaras profesorius 
Juozas Žiugžda”. Šia proga jo vardu 
buvo pavadinta viena Vilniaus gat-

Jonelis L., Kairys P. ir Valantiejus 
J.

Phelpston — 80.00 dol.
$20.00: Ališauskas A. ir šaltys K.;

$10.00: Bernotas A., Gelažius J. ir 
Svirplys A.; $5.00: Remeika P. ir 
Žymantas P.

Creemore — 50.00 dol.
$20.00: Belskis V., Stanevičius V.; 

$10.00: Gružinskas A.
Collingwood — 85.00 dol.

$60.00: Adv. V. Augaitis; $25.00: 
Dūda R.

$5.00: Simonaitis K. — Vespra 
TWP., Biskiai, gyv. Toronte.

Iš viso surinkta $829.00 
Dėkoju — A. Masionis

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 Vi %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 1114 % 
reg. pensijų fondo 11 !4 %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 1414% 
asmenines paskolas 15%

Hamiltoniškio “Gyvataro” vyresniųjų šokėjų grupė kelionės aprangoje. Kairėje — vyriausia vadovė G. BREICH- 
MANIENĖ, dešinėje jos pavaduotoja I. JOKŪBYNIENĖ Nuotr. J. Miltenio

f HAMILTON
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

1979 METŲ APYSKAITA 
Pajamos

Sekmadieninės aukos $35,253.55
Nario mokestis ir vajus

remontams 12,205.00
Stambios aukos 4,084.00
Jaunimo Centro salės

nuoma 1,550.00
Vyskupijos įsakytos

rinkliavos 1,678.35
Aukos Mišių knygutėms,

Velykų palmėms, Kalėdų
plotkelėms 649.00

Kava, pyragaičiai ir kt. J.
Centro salėje 1,907.05

Iš viso $57,326.95
Banke iš praėjusių metų 10,306.31

Iš viso $67,633.26

Išlaidos
Bažnyčios šildymas, šviesa, 

drauda, regijoniniai 
mokesčiai $3,730.80

Klebonijos šildymas, šviesa, 
drauda, miesto ir regijo
niniai mokesčiai 3,994.52

J. Centro šildymas, šviesa, 
drauda, mokesčiai, valy
mas, telefonas 3,730.06

Liturginiai reikmenys 2,499.50
Maistas, ūkiniai reikmenys, 

automobilio išlaikymas 3,475.62
Raštinės reikmenys 3,016.40
Alga klebonui — $2,930, 

kitiems kunigams — 
$2,510 5,440.00

Atlyginimai už įvairius 
patarnavimus, valymą, 
ir t.t. 960.00

Pašalpa Lietuvos Bažnyčiai, 
misijoms ir kt. 1,640.00

Vyskupijos katal. mokyk
loms — $8,000, liet, šeštad.

mokyklai — $700 8,700.00
Mokesčiai vyskupijai 6,070.58
Naujas stogas bažnyčiai ir

J. Centrui, šaldytuvas 
ir kt. 13,346.86

Iš viso $56,604.34
1979 m. gruodžio 31 d.

liko banke $11,028.92

Balansas $67,633.26
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I 6 BODAI I
Į TAUPYTI j

BENZINUI
S Patikrinkite >

I
Maži trūkumai gali išvogti jūsų benziną ir 
pinigus. Pasirinkite gerą mechaniką. Imant 
vidurkį, galite sutaupyti mažiausiai 10%

I
B Sulėtinkite ant greitkelio

Važiuodami 110 km. į valandą greičiu, 
suvartojote apie 20% benzino daugiau nei 
važiuodami 90 km greičiu. Tai sutaupo■

 energiją, pinigus ir gali išgelbėti net jūsų

gyvybę, nes taip yra saugiau.

Laikykite padangas tinkamai pripūstas
Laikydami iki maksimum rekomenduojamo 

rajįl spaudimo pripūstas padangas, labai pigiu 
būdu taupote energiją.

4
 Sekite savo vairavimo įpročius

Venkite greito pajudėjimo ir staigaus stab
dymo. Planuokite iš anksto; vietoje kelių 
trumpų kelionių padarykite vieną ilgesnę. 
Bandykite išvengti didžiojo judėjimo.

5
 Dar geriau, jei paliksite automobilį namie

Naudokitės viešuoju susisiekimu, keli susidėję 
vienu automobiliu, dviračiu arba savom 

„ kojom. Nuėjimas iki kampinės krautuvės,
užuot važiavus, yra geras taupymas.

I
Z^ Jei ketinate pirkti naują automobilį, 

pirkite mažą
Automobilio svoris labiausiai atsiliepia į kuro 1^®^ suvartojimą. Atsiminkite, kad kiekvienas 
pridėtinis 1000 svarų automobiliui pareikalaus 
papildomų 150 iki 170 galionų benzino

I
į metus. Brangus keliavimas!

H Energy, Mines and Energie. Mines et
■ Resources Canada Ressources Canada 
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Cambridge (Frestoo) 
On taria

AUKSINĖ BIVEINIŲ SUKAKTIS, 
š. m. vasario 27 d. suėjo 50 metų, 
kai Ona (Kavoliukaitė) ir Alfonsas 
Biveiniai susituokė. Didžiąją savo gy
venimo dalį — 30 metų — Ona buvo 
atskirta nuo vyro; 24 metus išmaišė 
ji tremties kelius po Sibirą ir tik 
prieš septynetą metų per didžiausias 
pastangas sugrįžo pas vyrą, pabėgusį 
nuo rauodnojo teroro prieš gerus tris 
dešimtmečius.

Sukaktuvininkai gavo daug sveiki
nimų, jų tarpe min. pirm. J. CIarko, 
gubernatoriaus Ed. Shreyerio ir On
tario premjero William Davis.

Vasario 22 d. “Kitchener-Waterloo 
Record”, vietos laikraštis,'įsidėjo il
gą, keturių skilčių, labai gražų 
straipsnį “Cambridge Couple’s Mar
riage Survives Separation of Sibiria”. 
Aprašymas papuoštas didžiule sukak
tuvininkų nuotrauka. Straipsnyje 
vaizdingai aprašyti tragiški tremtinių 
kelionės ir Sibiro vargų etapai, pa
reikalavę didžių šios šeimos aukų: iš 
penkių tik vienas vaikas išliko gyvas. 
Sukaktuvininkų pergyvenimai yra la
bai šiltai pateikti ir yra vertesni nei 
dažna propagandinė knyga?

Šį straipsnį paskelbus, sukaktuvi
ninkai staiga tapo sensacija: nepažįs
tami žmonės parašė jiems laiškų ir 
ėmė skambinti telefonu, parcikšdami 
nuostabą ir užuojautą. Viena ponia 
(Hilde Myles), nepalikusi savo adre
so, parašė laišką vokiškai ir angliš
kai, susigraudinusi, jog Ona Biveinie- 
nė primenanti jai mamą, paliktą 
Austrijoje prieš 30 metų.

Vasario 23 d. Aldona ir Romas 
Zubrickai savo namuose surengė su
kaktuvininkams gražias vaišes, ku
riose dalyvavo 28 Cambridge ir Ha
miltono apylinkių Biveinių bičiuliai; 
įteikta dovana.

Būtų gera, kad kas nors surašytų 
pilną šios šeimos odisėją kaip bran
gų palikimą ateities kartoms. M. Ant.

BUFFALO,
BUFFALO LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ Vasario 16 minėjimą su
rengė sekmadienį, vasario 17 d., 
Tarptautinio Instituto patalpose. 
Angliškai pagrindinę kalbą pasakė 

Buffalo universiteto kolegijos isto
rijos skyriaus prof. dr. Julius Slavė
nas, o lietuviškai — dr. Algirdas 
Gamziukas, Bendruomenės pirminin
kas. Kalbėtojai nagrinėjo Lietuvos 
bylos galimybes ir jieškojo naujų ke
lių pavergtam kraštui gelbėti. Mies
to ir apskrities atstovas Walter Cho- 
pek perskaitė raštą, skelbiantį vasa
rio šešioliktąją Lietuvių Diena. Po- 
to buvo perskaitytas apskrities virši
ninko (executive) raštas, kuriuo jis 
visų apskrities piliečių vardu sveiki
na Romą Masiulionį jo 29 metų veik
los Lietuvių Bendruomenėje proga. 
Savo tarpe dabartinį Bendruomenės 
sekretorių lietuviai vadina premjeru, 
nes jis niekad nebuvo atleistas “ato
stogų” iš valdybos, ėjo visas galimas 
pareigas, vadovavo ir tebevadovauja 
visokiam lėšų telkimui, sako prakal
bas, spausdina laiškus vietinėje spau
doje, atstovauja lietuviams ne tik 
JAV, bet ir Kanados pasienyje (Wel- 
lande, St. Catharines), ir viskam su
randa laiko. Minėjimo dalyvių buvo 
per 50; jie priėmė rezoliuciją Lietu
vos laisvės reikalu. Pranešėjos parei
gas atliko Audronė Mažeikienė.

Meninėje dalyje gražaus tembro 
solistė Jūratė Veblaitytė - Litchfield 
padainavo keletą harmonizuotų liau
dies dainų, akompanuojant stud. Ri
mui Musteikiui, kuris vėliau solo pa
skambino pianinu ir pagrojo armoni
kėle keletą dalykų. Aukų surinkta 
per $300.00. Minėjimas užbaigtas ka
vute su užkandžiais.

Abu Buffalo dienraščiai paskelbė 
skaitytojų laiškus, susijusius su Lie
tuvos būkle bei minėjimu. Jų auto
riai: dr. Algirdas Gamziukas, pirmi
ninkas, ir Petras Rudgalvis, iždinin
kas. M. A.

“Tėviškės Žiburiams’ 
aukojo

$50: Toronto Ateitininkų Tėvų Ko
mitetas, KLK Moterų Dr-jos Lietu
vos Kankinių parapijos skyrius; $25: 
KLB Šalpos Fondo Hamiltono sky
rius; $20: K. Linka, Alf. Lukošius; 
$16: S. Vasiliauskienė; $13: J. Gied- 
riūnas, Stasys Vaitkus; $11: P. Dau
ginas; $10: Petras Mazaitis, M. Krin- 
gelis, T. Savickas; $6; A. Stalionis,
I. Šatras, St. Matulionis, G. Bunti- 
nienė; $5: P. Sutkaitis, P. Dauginas, 
B. Jablonskis, Šv. Onos Draugija 
(Montrealis); $3: J. Bacevičius, Juo
zas Vebrys, B. Strazdienė, Al. Mažei
ka, J. Jakelaitis, Augustas Langas, 
M. Zakarevičius; $2: L Rimšaitė, St. 
Dalius; $1: K. Baltramaitis, J. Arš- 
tikaitis, A. Petrauskas, A. Lukas, V. 
Posius (Mrs.), T. Vainauskas, P. 
Bružienė, P. Vaškevičius, E. Valiu- 
konienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$47: Vytautas Biskys; $35: Julius 
Kvięcinskas; $30: VI. Jankaitis; $25: 
Bronė Baltrušaitienė, P. Seibutis; 
$22: St. Gaidelis, A. Raščius; $20: p. 
Šalkauskienė, Eug. Ginčauskienė, W. 
Mikšys, Kazys Jurkštas, A. Dvario- 
nienė-Miklovaitienė, J. Petronis, A. 
Baltrušaitytė, E. Rakauskas, J. Tu- 
mosa, S. Valiukas, C. Pocius, Pr. 
Dronseika, J. Krasauskas, W. Kulma- 
tickas, A. Lukšytė-Meiliūnienė, Z. 
Brazauskas, Br. Pakštas, H. Jagučans- 
kienė, J. Karaliūnas, J. Liudwikaus- 
ki, V. Barisas, Marija Preikšaitienė,
J. Budnikienė, Julius Bliskis, P. 
Karn, St. Majauskas, O. Mitalienė, 
M. Jocius, Alb. Keras, Vladas Kaz
lauskas, E. Jaškus (Mrs.), dr. Č. Ku
ras, W. Dauginis, V. Stočkus, K. Tu
ba, Stasys Valickis, R. Sinkus, Vita
lija Renyi (Mrs.), R. Strimaitis, A. 
Pakalnis, A. Pažemėnas, A. Sekonis, 
B. Vaišnoras, V. Semaška.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

"Kr<mika" Įvairiomis 
kalbomis

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai” Leisti Sąjunga jau iš- 
spausdino “LKB Kronikos” 
penktą tomą, kurio kaina — 5 
dol. minkštais ir 7 dol. kietais 
viršeliais. Greitai bus išleisti 
“LKB Kronikas” pirmieji tomai 
anglų ir prancūzų kalbomis.

Maloniai prašome visus lietu
vius aukų, nes leidėjams trūksta 
dar didelių sumų “Kronikos” 
knygoms leisti. Prašome “Kro
nikos” knygas užsisakyti ir au
kas siųsti šiuo adresu: “LKB 
Kronikai” Leisti Sąjunga, 6825 
So. Talman Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

s NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.

JA Valstybės
PLB ŠVIETIMO KOMISIJA vasa

rio 10 d. posėdyje Čikagoje paskyrė 
$1.000 Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ryšių centro rengiamiems 
lituanistikos kursams-seminarui Lo
yola of the Lakes, Clinton, Ohio. Se
minaras padalintas į dvi dalis: anglų 
kalba jis bus liepos 28 — rugpjūčio 
1 d.d., lietuvių kalba — rugpjūčio 3- 
7 d.d. Paskirtieji pinigai padengs pu
sę seminaro mokesčio iš užsienio at
vykusioms jaunuoliams. Tos finansi
nės paramos reikalais reikia kreiptis 
į PLB švietimo komisijos pirm. kun. 
A. Saulaitį, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, HI. 60636, USA. Užsidaranti 
Klevelando Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinė mokykla PLB švietimo ko
misijai atsiuntė $1.000 P. Amerikos 
lietuvių švietimo reikalams.

JUNGTINIS BALTIECIŲ KOMI
TETAS kreipėsi į JAV teisingumo 
departamentą, sutikusį priimti sovie
tinius liudijimus, kuriais kaikurie 
ateiviai yra kaltinami bendradarbia
vimu su naciais ir kariniais nusikal
timais. Jam buvo priminta, kad daž
nai tokie kaltinimai bei liudijimai 
nėra teisingi bei patikimi. Į šį reika
lą atsiliepė specialaus tyrimo biuro 
vadovas W. J. Rockleris. Jo teigimu, 
ligšiolinė patirtis rodo, kad sovieti
niai dokumentai ir liudininkų pareiš
kimai esą autentiški. Juos pilnai pa- 
tvrtina V. Vokietijos dokumentai bei 
kiti šaltiniai, nieko bendro neturintys 
su Sovietų Sąjungos interesais. Į 
Jungtinių Baltiečių Komiteto perspė
jimą betgi bus atkreiptas atitinkamas 
dėmesys. JAV teisingumo departa
mento pareigūnų kelionės Lietuvon, 
Latvijon ir Estijon rinkti liudininkų 
parodymų neturi nieko bendro su 
šių trijų šalių pripažinimu Sov. Są
jungai. Toliau W. J. Rockleris kalba 
apie II D. karą, pareikalavusį dide
lių aukų iš JAV. Jame buvo padaryta 
didelių nusikaltimų, ypač masiniame 
vyrų, moterų ir vaikų žudyme, kurį 
atliko naciai su savo kolaborantais. 
JAV vyriausybė niekada nenorėjo 
įsileisti tokių nusikaltėlių ir jiems 
suteikti pilietybės. Jeigu į šiuos nusi
kaltimus buvo įsivėlęs kuris nors Lie
tuvos, Latvijos ar Estijos pilietis, jis 
nėra vertas užuojautos. Jei betgi to
kių asmenų ir būtų surasta JAV, jų 
pavieniai šešėliai esą niekada nekris 
ant tų trijų bertdruomenių.

DR. JUOZAS MACYS, klevelandie- 
tis gydytojas, kovo 7 d. buvo rastas 
nušautas savo namuose, kur turėjo 
medicininės praktikos kabinetą. Pa
laidotas kovo 11 d.

KOMPOZ. BENJAMINAS GOR- 
BULSKIS, pasižymėjęs estradinių 
dainų kūrėjas, iš Vilniaus ilgesniam 
vizitui atvyko į Čikagą. Yra atsive
žęs gaidų ir tikisi surengti savo kūri
nių koncertą. Pernai jis lankėsi Aus
tralijoje.

Brazilija
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Sao Pau

lo lietuviai vasario 24 d. pradėjo Mi- 
šiomis už Lietuvą. Seselių pranciš- 
kiečių salėje V. Zelinoje visus daly
vius pasveikino BLB valdybos pirm. 
J. Tatarūnas. Svečiams trumpą Lie
tuvos istorijos santrauką portugalų 
kalba pateikė A. Sliesoraitis. Po jo 
kalbėjo parlamento atstovas dr. A. 
Pinto. Ilgesnį žodį tarė PLB valdy
bos vicepirm. V. Kleiza apie šios or
ganizacijos veiklą švietimo, jaunimo, 
politikos ir visuomeninio baro sri
tyse. Šis svečias iš JAV įteikė sukak
tuvinį Vilniaus universiteto medalį 
BLB valdybos pirm. J. Tatarūnui. 
Minėjime dalyvavo nemažas būrys 
vietinių žurnalistų bei lietuvių bi
čiulių.

KUN. LEONAS ZAREMBA, lietu
vių jėzuitų provincijolas, vasario pra
džioje lankėsi Sao Paulo mieste. Jo 
viešnagės tikslas — pasitarti šv. Ka
zimiero parapijos reikalais. Oficia
liai klebonija bei jos turimas turtas 
priklauso jėzuitams. Pastarieji ją 
specialia trejų metų sutartimi buvo 
išnuomoję lietuviams saleziečiams. 
Minėtoji sutartis pasibaigia š.m. bir
želio mėnesį. Kadangi saleziečiai pa
stato negalėjo įsigyti, pasirašyta nau
ja nuomos sutartis sekantiems tre
jiems metams. Nors žemės ir namo 
vertė siekia beveik 10 milijonų kru- 
zeirų, kun. L. Zaremba, SJ, sutiko 
imti tik simbolinę vieno kruzeiro 
nuomą į metus.

MALDOS APAŠTALAVIMO 
DRAUGIJA Sao Paulo Lietuvių Jau
nimo Namuose surengė Užgavėnių 
pietus. Pagrindiniu patiekalu buvo 
įvairūs blynai. Šeimininkėms vado
vavo Oną Masienė ir Angelika Trū- 
bienė. Dalyvių susilaukta beveik 100. 
Tarp jų buvo ir kun. L. Zaremba, 
lietuvių jėzuitų provincijolas iš Či
kagos.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON

DAS paskyrė $500 premijuoti veik
liausiems lietuvių jaunuoliams. Ver
tintojų komisija, kurią sudarė AL 
Bendruomenės garbės pirmininkė E. 
Reisonienė, ALB valdybos įgaliotinis
A. Zamoiskis ir AL Fondo įgaliotinis
B. Straukas nutarė 1979 m. premiją 
padalinti į dvi dalis. Šios dvi $250 
premijos paskirtos Birutei Prašmu- 
taitei Melburne ir Jonui Mockūnui 
Adelaidėje. Pirmoji yra veikli skau
tė, Melburno “Dainos sambūrio” pia
nistė, vadovo pavaduotoja ir kartais 
dirigentė koncertuose, Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirminin
kė 1977-79 m., lietuviškų laidų bend
radarbė “3 EA” radijo stotyje. J. 

Mockūnas — skautas, tautinių šokių 
šokėjas, Akademikų Skautų Sąjūdžio 
Adelaidės skyriaus pirmininkas, du 
kartus išrinktas į ALB krašto tarybą. 
Adelaidės universitete 1976 m. baigė 
geologijos studijas ir šiuo metu laiki
nai yra išvykęs Britanijon.

STUDIJŲ DIENAS ALB krašto 
valdyba rengia Velykų savaitgalį — 
balandžio 4-5 d.d. Adelaidėje. Inicia
tyvos ėmėsi kultūrinių reikalų vado
vė G. Vasiliauskienė, talkinama jau
nimo atstovų — Rūtos ir Eugenijaus 
Pocių, Marytės ir Jono Verbylų, Au
gio Zamoiskio ir kitų, šiemet AL 
Bendruomenė švenčia savo veiklos 
trisdešimtmetį, tad ir studijų dienose 
daugiausia bus svarstomi su ja susie
ti klausimai: 1. “Organizacinė Bend
ruomenės struktūra ir veiklos apim-_ 
tis išeivijoje”, 2. “Lietuvių kalbos iš
laikymo svarba”, 3. “Mišrios šeimos 
ir jų lietuviškumo galimybės bend
ruomenėje”, 4. “IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas”. Tuo pačiu 
metu Adelaidėje bus sušauktas ALB 
krašto valdybos narių, apylinkių pir
mininkų ir seniūnų suvažiavimas.

Britanija
DIDYSIS LONDONO DIENRAŠ

TIS “The Times” vasario 26 d. skil
tyje “Londono dienoraštis” paskelbė 
savo bendradarbio T. Fishlocko pasi
kalbėjimą su Lietuvos atstovu Vincu 
Balicku. Jis pradedamas įvykiais Af
ganistane, kurie V. Balickui yra pa
našūs į Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tragediją, nes ir į Baltijos respubli
kas sovietai atėjo “padėti” žmonėms. 
Toliau primenama, kad Vincas 
Balickas jau turi daugiau kaip 70 
metų amžiaus, Londone yra išgyve
nęs 42 metus. Jis stengiasi išlaikyti 
gyvą Lietuvos dvasią, turi daug dar
bo su gaunamais laiškais, metrikų 
išdavimu. Studentams parūpina 
medžiagos iš atstovybės archyvo, kai 
jie rašo darbus apie Lietuvą. V. Ba
lickas Lietuvos jau nėra matęs dau
giau kaip 40 metų, bet vis dar turi 
puikių prisiminimų ir tvirtai tiki, 
kad vieną dieną ji vėl bus laisva.

