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AS tad lieka daryti? Užsimerkti ir sakyti, kad tai
būklė be išeitis? No exit? Anaiptol! Būklė yra sle
gianti, gresianti tautos gyvybei, tačiau nėra be išeities:
ir laisviesiems, ir pavergtiesiems tautiečiams šviečia viltis
pro tamsias ūkanas. Juk tauta yra amžinesnė už ateinan
čias ir nueinančias nelaimes. Lietuvių tauta ilgoje savo
praeityje yra patyrusi daug visokių nelaimių — karų, ma
rų, baudžiavų, okupacijų, priespaudų, vergijų, invazijų . ..
Visos jos praėjo, o tauta yra gyva ir šiandieną. Taip, ji ne
teko daug jėgų, prarado daug kūrybinio elemento, išken
tėjo daug šimtmečių, bet laimėjo — liko pajėgi atsinaujin
ti ir vėl žygiuoti kūrybiniu istorijos keliu. Ir šiandieną,
pradėdami naujus metus, turime matyti ne tiktai tautos
sutemas, ne tiktai jos nelaimę, bet ir istorijos horizonte
šviečiančią viltį, pajėgiančią mobilizuoti tautos jėgas atei-.
čiai ir joje slypinčiai pergalei. Dabartinį savo tautos žygia
vimą galėtume pavadinti vilties maratonu, nes tai ilgas
žy pis 'sutemose pro kurias vilties spinduliai silpna’
siskverbia. Tai maratonas, primenantis kanadiečio jaurtuo- '
lio Terry Fox žygį per plačiąją Kanadą, telkiantį žmonių
dėmesį ir lėšas kovai su vėžio liga. Jo vilties maratonas
buyo nukreiptas prieš fizinį žmonių vėžį, mūsų gi — prieš
sovietinį, gresiantį ne tik lietuviams, bet ir kitom tautom.
V
IAIS, 1981 metais, turime atnaujinti savo vilties ma
ratoną, gerai suprasdami, kad jis bus dar ilgas ir sun
kus. Jame turime dalyvauti visi, jungtis į organizuotą
veiklą, nes tik ji gali būti veiksmingiausia. Neužtenka pa
syviai gyventi viltimi ir laukti, kad kas kitas už mus žy
giuotų ir laimėtų maratoną be mūsų pačių pastangų. Reikia
žygiuoti visiems ir šaukti pasauliui apie tautos nelaimę
kolektyviniu balsu. Pavienio tautiečio balsą mažai kas gir
di, nes yra persilpnas. šaukti reikią gediminiškai — vieno
vilko staugime turi aidėti šimto vilkų jėga, žinome, kad
mūsų šauksmas sovietinės vergijos sienų nesugriaus, kaip
bibliniame Jeriche, tačiau taip pat žinome, kad stiprus
šauksmas pažadina pasaulį, jo laisvės jėgas ir sugėdina
pavergėją. Ir kai tas šauksmas pasidaro maratoninis, kai
jin įsijungia minios, prasideda ir konkretūs veiksmai lais
vei laimėti. Tai mūsų vilties maratono kelias, kuriuo tu
rime žengti ypač šiais, 1981 metais, nes sueina lygiai 40
metų nuo masinių sibirinių trėmimų Lietuvos ir kitose pa
vergtose Baltijos valstybėse. Ta proga mūsų šauksimas tu
rėtų sustiprėti ir pasireikšti kokiu nors didesnio masto
žygiu, atkreipiančiu pasaulio dėmesį į lietuvių tautos Gol
gotą. Ištisi metai tam turėtų būti skirt;, kad visos išei
vijos mastu pasigirstų gediminiškas balsas įvairiais pavi
dalais bei renginiais.
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Hamiltono lietuvių teatras “Aukuras”, laimėjęs pirmą vietą teatrų festivayje Čikagoje 1980 m. lapkričio 30 d.
už B. Pūkelevičiūtės komediją “Antroji Salomėja painiavose”. Sėdi su gėlių puokšte režisorė ELENA DAU
GUVIETYTE KUDABIENĖ, šalia jos veikalo autorė — BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
Nuotr. P. Maletos
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KANADOS ĮVYKIAI

Ilgi debatai,maža nauda
Opozicinės partijos Kanados
parlamente paskutinį posėdį
prieš Kalėdas užtęsė iki rekor
dinių 23 valandų. Jos reikalavo
pakeitimų finansų min. A. MacEacheno 1980 m. spalio 28 d.
paskelbtame biudžete. Konser
vatorius ir socialistus išjudino
iki 11,2' < pakilusi infliacija,
perdidelis paskolų pabrangi
mas, dolerio vertės kritimas.
Esą tai liudija, kad Kanada yra
pasiekusi
ekonominę krizę.
Konservatoriai reikalavo, kad
būtų sumažintas pajamų mokes
tis neišmokėtus namus turin
tiems jų savininkams. Tada
jiems liktų daugiau dolerių pabrangusiems mortgičiams pa
dengti. šis projektas buvo
Įtrauktas į min. pirm. J. Clarko
vyriausybės biudžetą, kurį at
metė liberalai ir socialistai, iš
šaukdami naujus parlamento
rinkimus, pasibaigusius libera
lą grįžimu valdžion. Socialistai
maratoniniuose debatuose pasi
lakė už specialius valdžios proektus ekonomijai sustiprinti
aei nedarbui sumažinti. Jie taip
gi nori, kad būtų įvesta kainų

kontrolė, sumažinanti nepateisi
namą jų kilimą. Kadangi NDP
partiją remia darbo unijos, apie
atlyginimų kontrolę net nebuvo
užsiminta. Unijos ir toliau ga
lės reikalauti infliaciją skati
nančių peraugštų atlyginimų,
dėl kurių kyla gaminių kainos.
Finansų min. A. MacEachenas
atsisakė biudžeto reformos. Pa
sak jo, vyriausybė yra padariu
si viską, kas buvo galima pada
ryti. Min. pirm. P. E. Trudeau
netgi nedalyvavo maratoniniuo
se debatuose. Laikraščių skai
tytojų laiškų skyriuose jis su
silaukė gausios kritikos dėl
anksčiau duoto patarimo pensi
ninkams ir mažiau uždirban
tiems kanadiečiams, susirūpinu
siems dėl nepraporcingo maisto
gaminių pabrangimo 10% 1980
m. Esą tokie kanadiečiai turi
peržiūrėti ir pertvarkyti savo
išlaidų biudžetą. Beveik tuo pa
čiu laiku buvo paskelbtas spe
cialaus komiteto pasiūlymas ge
rokai padidinti per sekančius 3
metus parlamentarų ir senatorių
algas. Jis, tiesa, dar nėra priim(Nukelta į 8-tą psl.)

35 ct.

Pasaulio Įvykiai

Vilties maratonas
Išlydime senuosius metus, pasitinkame naujuosius, lin
kėdami vieni kitiems vis naujos laimės. Ir taip darome jau
40 metų nuo to laiko, kai mūsų gimtąjį bei mūsų tėvų
kraštą Lietuvą užgriuvo nelaimės. Bėga metai po metų, bet
anos nelaimės nesitraukia. Kas belieka mums, kurių šir
dyse aidi tos nelaimės kaip gaisro varpai? Laukti, kad nau
ji metai jas nušluotų ir nesugrįžtamai nutrenktų pragarmėn? Kovoti kariniais ginklais, sukilti ir sunaikinti slogią
vergiją? Numoti ranka, užmiršti nelaimėje vargstančius ir
pasinerti laisvo gyvenimo malonumuose? Ne! Nė viena tų
galimybių neveda į laimėjimą. Pasyvus laukimas neturi
jokios įtakos įvykių eigai — plauks metai po metų kaip
debesys, neužkliudydami mūsų krašto likimo. Nei ginklai,
nei sukilimai mums — laisviems ir pavergtiesiems — nėra
prieinami. Be to, ginkluotoji nelaimė, slegianti Lietuvą,
yra šiuo metu stipriai apsišarvojusi, ir jos galybei palaužti
reikia dar stipresnių ginklų, kurie nėra mūsų galioje. Nu
moti ranka? Irgi ne! Juk tai reikštų išdavystę, Judo vaid
menį, nelemtus jo grašius. Kas gali pasinerti laisvės malo
numuose tada, kai jo artimieji kenčia vergiją? Tai gali
padaryti tiktai tas, kurio krūtinėje plaka ne širdis, o ro
boto mechanizmas.

Tel. (416) 275-4672

Teatrų festivalio žymenų įteikimo vakare Čikagoje meninę programą atliko jaunimas. Iš kairės: A. Jasaitytė, R. Stukaitė, J. Zabarauskaitė, J. Kapačinskas
Nuotr. Z. Degučio

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Šveicarai rašo apie Lietuva
P. JATULIS

Tarpkonfesinis šveicarų žinių
biuletenis “Glaube in der 2.
Welt” 1980 m. spalio 24 d. lai
doje pranešė apie 1980 m. rug
sėjo 15-19 d. d. Vilniuje nuteis
tus žmogaus teisių gynėjus An
taną Terlecką ir Julių Sasnaus
ką. Jie buvo kaltinami platinę
klaidingas žinias apie Sov. Są
jungą. Terleckas nubaustas 3
metam darbo lagerio ir 5 me
tam ištrėmimo, o Julius, Sas
nauskas — 18 mėn. darbo lage
rio ir 5 metam ištrėmimo. Pa
teikiamos abiejų nuteistųjų
biografijos.
Toliau rašoma apie Maskvo
je spalio 8 d. teistą tikinčių
jų teisėm Sov. Rusijoje ginti
krikščionių komiteto sekreto
rių Viktorą Kapitančuką. Jis
nubaustas 5 metam. Yra vedęs
ir turi tris vaikus. Esą jis tal
kinęs ortodoksų kunigui Gleb
Jakuninui siųsti į užsienį sovie
tam nemalonių žinių.
Minėtas žinių biuletenis rašo
ir apie Lietuvoje 1980 m. vasa
rio 4-9 d. d. surengtą “ateistų
savaitę”. Iš Sidabravo pateikia
mi keli pavyzdžiai apie ate’stiškai nusiteikusių mokytojų veik
lą. Esą mokytoja Giedraitienė
suorganizavo ateistinių piešinių
parodą. Visi mokiniai, ir tikin
tieji, turėjo paruošti ateistinio
turinio piešinių ir rašinių. A.
Lotuzis buvo vienas iš jaunuo
liu, kuris atsisakė paruošti tokį
rašinį. V. Staškūnas, VI klasės,
gavo temą: “Ar kryžius padeda
studijuoti?”
Tas pats “Glaube in der 2.
Welt” biuletenis pranešė, kad
liuteronų bendruomenes Zelinograde, Karagandoj, Frunzėj
ir Alma Atoj 1980 m. rugsėjo

17-29 d. d. aplankė generalinis
sekretorius dr. Carl Mau. Mek
lenburgo vysk. dr. Heinrich
Ratke ir latvių superintenden
tas Harald Kalninš. Iš jų pra
nešimų sužinome, kad liutero
nų bendruomenės tose Azijos
vidurio sovietinėse respubliko
se yra gyvos ir veiklios. Žmo
nės “alksta Dievo žodžio ir jo
artumos” — jie rašo. Trūksta
giesmynų; jie nusirašinėjami.
Netrukus jiem bus nusiųsta
5000 egz. Šv. Rašto.
“Glaube in der 2. Welt” biu
letenis savo didelio formato 2031 puslapiuose išspausdino mi
rusio kun. Garucko atvirą laiš
ką, siųstą Lietuvos komunistų
partijos sekretoriui. Griškevi
čiui 1979 m. kovo 15 d. iš Cei
kinių (tas laiškas buvo atspaus
tas 16-tame “Aušros” numery
je). Ten įrodoma faktais, kaip
neteisingai rašoma Jurginio
— Gaigalaitės — Žepkaitės
“Lietuvos TSR istorijoje” bei
sovietinėse enciklopedijose.
Ten primenama ir apie žmo
nių žudymus. “Tarybiniais me
tais Pirčupis, kaimas Varėnos

rajone, plačiai išgarsintas, —
rašoma kun. Garucko laiške. —
Čia hitlerininkai sudegino kai
mą ir 119 gyvų žmonių. 1960
m. toje vietoje pastatytas pa
minklas. . . Tame pačiame Va
rėnos rajone yra didelis, miš
kais apsuptas Musteikos kai
mas. 1944 m. birželio mėn., tik
pasitraukus vokiečiam, bolševi
kų partizanai apsupo jį, surin
ko visus vyrus, išsivedė į kryž
kelę ir sušaudė, nepasigailėda
mi net 80 metų senelio Simo
Tamulevičiaus. Ceikinių parapi
jos žmonės su siaubu ir ašaro
mis akyse pasakoja apie Lietu
vos ‘išvaduotojus’ komunistus.
Rusijai antrą kartą okupavus
Lietuvą, daugybė jos vyrų, ne
norėdami priimti Rusijos jun
go, pasitraukė į miškus. ‘Liau
dies gynėjai’ juos gaudė ir žu
dė. Ceikinių parapijoje vieną
kartą sušaudė didelį būrį jau
nų ■ vyrų. Pokario metais visa
Lietuva skendėjo kraujyje ir
ašarose. Šiem įvykiam panašių
buvo tūkstančiai. Nuo komunis
tų rankos žuvusiem paminklų
niekas nestato.”

Nori konsulo Australijoje
Tasmanijoje gyvenantys lie
tuviai jau nuo 1976 m. bando
gauti nepriklausomos Lietuvos
konsulo paskyrimą bei įteisini
mą Australijos vyriausybės. Tą
užmojį pradėjo Tasmanijos Lie
tuvių Bendruomenės pirm. Paš
kevičius ir HELLP organizaci
jos pirm. Kontvilas. Deja, iki
šiol nedaug telaimėta. Rastas
kandidatas australietis Michael
Hodgman, kuris sutiko eiti kon
sulo pareigas, jei gautų atitin
kamą paskyrimą iš Lietuvos!
diplomatinės tarnybos šefo St.

Lozoraičio Romoje. Tuo reikalu
M. Hodgman 1979 m. birželio
mėn. buvo nuvykęs Romon ir
tarėsi su jaunuoju St. Lozorai
čiu, kuris tam užmojui pasiro
dė esąs palankus ir pažadėjo
sąvo paslaugas. Iki šiol betgi
niekas nepajudėjo toje srityje,
nors kandidatas į konsulus tapo
federacinės vyriausybės ministeriu sostinės reikalams (Minis
ter for Capital Territory).
“Baltic Review” redaktorius
Algis Taškūnas Hobarte gavo
(Nukelta į 2 rą psl.)

AMERIKIEČIU “TIME” ŽURNALAS PASKUTINIAME 1980 M.
numeryje daug vietos paskyrė lenkų “Solidarumo” unijos vadui
Lech Walesai. Panašiai jį vertina ir visi kiti Lenkijos įvykių ste
bėtojai. L. Walesa iš esmės pakeitė Lenkijos gyvenimą, privertė
kompartiją padaryti didelių nuolaidų, kurios kelia rūpestį Krem
liaus valdovams, bet lig šiol dar nesusilaukė karinės jų reakcijos.
Paryžiaus žurnalo “Le Point” atstovui L. Walesa atvirai pareiškė,
kad tankais galima tik grasinti ir žudyti, bet jie niekada neprivers
lenkų dirbti, o darbas yra būtinas Lenkijos problemoms išspręsti.
Gdanske prie Lenino laivų statyklos su iškilmingomis Mišiomis
buvo atidengtas trijų augštų geležinių kryžių paminklas, skirtas
1970 m. riaušėse dėl maisto nužudytiems 45 demonstrantams. Į
šias iškilmes kompartija buvo»-----------------------------------------priversta atsiųsti Lenkijos prez. vo nusikaltimus drįstančiais rei
H. Jablonskį. Tų metų tragedi kalauti $24 bilijonų atpildo.
ją tyrusieji lenkai teigia, kad
Pasirinko generolę
tikrasis žuvusiųjų skaičius yra
Naujuoju JAV valstybės sek
I. 109. “Solidarumo” unija spe
retorium
busimasis prez. R.
cialia peticija prez. H. Jablons
kiui ir seimui reikalauja, kad Reaganas pasirinko 56 metų
iš kalėjimų būtų paleisti 7 su amžiaus atsargos gen. A. Haiimti disidentai. Prieš Kalėdas gą, kuriam Watergate krizės
buvo įvestos kortelės mėsai ir metu teko būti Baltųjų Rūmų
sviestui, siekiančios pašalinti štabo viršininku. Vėliau prez.
didžiules eiles prie maisto par G. Fordas jį paskyrė vyriausiu
duotuvių. Lenkijos valdžia 1981 kariniu Atlanto Sąjungos vadu.
m. paskelbė deficitinį biudžetą, Dėl ryšių su prez. R. Niksonu j
nepaisydama $23 bilijonų sko A. Haigą kritiškai žiūri kaikulos užsieniui. Mėsos pristatymą rię demokratai. Jo kandidatūrą
valgykloms teks sumažinti jie gali bandyti atmesti JAV se
50%, sumažės ir jos gaminių nate, tačiau jame daugumą da
tiekimas krautuvėms. Pagalbon bar turi respublikininkai. Jie A.
pradeda ateiti Bendroji Euro Haigą laiko sąžiningu žmogumi,
pos Rinka, Lenkijai siunčianti nepadariusiu jokio nusikaltimo,
mėsą papigintomis kainomis. kuriam Baltuosiuose Rūmuose
Vakariečiai žurnalistai, apsilan terūpėjo JAV ištikusi krizė. Sa
kę Gdanske, teigia, kad dėl di vo diplomatinį talentą jis taipgi
džiulės lenkų skolos užsieniui įrodė Atlanto Sąjungoje. Jo
yra kalta Lenkiją išnaudojanti kandidatūrai dabar pritaria
Sovietų Sąjunga. Pavyzdžiu pa šiai organizacijai priklausančių
teikiami Gdanske Sovietų Są šalių vadai. A. Haigas yra kie
jungai statomi laivai.. Tokiam tos linijos šalininkas su Sovie
laivui Lenki j? už paskolintų tų Sąjunga, siekiantis karinio
$10 milijonų nuperka modernią JAV pajėgumo sustiprinimo,
aparatūrą iš Britanijos. Pats kuris esąs būtinas derybose su
laivo pastatymas kainuoja $20 Kremliumi.
milijonų vertės zlotų, o Sovietų
Mirė Kosyginas
Sąjunga atsilygina tik rubliais,
Maskvoje mirė buvęs ilgame
kurių verte doleriais tesiekia tis premjeras A. Kosyginas, val
15 milijonų. Panašiai elgiamasi džion atėjęs su N. Chruščiovą
ir su kitais Lenkijos gaminiais. nuvertusia “trojka”, kurios kiti
Solidarumo unijos vadas L. du nariai buvo L..Brežnevas ir
Walesa žada lankytis Romoje ir N. Podgornas. Širdies smūgis jį
gausio 14 d. susitikti su popie pakirto tą dieną, kai L. Brežne
žium Jonu-Paulium II, jeigu iki vas šventė 74-tąjį savo gimta
to laiko neįvyks netikėtumų dienį. Jo mirtis buvo ilgokai
Lenkijoje.
nutylėta, nes visas dėmesys te
ko
L. Brežnevui. Velionies kū
Žmonių grobėjai
nas buvo sudegintas, o urna su
Irane sulaikyti 52 JAV diplo pelenais palaidota Kremliaus
matai nelaisvėje atšventė antrą sienoje. Laidotuvėse dalyvavo
sias Kalėdas. Šia proga juos vėl L. Brežnevas i r dabartinis
aplankė dvasininkai, buvo paga premjeras N. Tichanovas, sau
minti ir į JAV atsiųsti trys fil gomi gausaus būrio milicininkų
mai su sveikinimais artimie ir karių.
siems. Neparodytų nei filmuo
se, nei nuotraukose liko 10 dip Admirolo laidotuvės
Hamburgo priemiestyje piirė
lomatų, atsisakiusių šios paslau
gos. Artėjant Kalėdoms, ajato- admirolas K. Doenitzas, sulau
los R. Chomeinio režimas per ks 89 metų amžiaus. II D. karo
tarpininkaujančius Alžerijos at metais jis pasižymėjo savo po
stovus pareikalavo, kad JAV vy vandeninių laivų taktika, vado
riausybė diplomatams išlaisvin vavo karo laivynui. Prieš nusi
ti į Alžerijos banką įneštų $24 žudymą A. Hitleris jį pasirinko
bilijonus. Priešingu atveju vėl savo įpėdiniu, jam teko pasira
grasinama diplomatų teismu. šyti Vokietijos kapituliaciją.
Šio reikalavimo negali paten Nuernbergo tribunolas jį buvo
kinti prez. J. Carteris, negalės nuteisęs kalėti 10 metų. Krašto
ir naujasis prez. R. Reaganas. apsaugos ministerija, bijodama
Pastarasis R. Chomeinio režimą nacių išsišokimų, neleido kari
pavadino kriminaliniais nusi nių laidotuvių, uždraudė jose
kaltėliais, sulaužiusiais tarptau dalyvauti uniformuotiems ka
tinius įstatymus ir dabar už sa riams.
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Lietuviai Brazilijoje

Naujieji renginiai, visuomeninė ir kultūrinė veikla
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mirus, kleboną kunigą JONĄ ir jo artimuosius giliai
užjaučiame bei kartu liūdime —

Gaivint laimėjimo viltį
Gen. Lietuvos konsulo dr. J. Žmuidzino žodis VLIKo seime
Toronte 1980. XII. 13
šia proga visų pirma prisimin
Kita vertus, kaip istorija rodo,
tina, jog pastariausiu metu Tė laisvės pajautimas būna galin
vynėje mūsų laisvės kovotojų gesnis ir už karinę jėgą ar že
persekiojimai vis didėja. Tatai mės turtų galią. Juk ne Egipte,
patvirtina, pavyzdžiui, kad ir tas Babilonijoj, Asirijoj ar Persijoj
faktas, jog poeto rašytojo Puti gimė laisvė, o tik neturtingoj
no žmona uždaryta į psichiatrinę mažoj šaly Graikijoj, kuri, ne
vien dėlto, kad ji pastatė kryžių paisant savo teritorinės ir ma
ant savo vyro kapo. Kitas lietu terialinės menkystės, išsaugojo
vių. tautos naikinimo įrodymas savo nepriklausomybę.
yra tas, kad prasidėjus Lenkijo
Šiuo siekiame pasakyti tai,
je darbininkų judėjimui, buvę kad mūsų veiksnių vienas di
Lietuvoj skubiai pašaukti atsar džiųjų uždavinių yra gaivinti už
giniai ir pasiųsti į Lenkijos pa sienio ir krašto lietuvių viltį į
sienį.
laisvę, gaivinti ją visais Įmano
Tačiau, kalbant apie sovietinę mais būdais, ypač sumezgant di
agresiją, pastebėtina, jog kai- dingą Lietuvos praeitį su jos
kurie Kremliaus žinovai sam dabartimi. Ir nepamirškim, kad
protauja, kad sovietų invazija į tos jėgos, kurios sugriovė eilę
33 milijonų gyventojų Lenkiją imperijų, tebeveikia ir dabar
esą užspringdintų Sovietiją ir tinėje sovietų imperijoje.
pagreitintų šios despotijos galą.
Tokiais jausmais bei mintimis
Turint tai galvoje, o ypač da sutikdamas šį suvažiavimą, svei
bartinę Sovietų Sąjungos ir Va kinu seimo dalyvius, linkėdamas
karų pasaulio santykių grėsmin Jum, Mieli Tautiečiai, vienin
gą įtampą ir istorijos teismą gai bei sėkmingai atlikti visus
prieš akis, mūsų pareiga jieško- numatytus darbus ir kuo di
ti tai, kas mus jungia, o ne kas džiausio pasisekimo tolimesnėje
mus skiria. Vienybė juk buvo ir VLIKo darbuotėje.
Dvasinė stiprybė telydi Jūsų
yra mūsų galingiausias ginklas
kelyje į Lietuvos nepriklauso žingsnius į pasiilgtą Tėvynės
laisvą rytojų.
mybės atstatymą.

Žurnalistu kongresas Europoj
Išeivių žurnalistų Europos
Sąjungos kongresas įvyko 1980
m. lapkričio 29 ir 30 d. d. Muenchene. Dalyvavo komunizmo pa
vergtų tautų išeiviai žurnalis
tai, gyvenantieji Europoje. Be
sveikinimų, pranešimų, buvo ir
paskaitų apie dabartinę Lenki
ją, JAV, Afganistaną, apie vyks
tančią konferenciją Madride ir
apie karinę Rytų-Vakarų pade-1
tį. Be to,-apsvarstyti organizaci
niai reikalai bei padaryti atitin
kami nutarimai, priimta rezo
liucija, remianti Lenkijos dar
bininkų kovą.

Apie Afganistaną kalbėjo af
ganistanietis. Iš jo paskaitos
plaukė išvada, kad įsibrovėlė
Maskva ir Afganistano gyven
tojams yra tokia pat žiauri,
kaip ir lietuviams bei kitiems
baltiečiams. Esą afganistanie

čiai kovos iki visiško išvijimo
okupanto iš savo krašto, nors ir
neturėdami reikiamų ginklų.
Kongrese dalyvavęs J. Kairys
prašė afganistanietį padaryti
atitinkalnus žygius Afganistano
laisvės kovotojų vadovybėje,
kad būtų žmoniškai traktuojami
lietuviai, latviai ir estai, patekę
į jų rankas. Priminė jam Krem
liaus valdovų padarytą ir tebe
daromą tarptautinį nusikaltimą
prieš šias tautas, kurį dabar nu
kreipė prieš Afganistaną. Kovo
ti už Kremliaus interesus baltiečiai neturi jokio noro. Tai da
ryti jie yra verčiami Kremliaus
valdovų jėga. Paskaitininkas
pareiškė, kiek jam žinoma, Af
ganistano laisvės kovotojai da
ro skirtumą tarp Raudonosios
Armijos karių, bet pažadėjo
tuojau painformuoti juos ir
nuo savęs. J. K.

Nori konsulo Australijoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

iš M. Hodgmano laišką, rašytą
1980 m. rugpjūčio 13 d., kuria
me sakoma:
“Labai dėkoju už Jūsų laišką,
liečiantį mano paskyrimą Lie
tuvos konsulu Tasmanijoje.
Kaip ir Jūs, stebiuosi, kodėl
nematyti jokio pajudėjimo šiuo
klausimu. Kaip žinote, pats lan
kiausi Romoje pas jaunąjį Lo
zoraitį 1979 m. birželio 25 d. ir
patyriau, kad jis, drauge su sa
vo diplomatiniais kolegomis
Londone ir Niujorke, mielai pa
siūlytų mane skirti konsulu
šioje valstijoje. Aš jam paaiš
kinau, kad, kai tik gausiu pa
ruoštą oficialią dokumentaciją,

pats kreipsiuosi tuo reikalu į už
sienio reikalų ministerį (gerb.
Andrew Peacock, M. P.), prašy
damas oficialaus patvirtinimo.
Aš galiu tik spėlioti, kad pa
sitarimai kažkur nutrūko. . .
Užtikrinu Jus, kad visuomet
remsiu baltiečių bylą, ypač Bal
tijos valstybių išlaisvinimą iš
tebesitęsiančios sovietinės prie
spaudos. Taipgi praneškite vi
siems, kad aš Baltijos valstybių
išlaisvinimą laikau vienu la
biausiai neatidėliotinų ir svar
biausių klausimų tarptautinėje
dabarties politikoje”. K. K.
><■»<»«■»<
• Kas neskaito lietuviškos spau
dos, bėga ir nuo Lietuvos
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Elektros reikmenys
Televizijos aparatai '
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.
KRAUTUVĖS:
Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

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

Rodney ir apylinkių lietuviai

•»

"Sugrįžki jaunystė" šokėjai
London, Ont.

VLIKo seimo dalyviai Toronto Lietuvių Namuose prie registracijos stalo

Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvių veiksniai ir jų paskirtys

MIELAM BROLIUI
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Prelato Jono Balkūno paskaita VLIKo suvažiavime Toronte 1980. XII. 13
Prel. J. Balkūnas, dalyvavęs kaikurių veiksnių steigime ir jų veik
loje, savo paskaitoje pajudino aktua
lų klausimą, pasinaudodamas Al
girdo J. Kasulaičio mintimis, čia pa
teikiame paskaitos tėkštą, vietomis
taisytą vien kalbos požiūriu. RED.