MANČESTERIO LIETUVIAMS 
Vasario 16 minėjimą vasario 24 d. 
surengė vietinis DBL Sąjungos sky
rius. Įvadiniu žodžiu jį pradėjo sky
riaus pirm. A. Jaloveckas. Paskaitą 
skaitė A. Bučys, plačiau paliesdamas 
Lietuvos istoriją bei tuos įvykius, ku
rie jai buvo labai svarbūs praeityje 
ir nemažiau yra svarbūs dabartyje. 
Reiškė viltį, kad Lietuva vėl atgaus 
nepriklausomybę. A. Bučys taipgi 
džiaugėsi kultūrine išeivijos veikla. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu ir 
vaišėmis.

Italija
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOJE 

kovo 5 d. mirė a.a. dijakonas Augus
tinas Lisauskas, gimęs 1911 m. Bajo
rų kaime, Trakų apskrityje. Nuo jau
nystės dienų svajojo tapti kunigu, 
bet būdamas neturtingas negalėjo 
studijuoti — teko duonos kąsnį užsi
dirbti pas ūkininkus. Atvykęs į JAV, 
toliau puoselėjo savo svajonę. Paga
liau 1974 m. Toledo vyskupas jam 
leido lankyti nuolatinio dijakonato 
kursus. Įšventintas nuolatiniu dija- 
konu 1976 m., dirbo Toledo vyskupi
joje. Negavęs vyskupo leidimo dėl 
pervėlyvo amžiaus siekti kunigystės, 
1977 m. atvyko į šv. Kazimiero lietu
vių kolegiją, studijavo popiežiškaja
me “Angelicum” universitete. Stu
dijas nutraukė staigi mirtis. Po kon- 
celebracinių Mišių, kurias atnašavo 
vysk. A. Deksnys, Šv. Kazimiero ko
legijos rektorius prel. L. Tulaba ir 
kiti lietuviai kunigai, palaidotas 
Campo Verano kapinėse, "Šv. Kazi
miero kolegijos koplyčioje.

Vokietija
VASARIO 16 ŠVENTĘ Muenche- 

no lietuviai paminėjo vasario 16 d. 
užsieniečiams skirtuose “Haus der 
Begegnung” namuose. Įvadinį žodį 
tarė VLB Muencheno apylinkės pirm. 
R. Hermanas. Paskaitą skaitė dr. K.
J. Čeginskas. Meninėn programon 
tautiniais šokiais įsijungė “Ratukas”,
K. Bradūno eilėraščiu “Donelaičio 
kapas” — E. Juodvalkytė, priminda
ma būrų poeto 200 metų mirties su
kaktį. Po minėjimo įvykusiame po
būvyje padainuota daug gražių dai
nų, pasivaišinta “Ratuko” mergaičių 
paruoštais sumuštiniais ir balandė
liais. Loterijos pelnas paskirtas “Ra
tukui”, kuris ruošiasi dalyvauti tau
tinių šokių šventėje Čikagoje. Jon 
birželio 29 d. išskris 17 “Ratuko” 
šokėjų su vadove A. Griniuviene.

VLADO CESIŪNO LIKIMO KLAU
SIMĄ vėl kelia vokiečių spauda. 
Laikraštis “Rheinische Post” vasario 
22 d. pranešime iš Bonnos teigia, kad 
Maskvoje kursuojantys gandai apie 
V. Cesiūno nusižudyn ą nėra patvir
tinti. V. Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūno pareiškimu, 
tų gandų vokiečiai negali patikrinti. 
Dienraščio “Frankfurter AHgemeine 
Zeitung” teigimas, kad V. Vokietijos 
ambasadorius Wieck pranešė apie V. 
Cesiūno nusižudymą psichiatrinėje 
ligoninėje, esąs neteisingas. Tokio 
pranešimo jis nesąs padaręs. Pana
šios nuomonės yra ir britų dienraš
tis “The Guardian”. Vasario 28 d. 
laidoje rašoma, kad V. česiūnas 
Maskvoje susitiko su V. Vokietijos 
televizijos korespondentu, kuris 
anksčiau jį buvo sutikęs Vilniuje. 
Pasak to vokiečio, V. česiūnas atro
dąs gerai, esąs atleistas iš kariuome
nės, išsiskyręs su žmona, šiuo metu 
dirbąs treneriu vietiniame Vilniaus 
sporto klube.

i



“Ąžuolyno” šokėjai iš Urugvajaus atlieka tautinį šoki “Grūstas” Toronto scenoje Nuotr. St. Dabkaus

Priklausau dviem tautom
Lietuvaitės rašinys, laimėjęs I vietą tarptautiniame konkurse

Redaguoja — LAIMA BERŽINYTĖ ir DANGUOLĖ JUOZAPAVIČIŪTĖ

Lietuvos laisvinimas mūsų akimis
Lietuviai smarkiai priešinosi 

rusams ir Lietuvoje, ir išeivijo
je. Romas Kalanta paaukojo sa
vo gyvybę už laisvę.

Vasario 16 proga mes pager
biame tuos, kurie paaukojo sa
vo gyvybę ir darbus. Ar ne lai
kas minėti tuos, kurie išgarsina 
Lietuvos vardą laisvajame pa
saulyje?

Sibire, psichiatrinėse ligoni
nėse daug lietuvių vargsta. Jie 
kovoja už Lietuvos laisvę — re
liginę ir politinę. Tokie yra: Ni
jolė Sadūnaitė, Viktoras Petkus, 
Balys Gajauskas ir kiti. Dar yra 
daug nežinomų. Ar mes juos 
pakankamai gerbiam? Ar jie 
siekia ne to paties tikslo, kaip 
ir mes?

Yra malonu klausytis paskai
tininkų, kurių temos išreiškia 
žmonių galvoseną prieš 62 me
tus, bet greitai neliks tokių žmo
nių, kurie galės to laiko tema 
kalbėti.

Jaunimui nusibosta klausy
tis tų paskaitų, kurios bando iš
kelt tą pati lietuvišką jausmą, 
ryškiai pastebimą tuoj po karo. 
Lituanistinėse mokyklose jau 
esame išmokę istoriją.

Reikia mokėti ir vertinti isto
riją, bet ar ne laikas stebėti kas 
dabar vyksta pasaulyje ir maty
ti kas darytina padėti Lietuvai 
dabartinėje politinėje padėtyje?

Mes negalim būt užsidarę sa
vuose reikaluose. Jeigu tokie 
būsim, negalėsim išreikšti savo 
užmojų.

Kanados Lietuviu Komitetas 
Žmogaus Teisėms Ginti atkrei
pia dėmėsi ir kitataučių i pa
vergtą Lietuvą. Pasaulis šito
kiam darbui pritaria, ir mes tuo 
būdu ne tik padedam tiem kali
niam, bet ir Lietuvos vardą gar- 
sinam.

Kitos organizacijos, pvz. atei
tininkai, skautai, šauliai ir t. t., 
yra senos ir atvežtos iš Lietu
vos. Jos taip pat reikalingos, nes 
padeda lietuvybę išlaikyti. Jų 
būvimas ir skirtingas galvojimas 
prisideda prie lietuviško cha
rakterio. Vieną organizaciją pa
naikindami, . nubrauktume dalį 
lietuvybės.

Esamoji politinė struktūra iš
sivystė, kadangi buvo reikalas. 
Daugelis jaunimo tos struktūros 
nesupranta ir ja nesidomi. Prie
žastis yra ta, kad jaunimas ne
pakankamai apie ją žino. Tos 
organizacijos menkai informuo
ja jaunimą apie savo istoriją ir 
tikslą dabartiniams laikams.

Dėl Įvairių nuolatinių ginčų, 
mes nei remiam dabartinę poli
tinę struktūrą, nei stipriname 
jos supratimą. Savais ginčais 
atstumiame daug lietuvių ir 
kenkiame lietuvybės išlaikymui.

Taip pat išeivijos organizaci
jos, kaip PLB ir PLJS, yra ne
pilnai remiamos. Bendruomenė 
yra maždaug priimta, bet Jau
nimo Sąjunga dar nėra to pasie
kusi.

Visi nori, kad vaikai užaugtų 
lietuviais, sukurtų lietuviškas 
šeimas, užaugintų lietuvišką 
šeimą, bet siųsti jaunimą į ki
tus kraštus savo gairėms aptar
ti vengiama. Mat, bijoma, kad 
jaunimas nesilaikys senosios 
pažiūros bei tradicijos.

Pasaulis dar vis sukasi ir nuo 
II D. karo įvyko daug pasikeiti
mų politikoj. Mes negalim atsi
sėdę viską stebėt ir išsilaikyt 

nesikeisdami. Jeigu jaunimas 
yra ateitis, tai jam reikia būt 
pasiruošusiam ją sutikti. Dėlto 
reikia susipažinti su dabartinio 
pasaulio reikalais ir padėtimi.

Mūsų veiksniai mažai ką at
liks, jeigu kitataučiai nebus jų 
paveikti. Lietuviai išeivijoj nė
ra pakankamai pajėgūs tą dar
bą atlikti. Reikia eiti kartu su 
estais, latviais ir kitais, kurie 
yra rusų priespaudoje.

Dideliais skaičiais galim Ka
nados valdžią paveikti. Kanados 
ir kitų valstybių valdžios daug 
daugiau gali atlikti, negu keli 
tūkstančiai lietuvių. Bet kažko
dėl vengiam dalyvauti politinė
se Kanados partijose.

Jaunystė yra ateitis
Jaunystė yra labai svarbus 

laikotarpis žmogaus gyvenime, 
nes jo tėvai, draugai ir visa ap
linka, pvz. mokykla, bažnyčia, 
paveikia jį visam gyvenimui. 
Geras brendimas ir augimas pri
klauso nuo sėkmingo perėjimo 
per jaunystės laikotarpi. Yra 
labai svarbu, kad jaunuolis per
eitų per šitą laikotarpį sėkmin
gai, nes kitaip jis nesubręs. Ne
subrendusiam atrodys, kad ap
linka yra keista, ir jis neras sa
vo vietos aplinkoj.

Aplinka labai veikia žmogų. 
Dauguma mūsų to nepastebime. 
Pvz. tėvai yra pirmi vaikų pa
vyzdžiai. Ir jeigu tėvai neparo
dys gero kelio, tai gal ir vaikai 
nesubręs. Draugai ir mokytojai 
ji taip pat labai paveikia, jei 
draugai meluoja, vagia, vartoja 
narkotikus, tai jaunuolis gali 
jais pasekti. Jei vaikas. gimsta 
neturtingoje šeimoje, tai jaučia 
visą gyvenimą. Studijuojant ne
turtingus vaikus yra randama, 
kad jie mažiau noro turi siekti 
augštesnių dalykų. Neturtingi 
vaikai (tyrinėjimai parodo) pa
prastai blogiau galvoja apie sa
ve ir turi mažiau pasitikėjimo.

Jaunystė yra laikas, kai jau
nuolis jieško savęs, savo vietos 
aplinkoje.. Šis jieškojimas yra 
jo brendimo procesas. Erikso- 
nas šį laikotarpį vadina “identi
ty versus role diffusion”. Tai 
reiškia, kad jaunuolis turi su
rasti savo tapatybę ir savo vie
tą aplinkoje. Jis turi nuspręsti 
ko siekti ateityje, kokią profe
siją pasirinkti.

• Kitas psichologas Gasset sa
ko, kad jaunuolis neturi apsiri

Dalis Venecuelos lietuvių jaunimo, dalyvavusio Vasario 16 minėjime Karake

Nesuprantu kodėl šitaip yra. 
Mūsų valdžia, ypač rinkimų lai
kotarpyje, labai domisi etninių 
grupių veikla. Kodėl mes tuo 
nepasinaudojam? Kitos tautos 
tuo pasinaudoja ir yra daugiau 
pasiekusios. Jie nėra dideli lai
mėjimai, bet yra pradžia. Mes 
negalim norėt perdaug iš karto.

Bet negalim likt vien su pra
eitimi. Lietuva tokiu būdu nie
kad nebus išlaisvinta. Jos var
das nebus išgarsintas, jos padė
tis nebus suprantama. Vasario 
16 minėkim tuos, kurie dirba 
už Lietuvos išgarsinimą -ir lais
vinimą.

Virginija Kuraitė

boti tik profesiniu pasiruošimu, 
nes nebus pilnas žmogus. ■

Eriksonas, studijavęs žmo
gaus brendimą, pareiškė, kad 
jaunuolis jieško savo sielos. Esą 
jis turi surasti savo pusiausvyrą 
tarp dviejų gyvenimo krypčių 
— geros ir blogos.

Jaunystės dvasia yra vilties 
dvasia. Jaunuoliui gyvenimas 
yra prieš akis, ir jis gali opti
mistiškai žiūrėti į gyvenimą. 
Yra ir vyresnio amžiaus žmo
nių, kurie gyvena jaunystės 
dvasia. Tai reiškia, kad jie nėra 
jaunuoliški, bet jų galvosena yra 
optimistiška. Yra tikras skirtu
mas tarp jaunai galvojančių se
nių ir jaunuolių, nes senesni 
vistiek negali be rūpesčių gy
venti.

Jaunuolis gyvena dabar, bet 
dirba ateičiai. Lietuvos išeivijos 
jaunimui jaunystė yra ypač 
svarbi. Jaunuolis prisimena tė
vų pasakojimus apie gimtąjį 
kraštą. Tėvai mėgina perduoti 
jaunuoliui lietuvišką kultūrą ir 
lietuvišką dvasią. Jei tai sėkmin
gai atliekama, padaromas pir
mas žingsnis į lietuvybės išlai
kymą. Lietuvių jaunimas netu
ri pasidaryti išgamomis, o būti 
veikėjais, kurie kovoja už mūsų 
Lietuvą, nes jaunystė yra atei
tis.

Rita Rudaitytė

• Toje savo (laisvės) kovoje mes 
negalime tikėtis greito laimėjimo, 
nes istorijos įvykiai bręsta tik lėtai. 
Mes tad neturime nekantraudami 
įvykių eigą matuoti trumpo savo gy
venimo matu. DR. J. ERETAS 
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P. Australijos etninių grupių ta
ryba paskelbė rašinio konkursą te
ma “Ką man reiškia būti etninės 
šeimos vaiku Australijoje?” Kon
kurse dalyvavo 97 vaikai iš 23 tau
tybių. Pirmoji vieta teko Danutei 
Baltutytei. Jos rašinį, išverstą į lie
tuvių kalbą, išspausdino “Mūsų Pa
stogė” 1980 m. 5 nr. Jo tekstą čia 
pateikiame ištisai. RED.

Istoriškai Australijoje tautos 
gimimas laikomas, kai keliolika 
naujakurių įsikūrė Australijoje. 
Jie visi turėjo bendrą tikslą, kal
bėjo ta pačia kalba, dalinosi at
sivežtomis tradicijomis. Šian
dien Australija yra laikoma 
daugialypės kultūros junginiu, 
nes didesnė Australijos imi
grantų dalis atvyko iš įvairių 
pasaulio šalių su įvairiomis skir
tingomis kultūromis, kalbomis 
ir tradicijomis, prisiimdami ir 
įsijungdami į Australijos visuo
menę.

Naujai atvykusieji neatsisakė 
savo kultūros ir kalbos, bet tik
tai prisitaikė prie naujos aplin
kos ir gyvenimo. Daugelis atvy
kusių yra geresnio gyvenimo ir 
sąlygų jieškotojai. Kiti turėjo 
palikti savo kraštą, kadangi jų 
sodybas užgrobė pikti kaimy
nai.

Etninės grupės sukūrė įvai
rias organizacijas; vienas religi
nes, kitas tautinio pobūdžio. Jų 
tikslas, kiek įmanoma, sukurti 
panašias gyvenimo sąlygas, kaip 
savoje tautoje, savame krašte. 
Šios organizacijos negali pilnai 
patenkinti naujai atvykusių nau
joje aplinkoje.

Mano tėvai yra lietuviai. Jie 
gimė Lietuvoje ir ją turėjo pa
likti, kadangi Lietuvą okupavo 
Rusija. Aš gimiau Australijoje 
ir, kai pirmą kartą nuvykau į 
vaikų darželį, nemokėjau kalbė
ti angliškai, kadangi mano tė
vai namuose kalba tiktai lietu
viškai. Aš gana greitai išmokau 
anglų kalbą, o taip pat nepamir
šau lietuvių kalbos. Aš didžiuo- 
jos, kad galiu laisvai kalbėti 
dviem kalbom — lietuviškai ir 
angliškai. Iš tėvų pažinau ir pa
milau visas lietuviškas tradici
jas ir papročius, kurie yra labai 
gražūs. Mano tėvai dažnai man 
sako, kad papročiai ir tradicijos 
yra tautos turtas ir kultūra. 
Juos tauta sukuria per ilgus 
šimtmečius.

Būdama australe su lietuviš
ka prigimtimi, galiu daug geriau 
suprasti, ką reiškia priklausyfti 
tautai ir kas yra tauta. Kai mane 
mokykloje paklausia draugės, 
kas aš esu, visuomet atsakau,

Kai mūsų tėvai jieškojo pastogės
Jau artėja vasario mėnuo, ku

ris pažadina patriotiškumo jaus
mus kiekviename lietuvyje. Kai- 
kurie iš mūsų turėjo progą per
gyventi lietuviu tautos žingsnius 
į subrendimą, bet dauguma per
gyveno šio subrendimo suvaržy
mą. Dėl įvairių priežasčių ne
daug kas yra žinoma apie tą 
pereinamą laikotarpį, kai lietu
viai jieškojo naujos laikinos pa
stogės betkokiame pasaulio 
krašte. Jaunimas sužinojo apie 
savo tėvų istorijas iš jų pasako
jimų. Taip pat galima daugiau 
sužinoti apie aną laikotarpį per
žiūrint žurnalui, kurie buvo iš
leisti išeivijoje. Rašytojas Alo
yzas Baronas įdomiai išreiškė 
pergyvenimus “Laiške dėdei”, 
kuris buvo išspausdintas “Stu
dentų Dienose” 1948 m. liepos 
mėnesį. Sugrįžkime į tuos lai
kus, kai daugybė lietuvių, sovie
tų išguiti iš savo krašto, klajojo 
po pasaulį.

LAIŠKAS DĖDEI
Suvalgęs vieną sūrią silkę 
Ir vyšnios lapą užsirūkęs, 
Su BALFo švarku užsivilkęs, 
Metuos Naujuos sveiks, dėde, būki!

Tave aš sveikinu iš krajaus 
Ir brolėnus abu iš tolo.
Gal jie kur beisbolą sau groja, 
Išgėrę bonką Coca-Cola.

Tu, dėde, strytkariu pardūmęs 
Iš fabriko namo pas pačią, 
Užtraukęs gerą Camel dūmą, 
Skaitai “Ameriką” pas pečių.

O čia mes minim Straton bilių, 
Kanada, Kuba, Sao-Paulo, — 
Visvien, į peklą ar į čili, 
Kad tik toliau nuo tėvo saulės.

Jūs kalbat kaip atomas veikia, — 
Ar Brooklyną iškart patiestų, 
O mes, kaip pragyventi reikia 
Per dien su pora gramų sviesto.

t
Jūs kalbat: “Sur, pakilti gali 
Ir be žmogaus areoplanas”. 
O mes tai vis apie Maršalį 
Ir rusų keikiamą jo planą.

Kai jūs nueinat į saliūną 
Ir geriat viskį arba alų, 
Mes keikiam Juozapą Staliūną, 
Kad jis greičiau kur gautų galą. 

kad esu Australijos lietuvaitė. 
Kadangi šios dvi tautinės pri
klausomybės yra taip glaudžiai 
susijusios, man jas išskirti yra 
neįmanoma.

Lietuviška prigimtis man su
teikia priklausomumą tautai, 
kuri užima garbingą vietą kitų 
tautų tarpe Europoje. Jos isto
rija ir kultūra, sukurta per 
šimtmečius, kelia manyje pasi
didžiavimo jausmą. Liaudies 
dainos, šokiai, velykiniai ir ka
lėdiniai papročiai, tradicijos yra 
pilnos augštos kultūros ir gro
žio. Lietuvių kalba yra viena iš 
seniausių ir gražiausių kalbų 
Europoje.

Visa tai paveldėdama iš savo 
lietuvių tėvų aš išdidžiai ateinu 
su šiuo turtu į naujos tautos 
Australijos tarpą, įnešdama visa 
tai į šio krašto gyvenimą ir kul
tūrą.

Jeigu aš atsisakyčiau savo tė
vų kalbos, gražių tradicijų ir 
papročių, kuriuos mano tėvai 
išsaugojo ir atsivežė iš savo gim
tojo krašto, mano įnašas į šio 
krašto kultūrą būtų žymiai ma
žesnis.

Aš bandysiu išsaugoti savo 
lietuvišką prigimtį, nes mano 
protėviai visa tai sukūrė per il
gus šimtmečius ir ateityje ši lie
tuviška kultūra taps dalimi nau
jos tautos — Australijos kultū
ros.

Aš noriu baigti šį rašinį, tikė
dama, kad Australija, kuri yra 
mano gimtinė, įvertins mano 
lietuviškos prigimties svarbą ir 
supras, kad aš bandau būti ge
ra australe ir kartu nenoriu pra
rasti meilės savo tėvų šaliai — 
Lietuvai.