Veiksnio aptartis
Lietuvos laisvinimo veiks
niais gali būti tik bendrinės lie
tuvių organizacijos ar instituci
jos, dirbančios laisvinimo dar
bą. Tokių veiksnių turime tris:
VLIKą, ALTą ir Bendruomenę.
Jie yra tie trys pagrindiniai mū
sų junginiai, institucijos, išsi
skiriančios lietuviškame gyve
nime ne tik savo svarbumu, bet
ir kontraversijomis, tiek pačios
per save, tiek sąveikoje viena
su kita. Visos trys jos apima ir
politinį, ir visuomeninį, ir kul
tūrinį barą. Veikla tuose lau
kuose yra apspręsta dviejų di
džiųjų politinės emigracijos sie
kinių: Lietuvos laisvinimo ir
lietuvybės išlaikymo.
Čia aplenkiu Diplomatinę
Lietuvos Tarnybą. Ji yra vals
tybinė Lietuvos institucija, ir
nenoriu jos maišyti su kontro
versiniais mūsų išeivijos klau
simais.
Iš kur nesutarimai?
Trumpai noriu paliesti tik
kontroversines plot nes, kur
diskutuojama minėtų veiksnių
prigimtis, pagrindai ir metodai.
Besikeičiantis politinės lietuvių
išeivijos veidas, t. y. mažėjant
duoniniams emigrantams, taipgi
politiniams emigrantams ir di
dėjant nepolitiniam lietuvių
skaičiui, visuomeninis veidas
kinta, ir tai ne mūsų naudai. To
dėl VLIKo, ALTos ir PLB san
tykių klausimas atsistoja labai
svarbioje teorinėje ir praktikinėje plotmėje. Visos trys insti
tucijos yra vadovaujančio-centrinio pobūdžio. Nenuostabu tad.
kad viešoje veikloje jos dažnai
susiliečia. Iki šiol šį sąlytį ir iš
jo kylančias problemas nebūti
nai tvarkė iš esmės svarstytos ir
priimtos normos.
VLIKas, nors nebūdamas iš
išeivijos, tiek kadrais, tiek fi
nansais remiasi visuomene ir
plačiai išsišakojusia Bendruo
menės organizacija bei ALTos
talka. PLB savo ruožtu įvairio
se savo veiklos šakose neišven
giamai susiduria su tomis sriti
mis, kurios natūraliai yra VLI
Ko ir ALTos veiklos orbitoje.
VLIKo, PLB ir ALTos sąveikos
problemos didele dalimi nėra
prasimanytos ar dirbtinio cha
rakterio. Dėl jų pasikartojimo
ir natūralumo jos turi būti
sprendžiamos pagal iš anksto
sutartas iš trijų institucijų es
mės išplaukusias, teisiškai Įfor
mintas normas.
VLIKo, ALTos ir PLB sąvei
kos klausimą sprendžiant, rakti
nis faktas yra tų institucijų iš
esmės skirtinga paskirtis. Ja
teisingai suvokus, kitoj šviesoj
atsistos ir visa VLIKo-PLBALTos sąveikos problematika.

Tiesa, vienu metu ALTa gin
čijo VLIKo teisę lankytis cent
rinėse Vašingtono įstaigose su
savo Įgaliojimais, kadangi ten
ji atstovaujanti JAV lietuviams.
VLIKas esą galįs vykdyti savo
veiklą tik už Amerikos ribų.
Bet išsiaiškinta, kad VLIKas ir
ALTa yra du skirtingi teisinių
pagrindų juridiniai asmenys.
Kiekvienas jų turi skirtingus
įgaliotojus, kurių įgaliojimais
ir vardu jie veikia, būtent: VLI
Kas —r Lietuvos (valstybinės)
tautos vardUj o ALTa Amerikos
lietuvių organizuotos visuome
nės vardu kaip tų lietuvių or
PREL. J. BALKONAS kalba Vyriau ganizacijų federacija. VLIKo ir
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ALTos įgaliojimai nesikerta, to
dėl jie gali atstovauti Vašingto
seime Toronte 1980 m. gruodžio 13 d.
ne kiekvienas savo įgaliotojui
VLIKas prisistatė tautai ir tokį tuo pačiu metu, toj pačioj įstai
tauta jį priėmė. VLIKo manda goj, vienas šalia kito. Konku
tas buvo dargi pakartotinai at rencijos nėra ir negali būti.
Amerikos lietuviai gins ALTnaujintas, jam jau esant už Lie
os
prerogatyvas ginčuose su
tuvos valstybės ribų.
VLIKu
ar su Bendruomene.
VLIKas tad savo esmėje yra
grynai politinės prigimties ins Kiek yra senųjų Amerikos lie
titucija, turinti griežtai apribo tuvių Bendruomenėje? Nežymi
tą veiklos sritį ir neribotą man dalis. Tik ALTa turi teisę se
datą bei galią atstovauti politi niesiems lietuviams atstovauti.
nėms pavergtos tautos aspiraci Čia ir yra ta didžioji platuma,
joms bei vadovauti laisvės ko kur Bendruomenė turi daug
prakaito išlieti, kad visą Ameri
vai.
VLIKas vjikia lietuvių bend kos lietuvišką visuomenę įjung
rijoje, bet jis nėra iš išeivijos tų į JAV Lietuvių Bendruome
ir nėra jos apspręstas. Jo šak nę.
nys yra politinėje lietuvių bend Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
rijoje ir jo atsakomybė yra tik
Ją pagimdė VLIKas. Jo pri
bendrijai, kuri šiandien negaliu imtoji ir paskelbtoji Lietuvių
nei savo suvereniteto vykdyti, Charta sako: “Tauta yra prigim
nei politinės valios pareikšti.
toji žmonių bendruomenė. Nie
Ši valios galia nėra vien VLI kas negali būti prievartaujamas
Ko privilegija, bet dar svarbiau savo ryšį su tautine bendruo
— didelė pareiga. VLIKas ne mene nutraukti. Pasaulyje pa
gali jos atsisakyti, jei ir norėtų. sklidę lietuviai sudaro vieningą
Atsisakydamas ar vienaip bei Pasaulio Lietuvių Bendruome
kitaip modifikuodamas savo nę”. įžangoje į Lietuvių Chartą
mandatą, VLIKas pažeistų sa ir laikinuosius PLB santvarkos
vo prigimtį. Šitokia jo prigim nuostatus rašoma: “Lietuvių
tis apsprendžia ir jo esminius bendruomenė yra nuo tada, kai
santykius su įvairiomis lietuvių atsirado lietuvių tauta. Ji gali
ir svetimtaučių institucijomis išnykti, tik išnykus paskutiniam
bei organizacijomis.
lietuviui. Tačiau ligi šiol lietu
vių
bendruomenė neturėjo or
VLIKo santykiai su ALTa
ganizacijos.
. . šiandien, kai Lie
Amerikos Lietuvių Taryba,
tuva
okupuota,
pa
kurios vienu pradininku esu ir sklidę lietuviai pasaulyje
ypač privalo
aš, yra antrojo pasaulinio karo
vieningos ir veiksmingos savo
metu susidariusi ir visas lietu bendruomeninės organizacijos”.
vių politines bei ideologines
Pasaulio Lietuvių Bendruo
grupes (išskyrus komunistus)
menės
leidinyje rašoma: “PLB
apimanti Amerikos piliečių or
organizacija ateina ne esamos
ganizacija. Jos tikslas — padėti
ar esamų draugijų keis
Lietuvai ir lietuviams. Ameri tvarkos
ti, griauti ar naikinti, bet tik jų
kos lietuviams užsimojus suda veiklos paremti, papildyti ir ap
ryti vieningą organą politinei vainikuoti bendra visų lietuvių
akcijai, tarpusavio veiklai ir lie
tuvybei stiprinti, priešinantis organizacija”.
Prel. M. Krupavičius rašo,
amerikėjimui ir nutautimui, — kad
ji “sukurta išeiviams lietu
reikėjo daug kraujo nuleisti ir
viams, išmėtytiems po platųjį
sugyvenimo transfūzijos įvesti.
Mus skyrė partijų ideologija, pasaulį. . . Lietuva rūpintis jai
tenka atsitiktinai. . . PLB turi
tikėjimas ir net tautiniai įsitiki du tikslus — pagrindinį ir atsi
nimai. Tik tautos tragedija mus tiktinį. Pagrindinis — išlaikyti
sukrėtė ir įgalino blaiviau pa lietuviuose lietuvybę. Atsitikti
žiūrėti Į savo nesantaikas. La nis — atkovoti Lietuvai laisvę”.
bai brangia kaina laimėjome
PLB uždaviniai yra milžiniš
susiklausymą ir vieningą veik ki, lygiai ir jos svarba didelė.
lą. Juk ALTa taipgi pergyveno Jos orbiton įeina švietimas (sriskaldymus ir tarpusavio ginčus, •'tis, kuri paprastai vadinama
bet jokių pretenzijų nereiškė į
(Nukelta į 9-tą psl.) .
svetimus laukus.

Kas yra VLIKas?
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas yra politinis or
ganas, sudarytas tautos politinę
valią reiškiančių politinių partijų-grupių ir rezistencinių kovos
organizacijų dar pavergtoje
Lietuvoje. Politinės grupės ir
okupacijos sąlygose atsiradusios
politinio pobūdžio kovos orga
nizacijos laisvu ir bendru suta
rimu deponavo VLIKe savo tu
rimą galią atstovauti politinei
valiai. Todėl VLIKas yra auten
tiškas-visos tautos politinės va
lios reiškėjas, jai pačiai to ne
galint — jos suvereniteto vyk
dymui esant laikinai sutrukdy VLIKo seimo Toronte registratorės (iš kairės): Aida Dovidaitytė, Rita RuNuotr. Stp. Varankos
tam. Tokia savo prigimtimi daitytė, Ona Jurėnaitė

OLGĄ SADAUSKIENĘ, jos vaikus RŪTĄ, EDVARDĄ,

IRENĄ ir žentus nuoširdžiai užjaučiame bei kartu
liūdime —
Giminės Toronte
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ZELMĄ STAŠIULIENĘ, jos vyrą OTONĄ, vaikus
RIKARDĄ, DIANĄ, KRISTINĄ ir žentą ROBERTĄ
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Giminės Toronte
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jo žmoną EUGENIJĄ, dukras — JOANĄ, IRENĄ
ir MARGARITĄ su šeimomis nuoširdžiai

užjau

čiame —

S. A. Petraičiai
B. J. Akelaičiai
A. J. Vanagai
J. Z. Klevinai

(Canabiaii <lrt jTI cinorials 3Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį
pasirinkimų pagamintų paminklų lie
tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Taip vertina pogrindžio spauda

Tėviškės žiburiai

1981. L 1 — Nr. 1 (1612)

psl. 3

Kokia kaina įvyko dailininko V. K. Jonyno paroda Vilniuje?

RYTIS GALVAINIS

Argentinos lietuvis ARTURAS MIČIŪDAS, TELAM žinių agentūros atsto
vas Madride, pokalbyje su JAV delegacijos kopirmininku MAX KAMPELMANU. Pastarasis pareiškė, jog JAV delegacija žino apie žmogaus ir tautos
teisių pažeidimus Baltijos valstybėse ir yra pasiryžusi reikalauti iš sovietų
Vykdyti laisvo apsisprendimo teisę. Būdamas Ispanijoje, A. Mičiūdas pateikė
žinių apie Lietuvą ispanų spaudai. Jo turėtas pokalbis su JAV delegacijos
atstovu buvo skirtas Argentinos spaudai

Lietuviai Brazilijoje
Maldos diena už Lietuvą
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos koplyčią sekmadieniais
lanko daug vietinių brazilų, ir
jiems laikomos Mišios portuga
liškai.
Kristaus Karaliaus šventė bu
vo pasirinkta kaip “Maldos die
na už Lietuvą”. Mišios buvo lai
komos šia intencija.
Po Evangelijos 8 skaitytojai
supažindino maldininkus su
Lietuvos tikinčiųjų persekioji
mu, jų ištverme, pasinaudoda
mi “LKB Kronikos” ištraukom,
išverstom portugalų kalbon. Po
Credo, atkalbėto vardu tų, ku
rie negali viešai išpažinti savotikėjimo, visi dalyviai sukalbė
jo “Laisvės maldą”. Kitataučiai
meldėsi ir prašė Viešpatį: “Die
ve, kuris sutvėrei tautas ir Įkvė
pei joms laisvės troškimą, mes
Tave prašome: grąžink mūsų
broliams lietuviams jų tėvynės
laisvę . .
Nevienas pasižadėjo dažnai
kalbėti tą maldą: ir namie, o
ypatingai maldos grupėse. Daug
kas sutiko rašyti solidarumo
laiškus lietuviams, ypač Kalėdų
švenčių proga. Tie laiškai buvo
perduoti į Lietuvą per Vatikano
radiją.
Buvo taip pat padaryta ir
rinkliava, skirta “LKB Kroni
kos” išleidimui portugalų kalba.
Visuomenininko premija
Pasaulio Lietuvių Katalikų
Bendrija (World Lithuanian Ca
tholic Confederation) yra įstei
gusi kasmetinę premiją visuo
menininkui, kurios mecenatas
yra kun. dr. J. Prunskis.
Premija skiriama asmeniui,
kuris savo visuomeniniu veiki
mu daugiausia pasitarnavo lie
tuvybės ir krikščioniškos kultū
ros idealų skiepijimui bei plėti
mui lietuviuose.
PLK Bendrijos centro valdy
ba šiemet pavedė Brazilijai su
daryti 5 asmenų vertintojų ko
misiją išrinkti minėtai premi
jai kandidatą.
Tokia komisija (kun. Juozas
Šeškevičius, chem. Alfonsas D.
Pertaitis, mokyt. Angela Joteikaitė, Petras Šimonis ir kun.
Pr. Gavėnas) 1980 m. lapkričio
1 d. susirinko V. Zelinos Šv.
Juozapo par. klebonijoje ir lie
tuvio visuomenininko premijai
kandidatu vienbalsiai išrinko
VIKTORĄ TATARŪNĄ, moty
vuodama: V. Tatarūnas yra su
sipratęs lietuvis katalikas ir pa
vyzdingas lietuviškos šeimos tė
vas; daugiau kaip 20 metų Sao
Paulo lietuvių Katalikų Bend-.
ruomenės choro vedėjas, dirba
be jokio atlyginimo; aptarnauja
vietinę lietuvių parapiją, gies
mėm ir koncertais patarnauja
ir svetimom parapijom bei or
ganizacijom; niekad neatsisako
prisidėti prie kiekvieno lietuviš
ko kultūrinio parengimo, asme
niniu pasiaukojimu skatinda
mas ir kitus prisidėti prie lie
tuvybės ir krikščioniškos lietu
vių kultūros išlaikymo bei plėti
mo; garsina lietuvių vardą ir ki
tataučių tarpe, rengdamas kon
certus, išvykas, pasirodymus,
minėjimus.
Premijos įteikimas
Tikrai nebūtų buvus rasta ge
resnė proga visuomenininko
premijai įteikti V. Tatarūnui,
kaip jo vadovaujamo LKB-nės
choro suruoštas dainų koncer

tas lapkričio 30 d. seselių pranciškiečių salėje V. Zelinoje.
Vertintojų komisijos vardu
kun. Pr. Gavėnas, perskaitęs
motyvaciją ir PLK Bendrijos
centro valdybos p-ko raštą, ski
riantį premiją, pakvietė prel.
Pijų Ragažinską, ilgametį lietu
vių parapijos kleboną ir choro
steigėją, įteikti premijos čeki,
o Joną Tatarūną, BLB-nės val
dybos pirmininką, perduoti me
cenato sveikinimus premiją lai
mėjusiam.
Premijos davėjas kun. dr. J.
Prunskis atsiuntė šį sveikinimą:
Brangus laureate, mielas
maestro,"
nuoširdus sveikinimas Jums,
laimėjusiam visuomenininko
premiją. Tik tokių šviesių as
menybių dėka mūsų išeivijoje
gali būti ugdomas lietuviškas
kultūrinis gyvenimas ir atneša
mas naujas entuziazmas didžių
jų krikščionybės idealų tarny
boje. Man malonu Jums tain
pelnytą visuomenininko premi
ją išmokėti. Jus gerbiąs' —
kun. J. Prunskis
Choro koncertas
Lapkričio 30 d. Vila Zelinos
seselių pranciškiečių kolegijos
salėje prisistatė LKB-nės cho
ras, minėdamas 43-čius neper
trauktos veiklos metus; pasiro
dė 27 uniformuoti choristai-choristės, diriguojami Viktoro Tatarūno, pianinu akompanuojant
prof. Feliksui Girdauskui. Pro
gramą pranešinėjo portugališ
kai Joao šermukšnis, o lietu
viškai — Jonas Bagdžius. Gau
siai publikai buvo išdalinta gra
žiai išleista koncerto programa.
Suskirstyta į tris dalis, dainų
pynė išreiškė gilius lietuvio
jausmus: džiaugsmą rastis tarp
savųjų, ilgesį ir meilę Tėvynei
bei pavergtiem broliam-sesėm
ir padėką bei pagarbą Visatos
Kūrėjui Dievui.
Pirmoje dalyje choras atliko
“Mes čia šoksim ir dainuosim”
J. Strolios, “O kas gi kėlės?”
J. Stankūno, “Susimąstė mer
gužėlė J. Siniaus, “Čigonėlis”
J. Gaubo, “Pjovėjas” J. Kačins
ko, “Garbė Viešpačiui” Mozarto. šios dalies pabaigoj chor
vedžiui V. Tatarūnui kaip tik ir
buvo įteikta šiemetinė lietuvio
visuomenininko premija.
Antroje dalyje choristai nu
lipo nuo estrados ir pasileido
po salę, skatindami publiką dai
nuoti. Sudainavo, publikai gy
vai įsiterpiant, “Du broliukai
kunigai”, “Šėriau žirgeli”, “Ar
aš tau, sese, nesakiau?” “Atskrend sakalėlis”. Gyvai dalyva
vo ypač jaunųjų choras “Volun
gė”.
Trečioje dalyje ilgesingai
skambėjo V. Paltanavačiaus
“Nemunas”, St. Gailevičiaus
“Oi toli, toli”, J. Stankūno “Iš
eivio daina”, B. Dvarionio “Po
tėviškės dangum”. Įspūdingai
skambėjo ypač paskutinis pos
mas:
Gyvenimui ir laisvei gimus
atgaus ir vėlei laisvę Lietuva;
gyvenimui ir laisvei skirtas
laisvas vaisius bus tikrai našus.
Jaunime, sutirpink kietus le
dus —
'
pavasariui tu panašus.
Po tokios dainos iš kiekvie
no lietuvio krūtinės natūraliai
išsiveržė Lietuvos himnas “Lie
tuva, Tėvynė mūsų, tu didvy
rių žemė. . .” P. G.

Mes Lietuvoje džiaugiamės
nemažiau, kaip ir mūsų broliai
užsienyje lietuvių menininkų
pasiekimais už gimtojo krašto ri
bų.
Nemažai lietuvių menininkų
ir mokslininkų užsienyje pasie
kė didelių laimėjimų ir net įga
vo platesnio pripažinimo. Kur
mes begyventume, visur krau
name lobius į lietuvišką aruodą
ir rodoihe pasauliui savo talen
tus, sugebėjimus. Ne išimtis ir
profesorius V. K. Jonynas. Širdį
glosto pasitenkinimas, kad šis
įžymus dailininkas ir svetur su
gebėjo pasiekti nemažų kūrybi
nių rezultatų, tapti net JAV na
cionalinės akademijos tikruoju
nariu.
Suprantamas ir didelis noras
ar pastangos savo darbus paro
dyti ir Lietuvoje. Koks bebūtų
garsas plačiame pasaulyje, visdėlto skaudu, kai negali savo
darbų, kūrybinių rezultatų paro
dyti savo Tėvynėje!
Štai čia ir iškyla nemaža prob
lema: norisi parodyti, bet kaip?
Kitais žodžiais tariant, kokia
kaina? Ar betkuria kaina rei
kia rodyti?
1979 metų rugsėjo mėn. buvo
Vilniuje atidaryta prof. V. K.
Jonyno dailės kūrinių paroda.
Apie tai buvo pranešta “Tieso
je” (labai retai skelbiama “Tie
soje”, jei tai liečia lietuvius me
nininkus ar mokslininkus iš už
sienio). Į parodą atvyko net iš
CK Sigizmundas Šimkus. Buvo
išleistas puikus, ant kreidinio
popieriaus su spalvotomis repro
dukcijomis katalogas (spalvotos
reprodukcijos dar retesnis at
vejis!). Tuoj pat, kai profeso
rius su žmona dar tebebuvo Lie
tuvoje, išėjo “Gimtojo Krašto”
numeris (spalio 4 d.) su didžiule
V. K. Jonyno per visą puslapį
nuotrauka su visais pagarsini
mais. Tame pačiame numeryje
galėjai skaityti straipsnį, pava
dintą paties V. K. Jonyno ištar
tais žodžiais — “Jungiuosi prie
šitos meilės”, žodžiu, viskas pa
vydėtinai gražiai ir savo laiku!...
O jei pacituosime žodžius iš Jo
no Urbono įvadinio straipsnio
katalogui (“. . . nenutrūkstama
gija teka giliai įsisavinto realiz
mo pasaulėjauta, kurios nepa
veikė svetimi vėjai . . .”), tai
vaizdas bus dar puikesnis! . . .
. . . Taigi, į Dailės muziejų
susirinko nemažas smalsuolių
būrys. Tarp jų matėsi ir Jurkū
nas, kuris kadaise skuto V) K.
Johyno pavardę po K. Donelai
čio iliustracijomis, o dailės ins
tituto studentams draudė atsi
nešti V. K. Jonyno iliustruotas
knygas, nes šis dailininkas, ar
tėjant tarybinei armijai, pasi
traukė į Vakarus . . . Paroda ne
kokio “pažangiečio”, o tikro
emigranto ... Ir štai neeilinės
iškilmės, neeilinis dėmesys!
Smalsuoliai žvilgčioja į puikų
katalogą: spalvotos V. K. Jony
no abstrakcijos . . . Apie tokį
į modernizmą linkę Lietuvoje
gyveną dailininkai gali tik sva
joti. O čia dar ir V. K. Jonyno
žmonos darbai!
Tautiniais rūbais apsirengu
sios lietuvaitės kankliuoja mie
lo svečio garbei, jis perjuosia
mas tautine juosta. Girdisi liaup
sinančios kalbos . . . Mažytis su
trikimas . . . Nežinoma, kaip
kreiptis į profesorių: ponu ar
draugu . . . (“Mes savo ponus
vadiname draugais” — kažkas
leptelėjo, gal juokais).
Šypsenos, augšti įvertinimai
... Ir ponas-draugas (nežinome
ir mes, kaip vadinti) V. K. Jo
nynas linkčioja, kalba . . . Dė
koja partijai ir vyriausybei (ta
padėka pakartota ir “Gimtajame
Krašte” nr. 40). Egzaltacija pa
siekia apogėjų. Pakilių jausmų
antplūdis ir visokios paskirties
malonės ponui-draugui Jonynui
sutrukdo prisiminti . . . kaikurių
likimą brangioje tėvynėje . . .
Prof. Vienožinskis, pirmasis dai
lės mokyklos steigėjas, pokario
metais išvytas iš Dailės institu
to už “vakarietišką raugą” ir
“formalizmą”. To paties susilau
kė L. Truikys, T. Kulakauskas
ir M. Bulaka. Pastarajam iki šiol
taip ir nepavyko grįžti į institu
tą. Bet Jonynui, rūpestingų glo
bėjų apsuptam, nebeliko laiko
ar noro pasidėmėti, kokia dabar
yra tikroji padėtis tų dailininkų,
net savo bendraamžių, nekal
bant apie jaunesniuosius, kurie
vis nepataiko “kojos”, kurie ne
įtinka su savo darbais ir nepakliūna į parodas ... O tokių
yra, nemažai yra! Bet kažkodėl
ponas-draugas Jonynas tuo nepa
sidomėjo, nors šį kartą Lietuvo
je buvo ilgokai. O gal sutrukdė

. .. Yra toks skulptorius K. Bog
danas, pradėjęs savo kūrybinį
kelią . . . Pagarsėjo “Leninu,
besiklausančiu muzikos” . . .
Jam prikląuso garbė ir už “Le
niną ir Kapsuką” Saulėtekio gat
vėje . . . štai šis skulptorius ir
užėmė visus laisvalaikius, nes
darė paties Jonyno biustą . . .
Gi pozavimas — rimtas reika
las .. .
. . . Gera, iš tikrųjų gera, kai
gali ruošti parodas Niujorke ir
Vilniuje, net kartu su žmona,
bet negera, iš tikrųjų labai ne
gera, kai tokia pat teise nesinau
doja kolegos, likę Lietuvoje.
Kas leidžiama Jupiteriui, nelei
džiama jaučiui, ypač kai dar ne
paklusnus . . . Tokiam jaučiui
tik jungo dalis!
Kultūriniai mainai — tai Jo
nyno privilegija. Ir jo akvarelių
abstrakcionizmas, nors ta meno
srovė mūsuose baisus tabu, kuo
puikiausiai toleruojama Jonyno
darbuose. Mat, didysis flirtas
yra flirtas, todėl Jonynui viskas
leistina. Na, jo kolegos Lietu
voje bus ir toliau tinkamai su
drausminami, ir tegu jie nesiti
ki jokių valdžios malonių. Jų
“pastovios gairės” — socrealizmas. Ir vargas tam, kuris užsi
manys ko kito. Partija ir vyriau
sybė puikiai žino, kam ir kada
suteikti išimtį! . .
Tai kodėl tokia išimtis V. K.
Jonynui? Gal iš tikrųjų tarybi
niai ponai “susiprato”, paste
bėję dailininko pripažinimą Va
karuose? Gal iš tikrųjų staiga
pamilo jo meną net Sigizmundas
Šimkus ir dėlto Jonynui beliko
“jungtis prie tos meilės”? . . .
Dėl šios priežasties ir tenka
grįžti prie kalbos apie kainą . . .
Pasirodo, už tarybinę meilę rei
kia mokėti, ir labai brangiai mo
kėti!

Leisime kalbėti tiems, kurie
patys nusakė, už ką taip myli
mas, gerbiamas ir liaupsinamas
V, K. Jonynas dabartinėje Lie
tuvoje (čia turime galvoje “svar
biausią pakopą” — valdžią).
Apie tai parodos atidarymo
metu pasakė, gal teisingiau išsi
tarė Dailininkų sąjungos pirmi
ninkas J. Kuzminskis. Nepre
tenduodami į tikslią citatą (ne
suspėjome užsirašyti), perpasa
kosime jo žodžius, kurių esmė
tokia: mes mylime ir gerbiame
Jonyną už tai, kad jis duoda at
kirtį Vakaruose tiems, kurie tei
gia, kad T. Lietuvoje menas su
varžytas, kad kūrėjai neturi lais
vės.
Ką gi, aiškiau ir konkrečiau
nepasakysi! Ir komentarų nerei
kia. Štai dėlko toks puikus kata
logas, kodėl nevaržomai kabojo
abstrakcionizmu d v e 1 k i ą pa
veikslai, lydėjo muzika ir malo
nės, dėmesys ir pagarba, net
meilė . . . Tai tokia kaina! Tik
ar ne perbrangiai moka pats Jo
nynas? Bet tegul jis pats atsako
į šitą klausimą.
Dar viena detalė . . .
“Gimtajame Krašte” (jau mi
nėtame nr.) skaitome tokius V.
K. Jonyno žodžius: “Ir kiekvie
ną dieną, kada aš laužiu . . .
nuostabios lietuviškos duonos
riekę . . . norėčiau šiandien . . .
už tą duoną padėkoti”.
čia irgi norėtųsi paklausti:
kam padėkoti? Jonynas turbūt
geriau žino, negu mes, kad JAV
šiais metais T. Sąjungai pardavė
vos ne 25 milijonus tonų grūdų.
Tad sunku nuspręsti, kieno duo
ną valgai. Pasirodo, iš skonio
pažinti negalima, žinoma, tai
smulkmena. Tik nežymi deta
lė .. .
(“Alma Mater” 4 nr.)