Danutė Baltutytė

DANUTĖ BALTUTYTĖ, laimėjusi 
pirmą vietą tarptautiniame rašinių 
konkurse Australijoje

Na, taip ir stumiam biednas dienas 
Germanijoj čia tarp germanų.
Ir netikim, kad yr nevienas 
Pasauly kumpis ar šampanas.

Ir netikim, kad žmonės turi
Ir apsiklot, ir pasitiesti,
Ir kada nori valgo sūrį, 
Ir kada nori tepa sviestą.

Ir taip kas naktį mes sapnuojam, — 
Mes ubagai amerikonus, — 
Kad automobiliais važiuojam 
Ir valgom gaidžius, ir bekonus.

Na, o kaip gi laikos draugas Bimba, 
Kaip jam meluot lig šiolei klojas?
Jūs jam užbraukit kokiu rimbu, 
Kad jis greičiau patiestų kojas.

Sudiev, dėdyt, baigiu rašyti, — 
Balfe linkėjimų visiems.
Atsiųski pusmaišį biskvitų 
Arba įdėk dėžutę kem.

Gyvenki sveikas šimtą metų
Ir visada bagetas lik.
Nesiųsk nei kelnių, nei čebatų, 
Tiktai vis Camel pavaryk.
Įdėk ir milko sudžiovinto, 
Ir čyz, ir šokolado plytą.
Ir dar uždėk ant viso šito, 
Dėduli miels, afidevitą.

Ir pasakyk, kad Straton bilių 
Greičiau pravestų pons Trumėnas 
Sudiev. Tave vis tebemyliu — 
Iš Hanau DP Camp sūnėnas.

D. JUOZAPAVIČIŪTĖ

Kauno miesto rotušė, mačiusi rusiš
kos vergijos ir lietuviškos laisvės 
laikus, tebelaukia ...
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MARIUS GUDINSKAS, KLB Hamiltono apylinkės pirmininkas, vienas iš 
sukaktuvinės 25-tosios Kanados Lietuvių Dienos rengėjų Nuotr. J. Miltenio

Politinis jaunimo sąmoningumas
JAV LB Vakarų apygardos 

valdyba, Lietuvių Jaunimo S- 
gos Los Angeles sk. valdyba ir 
Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūrio valdyba suor
ganizavo ir 1980 m. sausio 26- 
27 d. d. surengė politinių studi
jų savaitgalį Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Jaunimo problemai skirtoji 
tema “Politinis jaunimo sąmo
ningumas, jo stiprinimas ir kon
krečios reiškimosi formos” bu
vo svarstoma simpoziumo būdu. 
Svarstybų dalyviai: Danutė Ba
rauskaitė, stud. Asta Grakaus- 
kaitė, stud. Daina Gudauskaitė, 
stud. Gintaras Grušas ir stud. 
Rimas Polikaitis. štai pagrindi
nės mintys.

1. Planingas lietuvių jaunimo 
politinio sąmoningumo ugdymas 
ilgą laiką buvo stipriai apleista 
sritis. Ją suaktualino ir brendi
mo kryptimi pastūmėjo PLJ 
kongresai, o ypač IV-jo PLJ 
Kongreso nutarimai.

2. Politinio jaunimo sąmonin
gumo pažangos procesas iš teo
rinio pasiruošimo neatidėlioti
nai perverstinas į praktišką 
veiklą.

3. Centrinės institucijos daž
nai yra apsunkinamos organiza
ciniais rūpesčiais, teorinių pla
nų kūrimu, tarporganizaciniu 
manevravimu; periferija turi 
laisvesnę erdvę praktiškam dar
bui. Tą laisvesnę erdvę galėtų 
išnaudoti veiklus JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Los Angeles 
skyrius, sukurdamas praktiškos 
veiklos planą, kuris, aprobavus

Apuokas - paukščio vadas
JAMES THURBER

Vieną tamsią naktį, kai nė 
vienos žvaigždės nesimatė dan
guje, ant ąžuolo šakos tupėjo 
apuokas. Du kurmiai bandė pro 
jį prabėgti nepastebėti.

— Jūs! — sako apuokas.
— Kas tokie? — šiaip taip at

sakė nusigandę ir kartu nuste
bę kurmiai.

— Judu du! — sušuko apuo
kas.

Kurmiai greitai pasišalino ir 
papasakojo kitiems miško su
tvėrimams, kad apuokas protin
giausias ir gudriausias iš visų 
gyvulių, nes jis gali matyti tam
soje ir atsakyti į visus klausi
mus.

— Aš atkreipsiu į tai dėmesį, 
— pareiškė paukščių sekreto
rius. Jis pasikalbėjo su apuoku 
paukščių kalba ir pritarė, kad 
iš tikrųjų apuokas yra gudriau
sias ir protingiausias iš visų.

— Ar jis gali matyti ir dienos 
šviesoje? — pasiteiravo rudoji 
lapė. — Visi gyvuliai tik pasi
juokė iš tokio keisto klausimo. 
Tada jie nusiuntė pasiuntinį, 
kad pakviestų apuoką būti jų 
vadu.

Kai apuokas pasirodė tarp 
žvėrių, buvo pietų laikas ir sau
lė aiškiai švietė. Jis ėjo labai 
pamažu, žvalgėsi aplink savo di
delėmis akimis, ir visa tai atro
dė labai, didingai.

— Jis Dievas! — sušuko ma
ža vištytė. Ir kiti pakartojo jos 
šauksmą: — Jis Dievas! 

centro valdybai, galėtų tapti 
modeliu ir kitoms vietovėms.

4. Politinis akademinio jau
nimo sąmoningumas, vedąs į 
prasmingus rezultatus, reiškia
si atviru ir nuolatiniu dialogu 
su prieš einančia ir paskui atei
nančia kartom, stebint, kad nė 
iš vienos pusės nebūtų pereita į 
vienpusį pamokslavimą.

5. Jaunosios kartos ryšiai su 
Lietuvos lietuviais ir pavergto 
krašto tikrovės tiesioginis paži
nimas ugdo jaunimo tautinį ir 
politinį sąmoningumą. Tie ry
šiai daugiausia naudos duoda 
tiems, kurie tokiems kontak
tams yra teoriškai pasiruošę. 
Laikytis šiuo klausimu IV PLJ 
Kongrese priimtų gairių.

6. Rezistencinis apdairumas 
iš vykstančiųjų į Lietuvą reika
lautų kiek galima glaudesnius 
santykius palaikyti su giminė
mis, su artimais profesijos žmo
nėmis ir su pavergtais lietu
viais; su valdžios žmonėmis tik 
tiek, kiek reikalauja būtini ke
lionės formalumai.

PLJ Sąjunga neatidėliodama 
keliaujantiems į Lietuvą paruo
šia -informacinį leidinį.

7. Organizacinis PLJ Sąjun
gos bendradarbiavimas natūra
liai krypsta į PLB-nę, kuri tvar
kosi demokratiniais principais 
ir kuri visų problemų sprendi
muose atvira dialogui. Federa
ciniu principu sudaryti veiks
niai nebeatstovauja esamai išei
vijos diferenciacijai ir lengvai 
gali patekti į sektantiškas, at
skirų asmenų dominuojamas 
ambicines įtakas. B.

Taip jie visi sekė paskui apuo
ką. Kai jis atsitrenkdavo į kel
mus, visi atsitrenkdavo. Paga
liau jie atėjo iki greitkelio. 
Apuokas ėjo viduriu kelio, ir vi
si sekė iš paskos. Vanagas pa
stebėjo atvažiuojantį sunkveži
mį 50 mylių greičiu ir pranešė 
apie tai paukščių sekretoriui. Šis 
pranešė apuokui.

— Ar jūs nebijote? — klausė 
sekretorius apuoką.

— Kas? — atsakė šis šiltai, 
nes negalėjo sunkvežimio maty
ti.

— Jis Dievas! — šaukė visi 
miško sutvėrimai, vis pakarto
dami. Tas sunkvežimis važiavo 
per juos visus. Kaikurie buvo 
tik sužeisti, bet dauguma, o jų 
tarpe ir apuokas — žuvo.

Išvada: daug žmonių galima 
suklaidinti vieną kartą.

Sulietuvino B. Vytienė
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“ŽIBUČIŲ” DAINOS VIENETAS iš 
Argentinos ir “Ąžuolyno” tautinių 
šokių grupė iš Urugvajaus labai sėk
mingai koncertavo Kanadoje ir JAV. 
Kanadoje pietiečiai praleido beveik 
savaitę laiko ir turėjo daug progų 
susipažinti su Toronto, Hamiltono ir 
Montrealio lietuvių jaunimu. Jie ap
lankė miestų įdomybes, lietuvių 
įstaigas, o keletą laisvų vakarų pra
leido su vietiniu lietuvių jaunimu. 
Pietiečių atstovai aplankė Toronto 
miesto burmistrą ir įteikė jam laiš
kus, rašytus Buenos Aires ir Mon
tevideo burmistrų. Apie šį jų apsi
lankymą bei grupių koncertus trum
pą informaciją išspausdino dienraš
tis “Star” III. 11.
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•- Žiburėliai^ uim-s'I • mažiesiems
Laisvė Kanadoje 

ir Lietuvoje
Lietuvoje laisvės beveik nėra. 

Mes, lietuviai, Kanadoje turėtu
me būti labai laimingi, kad gy
vename laisvėje.

Būti laisvam reiškia, kad žmo
gus turi teisę bendrauti su ki
tais, laisvai keltis iš vienos vie
tos į kitą savame krašte. Jis tu
ri laisvę pasirinkti darbą arba 
profesiją, priklausyti politinėm, 
religinėm, idėjinėm, sportinėm 
ir darbo organizacijom ar sąjun
gom. Jis gali gyventi savame 
krašte, apylinkėj ar mieste be 
baimės, kad bus ištremtas kitur. 
Galima laisvai išreikšti savo pa
žiūras žodžiu ar raštu ir remtis 
ta laisve, kuri užtikrina, kad 
žmogus yra nekaltas, nebent jo 
nusikaltimas prieš įstatymus yra 
Įrodytas teisme. Tokios laisvės, 
aš manau, turėtų būti ir Lietu
voje. Lina Totoraitytė, X sk.

Toronto, Ont.
Vasario 16-toji

Aš su draugėmis turėjau pro
gą dalyvauti Vasario 16-ios mi
nėjime. Mes atstovavom skau
čių tuntui “Šatrijai”. Mūsų vė
liava buvo didelė ir graži; tokia, 
kokią įsivaizduojam Lietuvą sa
vo širdyse. Buvo daug kalbų, 
kurios, man atrodė, neturi nie
ko bendro su Vasario 16-ąja. 
Buvo daug parlamento narių, 
kurie, aš manau, neatėjo švęsti 
mūsų minėjimo, bet panaudojo 
šią progą rinkti balsams iš atė
jusių žmonių.

Aš žinojau, kad tikras minėji
mas prasidės sekmadienį, kai 
vyrų choras “Aras” pradės dai
nuoti ir tautinių šokių grupė 
“Gintaras” šokti. Aš tikrai* su
pratau, ką reiškia Vasario 16- 
oji, kai mes atsistojom scenoje 
su vėliava ir sugiedojom Lietu
vos himną. Baigdama, norėčiau 
tarti, kad nereikia kviesti sve
čių, kurie tik kalba ką visi nori 
girdėti ir tuo būdu renka bal
sus. Vasario 16-tąją galima su
prasti iš lietuviškų dainų, šokių, 
himno.

Loreta Žilinskaitė, X sk.
Toronto, Ont.

Vėliavos pakėlimas
Vasario 16-tosios proga mes 

nuėjome į Toronto rotušę. Ten 
žiūrėjome, kaip Lietuvos vėlia
va buvo keliama ir klausėmės, 
kaip Torontas skyrė mums tą 
dieną. Ten kalbėjo apie praėju
sius laikus Lietuvoje ir apie 
turtingą mūsų gyvenimą laisvo
je Kanadoje. Ten girdėjom, kad 
niekados neturėtume užmiršti 
Lietuvos, nes žmonės Lietuvoje 
dirbo sunkiai ir kariavo už lais
vę. Jeigu mes tai užmiršime, tai 
jų darbai ir karai bus veltui. Gal 
mūsų vaikai dar prisimins Lie
tuvą, gal ne. Toronte mes dar 
turime tautinius šokius, skau
tus ir kt. Jeigu mes visiems ro
dysime, kad Lietuva dar gyvuo
ja, gal tada ji niekada neišnyks.

Paulius Karosas, X sk.
Toronto, Ont.

Po dviejų pamokų atvažiavo 
viena ponia iš Wasagos, kuri 
mums skaitė paskaitą. Ji pasa
kojo apie savo kelionę į Lietu
vą, apie Lietuvos didvyrius. Ji 
aiškino, kodėl mes einame į šeš
tadieninę mokyklą ir kodėl mes 
turime būti lietuviais. Po pa
skaitos buvo pertrauka ir po to 
visi važiavome į miesto rotušę. 
Ten nuvažiavę, palaukėm valan
dą ir nuėjome į aikštę, kur pra
sidėjo kalbos. Pirma kalbėjo 
Ramūnė Jonaitienė, KLB To
ronto apylinkės pirmininkė. Vė
liau kalbėjo T. Rupert, Toronto 
miesto valdybos narys. Jis ska
tino mus būti lietuviais ir kovoti 
už tėvynės laisvę. Keliant vėlia
vą, visi giedojom Lietuvos him
ną. Mirga Šaltmiraitė, IX sk.

Toronto, Ont.
Pamokos pasibaigė anksčiau, 

ir mes visi gavome bilietus vyk
ti į miesto rotušę Vasario 16-to
sios minėjimui. Buvo labai šalta 
ir šlapia diena, ir mes visi tru
puti sušalome. Buvo labai įdo
mu žiūrėti į visų veidus, kaip 
visi didžiuojasi savo tauta. Man 
patiko stovėti ir klausyti Tony 
Ruperto, kalbančio apie mūsų 
tautą, kad esam laimingi gyven
dami Kanadoj, nes galim laisvai 
kelti savo vėliavą ir kalbėti sa
vo kalba. Man patiko ta progra
ma. Ir kitą kartą aš žinosiu, kad 
kuo daugiau lietuvių turėtų da
lyvauti mūsų tautinėse šventė
se. Vaida Stirbytė, IX sk.

Toronto, Ont.

Demonstracija 
už laisvę

Prieš tris savaites aš su drau
ge nuvažiavau į Toronto rotušę 
dalyvauti demonstracijoje prieš 
sovietų okupaciją Afganistane. 
Artėdamos prie rotušės, paste
bėjom daug suplėšytų plakatų, 
policiją ir pirmosios pagalbos 
automobilius. Taip pat pastebė
jom, kad buvo daugybė lapelių, 
išleistų marksistų-leninistų par
tijos. Į akis krito raudonai iš
spausdinti žodžiai — “Let the 
rich pay”. Mes negalėjom su
prasti, kas atsitiko. Priėjome 
prie žmonių, kurie klausėsi kal
bėtojų. Rinkimai buvo arti, ir 
visi politikai norėjo pasirodyti 
bei laimėti žmonių balsus. Visi 
sakė, kad reikia būtinai išvaryti 
komunistus iš Afganistano ir iš 
kitų sovietų užimtų kraštų.

Palyginus buvo labai, labai 
mažai žmonių. Turėjo būti dau
giau negu 1,500. nes tai buvo 
rengta visiems, kurie kilę iš so
vietų okupuotų kraštų. Gaila, 
kad daugiau lietuvių negalėjo 
išeiti porai valandų atstovauti 
savo kraštui. Kai pasibaigė vi
sos kalbos, mes sužinojom, kad 
marksistai-leninistai atžygiavo 
ir norėjo sustabdyti demonstra
ciją. Bet muštynės išėjo į gerą, 
nes demonstracija buvo aprašy
ta pirmuose laikraščių pusla
piuose ir buvo rodoma kelis kar
tus per televiziją.

Monika Spudaitė, X sk.
Toronto, Ont.

Mano laisvalaikiai
Kai einu į mokyklą St. Jean 

de Brebeuf, man nebelieka 
daug laisvalaikių, bet ką turiu, 
tuo ir pasinaudoju. Po pamokų 
savaitės dienomis einu į įvairius 
susirinkimus, kurie turi didelę 
reikšmę mokykloje... Aš rašau į 
mokyklos laikraštėlį, o kai ne
galiu sportuoti, padedu instruk
toriams. Daug savo laisvo laiko 
praleidžiu pamokas ruošdama 
arba rašydama poeziją, kuri 
man labai patinka.

Taip pat dalyvauju ir lietu
vių bendruomenės veikloje. 
Kai nedainuoju solo, dainuoju 
su Hamiltono mergaičių choru 
“Aidas”. Su choru keliaujam 
dainuoti į Pietų Ameriką, Čika
gą, Bostoną, Torontą, Montrea- 
lį. Jeigu žmogus moka dainuoti, 
tai turi mokėti šokti. Aš šoku 
Hamiltono tautinių šokių grupė
je “Gyvataras”. Man irgi patin
ka šokti, bet mes labai mažai 
kur išvažiuojame pasirodyti. Aš 
ir skautų organizacijai jau sep- 
tyneri metai priklausau. Įsira
šiau ir į - ateitininkus, kuriems 
irgi dalį savo laiko skiriu.

šeštadienį einu į lietuvių mo
kyklą, kur esu dešimtame sky
riuje. Kitais metais, jeigu bus 
vienuoliktas skyrius, gal eisiu, 
bet dar nežinau.

Per savo laisvalaikius aš la
bai daug ką atlieku, bet kartais 
noriu ir pailsėti.

Ramona Ciparytė, 
X sk., Hamiltonas

Vardo diena
Lai gyvuoja vardo dienos 
ar tai lyja, ar tai sninga; 
lai neliūdi čia nė vienas, 
laimės džiaugsmo lai nestinga!

Ar saulutė aiškiai šviestų, 
ar dangus būtų aptemęs, 
vardo dienai žydi gėlės, 
džiaugias jaunas, džiaugias senas.

Vardo diena — taip, kaip saulė: 
šviečia, šypsos, džiaugsmą audžia, 
kai pasveikinti atėję 
vieni kitiems ranką spaudžia.

Vardo diena greit praeina, 
bet ilgai dar gėlės žydi, 
ir linkėjimai palikę 
jų žiedų šypsnius palydi.

B. VYTIENĖ

Mano vasaros 
atostogos

Vasaros atostogų metu aš mi
niu savo gimtadienį. Paprastai 
ateina mano draugės su dovano
mis manęs pasveikinti. Šią vasa
rą mes su tėveliais nuvažiavome 
į Toronto “Mokslo Centrą” (On
tario Science Center). Centras 
minėjo savo 10 metų sukaktį, ir 
ta proga buvo iškepti didžiuliai 
tortai. Toronto miesto burmist
ras visiems dalino tortą pasi
vaišinti — mes visi jo paraga
vome. Taip pat rengėjai palei
do visą būrį balionų šiai šventei 
atžymėti. Man labai patiko To
ronte praleisti savo gimtadienį.

Onutė Žukauskaitė,
VII sk., Hamiltonas

EįįSZtį

Nuotr. J. MiltenioHamiltoniškio “Gyvataro” mažųjų grupė scenoje vienos iškilmės metu

Pasikvieskime jaunimą iš Lenkijos
AL. GIMANTAS

Užpernai Š. Amerikos išeivija 
dainavo (dainų šventė Toronte), 
o šiemet šoks tautinių šokių 
šventėje. Liepos pradžios rengi
nys vis dažniau ir garsiau prisi
menamas mūsų pačių pokal
biuose, su nemažu dėmesiu jis 
laukiamas ir jaunimo eilėse.

Miela buvo atsikviesti P. Ame
rikos lietuvių šokančią ir dai
nuojančią grupę. Su dar dides
niu užsidegimu reikėtų pasvars
tyti ir apie šokančio bei dainuo
jančio Lenkijos lietuvių jauni
mo būrio pasikvietimą tautinių 
šokių šventėn, žinant su ko
kiais sunkumais toks pakvieti
mas susidurtų anoje pusėje, ar 
tik nebūtų jau pats laikas ryž
tingesnei akcijai, čia vieningam 
darbui galėtų talkinti mūsų po
litiniai, kultūriniai ir visuomeni
niai veiksniai, neišskiriant uo
liųjų mūsų vilniečių tiek JAV- 
se, tiek Kanadoje. Bent iki šiol 
tautinių šokių šventės palikda
vo tam tikrą pelną. Ar kas iš
drįstų piktintis, jei dalis to pi
nigo būtų paskirta bent dali
niam Lenkijos lietuvių jauni
mo grupės kelionės finansavi
mui?

Kad jie norėtų atvykti, abejoti 
netenka. Išvažiavimo procedūra 
būtų tikrai lengvesnė nei iš. so- 
vietinamos Lietuvos. Tokia ke
lionė paliktų itin didelį įspūdį 

Naujasis Ontario vaikų gerovės įstatymas (Ontario 
Child Welfare Act) reikalauja, kad profesijonalai, 
dirbantys su vaikais ar juos gydantys, praneštų 
įtartinus vaikų kankinimo atvejus Vaikų Pagalbos 
Draugijai (Children's Aid Society).

Toks yra įstatymas.
Pranešimas įtartinų vaikų kankinimo atvejų 

yra geriausių būdų sulaikyti nuo pasikartojimo.

Vaikų kankinimas bei piktnaudžiavimas 
yra visų rūpestis.

Mokytojai, gydytojai, slaugės, socialiniai 
darbuotojai, t.y. visi, kurie dirba su vaikais arba 
juos gydo, yra reikalingi jūsų paramos, jei norima 
apsaugoti vaikus nuo piktnaudžiavimo. 
Profesijonalai yra reikalingi jūsų pagalbos.