Kunigas ir dailininkas
Kunigas Pijus Brazauskas —- dvigubas sukaktuvininkas

Kun. P. Brazauskas yra ne tik
uolus Kristaus vynuogyno dar
buotojas, bet ir religinio meno
dailininkas. Jo kūryba atsire
mia į gilų religinį (rožio bei gė
rio pajautimą. Jis savo kūrybi
nio meno darbais buvo gražiai
pasireiškęs nepriklausomoj Lie
tuvoj. Amerikoj jo tapybos dar
bai yra net kelis kartus premi
juoti Oregono valstijos muzėjų
ir galerijų.
Kunigui Pijui 1980 m. sukakto
75 metai amžiaus ir 50 metų ku
nigystės. Šį jo dvigubą jubilėjų
iškilmingai paminėjo vietos pa
rapijiečiai, North Bend, Ore
gon, katalikai, kur jis dirbo sie
lovados darbą daugiau kaip 10
metų.
Kun. P. Brazauskas pasižymi
giedru, socialu charakteriu, tad
nenuostabu, kad vietos katali
kai greit su juo suartėjo, jį pa
milo ir dvigubo jubilėjaus pro
ga gausiai apdovanojo: surengė
iškilmingą pagerbimą, nupirko
jam atskirą namelį gražios gam
tos priglobstyje. Ten jis galės
nekliudomas medituoti ir kurtitapyti.
Kun. Pijus visada ir visur pri
sistato kaip lietuvis. Kiekviena
proga jis iškelia pavergtos tau
tos kančias, jos laisvės ilgesį
bei viltį. Dažnu atveju jis suran
da užuojautos savo kenčiančiai
tautai ir net Lietuvos laisvini
mo talkininkų.
Kun. Pijus Brazauskas gimė
Vilkaviškio aps., Pilviškių vlsč.,
Bartininkų k. 1905. XI. 22 d.,
pasiturinčio ūkininko šeimoje,
kurioje buvo aštuoni sūnūs ir .
šešios dukterys. Pradinį mokslą

gavo Bagotosiosios mokykloje,
vidurinį — Rygiškių Jono gim
nazijoje Marijampolėje. Į ku
nigų seminariją, anuomet vei
kusią Gįžųosę, įstojo 1923 m.
Kunigu įšventintas vyskupo A.
Karoso 1930 m. birželio 22 d.
Kun. P. Brazauskas vikaravo:
Suv. Kalvarijoje, AugŠtojoje
Fredoje (ten gyvendamas baigė
ir Kauno meno mokyklą), Paje
vonyje, Bartininkuose, Šakiuo
se. Bartininkuose jis pradėjo
reikštis kaip religinio meno dai
lininkas, išdekoravo vietos šven
tovę ir gavo iš kitų vietovių kle
bonų užsakymus dekoruoti jų
šventoves. Deja, greit atriedė
jo II D. karo banga, atsidūrė
Vokietijoje, apsigyveno Gasenbache, prie Salzburgo, kur dir
bo sielovados darbą ir drauge
aptarnavo savuosius pabėgėlius.
Į JAV imigravo 1949 m., apsi
gyveno Bruklyne, neilgai tru
kus, gavo vietą St. Louis, Mo.
1951 m. gavo kvietimą kapelionaūti Sacred Heart ligoninėje
Eugene, Ore. Ten jis dirbo il
gus metus, susilaukė net kelių
konvertitų į katalikybę. Vėliau
buvo pakviestas kapelionauti į
St. Catharine’s Nursing Center,
North Bend, Ore., kur susilau
kė ir savo dvigubo juhilėjaus.
Kun. Pijus tebėra darbingas,
judrus. Prel. L. Tulabos pa
kviestas, lankėsi Romoje, kur
Šv. Kazimiero kolegijoje pakar
totinai paminėjo dvigubą savo
jubilėjų.
A. Berž.
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $10,00.

Kančios simbolis — kryžius, apsagstytas kryželiais, ant garsiojo Kryžių
kalno Lietuvoje, kur lankosi net maldininkų procesijos.

dlaitytė - charmante Litauerin
K. BARONAS
Žymiausias Vokietijos leng
vo žanro dainininkas Petei
Alexander, be eilinių pasirody
mų televizijoje, bent keletą kar
tų į metus duoda žiūrovams sa
vo programą, parinkdamas jai
stipriausius estradinės muzikos
atstovus. Spauda paprastai iš
anksto išreklamuoja numatomą
pasirodymą, deda nuotraukas ir
pasikalbėjimus su žymesniais
dalyviais.
Panašiai buvo ir su 1980 m.
gruodžio 4 d. plačiai išrekla
muotu P. Alexander vakaru, ku
riame, šalia kitų aktorių-dainininkų, dalyvavo ir mūsiškė,
kaip dažniąusiai vokiečių spau
da pažymi, “Litauerin” Lena
Valaitytė. Senokai teko ją ma
tyti televizijoje (paskutinį kar
tą, rodos, rugsėjo mėn. progra
moje “Hit parade”), tad su ne
kantrumu laukėme mūsiškės
pasirodymo. Be to, su P. Alex
anderiu ji buvo plačiai išrekla
muota viename iš didžiausių Vo
kietijos moterų žurnalų “Freizeit Revue”. Pirmame puslapy
je įdėta didelė nuotrauka o
prie straipsnio dar keturios. Mi
nėtasis laikraštis pažymi, Lena
Valaitytė paskutiniu metu ven
gusi pasirodymų televizijoje,
norėdama daugiau laiko skirti
savo sūnui Markui. Tačiau P.
Alexanderiui padariusi išimtį.
Sūnus pradėjęs lankyti mokyk
lą, ir Lena jaučiasi kaip šeimi
ninkė ir motina. Su Horstu (jos
antras vyras) jie sutvarko savo
šeimyninį gyvenimą taip, kad
vienas jų paprastai būna na-1
muose su vaiku.
Lena yra išgarsėjusi šlage
riais “So wie ein Regenbogen”
(Taip, kaip laumės juosta),
“Jose der Strassenmusikant”
(Jose, gatvės muzikantas), “Ein
schoener Tag (Graži diena) ir
kt.
šiuo metu jos antras vyras
Horstas esąs gastrolėse su mu
zikiniu veikalu “Ich liebe meine Frau” (Aš myliu savo žmo
ną). Dėlto į daugumą kvietimų
lietuvaitė atsakiusi neigiamai.
Be to, jos reikalų vedėjas pa-

V. Vokietijoje pagarsėjusi daininin
kė LENA VALAITYTĖ savo šeimos
židinyje su 6 metų sūnumi Morkumi

reiškęs, kad L. Valaitytė šiemet
jąų^,turėjusi 30 (Įdėlių,.pasiro
dymų, daugumą jų — anksty
vą pavasarį. Lietuvaitės many
mu, žiūrovai esą ja “persisoti
nę”, todėl ji priėmusi tik P.
Alexanderio kvietimą ir “Sil
vester Party”.
Korespondentas klausė, ar ji
numačiusi dar išleisti keletą
naujų plokštelių. Ji atsakė tai
atidėjusi naujiems metams.

Pabaigoje žurnalas pažymė
jo, kad didžiausias Lenos
džiaugsmas esąs sūnus, su ku
riuo ji nelabai noriai pasirodan
ti fotokorespondentų' apara
tams. Mat, ji bijanti pagrobimo,
nes paskutiniu metu grobimai
Vokietijoje pasidarė savotiška
liga. Be to, ji norinti, kad sū
nus užaugtu normaliu vaiku,
nesididžiuodamas savo motina,
neaugštindamas savęs.
Norėčiau pažymėti, kad tas
pats žurnalas 1980 m. lapkričio
27 d. įdėjo mano dukros Jūra
tės ir Sigutės Kazakevičiūtės
nuotrauką, įteikiant popiežiui
Jonui-Pauliui II Aušros Vartų
paveikslą. Didžiausiam mūsų
nustebimui po nuotrauka buvo
toks įrašas: “Šv. Tėvas kalbasi,
su dviem lenkų mergaitėm, apsirengusiom tautiniais drabu
žiais”. Griežtai reagavau į tokią
didelę man, vilniečiui, padarytą
skriaudą ir parašiau skaitytojų
laiškų skyriui atvirą laišką, pa
brėždamas, kad tos mergaitės
yra lietuvaitės, lankančios lietu
vių gimnaziją Huettenfelde.

Grįžkime prie gruodžio mėn.
, 4 d. Lenos Valaitytės pasirody
mo. “Charmante” (taip lietuvai
tę vokiečiai vadina) dainavo
kartu su P. Alexanderiu ir vo
kiečių aktoriaus W. Fritsch be
balsiu sūnumi Toniu. Iš dalies
teko nusivilti, nes solo pasiro
dymuose Lena yra žymiai stip
resnė (o gal ją uždengė didesnė
P. Alexanderio “žvaigždė”?), ta
čiau savo grožiu ji tikrai paliks
“charmante Litauerin”.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Sukaktuvininko kun; PIJAUS BRAZAUSKO primicijų iškilmėje 1930 m. liepos 13 d. jo tėviškėje Bartininkuose.

Pacientai priimami
susitarus telefonu

4 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

»

® PAVERGTOJE TETOEJE
JAUNIMO DIENA
“Komjaunimo Tiesa” 1980 m. lap<kričio 29 d. laidoje perspaude su
trumpintą betygalietės Emilijos
Skudrienės rašinį apie Šiluvą, pa
skelbtą Raseinių rajono laikraštyje
“Naujas Rytas”. Jame ši ateizmo
skleidėja paliečia metinę jaunimo
dieną Šiluvoje, kuri ten rengiama
paskutinį sekmadienį prieš mokslo
metų pradžią. E. Skudrienei nepa
tinka tą dieną Siluvon suplaukian
čios procesijos, maldos už Lietuvos
jaunimą, pamoksluose iškeliama silp
noji jo pusė. E. Skudrienei, stebėju
siai tos dienos maldas, nemielas
jaunimo vidus: “O vidus? Tavo vidus
kodėl toks skurdus? Kodėl jis tik
svyla, o nedega, kaip to jaunimo,
kuris tą dieną dorojo derlių, dirbo
gamyklose, fermose, poilsiavo ar ruo
šėsi naujiems mokslo metams? . . .”
Iš tikrųjų besimeldžiančio jaunimo
vidus nėra jau toks skurdus, kaip
jai atrodo. Ji prisimena du maldi
ninkus jaunuolius, užėjusius į Bety
galos biblioteką. Kad tie procesijos
dalyviai seniai iškeliavę iš namų, liu
dijo vargana jų išvaizda, nešvarūs
drabužiai, neskustos barzdos, netvar
kingai bibliotekoje nudrėbti krep
šiai. E. Skudrienę labiausiai nustebi
no tų jaunuolių klausimas: “Kodėl
čia ateistinių knygų paroda?” Jai
susidarė įspūdis, kad vietoj tos pa
rodos jiedu norėtų matyti Šv. Raštą.
Paklausti, kodėl jie užsiima tokia agi
tacija, jaunuoliai atsakė: “Mes nori
me, kad melstųsi visa Lietuva.” Pa
sak E. Skudrienės, jai pasidarė liūd
na, nes paaiškėjo, kad jaunuoliai sa
ve laiko misijonieriais, apsiskaičiu
siais, daug išmanančiais. Esą jie net
gi norėjo žinoti, kaodėl enciklopedijon nėra įtraukta Šiluvos koplyčios
architekto pavardė. E. Skudrienei tie
jaunuoliai pasiūlė krepšyje turimą
Šv. Raštą, bet ši knyga jai buvusi ne
reikalinga. Pokalbį su jaunuoliais E.
Skudrienė užbaigia jiems mestu prie
kaištu: “Manė išmaną daug, tačiau
nežinojo elementariausių elgesio tai
syklių . . .” Kokios tos taisyklės, ate
izmo skleidėja E. Skudrienė nepaaiš
kina. Atrodo, jos draudžia pasisaky
mą prieš ateistinių knygų parodą
viešojoje bibliotekoje, E. Skudrienei
pasiūlytą Šv. Raštą, jaunuolių norą,
kad melstųsi visa Lietuvai
YRA IR KITOKIŲ
Ta pati “Komjaunimo Tesą”, ateistės E. Skudrienės rašiniu pašiepusi
du religingus jaunuolius, jau mėne
siu anksčiau — 1980 m. spalio 31 d.
laidoje įrodė, kad esama ir kitokio
jaunimo, nedalyvaujančio procesijo
se į Šiluvą, nestatančio nepatogių
klausimų bibliotekos darbuotojai.
Toje laidoje Alytaus tarprajoninio
prokuroro padėjėjas J. Grudzinskas
paskelbė pranešimą iš teismo salės
“Bausmė — pelnyta”. Jame kalba
ma apie 1962 m. gruodžio 3 d. gimu
sį Vytautą čiupailą, nuteistą 4 me
tus ir 6 mėnesius praleisti sustiprin
to režimo darbų kolonijoje. Pažymi
mas ir Valentinas Jasionis, gimęs
taip pat 1962 m. gruodžio 29 d.,' ga
vęs pusantrų metų laisvės atėmimo.
Jam betgi bausmės vykdymas atidė
tas dvejiems metams. Būdami girti,
abu kaltinamieji 1980 m. gegužės 20
d. Alytaus rajono Putinų kaime, įsi
brovę į pilietės Miglinienės butą, iš
sinešė tris butelius vyno ir keptą viš
tą. Po valandos V. Ciupaila, grįžęs į
tą patį butą, vagystę papildė dar 9
buteliais vyno. 1980 birželio 15 d.
V. Ciupaila, girtuokliavęs su Valdu
Šostaku, užpuolė ir bandė išprievar
tauti pilietę K. Teisme ji pasakojo:
"Buvo graži diena, ir aš nutariau pa
sivaikščioti. Atėjusi prie geležinkelio
išsirengiau pasideginti. Apie 16 vai.
aš staiga pamačiau bėgantį manęs
link vaikiną. Jis ėmė smaugti, užlau
žė galvą. Aš maldavau jo, siūliau pi

nigų . . . Bet ir tai negelbėjo. Jis
ėmė mane mušti į pilvą, krūtinę. Aš
šaukiausi pagalbos ... Su juo buvo
dar vienas vaikinas, jis man nieko
nedarė, bet ir nepadėjo apsiginti.”
Maudymosi kostiumėliu apsirengusią
moterį išgelbėjo praeiviai. Jos už
puolimą stebėjusiam V. Ciupailos
girtuokliavimo bičiuliui V. šostakui
netgi nebuvo iškelta byla. Jis, matyt,
ir toliau galės tuštinti gėralų bonkas
su kitais jaunuoliais, kuriems nerūpi
nei šv. Raštas, nei maldininkų pro
cesijos į Šiluvą, nei ten rengiamos
jaunimo dienos.
SVEČIAI IŠ NORVEGIJOS
1980 m. gruodžio pradžioje lankėsi
grupė Norvegijos komunistų, kurių
net pavardės nebuvo paskelbtos. Pro
pagandinį pranešimą apie tariamus
sovietinamos Lietuvos laimėjimus
tiem svečiam padarė vilniškės kom
partijos centro komiteto sekr. A.
Brazauskas, dalyvaujant komiteto
partinio darbo skyriaus vedėjo pa
vaduotojui A. Rimdžiui ir užsienio
ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojui M.
Sadovskiui. Norvegijos komunistai
papasakojo apie savo pastangas su
stabdyti Atlanto Sąjungos naujų
ginklų įvežimą į Norvegiją ir, žino
ma, pasidžiaugė propagandiniais L.
Brežnevo “taikos” planais. Kai už
sienio lietuviams teleidžiama lanky
tis Vilniuje ir Kaune, norvegai ko
munistai buvo vežiojami po kitus
Lietuvos miestus ir netgi rajonus.

ORDINAS POLITRUKUI
“Tėviškės” draugijos pirm. Pranas
Petronis, II D. karo metais gavęs so
vietinį gen. majoro laipsnį, 1961 m.
paskirtas kariniu Lietuvos komisaru,
susilaukė “Tautų draugystės” ordino
iš Maskvos. Jį jam paskyrė 1980 m.
gruodžio 2 d. Kremliuje specialus
augščiausiojo sovieto prezidiumo įsa
kas, pasirašytas pirm. L. Brežnevo
ir sekr. M. Georgadzes. Trumpame
įsake pabrėžiama, kad P. Petronis,
vadovaujantis propagandiniams ry
šiams su užsienio lietuviais, sovietinį
ordiną gauna už visuomeninę veiklą
savo amžiaus septyniasdešimtmečio
proga. 1980 m. lapkričio pabaigoje P.
Petronis buvo nuvykęs į R. Berlyną,
lankėsi Humboldtų universitete, kur
buvo sušauktas 47-tas R. Vokietijos
slavistų komiteto baltistikos komisi
jos posėdis. Jame jis padarė specialų
pranešimą kalbininkams apie sovie
tinamos Lietuvos keturiasdešimtme
tį, šioje vergijoje įvykusius pasikeiti
mus. Esą baltistai labiausiai domė
josi žingsniais kultūros srityje, švie
timo būkle, knygų ir periodikos lei
dimo klausimais.
7'
ŽUDO KUNIGUS
1980 m. spalio 9-10 d. naktį savo
miegamajame plėšikų buvo užpultas
ir žiauriai nukankintas a.a. kun. Le
onas Šapoka, gimęs 1909 m., bai
gęs Telšių seminariją, kunigu įšven
tintas 1933 m. Dirbo Telšių vyskupi
joje. Jam teko vikarauti Kuliuose,
Kaltinėnuose, Pavandenėje, klebo
nauti žemaičių Kalvarijoje, Alsė
džiuose, Darbėnuose prie Kretingos.
Žudikai ir šiandien tebėra neišaiškin
ti. Prieš pat šią tragišką mirtį velio
nis buvo stipriai puolamas spaudoje.
Vilkaviškio vyskupijoje tą patį 1980
m. spalio mėnesį plėšikai įsiveržė į
Griškabūdžio kleboniją. Užpuolę
miegantį kun. Vytautą Užkuraitį pei
liais sužeidė ir apiplėšė. Sužeista
buvo ir kitame klebonijos augšte
miegojusi šeimininkė. Kun. V. Užku
raitis buvo nuvežtas į ligoninę ša
kiuose su keturiomis žaizdomis gal
voje ir šone. Dabar jis yra pasveikęs,
vėl laiko Mišias. Kun. V. Užkuraitis
yra gimęs 1930 m., pokaryje baigęs
Kauno kunigų seminariją, kunigu
įšventintas 1960 m.
V. Kst.

S U D B U R Y, ONTARIO
Joana alto saksofonu, o Diana trum
pėtu. Diana pavasarį baigė Šv. Pran
ciškaus mokyklą pirmąja mokine ir
laimėjo dvi taures: iš savo klasės, iš
visų astuonių paralelinių klasių ir
stipendiją iš INCO. Ji taip pat pasa
kė atsisveikinimo kalbą.
Kristina Račinskaitė pirmauja flei
tos klasėje. K.A.S.
KLB SUDBURIO APYLINKES
NARIŲ, AUKOJUSIŲ 1980 M. TAU
TOS FONDUI, SĄRAŠAS: $200 —
Petrėnas Petras; $100 — Lumbis
Vyt., a.a. Gertrūdos Lumbienės at
minimui; $50 — Kibickas J., Venskus Petr., Braškys Ant., Poderienė
Sal., A. A. K. Poderio atminimui;
$25 — Rukšys Ant., Rudis L. M. D.;
$15 — Gustas Pr., Kulnys L., Ramo
nas K., Pranokus J., Tutinas. K., Juš
ka VI., Kusinskis Al., Gatautis Ant.,
$10 — Rimas K., Stankus J., Jasinskas J., Grinienė B., Niekus D.,
Nugent A., Paulaitis J., Zlatkus A.,
Rotkis E., Bataitis J., Liutkus Pov.,
Jutelis Pov., Sabas Ant., kun.; $7 —
Sviežikas K.; $5 — Bružas V., Milcius
A., Kriaučeliūnas VI., Kručas J., Va
liukas J., Tolvaišą St., Jonikas Kl.,
Stepšys V., Raškevičienė L. Mikštas
A., Lapienis A., Petrėnas J., Griško
nienė L., Šemežys P., Staškevičius
A., Lencas S., Juozapavičius A., Mazaitis P., Albrechtas F., Glizickas J.,
Šleinius J., Danilevičius Z., Staškus
J., Krivickas S., Šemogas J., M.D.,
Barkauskas A., Martišius J., RemeiPASIŽYMĖJO LIETUVAITES. Ma- kis G., Cibulskis J., Labuckas Z.,
rymount mergaičių kolegijos muzi Kriaučeliūnas J., Račinskas R.; $4 —
kos skyrius surengė didelį koncer Baltutis L.; $3 — Kupris M.; $2.50
tą. Jame gražiai pasirodė seserys — Valaitis A.; $2 — Visockas P.
J. P.
Stankutės — Teresė grojo klarnetu,

METINIS LIETUVIŲ KATALIKŲ
MISIJOS parengimas įvyko 1980 m.
gruodžio 7, sekmadienį, Christ the
King didžiojoj parapijos salėj. Pra
sidėjo 2.30 v.p.p. Parengimą pradė
jo misijos vedėjas kun. Antanas Sa
bas, pasveikindamas visus dalyvius.
Meninę dalį — koncertą atliko šeš
tadieninės mokyklos mokiniai ir ki
tas jaunimas. Diana ir Joana Stan
kutės smuikais atliko ketvertą kalė
dinių giesmių, o Vida pritarė gita
ra. Marytė Rudytė aiškia lietuviška
kalba padeklamavo kalėdinį eilė
raštį. Kristina Račinskaitė fleita ir
vargonėliais įspūdingai pagrojo po
rą kalėdinių giesmių bei padainavo.
Jai pritarė gitara dr. R. J. Račinskas. Tai pirmas taip gražiai pavykęs
jaunųjų talentų koncertas tokiame
parengime. Kalėdų senelis, kurį vy
kusiai suvaidino A. Kusinskis, išda
lino dovanėles. Buvo paruoštas tur
tingas vaišių stalas, kur visi nemo
kamai galėjo pasivaišinti kavute,
vaisių sultimis ir lengvais užkan
džiais. Daug prisidėjo kepiniais,
darbu ir laimikiais P. N. Venskai,
N. Paulaitienė, S. Rudienė, M. Valiukienė, B. Grinienė, kun. Ant. Sa
bas, I. Raškevičienė, L. Griškonienė,
E. Šviežikienė, V. Bružas, M. Kriaučeliūnienė, J. Staškus, A. Kusinskis.
Muziką tvarkė P. Tolvaišą.
— 1980 m. mūsų misijoje mirė 3,
pakrikštyti 2, susituokė "viena pora.
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@ LIETUVIAI PASAULYJE

KANADOS LIETUVIŲ FONDO
TŪKSTANTININKAI. Delhi yra šios
lietuvių apylinkės centras. Čia yra JA Valstybės
mas užbaigtas vaišėmis ir šampano
šv. Kazimiero parapija ir visos lietu
tostais. Būrelio* veiklą atskleis jau
BYLA PRIEŠ LIETUVIUS, de spaustuvei atiduotas leidinys “Mūsų
vių organizacijos, apimančios apie
50 km spinduliu gyvenančius lietu monstravusius prie Sovietų Sąjungos dešimtmetis”.
vius. Prie Delhi lietuvių centro pri ambasados Vašingtone, pasibaigė
METINĮ SAVO SUSIRINKIMĄ
klauso ir Port Dover miestelyje gy 1980 m. gruo’džio 3 d. Kaltinamuo Sao Paulo mieste turėjo Šv. Juozapo
veną Bronius ir Polly Urbai, kurie sius gynė adv. E. Raskauskas. Byla
Bendruomenė su savo pirm. kun. J.
1980 m. gruodžio 8 d. per Stepą Ja- dar prieš šį posėdį buvo nutraukta Šeškevičium. Veiklos apžvalgą pada
O.
Baršketytei,
L.
Bernotui,
V.
Gukubicką įteikė Kanados Lietuvių
rė A. Tatarūnienė, iždo — V. Banys.
Fondui tūkstantį dolerių. Jie tuo reckui, C. Hardy ir J. Krakauskui. Diskusijomis pasibaigus, naujon dve
Gruodžio
3
d.
posėdyje
buvo
iš

įamžinę save Fonde ir savo auka
jų metų valdybon išrinkti: pirm. —
prisidėjo prie dovanos būsimai ne teisinti: A. Banionytė, G. Damušytė, .kun. J. Šeškevičius, vicepirm. — P.
priklausomai Lietuvai ir prie lietu L. Kojelis, S. Kudirka, V. Rukšys, J. Butrimavičius, I sekr. — A. JoteikaiStirbienė, D. Vaičiulaitytė, broliai
vybės išlaikymo išeivijoje.
tė, II sekr. — V. Bacevičius, I ižd.
Bronius Urbas gimęs 1900 m. ba V. ir V. Volertai, B. Zdanytė. Vienos — V. Pumputienė, II ižd., — A. Ta
dienos
kalėjimu
nubausti
—
M.
Ais