Jūs esate šios problemos sprendimo dalis.

“YOU AND THE ABUSED CHILD” 
rašydami šiuo adresu:

Child Abuse'Information
Ministry of Community and
Social Services
7th Floor, Hepburn Building
Queen’s Park, Toronto, Ontario 
M7A1E9

Ignoruodami 
problemos neišspręsime

Norintieji žinoti daugiau apie vaikų 
kankinimą bei piktnaudžiavmą prašykite knygelės

Keith Norton, 
Minister of Community and 
Social Services
William Davis, Premier.

Ontario

Pranešimai apie vaiky kankinimų 
per pastaruosius penkerius metus 

daugiau nei padvigubėjo

visai Lenkijos lietuvių bendruo
menei. Teigiamos, tautine pras
me, vibracijos dar ilgai po to 
būtų jaučiamos visoje tenykš
tėje nevisada lengvoje veikloje, 
tautiniame ir religiniame gyve
nime. Sustiprėtų ir jų nuotai
kos, ryšiai, užsidegimas ir pasi
šventimas. Tokių naujų impul
sų jiems tikrai reikia.

Pagaliau toks žingsnis reikštų 
ir išeivijos lietuvių gražų pripa
žinimą visos jų kultūrinės-tauti- 
nės veiklos, būtų nemažas pa
skatinimas. Nebandant dirbtinai 
pervertinti kanadiečių ir ameri
kiečių lietuvių pajėgumo, norė
tųsi manyti, kad toks projektas 
galėtų būti įgyvendintas be di
desnių sunkumų iš mūsų pusės. 
Vyko iš čia sportininkai Austra
lijon, P. Amerikon,' kvietėmės 
jaunimą iš P. Amerikos kraštų, 
tad ar būtų didesnis įsipareigo
jimas atsigabenti Lenkijos lie
tuvių entuziastų grupę?

A+A 
JUOZUI ŽEMAIČIUI 

mirus,
žmonų GENOVAITĘ nuoširdžiai užjaučia —

Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras

Kas žino, gal artimesnius san
tykius užmezgus ir mūsų gru
pėms atsivertų galimybės pasi
svečiuoti ir Lenkijos lietuvių 
tarpe? Tokie ryšiai, artimesnis 
bendravimas labiau artintų abie
jų pusių jaunimą, kuris nori lik
ti tautiškai sveikas ir ištikimas 
bendriesiems tikslams.

Nutautėjimo banga, tokia ryš
ki mūsų pačių aplinkoje, vis di
dėja. Kaikas bendro tame pro
cese yra ir čia, ir ten, t.y. Len
kijoje. Jei save laikome stipres
niais ir pajėgesnias, turime 
jausti pareigą padėti mažiau 
privilegijuotiems. Jie ten gyve
na arčiau Lietuvos, dalis jų 
— netgi lietuviškose žemėse, 
jaučia gimtosios žemės kvapą 
ir trauką. Ta prasme jie yra lai
mingesni už šio kontinento lie
tuviškąjį jaunimą. Tuo būdu ir 
vieni, ir kiti gali tik papildyti 
vieni kitus.

Pašto ženklu paroda
Šiais metais sueina 550 metų 

nuo Vytauto, Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio, mirties. Tokia su
kaktis yra neeilinė, todėl Toron
to Lietuviu Filatelistų Draugi
ja ruošia filatelijos parodą. Ji 
įvyks kovo 29-30 d. d. Lietuvių 
Namu Mindaugo salėje, 1573 
Bloor St. W.

Paroda pavadinta “LITHPEX 
III”. Kanadoje yra labai papli
tęs paprotys trumpinti ilges
nius pavadinimus. Parodos pa
vadinimas yra tokių trumpini
mu pavyzdys. Iš angliško pava- 

. dinimo — “LITHUANIAN PHI
LATELIC EXHIBITION III”, 
paėmus iš kiekvieno žodžio po 
skiemenį ar raidę pasidaro 
“LITHPEX III”. Oficialus pa
rodos atidarymas įvyks šešta
dienį, 11 v. r. Ji bus atidaryta 
iki 8 v. v.; sekmadienį — nuo 
10 v.r. iki 6 v.v.

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija Vytauto, D. Lietuvos 
kunigaikščio, 550 m. mirties su
kakčiai paminėti išleido suveny
rinį voką. Ant jo vaizduojamas 
Vytautas, paimtas iš pašto ženk
lų, kurie buvo sukurti dailinin
ko Adomo Varno 500 m. Vytau
to mirties paminėjimui, ši gra
ži pašto ženklu serija buvo iš
leista 1930 — Vytauto Didžiojo 
metais ir susideda iš 14 pašto 
ženklų. Pirmieji 9 p. ženklai 
vaizduoja D. Lietuvos kunigaikš
tį Vytautą su karališka karūna 
ant galvos ir šermuonėlio ap
siaustu. Likusieji 5 pašto ženk
lai yra didesnio formato. Juose 
matome DLK Vytautą ant žirgo 
iškėlusį kardą ir prisiekiantį 
kerštą vokiečių ordinui, kuris 
užpuolė ir nuniokojo visą kraš
tą bei sudegino Kauno pili.

Tas pats dailininkas Adomas 
Varnas ant oro pašto ženklų 
(Scott katalogo nr. 45-46) vaiz
duoja Vytautą D., Lietuvos ku
nigaikštį, ir lėktuvą virš Kauno. 
Pašto ženklo kairėje yra Vytau
to portretas, o dešinėje — prez. 
Antano Smetonos.

švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės 15 metines 1932 m., 
buvo išleista serija p. ženklu 
(Scott nr. 264-271). Dail. A. 
Varnas ant 5 et. ir 10 et. p. 
ženklų vaizduoja D. K. Vytautą, 
pabėgantį iš Kriavo pilies, ku
rioje jis buvo Jogailos kalina
mas. Ant 15 et. ir 25 et. p. ženk
lų dailininkas parodo Vytautą ir 
Jogailą krikštijant Lietuvą. 
Scott nr. 268 ir 269 parodo 
Grunvaldo mūšį, kur sujungtos 

lietuvių ir lenkų jėgos, vadovau
jant DLK Vytautui, sumušė vo
kiečių ordiną. Vieno lito ir tri
jų litų p. ženkluose matome Vy
tauto Didžiojo vainikavimą.

Parodos metu šeštadienį ir 
sekmadienį suvenyriniai vokai 
bus antspauduojami specialiu 
Kanados antspaudu, kuris turės 
tokį įrašą:
LITHUANIAN PHILATELIC 

EXHIBITION
EXPOSITION DE TIMBRES 

LITHPEX III
MARCH 29 — 30 MARS, 1980

Suvenyrinių vokų Toronto 
pašte su šiuo specialiu pašto 
antspaudu bus antspauduota 
daugiau, kad jų galėtų įsigyti ir 
tie, kurie negalės parodoje 
LITHPEX III dalyvauti. Kaina 
vokų su p. ženklu ir specialiu 
Toronto pašto antspaudu — 50 
et., o vokų be p. ženklo — 25 et.

Kad suvenyriniai parodos vo
kai dar ryškiau primintų, jog 
jie yra suvenyras iš Toronto 
Lietuvių Filatelistų Parodos 
LITHPEX III, buvo pagamin
tas guminis antspaudas, kuriuo 
bus antspauduojami vokai tų 
parodos lankytojų, kurie to pa
geidaus.

JAV prezidentui J. Carteriui 
paskelbus Maskvoj rengiamų 
1980 m. olimpinių žaidynių boi
kotą, mes pamatėme, kad Afga
nistano padėtis yra labai pana
ši į buvusią Lietuvos padėtį, kai 
sovietiniai rusai ją okupavo — 
įvedė savo kariuomenę į Lietu
vą. Jeigu nebūtų buvę tokio 
spontaniško viso pasaulio pasi
priešinimo, tai Afganistanas po 
pusės metų būtų tapęs nauja so
vietų respublika. Toronto Lietu
vių Filatelistų Draugija vasario 
8 d. išleido Maskvos žaidyniti 
boikoto ženkliuką — lipinuką.

Tų boikoto ženkliukų vienas 
lapas (9 ženkliukai, atspausti 
viename lape ir atskirti perfo
racijom) buvo nusiųstas į JAV 
konsulatą Toronte. Į mūsų laiš
ką teikėsi atsakyti net pats JAV 
konsulas atskiru laišku. Tame 
laiške dėkojama už atsiųstą pa
vyzdį boikoto ženkliukų. Pažy
mima, kad mintys, išreikštos ant 
boikoto ženkliuko, atitinka JAV 
nusistatymą, ir dar kartą dėko
jama už pastangas tą boikoto 
ženkliuką išleidžiant. Pasirašė 
ne sekretorius, bet pats genera
linis konsulas Frederick Smith.

Boikoto ženkliukai yra su kli
jais ir yra lipinami ant voko 
kairėje pusėje. Jų galima Įsigy
ti (1 lapas — 9 ženki. — $1.00) 
Anapilio ir Prisikėlimo parapijų 
knygynuose.

Užsakant paštu iš Toronto 
Lietuvių Filatelistų Draugijos 
“LITHPEX III” suvenyrinius 
vokus ir Maskvos olimpinių žai
dynių boikoto ženkliukus, pra
šome kreiptis šiuo adresu: K. 
Kaminskas, 25 Norma Cres., 
Toronto, Ont. M6P 3G9, Cana
da.

• “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.,
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— 510;... .

HOME J. L. Sulimierski

INCOME TAX
10% nuolaida

PENSININKAMS
2290 Bloor St. W. Du blokai ‘ 
Te I. / 69"4558 Runnymede

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvolles Ave., 
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Gerai pavykęs spektaklis

Ten saugos etnines vertybes
Iš pokalbio su Amerikos lietuviu dailininku Povilu Martinkumi 

apie Alkos muzėjų
“Draugo” dienraštyje skai- 

tėm tokią informaciją: “Alkos' 
muziejus, Putnam. Conn., džiau
giasi, kad praėjusieji metai Al
kai buvo labai sėkmingi: pasta
tytas naujas dviejų augštų (80 
pėdų ilgio ir 40 pėdų pločio) 
pastatas, Įvestas apšildymas ir 
elektra. Visa tai galėjom pada
ryti gausių Alkos rėmėju aukų 
dėka. Iki šiol suaukota 88 tūks
tančiai, statybai išleista 102 
tūkstančiai dolerių. Trūkstamą 
sumą paskolino geradariai be 
nuošimčių. Dar liko vidaus Įren
gimas: išdažyti sienas ir lubas, 
padengti grindis, Įsigyti spintas, 
lentynas ir tinkamai sutvarky
ti bei sukataloguoti muziejaus 
eksponatus”.

Neseniai Vašingtone lankėsi 
bostoniškis dail. Povilas Martin- 
kus, ankstyvesniųjų imigrantų 
sūnus. Bostone gimęs, vėliau iš 
meno srities gavęs du bakalau
ro ir du magistro laipsnius, dės
tęs meną Virginijos valstijos 
universitete. Jis 1973 m. buvo 
Charlotsville miesto, Virginijos 
valstijoje, ir dabar tebeveikian
čios meno galerijos pradininku, 
šis Amerikos lietuvis dailinin
kas yra savo darbais užsireko
mendavęs visoje eilėje išskirti
nių amerikiečių dailės parodų 
North Carolines, Virginijos 
valstijose, Bostone ir kitur. 
Prieš kiek laiko pardavė savo 
brangų namą Charlotsville mies
te ir grįžo Į gimtąjį Bostoną. 
Taip pat kelis kartus aplankė 
tėvų žemę Lietuvą, kur patobu
lino savo lietuvių kalbą. Šiais 
metais jis atėjo talkon prel. Pr. 
Juro sukauptam Alkos muzėjui 
bei archyvui įrengti bei sutvar
kyti. Tuo reikalu jis du kartus 
jau lankėsi Vašingtone, bandy
damas gauti Alkai lėšų iš val
džios įstaigų bei įvairių ameri
kiečių privačių fondų.

Dail. P. Martinkaus pagrindi
nis uždavinys — visus rodinius 
peržiūrėti ir sudėti, kad vėliau, 
kai naujosios patalpos bus galu
tinai įrengtos, juos būtų galima 
naudoti. Daug darbo dar parei
kalaus rodinių suklasifikavimas 
bei jų aprašymas.

Peržvelgdami įvairų Alkos tu
rimą etninį-kultūrinį turtą, ran
dame 50,000 tomų stambesnių 
knygų, apie 7-8.000 istorinių 
nuotraukų, 150 lietuviškų kry
žių, 500 paveikslų, 150 žemėla
pių, kurių 50 buvo išleista ne- 
prikl. Lietuvoje. Lietuviškos 
periodikos komplektuose yra. 
400 pavadinimų. Periodika bū
sianti mikrofilmuojama. Tai už
truks apie trejus metis. O kur 
dar gintaro, pinigų, pašto ženk
lų ir įvairių kitų eksponatų rin
kiniai!

Dail. P. Martinkaus žodžiais, 
prel. Pr. Juras, kaip bitelė, visą 
gyvenimą tą turtą rinko ir da
bar, sulaukęs gyvenimo saulė
lydžio, nori, kad visa tai palik
tų ateinančiom kartom, kad tas 
etninis-kultūrinis lobis būtų pri
einamas kiekvienam, norinčiam 
jį pamatyti, ir taip pat moksli- 

> ninkams, besidomintiems etni
niais reikalais bei juos studijuo
jantiems.

Iki šiol prel. Pr. Juro sukaup
tas turtas nebuvo tvarkomas 
dėl patalpų stokos. Bet kai su
sidarė 50-ties žmonių komitetas 
Alkai plėsti bei naujam pasta
tui statyti, kai jaučiama nuošir
di Putnamo seselių globa, kai 
nepaprastą ryžtą parodė kaiku- 
rie komiteto nariai, ypač dr. 
Matukas, J. Vembrė, dr. J. 
Kriaučiūnas, J. Kapočius ir kiti,
— sugebėta surinkti $88.000 
aukų. Išaugo naujas pastatas 
Alkos muzėjui ir archyvui,- nors 
jo vidui įrengti dar trūksta ne
mažai pinigų. Jie turės būti su
rinkti-iš duosniu jų lietuvių.

Tuo'tarpu dail. P. Martinkus 
Vašingtone varsto įvairių val
džios įstaigų duris ir mezga ry
šius su atitinkamais pareigū
nais, norėdamas gauti iš jų lė
šų, kad Alkos muzėjus — archy
vas ateityje galėtų veikti jau 
remiamas valdžios ar stambiųjų 
amerikiečių fondų — Rockefel- 
lerio, Fordo ir kitų. Tokiom lė
šom gauti yra įvairūs įstatymai 
bei jų paragrafai. Jos neskiria
mos statyboms ir pan., bet tiki
masi, kad bus pritaikyti para
grafai, pagal kuriuos Alka atei
tyje gaus lėšas savo egzistenci
jai. O tai būtų tikrai didelis lai
mėjimas, nes ilgiem laikam bū
tų užtikrintas lietuviško etninio
— kultūrinio muzėjaus gyvavi
mas JAV.

Dail. P. Martinkus atrodo 
esąs didelis idealistas. Ne pini
gų viliojamas jis stojo į talką 
Alkai, o idealizmo. BuVęs pra
dininku amerikiečių meno gale
rijos Virginijos valstijoje, jis 
nori atiduoti panašią duoklę ir 
lietuviškam reikalui.

Tuo tarpu į talką, pertvar
kant Alką, stojo ir daugiau bos- 
toniškių. N. Lingertaitis tvarko 
Alkos gintaro rinkinį, restau
ruoja. Jo žmona Aldona prisi
dės prie rodinių katalogavimo. 
R. Lizdenis tvarko pašto ženk
lus, monetas, dr. J. Gimbutas 
kataloguos kryžius, kaimo mo
delius, prisidės prie planavimo 
darbo. Adv. N. Šležienė prisidės 
prie prašymų rašymo įvairiems 
fondams ir organizacijų ženklų 
rinkinio tvarkymo. Taip pat į 
talką jungiasi P. Krukonis su 
žmona, G. Kupčinskienė ir eilė 
kitų.

Tiek rankų stojus į talką, sta
tybas galutinai baigus ir rodi
nius sutvarkius, Alka taps židi
niu, traukiančiu daugelio žvilgs
nius. Bet iki tol dar daug darbo 
bei energijos teks įdėti. Dėkui 
Dievui, kad yra žmonių, jų tar
pe ir jaunimo, kurie stengiasi 
Alkai padėti. Tai liudija ir dail. 
P. Martinkaus atvejis, su ku
riuo Vašingtone teko kelias va
landas išsikalbėti.

Alkos komitetas ir talkinin
kai prašo aukų naujojo pastato 
vidui užbaigti. Jos siunčiamos 
adresu: American Lithuanian 
Archive and Museum ALKA, 
P. O. B. 608, Putnam. CT., USA.

VI. R.

• Melas diplomatijoj — žirgas, be
letristikoj — smauglys.

(J. Kralikauskas)

K. L. GUREVIČIUS

Kovo 9, šeštadienio vakarą, 
Toronto “Central Technikai” 
gimnazijos salėje man teko da
lyvauti įspūdingame kultūrinia
me parengime — dainos vieneto 
“Žibutės” ir šokių grupės 
“Ąžuolynas” koncerte.

Prieš vykdamas į šį rengini, 
nesitikėjau kažko nepaprasto iš
vysti. Mat, buvau įsitikinęs, kad 
gausūs tautiečių skaičiai Kana
doje ir Jungtinėse Valstybėse 
savaime bus nustatę kultūrinių 
parengimų lygį išeivijoje. Bet 
koncertui dar neįpusėjus, paaiš
kėjo, kad aš klydau. Man atro
dė, kad už jūrų marių, kur lie
tuviškos kolonijos skaičiumi yra 
mažesnės, kultūriniai užmojai 
negali prilygti didžiosioms kolo
nijoms. O Pietų Amerikos šokė
jai ir dainininkės šiame krašte 
puikiai užsirekomendavo, kaip 
lietuvių kultūrinės veiklos am
basadoriai.

Vokalinio okteto “Žibučių” 
pasirodymas man sudarė teigia
mą įspūdi. Jau pirmutinė daina 
“Tėvynė Lietuva” pranašavo to
limesnį vieneto išpildymo lygį. 
Aplamai, visose dainose buvo 
jaučiamas kruopštus vieneto pa
siruošimas. “žibutės” dainavo 
sklandžiai, entuziastiškai ir su 
pasitikėjimu. Jų balsai yra la
bai tinkami mažos sudėties cho
riniam dainavimui — lygūs (be 
vibrato), neišsišoką ir subtilūs 
dinamikos pasikeitimuose bei 
perėjimuose. Vengdamos be
reikšmių judesių, “žibutės” at
kreipė klausytojų dėmesį savo 
kuklia laikysena ir gražiu daina
vimu.

Iš visų dainų bene maloniau
siai nuteikė “La Pastorella” ir 
“Los Castillos”, čia ypač buvo 
pastebima puiki vieneto intona
cija, preciziški balsų perėjimai 
ir tikslus dainų charakterio per
teikimas. Pageidautina ir mūsų 
koncertuose retkarčiais įpinti 
panašaus žanro dainų. Labai 
nuotaikingai buvo sudainuota ir 
“Mi Buenos Aires Querido” ant
roje koncerto dalyje, šioje dai
noje buvo aiškiai perteiktas dai
nininkių supratimas Pietų Ame
rikos muzikos charakterio savy
bių. Pagirtina taip pat ir “Beau
tiful Dreamer”, čia buvo tinka
mai išgauta dainos dvasia žo
džių prasmės pajautime, melo
dijos frazavime ir bendroje in
terpretacijoje. žinoma, žodžių 
ištarimas buvo neįprastas, bet 
jį dengė dainos grožio idilija. 
Dainoje “Babylon’s Falling”, 
nors ir entuziastiškai “žibučių” 
sudainuotoje, buvo trūkumų, 
kurių svarbesnis — nepajauti- 
mas dainos charakterio.

Lietuviškos dainos, ypač 
“Skamba, skamba kankliai”, bu
vo labai šiltai klausytojų priim
tos. “Žibutės” jas atliko jaus
mingai, nors ir nevisados išgau- 
damos subtilią lietuvišką dva
sią, dvelkiančią liaudies daino
se.

Būtina paminėti G. Kliaugą, 
kurio rankose akordeonas tapo 
nepakeičiamu “Žibučių” dainos 
instrumentu. Retai kur išgirsi 
tokį puikų akordeono akompa- 
navimą, kaip Kliaugos. Jo mu
zikalumas daug prisidėjo prie 
bendro ansamblio pasisekimo 
antroje koncerto dalyje.

jf:

Scenai atsidarius, žiūrovas 
išvydo neįprasto puošnumo 
vaizdą: visokiais atspalviais mir
guliavo iš Urugvajaus atvykusi 
tautiniu šokių grupė “Ąžuoly
nas”. Buvo jaučiama, kad šičia 
gali įvykti kas nors būdingo. 
Taip ir atsitiko: akordeonams 
pradėjus groti ir jaunimui šok
ti, tasai vaizdas pavirto į gyvą 
spektaklį.

Retas kuris galėjo nusivilti 
“Ąžuolyno” darbo vaisiais. Jisai 
Toronte išryškino bei atskleidė 
įvairių techninių ir meninių 
bruožų, su kuriais nebūtina su
tikti, bet reikia manyti, kad jų 
įtaka bus jaučiama ateity ir ki
tur.

žiūrovui strigo į akis efektin
gas grupės judesio ir vaidybos 
derinys. Beveik visuose šokiuo
se buvo pastebima ne tik kūno 
grakštumas, bet ir reikšminga 
veido išraiška. Nevienas iš pub
likos nusišypsojo iš ūsoto “gas- 
padoriaus” manierų ir grožėjo
si šokyje “Dar ne tavo valia” 
perteikta komiška nuotaika.