landžio 20 d., Švalninkų km., Smilgių
tarūnienė, nariais — A. Sliesoraitis
vaisė., Panevėžio aps. Lietuvos vals tis, kun. K. Pugevičius ir R. Stirbys, ir V. Banys. Revizijos komisiją su
tybei atsistatant, Bronius pirmos bet jiems buvo užskaitytas prieš teis
darė — M. Vinkšnaitienė, A. Bal
mobilizacijos buvo pašauktas į Lie mą įvykusio suėmimo laikas.
taduonienė ir A. Triubienė. Nutarta
tuvos kariuomenę ir joje tarnavo tre
AKSEL LINHORST, nepriklauso sausio 25 d. surengti išvyką į Litua
jus metus. 1926 m. emigravo į Kana mos Estijos konsulas, sulaukęs 68 nikos stovyklavietę. Ten sparčiai
dą. Dribo Montrealyje "Canada Pa metų amžiaus, po sunkios vėžio ligos įrengiamas maudymosi baseinas, jau
ckers” ir Sudburio kasyklose. Apie 1980 m. gruodžio 4 d. mirė Niujor pradedami betonavimo darbai. Šiek
tą laiką į Montrealį iš Lietuvos at ke. Pamaldos su atsisveikinimu ir tiek žalos padarė gausus lietus, vos
važiavo ir Polly Kuzminskaitė, kilu laidotuvėmis įvyko gruodžio 11 d. nesugriovęs naujųjų tvenkinių. Sto
si iš Puškonių km., Naujamiesčio Niujorko estų liuteronų šventovėje. vyklavietėje jau pasodinta 15 gluos
vaisė., Panevėžio aps. 1932 m. Polly Prie velionies karsto buvo padėtas nių.
ir Bronius susituokė ir atvykę į On Lietuvos diplomatinės tarnybos gė
tario prie Simcoe pirko tabako ūkį, lių vainikas. Jos vardu užuojautas
Australija
kuriame ūkininkavo 17 metų, bar velionies šeimai Švedijoje, gen. kon
ŠV. KAZIMIERO MOKYKLA
davę ūkį, Port Dover miestelyje pa sului Ernestui Jaaksonui ir Estijos
sistatė naujus namus ir juose gyve diplomatinei tarnybai pareiškė Lie Adelaidėje, jau 20 metų veikianti
tuvos gen. konsulas A. Simutis. Kal Lietuvių Katalikų Centre, savo moks
BRONIUS IR POLLY URBAI iš Port Dover, Ont„ paaukoję Kanados Lie na kaip pensininkai.
bėtojų
eilėse taipgi buvo JAV at lo metus užbaigė 1980 m. gruodžio
Stepas
Jakubickas
tuvių Fondui $1000. Platesnis aprašymas — korespondencijoje iš Delhi
stovybės prie Jungtinių Tautų poli 6 d. Mokiniai suvaidino E. Varnie
tinis patarėjas D. F. Lambertsonas nės režisuotą mozaikinį Prano PusSt. Catharines, Ont. ir estų organizacijų atstovai. Užuo dešrio veikaliuką “Leiskit į Tėvynę”.
Dainas paruošė G. Vasiliauskienė, šo
KLVS NIAGAROS PUSIASALIO jautas raštu atsiuntė trys JAV valsty kius — R. Varnaitė. Danutė Baltu
SKYRIAUS ramovėnų metinis narių bės departamento pareigūnai, susieti tytė, baigusi X-tą skyrių, skaitė savo
susirinkimas įvyks 1981 m. sausio 18 su Rytų Europa. ‘
rašinį, primenantį mokykloje pra
d., 10.45 v.r., tuojau po pamaldų, 75
KULTŪROS DARBUOTOJŲ KON leistus metus, dėkojantį mokytojams
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ anistines mokyklas ir yra pavyzdingi Rolls Avė., mažojoje vienuolyno sa
zuikių balius numatomas 1981 m. mokiniai. Šį gražų ir sklandžiai pra lėje. Bus renkama nauja valdyba ir FERENCIJĄ Klevelando Lietuvių už jų pastangas. Aštunto skyriaus
sausio 31 d. Hamiltono Jaunimo ėjusį renginį suruošė senesniosios revizijos komisija. Prašome visus na Namuose 1980 m. lapkričio 22-23 d.d. pažymėjimą gavusi Anita Baltutytė
Centre. Meninę programos dalį suti lietuvių ateivijos tautiečiai A. G. rius dalyvauti. Nustatytu laiku nesu surengė JAV LB kultūros taryba, padeklamavo P. Vaičaičio eilėraštį.
ko atlikti Toronto vyrų choras Palmer, kurie yra žinomi savo globa sirinkus kvorumui už pusės valandos vadovaujama pirm. I. Bublienės. Da Kalbėtojų eilėse buvo mokyklos glo
“Aras”, vad. sol. V. Verikaičio. Gros pokarinės emigracijos lietuviams. įvyks susirinkimas, nežiūrint narių lyvių buvo susilaukta iš Čikagos, bėjas kun. A. Spurgis, MIC, Lietu
Detroito, Bostono, Filadelfijos, Put- vių Katalikių Moterų Draugijos
geras 5 asmenų orkestras. Valdyba Šiame renginy jiems talkino Z. Sau- skaičiaus.
’ Valdyba namo, Ročesterio, Watcrburio, Hot pirm. T. Gasiūnienė. Mokykla prieš
norienė.
VANDOS IR LAIMUČIO BAKŠIŲ
Springs, Klevelando bei jo apylin 31 metus buvo įsteigta kun. dr. P.
MIRUSIEJI Woodland kapinėse
namai šeštadienio vakarą buvo pilni 1980 lapkričio 21 d. palaidotas a.a.
• Atsiųskite adresus savo pažįsta kių. ’ Įdomų pranešimą “Kultūros Jatulio iniciatyva, bet vėliau suskilo
nesitikėtų svečių. Bičiuliai savo Stasys Žemelis. Dirbo jis “Interna mu, kurie dar neskaito “Tėviškės Ži vaidmuo išeivijos buityje” padarė į dvi.
naujiesiems namų savininkams su tional Harvester” įmonėj. Paliko gi burių” — jie gaus keletą numerių prof. T. Venclova. Jis kalbėjo apie
rengė staigmeną — atvažiavo pas minių Kanadoje, Amerikoje ir Lie susipažinti nemokamai.
lietuvių tautos kūrybą: pro oku Britanija
juos su dovanomis ir savo vaišėmis. tuvoje. Velionis buvo atvykęs tuo
panto varžtus prasmunkančią tėvy
“EUROPOS LIETUVIS”, leidžia
Tik prieš trejus metus po didelių laiku, kaip ir daugelis mūsų pokari
nėje, vykstančią jos pogrindyje ir
tėvų pastangų čia išsikviesta ši ryž nės imigracijos lietuvių, bet su lie
pačioje išeivijoje. Tautiečiai Lietu mas Londone D. Britanijos Lietuvių
tinga jauna lietuvių šeima jau spė tuviais mažai bendravo, mažai domė Kitiems tikslams nemaža Hamiltono voje ypač domisi išeivijos pasiektais Sąjungos bei Londono Lietuvių Na
jo įsigyti nekilnojamą turtą. Visų josi lietuviškuoju gyvenimu, širdies lietuvių kolonija turi įvairius sambū laimėjimais, nes jie jiems teikia di mų bendrovės, ir 1981 m. pasiliks
suvažiavusių vardu sveikinimo žodį priepuolio ištiktas mirė a.a. Vac rius: teatro grupę — artistiniam ta delę moralinę paspirtį kovoje su oku savaitraščiu. Norėdami sumažinti pa
tarė KLB Hamiltono apyl. vicepirm. lovas Domeika, 73 metų našlys, se lentui ugdyti, tautinių šokių grupę pantu. T. Venclova pranašavo, kad didėjusias išlaidas, leidėjai nutarė
dr. Alg. Saunoris, pats taip pat tik nas hamiltonietis, kuris jau seniai — išmokti tautinių šokių, jaunimo sovietinė sistema neišsilaikys ilgiau metinę prenumeratų pabranginti iki
prieš keletą metų turėjęs laimės iš sirguliavo širdies negalavimais. Liko chorą — pasireikšti dainininkams. kaip iki šio šitmečio pabaigos. Apie 15 svarų. 1980 m. ji tesiekė 12,5 sva
trūkti iš okupuoto krašto ir spėjęs jo ištekėjusi dukra, trys seserys ir Mokyklai duotas mokymo laikas per- JAV Lietuvių Fondo atliktą paramą ro. Vokietijos Lietuvių Jaunimo Są
jau čia susidaryti sėkmingą gydytojo brolis. Velionis buvo pensininkas, trumpas plačiai programai. Tačiau lietuviškai kultūrai ir švietimui kal junga, pagerbdama mirusio dr. J.
praktiką. Po jo kalbėjo Vysk. Valan gyveno nuosavame name; anksčiau Kalėdų eglutė yra tradicinė. Jos me bėjo tarybbs pirm. dr. A. Razma. Po Griniaus atminimą, atsisakė gėlių
čiaus mokyklos ved. K. Mileris, pa yra daug talkinęs organizacijoms. Pa ninei programai sudaryti pas mus pietų pertraukos savo veiklos pra vainiko ir šiam vieninteliam Europos
sveikindamas lituanistinės mokyklos laidotas gruodžio 13 d. Mississauga daug vargo nėra, nes turime daug nešimus padarė JAV LB kultūros lietuvių savaitraščiui atsiuntė 30 sva
mokinių, kurie ateina iš tų visų me taybos nariai, paliesdami savo sritis. rųmokytoju pasidariusį Lietuvos inži šv. Jono liet, kapinėse.
ninių
vienetų. Jie nori tėveliams ir Svarstybose “Kultūrinis darbas apy
nierių Laimutį ir tėvų komitete dir
KUN. DR. JONAS SAKEVICIUS,
PAS L. J. TOL' US keturias savai svečiams parodyti savo sugebėjimus. linkėse” dalyvavo L. Rugienienė, T. MIC, Šv. Kazimiero parapijos Lon
bančią jo žmoną Vandą. Buvo su
Kalėdų
senelis
(Alg.
Aušrotas)
giedota jiems “Ilgiausių metų”, per tes viešėjusi į Lietuvą grįžo Laima
Gečienė, S.’ Santvaras, A. Astravas ir done klebonas, lankėsi' Škotijoje.
skaityti linkėjimai ir visos pavardės Bartninkienė, J. Tolio 36 metus ne buvo vaikų pasitiktas su dainomis ir D. Augienė. Lapkričio 23 d. referatą Kaikuriuos lietuviškos veiklos klau
rateliu. Senelis sakėsi buvęs ir Lie apie ALKOS muzėjų Putname skai simus jis aptarė su prel. J. Gutaus
tų, kurie ten buvo ir kurių namas matyta dukterėčia.
jau nebegalėjo sutalpinti. Amelia
VYSK. VALANČIAUS MOKYKLA tuvoj ir papasakojo vaikams, kaip tė dr. J. Kriaučiūnas. Kultūros tary ku. Nottinghame veikiančiame Lie
Palmer dar perskaitė tai progai iš Kalėdų eglutę surengė gruodžio 21, ten vaikai dabar Kalėdas švenčia. bos pirm. L Bublienė ir vicepirm. V. tuvių Katalikų Centre svečias iš
St. Catharines p. Narušienės atsiųs sekmadienį, Jaunimo Centre. Daly Meninėj programoj, kurią koordina Mariūnas atsakinėjo į konferencijos Londono susitiko su katalikų sielo
tą humoristinį eilėraštį ir prieš pa- vavo daug mokyklos vaikų, tėvų, bu vo mokyt. M. Kalvaitienė, pasirodė dalyvių klausimus. Tarybai už kon vados vedėju kūn. dr. S. Matuliu,
sivaišinimą sukalbėjo maldą. Po to vusių ir būsimų mokinių bei kitų, visi skyriai. Kiekvienas mokytojas ferencijos surengimą padėkojo S. MIC.
jiems buvo įteikta vertinga dovanėlė besidominčiu lietuviškąja mokykla. su savo mokiniais turėjo ką nors pa Santvaras ir JAV LB krašto valdybos
JONAS KAZLAUSKAS, Lietuvos
vokelyje. Pr. Vizbaras nuo savęs dar Vakarą pradėdamas mokyklos ved. ruošęs. Į programą buvo įsijungus ir pirm. V. Kutkus. Konferencija už kūrėjas savanoris, sulaukęs 83 metų
mokyt.
V.
Stanevičienė
su
savo
augė

baigta visų sugiedota “Lietuva bran amžiaus, mirė Nottinghame 1980 m.
įteikė savo įrėmintą gražų paveikslą. K. Mileris pasakė, kad mūsų mokyk
V. L. Bakšiai augina dukrelę Rasą ir los pirminis tiksiąs yra mokyti vai lesniųjų lituanistinių kursų moki gi”.
lapkričio 4 d. Velionis buvo anykšsūnų Stasiuką, kurie’ abu lanko litu kus lietuviško rašymo ir skaitymo. niais. Scenoje matei dainininkus, šo
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ tietis, dalyvavęs nepriklausomybės
kėjus, deklamatorius ir vaidintojus.
Ilgesnį ir sudėtingesnį dalykėlį “Eg Niujorko sambūris 1980 m. lapkričio kovose, iki pat pirmosios sovietinės
lutė” buvo paruošus mokyt. D. Ke- 23 d. paminėjo Simo Kudirkos dra okupacijos tarnavęs policijoje. BriVienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
kienė, kuri į sceną išvedė sniego ka matiško šuolio iš sovietų laivo de tanijon atvyko ir Nottinghame apsi
ralaitę, mažąsias balerinas, nykštu šimtmetį.' šia proga buvo surengtos gyveno 1947 m. Čia jis reiškėsi lie
įsikūręs nuosavuose namuose —
kus, voverytes, vėjus ir mažąją smui įvykį palietusios svarstybos, kurių tuviškose organizacijose, domėjosi
kininkę
Vanesą Švedaitę. Pabaigai kalbėtojais buvo pakviesti — Simas lietuvių spauda. Lietuvoje liko žmo
Hamiltono Lietuvių KreditoKooperatyvas
mokiniai, mokytojai ir publika su Kudirka, Vytautas Volertas ir Rima na, sūnus ir duktė. Palaidotas Not830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
jaunosios Vitos Kairytės akompani Mironienė iš pietinės New Jersey tinghamo kapinėse su religinėmis ap
mentu įsijungė į bendrą giedojimą. valstijos, Daiva Kezienė iš Niujorko. eigomis, atliktomis kun. dr. S. Ma
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
MOKAME UŽ:
Po to Kalėdų senelis apdovanojo vi Minėjiman atvyko ir naujausias pa tulio, MIC. Atsisveikinimo žodį tarė
depozitus (P.C.A)
6%
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
sus ten buvusius vaikus skanumynų bėgėlis iš sovietų okupuotos Lietu dr. S. Kuzminskas.
santaupas ................ 11’/z %
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
prikrautais
maišeliais. Mokyklos tė vos Vladas šakalys. Buvo surengta
term, depozitus 1 m. 12%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
vų k-to pirm. B. Mačys palinkėjo įvairių JAV įstaigų, organizacijų ir Italija
term, depozitus 3 m. 12 %
galius šeštadieniais uždaryto.
reg. pensijų fondo ....... 10%
visiems linksmų Kalėdų ir pakvietė miestų S. Kudirkai įteiktų atsišauki
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA Ro
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
visus pasivaišinti. Geros vaišės buvo mų bei žymenų parodėlė, parodytas moje Kalėdų švenčių proga kasmet
IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
paruoštos tėvų k-to ponių, vadovau filmas apie jo keliones, jose pasa išsiuntinėja savo veiklos pranešimus.
nekiln. turto pask. 14-15%
jamų
parengimų vadovės Danguolės kytas kalbas. Primintina, kad Algio Paskutiniame jos pranešime prime
asmenines
paskolas
.16%
Kapitalas — virš $15,000,000
Rukšėno 1973 m. parašyta knyga apie nama, kad kolegija jau yra sulaukusi
Aiderdice. K. M.
6
S. Kudirkos odisėją “Day of Shame” 35 metų. Šią sukaktį norima paminė
□na
dabar yra įtraukta į privalomų skai ti 1981 m. pradžioje, jeigu pavyks
tinių sąrašą JAV pakrančių apsaugos sutelkti didesnį skaičių jos auklėti
daliniams, kad jie nepakartotų 1970 nių. 1980 m. kolegija turėjo šešis
m. padarytos klaidos.
klierikus ir tris studentus kunigus.
Iš kolegijos išvyko trys kunigai: Al
Brazilija
bertas Stalioraitis į Kanadą — Lie
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEND tuvos Kankinių parapiją MississauRUOMENES valdyba, vadovaujama goje prie Toronto, Jonas Prūsaitis —
pirm. Jono Tatarūno, gavo stipendiją Į Bostoną, japonas Bruno Natsuhara
lietuviui studentui. Ją atsiuntė V. — į Los Angeles. Vienas klierikas
Vokietijos lietuvių šalpos draugija buvo pašventintas dijakonu ir šiemet
“Labdara” su savo vadovu Jonu susilauks kunigystės šventinimų. Ko
Glemža. Stipendiją sudaro 1.000 vo legija 1980 susilaukė naujų dviejų
kiškų markių. BLB valdybos posėdy klierikų. 1980 m. kovo 5 d. staiga
je nutarta skirti studentui ar moks mirė dijakonas Augustinas- Lišausleiviui, kuris priklauso lietuviškoms kas;. palaidotas kolegijos koplyčioje
• organizacijoms ar yra pasižymėjęs Verano kapinėse. Tų pačių metų ba
lietuviška veikla. Stipendija galės landžio 30 d. Frankfurto seselių kotbūti vienkartinė ar mėnesinė pagal ryniečių ligoninėje mirė mons. Kle
padarytą susitarimą. Jos gavėjas mensas Razminas, palikęs didelę
įpareigojamas įsijungti į lietuvišką tuštumą kolegijos svečių namuose
veiklą, gautus pinigus grąžinti vie- “Villa Lituania”. Velionis palaidotas
nerių metų laikotarpyje, kai bus Dieburge, V. Vokietijoje.
baigęs studijas ir gavęs darbą, kad
stipendija galėtų pasinaudoti kitas Vokietija
asmuo. Stipendininkas galės būti at
VASARIO 16 GIMNAZIJA ir VLB
leistas nuo pinigų grąžinimo, jeigu krašto valdyba vasario 21 d. Huetsusitars su BLB valdyba dirbti jos tenfelde rengia Lietuvos nepriklau
raštinėje bent po 4 valandas į savai somybės šventės minėjimą, kuris
tę įsipareigotą laiką.
taipgi bus susietas ir su gimnazijos
LITERATŪROS BŪRELIS šimtąjį 30 metų sukaktimi. Pamaldos bus
savo susirinkimą turėjo pas R. A. 2.30 v.p.p., minėjimas — 4 v.p.p.
Petraičius. Būrelis šiemet švenčia Savo trisdešimtmečio proga Vasario
savo veiklos dešimtmetį. Jos apžval 16 gimnazija š.m. liepos 3-5 d.d. nori
gą padarė būrelio iniciatorius A. Pet sukviesti visų joje dirbusių ir ją
raitis, pabrėždamas, kad ta veikla lankiusių asmenų suvažiavimą. Ga
buvo pradėta 1971 m. vasario 26 d. lintieji dalyvauti prašomi tai pra
Tylos minute pagerbti mirusieji na nešti iki š.m. vasario 15 d. suva
riai — inž. Zenonas Bačelis ir Bronė žiavimo rengėjų komitetui šiuo ad
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
. Keinelytė-Merani. Būrelį telefonu resu: Litauisches Gymnasium, 6840
F u n erai Home, Ltd.
(East of Sanford)
H AIV! ILTON, Ontario
iš Čikagos pasveikino kun. A. Saulai- Lampertheim 4, West Germany. Tel.
tis, SJ. Sukaktuvinis susirinki 06256-322.
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Tėviškės žiburiai

Pasaulio Lietuvių Dienų apyskaita
Pasaulio Lietuvių Dienų,
Įvykusių 1978 m. Toronte, ofi
cialų finansinį pranešimą (Fi
nancial Statement) ir revizijos
aktą (Auditor’s Report) Kana
dos valdžios įstaigoms ir Orga
nizaciniam PLD Komitetui pa
ruošė kanadiečių buhalterių
firma “Nayman, Resnick, Layton & Wise, Chartered Accoun
tants”. šešių puslapių apyskai
ta ir aktas buvo pateikti ir pri
imti Org. PLD Komiteto posė
dyje 1979 birželio 2 d. Toron
te. Pagal priimtą NRLW apy
skaitą PLD likutis — $38,202.15 buvo paskirstyti, visiems po
sėdžio dalyviams išdiskutavus
ir balsavimo būdu nutarus kam
ir kiek duoti. Visi pajamų ir iš
laidų dokumentai buvo perduo
ti PL Dienų kontrolės komisijai
patikrinti per 7 dienas.
PLD kontrolės komisija 1979
m. rugsėjo 19 d. surašė savo
kontrolės aktą ir jį kartu su
atskiru pareiškimu bei lydraš
čiu atsiuntė PLB valdybai. Ke
turių puslapių akte buvo 13
punktų, kuriuos galima taip
trumpai apibūdinti: 1. Org.
PLD Komitetas nesilaikė savo
paties priimtų organizacinių
nuostatų; 2. čekių dauguma bu
vo pasirašoma vieno pareigūno,
kai nuostatuose minimi dviejų
pareigūnų parašai; 3. nevisi au
kų lapai sugrįžo atgal; 4. JAV
LB neatidavė Org. PLD Komi
tetui visų surinktų aukų; 5. at
skirų renginių komitetai nepri
statė Org. PLD Komitetui pa
tvirtinti savo galutinių apyskai
tų; 6. kontrolės komisija pasi
gedo detalizuotų apyskaitų; 7.
KK nerado programinių leidi
nių ir suvenyrų aktų; 8. nebuvo
vedamos piniginės atskaitomy
bės knygos; KK turi kanadiečių
firmos apyskaitą, bet negali jos
patikslinti; 9. sumokėti pinigai
už patarnavimus, tačiau neįsigytas turtas; 10. asmenišku čekiu
apmokėta didelė sąskaita, bet
neatliktas reikiamas atsiskaity
mas; 11. labai uždelsta su PLD
galutinės apyskaitos sudarymu;
12. labai pavėluotai sudaryta ir
vėlai savo darbą pradėjo pilnos
sudėties PLD kontrolės komisi
ja; 13. KK pasigedo tinkamos
dokumentacijos Org. PLD Ko
miteto paskirstytiems pinigams.
Pabaigoje savo akto PLD
kontrolės komisija daro tokias
išvadas:
1. Kontrolės komisija iš tame ak;
te paminėtų faktų randa, kad Org.'
K-to eilė pareigūnų daugeliu atvejų
nesilaikė priimtų vidinių organiza
cinių nuostatų.
2. Nežiūrint į pastebėtus buhalte
rinius, sąskaitybiriius bei piniginio
atsiskaitymo nesklandumus, kontro
lės komisija konstatuoja, kad Orga
nizacinis PLD Komitetas Įdėjo daug
darbo ir pastangų, rengdamas Pa
saulio Lietu-vių Dienas Toronte,
Kanadoje.
3. Kontrolės komisija dėkoja Org.
PLD Komiteto nariams, pareigū
nams, kurie savo darbu ir sumanu
mu įgalino, kad Pasaulio Lietuvių
Dienos būtų finansiškai sėkmingos.
Kontrolės komisija dėkoja visiems
tiems, kurie kooperavo ir jos darbą
lengvino.

PLD kontrolės komisijos ak
tą pasirašė pirm. Vytautas Banelis, sekr. Jonas Karpis ir na
riai — Jonas Aukštaitis, Juo
zas Krištolaitis ir Jeronimas
Pleinys.
Su aktu atsiųstame vieno pus
lapio pareiškime PLD kontro
lės komisija sakė, kad: 1. KK
dirbo nuo 1979 m. birželio 21
iki 1979 m. rugsėjo 19 d.; 2.
komisijai nebuvo pristatytos ga
lutinės apyskaitos ir PLD apy
skaitų suvestinė; 3. komisija j ieš
kojo kelių su Org. PLD Komite
tu bendradarbiauti, bet nebuvo
pasiekta norėtų rezultatų; 4. ko
misija pageidauja, kad PLB val
dyba pateiktų visuomenei, aiš
kesnius duomenis apie finansi
nį PLD stovį; 5. komisija savo
darbą atliko ir aktą persiunčia
PLB valdybai, 6. komisija pasi
lieka teisę savo aktą, reikalui
iškilus, tinkamai apginti.
PLB valdyba kreipėsi į Orga
nizacinio PLD Komiteto pirmi
ninką, prašydama galutinės lie
tuviškos PLD apyskaitų suves
tinės. Tokia bendra apyskaita,
pasirašyta J. R. Simanavičiaus,
V. Biretos, J. Nešukaičio ir

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

Eug. Cuplinsko, buvo gauta
1979 m. lapkričio 23 d. (ta apy
skaita pridėta prie šio praneši
mo ir skelbiama visuomenei).
Iškilus nuomonių skirtumams
dėl apyskaitų sudarymo ir atsi
radus kaikuriems nesklandu
mams tarp Organizacinio PLD
Komiteto ir to paties komiteto
sudarytos specialios PLD kon
trolės komisijos, PLB valdyba
nutarė gautas apyskaitas su do
kumentais perduoti Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės kontro
lės komisijai patikrinti ir savo
nuomonei pareikšti.
Tą nuomonę PLB kontrolės
komisija pareiškė savo 1980 m.
spalio 30 d. raštu PLB valdybai.
Rašte sakoma, kad PLB KK
peržiūrėjo aktus, pareiškimus
ir kaikuriuos atskaitomybės do
kumentus. Rado skirtingas ka
nadiečių NRLW firmos ir Org.
PLD Komiteto finansinių apy
skaitų pajamų-išlaidų sumas ir
daro tokias išvadas:
2. Abiejų apyskaitų likučio suma
sutinka, tačiau pajamų-išlaidų su
mos skiriasi. Nevisos pajamų ir išlai
dų pozicijos Org. PLD Kom. apyskai
toje atitinka NRLW firmos apyskai
toje rodomas pozicijas. Atrodo, kad
skirtumai tarp šių dviejų apyskaitų
atsirado dėl skirtingų buhalterijos
metodų, kurie buvo naudojami šias
apyskaitas sudarant.
3. PLD kontrolės komisija nepa
tikrino pajamų-išlaidų tikslumo, nes
iki 1979 m. rugsėjo 19 d. (komisijos
darbo baigimo datos) nebuvo gavusi
pajamų-išlaidų suvestinės apyskai
tos iš Org. PLD Komiteto. (ApyskaĮta buvo nusiųsta PLB valdybai 1979
m. lapkričio 23 d.).
4. Remiantis NRLW firmos revizi
ja, nėra pagrindo manyti, kad PLD
finansinėse transakcijose buvo ko
kių nors reikšmingų išeikvojimų ar
nepagrįstų išlaidų.
5. PLD kontrolės komisija paste
bėjo visą eilę buhalterinių ir proce
dūrinių netikslumų Org. PLD Komi
teto finansinėse operacijose. Nors
daugelis šių prasilenkimų su įpras
ta buhalterine tvarka yra supranta
mi, atsižvelgiant į labai plataus
masto sudėtingas PLD finansų trans
akcijas, ateityje tokių netobulumų
ir klaidų reikėtų vengti.

PLB kontrolės komisijos
nuomonę pasirašė pirm. Vytau
tas Kutkus, Jonas Urbonas ir
Kęstutis Keblys.
PLB valdyba konstatavo, kad
abi kontrolės komisijos (PLD
ir PLB) rado visą eilę buhalte
rinių ir procedūrinių netikslu
mų Organizacinio PLD Komite
to finansinėse operacijose, ta
čiau nerado išeikvojimu. PLB
valdyba 1980 m. lapkričio 12 d.
posėdyje galutinai patvirtino
Pasaulio Lietuvių Dienų suves
tinę pajamų, išlaidų ir likučio
paskirstymo apyskaitą ir ją
skelbia visuomenei.
Archyvinė PLD medžiaga, ko
misijų aktai bei raštai yra PLB
vaidybos raštinėje Čikagoje,
kur suinteresuoti asmenys gali
pasitikrinti jiems rūpimas de
tales.
PLB valdyba dar kartą dėko
ja Organizacinio PLD Komiteto
pirmininkui Jonui R. Simanavi

PAJAMOS

Penktosios dainų šventės
parduoti bilietai
$57,027.08
Surinktos aukos Kanadoje $32,897.40
Surinktos aukos Amerikoj $27,580.65
Susipažinimo vakaras
“Royal York” viešbutyje $27,055.00
Užbaigiamasis PLB seimo
banketas “Royal York”
viešbutyje
$25,386.50
Sporto žaidynių pajamos $11,997.00
Už dainų šventės leidinius,
PLB vadovą ir ženklelius $ 4,000.00
Valiutos skirtumas
$ 2,712.05
Banko palūkanos
$ 2,584.24
Parama iš Ontario valdžios $76,186.00
Parama iš federacinės
valdžios ....................... $15,000.00

Iš viso $282,425.92
IŠLAIDOS

Pasaulio Lietuvių Sporto
Žaidynių Išlaidos
$63,049.66
Chorų (visų kraštų)
kelionių išlaidos ............. $45,279.40
Stadijono “Maple Leaf
Gardens” ir kitų salių
nuomos .............................. $36,902.54
Užbaigiamojo PLB seimo
banketo išlaidos
$26,041.65
Dainų šventės leidinio,
vadovo ir kitų leidinių
išlaidos .............................. $16,878.42
PLB 5-tojo seimo išlaidos $15,779.06
Reklama lietuvių ir anglų
kalbomis spaudoje ir per
radiją
$14,756.61
Orkestrai, orkestracijos,
gaidos, pianino ir
chorvedžių išlaidos
$10,457.73
Meno paroda, žymenys,
atlyginimai, priėmimai,
filmas, gėlės, telefonas
ir paštas ............................$ 8,428.05
Profesiniai buhalteriai .....$ 3,950.00
KL Jaunimo Sąjungos
veiklai................................. $ 2,000.00
Smulkesnės išlaidos ........ $ 700.65
Iš viso $244,223.77

Likutis $38,202.15 paskirstytas
sekančiai:
Kanados Lietuvių Bendruo• t
menės krašto valdybai
$17,000.00
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybai ... $ 9,000.00
ŠALFASS .......................... $ 7,000.00
Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresui .......... $ 3,000.00
1980 metų tautinių šokių
šventei ................................$ 1,000.00
Sumokėja revizijos
komisijai už darbą
$ 542.00
Likutis įdėtas į Kanados
Lietuvių Bendruomenės
kasą ................................... $ 660.15
Pasirašė:
V. Bireta, J. R. Simanavičius, 1
J. Nešukaitis, Eug. čuplinskas

•
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ONTARIO LIBERALŲ PARTIJOS

Mes tikimės, kad 1980 metai buvo laimingi bei
sėkmingi jums visiems bei jūsų šeimoms. Taipgi
viliamės, kad 1981-ji metai bus dar gausesni
gėrybėmis, kurias Ontario gali duoti —

Hamiltoniškio “Aido” rėmėjų komiteto atstovai priima $500 čekį S. S. Rakš
čių namuose trečiosios dainų plokštelės išleidimui. Iš kairės: J. PLEINYS,
garbės mecenatė SOFIJA RAKšTIENft ir E. CIPARIENE

Dr. STUART SMITH, M.P.P.,
opozicijos vadas

Vieno choro žingsniai
Lietuvos Kankinių parapijos choras tęsia senę tradiciją
naujomis jėgomis

Ar laisvėje, ar priespaudoje
lietuviai visada mokėjo įpinti
savo džiaugsmus, skausmus bei
viltis į dainų vainiką. Atrodo,
jiems visada buvo aišku, kad
kol tauta nepraras savos kalbos
ir dainos, bus gyva. Todėl visai
suprantama, kad lietuviai, vos
pasiekę naujus kraštus, tuojau
jungėsi į būrelius ir daina bei
giesme stengėsi puoselėti lietu
višką dvasią.
Kaip kituose didesniuose Ka
nados miestuose, taip ir Toron
te lietuvių skaičius augo po I
D. karo. 1928 m. Toronte gyve
no apie 500 lietuvių. Iš šio paly
ginti nedidelio skaičiaus, prisiglaudusio prie Sv. Jono Krikš
tytojo parapijos, P. Motiejūnas
suorganizavo parapijos chorą.
Veikė ir jaunimo choras, vado
vaujamas J. Martinonio. Iš šių
dviejų chorų 1937 m. gimė
“Aušros” choras, kuris pasižy
mėjo koncertais ne tik Toronte,
Hamiltone, Montrealyje, bet ir
pasaulinėje parodoje Niujorke
1939 m.
II D. karas vėl sudrumstė
Lietuvos padangę ir tūkstančiai
lietuvių pasuko vakarų link.
Pirmieji pokariniai ateiviai pa
siekė Torontą 1947 m. Dainos
mėgėjai, vos susiradę butą, įsi
jungė į parapijos chorą. Ir da
bar keletas jų tebėra to choro
eilėse.
i Naujų veidų skaičiui didė
jant, P. Motiejūnas pamažu už
leido chorvedžio vietą naujoms
jėgoms. Šv. Jono Kr. parapijos
choras neturėjo pastovaus va
dovo iki 1954 m., t. y. iki muz.
St. Gailevičiaus atvykimo į To
rontą. Nuo tų metų prasidėjo
parapijos choro atgimimas. Re
liginė muzika pasidarė pirmabilė užduotis. Choras repetuoda
vo parapijos salėje po Mišių, o
kai ten nebūdavo vietos, prisi
glausdavo “Tėviškės Žiburių”
patalpose. Per šį laikotarpį

JOS
PAMEGSITE
PENKTADIENIUS!

muz. St. Gailevičius parodė di
delį kantrumą. Choristai, dirb
dami pamainomis įmonėse, nevisada galėdavo dalyvauti repe
ticijose.
Nepaisant įvairių sunkumų,
choras galėjo didžiuotis paruoš
tomis giesmėmis, kurių skaičius
siekia per 40. Dalis jų yra su-‘
kurtos muz. St. Gailevičiaus, o
kita dalis yra jo harmonizuota.
Gal didžiausias choro nuveik
tas darbas yra 1975 m. įgiedota
plokštelė “Dieve, Priegloba
mūs. . .” Ši plokštelė yra ne tik
plačiai paplitusi Vakarų pasau
lyje, bet yra pasiekusi ir Lietu
vą. Toje plokštelėje yra 18 gies
mių, gan sklandžiai atliktų Šv.
Jono Kr. parapijos choro, var
gonais palydint muz. J. Govėdui.
Su parapijos persikėlimu į
Anapilį pasikeitė ir choro var
das, bet jo vargai ir uždaviniai
mažai kuo pasikeitė. Čia reikia
naujo pasišventimo: Anapilis
yra tolokai nuo Toronto, dau
gelis choristų turi keliauti auto
busu ar jieškoti draugų, kurie
juos pavėžintų į Anapilį ir at
gal į Torontą.
Pačiame Anapilyje kelias ir
gi nevisada rožėmis klotas. Ir
čia kartais sunku rasti laisvą
vietą repeticijoms. Pačioje Lie
tuvos Kankinių šventovėje cho
ristams nėra lengva giedoti, nes
nėra pakopų ir dėlto sunku ma
tyti dirigentą. Tiesa, reikalai la
bai pagerėjo, kai muz. J. Govėdas perėmė grojimą vargonais,
o muz. St. Gailevičius gali skir
ti visą savo dėmesį dirigavimui.
Gal dėlto, kad pasirengimas
religinėms giesmėms užima ga
na daug laiko, choras nebandė
dainuoti pasaulietinių dainų.
Bet, atrodo, pati gyvenimo eiga
pakeitė pirmykštę kryptį. Pa
skatintas gana gero pasisekimo
parapijos surengtose naujų ku
nigų sutiktuvėse, choras nu
sprendė išeiti į viešumą ir tai
ne tik su giesmėmis, bet ir su
dainomis. Dabar choras ruošia
naujų dainų repertuarą, dirbda
mas jau ne tik sekmadieniais,
bet ir savaitės dienomis. Atro
do, kad ne tik giesmės, bet ir
skambios dainos pradžiugins
mus 1981 m. sausio 24 d.
Reikia tikėtis, kad tai bus pir
mutinis, bet ne paskutinis para
pijos choro pasirodymas su pa
saulietinėmis dainomis. Taigi,
ne tik giesmė, bet ir daina ly
dės mūsų takus Anapilyje. P. B.

f
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA
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sveikina visus geros valios lietuvius plačiame pasaulyje ir jungiasi su visais savo mintimis bei troškimais,

ft

Praėjusiais metais susirinkome į didingą Vl-qją tautinių
šokių šventę, kad dar kartą patvirtintume lietuvių išeivijos gyvastingumą. Su pasididžiavimu sekėme sustiprėjusį
tautos pasipriešinimą okupantui Lietuvoje, kuris ypatingai pasireiškė visa eile naujų pogrindžio leidinių. AtkreiP? didesnį dėmesį į Lietuvą, giliau pajutome ryšį, kuris
jungia mus vienus su kitais ir su pavergta tauta.

įf:
ft

Ateinančiais metais minėsime 40 metų sukaktį nuo 1941
metų sukilimo prieš okupantą. Si sukaktis tepaskatina
mus su dar didesniu ryžtu siekti visų bendro tikslo —
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybes.
nepriklausomybės.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

VISUS LIETUVIU KULTŪROS KŪRĖJUS IR
DARBUOTOJUS BIČIULIŠKAI SVEIKINAME SU
į

ft
jfit:
ft
f}'-

Kalėdų šventėmis ir naujaisiais
metais
Linkime jūsų gyvenime ir darbuose džiaugtis
laimėjimais, taika ir viltimis.
JAV LB Kultūros Taryba

Q

®
f

S’

ristaus
gimimo

švenčių
ir
Naujų

Metų

:ff

proga sveikiname visus pavergtos Lietuvos tikinčiųjų rėmėjus, savo duosnumu lengvinančius

v
įį:
X

priespaudos našta bei drąsinančius ištverti savo
tikėjime, visiems linkėdami gausios Dievo
palaimos —

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa:
pirm. vysk. V. Brizgys
•■ff.
v
ft:

reikalų vedėjas kun. K. Pugevičius
Gintė Damušytė
Marijona Skabeikienė
Algirdas Lukoševičius
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PRADEDAMA NAUJA SAVAITINĖ LOTERIJA
"PROVINCIAL
PROVINCIAL"
TAMPA
SAVAITINE
Dabar galite šau
niai pradėti kiekvieną
savaitgalį, dalyvaudami lote
rijoje "Provincial" kiekvieną
penktadienio vakarą.

$500,000 KIEKVIENĄ
PENKTADIENĮ

SMULKŪS LAIMĖJIMAI —
IKI $5,000
Naujosios savaitinės loterijos
"Provincial" bilietas įgalina
jus laimėti $5, $50, $500,
$5000. (Taip pat ir nemoka
mus bilietus).

ŠTAI KAIP LAIMĖSITE:
Suderinkite bent du skaitme
nis ir laimėsite neapmokesti-

Pirmasis laimėjimas naujoje
savaitinėje loterijoje "Provin
cial" yra $500,000, neapmo
kestinamas. Tūkstančiai ki
tų laimėjimu nuo $10 iki
$50,000.

12 3 15 67
.23456• .34 567
...1567
. . . .56”
............. 67

WINS $500,000
WINS $50,000
W INS $1,000
W INS $100
WINS $25
WINS $10

«

namą sumą grynais. Galimy
bė laimėti dabar yra viena iš
3.41, didesnė nei betkada.
Štai kaip galite laimėti:

f

Savaitinis "Provincial" loteri
jos bilietas įgalina jus laimė
ti didžiąją $500,000 sumą
kiekvieną penktadienį per
penkias savaitės. Dėlto neiš
meskite bilieto po pirmojo
traukimo. Nauji bilietai kiek
vieną savaitę didina galimybę
laimėti loterijoje kiekvieną
penktadienį.

Kristaus gimimo švenčių ir
naujų 1981 metų proga,
linkėdami naujos sėkmės ir palaimos. BetlėjauS
žvaigždė telydi jus ištisus metus —
Joana Budnikienėi
Sofija ir Vytautas
Balsevičiai su šeima,

pavyzdiniai skaitmenys

$500,000 KIEKVIENĄ PENKTADIENI
PIRMASIS TRAUKIMAS
— PENKTADIENI,

C Al

DAUjIU

Q
V

NUOŠIRDŽIAI
SVEIKINAME
savo artimuosius, gimines,
bičiulius išeivijoje,
Lietuvoje ir kitur
-gyvenančius,

PENKI SMAGŪS
PENKTADIENIAI TIK UŽ $5

Ottawa, Ontario

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).
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parlamentinės
grupės vardu
siunčiu
nuoširdžius
linkėjimus
visai
Ontario
lietuvių
bendruomenei
šių švenčių
proga.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ,
jvykusių 1978 m. birželio 28 liepos 3 d.d. Toronte, Kanadoj,
pajamų ir išlaidų
APYSKAITA

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(prieš Lietuvių Namus)

f

čiui ir visiems komiteto na
riams už jų kelerių metų darbus,
rengiant labai sėkmingas Pa
saulio Lietuvių Dienas Toronte
1978 m. vasarą. Ji taip pat dė
koja PLD kontrolės komisijai
už kruopščią reviziją, PLB kon
trolės komisijai už peržiūrėjimą
bei nuomonę, lietuvių visuome
nei už paramą PL Dienoms ir
kantrybę, laukiant šios galuti
nės PLD apyskaitos.
PLB valdyba

•

PRANO BALTUONIO medžio šaknų
skulptūra “Seni bičiuliai”, 46 inčų
augščio

Alfonsas Keliačius,
Hamilton, Ontario

Monika ir Juozas Rimkai,
Vittoria, Ontario,

Juozas ir Monika
Benas ir Vera Cvirkos,
Vaškevičiai
Simcoe, Ontario
Vladas Geras su šeima, Stayner, Ont.

-

6 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

•
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Velionis prof. ANTANAS RAMŪNAS-I’APLAUSKAS, kasmet prisimenamas
Otavosydniversitėto memorialinėmis paskaitomis
Nuotr. J. Joosten

Neužmirštamas profesorius
Memorialinės a.a. prof: Antano Paplausko-Ramūno paskaitos

1980 m. lapkričio 5 d. Ota
vos universiteto pedagogikos fa
kultetas drauge su World Edu
cation
Fellowship Kanados
skyriumi pradėjo a.a. prof. An
tano Ramūno memorialines
kasmetines paskaitas. Pradinę
paskaitą “Antanas PaplauskasRamūnas, International Scho
lar, Educator and Humanitaian 1910-1974” skaitė Pensilva
nijos universiteto švietimo isto
rijos ir palyginamosios pedago
gikos profesorius dr. William
Brickman.
Jis šiltai minėjo ilgus metus
asmeniškos draugystės, kuri
prasidėjo bendrai planuojant,
remiant pirmuosius lyginamo
sios pedagogikos žingsnius. Ap
žvelgdamas pagrindinius dr. Ra
mūno veikalus, kalbėtojas, iškė
lė jo plačią erudiciją, įvairių ži
nijos • sričių gilų pažinimą ir
daugialypį mokslinį įnašą.
Giliai tikintis humanistas,
kaip auklėtojas prof. Ramūnas
patraukdavo gal daugiausia sa
vo gaivalinga asmenybe įvairių
pažiūrų, įsitikinimų, tautybių
bei rasių studentus. Tačiau
prof. Ramūnas, kaip ir daugu
mas kūrybiškos minties žmonių,
kol gyvi, nebuvo savo bendrąlaikių nei gerai pažintas, nei
tinkamai įvertintas.
Vakaro metu šalia pagrindi
nio paskaitininko apie dr. Anta
no Ramūno asmenybę, filosofi

ją ir daugialypį mokslinį įnašą
kalbėjo dr. Pierre Turgeon, Ka
nados skyriaus World Educa
tion F.ellowship pirmininkas,
dr. Lionei Desjarlais, buvęs
Otavos universiteto pedagogi
kos fakulteto dekanas, ir dr.
Yves Poirier, dabartinis deka
nas. Pakviesta dr. M. Ramūnienė savo prisiminimais apie pro
fesorių Ramūną, pasidalino su
klausytojais ir atsakinėjo į klau
simus.
Visi kalbėtojai šiltai prisimi
nė prof. Ramūno universalų
žmoniškuifią, kėlė svarbą pro
paguoti jo humanistinę peda
gogikos filosofiją ir praktiką.
Šiuo tikslu kaip tik ir įsteigtos
kasmetinės memorialinės pa
skaitos. Dekanas. Poirier paža
dėjo, kad iki sekančių metų su
sitikimo bus išleistas pirmasis
prof. Ramūno darbų serijos to
mas, Paskaitininkas ir kiti va
karo kalbėtojai nepamiršo, kad
prof. A. Ramūnas buvo ne tik
aniversalus žmogus, bet ir karš
tas Kanados ir Lietuvos mylėtojas-patriotas. Vienam vakaro da
lyviui pasiūlius, prbf. Ramūno
atminimui įamžinti ir pagerbti
jo meilę Kanadai ir Lietuvai
pedagogikos fakultetas siunti
nės Vilniaus universitetui moks
lines ir humanistines knygas.
Po paskaitos naujuose dr. Ramūnienės namuose įvyko pri
ėmimas. G. Pr.

Poeto Brazdžionio sodyboje
Pas Bernardo Brazdžionį tolimoje Kalifornijoje
gerose rankose. Nenuostabu,
AL. GIMANTAS
kad dar kartą čia pasitvirtina
Besilankant pietinėje Kali tam tikra kaip ir taisyklė, kad
fornijoje, telefonu teko kalbėti kiekvieno didelio kūrėjo šešėly
su rašytoja Ale Rūta (apie vieš je stovi didi moteris!
grįžta iš mokyk
nagę jos ir archit. Ed. Arbo šei losBesikalbant
jų
dukraitė
balytė — švie
moje teks minėti atskirai). Pa siaplaukė, mėlynakė,
grakšti,
tyrusi, kad žadu pasiekti San
simpatinga.
Tai
lyg
dangaus
do
Diego, tarė: važiuosi beveik
vana
poeto
namuose.
Rodos,
ir
Bernardo Brazdžionio sodybos
abu
Brazdžioniai
Dalytės
artu

pašone; būtinai sustok, pasvei
moje
tokie
jauni,
judrūs,
dar

kink poetą ar bent paskambink,
bingi.
Kaipgi
nebūsi,
kai
jau

kai būsi Vista miestelyje. Pata
rimas ar raginimas buvo mie natviškas dukraitės klegesys,
nuiki lietuvių kalba neleidžia
las ir įdomus.
bodėtis
gyvenimu ar jaustis
Iš greitkelio išsukęs, jau toje
vien
tik
pensininkais.
. . (Dalytė
Vištoje išspaudžiau reikiamus
telefono numerius. Atsiliepė buvo atvykusi į ateitininkų žie
pats poetas. Nematytas ir ne mos kursus Dainavoje tarp Kagirdėtas bent penketą metų. Po dėdu ir Naujų Metų).
Sodybos vidus — lyg meno
kalbis tapo beveik įsakymu: esi
galerija:
skulptūros, paveikslai.
ten ir ten, suk kairėn, dešinėn
Rinktiniai
mūsų menininkų
ir vėl kairėn, vadinasi, prisistatyk — laukiame. Taip ir buvo. darbai tikrai domina kiekvieną
Prie savo sodybos vartų jau lau atsilankiusi. Poeto darbo kam
kė abu su ponia Aldona, su ku barys įrėmintas i knygų lenty
ria teko pirmą kartą susipažin nas — nuo grindų iki lubų. Be
rašomojo stalo, dar įspraustas
ti.
nedidelis
minkštasuolis. Ilgiau
Iš šiaurės atvykusiam viskas
čia žavu, įdomu, nematyta. Rū naktimis dirbant, galima čia
pestingi šeimininkai tuoj pat pat valandai kitai numigti. Net
pradėjo rodyti, aiškinti savaja garažo gerą dalį užima atskira
me kieme augančius vaisius: patalpa taip pat su knygų len
medeliai, krūmai vis kitokiais tynomis, stalu ir krūvomis kny
egzotiškais pavadinimais. O gų, žurtialų, laikraščių. Gauna
koks malonus skonis šviežių beveik visus čionykščius ir iš
vaisių, nunokusių ant šakos, čia “anapus” leidinius. Seka, verti
pat nuskintų. BandM mėgautis na grožinę literatūrą, ypač ly
ir tuo ir kitu. Fygos tokios, ly riką.
Poetas yra turėjęs nemažai
gos kitokios, guavai tokie, guaįdomių
pokalbių ir su Kalifor
vai dar kitokie ... štai persimonai, pomegranatai, kivi, mango, nija pasiekusiais kūrėjais iš sopapajos ar dar visa'i negirdėti, vietinamos Lietuvos. Turi savo
jau nebeminint tokių “norma aiškią ir tvirtą nuomonę apie
lių” vaisių, kaip mandarinai, tikruosius dailiojo žodžio puo
apelsinai, citrinos. Gailisi, kad selėtojus ir diletantus iš ana
jau pasibaigė braškės, gervuo pus.
B. Brazdžionis prieš Velykų
gės, avietės. Štai, čia pasodintas
šventes
yra pakviestas literatū
naujas vaismedis, krūmas ar de
riniam vakarui Klevelande. To
koratyviniai augalai.
Turi ir savo medaus. Kiek kios vietovės, kaip Detroitas,
atokiau — keletas avilių. Vadi Hamiltonas, Torontas, turėtų
nasi, Brazdžioniai ūkininkauja, nuikią progą pasikviesti iški
šis žodis bus dar pilnesnis pri- liausią mūsų poetą pasiklausyti
dūrus ančių porą, baltas žąsis ir naujausio jo kūrybinio žodžio.
tikrą pulką (ne kuopą!) vištų. Turime savo tarpe tik vieną
Jos labai derinasi su gyvena Bernardą Brazdžionį, niekeno
mosios vietos vardu — Vista. nepakartojamą. Atrodo, tas mū
Visdėlto ūkininkavimas piet. siškės Ivrikos klasikas mielai
Kalifornijoje gal būtų tiksliau priimtų kvietimus ir kitur pra
išreiškiamas žodžiu sodininka kalbėti įtaigiu poetiniu žodžiu.
vimas. Ir šis "verslas” abiem Teko patirti, kad Detroito kul
Brazdžioniam, atrodo, teikia tūrininkai tariasi dėl priimtinos
sveiką, prasmingą laisvalaikį. datos Brazdžionio kūrybos va
Žinoma, pati didžiausia sody karui.
bos, daržų ir vaismedžių prie
žiūra tenka poniai Aldonai, ku Lietuviška baidų
ri savo vyrui poetui sudaro pa dirbtuvė Toronte
čią palankiausią aplinką kūry Daromi nauji minkiti baldai ir ap
bai. Todėl ir norėtųsi teigti — traukiami seni PIGIA KAINA.
mūsų žymusis poetas yra tikrai P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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Naujas veidas dailėje
1980 m. lapkričio antroje pu
sėje M. K. Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo Centre, Lietuvių Skau
čių Seserija surengė Mičigane
gyvenančios dailininkės Dan
guolės Seputaitės-Jurgutienės
parodą. Jos vardas gal ir ma
žiau girdėtas, tačiau jos pasie
kimai, pripažinimas ir palankūs
įvertinimai amerikinėje aplin
koje ja įvedė ir į lietuviu meno
pasaulį. Pvz. ji visa spalio mėn.
turėjo savo darbu paroda Far
mington Hills miesto bibliote
koje, ir to miesto menininkų
draugija Danguole Jurgutiene
pagerbė “Artist of the Month”
titulu.
Į atidarvmo iškilmę Čikagos
Jaunimo Centre susirinko 150-

200 rinktinės publikos pasi
džiaugti mūsų dailininkės lai
mėjimais ir susipažinti su jos
kūrybos pavyzdžiais. Savaime
suprantama, amžiumi dar jau
na dailininikė dar nepasiekė
savo kūrybinės viršūnės, tačiau,
kritikų nuomone, D. Jurgutienė turi talentą bei ryžtą nepasi
tenkinti vidutiniškumu ir siek
ti vis naujų laimėjimų ir technikos. Čikagoje iš 40 paveikslų
(dalis nebuvo skirta pardavi
mui) 10 tapo čikagiečių meno
mėgėjų nuosavybe. Vadinasi,
galima drąsiai kalbėti apie pa
godos pasisekimą ir visiškai paįtenkinamą dėmesį viešniai dai
lininkei iš kaimyninės valstijos.
AL. G.

N

-
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Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”, vadovaujamas V. Verikaičio, koncertavęs įvairiose vietovėse

Toronto Aras Čikagos padangėje
DARIUS LAPINSKAS
Visada išradingas ir atradingas “Margučio” radijo progra
mos vedėjas — impresario Pet
ras Petrutis ir šį kartą nenuvy
lė savo publikos: išgirdome pir
mą kartą Čikagoj Toronto vyrų
chorą “Aras”. Labiausiai mane
nustebino mūsų chorų tarpe la
bai retai užtinkama savybė —
nepaprasta choro drausmė: visi
įstojimai, visi užbaigimai preci
ziški, visos dramatinės pauzės
tiesiog kvapą užimančios. Su
šypsniu turiu prisiminti vieno
choristo menką prasižiojimą ne
vietoje ir jį sekusią piktų žvilgs
nių salvę ne tik iš dirigento,
bet ir iš kitų choristų. Tai pasi
gėrėtinas drausmės ir savi
drausmės pavyzdys šiame dar
labai jauname vienete, kai kiti
mūsų daug senesni ir garsesni
chorai net plokštelėse to nepa
siekia — kiekviename įstojime
kiek choristų, tiek įstojimų.
Kita gera “Aro” savybė —
gražus balsų išlyginimas ar pa
prasčiau pasakius “solistų” sto
ka chore.
Labai sveikintinas ir progra
mos pradžioje pademonstruo
tas “a capella” dainavimas. Čia
choro dirigentas V. Verikaitis,
atsisakęs perdidelių dinaminių
kontrastų, pajėgė išgauti visai
neblogą sąskambį iš šio jauno
vieneto. Žinoma, kai mūsų cho
rinės veiklos rėmuose paskiri
choro balsai išmoksta savo da
lis su pianino pagalba, o ne
naudodamiesi “solfeggio”) tai
tobula intonacija yra neįmano
ma. Sakykime eis ir dės yra dvi
skirtingos gaidos ant styginio
instrumento, bet ant pianino
tuos du tonus atstovauja tik
vienas klavišas. Reikalauti iš
choro, kuris pradėjo organizuo
tis vos prieš trejetą metų, kad
jų sąskambis prilygtų styginių
instrumentų darniai skamban
tiems intervalams, — būtų lyg
ir per anksti. Kiekviename
koncerte įtraukiant vis daugiau
“a Capella” dainų ir kiekvienoj
repeticijoj vis mažiau naudo
jant pianiną paskirų balsų mo
kymui, galima to ateityje pa
siekti. O ateitis šio choro švie
si, juoba, kad turi tokį muzika
lų dirigentą, talentingą pedago

TORONTO MIESTAS
$100 MOKESTINĖ PARAMA VYRESNIO AMŽIAUS
NAMŲ SAVININKAMS
Turite teisę gauti Toronto miesto 1981 metų mokestinę nuolaidų (Tax Credit), skirtų
vyresnio amžiaus namų savininkams, jeigu jūs arba jūsų sutuoktinis-nė atsako "taip"
j sekančius klausimus:
Ar gyvenate Toronto mieste?

Turėsite 65 metus amžiaus ar daugiau 1981 metų kovo 31 dienų?
Ar jūs arba jūsų sutuoktinis-nė esate namų savininkas, gyvenantis ant
Įpareigotos mokėti, savivaldybinius mokesčius?

nuosavybės,

Ar gausite mėnesinį garantuotų pajamų papildų 1981 metų kovo 31 dienų pagal Ka
nados senatvės Įstatymų?
Ar buvote pastoviai laikomas savininku rezidencinės nuosavybės Toronto mieste per
pastaruosius penkerius ar daugiau metus prieš 1981 metų kovo 31 dienų?
_

Jeigu jūs arba jūsų sutuoktinis-nė atsako "taip" Į visus šiuos klausimus ir negavo pra
šymo blanko mokestinei nuolaidai, kreipkitės Į miesto raštvedžio Įstaigų telefonu
367-7036 ir paprašykite atsiųsti jį.
Šiai nuolaidai gauti reikia kreiptis kasmet.
Ši mokestinė nuolaida, duota Toronto miesto tarybos, yra parama, kurios nereikia
grųžinti.

Informacijų ar pagalbos kreipkitės telefonu 367-7036.
PRAŠYMAI TURI BŪTI ĮTEIKTI NEVĖLIAU KAIP 1981 METŲ KOVO 31 DIENĄ.