Kaikuriuose šokiuose buvo 
pastebima šiek tiek graikiško, 
ypač ispaniško, šokio elementų 
(žingsniavime, kojų kryžiavime, 
galvų pakrypime ir t. t.). Tad jų 
Įsipainiojimo nereiktų perdaug 
kritikuoti. Juk visų kraštų tauti
niuose šokiuose yra įsivėlusių 
panašių “griekų”.

“Ąžuolyno” pasirodymas yra 
įdomus įvairumu ir naujovišku
mu. Mano nuomone, šokių stili
zacija nepanaikina etnografinio 
autentiškumo; atvirkščiai — ji
nai teikia programai malonaus, 
gaivaus vėjelio ir tuo pačiu pra
turtina mūsų šokių lobį. Pana
šiai galvoju ir apie tautinius 
grupės drabužius. Tenka pasa
kyti, kad jų įvairumas ir spal
vingumas daug prisidėjo prie 
šokančio jaunimo bendros este
tinės išvaizdos. O plevėsuoją 
trumpi sijonai ypač pagyvino 
mergaičių judesius.

Nežiūrint “Ąžuolyno” tobulo 
techniško pasiruošimo (kompli
kuotų figūrų perteikime, sklan- 
džiame perėjime iš vieno šokio 
į kitą, grakščiame nusilenkime 
ir t. t.), buvo pastebima kaikurių 
interpretacijos trūkumų. Mano 
supratimu, ypač Sadutėje gru

Virpančiu bangų dailininkas
PRANYS ALŠĖNAS

Dail. Jurgio Juodžio, gyv. Flo
ridoje, paveikslų paroda bus š. 
m. balandžio 12-13 d.d. Toronte 
Lietuvių Namuose. Rengia Lie
tuvių Namų Moterų Būrelis.

J. Juodis gimė 1911 m. spalio 
22 d. Kebliškių km., Pakuonio 
vlsč., Kauno apskr. Pradžios m- 
klą baigė Pakuonyje, o gimna
ziją Alytuje. Studijavo Kauno 
meno mokykloje ir dail. Vieno
žinskio studijoje, tačiau nei vie
nos, nei kitos nebaigė — nuėjo 
kitais keliais.

J. Juodis karinę tarnybą at
liko I-jame gusarų pulke, persi
kėlė į Karo mokyklą ir ją baigė 
aviacijos lakūno j. Itn. laipsniu.

Meno studijas J. Juodis baigė 
Amerikoje. Diplomą gavo bai
gęs “Famous Artists School”, 
Westport, Conneticut, taigi, 
maždaug po 35-rių metų nuo 
meno studijų pradžios, šios mo
kyklos vadovybė, išduodama 
jam diplomą, pripažino “virpan
čių bangų ir kintančių spindu
lių” atsivežtinį lietuvišką stilių.

Dail. J. Juodis priklauso Lie
tuvių Dailininkų S-gai Čikagoje, 
Art in America Society ir The 
American Federation of Art.

Dail. J. Juodžio tapybinis sti
lius labai savotiškas. Kai kas sa
ko, jog jis panašus į Šimonį. .. 
Galimas daiktas, šiokio tokio pa
našumo esama, bet tai išplaukia 
grynai iš jo paties nuotaikų, iš 
jo neramios dvasios.

Dail. J. Juodis, gyvendamas 
šiapus Atlanto, turėjo eilę paro
dų. Savo kūrybos reprodukcijų 
yra davęs lietuviškajai spaudai, 
išleidęs savo paveikslų albumą 
“Tautos keliu” (The Way of Na
tion) Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50-metų ir karalys
tės 717 metų įsteigimo proga. 
Albume yra 50 paveikslų repro
dukcijų — kiekvieniem metam 
po vieną. Albumo paveikslai 
spalvoti, paruošti V. Maželio.

Jis tapo paveikslus, galvoda
mas, jog Lietuvos istorija ir 
žmonės turi būti dailininko pa

Dail. JURGIO JUODŽIO aliejinis paveikslas “Išeivijos dainius”. Jo darbų 
paroda rengiama Toronto Lietuvių Namuose š. m. balandžio 12-13 d. d.

pei nepasisekė išreikšti liūdnos 
atsisveikinimo nuotaikos.

Gaila, kad groję muzikantai 
nepasižymėjo nei kruopščiu 
technišku pasiruošimu, nei nuo
taikingu muzikos perteikimu. 
Gana dažnas akordeonų nesuta
rimas ir neišpildymas dinamikos 
reikalavimų erzino klausytojo 
ausis. O gal tai buvo mikrofono 
kaltė, kuris, mano manymu, 
šiam atvejui buvo nereikalin
gas. Spalvotų šviesų naudojimas 
taip pat, atrodė, buvo neapgal
votas. Prožektoriai kartais nu
blukino drabužių spalvas, iš
kreipė natūralius veidų bruo
žus ir kliudė perteikimą aplin
kai tinkamos atmosferos.

Šitos kelios menkutės pasta
bos nė kiek nesumažina šių 
dviejų grupių meninės vertės. 
Linkiu tokio pat pasisekimo ir 
ateityje.

stebėti bei palydėti istorijos 
priegiobstin aliejumi ir jo tep
tuku drobėje. Jo teigimu, juk 
turime tiek daug gražių legendų 
iš senovės istorijos, kurios rodo 
mūsų senolių laimę, kovas, 
džiaugsmą, viltį, o dažnai ir tra
giką. Turime istorinius faktus 
iš nepriklausomybės kovų, turi
me savo tautos herojus ir nar
sius didvyrius — kodėl neatvaiz
duoti jų kančias ir tragiką?

J. Juodžio tapybiniai darbai 
atliekami labai kruopščiai, at
sargiai ir detaliai. Jis daug lai
ko pašvenčia ypač detalėms, ku
rios teikia jo paveikslams pa
trauklaus spalvingumo.

Atsiųsta paminėti
Vincentas Liulevičius, AMERIKOS 

LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA 
1870-1977. Išleido Pedagoginis Litua
nistikos Institutas (5620 South Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA). 
Čikaga, 1980 m., 223 psi. Kaina — 
$8.00.

Algirdas J. Greimas, APIE DIE
VUS IR ŽMONES. Lietuvių mitolo
gijos studijos. Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas. Čikaga, 1979 
m., 360 psl. Kaina — $10.00. Leidė
jų adresas: Gintautas Vėžys, 7338 S. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA. '

CHRONICLE OF THE CATHOLIC 
CHURCH IN LITHUANIA No. 36, 
Jan 6, 1979. Translated by Vita Ma- 
tusaitis, edited by Rev. Casimir Pu- 
gevieius. Published by the Lithua
nian R. C. Priests’ League of Ameri
ca, 351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, USA.

“Merkelis 
Giedraitis"9 - 

nauja knyga apie šį didvyrį ir 
jo nuostabius laikus; gaunama 
pas platintojus ir tiesiai iš 

leidyklos:
Amberland Publishing Co., 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.

Kaina: $7.00 minkštais virše
liais, $11.00 — kietais.
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H KULTflKI NEJE VEIKLOJE
NAUJOJI LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS VALDYBA, išrinkta 
korespondentiniu būdu, savo būstinę 
turės Los Angeles mieste, nes jame 
ir jo apylinkėse gyvena visi išrink
tieji: pirm. Bernardas Brazdžionis, 
vicepirm. ir narys ryšiams Tomas 
Venclova, sekr. Alė Rūta, ižd. Alfon
sas Gricius, narys ir biuletenio red. 
Bronys Raila. Susirašinėjamą ir na
rio mokestis siunčiamas sekr. Alės 
Rūtos adresu: LRD, 306 22nd Street, 
Santa Monica, CA 90403, USA.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ, Muenche- 
no operos sopranas, dainuojanti įvai
riuose Europos teatruose, susilaukė 
Bavarijos švietimo ministerijos spe
cialaus pagerbimo. Už išskirtinus 
nuopelnus muzikos srityje jai suteik
tas Bavarijos kamerinės dainininkės 
vardas, kurį taip pat gavo ir kitos 
trys danininkės — M. Price, E. Ma
this, J. Varday.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS 1979 m. premiją laimėjo rašyto
jas ir dramaturgas Algirdas Lands
bergis už “Ateities” leidyklos išleis
tą savo novelių rinkinį “Muzika įžen
giant j neregėtus miestus”. Balsų 
dauguma jam premiją kovo 9 d. pa
skyrė Čikagoje posėdžiavusi LRD 
sudaryta komisija: pirm. Povilas 
Gaučys, sekr. Marija Saulaitytė-Stan- 
kuvienė, nariai — Algirdas T. Anta
naitis, Julija Švabaitė-Gylienė ir Ni
jolė Jankutė-Užubalienė. Premijos 
mecenatas — JAV Lietuvių Fondas. 
Premijas A. Landsbergis jau yra ga
vęs už savo romaną “Kelionė” ir 
dramą “Penki stulpai turgaus aikš
tėje”.

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
vardo jaunimo premija Joanai Ku- 
raitei bus įteikta kovo 30, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Čikagos Jaunimo Centro 
kavinėje. Meninę programą atliks 
Jūratė Tautvilaitė ir Renata Bielsky
tė. Įėjimas nemokamas. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
TREMTYJE centro valdyba planuo
ja išleisti anglų kalba Jurgio Gliau- 
dos romaną “Agoniją”. Knyga jau 
verčiama. Finansinės paramos tiki
masi susilaukti iš visų šaulių kuopų 
ir pavienių prenumeratorių. Iš anks
to užsisakiusiems knyga kainuos $12, 
o jos rinkos kaina bus $15. Sumany
mui įgyvendinti reikės bent 400 pre
numeratorių.

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ KLUBAS Ontario provinci
joje, Kanadoje, paskelbė novelės 
konkursą. Norima, kad joje būtų 
vaizduojamas lietuvių pensininkų gy
venimas. Noveles, pasirašytas slapy
vardžiu su autoriaus pavarde bei 
adresu atskirame užklijuotame voke 
prašoma siųsti iki š.m. rugsėjo 15 d. 
šiuo adresu: HL Pensininkų Klubas, 
P.O. Box 1046, Hamilton, Ont., Cana
da L8N 3R4.

MONTREALIEČIŲ “GINTARO” 
ANSAMBLIS balandžio 12, šeštadie
nį, 7 v.v., koncertuos Filadelfijos Lie
tuvių Namuose, 2715 E. Allegheny 
Ave. Rasos Lukoševičiūtėš vadovau
jamą ansamblį sudaro apie 70 jau
nuolių. Filadelfijos lietuviams jie at
veš dainų ir šokių pynę su liaudies 
instrumentų orkestro palyda. Kon
certą rengia Filadelfijos ir Pietinės 
New Jersey LB apylinkės. Sekančią 
dieną “Gintaras” užsuks ir į “anglia
kasių Lietuvą” — Pottsville vietovę, 
kur jo koncertą rengia 144-ji vyčių 
kuopa.

. MONS. ZENONO IGNONIO dien- 
raštinius 1941-44 metų užrašus “Pra
eitis kalba” spaudai paruošė Kle
mensas Jūra, gyvenantis Brazilijoje. 
Autorius yra buvęs karo kapelionu 
Gudijoje II D. karo metais. Viršelis 
— dail. Pauliaus Jurkaus. Spausdino 
1980 m. Tėvų pranciškonų spaustu
vė Brooklyne, N.Y. ši 286 psl. knyga 
gaunama pas platintojus; kainuoja 
S8. Kl. Jūra taipgi yra parašęs ir iš- 
leisdinęs monografinio pobūdžio 
knygą apie Z. Ignonį “Monsinjoras”. 
Šiuo metu K. Jūra baigia ruošti spau
dai savo novelių rinkinį ir jieško lei
dėjo. Jo adresas: Klm. Jūra. Caixa 
Postal 62, Itanhaem, 11740 (S.P.), 
Brazil.

NIUJORKO LIETUVIŲ DAILI
NINKŲ SĄJUNGOS narių metinis 
susirinkimas vasario 24 d. įvyko dai
lininkų Aleksandros ir Vytauto Ka
šubų namuose Manhattane. Kadangi 
valdybos pirm. J. Rūtenis šiuo metu 
gyvena Cape Code, Mass., ir negalė
jo dalyvauti susirinkime, buvo per
skaityta stropiai jo paruošta veiklos 
apžvalga. Pasibaigus senosios valdy- 

' bos dvejų metų kadencijai, naujojon 
valdybon išrinkti: pirm. Petras Vaš- 
kys, vicepirm. ir sekr. Paulius Jur
kus, ižd. Marija Žukauskienė. Sąjun
ga dabar turi 33 narius, gyvenančius 
tarp Bostono ir Filadelfijos. Susirin
kime nutarta šį rudenį surengti bend
rą narių darbų paroda.

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIO
TEKOS LEIDYKLA Čikagoje išleis 
žurnalisto Broniaus Kviklio paruoštą 
veikalą “Telšių vyskupija”, priklau
santį šio autoriaus knygų serijai apie 
Lietuvos vyskupijas. Br. Kviklys 
šiam veikalui yra surinkęs daug nau
jos ir dar niekur neskelbtos medžia
gos, kunigų bei vyskupijos švento
vių nuotraukų ne tik iš senesnių, bet 
ir dabartinių laikų. Prie “Telšių vys
kupijos” išleidimo prisideda JAV 
Lietuvių Katalikų Kunigų Vienybė. 
Veikalas jau baigiamas ruošti ir 
greit bus atiduotas M. Morkūno 
spaustuvei.

LIETUVOS DAILĖS MUZĖJUS 
Vilniuje surengė dail. Antano Ged
mino kūrinių parodą, atspindinčią 
amžiaus penkiasdešimtmetį. Kartu ji 
yra ii- apžvalginė viso gyvenimo 
veiklos paroda, nes surengta jau po 
dailininko mirties. A. Gedminas dau
giausia pasižymėjo knygų iliustravi
mu, nes ilgus metus dirbo “Minties” 
leidykloje, pats jas iliustruodamas ir 
parinkdamas kitų dailininkų iliustra
cijas. Pirmą kartą šioje parodoje bu
vo išstatyti A. Gedmino tapybos dar
bai, daugiausia susieti su Rašų, Sie- 
sarties, Baltųjų Lakajų, Juodųjų La- 
kajų ežerais bei Vilniaus apylinkė
mis. Jo palikime taipgi yra nemažai 
knygženklių ir natiurmortų.

PROF. DR. JUOZAS DALINKE- 
VIČIUS, detalių geologinių tyrimų 
pradininkas Lietuvoje, mirė Vilniu
je vasario 26 d., sulaukęs 86 metų 
amžiaus. Velionis 1919 m. buvo bai
gęs Petrapilio kalnakasybos institu
tą, vėliau dirbęs jame dėstytoju. Į 
Kauno universitetą įsijungė 1925 m., 
geologijos - mineralogijos doktoratą 
gavo 1935 m. Įsteigęs inžinerinės geo
logijos katedrą 1940 m., jai vadovavo 
iki 1948 m. Vilniaus universitete dir
bo geologijos katedros profesoriumi 
ir vedėju, hidrogeologijos ir inžine
rinės geologijos katedros profesoriu
mi konsultantu. Yra paskelbęs apie 
100 mokslinių darbų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos geologiniais klausimais. 
Velionies dėka buvo atrastos svar
biausios iškasenos Lietuvoje, sustip
rinusios statybinių medžiagų pramo
nę. Velionis vasario 28 d. palaidotas 
gimtojo Pamūšio kaimo kapinėse, 
Ukmergės rajone.

AŠTUNTOJI RESPUBLIKINĖ AK
VARELĖS paroda Vilniuje buvo ga
vusi 300 rodinių, bet vertintojai at
rinko tik 120, kurie priklauso pus
šimčiui dailininkų. Pirmą kartą ak
varelių parodoje dalyvavo dailininkai
— V. Kalinauksas, I. Labutytė,- R. 
Skuja, V. Panaskovas, V. Afanasje- 
vas ir A. Tornau. V. Kalinauskas yra 
žymus grafikas, šiai parodai pateikęs 
penkias akvareles iš kelionės po Ita
liją. Gerai buvo įvertintas ir debiu
tuojančios I. Labutytės ciklas “Me
džiai ir žemė”. Meniniu brandumu 
išsiskyrė A. Petrulio, K. Abramavi- 
čiaus, E. Urbonavičiaus, P. Stausko, 
L. Tuleikio, P. Poručio darbai. Savo 
akvarelėms dailininkai buvo pasirin
kę ne tik gamtovaizdžius, bet ir por
tretus, natiurmortus, figūrinės kom
pozicijas. Pirmoji respublikinė akva
relės paroda buvo surengta prieš 16 
metų.

DAIL. JONAS PRAPUOLENIS, 
pasižymėjęs baldų projektuotojas, 
mirė vasario 28 d., nespėjęs atšvęsti 
aštuoniasdešimtojo gimtadienio ko
vo 14 d. Velionis buvo kilęs iš Šakių 
apskrities, lankęs Kauno amatų mo
kyklos medžio ir metalo plastikos 
skyrių. Kauno meno mokyklą lankė 
ir baigė 1923-28 m. Studijas gilino 
1934-35 m. Paryžiaus taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės mokykloje, pa
grindinį dėmesį skirdamas pastatų 
vidaus įrengimams. Už baldų kom
plektą tarptautinėje parodoje Pary
žiuje 1937 m. laimėjo aukso medalį. 
Baldų bei vidaus įrenginių dailinin
ko specialybę įsigijo 1945 m., ekster
nu apgynęs diplominį darbą. Pokary
je dirbo Kauno taikomosios dailės in
stitute, dėstydamas baldų kompozi
ciją, vadovaudamas pastatų vidaus 
apdailos katedrai. Kai architektūros 
specialybės buvo iškeltos į Vilnių, 
panašų darbą tęsė Kauno S. Žuko 
taikomosios dailės technikume. Pen
sijon išėjo 1956 m. Jo palikimą suda
ro apie 200 baldų komplektų visuome
ninėms patalpoms ir privatiems bu
tams, daug antkapinių paminklų, su
venyrų ir papuošalų. Lietuvos Meno 
Draugija velionį buvo išrinkusi savo 
garės nariu.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE dainų ir operų arijų rečitalį 
vasario 27 d. surengė Vilniaus ope
ros baritonas Eduardas Kaniava. Pir
mojoje dalyje jis atliko J. Gruodžio 
dainą “Visur tylu”, J. Tallat-Kelpšos
— “Už augštųjų kalnelių”, P. Čai
kovskio, C. Cui, G. Sviridovo roman
sus, antrojoje dalyje — W. A. Mo- 
zarto, G. Rossinio, G. Paisiello operų 
arijas. Koncertas užbaigtas dviem E. 
Griego dainom — “Myliu tave” ir • 
“Kelionė į tėviškę”. Akompanavo ka
merinis Lietuvos orkestras, diriguo
jamas prof. S. Sondeckio, rečitalį pa
pildęs J. Naujalio “Svajone”, dalimi 
W. A. Mozarto simfonijos ir G. Do
nizetti “Allegro”.

KLAIPĖDOS MOKYTOJŲ NA
MUOSE buvo suvaidintas pirmasis 
novelių teatro spektaklis. Jį suorga- 
n i z a v o Vilniaus konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų vyr. dėstytojas 
G. Šimkus, talkon pasikvietęs Klai
pėdos pedagogus, tų fakultetų lietu
vių kalbos, literatūros ir režisūros 
specialybės absolventus.

ŠVENČIONIŲ RAJONO LIAU
DIES MEISTRŲ darbų paroda įvyko 
Adutiškio kultūros namuose. Savo 
medžio drožiniais išsiskyrė V. Jakš
tas, kaukėmis — J. Revinskas, tapy
bos kūriniais — A. Okunis, V. Pruns- 
kus, I. Janovič. Lankytojai taipgi gė
rėjosi A. Kudabienės, S. Kairienės, 
T. Lipinskienės, J. Rimšelienės lo
vatiesėmis bei rankšluosčiais. Nuo
taikingą programą atliko etnografi
nis Lazdinių kaimo ansamblis, paro- 
don įsijungęs dainomis, pasakomis, 
mįslėmis. Nemažo dėmesio susilau
kė etnografiniai valgiai — blynai, 
virtiniai, iš rugių pagamintas raugie- 
nės gėrimas. V. Kst.

i
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CHOLKMI R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

ISLINGTON - EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vienaaugštis; vi
sai nauji kilimai, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu 
įvažiavimu; tuojau galima užimti. Turim dar keliolika namų tame 
pačiame rajone.
PRINCE EDWARD DR. - BLOOR, dviejų augštų 6 kambarių atskiras 
namas, kvadratinio plano, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu.
BABY POINT rajone, 6 kambarių atviras namas, moderni virtuvė, už
baigtas rūsys, kvadratinis planas, 2 prausyklos, dvigubas garažas, pra
šoma kaina $89,900.
JANE • ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas; alyva šildomas; gara
žas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina tik $59,900; skubus parda
vimas.
INDIAN ROAD - HIGH PARK, palikimas, 7 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 prausyklos, vandeniu-alyva šildomas; dvigubas 
garažas. z
SCARLETT ROAD - LAMBTON SQUARE, 6 kambarių bendranamis 
(condominium) — “penthouse”; 2 prausyklos, centrinis vėsinimas-šil- 
dymas; didžiulis balkonas; vaizdas į golfo aikštyno pusę, puikus vaizdas.
SOUTH KINGSWAY, 6 kambariai bendranamyje (condominium), 2 
prausyklos, plaukiojimo baseinas, pirtis ir t.t.; arti susisiekimo bei 
krautuvių.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.