ROY V. HENDERSON,

miesto raštvedis

gą kaip V. Verikaitis.
Netrukus tikriausiai priprasite ir išmoksite susidoroti su
chromatinių tonų intonacija,
kaip pvz. kad ir kuklia chromatika “Lietuva brangi” dainos
pirmojo užbaigimo kadencijoje;
sustiprės kvėpavimo kontrolė
ir bus išvengta frazių galūnių
nuleidimo, kuris dabar, ypač lė
tesnėse dainose, retkarčiais pa
sitaiko. Ir tada bus galima gro
žėtis jūsų visą salę užpildančiu
nuotaikingu dainavimus kurį
pademonstravote ypač kariško
se ar komiškose dainose.
Gal, padėjus ant muzikinės
vertės svarstyklių, jos perdaug
ir nesvertų, bet besiklausyda
mas jūsų tai užmiršti ir kartu
su dainų tekstais juokiesi ar ka
ringai žygiuoji. Tai nuopelnas
magiškos jūsų dirigento rankos,
kuri retkarčiais grakščius “stac
cato”, kaip nusirpusias avietes,
rankioja nuo jūsų krūmo ir dai
lina jomis melodinę dainos li
niją arba kitoje dainoje vėl stai
giu užsimojimu pakeičia perkū
no garsą žaibo tyla, suteikdama
gana paprastai dainai dramati
nės įtampos elementą, transfor
muodama monotoniškai besi
kartojančias dainos frazes į
intrigos pilną visumą.
O ką bekalbėti apie V. Veri
kaičio vaidybinį talentą, kai jis
šelmiškai pasižiūri į publiką,
kai choras apie jį pradeda dai
nuoti ar kai jis, dar chorui tebedainuojant, pamažu pranyks
ta nuo scenos, lyg tie orkestro
muzikantai vienoje Haydno
simfonijos pabaigoje, pastebė
ję, kad dvaro ponija užmigo jų
besiklausydama, čia, žinoma,
tinka tik pirmoji palyginimo da
lis, nes Jaunimo Centro žiūro
vai nemiegojo, o plojo, gausiai
plojo ir vis norėjo dar daugiau
dainų.
Visos tos pakilios nuotaikos
įsisiūbavime liko tik viena de
talė, kuri mane šiurpiai nukra
tė. Rodos, Br. Jonušo “Ramovėnai žengia” dainoje frazė “Lie
tuva — pavergta” dainuojama
pakilioje maršo ritmo nuotai
koje. Ar nederėtų ją šiurpiai
sušnabždėti ar klaikiai užrikti,
kad išnyktų tas pozityvus išraiš
kos elementas?
Chorinių dainų grupių tarpe
pasirodė V. Verikaitis kaip so
listas. Prisimenant jo labai kon
centruotą ir daug iš choro rei
kalaujantį dirigavimo būdą, ku
ris iščiulpia iš jo daug fizinės
energijos, tai yra labai rizikin
gas eksperimentas. Jis primena
R. Strausso operą “Salome”,
kur prieš operos pabaigą pa
grindinį vaidmenį dainuojanti
solistė turi šokti septynių šydų
šokį (dance of seven veils) ir po
to dainuoti labai sunkią lauki
nių emocijų perpildytą ariją. O
kas būtų, jeigu jai po to šokio
reiktų padainuoti “Oi, neverk
motušėle”? •
Aš manyčiau, reikėtų jūsų
dailiakalbę pranešėją A. Žilvitienę iš pradžios nukelti į kiek
vienos programos dalies vidurį,
prieš išeinant solistui su savo
solo dainomis. Tada solistas tu
rėtų laiko ne tik giliau porą
kartų atsikvėpti bei suvilgyti
nuo dirigavimo įkarščio išdžio
vintą gerklę, bet ir persiorien
tuoti naujame solisto vaidme
nyje. Kad V. Verikaitis, nežiū
rint šių nepalankių koncerto
sąlygų, paliko visdėlto stiprų
įspūdį kaip solistas, tai reikia
pagarbiai nusilenkti ir pratarti:
“Ir balsas, ir protas, ir širdis!”
Jo žavingo tembro balsas, kaip
gero vyno aromas, slepia tiek
daug balsinių spalvų, niuansų,
kad po kiek laiko nustoji ban
dęs juos analizuoti ir tik leidi
save užburiančiai apsvaiginti.
Čia noriu iškelti tik vieną V.
Verikaičio dainavimo ypatybę,
kuri yra retai užtinkama pas
augščiausiai iškilusius daininin
kus, tai sugebėjimas palaipsniui
tildyti augštesniojo registro for

te gaidas iki švelniai virpančio
pianissimo. Šis labai imponuo
jantis efektas galimas pasiekti
tik visiškai tobulos dainavimo
technikos pagalba.
O ką besakyti apie V. Veri
kaičio veikalo atlikimą, atrem
tą į jo augšto lygio muzikalumą
bei stiprių emocijų perpildytą
širdį. Matyti ryškus muzikinės
frazės pajautimas ir įtikinantis
jos panaudojimas glaudžiai
jungiant ją su sielvarto pilnu
tekstu ir išraiškinga chromatikžT J. Naujalio dainoje “Oi, ne
verk motušėle”. Taip pat ryškus
charakterio ir jo sutinkamų si
tuacijų vaizdingas perteikimas
Gasparo arijoje iš operos “Kornevilio varpai”. V. Klovos dai
na “Rudenio arimuos” yra
daug įdomesnė savo tekstu, ne
gu muzikine substancija. Ji pa
rašyta pačiame nepatogiausia
me ir neskambiausiame balso
registre, todėl V. Verikaičio pa
sirinktas daugiau deklamacinis
jos atlikimo būdas geriausiai ti
ko.
Populiarioji Ūdrio daina iš
operos “Pilėnai” praskambėjo
gaiviai, savitai V. Verikaičio
interpretacijoje, išryškinusioje
dainos prasmę bei nuotaiką vie
toj įprasto bandymo parodyti
savo balso galybę.
Pabaigai choras ir. solistas V.
Verikaitis padainavo “Mano
kaimas” — jo paties paruoštą
seną amerikiečių dainą, čia
choras parodė skambų savo “le
gato” dainavimą, o V. Verikai
tis sodriu balsu ir efektingu di
rigavimu sukūrė labai autentiš
ką plačiuosius Amerikos žemės
plotus primenančią atmosferą.
Pabaigoje, publikai vis nenurimstant, choras padainavo
priedo kelias nuotaikingas dai
nas.
Chorui ir solistui akompana
vo J. Govėdas. Šį kartą jis man
nepaliko tokio vientiso muziki
nio įspūdžio, kaip praėjusį ru
denį G. čapkauskienės rečitaly
je. Karingose choro dainose jis
gal perdaug karingai kovojo
prieš chorą ar prieš kaikurias
jo dainas, o akomponuodamas
V. Verikaičiui jis buvo perkuklus — trūko stipresnio frazės
išryškinimo.
kontrastingesnio
dinaminio užmojo, drąsesnio
J‘rubato” nanaudojimo. Tai da
lykai, kuriuos jis pademonstra
vo par excellence minėtame re
čitalyje.
Šia proga man prisiminė pa
sakojimas apie garsųjį kameri
nės muzikos vienetą “Trio di
Trieste”. Sakoma, kad 'jie taip
susipjaudavo repeticijų metu ir
taip vienas kito nemėgdavo, kad
Į koncertus važiuodavo net skir
tingais traukiniais. Kai užlip
davo į sceną, vykdavo besąlygi
nė kova tarpe jų trijų: vienas
pagrodavo savo frazę muzika
liai, antras, atėjus jo eilei, ban
dydavo tą priblokšti dar muzi
kalesniu savo frazės pagroiimu,
o trečiasis laukdavo skaičiuo
damas pauziu taktus ir galvoda
mas — “palaukit aš jums paro
dysiu, kai ateis mano eilė”, šios
muzikinės kovos rezultatas kū
rinio atlikime buvo fantastiš
kas!
Grįždamas prie mūsų koncer
to aptarimo, norėčiau priminti
J. Govėdui. kad V. Verikaitis
yra “nachališkai” muzikalus ir
tik įtempus visus savo muziki
nius sugebėjimus galima iš
vengti nustūmimo į šešėlį. Aš
manau, muzikinę palyda gali
ma būtu labai gerai oalvginti
su gražios damos palyda į ope
ros premjerą. Jokia dama neitų
su kavalierium, kuris stovi jos
šešėlyje.
• ISTORIJA moko, kad pirmoji
emigrantų karta tik retai pasiekia
tuos tikslus, dėl kurių paliko savo
kraštų. Svarbu tad užkrėsti ir kitų
generacijų savo idealų meile, uždegti
įpėdinius.
J. ERETAS

Gliaudos novelės ''Bausmėje”
J. KUZMICKIS

Hamiltoniškio lietuvių teatro “Aukuras” vadovė bei režisorė ELENA DAU
GU VIETYTĖ-KUDABIENĖ dėkoja teatrų festivalio rengėjams Čikagoje už
pirmos vietos pripažnimą “Aukurui”. Šalia jos — teatrų festivalio ren
gėjas rašytojas ANATOLIJUS KAIRYS
Nuotr. P. Maletos

Dalyvavo septyni teatrai
Festivalis, kuriame reiškėsi vyresnieji ir jaunieji aktoriai

Juozas slajus
Penktasis lietuvių teatrų fes
tivalis, rengtas JAV Lietuvių
Bendruomenės 1980 m. lapkri
čio 26-30 d.d. Čikagoje, baigėsi
iškilmingu žymenų įteikimo va
karu Jaunimo Centro salėje.
Iš JAV-bių lietuviškų koloni
jų ir Kanados Į teatrų festivalį
suvažiavo septyni vienetai. Akt.
Vitalis Žukauskas, atvykęs iš
Niujorko, festivalį pradėjo lap
kričio 26 d. savo humoru links
mai nuteikdamas apie 600 žiū
rovų. Tai buvo vieno asmens
teatras, entuziastingai priimtas
gausios publikos.
Vienas po kito
Lapkričio 27 d. Čikagos šau
lių dramos teatras, režisuojamas
Juozo Petrausko, vaidino K.
Kielos 3 v. komediją “Jaunys
tės eliksyras”. Lapkričio 27-toji
yra Amerikos valstybinė šventė
— Padėkos Diena, įprasta šei
mų šventė, tad į šį pirmąjį teat
ro vaidinimą susirinko mažiau
šimtinės žiūrovių.
Lapkričio 28 d. buvo net trys
vaidinimai. Čikagos jaunimo te
atras, režisuojamas Laimos Ras
tenytės - Lapinskienės, vaidino
Aloyzo Barono 1 v. vaizdelį vai
kams “Diena prieš ežero”. L.
Lapinskienė yra pasižymėjusi
lėlių teatro vaidinimais. “Dieną
prie ežero” ji atliko su aštuoniais jaunamečiais vaidintojais.
Po pertraukos mateme L. Do
vydėno 1 v. komediją “Jeigu
mes rasime uranijaus”, režisuo
tą Dariaus Lapinsko. Vaidino
šeši jaunuoliai. Lapinskų jauni
mo teatrui administraciniu dar
bu pagelbsti Danutė Viktorienė
ir Aldona Kaminskienė.
Tą patį penktadienio vakarą
Ročesterio jaunimo teatras vai
dino Anatolijaus Kairio 3 v. ko
mediją “Ku-kū”, režisuotą And
riaus Cieminio. Ročesteriečiai
šią komediją yra jau vaidinę
Ročesteryje, Klevelande, Montrealyje. Jauni aktoriai vaidini
mą atliko gerai, o gausūs žiūro
vai jį priėmė gausiais plojimais.
Po vaidinimo JC kavinėje bu
vo suruoštas kuklus pavaišini
mas pirmajam iš “provincijos”
vaidinusiam teatrui. Užkan
džiais ir šampanu vaišino veika
lo autorius A. Kairys. Jauku bu
vo matyti jaunuosius vaidinto
jus, sukorusius 600 mylių, ne
nuvargusius, su gera jaunatviš
ka nuotaika kalbančius apie te
atrą ir kasdieninį gyvenimą. Režisorius Cieminis ir Kairys pa
sakė sveikinimo ir padėkos kal
bas.

Dūžiai naktį
Tą patį vidurnaktį Jaunimo
Centro koridoriais eidamas na
mo, iš didžiosios salės išgirdau
plaktuko dūžius. Užėjęs stebė
jausi, kad taip vėlai naktį dirba
būrelis vyrų ir viena mergaitė.
Tai Los Angeles dramos sam
būrio scenos dekoratorius Algis
Žaliūnas skubėjo puošti sceną
šeštadienio vaidinimui. O sėdin
tis teatre žiūrovas nežino, kiek
daug turi dirbti scenos darbuo
tojai, kad patenkintų žiūrovą.
Tačiau “sostinė” teatrų lanky
mu neparodė pakankamo susi
domėjimo ir įvertinimo.
Lapkričio 29 d., 2 v.p.p., Los
Angeles dramos sambūris vai
dino Jurgio Gliaudos 3 v. dra
mą “Čiurlionis”, kurią režisavo
ilgametė .scenos darbuotoja Da
ilia Mackialienė. Puikiai atliktą
vaidinimą bei aprangos puošnu
mą, ypač pirmame veiksme,
gausiai susirinkusi publika pa
lydėjo ilgais plojimais.
Tą patį vakarą Toronto teat
ras “Aitvaras”, režisuojamas
Aldonos Dargytes-Byszkiewicz

vaidino J. Grušo dramą “Tėvas
ir sūnus”.
Paskutinį vaidinimą lapkri
čio 30 d. atliko Hamiltono lie
tuviu teatras “Aukuras”. Vaidi
no Birutės Pūkelevičiūtės “Ant
roji Salomėja painiavose”. Re
žisavo Elena Dauguvietytė-Kudabienė. Į šį vaidinimą prisirin
ko publikos pilna salė ir pilnas
balkonas (apie 720).
Negalėjau sekti visų vaidini
mų, tad apie jų visų vertinimą,
tikėkime, pasisakys teatro žino
vai.

Žymenų vakaras
Sekmadienio vakarą Jaunimo
Centro salėje įvyko žymenų Įtei
kimo vakaras ir banketas, kurį
pradėjo TF komiteto pirm. A.
Kairys, pakvietęs JAV LB kraš
to valdybos pirm. inž. V. Kutkų
atidarymo žodžiui. Sis padė
kojo festivalio organizatoriui
rašytojui A. Kairiui ir komite
tui, sveikino visus dalyvavusius
teatrus ir skatino ugdyti teatri
nę veiklą.
A. Kairys savo pranešime sa
kė, kad 1968 m., rengdamas pir
mąjį teatrų festivalį, abejojo ar
bus paskatinimas, ar teatrų
veikla pagyvės. Dabar džiaugė
si, kad festivaliai paskatino te
atrų veiklą. Didžiausią > pagarbą
išreiškė teatrų režisoriams ir jų
vadovams. Jis pakvietė scenon
visus režisorius ir vieno žmo
gaus teatro atstovą akt. Vitali
Žukauską, pavadinęs jį uniku
mu mūsų išeivijos scenoje. Vi
siems režisoriams ir akt. Žu
kauskui jis (teikė lenteles su
įgraviruota dedikacija. Režisorių vardu padėkos žodį tarė D.
Mackialienė.
Festivaliui vertinti buvo su
daryta komisija: dail. Vladas
Vijeikis, Zita Visockienė ir sol.
Dalia Kučėnienė. A. Kairys pa
kvietė pirmininkaujantį VI. Vijeikį pranešti festivalio rezulta
tus.
V. Vijeikis, kalbėdamas ver
tintojų komisijos vardu, padė
kojo festivalio komitetui —
pirm. A. Kairiui, J. Šlajui, J.
Jasaičiui, K. Juškaičiui ir A.
Bagdonui, primindamas, kad
mažos vertintojų komisijos dar
bas buvo sunkus, nes neįmano
ma tiksliai išmatuoti sceninio
entuziazmo, pasiaukojimo ir
meilės lietuviškam žodžiui, sce
nai, veiksmui. Tačiau reikėjo
padaryti sprendimą. Po ilgų
ginčų nutarta:
1. Geriausias šio festivalio
spektaklis yra Hamiltono “Au
kuro”. 2. Iškiliausiu aktorium
išrinktas Stepas Ramanauskas
iš Toronto “Aitvaro”, atlikęs
ūkininko vaidmenį J. Grušo
dramoje “Tėvas ir sūnus”. 3.
Iškiliausia aktore išrinkta Ha
miltono “Aukuro” Marija Kalvaitienė, atlikusi Salomėjos
Baltūsienės vaidmenį B. Pūke
levičiūtės komedijoje “Antroji
Salomėja painiavose”. 4. Ge
riausios dekoracijos — Los An
geles dramos sambūrio, sukur
tos Algio Žaliūno ir jo dukros
Darijos Žaliūnaitės “Čiurlionio”
spektakliui. 5. Už geriausią ap
rangą paskirta premija Emai
Dovydaitienei iš Los Angeles
— “Čiurlionio” spektakliui.
Vertintojų komisija rekomen
davo, kad ateityje būtų skiria
mas specialus žymuo teatrui,
kuris pasirodys su geriausia lie
tuvių kalba, šiame festivalyje
geriausia lietuvių kalba buvo
Toronto “Aitvaro”.
Komisija dar rekomendavo
skirti žymenį daugiausia žadan
čiam teatrui. Tokiu komisija iš
rinko Ročesterio jaunimo teat
rą. Be to, komisija rekomenda
vo, kad ateityje reiktų žymenų
aktoriam, geriausiai atlikusiem

Jurgis Gliaudą, rodos, taip
neseniai “Narsa gyventi” roma
ne plačiai vaizdavo karo audros
nuniokoto vidines žmogaus dy
kumas, j ieškant natūralios vie
tos sudėtingame gyvenime. Tai
buvo tarsi daug išgyvenusio
žmogaus epopėjos epilogas, kai
“vis nebuvo paaiškinimo, kodėl
reikia kentėti ir mirti”.
Prie gyvenimo, kančios ir
mirties problemų J. Gliaudą
grįžo šiais metais “Nidos” lei
dyklos išleista penkių novelių
“Bausmės” knyga. Pasigavęs
įdomią alegoriją, drauge su įsi
mylėjusius jaunuolius vedybo
mis “nubaudusiu” kun. Antanu
Strazdeliu medituoja, kad gal
Dievas, saulę danguj ridinėjęs,
nakčiai uždarė ją, kad žmonės
ilgėtųsi saulės: “Kada aplfnkui
šviesu, tada viskas aišku. O
žmonės tos aiškios tiesos nesu
pranta”.
Rašytojas ir tikrovė
Tačiau gyvenimiškoje tikro
vėje nevisuomet šviesu, logiška
ir dėlto neviskas aišku. Neaišku
“Garbės vartų” pamestinukei
Petrei, kodėl negalėtų būti to
kio “gyvenimo, kur gyvenama
ramiai diena iš dienos”, neaiš
ku ir kolūkietei Stankuvienei,
kodėl “jauni senų nesupranta ir
suprasti nenori”; neaišku nė‘
“Kedro riešutėlių” Rūtai, grį
žusiai iš Sibiro, kodėl meilė no
ri būti “kančia pasotinama”.
Nelengvi atsakingo rašytojo
uždaviniai. Gerai nutuokdamas,
kad neprasminga stilingais sa
kiniais žiesti pigių nuotykių bei
nuolat besikartojančių įvykių
puodynių, nori parodyti žmogiš
kosios pilnatvės versmes, o taip
gi dramatišką nužmogėjimo liū
ną. Literatūrinio kūrinio spiri
tus movens — ne tiek įvykių
pasakojimas, kiek asmens, indi
vido atskleidimas, nors jis, tas
individas, nebūtinai būtų hero
jus ar nusmukęs pabaisa. Savo
kūrinių charakterius ryškina ne
tik fotografinėmis detalėmis,
bet ir nesustabdomų įvykių
slinktimi, nutekančia į intriguo
jančią situaciją.
Raizgus gyvenimas rašytojui
patiekia žymiai daugiau medžia
gos, nei iš jo galima paimti, o ir
skaitytojas laukia pranašiškų
polėkių, ateities vizijos — to,
ko ilgisi jo gyvastinga dvasia.
Ištikimybė idealams
J. Gliaudą — patyręs rašyto
jas. Vykusiai atskleidžia vaiz
duojamo laikotarpio dvasią ir
tarp išlalėjusių, tartum senų
medžių, epigonų, kaip “Garbės
vartų” autokrato dvarininko
Vilpuševičiaus ir pataikūno notarijušo Zenono, suranda glež
ną vargo atžalėlę — pamestinu
kę Petrę, kuri etinį principą —
nepąsiduoti dvarponio aistroms
ir išnaudojimui — pastato augščiau nei gerą gyvenimą ir net
gyvybę. Ji, neteisėta Zenono ir
nusiskandinusios motinos atža
lėlė, svajojusi būti mokytoja,
kai tik išgirsta apie žemus dvar
ponio kėslus, nesitiki nei savo
tėvo, nei vysk. Motiejaus pagal
bos ir, kaip ir jos motina, nusi
skandina tuo metu, kai vyskupo
pasiuntinys skuba pas ją su gepagalbinius vaidmenis — mo
teriai ir vyrui, šiame festivaly
je geriausiai pagalbinius vaid
menis atliko Vincas Antanaitis
iš Los Angeles ir Antanina
Žmuidzinaitė iš Ročesterio.
Laimėtojams žymenis įteikė
JAV LB kultūros tarybos pirm.
Ingrida Bublienė. A. Kairiui bu
vo įteiktas dail. N. Palubinskienės paveikslas-raižinys. Laimė
tojų vardu padėkos žodį tarė E.
Dauguvietytė-Kudabienė ir kiti.
Baigminę kalbą pasakė Ingrida
Bublienė, linkėdama teatralams
ir kitiems išlaikyti gyvą išeivi
jos teatrą.
Po maldos, kurią sukalbėjo
kun. dr. J. Prunskis, buvo vaka
rienė su šampanu. Po vakarie
nės akt. V. Žukauskas sakė jis
vienas šį festivalį pradėjęs, jis
vienas jį ir užbaigiąs. Savo gai
viu humoru linksmai nuteikė
vakaro dalyvius.
Pasigėrėtinai gražia tarena
A. Jasaitytė, R. Stukaitė, L Zabarauskaitė ir J. Kapačinskas
atliko poezijos montažą, paruoš
tą A. Bagdono. Jaunųjų grupę
suorganizavo Jonas Jasaitis.
Festivalio ruošos darbus at
liko Anatolijaus Kairio sudary
tas komitetas ir talkininkai. Fi
nansiškai jį rėmė JAV LB kul
tūros taryba.
šeštasis teatrų festivalis nu
matytas rengti 1983 m. Kana
doje.

ra žinia. Petrė, tampa visos šios
novelės pagrindine ašimi: su ga
na subtiliai iškylančia vizija,
kad, dramatiškai žūvant išnau
dotojams, plakančia, tuksenan
čia, krūtinėje besidaužančia šir
dimi ponai “kartu su savo drau
gais nesidalins”.
Ne kažin kokia heroje, o su
dėtingo gyvenimo auka yra ir
“Kedro riešutėlių” Rūta. Pen
kiolika metų atkalėjusi Sibire
(o “Sibiras, brangusis, tokia že
mė, kad ten visais laikais mili
jonai skradžiai žemės prasmeg
davo”, rašo sovietinis rašytojas
Ant. Drilinga “Laimės kūdikio
gyvenimo” romane) ir nelega
liai grįžusi į Vilnių, skuba pas
vyrą Petrą, nors žino, kad jis
gyvena su Rozalija ir augina ’
dvi dukreles. Tebemylėdama
Petrą, nori, kad, kaip ir ji, ne-1
tektų jo ir Rozalija, nes, kaip
Dovydas Uriją, šis partizaninių
kovų metu pražudė sugyventi
nės vyrą. Nors Rūta “myli Pet
rą ir žudydama jį, nes meilė
kančia pasotinama”, tačiau šios
paprastos, labai daug kentėjusios moters širdyje pamažu
sklaidosi keršto, neapykantos
aistros. “Meilės vardu” leisda
ma sunaikinti kompromituojan
tį dokumentą ir sustiprėjusi
“koplyčios pavidalo bažnyčio
je”, išsiskleidžia visu dvasios di
dingumu ir jau gali savo sese
riai pasakyti: “Aš atsižadėjau
savo laimės. Aš viską, viską at
leidau Petrui.”
Taigi, abiejų- novelių motery
se J. Gliaudai pavyksta surasti
ypatingų vidaus, savybių, giliai
pasislėpusių galių, kurios pade
da grumtis su neišvengiamomis
kliūtimis, augščiausiai statant
etines ištikimybės idealui, inte
gralumui vertybes, o taipgi va
lios Įtampą ir atoslūgį, kai nepramatytas pasitraukimas iš ko
vos lauko susmukdo ir Petrės,
ir Rūtos siekius.

ūkio vadovybės engiamą, ateiz
mo skleidėjų piktai išnaudoja
mą moterį, meniškai — be sar
kazmo ir įkarščio — analizuoja
besikeičiančią situaciją, iškelda
mas naujus asmenų bruožus, ne
kartą prieštaraujančius, maiš
taujančius, bet vis naujus, neti
kėtus, vis naujai besiformuo
jančius senų ir jaunų vidaus
platybėse.
Tačiau pakelia J. Gliaudą ir
taiklios ironijos ginklą: Mastis,
tresto reikalais atsidūręs Kije
ve, Velykų sekmadienį įžengia
į pasakos, mito pastatą, kuria
me sutelkti Kristaus prisikėli
mo paveikslai tirpdo jo abejin
gumą, tarsi išlaisvindami iš
grandinių. Tik jam išėjus, paaiškėja, kad “lankėsi antireligi
niame muzėjuje, velykinio mito
nuvainikavimo parodoje”.
“Velykinio triptiko” trečiojo
je dalyje J. Gliaudą su ta pa
čia ironija žvilgteri į Matrosovo
kolūkį, kurį visi “Velykų kol
ūkiu” vadina: mat senas ūkinin
kas pasodino per Velykas skrob
lo medelį, o “po šaknimis, lyg
stebuklingą trąšą, margutį 'pa
dėjo. Užaugo velykinis skroblas.
Dėl to skroblo ir visą kolchozą
Velykų kolūkiu išpravardžiavo”.
Be abejonės, netrukus atbildė
jo pareigūnai ir “nuėmė velyki
nį skroblą”. Kai jie ištarė —
“štai jums ir po Velykų”, “da
bar visi vadina tą vietovę Atve
lykio kolūkiu”. . .
Taigi šioje novelių knygoje
autorius pakedeno ir sociali
nius, ir etinius, ir ekonominius
lietuvių gyvenimo klodus, įvai
rinančius ir įprasminančius jų
buities kelius.
J. Gliaudos “Bausmės” nove
lės — tarsi novelių romanas:
atskirų novelių kompozicinė
nuotaika ir kovos dėl laisvės,
teisingumo, pilnutinio žmogiš
kumo siužetai atkuria epochinį
Lietuvos gyvenimą. Rodos, to
kie menki — kaip Petrės, Pran
ciškaus, Katrės, Stankuvienės
ir Rūtos — veikėjai papildo ir
pratęsia vienas kito epopėją,
gyvendami kovos šauklių vysk.
Motiejaus, Ant. Strazdo, parti
zano Parako šešėlyje ir, tarsi
reinkarnacijos būdu, vis atgims
ta tolimesniems žygiams.
Rašytojo žodynas turtingas,
paįvairintas rętais, gal iš žody
nų išraustais žodžiais, tačiau
pasitaiko ir archaiškų bei tar
minių posakių. Kaikur stilių ga
dina pergausus tų pačių įvar
džių vartojimas, daiktavardinė
kalba: “Kada išėjusi ji pasirė
mė už vėsios laiptų turėklų ge
ležies, ji pajuto savy visišką sa,vo gyvenimo prasmės praradi
mą” (— pasijuto visai praradu
si savo gyvenimo prasmę).
Knyga skaitytina: aktuali, in
triguojanti, kupina gyvybinių
idėjų.
Jurgis Gliaudą, BAUSMĖ. Nove
lių rinkinys. “Nidos” Knygų
Klubo leidinys nr. 101. Londo
nas, 1980 m., 150 psl. Viršelio au
torius nenurodytas.
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□ KIRTIME JE VEIKIOJE