Ontario premjeras WILLIAM DAVIS su V. MIKELENAITE-SOUCIE, 
vykdomąja asistente ministerio D. J. Wisemano. Ji taip pat dalyvauja 
etninių reikalų komisijoje kaip patarėja

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS 

namų 239-5923
ANTANAS GINIOTIS 

namų 769-9356
Kanados Įvykiai

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 e 532-3414

AKTYVAI -

KASOS VALANDOS: E 

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 E 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

ANAPILYJE skyrius veikia

virš 17 milijonų

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 13 %
term, indėlius 1 metų .... 1114% 
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ..........................  12 %
taupomųjų s-tų ...........  10 %
spec. taup. s-ta 11 14%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ: 
asmenines 13!4%
mortgičius ...................... 13 %
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS
-----------------------------o-----------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St W

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

531-1331

531-1305

AUTORITE SALES & SERVICE 
1636 Dundas Street West, • 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _, „ _
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

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

c televisionI / S Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam “ADMIRAL” ir kitų firmų televizijas 
bei “stereo” aparatus. Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotoqrafas sPecia|istas portretų, 

v , e vestuviniu ir vaiku
Petras Žemaitis, nuotraukų. Įrėminimai

ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place)

Tel. 249-3177, pa 6 valandos vakaro 248-9564

(Atkelta išl-mo psl.) 
pagrindu imant valstybės iždo 
trumpalaikių paskolų lakštus. 
Prie jų palūkanų pridedama
O, 25%. To priedo dėka pirmą 
ketvirtadieni valstybinis Kana
dos bankas paskolas pabrangino 
iki 14,16%, o visi kiti Kanados 
bankai — iki 15,75%. Atrodo, 
šios kylančios palūkanų karuse
lės nebus galima sustabtdyti, 
nes JAV bankai už paskolas jau 
gauna net 19% ir greičiausiai 
pasieks 20*%. Palūkanų kilimas 
didžiausią problemą sudaro 
mortgičius atnaujinantiems na
mų savininkams. Daugelis jų ne
įstengia sudaryti staiga padidė
jusių įmokų. Dėl šios priežas
ties “Canada Trust” bendrovė 
pasiūlė pusės metų mortgičių 
sutartis, palūkanų reikalaudama 
15,25%, nors tokiems mortgi- 
čiams dažniausia reikia 25 me
tų sutarties. Namų savininkams 
paliekama viltis, kad palūkanos 
ateityje gali sumažėti. Ši viltis 
betgi greičiausiai nepasiteisins 
— mortgičių palūkanas teks di
dinti naujomis jų sutartimis kas 
pusę metų. Su nauju palūkanų 
nustatymu vėl pradėjo kristi 
Kanados dolerio vertė užsieny
je, per porą savaičių sumažėda- 
ma 2 centais. Antrąjį ketvirta
dienį Kanados banko palūkanos 
paskoloms nuo 14,16% pakilo 
iki 14,79%.

Sveikatos ministerė M. Begin 
paskelbė pensijų padidinimą ka
nadiečiams nuo balandžio 1 d. 
Mėnesinė Kanados pensija vien
gungiams nuo $182.42 padidi
nama iki $186.80, o mėnesinis 
priedas neturtingiesiems — nuo 
$149.76 iki $153.35. Tokie pen
sininkai dabar gaus $340.50 če
kį. Panašus padidinimas taiko
mas ir vedusių pensininkų po
rai — jie gaus $628.62. Spaudo
je jau nekartą buvo atkreiptas 
dėmesys į faktą, kad viengun
giams pensininkams sunku su
durti galą su. galu, kai tenka 
nuomoti kambarį arba butą. 
Lengviau yra pragyventi pensi
ninkų porai, kurių pensija yra 
didesnė beveik $300. Teigiama, 
kad dėl šios priežasties viengun
giai pensininkai — senukai ir 
senukės — dažnai yra priver
čiami gyventi poromis be jokios 
oficialios santuokos.

Elektronikos inž. Peter Treu, 
suplanavęs š. Atlanto Sąjungai 
padangių apsaugą, nutarė išva
žiuoti iš Kanados. RCMP parei
gūnai pas jį rado slaptus šios 
organizacijos dokumentus, kai 
jam jau buvo atšauktas priėji
mas prie valstybinių paslapčių. 
Dėlto jis uždarame teisme 1978 
m. buvo nuteistas kalėti dvejus 
metus. Sekančiais metais ape
liacinis Kvebeko teismas tą 
sprendimą panaikino. Pasirodo, 
niekas inžineriaus P. Treu ne
buvo painformavęs, kad jam už
draustas priėjimas prie valsty
binių paslapčių, o Š. Atlanto Są
junga ir toliau siuntinėjo slap
tus savo dokumentus. Dėl šios 
bylos inž. P. Treu prarado žmo
ną, turėjo didelių finansinių 
nuostolių. Už visą nesusipratimą 
jis norėjo gauti $150.000 kom
pensacijos, bet šį reikalavimą 
atmetė Kanados vyriausybės pa
skirtas tarpininkas L. Tremblay, 
buvęs vyr. teisėjas Kvebeko ape
liaciniame teisme. Inžineriaus
P. Treu byla, susilaukė nemažo 
spaudos dėmesio dėl jos visiš
ko uždarumo, kurį sunku patei
sinti demokratinėje valstybėje. 
Save jis dabar laiko politine au
ka ir dėlto su dviem savo vaikais 
ruošiasi išvažiuoti užsienin.

Iš kalėjimo buvo išleistas Ka
nados paštininkų unijos vadas 
J. C. Parrotas, pernai nuteistas 
kalėti 3 mėnesius už parlamento

įsako nepaisymą paštininkų 
streike 1978 m. rudenį. Parla
mentas tada 20.000 Kanados 
paštininkų įsakė grįžti darban, 
o J. C. Parrotas ragino juos ne
klausyti. Už gerą elgesį bausmė 
jam sumažinta vienu mėnesiu. 
Su jo grįžimu vėl gali prasidėti 
paštininkų streikai, nes 1978 m. 
federacinio parlamento užkrau
ta sutartis jau seniai yra pasi
baigusi. Naują darbo sutartį pa
sirašė laiškanešių unija, vado
vaujama R. McGarry. Algos 
jiems padidinamos 9,4%, pride
dant specialius priedus pagal 
infliacijos nuošimtį. Jei šieme
tinė infliacija pasieks 10% , me
tų pabaigoje laiškanešiai gaus 
po $9,13 už darbo valandą. Sa
vaitinis jų atlyginimas tada pa
kils maždaug iki $360, metinis 
— prašoks $19.000. Tokio atly
ginimo negauna net plieno pra
monės darbininkai Hamiltone 
prie lydymo krosnių, o viduti
nė mokytojų alga Ontario kata
likų mokyklose tėra $19.500. 
Pastariesiems reikėjo ilgų stu
dijų, kai tuo tarpu laiškanešiui 
pakanka sugebėjimo perskaity
ti siuntų adresus. Skaityti iš
mokstama jau pradinėje mo
kykloje.

Buvusi Kanados užsienio rei
kalų ministerė F. MacDonald 
susižeidė automobilio nelaimė
je. Nelaimės priežastis — neat
sargus vairuotojas plente prie 
Otavos. Jis bandė aplenkti F. 
MacDonald automobilį, nors ta 
plento puse iš priekio artėjo ki
tas automobilis. F. MacDonald, 
norėdama išvengti trijų auto
mobilių susidūrimo, griebėsi 
stabdžių ir pasuko į griovį. Nu
kentėjo veidas ir viršutinė kūno 
dalis. Nuo rimtesnio sužeidimo 
ją išgelbėjo saugos diržai.

Kanadoje gyvenantys portu
galai lig šiol neturėjo juos jun
giančios bendrinės organizaci
jos. Pradžią šia kryptimi atnešė 
Azorų salas nusiaubęs žemės 
drebėjimas. Organizuojant pa
galbą nukentėjusiems tautie
čiams, buvo sudaromi įvairūs 
komitetai. Tarpusavis tų komi
tetų bendravimas paskatino 
siekti bendrinės organizacijos. 
Kovo 7 d. Toronte įvykusiame 
pasitarime buvo įsteigtas Kana
dos Portugalų Kongresas, kuris 
dabar rūpinsis socialinės gero
vės, švietimo bei kitais reika
lais, skatins portugalų įsijungi
mą į Kanados gyvenimą.©^SPORTAS

/PRANEŠIMAI
Svarbus pasitarimas. Metinių spor

to žaidynių išvakarėse balandžio 25 
d. Detroite kviečiamas sporto klubų 
pirmininkų arba jų atstovų pasitari
mas. šiame pasitarime taip pat da
lyvaus JAV krašto valdybos vice- 
pirm. Algis Rugienius, PLB valdybos 
narys Zigmas Žiūpsnys ir centro val
dybos atstovai. Pasitarime bus apta
riama kelionė Australijon, baltiečių 
ir ukrainiečių sporto žaidynės ir kiti 
reikalai. Pasitarimas įvyks Letuvių 
Kultūros Centre, 25335 West Nine 
Mile Rd., Southfield, Mich. 48034. 
Tel. 1-313-356-9721. Pasitarimai pra
sidės 8.30 v.

Krepšinio ir tinklinio žaidynės. 
Balandžio 26-27 d.d. Detroite ruo
šiamos metinės krepšinio ir tinklinio 
žaidynės. Krepšinio varžybos bus šių 
klasių: vyrų A ir B, jaunių A, B ir 
C, moterų ir mergaičių A. Kiekvie
noje klasėje galės dalyvauti nedau
giau kaip 8 komandos. Tinklinio var
žybos vyks vyrų, jaunių A, moterų ir 
mergaičių A ir B klasių. Komandų 
skaičius neribojamas. Stalo te
niso varžybų nebus, bet šachmatų 
bus. Žaidynių registracija — iki ba
landžio 12 d. šiuo adresu: Andrius 
Butkūnas, 25356 Leestock Ct., Far
mington, Mich. 48024, USA. Po galu
tinės registracijos klubams bus iš- 
siutinėta išsami informacija apie žai-

Ateitininkų žinios
Į ateitininkų vakarienę, kuri įvyks 

balandžio 19, šeštadienį, 6 v.v., Pri
sikėlimo par. salėje, kviečiami visi 
ateitininkai, tėvai ir Toronto visuo
menė. Vakarienė rengiama metinės 
šventės proga. Kalbės Federacijos 
vadas J. Laučka ir bus meninė pro
grama. Vakarienėje dalyvaują pra
šomi iš anksto įsigyti bilietus, nes 
reikia žinoti dalyvių skaičių. Bilie
tus platina tėvų komiteto nariai ir 
koordinacinis komitetas. Nori užsi- 
saskyti bilietus telefonu prašomi 
skambinti G. Kaknevičienei tel. 532- 
6760.

Ateitininkai studentai, norį vado
vauti vasaros stovyklai Wasagoje, 
prašomi kreiptis į dr. O. Gustainie
nę, 179 Cassandra Blvd., Don Mills, 
Ont. M3A 1T4, tel. 445-4521.

“Karštas katilas”. Kovo 31, pir
madienį, 7.30 v.v., Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje renkasi visi 
studentai ir moksleiviai, kurie galė
tų prisidėti vaidybos ar kitokiais ta
lentais prie ateitininkų šventei ren
giamo vaidinimo “Karštas katilas”. 
Jei kam reikia daugiau informacijų, 
prašome teirautis pas Rimą Gustai- 
nytę 445-4521 arba Morkų Sungailą 
239-1047.

Skautų veikla
• šv. Mišios, Toronto skautininkų- 

kių ramovės užprašytos, prisimenant 
prieš 10 metų mirusį a.a. Stepą Kai
rį, bus atnašaujamos balandžio 13, 
sekmadienį, 7 v.v., Prisikėlimo šven
tovėje. Į pamaldas kviečiami: sesės, 
broliai, tėvai ir visi tautiečiai. Skau^ 
tai-tės atvyksta uniformuoti.

• Šį šeštadienį kovo mėn. 29 d., 
7 v.v., Kanados rajono vadijos ren
giamas pianisto Vytauto Smetonos 
koncertas, į kurį visi kviečiami. Bi
lietų bus galima gauti prie įėjimo.

• šv. Jurgio šventė — balandžio 
20 d. Prisikėlimo patalpose. Bus pra
dedama pamaldomis 3 v.p.p. Po to 
— sueiga ir pasirodymai. Kviečia
mi visi.

• Kanadiečių skautų organizuoja
ma kasmetinė obuolių diena — ba
landžio 26 d.

• Stovykla Romuvoje bus liepos 
19 — rugpjūčio 1 d. Sudaroma nau
dinga programa draugovėms. Nuo 
liepos 26 d. kartu stovyklaus ir “Gin
taro” — “Ąžuolo” mokyklos.

» Romuvai aukojo: $50 V. Gul- 
binskas, $10 G. Trinkūnienė, $5 L. 
Saplys. Aukotojams skautiškas ačiū.

• Skaučių “Dainos” dr-vės iškyla 
į Bruce Trail — balandžio 13 d. Bus 
išvykstama 9.30 v. ryto nuo Lietu
vių Namų. Transportas parūpinamas. 
Pasiimti tinkamą iškylai aprangą.

C. S.

dynių tvarkaraščius, lenteles, adresus 
ir pan.

Baltiečių ir ukrainiečių sporto žai
dynės įvyks liepos 4-6 d.d. Toronte. 
Kelionei į Australiją užsiregistravo 
du Hamiltono Kovo jaunieji krep
šininkai — Robertas Kalvaitis ir Arū
nas Antanaitis.

ŠACHMATAI
1980 m. š. Amerikos lietuvių šach

matų pirmenybės įvyks Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos Kultūros 
Centre, 25335 West Ninth Mile Rd., 
Southfield, Mich. 48034, USA. Tel. 
313-356-9721. Dalyvių registracija at
liekama iki balandžio 12 d., pasiun- 
čiant dalyvio registracijos lapą, kar
tu su pradinės mokesčiu ir, jei rei
kalinga, 1980 m. ŠALFASS nario 
mokesčiu šiuo adresu: Mr. Andrius 
Butkūnas, 25356 Leestock Ct., Far
mington Hills, Mich. 48018, USA. 
Tel. (313) 477-8475. Varžybų vyk
dymą prižiūri ŠALFASS komitetas, 
kurio vadovas yra Juozas Chrolavi- 
čius, 17 Glamis Court, Hamilton, 
Ont. L9C 6B4. Tel. (416) 389-5002 
namų, (416) 522-7204 darbo.

ŠALFASS centro valdyba
AUŠROS ŽINIOS

Kovo 15 d. Moonstone Ski Resort 
įvyko Aušros klubo surengtos lygu
mų ir slalomo slidinėjimo rungtynės 
suaugusių, moterų ir jaunių gru
pėms.

Vyrų lygumos slidinėjimo I vietą 
laimėjo A. Bražukas, II — A. Gata- 
veckas. Vyrų slalomo I vietą laimė
jo L. Stripinis, II — L. Stasiūnas, 
III — A. Gataveckas.

Moterų slalomo I v. laimėjo J. 
Melnykaitė, II — L. Keršytė, III —
V. Puzerienė.

Jaunių slalomo I v. laimėjo V. 
Birštonas, II — D. Medelis, III — 
I. Overcoar. Laimėtojams buvo Įteik
tos A. Skrebūno ir W. Drešerio do
vanos.

Oras buvo gražus, visi dalyviai bu
vo patenkinti sklandžia eiga ir pasi
žadėjo kitais metais vėl dalyvauti 
rungtynėse. Rungtynes tvarkė M. 
Empakeris ir K. Šapočkinas, pade
dant A. Medeliui. Padėka p.p. Sta- 
naičiams — Moonstone Ski Resort 
savininkams už materialinę pagalbą,
W. Drešeriui — už dovanas. K. š.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubo 

metinis narių susirinkimas šaukia
mas š.m. balandžio 11 d., 19.00 v., 
Prisikėlimo parapijos muzikos salė
je. Bus aptariami svarbūs, priešse- 
zoniniai golfo veiklos reikalai.

Valdyba

Pajieškojimas
Albinas Ramanauskas jieško sesers 

Janinos Ramanauskaitės-Jocienės, ki
lusios iš Moliniškių kaimo, Lankeliš
kių valsčiaus. Prašome ją atsiliepti 
arba žinančius apie ją pranešti: A. 
Ramanauskas, 320 Caroline St. S., 
Hamilton, Ont., L8P 3M1, Canada.

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA
Tel. (813) 360-0490

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 

___ butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
___ nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 

prie pat Meksikos įlankos.

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

skambinkite 489-1543.

Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, jkainojant namus ir t.t.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir s k o Ii n k š s
Pirmutiniame ir didžiausiame ra ją ję
TORONTO LIETUVIŲ Į#
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
13 % už 6 mėn. term, indėlius
1114% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir namų planą
11 14% speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 25 mi

IMA: 
1314% už asm. paskolas 
13 % už mortgičius 

15 % už perviršio
kreditą 
(line of credit)

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
> 532-1149 M6P 1A6

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454FLORIDAREAL raESTATE Rezidencinės ir komercinės nuosavybės

Apartamentai * Kondominiumai * Nuomosimas

Angelė E. Kamiene
REALTOR ... BROKER • • • NOTARY

J7OI Gulf Boulevard, it. Petersburg Beach, Fl. ^5706 
Telefonas (815) )60~2448 . Vakare (Si?) 345-Z7J8

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • So v. P. Užbalis

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

PARKSIDE -k.
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių 
Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

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

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

1 -



Visa Italija skaito...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Šventasis Tėve”. Be to, jaunis 
mas įteikė ir specialų adresą, 
kuriuo dėkojama popiežiui už 
jo palankumą Lietuvai ir pra
šoma toliau globoti jos jaunimą 
ir tikinčiuosius bei paremti juos 
jų kovoje už religinę ir tautinę 
laisvę.

Kardinolas Lietuvoje
Tarp kitų religinių žinių pla

čiau informuojama apie Vengri
jos kardinolo Laszlo Lekai ap
silankymą Lietuvoje 1979 m. 
spalio 11-13 dienomis. Kardino
las Lekai apsilankė Kaune, Pa
nevėžyje. Vilniuje ir buvo entu
ziastingai sutiktas tūkstančių 
Lietuvos tikinčiųjų. Tai padarė 
kardinolui nepaprastą Įspūdi, ir 
jis savo atsisveikinimo kalboje 
pabrėžė: “Kalbėti apie Lietuvą 
ir jos tikinčiuosius gali tik tas, 
kuris pats juos yra matęs. . . 
Aš niekad nebūčiau tikėjęs, jei 
kas man ir būtų sakęs, kad prie 
Baltijos jūros galėtų būti taip 
giliai tikintis katalikiškas kraš
tas Lietuva. Bet dabar aš pats 
pamačiau ir pats Įsitikinau. .

Kaip ELTA-PRESS infor
muoja, kardinolą Lekai lydėjo 
keli katalikų ir ortodoksų vys
kupai, fotografai bei žurnalis-. 
tai — iš viso 25 asmenys. Todėl 
tas vizitas Lietuvoje buvo su
prastas kaip specialaus popie

žiaus delegato apsilankymas 
Lietuvoje. Iš patikimų šaltinių 
taip pat patiriama, kad kardi
nolas Lekai buvo susitikęs ir su 
Lietuvos tremtiniais vyskupais 
Vincentu Sladkevičium ir vys
kupu Julijonu Steponavičium, 
kuris bendrąja nuomone galis 
būti popiežiaus paskirtas kardi
nolu “in pectore”. Kardinolui 
Lekai išvykus, Lietuvos kunigai 
pasiuntė telegramą popiežiui, 
užtikrindami: “Lietuva lieka vi
sad ištikima Apaštalų Sostui!”

Religinių informacijų skyriu
je ELTA-PRESS pamini ir a. a. 
Kauno arkivyskupo-metropolito 
dr. Jupzapo Skvirecko 20-ąsias 
mirties metines, kurios buvo iš
kilmingai paminėtos Romoje 
gruodžio 3 d. bei Vatikano radi
jo programoje. Pateikiama ir 
plati recenzija Anglijoje išleis
tos anglikonų dvasiškio Michael 
Bourdeaux parašytos anglų kal
ba knygos “LAND OF CROS
SES” — Kryžių šalis. Joje auto
rius labai objektyviai aprašo 
Lietuvos tragediją ir gina tikin
čiųjų teises.

Religinių žinių skyrius bai
giamas popiežiaus Jono-Pauliaus 
II kalėdine kalba, kurios metu 
Šv. Tėvas 34 kalbom sveikino 
tikinčiuosius ir lietuvių tautą 
lietuviškai: “Linksmų Kalėdų 
Kristuje!”

Klevelando dainos vienetas “Nerija!’, daug kur koncertavęs, ruošiasi kelionei į Pietų Ameriką. Š.m. balandžio 12 
d. jis atliks meninę programą “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje Toronte-Mississaugoje Nuotr. L. Tamošaičio
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Pasiruoškime rinkimams
Gegužės 25 d. renkama vienuoliktoji KLB krašto taryba

AtA
STASIUI RADZEVIČIUI 

Lietuvoje mirus,
brolį JUOZĄ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

A. S. Gaideliai

Z. K. Žebrauskai

P. V. Melnykai

KLB krašto valdyba šiems 
rinkimams pravesti sudarė vyr. 
rinkimų komisiją. Ją sudaro 
pirm. V. Ignaitis, vicepirm. L. 
Tamošauskas, sekr. M. Damba- 
rienė, nariai L. Adomavičius ir 
A. šeškus, kuris kartu atstovau
ja Kanados Lietuviu Jaunimo 
S-gai.

18-kai Kanados apylinkių 
•valdybų vyr. rinkimų komisija 
išsiuntinėjo bendraraštį nr. 1 
su paaiškinimais, kad apylinkės 
privalo sudaryti 3-5 asmenų

Ą. V. Karauskai

O. V. Marcinkevičiai

E. A. Pūkai

Naujas lietuviu kelionių biuras
-t..

S
. ?

irnons
Travel Service 

kviečia
vĄ iR keliauti kartu!

1980 •
Vilnius —
Vilnius —
Vilnius — Paryžius
Vilnius — Leningradas
Vilnius — Varšuva
Vilnius — Muenchenas

spalio 3-11
lapkričio 3-11
gegužės 23 — birželio 9 
birželio 21 — liepos 5 
liepos 8 — liepos 22 
rugpjūčio 9-23

13 dienų su giminėm!
Vilnius - Ryga gegužės 18 - birželio 1

Vilnius — Ryga liepos 8-22
Vilnius — Ryga • rugsėjo 1-15
Vilnius — Ryga gruodžio 22 — sausio 5,1981

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba.
Mūsų biuras sutvarko ir visus dokumentus, reikalingus 

iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

• Apartamentai • Prekybos pastatai
• Raštiniu pastatai • Ūkiai • Žemė

namų telefonas
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 2 2 1 - 3 3 0 5
1 s t a i g os (4 16) 233-332 3

D R zO J D A. (3r)
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Tautodailės popietė
Kovo 16 d. Toronto Prisikėli

mo parapijos Parodų salėje bu
vo surengta lietuvių tautinių 
drabužių paroda. Kaikurie jų 
yra per 200 metų senumo. Visa 
tai atvežė dailininkai Tamošai
čiai. Paroda grožėjosi per 1000 
lankytojų. Šią parodą surengė 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
valdyba.

L Šemaitė-Meiklejohn pirmi
ninkavo popietei, kurioje visuo
menė buvo supažindinta su dail. 
A. ir A. Tamošaičių leidiniu “Li
thuanian National Costume”. 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
pirm. inž. L. Balsys paaiškino 
knygos išleidimo sunkumus ir 
didelį atskirų asmenų darbą. L. 
Balsys pabrėžė, kad lietuviai 
yra turtingi, bet ši lietuvių tau
tos kultūros knyga nebūtų iš
leista, jei ne Kanados valdžios 
duota parama. Lietuviai perma- 
žai skiria asmeninių pinigų di
desniems kultūriniams reika
lams.

Prof. R. Vaštokas labai išsa
miai paaiškino knygos vertę ir 
dailininkų įdėtą darbą. Dailinin
kai Tamošaičiai parodė spalvo
tomis skaidrėmis lietuvių tauti
nius drabužius, surinktus iš vi
sos Lietuvos prieš II D. karą. A. 
Tamošaičio žodžiais, šios popie
tės programa buvo uždėjimas 
vainiko ant pastatyto namo.

J. Miltenis parodė Kanados 
Lietuvių Bendruomenės paruoš
tą ir Kanados vyriausybės fi
nansuotą filmą “Spirits of an 
amber past”, kurio paruošimui 
vadovavo Ramūna Ramūnaitė- 
McDonald. Filmas vaizduoja 
dail. A. Tamošaičių sodybą su 
Hamiltono šokių ansambliu 
“Gyvataras”, vadovaujamu G. 
Breichmanienės. Filmavo archit. 
Vytautas Petrulis, įkalbėjo ang
liškai J. Rutkytė-Smith, redaga
vo P. Mitcheltree, garsą tvarkė 
P. Kipping. Patarėjais buvo M. 
Ramūnienė, B. Nagienė, dr. R. 
Vaštokas, J. R. Simanavičius, 
dail. A. ir A. Tamošaičiai. Fil
mo rodymas truko 21 minutę. 
Gražios filmo spalvos, gyvi šo
kiai, margi audiniai, maloni Ta
mošaičių sodyba sužavėjo ir Ka
nados filmų valdybą (National 
Film Board), kuri užsakė šio fil
mo 10 kopijų, kad galėtų jį pa
rodyti plačiau Kanados visuo
menei.

Po filmo parodymo visi sve
čiai, kurių buvo per 150, pasi
vaišino pyragaičiais ir kava.

Nuoširdi padėka dail. Tamo- 
šaičiams už taip didelį darbą ir 
malonią kultūrinę popietę, o 
Kr. Pikūnaitei už atgabenimą 
parodos rodinių į Torontą ir at
gal- V. Matulaitis

vietines rinkimų komisijas ir 
joms iki kovo 25 d. turi būti 
įteikti kandidatuojančiųjų sąra
šai. Siūlomų kandidatų sąrašai 
turi būti pasirašyti nemažiau 
10-ties lietuvių, nejaunesnių 
kaip 18-kos metų. Kandidatais 
gali būti nejaunesni kaip 18 me
tų lietuviai, sumokėję 1980 m. 
solidarumo įnašą, ir ne rinkimų 
komisijų nariai. Prie sąrašų tu
ri būti pridėtas raštiškas kandi
datuojančio sutikimas būti ren
kamu.

Pasinaudodama tomis pačio
mis rinkimų komisijomis, Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
praves tuo pačiu metu rinkimus 
į savo tarybą. Kiek KLJ S-gos 
tarybos atstovų bus renkama 
kiekvienoje apylinkėje, bus pra
nešta vėliau.

Prie bendraraščio pridėtas 
siūlomų kandidatų sąrašo pa
vyzdys bei kandidatuojančio su
tikimo lapelio pavyzdys. Tuo 
pat metu kiekvienai apylinkei 
išsiųstos KLB tarybos rinkimų 
taisyklės. Vyr. rinkimų komisi
jos adresas: 7 Prentice Court, 
Weston, Ont., M9P 1N2. Tel. 
(416) 242-4689.

Vyr. rinkimų komisija

Kiškio drąsa
Kiškis yra bailumo simbolis 

— taip visi mano. Tačiau moks
lininkai teigia, kad kiškis nėra 
bailus, bet jis vadovaujasi iš
mintingu patarimu: “Duok dur
niui kelią”. . .

Šypsenos
Mokykloje

— Kada pastatyta Roma? — 
paklausė istorijos mokytojas 
mokinį.

— Naktį.
— Iš kur žinai?
— Iš knygos. Tenai parašyta: 

“Romos- miestas nebuvo pasta
tytas vieną dieną”.

Abi j ieško
— Jau dvi valandos jieškau 

savo vyro ir negaliu surasti, — 
skundžiasi ponia Brilijantienė.

— Tai niekis, — guodžia ją 
senmergė šikšnytė. — Aš vyro 
jieškau daugiau kaip dvidešimt 
metų ir vis negaliu rasti.

Mokykloje
— Neatsinešei plunksnos? 

Kaip tu pavadintum kareivį, ku
ris eitų į mūšį be šautuvo?

— Karininku, ponas mokyto
jau!

Parinko Pr. Alš.

Vyresnioji “Atžalyno” šokėjų 
grupė kovo 8 d. buvo lėktuvu 
nuskridusi į Bostoną ir ten tą 
patį vakarą atliko programą 
Bostono tautinių šokių grupės 
“Sambūris” <metiniame parengi-. 
me. Seniai Bostono lietuvių pi
liečių klubo salė buvo taip pri
pildyta — trūko ne tik sėdimų 
vietų, bet ir stovinčių nesutal
pino. Visus šokius Bostono lie
tuviai labai šiltai sutiko. Jie 
reiškė savo pasigėrėjimą, ypač 
po vieno šokio, kurį atliko 
“Sambūrio” berniukai su “At
žalyno” mergaitėmis, o “Sam
būrio” mergaitės su “Atžalyno” 
berniukais. Tarp šokių svečius 
savo dainomis linksmino Toron
to dainos trijulė “Vasaros gar
sai”.

“Atžalynas” dėkoja “Sambū
rio” šokėjams ir jų vadovams 
už tokį malonų ir nuoširdų pri
ėmimą, o Bostono lietuviams — 
už gausų dalyvavimą programo
je.

Kovo 13 d. “Atžalyno” vidu
rinė ir vaikų grupės dalyvavo 
Toronto George Brown kolegi
jos “Multi-Cultural Day”. Šiuo 
metu vįsos keturios “Atžalyno” 
grupės smarkiai ruošiasi savo 
metiniam pasirodymui balan
džio 19 d., 7 v. v., Lietuvių Na
muose. Bilietai jau pradėti par
davinėti. Juos galima įsigyti: 
vakarais pas G. Morkūnienę 
tel. 762-0174 ir pas A. Lukošie
nę tel. 536-0911; sekmadieniais: 
Lietuvių Namuose popiečių me
tu; darbo dienomis —- pas V. 
Daugini jo draudos ištaigoje 
tel. 533-1121. Kor.

Buvusi “Atžalyno” vadovė 
Silvija Martinkutė, išvykusi lai
kinam darbui Australijoje, at
siuntė “TŽ” šį laišką: “Linkėji
mai iš tolimos Australijos. Maž
daug jau mėnuo esu čia. Kelio
nė per Aziją buvo nuostabi. Da

bar dirbu kaip mokytoja Ka- 
toomba gimnazijoje Mėlynuose 
kalnuose, čia ir' temperatūra 
nėra tokia augšta kaip kitur 
Australijoje. Sydnėjus nuo Ka- 

,toombos. „yra tik 65 mylios. 
' Kiekvieną savaitgalį keliauju te
nai, nes ten randu nuostabią jū
rą ir gražius paplūdimius. Susi
pažinau su Sydnėjaus lietuviais. 
Teko dalyvauti Vasario 16 mi
nėjime. Labai šiltai priėmė. Per 
Velykas skrisiu į Perthą pasi
žiūrėti sporto rungtynių.”

Toronte yra susidaręs olimpi
nėms žaidynėms Maskvoje boi
kotuoti lietuvių komitetas. Ža
dama išvystyti platesnio masto 
veiklą. Kol kas komitetas ragi
na tautiečius rašyti savo parla
mento nariams, negatyviai pa
sisakant apie žaidynes užpuoli
ko sostinėje. Savo rinkiminiuo
se atsišaukimuose prieš olimpi
nes žaidynes Maskvoje yra pa
sisakęs High Park — Parkdale 
atstovas Jessie Flis. Tautiečiai, 
norintieji priminti jam jo paža
dus, raginami rašyti adresu: Mr. 
Jessie Flis, M. P., 1669 Bloor 
St. West, Toronto, Ont.

Ontario kultūros ir pramogų 
ministerijos daugiakultūrių rei
kalų skyrius spausdina trumpas 
monografijas apie etnines gru
pes. Netrukus pasirodys mono- 

* grafijos apie šias tautines gru
pes: austrus, negrus, kiniečius, 
kroatus, Čekus, danus, olandus, 
indiečius ir vietnamiečius. Nu
matyta apie 70 tokių leidinių. 
Jie gaunami: Multicultural De
velopment. Branch, 5th Floor, 
77 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M7A 2R9. Ar paruošta mono
grafija apie lietuvius, tuo tarpu 
nėra žinių. KLB kultūros komi
sija turėtų tuo pasirūpinti.

AtA

• Būki tylus, ir žmonės manys, 
kad esi filosofas (Lotynų posakis).

ALFONSUI SKREBŪNUI
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai ONAI, sūnums 
VYTAUTUI ir ALGIRDUI bei kitiems artimiesiems 
reiškia —

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO 

TVARKARAŠTIS

DIDYSIS PENKTADIENIS - 
1980 m. balandžio 4 ir 

VELYKŲ PIRMADIENIS - 
11980 m. balandžio 7

savivaldybės tarnyboms yra nedarbo dienos. 
Dėlto minėtomis dienomis nebus išvežamos atmatos.

Atmatos kovo 31 ir balandžio 7 savaitėse bus 
išvežamos šia tvarka:

kovo 31 savaitėje
pirmadienį (31) — reguliarus išvežimas
antradienį (1) — reguliarus išvežimas
ketvirtadienio (3) —TREČIADIENI
penktadienio (4) —KETVIRTADIENĮ

PASTABA: ketvirtadienio ir penktadienio išvežimai bus 
atlikti VIENA DIENA ANKSČIAU.

Balandžio 7 savaitėje
pirmadienio (7) išvežimas —ANTRADIENĮ 
antradienio (8) išvežimas —- TREČIADIENĮ 
ketvirtadienį (10) — reguliarus išvežimas
penktadienį (11) — reguliarus išvežimas

PASTABA: pirmadienio ir antradienio išvežimai bus 
VIENA DIENA VĖLIAU.

Laikraščiai bus išvežami trečiadienį, balandžio 2, ta
čiau stambūs daiktai tą dieną nebus išvežami.
Nebus išvežimo laikraščių ir stambių daiktų trečiadie
nį, balandžio 9. Reguliarus laikraščių ir stambių daiktų 
išvežimas bus 1980 m. balandžio 16 dieną.
Jūsų bendradarbiavimas, tvarkant atmatų išvežimą ir iš
nešant jas atitinkamom dienom, bus didžiai vertinamas.

R. M. BREMNER, P.Eng., F.I.C.E., 
Commissioner of Public Works, 
City of Toronto

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis 

V. BAČĖNAS 
A. KARKIENĖ
tel. 533-3531

nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.

Justas Kudaba
Elena ir Juozas Girėnai

If Į - įi LIETUVIŲ
> TAUTINIU

'■ ; ŠOKIU ŠVENTE
bus liepos 6 d., 2 vai. popiet,

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGO, ILL.
Bilietai gaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, Ill. 60629. Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėje $20.00, mezzanine $14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00. Balkonas
— $15.00, $12.00, $9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus tę pačia dieną 7 v.v. 
CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero Ave., Alsip, ILL. 
Bilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių. (Šventės programos 
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.

w. g. DRESHER SATE
INSURANCE

ĮjRESHER-fjARAUSKAS agency

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠER1S ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos:' 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business"'Biuro

FIVE STAR TRAVEL
3830 B BLOOR STREET WEST • ISLINGTON, ONT.

Telefonas 233-5871
Kelionės grupėms ir paskiriems asmenims į visus pasaulio 
kraštus (ir Lietuva). Teirautis nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

E. CEELEN — /. DREŠERIENĖ

tnsUHAHCl * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario



10 psi. Tėviškės Žiburiai

Pamaldos ui Lietuvą katedroj
Š.m. kovo 30, Verbų sekma

dieni, 2.30 v.p.p., Toronto kata
likų šv. Mykolo katedroje bus 
specialios pamaldos už Lietuvą, 
prašant religinės bei tautinės 
laisvės, o jos kovotojams — iš
tvermės bei stiprybės. Pamoks
lą pasakys Toronto kardinolas 
G. E. Carteris. Koncelebracines 
Mišias laikys lietuviai kunigai, 
giedos jungtinis choras, sudary
tas iš šių chorų: Lietuvos Kan
kinių parapijos, Prisikėlimo, 
Hamiltono Aušros Vartų ir 
“Aro”. Vadovaus muz. V. Veri- 
kaitis, talkinamas kitų chorve
džių. Bendra visų chorų repeti
cija — kovo 27, ketvirtadieni, 
7.30 v.v. Šv. Mykolo katedroje. 
Visi choristai prašomi joje da
lyvauti.

Organizacijos kviečiamos da

18 TORONTO"
Anapilio žinios

— Šį ketvirtadienį, kovo 27 d., 
prasideda Gavėnios rekolekcijos, ku
rias ves kun. J. Duoba, marijonas, iš 
Čikagos. Pamokslai ir Mišios — va
karais 7.30. Rekolekcijų pabaiga — 
sekmadienį 11 v. pamaldomis.

— Pamaldos už Lietuvą Toronto 
katedroje — kovo 30, Verbų sekma
dienį, 2.30 v.p.p. Visi kviečiami da
lyvauti. Pamaldos Lietuvos Kanki
nių šventovėje Verbų sekmadienį — 
10 ir 11 v.r.

— Praėjusią savaitę Šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidoti: a.a. Romas 
Jonaitis, 55 m., iš Oakvillės, a.a. Ele
na Inkratienė, 79 m., iš Hamiltono; 
a.a. Paulius Vyskupaitis, 60 m., iš 
Toronto; a.a. Povilas Prisčiauskas, 
64 m., iš Hamiltono.

— Mišios Verbų sekmadienį — 10 
v.r. už a.a. kun. Joną Patašių ir a.a. 
Veroniką Senkęvičienę, 11 v.r. — už 
a.a. Kazimierą Trumpicką, a.a. Praną 
Rickų ir artimuosius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Ketvirtadienį, kovo 27 d., 8 v.v. 

renkasi vietnamiečių šalpos komite
tas.

— šeštadienį, 7 v.v., moterų Ga
vėnios apmąstymo vakaras, dialogi
nis pamokslas, parapijos choras, 
draugijos vaišės.

— Verbų sekmadienį — pamaldos 
su šv. Komunija 9.45 v.r.; D. Penk
tadienį — 11.15 v.r. su šv. Komuni
ja, Velykų rytą — 9.45 v. be Komu
nijos.

— Svarbus specialus tarybos posė
dis įvyks balandžio 1 d., 8 v.v.

Lietuvių Namų žinios
— Metinis LN susirinkimas įvyko 

kovo 16 d. Dalyvavo 291 narys. Pir
mininkavo V. Bireta, sekr. J. Vara
navičius. Pirm. A. Senkus padarė 
pranešimą apie plačią LN veiklą, 
$20.000 paramą lietuviškom organi
zacijom ir nemokamai duodamas pa
talpas. Ižd. dr. J. Slivinskas prane
šė apie 1979 finansinę padėtį: nu
pirkta autoaikštė už $145.000; paja
mų turėta $522.000, išlaidų — $401.- 
000, pelno — $122.000. T. Stanulis 
visuomeninės veiklos pranešime pa
žymėjo, kad 1979 m. LN-se buvo įvai
rūs 446 renginiai; naujų narių įsira
šė 41, kandidatų — 21. šiuo metu LN 
turi 1500 pilnateisių narių, 200 kan
didatų ir 120 jaunučių. Statybos ko
misijos pranešimą padarė inž. H. 
Lapas, pažymėdamas, kad 1979 m. 
buvo vykdomi vidaus įrengimų pa
gerinimai. Jo pasiūlymu, vienbalsiai 
priimta rezoliucija, prašanti Kana
dos vyriausybę remti JAV kongreso 
1979. XI. 13 rezoliuciją, reikalau
jant Baltijos valstybių nepriklauso
mybės atstatymo (ryšium su Mad
rido konferencija). Valdybai papil
dyti iš 9 kandidatų išrinkti: O. Del- 
kus, B. Jackus, T. Stanulis, A. Šilei
ka; revizjios komisijon — A. Jucys.

— Velykinių pietų bilietai (balan
džio 13) gaunami LN sekmadienio 
popietėse ir LN raštinėje.

— “Lokiui” reikalingi patarnauto- 
jai-jos. Kreiptis į vedėjo raštinę arba 
tel. 532-3311.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo 250. Svečių knygoje pasirašė 
Paulius Pratkus iš Kalifornijos.

ARTI PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖS 
Toronte išnuomojami du kambariai 
ir virtuvė su baldais. Skambinti tel. 
534-5972.
JAUNA MERGAITĖ Lietuvoje su 
gera profesija nori susipažinti su 
rimtu vyru vedybų tikslu. Teirautis 
šiuo adresu: Mrs. M. Rožauskas, 2120 
50th Avė., Cicero, III. 60650, USA.

DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves betkokio dydžio ir rūšies. Tel. 
787-9021 Toronte.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tek 667-8280 arba 667-8260 Toronte.
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lyvauti su savo vėliavomis. Mo
terys prašomos pasipuošti tau
tiniais drabužiais. Tautiečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Ka
tedra lauks jų ne tik iš Toron
to, bet ir iš kitų vietovių — 
Hamiltono, St. Catharines, Del
hi, Londono ir kt. Tebūnie šis 
Verbų sekmadienis, kuris yra ir 
Kristaus kančios sekmadienis, 
Tikinčiosios Lietuvos Diena, 
skirta Lietuvos kančiai liudyti.

Pamaldose dalyvausiančių or
ganizacijų atstovai-vės su vėlia
vomis renkasi prie pagrindinio 
katedros įėjimo 1.45 v. p. p.

Ryšium su šiomis pamaldo
mis jų dalyviam bus dalinama 
informacinė sąlanką (brošiūra) 
anglų kalba su prašymu vėliau 
ją perduoti savo draugams ka
nadiečiams. Inf.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rekolekcijose, kurias vedė 

kun. dr. F. Jucevičius, gausiai daly
vavo parapijiečiai.

-— Metinę parapijos vakarienę 
pradėjo tarybos pirm. V. Taseckas. 
Klebonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, pašventino naują pianiną, ku
rio kūmais buvo A. S. Viskontai. 
Koncertą davė pianistas A. Kuprevi
čius. Po vakarienės vyrų choras 
“Aras”, vad. sol. V. Vęrikaičio, at
liko meninę programą. Akompana
vo muz. S. Gailevičius. Vakaro pra
nešėja buvo Aušra Karkienė. Daly
vavo gen. konsulas dr. J. žmuidzinas 
su ponia ir per 400 parapijiečių bei 
svečių.

— Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka: D. Ketvirtadienį Mišios 7.30 
v.v., D. Penktadienį 3 v.p.p., D. šeš
tadienį Velykų vigilijos apeigos 10 
v.v., Prisikėlimo Mišios 10.45 v.v. 
Po D. Ketvirtadienio Mišių iki šeš
tadienio vakaro vyks adoracija, į 
kurią yra įjungiamos visos parapi
jos organizacijos.

— Verbų sekmadienį ir Velykų 
dieną vakarinių Mišių mūsų švento
vėje nebus.