VAIKŲ MENO ŠVENTĖ “Žioge
LIETUVIU SKAUČIŲ SESERIJA
1980 m. lapkričio 21-30 d.d. Čikagos liai meistreliai”, šeštą kartą sureng
lietuviams surengę dail. Danguolės ta Kaune, susilaukė pajėgiausių sa
Seputaitės-Jurgutienės tapybos darbų viveiklinių Lietuvos grupių, svečių
ir akvarelių parodą. Ji yra detroi- iš Latvijos ir Gudijos. Geriausiojo
tietė, baigusi farmacijos studijas vardą išsikovojo “Kauno Statybos”
Wayne universitete, pirmoji moteris tresto kultūros rūmų vaikų liaudies
vaistininkė, priimta profesiniam dar šokių kolektyvas “Kalvelis”. Gero
bui Į Henry Fordo ligoninę. Daile įvertinimo susilaukė ir svečiai iš Ry
susidomėjo vėliau, ją studijavo Oak- gos — mažieji VEF kultūros namų
lando kolegijoje, Birminghame, Bri šokėjai. Šventę papildė Lietuvos
tanijos Londono universitete. Pri moksleivių dailės paroda.
klauso Farmingtono dailin^pkų klu
PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS
bui, kuris yra Detroito priemiestyje savo repertuarą papildė ukrainiečių
Farmington Hills. Klubas 1980 m. dramaturges V. Vrublevskajos pjese
spalio mėnesį ją paskelbė labiausiai “Katedros posėdis”. Premjeriniame
pasižymėjusia to mėnesio dailininke spektaklyje dalyvavo aktoriai — D.
ir surengė jos parodą Farmington Banionis, E. Šulgaitė, R. Zdanavičiū
Hills bibliotekos auditorijoje. Grupi tė, D. Melėnaitė, H. Hokušaitė, G.
nėse parodose yra laimėjusi premijų Karka, D. Vidugirytė, A. Paulavi
už akvareles ir tapybos darbus. Či čius, R. Kairytė, A. Preidytė, R.
kagon dail. D. Jurgutienė buvo at Urvelis. Scenovaizdžius paruošė dail.
sivežusi 43 savo kūrinius. Recenzen K. Vaičiulis. “Katedros posėdį” reži
tai mini jos abstraktinį filosofavimą savo Raimondas Polis, neseniai bai
“Erdvių naktyje”, “Noktume”, “Sep gęs teatrinį meno institutą Minske.
tynių -mėnulių peizaže”, “Metamor Jo debiutu Lietuvoje laikytinas anks
fozėje”, “Nakties ritme”, bet jiems čiau paruoštas C. Goldonio “Juokin
labiau patinka su filosofija nesusieti go nuotykio” spektaklis Vilniaus dra
tokia paveikslai, kaip “Vasaros mos teatre. Panevėžio teatras šiemet
džiaugsmas", “Pavasaris”, “Liepsno- . mini savo veiklos keturiasdešimt
jantis ruduo”, “žalia vėsuma", “Ber metį. Ji buvo pradėta 1941 m. kovo
žai”, “Rudens peizažas”, “Tėviškės 15 d. suvaidintu N. Pogodino “Sidab
vėjas”, “Vandens fantazija”.
rinio slėnio” spektakliu. Nuo to lai
JONO KREIVĖNO ATSIMINIMŲ ko šio dramos teatro meno vadovo
KNYGA “Mirties lageriuose ir trem pareigas eina- rež. Juozas Miltinis,
tyje” bus išleista Čikagoje. Autorius dramos studijas baigęs 1938 m. Pa
aštuonerius metus yra praleidęs so ryžiuje. Pradinę aktorių kartą jis
vietinėse sunkiųjų darbų stovyklose paruošė grįžęs Lietuvon prie Kauno
Pečioros bei Vorkutos srityje ir ly darbo rūmų veikusioje dramos stu
giai tokį patį metų skaičių Kazachs dijoje. Į rež. J. Miltinio steigiamą
tano tremtyje. Tik 1974 m. jam pa Panevėžio dramos teatrą įsijungė jo
vyko atvykti į JAV. Knygą, turėsian auklėtiniai iš Kauno — Jonas Alek
čią apie 350 puslapių, sudaro ketu na, Bronius Babkauskas, Vaclovas
rios dalys: 1. “Lietuvos okupacijos Blėdis, Donatas Banionis, Gediminas
pirmosios dienos”, 2. “Mirties la Karka, Stepas Kosmauskas ir Kazys
geriuose”, 3. “Tremtyje (Kazachsta Vitkus. Kaikurie jų susilaukė plataus
ne)”, 4. “Sunkus kelias į laisvę”. pripažinimo, o D. Banionis netgi ta
Išleidimo išlaidos sieks apie $5.500. po vienu žymiausių aktorių filmuo
Jomis rūpinasi specialiai sudarytas se. Nors J. Miltinis jau nedirba vy
komitetas, kviečiantis tautiečius pa riausiu režisoriumi, bet dar nėra pa
remti po 16 metų sovietinių kančių sitraukęs iš šios srities. Sukakties
laisvę pasiekusį kankinį. Čikagos lie proga žada paruošti amerikiečių
tuviai aukas gali įteikti Midland Sa- klasiko E. O’Neillo veikalą “Ilgos
vings and Loan Association (sąskai dienos kelionė į naktį”.
tos nr. 3039-1). Kiti jas prašomi siųs
KAUNO MOKYTOJŲ NAMUOSE
ti J. Kreivėno knygos leidėjų komite įvyko Lietuvos mokytojų saviveikli
to fbndui, 6824 S. Talman Ave., Chi ninkų dienos. Klaipėdos mokytojų
cago, Ill. 60629, USA. Aukojusieji namų novelės teatras jose atliko
Bausmė ar laimė?
po $100 ar daugiau bus laikomi gar sceninę kompoziciją M. Sebastijano
Mūsų liaudies poeto Ant.
bės leidėjais, tarp $25 ir $100 — rė pjesės “Bevardė žvaigždė” ir P. VeStrazdo legendinis asmuo ir kū
mėjais, po $25 — garbės prenumera žinovo apysakos “Barjeras” moty
ryba — turtingas aruodas įvai-.
toriais. Jų pavardės bus paskelbtos vais. Kauniečiai įsijungė fragmen
rių rūšių menininkams. J.
spaudoje ir baigminiuose knygos tais iš savo spektaklių — A. Chalpuslapiuose.
Gliaudą “Bausmės” novelėje at
dzės “Laisva tema”, V. Katajevo
kuria vienišo, daineles niūniuo
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ “Apskritimo kvadratūra”, D. Urnajančio, bet ir pareigingo Straz
ROS MUZĖJUS Čikagoje surengė vičiūtės “Tėvuko žaislai”. Dienose
dail. Edvardo Valaičio akvarelių pa taipgi dalyvavo šiauliečių ir kaunie
delio vaizdą bei jo ryšį ne tik
rodą, kuriai jis buvo sutelkęs 27 šios čių agitbrigados, koncertavo Vil
su įsimylėjusiais juodadarbiais
srities darbus. Tokia vieno dailinin niaus ir Kauno mokytojų namų mo
Pranciškum ir Katre, bet ir su
ko akvarelių paroda yra labai reta terų chorai.
turtingu Varakausku.
viešnia, nes kūrėjus dabar vilioja
Tų žmonių santykiai ryškina
PANEVĖŽIO PARODŲ RŪMUO
aliejinė ir akrilinė tapyba.
SE su savo tapybos darbais viešėjo
mi ne tiek jų tarpusavio bend
JAV LB PALM BEACH APYLIN vilnietis dail. Pranciškus Gerlikas.
ravimu, kiek aštriais konflik
KĖ Floridoje, vadovaujama pirm. Jo teminius paveikslus papildė gau
tais. Vidaus išgyvenimai vaiz
Irenos Manomaitienės, veiklos 5 me sus portretų rinkinys: M. K. Čiur
duojami palyginti santūriai, ne
tų sukaktį paminėjo sol. Onos Blan- lionio, poetų P. širvio, J. Marcinke
stabdant apsakymo slinkties.
dytės-Jameikienės koncertu. Jis buvo vičiaus, kompoz. K. Brundzaitės, au
Dvasinė Strazdelio būsena anali
pradėtas arija iš mažiau žinomo tomobilių lenktynininko S. Brundzuojama vidiniu monologu:
XVIII š. italų klasiko N. Piccinnio zos, menotyrininko P.' Gudyno, kar
“Bausmės, bausmės reikia žmo
operos “Indijos Aleksandras”. Ope diologo prof. A. Marcinkevičiaus,
gui, jeigu jis savo laimę atstu
rų pasauliui taipgi atstovavo arijos sklandytuvų kūrėjo B. Karvelio ir
iš J. Karnavičiaus “Radvlos Perkū kitų.
mia. Kuris savo laimės atsižada,
no”, G. Puccini “Toscos”. Koncerlyg nusižudo. . . Kas yra lai
AUGŠTESNIOJI MUZIKOS MO
tan ji taipgi buvo įtraukusi mūsiškių KYKLA Šiauliuose turi vokalinį se
mė?” Ir tada, kai įsimylėję jau
kompozitorių
—
S.
Šimkaus,
V.
Jakunuoliai mano, kad kunigas, pa
nosios muzikos liaudies ansamblį
bėno, A. Kačanausko, K. Kavecko, G.
“Polifonija”, kuris kasmet paruošia
sišaukęs į šventovę, nori juos
Gudauskienės, V. Kerbelio kūrinius,
2-3 naujas koncertines programas.
nubausti už nepaklusnumą tė
F. Chopino, R. Gliero, P. Mascagni
Daug tų kūrinių Lietuvoje būna at
vams ir kurstymą neklausyti
kompozicijas. Akompanavo R. El
liekami pirmą kartą. 1980 metus
tėvų, Strazdelis, sustirusiems
kins.
“Polifonija” užbaigė “XVI šimtme
nuo baimės ir įtampos žmonėms
NIKOLAJAUS ERDMANO “SA čio italų muzikos” koncertais Vilniu
stebintis, saliamoniškai praby
VIŽUDIS”, režisuotas Jono Jurašo je, Katine, Klaipėdoje ir Panevė
Atsiųsta paminėti
la: “Už neklusnumą tėvams nuNiujorko Broadway teatre “ANKA”,
Antanas Vaičiulaitis, IR ATLĖKĖ buvo šiltai sutiktas teatro kritikų. žyje.
baudžiu jus — Dievo pavyzdin
— iki jūsų dienų galo. Skelbiu VOLUNGĖ. Eilių knyga. Leidėjas — Daug kas šią pjesę laiko svarbiausiu
BRONĖ BUIVYDAITĖ, poetė ir
'Lietuviškos Knygos Klubas. Virše 1980 m. pastatymu Broadway teat
judu esant vyrą ir žmoną.”
lio dailininkas — Viktoras Petravi ruose. Teisingai pabrėžiama, kad tai vaikų rašytoja, prieš 1980 m. Kalė
das atšventė 85-tąjį savo gimtadienį.
, Jautrus etinėms problemoms, čius. Čikaga 1980 m., 96 psl. Kaina
buvo trejopas debiutas: a. paties N. Šios 'sukakt[es 'proga "Komjaunimo
J. Gliaudą patyrusio menininko — $4.
Erdmano, kurio kūrinį 1932 m. už Tiesa” 1980 m. gruodžio 5 d. paskel
teptuku sutirština tamsias dė
MARY SAVE US (Marija, gelbėk draudė J. Stalino cenzorius Sovietų bė ją aplankiusio Vaidoto Daunio
mes ten, kur viešpatauja dvarmus). Nauja laida, išleista Britani Sąjungos gyventojams, b. rež. J. Ju reportažą. Savo įspūdžius jis prade
poniškas egoizmas, pataikūniš- jos
Lietuvių Tarybos ir organizaci rašo, praradusio kūrybines teises ir da ištrauka iš sukaktuvininkės at
kumas, smurto adoravimas, ta jos “Aid to Church in Need (U.K.)”. dėl jų netekimo išstumto į JAV 1974 siminimų kyngos “Pro vaikystės lan
čiau nesigaili žaismingų spalvų Vertimas — K. A. Trimako ir R. m., c. pirmą kartą Braodway teatre gą” apie mažąją Genutę, pro langą
ten, kur gyvenimo audroms Sealy. Pratarmė — Westminsterio pasirodžiusio britų aktoriaus Dereko stebinčią nuo šiaudinio stogo bė
siaučiant, vešliai tarpsta gėrio arkivyskupo kardinolo Basil Hume. Jacobio, atmetusio kitus du vaidme gantį vandenį. Atsiminimų autorė
daigai.
Spausdinta 1980 m. Orpington, Kent. nis ir pasirinkusio dalyvavimą “Sa dabar yra seniausia rašytoja Lie
Kaina — $1.50 JAV. Gaunama: Li vižudyje”. Siam spektakliui jo sta tuvoje. Eilėraščius ji pasirašydavo
Dabarties tikrovė
thuanian Community in Great Bri tytojai paskyrė dėmesio vertą $800.- Tyrų Dukters slapyvardžiu. Yra pa
Nuvedęs mus pas kolūkio tain, 55 Ringmer Ave., London SW6 000 sumą. Pirmą kartą J. Jurašas rašiusi “Mėlyną drugelį”, “Anykš
“Savižudį” surežisavo Trinity Squa čių balades”, “Skudučius”, “Atvers
pensininkę Stankuvienę, — kol 5LP, Gr. Britain.
re teatre Rhode Island. Jau tada jis tus lapus”, "Stebuklingąją radastą”)
atkreipė amerikiečių dėmesį į N. “Lapę gudragalvę”, “Auksinį bate
Erdmaną ir save. Jo betgi net iš tolo lį”, “Tris bičiulius”, “Po žilvičiais”,
negalima lyginti su Braodway pasta “Pagiry mažą trobelę”, operetę
tymu, kuriuo susidomėjo pagrindi “Šviesulė”, kuriai muziką sukūrėniai teatrinio gyvenimo kritikai. Apie M. Karka. V. Dauniui sukaktuvinin
premjerinį spektakli rašė didysis kė aiškinosi: “Jeigu būčiau atsidė
dienraštis “New York Times”, “Va jusi vien literatūrai, būčiau, para
riety”, “Christian Science Monitor” šiusi daugiau ... Bet visų pirma
ir netgi visai Amerikai skiriamas sa buvau mokytoja, po to režisierė ir
vaitinis žurnalas “Newsweek”. To tik po to rašytoja . . .” Kūrybinį B.
ronto dienraštis “The Globe and Buivydaitės darbą nutraukė dėl se
Mail”, dėl savo finansinio skyriaus natvės susilpnėjęs regėjimas: “Nega
skaitomas visoje Kanadoje, su “Sa liu rašyti, skaityti irgi negaliu, ne
vižudžiu” supažindino kanadiečius, bent kas atėjęs paskaito. Gyvenu ir
pabrėždamas didelį rež. J. Jurašo ta tiek . .. Visą laiką viena. Tai labai
lentą. Broadway spektaklin jis įvedė malonu, kai kas užeina pašnekėti.
visiškai naują čigonų chorą. Kaiku- Gerai, kad prie gatvės gyvenu, tai
rie kritikai šia proga prisimena ir žiūriu pro langą, matau, kad žmo
J. Jurašo Maskvoje režisuotą V. Šek nės eina, mašinos važiuoja, vis ar
spyro “Makbetą”,- taip pat sustab čiau gyvenimo ...” Užsimena ir apie
dytą sovietinių cenzorių, jo nesėk antrąją atsiminimų knygos dalį, bai
mingą kovą už režisūros laisvę, pasi giamą ruošti su sekretore. Tai bū
baigusią išmetimu iš teatro, išstūmi sianti paskutinė B. Buivydaitės kny
mu iš gimtosios Lietuvos. Atrodo, ga. Ji pareiškė: “Mano širdis ritmin
jam dabar pavyko sėkmingai įžengti gai plaka, lyg dvidešimtmetės. Tik
į Broadway, kurio teatrų pastatymus akių trūksta ...” Kaip gerus žmones
seka visas pasaulis. J. Jurašo dėka prisimena V. Mykolaitį-Putiną, Vaiž
JAV kultūros tarybos pirm. INGRIDA BUBLIENĖ Įteikia žymenį'aktoriui N. Erdmano “Savižudį” jau norima gantą, A. Vienuolį, savo buvusią lie
STEPUI RAMANAUSKUI, laimėjusiam pirmą vietą teatrų festivalyje Či statyti Vašingtone, Čikagoje, New tuvių kalbos ir literatūros ■ mokyto
kagoje
Nuotr. Z. Degučio Havene ir netgi Arizonos valstijoje. ją S. Čiurlionienę.
V. Kst.

8 psi.
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Tėviškės Žiburiai
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Skautų veikla
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R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida
• Nemokamas nejudomo turto
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose
nejudomo turto reikaluose
• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

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

Pirmadieniais
Antradieniais

10-3
10-3

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

=
=
E
=
E
=
E
E
|
=
E

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn.
term, indėlius 1 metų
term, indėlius 3 metų
pensijų ir namų s-tą
taupomųjų s-tų
spec. taup. s-tų
depozitų-čekių s-tų
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
mortgičius nuo

ll’/i%
12
%
12
%
11
%
9’/į%
101/2%
6 %

14
13

%
%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius
(traveler's checks). Neimame mokesčio už išrašytus čekius
bei apmokamas įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTCDUAll’C Ell DC
OIEfISMUO runa
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536-5936 ir
Telefonas 762-7775

•

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS ’
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St. W.
Perkant ar

parduodant

nekilnojamų

nuosavybę

visada

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

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

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College)

_

.

_

r--»a „

Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE s.,
335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario

_ ,

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

AKTYVAI —virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Bostono šokėjos Toronto atžalyniečių koncerte Nuotr. St. Dabkaus

,

Telefonas 535-1258

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

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

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

tas, bet neturtingiems kanadie
čiams sudarė įspūdį, kad jų iš
rinkti atstovai daugiau rūpinasi
tik savimi ir savo išlaidų biudže
to nėra linkę pertvarkyti.
Į finansų min. A. MacEacheno teigimą, kad Kanados nėra
ištikusi ekonominė krizė, spe
cialiu vedamuoju reagavo To
ronto dienraštis “The Globe
and Mail”. Jame primenama,
kad tokią krizę 1975 m. buvo
pripažinęs min. pirm. P. E.
Trudeau, televizijos žiūrovams
pranešdamas kainų ir atlygini
mų kontrolės įvedimą trejiems
metams. Dienraščio duomeni
mis, tada infliacija siekė 10,6%,
Kanados bankas už paskolas rei
kalavo 9c/( palūkanų, o kanadiškas doleris buvo vertas 97,26
cento. Dabargi infliacija yra pa
siekusi 11,2%, Kanados banko,
paskolų palūkanos — 17,36%, o
doleris buvo nukritęs iki 82,56
cento. Vedamajame daroma iš
vada, kad Kanada yra atsidūru
si pavojingoje būklėje, kuri pri
mena 1930-tųjų metų krizę.
JAV prez. R. Reaganas dar
prieš valdžios perėmimą planuo
ja susitikimus su Meksikos
prez. L. Portillo ir Kanados
min. pirm. P. E. Trudeau. Mek
sikoje jis apsilankys sausio 5 d.,
o su P. E. Trudeaū pasitarimus
buvo numatęs sausio 9 d. Juos
betgi teko atidėti vėlesnei da
tai, nes min. pirm. P. E. Tru
deau tada bus Afrikoje. Spau
doje pasirodė spėliojimų, kad
P. E. Trudeau, pažadėjęs pasi
traukimą iš Kanados politikos,
norėtų tapti Jungtinių Tautų
sekretoriumi, kai pasibaigs K.
Waldheimo kadencija. Šiuos
spėliojimus P. E. Trudeau pa
neigė, bet juos ir toliau stipri
na jo padažnėjusios kelionės
užsienin, mesta kritika Atlanto
Sąjungai dėl jos grasinančių
perspėjimų Sovietų Sąjungai,
liečiančių galimą invaziją Len
kijon. Praktika rodo, kad Jung
tinių Tautų sekretorium tegali
būti išrinktas Sovietų Sąjungai
priimtinas asmuo. P. E. Tru
deau su ja netgi yra pasirašęs
draugiškumo protokolą.
Madrido konferencijoje Ka
nados delegacijos vadovas R. L.
Rogers, remiamas JAV ir Ispa
nijos delegacijų, pasiūlė sušauk
ti specialistų pasitarimą žmo
gaus teisių klausimu. Tam pasi
tarimui R. L. Rogers nenurodė
nei datos, nei vietos. Jis tik pa
brėžė, kad pasitarimas turėtų
trukti 4-6 savaites ir paruošti
patarimus Helsinkio sutarties
dalyvių vyriausybėms. Pasiūly
mas nebus įgyvendintas, nes
jam reikia visų Madrido konfe
rencijoje dalyvaujančių šalių
vieningo pritarimo.

Nuo š.m. sausio 1 d. mėnesi
nė Kanados pensija padidinama
iki $202,14, o priedas neturtin
gam pensininkui — iki $202,94.
Priedas dviejų pensininkų šei
mai kiekvienam jų nariui padi
dinamas $156,47.
Britų Kolumbija įsakė savo
valdinėms bendrovėms “B. C.
Hydro” ir “B. C. Petroleum”
nemokėti Otavai paskutiniame
biudžete padidinto mokesčio už

vietinėje rinkoje parduodamas
natūralias dujas bei jų skysčius.
Tos provincijos energijos ištek
lių min. B. McClellando nuomo
ne, Kanados vyriausybė netu
ri jokios teisės padidinti mokes
tį valdinėms provincijos bend
rovėms. šis naujas B. Kolumbi
jos valdžios susikirtimas su
Otava siekia apie $168 milijo
nus trejų metų laikotarpyje.
Surinkti pinigai bus laikomi B.
Kolumbijos bankuose. Vasario
1 d. turi įsigalioti Kanados biu
džeto įvestas mokesčio padidi
nimas ir užsieniui parduoda
mom natūraliom dujom. Atro
do, B. Kolumbija ignoruos ir jį.
Gallupo institutas paskelbė
viešosios nuomonės tyrimo duo
menis, liečiančius ministerio
pirmininko P. E. Trudeau pra
dėtą akciją perkelti konstituci
ja vadinamą Britų Š. Amerikos
Aktą Kanadon bei jo atitinkamą
reformą vien tik su parlamento
nutarimu, be susitarimo su pro
vincijų vyriausybėmis. Prieš šį
metodą pasisakė 58% apklaustų
kanadiečių, pritarė 28%, buvo
neapsisprendę 14%. Didžiausia
opozicija, siekianti 72%, užre
gistruota Kanados prerijų pro
vincijose. Ontario provincijoje
ministerio pirmininko P. E.
Trudeau taktikai nepritaria 52
%, nors už konstitucijos perkė
limą yra pasisakęs premjeras W.
Davis. Visos Kanados mastu be
veik trys penktadaliai pasisakė
už konstitucijos grąžinimą lie
čiantį susitarimą su provincijų
vyriausybėmis. Panašios nuomo
nės yra ir Kvebeko liberalų va
das C. Ryanas. Jam nepriimtin a s konstitucijon norimas
įtraukti teisių įstatymas, kurį
turės patvirtinti Britanijos par
lamentas. Pasak C. Ryano, po
114 metų konstitucijos perkėli
mą galima atidėti, kol bus pa
siektas susitarimas. Priešingu
atveju bus sukeltos separatisti
nės liepsnos vakarinėje Kanado
je, kur jos gali pralenkti pasku
tinio dešimtmečio įvykius Kve
beke.
/

Rodney,, Ontario
APYLINKES LIETUVIŲ ŪKI
NINKŲ KLUBO valdyba kartu su
KLB Rodney apylinkės valdyba 1980
gruodžio 6 dieną suruošė jau tradi
cija tapusias derliaus nuėmimo pa
dėkos vaišes. Klubo pirmininkas J.
Ciparis, pradėdamas vaišes, pasveiki
no visus susirinkusius. Bendruome
nės pirmininkas prištatė susirinku
siem Hamiltono “Dainos” grupės da
lį — kvartetą. Gaila, “Dainos” vado
vė E. Kudabienė tą dieną sirgo ir
negalėjo dalyvauti. Kvartetą sudarė:
A. Laugalienė, A. Matulienė, L.
Stungevičienė, M. Kalvaitienė. Akom
panavo A. Juodelė. Kvartetas savo
dainomis nevieną klausytoją minti
mis nukėlė Lietuvon, o linksmom
deklamacijom sukėlė juoko visiems.
Vėliau visiem žinomom dainom išju
dino visus dalyvius, kad salė turbūt
pirmą kartą taip skambėjo nuo lie
tuviškų dainų.
Vaišių metu buvo pagerbta 88 me
tų sulaukusi Augusta Jakubprėikšienė. Vaišių dalyviai jai sugiedojo
“Ilgiausių metų”.
Vaišėse dalyvavusiems kanadiešiams angliškai žodį tarė A. Rastapkevičius. Abiejų valdybų vardu dė
koju hamiltonietėms už jų atsilan
kymą ir dainas, o vietos šeiminin
kėms — už taip puikiai suruoštas
vaišes.
-r J. Statkevičlus

• Gruodžio 13 d. skautai vyčiai ir
vyr. skautės — iš viso 12 lankė kaikurias lietuvių šeimas ir giedojo ka
lėdines giesmes. Surinkta $35, ku
rie paskirti labdarai kaip Kalėdų ge
rasis darbelis artimui. Po giedojimo
kelionių visi buvo priimti Algio ir
Vidos Senkų namuose ir pavaišinti.
Ačiū sesei Vidai už paruoštas vaišes.
Planuojame kitais metais sudaryti
daugiau tokių grupių, kad galima
būtų aplankyti daug daugiau šeimų.
• Vasario 1, sekmadienį, 3 v.p.p.,
Lietuvių Vaikų Namuose (pas sese
les) šaukiama speciali vadovų-vių
sueiga, kurios programoje bus svarstybos, diskusijos ir kavutė. Rengia,
ir visus bei visas kviečia LSS tary
bos ideologijos komisija, kurią su
daro v.s. C. Senkevičius, s. sės. Igne
Marijošiūtė ir ps. dr. A. Dailydė. C.S.
• Skautų-čių Kūčios įvyko gruo
džio 21 d. Prisikėlimo salėje, daly
vaujant per 250 sesių, brolių ir sve
čių. Tamsoje paskendusioje salėje,
akordeonu palydint j.sk. E. Punkriui,
visi jungėsi į bendrą giedojimą. Už-,
degtos simbolinės žvakės Dievui, Tė
vynei, artimui, nuo kurių kiekvie
nas dalyvis, užsidegęs žvakutę, sėdo
si prie Kūčių stalo. “Rambyno” tun
to dvasios vadas kun. Aug. Simana
vičius, OFM, kalbėjo apie Kristaus
gimimo šventė. Maldą sukalbėjo kun.
A. Žilinskas. Skautai-ės vaišinosi tradicinias Kūčių valgiais, paruoštais
tėvelių. Organizavimu rūpinosi vyr.
skaučių “Birutės” draugovė, sveiki
no Kanados rajono vadas v. s. Vyt.
Skrinskas ir “Šatrijos” tunto tuntininkė s. L. Gvildienė. Kūčios baig
tos tradicine skautų vakarine mal
da — “Ateina naktis”.
• Prieš Kūčias įvyko jaunesniųjų
skautų-čių kalėdinė eglutė. Kalėdų
senis (s. J. Dambaras) apdovanojo
lietuviškom knygelėm ir p. Krasaus
ko padovanotais saldumynais.
• Sausio 6 d., 7.30 v.v., skautų
būkle šaukiamas “Šatrijos” ir “Ram
byno” vadovių-vų pasitarimas Vasa
rio 16 reikalais. P. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautiniame bokso turnyre Bel
grade, Jugoslavijoje, reikšmingą per
galę pasiekė kaunietis Jonas Silevičius, sunkiajame svoryje įveikęs vi
sus savo priešus. Turnyre dalyvavo
106 boksinnkai iš Sovietų Sąjungos,
Jugoslavijos, Vengrijos, Lenkijos,
Rumunjos, Prancūzijos ir Tuniso.
Pabaltijo moterų šimtalangių šaš
kių atviros pirmenybės įvyko Vil
niuj. Jas laimėjo vilnietė R. Vitkaus
kaitė, surinkusi 9 taškus iš 13 ga
limų. Antroji vieta teko leningradietei I. Spaskajai,. trečioji — Vil
nelei Ž. Sakalauskaitei. Komandiniu
požiūriu pirmenybes laimėjo Lietu
vos atstovės su 17,5 taško, II vieto
je palikusios gudės su 14,5 taško, III
— leningradietes su 14 taškų.
Varšuvoje 16-tą kartą susitiko jau
nieji Lietuvos ir Varšuvos plaukikai.
Lietuvos atstovai iš 24 rungčių lai
mėjo net 20. Kaunietis K. Makaus
kas, XXV-sJos vidurinės mokyklos
moksleivis, 200 m delfinu nuplaukęs
per 2 min. 16,72 sek., pasiekė naują
Lietuvos jaunių rekordą.
Lietuvos šuolių į vandenį daugia
kovės pirmenybės buvo surengtos
“Vilniaus” plaukimo baseine. Dau
giakovės čempijonais tapo kauniečiai
— A. Locaitytė ir R. Povilonis, šuo
lius nuo vieno metro tramplino ge
riausiai atiko Panevėžio sporto mo
kyklos vienuoliktoke E. Nemickaitė
ir Kauno kūno kultūros instituto pir
makursis R. Pūras, šuoliuose nuo
bokšto pergales pasiekė kaunietė A.
Locaitytė ir vilnietis R. šermukšnis.
Pastarasis, treniruojamas A. Pipynienės, šioje rungtyje įveikė amžiumi
vyresnius ir labiau patyrusius šuoli
ninkus — P. Pūrą ir R. Povilonį. R.
šermukšnis yra 40-tosios mokyklos
septintokas.
Penkiasdešimtosios Lietuvos stalo
teniso pirmenybės pirmą kartą buvo
surengtos Jonavoje, vidurinės mo
kyklos sporto salėje. Moterų čempijonės vardą antrą kartą išsikovojo
kaunietė moksleivė J. Danilevičiūtė,
vyrų čempijono — kaunietis E. Zakarianas. Moterų dvejeto čempionė
mis tapo kaunietės J. Danilevičūtė ir
A. Stankienė, vyrų dvejeto čempi
jonais — vilniečiai V. Obuchovas ir
Z. Rusakevičius, mišraus dvejeto —
A. Stankienė ir E. Zakarianas. Pir
menybėse negalėjo dalyvauti pajėgus
vilnietis M. Krejeris, tuo metu išvy
kęs į Skandinavijos stalo teniso tur
nyrą. Nedalyvavo ir vilniečiai — D.
Juocevičienė, N. Baronaitė, V. Domanskienė, B. Jurkšaitis, dėl įvairių
priežasčių jau pasitraukę iš šio spor
to.
Lietuvos moksleivių krepšinio rink
tinės, besiruošdamos sąjunginei XVIjai moksleivių spartakiadai, lankėsi
Lenkijoje. Merginų rinktinė, vado
vaujama trenerio J. Liutkevičiaus,
Balstogėje sužaidė dvejas draugiškas
rungtynes su Lenkijos pirmojoje ly
goje debiutavusia “Vlukniažo” mote
rų komanda. Pirmąsias laimėjo lie
tuvaitės 70:66, antrąsias užbaigė ly
giomis — 72:72. Vaikinų rinktinė,
treniruojama R. Sargūno ir K. Petkevičaus, dalyvavo keturių komandų
turnyre Varšuvoje ir tapo jo laimė
toja. Jaunieji Lietuvos krepšininkai
Varšuvos AZS įveikė 73:60, Balsto
gės AZS — 90:69, Lenkijos AZS
rinktinę — 93:68. Revanšinėse rung
tynėse su Varšuvos AZS atstovais
pasiekė antrą pergalę — 110:77. Ge
ru žaidimu pasižymėjo A. Sabonis
ir A. Venclova.

• Ką darome kitiems, atrodo daug;
ką kiti daro mums, atrodo niekis.
(Pranciškus salezietis)
■»<*«»«>«■»<•«■»<H ■
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Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!
• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West

Tei.
Namų

Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431
494-0605

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.

LTD.

ESTATE

REAL

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
Telefonas

489-1543.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

JK f} JB j|J| JB

m

FAKA/YIA
......... .............

MOKA:

.....