— Ruošiasi santuokai Ronaldas 
Kuzmickas su Janet Rogozinsky.

— Pamaldos už Lietuvą šį sekma
dienį, kovo 30 d., 2.30 v.p.p. Šv. My
kolo katedroje. Visi kviečiami da
lyvauti.

— Parapijos tarybos posėdis — 
kovo 31 d., 7.30 v.v.

— KLK Moterų Dr-jos par. sky
riaus liturginių drabužių vajui auko
jo S. Barškutis $50 savo žmonos a.a. 
Onos atminimui.

— Naujo pianino vajui aukojo:
A. M. Bumbuliai $100, A. E. Prial- 
gauskai $100, V. P. Jankaičiai $50,
B. M. Genčiai $50, K. K. Kamins
kai $50, S. B. Prakapai $25, P. Jo- 
kūbauskas $25, H. J. žmuidzinai 
$20, J. Gataveckas $20, O. Beniušie
nė $20, L A. Žemaičiai $20.

— ShareLife rinkliavoje kovo 23 
d. surinkta $1,281.00.

— Seselės padovanojo mūsų šven
tovei V. Balsienės tris keramikos 
žvakides.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Bar
borą ir Kazimierą Zaganauskus, 
užpr. S. Kučinskienė, 8.30 už Anta
ną ir Aušra Sapijonius, užpr. T. Rai
nienė, 9 v. už Motiejų Plioplį, užpr. 
A. Plioplys, 9.20 už Juozą Mockų, 
užpr. G. Mockienė, 10 v. už Teles
forą Valių, užpr. P. šimkevičienė, 
10.30 už Antaną Didą, užpr. B. But- 
manaitė; sekmadienį 8 v. už Motie
jų Plioplį, užpr. A. Plioplys, 9 v. 
už Veroniką Senkevičienę, užpr. L. 
Č. Senkevičiai, 10 v. už Juozą Simin- 
kevičių, užpr. B. P. Sapliai, už Felik
są Senkų, užpr. bičiuliai, 11.30 už 
parapiją.

PADĖKA
Už manęs lankymą ligos metu, 

gražias gėles, dovanas nuoširdžiai dė
koju: Astrauskams M. J., Adomavi
čienei G., Augustaitytei B., Barakaus- 
kams P. J., Barakauskams dr. R. E., 
Brizgytei M., seselei, Bilkštienei G., 
p. Bubelienei, p. Bubelienei, Ceprač- 
kaitei M., čeponienei S., Graibuvie- 
nei E., Gataveckams A. Z., Juškevi
čienei E., Jodviršienei D., Kavaliaus
kams A. S., Knyvaitei V., Kolyčie- 
nei L., Katilienei A., Lukui A., Mise- 
vičiams V. B., Masiliauskams B. J., 
Morkūnienei L., Matušaitienei E., 
Pečiulytei N., Rugiams K. J., Vai
čiūnams B. V., Šulcams A. J., Šuke- 
vičiams K. P.

Dėkoju dr. J. A. McIntyre už sėk
mingą operaciją ir dr. A. Valatkai už 
rūpestingą priežiūrą ligoninėje.
Lieka jums dėkinga —

Bronė Jonynienė

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

LIETUVAITĖ, gyvenanti Lietuvoje, 
norėtų susipažinti su Kanados arba 
JAV lietuviu vedybų tikslu. Ji yra 
40 metų amžiaus, inteligentiška, iš
silavinusi. Pageidauja lietuvio nevy- 
resnio kaip 55 metų amžiaus, rimto 
būdo, nemėgėjo gerti. Rašyti “TŽ” 
adresu, pažymint “Birutei”. Laiškai 
bus persiųsti suinteresuotai.

Maloniai kviečiame . • •
visus tautiečius dalyvauti metiniame

"Tėviškės Žiburiu”

BALIUJE

V V V V V V V V V V V 1V V ▼

SPAUDOS
š.m. balandžio 12, Atvelykio 
šeštadieni, ANAPILIO salėje

• Meninę programą atliks "NERIJA” — lietuvaičių dainos vienetas iš Klevelando 9 Šokiams gros "Good Time Boys” orkestras

Bilietai — $6, studentams — $3 (galerijoje). Stalai rezervuojami iš 
anksto telefonu 275-4672. Bilietai gaunami "TŽ" administracijoje, 
sekmadieniais —: parapijų salėse po pamaldų

LAUKIAME VISŲ IR IŠ VISUR!
RENGĖJAI

MONTREAL

BUS DVI LOTERIJOS — didžioji (su specialiais bilietais) ir mažoji (su 
įėjimo bilietais). Galėsite laimėti televizijos priimtuvų "Zenith" (spal
votų), žymių dalininkų paveikslus, keramikos kūrinius ir daug kitų 
vertingų dalykų. Čia rasite tradicinių lietuviškų valgių ir gaivinančių 
gėrimų bufetų

Baliaus pradžia - 7 v.v., programos - 7.30 v.v

Pianisto lytaulo Smetonos

š.m. kovo 29, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Prisikėlimo auditorijoje

|^> Bilietų kainos: $5.00, $4.00, $3.00. Visus maloniai kviečia— Kanados rajono vadi ja

Pianistas Vytautas Smetona 
iš Klevelando koncertuos ši šeš
tadieni, kovo 29 d., 7 v. v., Pri
sikėlimo auditorijoje. Tai reta 
proga klausytojams pajusti mu
zikinio meno augštumas ir savo 
dalyvavimu prisidėti prie paska
tinimų jaunajam muzikui siek
ti viršūnių. Koncertą rengia Ka
nados skautų rajono vadija. Bi
lietų bus galima gauti prie įėji
mo.

“Paramos” kredito koopera
tyvas praneša, kad Didžiąją Sa
vaitę dirbs šia tvarka: D. Ket
virtadienį — nuo 10 v. ryto iki 
8 v. v., D. Penktadienį — užda
ryta, D. Šeštadienį nuo 9 v. r. 
iki 1 v. p. p. Velykų pirmadienį, 
balandžio 7, uždaryta.

Metinis “Tėviškės Žiburių” 
spaudos balius — balandžio 12, 
Atvelykio šeštadienį, Anapilio 
salėje. Meninę programą atliks 
garsusis “Nerijos” mergaičių 
dainos vienetas iš Klevelando. 
Jis neseniai atšventė pirmąjį 
savo veiklos penkmetį. Per tą 
laiką aplankė daug lietuvių gy
venviečių su koncertais. Dabar 
jos ruošiasi ilgai kelionei po P. 
Ameriką. “TŽ” spaudos baliui 
jos turi paruošusios specialią 
programą. “Nerija” moka įsi
jungti ir į šokių programą, pri
tardama orkestrui savo daino
mis. Bilietai į spaudos balių jau 
gaunami “TŽ” administracijo
je, o sekmadieniais ir parapijo
se po pamaldų. Visi stalai yra 
numeriuoti (po 10 asmenų). 
Prašoma nedelsti su stalų rezer
vavimu.

KLB Toronto apylinkės val
dyba praneša, kad KLB krašto 
tarybos rinkimams, kurie įvyks 
š. m. gegužės 25 d., Toronto — 
Oakville rinkiminės apylinkės 
rinkimų komisiją sudaro: pirm. 
Petras Šturmas, Sigita Aušro- 
tienė, Vaida Kuprevičiūtė-Jay, 
Silvija Freimanienė, Virginija 
Puzerienė ir Danguolė Juozapa
vičiūtė (KLJS atstovė).

A. a. Paulius Vyskupaitis mi
rė kovo 22 d. rytą savo namuo
se, labai staigiai, manoma, šir
dies priepuoliu. Palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse kovo 25 
d. iš Lietuvos Kankinių švento
vės, kuriai jis buvo daug nusi
pelnęs. Kiekvieną sekmadienį 
jis 10 v. r. Mišiose skaitydavo 
lekciją, padarydavo rinkliavą. 
Be to, jis daug padėjo Anapiliui 
ypač jo kūrimosi prodžioje. Tai 
reto paslaugumo ir nuoširdumo 
žmogus. Velionis buvo kilęs iš 
Klaipėdos krašto. Paliko liūdin
čią žmoną ir sūnų, gyvenantį 
Vankuveryje.

Anapilio kioske
gauta prof. VI. Juodeikos “DIDŽIO
JI ILIUZIJA” II, $17.50; R. Spalio 
“ŠIRDIS Iš GRANITO”, $11.75; ZA
NA VYKIJA, red. A. Rūgytės, $23.00; 
J. Jankaus novelės “KOL ESU ČIA”, 
$9.25; O. Milašiaus “SEPTYNIOS 
VIENATVĖS”, $4.75; “NUSPALVO- 
SIU ABC”, paruošta B. Vedegienės, 
$3.75'. Greitu laiku žada pasirodyti 
prof. A. Šapokos “LIETUVOS ISTO
RIJOS” nauja laida. Norintieji įsigy
ti prašomi pranešti kiosko vedėjui.

PAGODA:
TORONTE, 600 ANNETTE SREET (antrame augšte). ’ 

‘ Atidaryta: kovo 29 d. — nuo 10 v.r. iki 6 v.v. < 
kovo 30 d. — nuo 12 v. iki 5 v.p.p. ' 

! "MENAS"

Kanados vyskupai, į kuriuos 
kreipėsi KLK Centras Tikinčio
sios Lietuvos Dienos proga, ga
na palankiai atsiliepė ir pažadė
jo įjungti specialią maldą už 
Lietuvą minėtąją dieną. Savo 
atsiliepime St. John’s (Niu- 
foundlandijoje) arkivyskupas A. 
L. Penney rašo: “. . . užtikrinu 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centrui, kad aš kreipsiuos į ar
kivyskupijos klebonus, prašyda
mas paskatinti tikinčiuosius 
melstis už persekiojamus Lietu
vos katalikus. Deja, tai neįma
noma padaryti šio sekmadienio 
Mišiose, bet esu tikras, kad kle
bonai tai padarys Gavėnios me
tu. Be jokios abejonės esame 
solidarūs su mūsų kenčiančiaias 
broliais bei seserimis, kurie yra 
tikrai herojiški tikėjimo gynė
jai esamose sąlygose.”

Toronto “Gintaro” ansamblio 
25-rių metų sukaktuvinis kon
certas artėja, ši iškilminga 
šventė bus gegužės 24 d. Ana
pilyje. Programoje bus koncer
tas, banketas ir šokiai. Svečiai 
turės progą ne tik pamatyti jau
nus ir vyresnius šokančius kon
certe, bet ir paremti “Gintaro” 
pastangas išlaikyti lietuvišką šo
kį bei dainą. Bus proga prisi
minti “Gintaro” praeitį, pasi
džiaugti dabartimi ir palinkėti 
sėkmingos ateities.

Mūsų rėmėjų eilės didėja 
naujais rėmėjais, kurie paauko
jo po $100: O. ir J. Ažubaliai, E. 
ir O. Delkai, High Fashion Coif
fure (I. Dauginienė, I. Šturmie- 
nė), A. Juzukonis, G. ir S. Kuz
mai, O. ir V. Marcinkevičiai, L. 
ir P. Murauskai, dr. A. ir V. Ši- 
peliai, B. ir I. Tamulioniai, dr. 
A. ir D. Barkauskai, V. ir V. 
Balsiai. O, Indrelienė, E. ir H. 
Stepaičiai, dr..M. ir dr. J. Ulec- 
kai, A. ir dr. V. Lenauskai, S. 
ir J. Bubuliai. Nuoširdus ačiū 
jiems už finansinę paramą.

Bilietai 25-mečio koncertui 
gaunami pas I. Vingelienę, 536- 
1785, L. Murauskienę, 763-69- 
84, p. Stanulienę, 533-6074.

Tėvai, kurie planuoja vykti į 
Vl-tą tautinių šokių šventę Či
kagoje, prašomi jau dabar įsi
gyti bilietus šiuo adresu: Gifts 
International 2501 71st Street, 
Chicago Ill., USA, tel. 471-1424.

PADĖKA
Labai dėkoju Jums, mielos ren

gėjos, už Jūsų triūsą ir didelį darbą, 
ruošiant man tokį puikų mergvakarį. 
Taip pat dėkoju viešnioms, kurios 
nepagailėjo atvykti į mano šventę. 
Tas vakaras man liks neužmiršta
mas. Ačiū labai!

Ramunė Bražukaitė

Žymusis pianistas Andrius 
Kuprevičius kovo 23 d. koncer
tavo Prisikėlimo salėje naujuo
ju pianinu metinėje parapijos 
šventėje. Jis atliko keletą Čiur
lionio, Debussy ir Chopino kū
rinių, žavėdamas gausią publiką 
savo virtuoziškumu ir giliu Įsi
jautimu. Šiuo metu jis profeso
riauja Klevelando universitete 
kaip pilnalaikis dėstytojas ir 
koncertuoja įvairiose Š. Ameri
kos vietovėse. Važiuodamas ko
vo 24 d. į aerodromą, užsuko į 
Anapilį ir aplankė “TŽ”, lydi
mas A. Sungailienės. Ta proga 
svečias įsijungė į “TŽ” skaityto
jų eiles.

Svarstybas tema “Jaunimo ir 
tėvų problemos” surengė KLK 
Moterų Lietuvos Kankinių par. 
skyrius kovo 23 d. Anapilio sa
lėje. Dalyvavo apie 100 asme
nų. Įvadinį žodį tarė skyriaus 
pirm. G. Trinkienė. Svarsty
toms pirmininkavo G. Kurpis. 
Minėtąja tema kalbėjo: jauni
mo -atstovė, lietuvių studentų 
klubo pirm. R. Rudaitytė, tėvų 
—- B. Mažeikienė, psichologo 
požiūriu — dr. R. Petrauskas. 
Iškilo daug ir gana įdomių min
čių, ypač paklausimų bei pasi
sakymų metu. Apie tai bus pla
čiau — sekančiame “TŽ” nr.

Jaunas chirurgas dr. Vytau
tas Lenauskas, baigės chirurgi
ją (Oral Surgeon) garsiojoj Ma
yo klinikoj Ročestery, Mineso- 
toje, vienerius metus buvo ap
sistojęs Windsore. Nuo praėju
sių metų rugpjūčio 1 d. jis per
sikėlė į Kitchenerį ir atidarė 
savo kabinetą — kliniką 1442 
King Street East. Apsigyveno 
savo namuose Waterloo, Ont. 
Linkime jam geriausios sėkmės.

Aukotojai. A. a. Alfonso Skre- 
būno atminimui vietoje gėlių 
Uršulė Bleizgienė paaukojo 
“TŽ” $20, Ona Juodišienė — 
$15. — Stasė Ivaškevičienė iš 
Australijos, pagarbiai prisimin
dama a. a. Ireną Pranevičienę 
ir a. a. Anastaziją ščepavičienę, 
paaukojo “TŽ” $20. — Pagerb
dami a. a. Romą Jonaitį vietoje 
gėlių laidotuvėms paaukojo 
“TŽ” po $10: V. A. Vaitoniai ir 
Leta, A. Dobis ir šeima, G. R. 
Daugėlos, J. Šeperis; $15 — St. 
Jucevičius. — A. a. Pauliaus 
Vyskupaičio atminimui vietoje 
gėlių M. B. Genčiai paaukojo 
“TŽ” $30. — Toronto Lietuvių 
Medžiotojų ir Meškeriotojų Klu
bas “Tauras” paaukojo “TŽ” 
$25 ryšium su laikraščio patar
navimais informacijos srityje.
• Lietuviškos spaudos rėmėjai 

yra savos tautos gynėjai

H

Jaunimo ansamblis “Gintaras” ba
landžio 12 d. koncertuos Filadelfijo
je. Koncertų rengia Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba. Balan
džio 13 d. “Gintaras” koncertuos 
“Angliakasių Lietuvoje” — Pottsvil
le, Pa. Koncertų rengia Lietuvos 
vyčių 144 kuopa.

K. L. Katalikių Moterų Draugijos 
Montrealio skyrius uoliai ruošiasi 
šeštajam tradiciniam Velykų stalui, 
kuris įvyks per Atvelykį balandžio 
13 d., 12 v., Aušros Vartų par. salė
je. Bilietus prašoma įsigyti iš anks
to. Stalus galima rezervuoti jau da
bar. Skambinti vakarais pirm. G. 
Kudžmienei 255-5579.
Jos parengimai visuomet praeina su 
dideliu pasisekimu. Velykų stalas 
visuomet aplankomas gausių svečių. 
Priedo bus ir meninė dalis, kurią 
atliks lituanistinės mokyklos moki
niai, paruošti seselės Teresės ir J. 
Baltuonienės. Kad būtų patogiau, iš 
anksto galima užsisakyti stalai. Kas 
bus padėta ant stalų, atvykę patys 
pamatysite ir paragausite.

Sol. Gina Capkauskienė, ištisą mė
nesį praleidusi Europoje, davė 6 
koncertus. Ji savo daina ir giesme 
praturtino Lietuvos nepriklausomy
bės šventės Anglijoje, Škotijoje ir
V. Vokietijoje. Po sėkmingų koncer
tų ji patenkinta grįžo į snieguotą 
Montrealį. Daug ilsėti nėra kada — 
jos laukia St. Petersburg Floridoje, 
kur su čikagiškiu bosu Jonu Vazne- 
liu ji duos koncertą “Draugo” ro
mano premijos įteikimo J. Krali- 
kauskui iškilmėse. Po to jos laukia 
Lietuvių Opera Čikagoje, kur ji dai
nuos operoje “Carmina Burana” pa
grindinį vaidmenį.

Lietuvių pensininkų klubas “Rū
ta” iš federacinės Kanados vyriausy
bės vėl gavo $3.000 paramą.

Balandžio 9 d. “Rūtos” klubas gir
dės lietuvių jėzuitų provincijolo kun. 
L. Zarembos priešvelykinį žodį,, 
pamatys įdomias skaidres. Verbų 
sekmadienį, kovo 30, klube bus ve
lykinis pyragų bei tortų išpardavi
mas prieinamomis kainomis.

Velykų dieną po Prisikėlimo iškil-

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS A D A M O N IS
C. I. B.

GAISRAS » AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

i rm i= KIQWTREflUa UETINU 
LTIZlS HREDITŪ UWJR

■*> -•
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamosios s tos 6%
Taupomąsias s-tas 12%
Pensijų plonos 12.25%
Term. ind. 1 m. 11.75%
Trumpai, term ind. iki 13%

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

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

mių parap. kunigai ir komitetas ruo
šia salėje Velykų pusryčius ir kvie
čia visus parapijiečius juose daly
vauti. Klebonas kun. J. Kubilius, il
gesnį laiką praleidęs sausoje ir sau
lėtoje Arizonoje, Velykoms žada 
grįžti į Montrealį.

Juozapinės, kurias surengė jūrų 
šauliai kovo 16 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, praėjo su dideliu pa
sisekimu. Po 11 v. pamaldų prisirin
ko pilna salė svečių pasveikinti Juo
zų. Toks gausus dalyvių skaičius bu
vo staigmena.

Aldona Urbanavičienė pasveikino 
visus Juozus vardinių proga, o kun. 
Juozą Aranauską, kuris, atrodo, buvo
pagrindinis Juozas, sveikino' rengė
jai, kat. moterų dr-jos vardu — 
pirm. p. Kudžmienė, Šv. Onos — dr. 
A. Ūsienė, šaulių — A. Mylė, Kana
dos Šaulių Rinktinės — J. Šiaučiu- 
lis, parapijos komiteto —- A. Čepu
lis, “Rūtos” klubo — K. Toliušis, 
raštu iš Arizonos — kun. J. Kubi
lius. Prie gražių linkėjimų buvo 
įteikti ir vokeliai. Nežiūrint netikė
to gausaus dalyvių skaičiaus, visi bu
vo susodinti ir skaniai, sočiai pavai
šinti. Juozams buvo specialus stalas. 
Rengėjos jiems prisegė po raudoną 
gvazdiką.

Mergaičių chorelis, vadovaujamas 
seselės Teresės, padainavo keletą 
dainelių. Už tai ne tik Juozai, bet 
ir visi dalyviai joms smarkiai plojo. 
Jos visos gavo po raudoną gvazdiką.

Kun. J. Aranauskas padėkojo ren
gėjams už puikias vaišes, už gražius 
linkėjimus, mergaitėms — už dainą, 
visiems atsilankiusiems — už gausų 
dalyvavimą.

Į šį parengimą daug darbo įdėjo 
p.p. Balaišių, Remeikių, Krasovskių 
šeimos, A. Urbonavičienė, N.. Bag- 
džiūnienė ir Mr. & Mrs. Pelletier.

Kun. St. Kulbis, keletą savaičių pa
buvęs ligoninėje, sustiprėjo ir vėl 
įsijungė į parapijos darbą. Būdamas 
ligoninėje, jis susilaukė daug linkė
jimų iš įvairių vietovių. Prel. J. Ta- 
darauskas iš Hamiltono skambino 
net penkis kartus, teiraudamasis 
apie sveikatą. A. A.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .............................-..........15%
Nckiln. turto ..............................13.75%
Čekių kredito .................................16.5%
Investacines nuo .........................15.5%

Nemokamo gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

PARDUODAMAS VASARNAMIS

SPRINGHURSTE — trys miegamie
ji, salonas, virtuvė, prausykla. Izo
liuotas žiemai, apstatytas gražiais 
baldais, išklotas kilimais) tinkamas 
gyvenimui vasarą ir žiemą, elektrinis 
šildymas. Tik kelios minutės nuo pa
plūdimio, arti Mėlynųjų Kalnų bei 
slidinėjimo. Naujas dvigubas gara
žas. Prašoma kaina $33,900. Skam
binti Mississaugoje tel. 279-9795.