IMA:

12 % už 6 mėn. term, indėlius
12 % už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir namų planų
12 % speciali taup. sąsk.
10’/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

15% už asm. paskolas
14% už mortgičius

___ _______ AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai:

ir

532-8723
532-1149

Toronto, Ontario

M6P 1A6

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai .• Nuomojimas

FLORIDA Angelė E. Kamiene
REAL
e
T“’ QHp A T17 3701 Gu,f Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706
REALTOR

JLiM 1A 1 JCj

...

BROKER

...

NOTARY

Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074

e Sav. P. Užbolis

AUTOMOTIVE FIBERS
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8w 3R3

Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą
• Priimame siuntinių užsakymus.
• 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.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
*r
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
Fl LTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiai

Kristaus
gimimo
ir
naujuju
1981
metų
proga nuoširdžiai sveikiname Lietuvių Fronto
bičiulius, jų šeimas ir visus lietuvius.
Dangaus palaima, džiaugsmas, laimė ir vil
tis telydi Jus visus. Prisimindami prieš keturias
dešimt metų įvykusį lietuvių tautos sukilimą, jo
giliąją prasmę ir pagerbdami jo aukas, ryžkimės
dar stipriau dirbti dėl Tėvynės laisvės ir švieses
nės tautos ateities —
Lietuvių Fronto Bičiulių
centro valdyba

A+A
STASIUI ČEPUI

NAUJŲ METŲ
giminėms, draugams ir

pažįstamiems linki —
VINCAS, LORETA ir ANTANAS

RUTKAUSKAI

Keswick, Ont.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

MAELAINE
1150 Lome Park Rd., Mississauga, Ontario,
yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario
bei vasaros vestuviniais drabužiais ir nuotakos apranga.
• Kokteilių apranga ir vakariniai drabužiai.
• Mados kiekvienam vestuviniam pobūviui.
Nuo pirmadienio iki trečiadienio 10 v. r. — 5 v. p. p.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 10 v. r. — 8 v. v.
Šeštadieniais 10 v.r. — 5 v.p.p. Vakarais priimama tik
susitarus telefonu
Ona Stončius.

274-5301

Naujas lietuvių
kelionių biuras

yĄ IR

Simons
Travel Service

K'

kviečia keliauti kartu!

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip pat
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui.
Sudaromos individualios ir grupinės kėlionės j visas pasaulio šalis
pagal pageidaujamą maršrutą bei datą. Smulkesnių informacijų
teirautis: «

tel (416) 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont,, Canada M6P 1X2
(Kelionių biuro registracijos numeris— 1835961)

Simon's

television

Savininkai — V. SIMINKEVIČIUS

Tel. 532-8772 1

2385 Dundas St. W., Toronto

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

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

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

Tel. 533-5454

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

• 'namai
TONY
VACYS

•

ŪKIAI

•

ŽEMĖ

GENYS

231-2839

ŽIŽYS

232-1990

Įstaigos (416) 233-3323

■ 1 11 I 4
•

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

šeimomis

su

nuoširdžiai

Lietuvių veiksniai ir jų paskirtys
/

Dail. DANGUOLĖ JURGUTIENĖ čikagiškėje Čiurlionio galerijoje, kur įvyko jos paveikslų paroda, kalba apie
savo kūrybą gausiai susirinkusiems tautiečiams
Nuotr. J. Tamulaičio

Tėviškės Žiburiams
aukojo

$40: KLB Sault Ste. Marie apylin
kės valdyba; $28: V. Petruškevičienė;
$25: Los Angeles Juozo Daumanto
______________ K. A. SAULAITIS
šaulių kuopa; $20: Juozas ir Monika
Vaškevičiai; $15: Stasio Butkaus šau
VASARIO 16 GIMNAZIJOS rei kalbėti, nes jie dar neišmoko jam lių kuopa Detroite, dr. K. Ambrozaikalai svarstomi kiekviename PLB kliūčų daryti, ir kad tai įvyko ma tis; $12: Elena Narbutaitė; $11: V.
valdybos posėdyje gal ir dėlto, kad žame kaime Lietuvoje.
Stankevičius; $10: St. Andruškevinaujasis direktorius buvo praėju,
čiu'š, E. Fleming (Mrs.), Gintautas
BALYS GAIDŽIŪNAS kartu su jo
sips PLB valdybos vicepirmininku
Venskaitis, Zigmas Uždravis, Pr.
gyvenimą bei kūrybą apžvelgusia
švietimui, o prieš tai — JAV LB
Baltuonis, R. Geidukytė; $8: Mečys
Nijole Kersnauskaite ir poetu Sta
švietimo tarybos pirmininku. Dir. J.
Landas.
siu Santvarų dalyvavo savo naujos
Kavaliūnas kreipėsi į Bendruomenę,
$6: M. Petrauskienė, U. Apanavipoezijos knygos “Mano kartos Ilkio Kanados ir JAV LB orgąpai labai
čienė, E. Račkauskienė, L. Bučins
miniai metai” sutiktuvėse lapkričio
palankiai atsiliepė. JAV-se vyks va
kas, Br. Mozūras, J. H. Stasiulis, K.
21 d. Tai buvusio “Dirvos” redakto
Slavinskas, P. Jokšas, E. Šlekys, Mo
jus per LB apylinkes, kurių yra
riaus septintoji knyga.
nika Žėkienė, Pranas Žymantas, V.
apie 70,'truputį mažiau negu seniau
P. Koveliai, St. Vaštokas; $5: V. Bla
būdavo gimnazijai remti būrelių.
TORONTO
VYRŲ
CHORAS žys, C. A7 Žilvitis; $3: J. Užupis, K.
Šių būrelių skaičius sumažėjo, bet,
“ARAS” nustebino Čikagos visuome Serepėka, V. Silėnas, H. Stasas; $2:
pajutę teigiamus pakeitimus, ima
nę, kuri neretai skundžiasi esanti V. Perkauskas, L. Petrušaitis, VI. Javėl atgyti.
nuo renginių ir įsipareigojimų išvar sinevičius, J. Paskųs, A. Diržys, A.
gusi. Jaunimo Centro salė buvo pil
LITUANISTIKOS KATEDROS nutėlė radijo programos “Margučio” Stančikas, J. Dervaitis, V. Lukoševi
reikalas, PLB valdybai pavestas 1978 1980. XI. 22 rengtam koncertui. Vy čius; $1: J. Adomaitis, V. Balnius,
m. seime, gali būti nuspręstas jau rų chorui dirigavo muz. Vaclovas S. J. Fredas, Jonas Bilkis, J. Sefleris,
šį mėnesį. 1981 m. sausio 20 d. Čika Verikaitis, akompanavo Jonas Go- J. Pilipavičius, J. Kazlauskas, M.
goje renkasi Lituanistikos Instituto vedas. Ypatingai daug plota patrio Raškauskienė, J. Gataveckas, S. Do
meika, V. Narkevičius.
taryba, kuri svarstys keturis univer tinėms ir gyvoms dainoms.
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė:
sitetų pasiūlymus ir vieną jų PLB
i
$25: Stasys Ruibys, Marija Gečienė,
valdybai rekomenduos per katedros
TEATRŲ FESTIVALIO rengi J. Nacevičius, B. Pakalniškis; $20:
reikalams iniciatorių grupę (R. Šil
niuose scenoje pasirodė 54 aktoriai, A. Viskontas, Ed. Sudikas, M. Mic
bajoris, L. Raslavičius, L. Rimkus,
dauguma, aišku, mėgėjai. Gal būtų kevičienė, K. Miškinis, Vida ButtinE. Sakadolskienė ir R. Sakadolskis,
svarbu žinoti, kad 66% vaidintojų ger (Mrs.), A. Vapsvienė, A. PaviPLB valdybos atstovas). Nenorėda
yra jaunesnių kartų. Nuo festivalių lonis, G. Paukštys, M. Žemaitienė, J.
mi steigti dar vienos komisijos, ini
pradžios 1968 m. parodyti 24 veika Steponas, kun. A. Petraitis, prof.
ciatoriai kvietė LI tarybą padaryti
lai, o šis V-tasis buvo gausiausias Justinas Pikūnas, Simas Barčaitis,
akademinį sprendimą. Ligi šiol bu
dramos sambūrių skaičiumi — 7 V. Blažys, Juozas Žiurinskas, J. Stra
vo trys L. Raslavičiaus išstudijuoti
vinskas, M. Pike, V. Simonaitis, Apo
(anksčiau buvo 5, 3, 4, 5).
siūlymai — Ohio universiteto, Kent
linaras Čepaitis, Ona Juodišienė, Jo
State (irgi Ohio valstijoje) ir Illi
nas Kalainis, Eliziejus Dubininkas,
nois universiteto Čikagoje. Ką tik
Pranas Ališauskas, Alfonsas Pundgautas geras siūlymas iš Pensilvani
zius, P. Adomaitis, Petras Dranginis,
DETROITO
SKAUTAI
KVIEČIA.
jos universiteto Filadelfijoje. Nors
A. Krakaitis, V. Pundzius, Jonas Pet
ir buvo siūloma vietoj katedros, ku Lietuvių jaunimas iš Toronto, Ha rauskas, VI. ir J. Ramūnai, Ig. Pet
riai per kelerius metus reikėtų su miltono, Londono ir visos Kanados rauskas, A. Rukšys, A. Paškevičius,
telkti kelis šimtus tūkstančių dole yra kvečiamas į Detroito skautų Pranas Siūlys, M. Studney, A. Stasiu
rių, steigti tyrimų centrą, iniciatorių lipksmavakarį, ruošiamą paminėti lis, Ona Spidell, V. Strimaitis, A.
grupė, laikydamasi PLB seimo nuta Detroito skautų trisdešimtmečiui, Trinkūnas, Vytautas Tikuišis, Jonas
rimo, mano, kad turi likti ir pedago sausio 17 d., 7 v.v. Bus jaunimo ta Tarvydas, A. Viskontas, Ant. Kenslentų programa, grojant nuotaikin tavičius, Stasė Kovfbell, A. Liškausginis elementas.
gam' “Romantikos” orkestrui. Sek kas, Br. Norkus, Apolinaras Sakus,
TRYS MENININKAI, 1980 m. madienį, sausio 18, skautai organi B. Kišonas, J. Ažubalis, A. Petraitis,
lapkričio pradžioje PLB siųsti į Ko zuotai dalyvaus Mišiose, o po to — R. Vilembrektas, Mikas Petrulis, K.
iškilmingoje “Gabijos” ir “Baltijos” Gečas, H. Chvedukas, Danguolė
lumbiją ir Venecuelą, pranešė apie
Jaffee (Mrs.), Z. Girdauskas, J. Zubsavo misiją ir įspūdžius PLB posė tuntų sueigoje. Kr.
rickas, J. Valiukienė, K. Gudinskas,
dyje gruodžio 3 d. Solistai Nerija
Casimero Maslionis, E. Abromaitis,
Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuo
V. Januška, dr. K. Ambrozaitis, dr.
lenis su tautodailininke Aldona VeJieškau lietuvių, kurie dirbo su
E. ubrienė, E. A. Žilvitis, Antanas
selkicne rodė atspausdintas koncer
Sukaitis, V. Vaitkus, Eugenija Urbo
tų ir parodų programas, spaudos iš manimi prie Neuburg an der Dokarpas ir pranešė apie šių dviejų nau elektros laidų pakeitimo nuo naitė, B. Stonkus, Aug. Sukauskas,
kraštų lietuvių būklę bei lūkesčius. 1944 metų rudens iki 1945 metų Jonas Riauba, O. Sarūnienė, Vyt.
Bogotoje lietuvių moterų klubas su gegužės mėnesio. Prašali skambinti Skaržinskas, Albina Šimanskis, Del
rengė lietuvių kultūros savaitę, ku tel. 743-9027 Toronte arba rašyti: finą Zulonienė.
Nuoširdus ačiū visiems už para
rioje taip pat dalyvavo dail. Anas Stasys Janušas, 9 Aura Lea Blvd.,
Weston, Ont., M9M 1K2.
mą lietuviškajai spaudai.
tazija Tamošaitienė.

DETROIT, Mich.

Paj ieškojimas

“MAŽAS KAIMAS LIETUVOJE”.
Marijos Gimimo parapinės mokyklos
vaikai dalyvavo Šiluvos Marijai pa
gerbti valandoje, kurią surengė nau
jasis kunigas Antanas Markus! tre
čios kartos lietuvis. Virš altoriaus
Marquette Parko šventovėje yra
auksinis Šiluvos Mergelės atvaizdas,
kuris buvo dėmesio centru, kai pa
maldų pabaigoje kiekvienas aštuonių skyrių į volų širdelę įdėjo to
skyriaus vaikiškai surašytus prašy
mus už taiką, šeimas, mokinius, Lie
tuvą, įkaitus, sugyvenimą, pagarbą.
Gruodžio 3 d. iš keturių lietuviško
stiliaus minėtos šventovės kampų
ėjo procesijos. Lietuviukų procesija
giedojo lietuviškai, kitos — lenkiš
kai, ispaniškai ir angliškai, atstovau
damos didžiosioms parapijos tauty
bėms. Mokiniai prieš altorių pavaiz
davo 1608 m. Marijos pasirodymą
piemenėliams, pastoriui ir žmonėms,
o kun. Markus paaiškino, kad ste
buklas nėra pasibaigęs — dabar žmo
nės grįžta į Dievą. Antra mokinių
grupelė vaizdavo šių dienų įvykį:
kalbas šeimoje — ar eiti į pamaidas
šventadienį. Kad tema aktuali, pa
tvirtina ir statistika — pusė JAV
katalikų neina reguliariai į pamal
das (tai galioja ir lietuviams).
250 vaikų sužinojo, kad tai pirma
sis Marijos pasirodymas Europoje,
kad Viešpačiui lengviau su vaikais

(Atkelta iš 2-ro psl.)

koordinacijos su veikiančiais
organais (dar prieš Bendruome
nės organizacijos gimimą).
Savo minčių išvadas pada
ryti palieku seimo delegatams.
Caveat consules! Jūs savo veik
lą grindžiate Lietuvos valstybi
ne ir tarptautine teise. Tos tei
sės neišsižadėkite!

^Kultūrine veikla) bei tos sritys
ir poreiškiai, kurie turi reikalo
su tautinės gyvybės išlaikymu,
tautinės kultūros kėliniu. Tokia
jos prigimtis uždeda PLB dide
lę atsakomybę.'
PLB yra iš išeivijos ir išeivi
jai. Jos veiklos sritis yra kultū
rinė, plačiai, bet nevisuotinai
suprasta. Plačiai suprasta kultū
ra apima ir politiką bei visokias
apraiškas, kylančias iš žmogaus
pastangų kūrybiškai kilti betkurioje srityje. PLB taip buvo
suprasta jos steigėjų, taip inter
pretuojama daugelio žmonių ir
šiandieną.
(■ PL B-nei niekas neginčija
teisės laisvinti Lietuvą. Ji turi
plačią dirvą jungti visų kraštų
lietuviškas bendruomenes lais
vinimo veiklai. Kraštų bendruo
menės pripažįsta primatą kraš
tui atstovauti egzistuojantiems
organams. Bendruomenės turė
tų tartis dėl tiesioginės Lietu
vos laisvinimo veiklos ir jai ar
timų sričių darbo bei klausimų

Trys dvasininkai

Turtuolis pareiškė norįs mir
ties atveju pasiimti savo turtą į
karstą. Išdalino jis po $100,000
trijų tikybų dvasininkams —
katalikų, protestantų ir žydų,
su sąlyga, kad jo mirties atveju
tuos pinigus sudėtų į karstą.
Mirus turtuoliui, katalikų dva
sininkas karstan įdėjo $75,000,
nes labai reikėjo lėšų, šventovės
remontui. Protestantų dvasinin
kas įdėjo tik $70.000, nes labai
reikėjo lėšų parapijos ir šeimos
išlaikymui. Rabinas gi parašė
čekį ,$100.000 ir įdėjo karstan, ;
sakydamas: “Tegu išsikei-y
čia. . .”

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
"1

THE

OF

LIGHTS

HOMELAND

.

savaitraštis, didelio formato,
8-10 psl., naujiem skaitytojam

*

tik $10.00 metams

reguliari metinė prenumerata -$ 15.00
Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam
naujam skaitytojui:
Vardas, pavardė................................... . ........................... .

Adresas ...............................................................................

Siunčiu prenumeratą .......... .-.„dol., auką................ dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės Žiburiai”,
2185 Stavebank Rd., Mississauga,
‘ Ontario, L5C 1T3, Canada
,
Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"
siunčiami nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti
tokių asmenų adresus.
ADMINISTRACIJA

Advokatas
Algis S. Pacevičius,
B.Sc.,LL.B.

1981 mėty ekskursijos
i Vilnių ir kitus
Europos miestus

2299 Dundas St. W.,
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7

Telefonai:
Įstaigos (416) 537-2643
namų 233-0303

(Kampas Bloor ir Dundas St.)

c-

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gegužės
Gegužės
Birželio
Liepos
Rugpjūčio
Rugsėjo
Spalio

14 - 22
28 - birželio
18 - liepos 2
16 - 30
13 - 27
17 - 25
1-9

B.A.M.L.S.LL.B.
3031 Bloor St. W„ Suite 200
prie Royal York
įstaig0S
Toronto, Ontario
M8X1C5

W. G

Telefonai:

(416) 231-4138
namų 249-2637

DRESHER
Vk

Teirautis žemiau nurodytu
V. Bačėno adresu ir telefonu

All Seasons Travel, B.D.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

V

Juozas Glizickas

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
M8V 1C6

psl. 9

užjaučia —

Y EAC E %

'Toronto, Ontario

JOANĄ

MARGARITĄ,

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

•

mirus, jo« žmoną EUGENIJĄ, dukras — IRENĄ,

Lietuviai Čikagoje ;

laimingų ir džiugių
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•

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

INSURANCE

reSher- Barauskas agency
LTD.

D
233-3334

-

231-2661

-

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

te/. 533-353]
nuo 11 Vjf. iki 7 v.v.

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCf
533-1121

* Namą — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

822-8480
Ontario

10 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

•
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TORONTO
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— N. Metų išvakarėse Mišios —
7 v. vakaro Lietuvos Kankinių šven
tovėje. N. Metų dieną Mišios — 10
ir 11 v.r.
— N. Metų sutikimą ruošia para
pijos komitetas Anapilio salėje. Bi
lietai gaunami pas p. Celejevvską tel.
231-8832 arba pas p. Ščepavičių tel.
766-3726.
— KLK Moterų Dr-jos vietinis sky
rius sekmadienias renka aukas kali
nių šeimoms remti Lietuvoje ir kvie
čia visus tautiečius prisidėti prie šio
vajaus.
— 1980 m. pakrikštyta 15 asmenų,
kurių 12 buvo iš tautiškai mišrių
šeimų; susituokė 20 porų, kurių 9
—< tautiškai mišrios.
— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: $500 — Ona Skrebūnienė;
$114.08 — Vida Dailydienė; $100 —
L. O. Rimkevičiai, S. Sinkienė, Vla
das Morkūnas, Mykolas Vaišvila; $50
— A. M. Misiūnai.
— Kapinių aptvėrimui aukojo po
$100: M. Vaišvila, Stasys Jucevičius
(a. a. Juozo Puzyro atminimui), $50
— Elena Puniškienė.
— A.a. E. Staskevičienės mirties
proga Religinei Lietuvos Šalpai pa
aukojo $30 Antanina Urbonienė iš
Sioux City, Iowa.

— Kalėdose prieš Bernelių Mi
šias religinį koncertą atliko solistai
H. Rožaitis, A. Simanavičius, J.
Sriubiškienė, S. Žiemelytė, V. Veri
kaitis ir parapijos choras. Akompa
navo P. Vytas.
— Šventoji valanda — sausio 2 d.,
7 v. v., su Švenčiausio palaiminimu.
Mišios ir pamokslas 7.30 v. v.
— Pakrikštytas William Dovydas,
Tomo ir Kristinos Umbrasaitės)
Shaw sūnus.
— Pirmą mėnesio penktadienį lan
komi ligoniai ir seneliai bei aprūpi
nami sakramentais.
— Pirmą mėnesio sekmadienį, sau
sio 4, daroma antra rinkliava skoloms
mokėti.
— A. a. Vincas Stulgys, 64 m., pa
laidotas iš mūsų šventovės lietuvių
kapinėse. Paliko žmoną Adelę, duk
rą Danutę ir sūnų Raimundą.
— Parapijai aukojo: a. a. Jonas
Matuliauskas testamentu $1000, E. J.
Cuplinskai $700, K. B. Valančiai
$200, J. M. Vaškevičiai $200, E. Girdauskienė $130, A. M. Statulevičiai
$100, dr. J. Urbaitis $100, Iz. An
tanaitis $100, St. Dabkus $70, B. V.
Saulėnai $40, A. P. Vilimai $40, M.
Yokubynienė, S. B. Prakapai, L. P.
Murauskai ir Gyvojo Rožinio Dr-ja
po $25. Skoloms mokėti aukojo: A.
L. Stulginskai $100, H. Butkevičius
$75, V. Siminkevičienė ir sūnus $30,
kiti po mažiau. Liturginiams drabu
žiams pirkti aukojo St. Dabkus
$100 ir M. Bumbulienė $80.
— Sausio 2 d. kun. Barnabas Mi
kalauskas, O. F. M., sulaukė 70 m.
amžiaus. Išeidamas į pensiją, grįžta
prie savo krikšto vardo Ignas.
— 1981 m. kalendorius, knygos
formato," gaunamas knygų kioske.
Gautos aukos padės padengti spaus
dinimo išlaidas.
— Šalpos vakaronė, kurią rengia
KLK Moterų Dr-jos parapijos sky
rius, įvyks sausio 11, sekmadienį, 4
v. p. p., parapijos salėje.
— Mišios sekmadienį 8 v. už Pla
toną Preibį, užpr. E. Saltmirienė, 9
v. už Juliją ir Juozą Racevičius, už
pr. O. Juodišienė, 10 v. tretininkų in
tencija, užpr. valdyba, 11.30 už pa
rapiją, 7 v. v. už Stasį Bačkaitį, užpr.
T. V. Gražuliai.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį, sausio 4 d., 9.45 v.
r., Trijų Išminčių šventės pamaldos,
po kurių įvyks moterų draugijos su
sirinkimas pas p-lę Maurušaitytę, 50
Quebec Ave.
— Konfirmandų pamoka —, sausio
7 d., 5 v. p. p.
— Vietnamiečių šalpos komitetas
posėdžiaus sausio 8 d., 8 v. v.
— Nukentėjusiems nuo žemės
drebėjimo Italijoje liet, evangelikų
parapija surinko $400.00.

Lietuvių Namų žinios
— Gruodžio 24 d. Karaliaus Min
daugo menėje įvyko Kūčių vakarie
nė, kurioje dalyvavo 500 svečių. Pro
gramą pranešinėjo LN valdybos na
rė B. Bedarfienė. Meninę programą
atliko jr giesmėms vadovavo sol. S.
Žiemelytė, muz. J. Govėdas ir muz.
V. Verikaitis. Kalėdų senelio vaid
menį atliko K. Daunys, Puikią 12 pa
tiekalų vakarienę paruošė J. Bubulienė. Sį renginį ruošė Lietuvių
Namai, talkinami vyrų ir moterų
būrelių.
— LN valdyba patvirtino pašalpas:
skautų Ramovei $275, Toronto Lietu
vių Pensininkų Rlubui $150, LN
Šachmatininkų Klubui $400.
— Ontario savivaldybių valdyba
galutinai patvirtino Toronto Lietu
vių Pensininkų Klubo statybos pla
nus, atmetusi Bloor-Keele rajono gy
ventojų skundą. Statyba planuojama
pradėti 1981 m. kovo mėnesį.
— LN jaunimo būrelis gruodžio 13
d. surengė šokių vakarą Vytauto D.
menėje, kuriame dalyvavo apie 100
mūsų jaunimo. Aptarnavo svetainės
“Lokys” pareigūnai.
— Gruodžio 14, sekmadienio, po
pietėje dalyvavo 350. Svečių knygoje
pasirašė: dr. K. Bobelis, M. Samatienė, G. Lazauskas, prel. J. Balko
nas, A. Vakselis, J. Giedraitis, J. Pažemėnas, Birutė Venskuvienė, A.
Skirius, M. Pranevičius, M. Noreikienė, J. Valaitis, L. Girinis, J. Da
nys, S. Jakubickas.
— Gruodžio 21, sekmadienio, po
pietėje dalyvavo 200 lankytojų. Mo
terys buvo pavaišintps prieškalėdi
niais kepiniais — keptais baravy
kais. Svečių knygoje pasirašė: A. B.
Griškevičius iš Argentinos, Cecilija
Šiaulienė, Galina ir M. Plotus iš Lie
tuvos.
TIKRAI TURITE LIETUVOJE GI
MINIŲ, kurie domisi žvejojimu, bu
riavimu ar motorvalciių sportu. Pa
siųskite jiems paštu B. Stundžios pa
ruoštą gausiai iliustruotą knygą “Bu
rės ir varikliai”. Gaunama pas pla
tintojus arba pas Jūrininkystės Kny
gos Fondo sekretorę E. Namikienę,
302 Wright Ave., Toronto, Ont. M6R
1L9. Kaina $6.

LIETUyiŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVICIENE.
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir 1.1. Savininkė yra
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo
srityje.
'

CANDLELIGHT
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skani- IŠNUOMOJAMAS arti Prisikėlimo
b'nti pirmadieniais, antradieniais, šventovės butas iš 4 kambarių ir
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. prausyklos. Skambinti tel. 537-4329
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte. Toronte.

DŽIAUKITĖS GYVENIMU
naudodamiesi šilta, patogia ant
klode. Užsisakykite arba atnau
jinkite pūkines bei plunksnines
antklodes (kaldras), pagalves,
miegmaišius ir pūkinius švarkus.
Telefonai 787-9021,
368-1017 Toronte

ŠOKIŲ WflKflMS
su trumpa iškilme ir menine programa.
DALYVAUJA: akordeonistas LEONARDAS TURNEVIČIUS,
laimėjęs 1978 m. akordeonistų varžybose Lodzėje, Lenkijoje, IV vietą,
1978 m. Amerikos akordeonistų varžybose Niujorke I vietą, 1979 m. Kanados
akordeonistų varžybose I vietą ir tais pačiais metais Cannes, Prancūzijoj, II v.
Bus ir nelauktų pasirodymų iš publikos.

• Gros "Les & Music Masters" 6 asmenų orkestras.
• Bufete — skanūs valgiai ir įvairūs gėrimai.
Bilietai suaugusiems $5.00, studentams
ir pensininkams $4.00; gaunami iš anks
to telefonu 275-3134 ir prie įėjimo.

Visus radijo programos rėmėjus ir klausytojus
iš arti ir toli nuoširdžiai kviečia specialus
sukakties komitetas ir "Tėvynės prisiminimai"

K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
MI KOL AINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,
Toronte.

Mėnraštis ‘“Coin World Interna karpose, deja, nenurodytas jo adre
tional” 11)80 m. spalio 29 d. laidoje sas. Lietuviams vertėtų juo susido
išspausdino Dovydo T. Alexanderio mėti.
,
rašinį “Lithuanians remember he
Dienraštis “The Gazette” 1980 m.
roic, ill-fated flyers”, kuriame pla gruodžio 8 d. išspausdino ilgą rašinį
čiai atpasakotas Dariaus-Girėno skry “Marathon walk wins Lithuanian
dis iš Niujorko į Kauną, pasibaigęs freedom-”, paruoštą UPI spaudos
sudužimu Soldine. Rašinys iliustruo agentūros. Jame plačiai pasakojama
tas net trylika vaizdų, primenančių optiko Vlado Šakalio odisėja — pa
minėtų lakūnų didįjį užmojį 1933 m. bėgimas iš Vilniaus per Suomiją į
Autorius pastebi, kad abu lakūnai Švediją ir Ameriką. Pasak laikraščio,
buvo gimę Lietuvoje, bet tarnavę panašių pabėgimų filmuose bei ro
JAV karo aviacijoje. Pirmoji Dariaus manuose pramatomos visos detalės,
pavardė buvusi Darašius, o Girėno — įskaitant falsifikuotus dokumentus,
Girskis-G i r c h-Girėnas. Straipsnis žinias apie sargybų pozicijas bei pa
parašytas, remiantis tiksliais duome sikeitimus, mėnulio poziciją ir t. t.
nimis apie Lietuvą ir abu jos lakū VI. Šakaliui esą užteko 15 minučių,
nus. Jis gerai supažindina skaityto nes turėjo skubiai pasitraukti iš Vil
jus ne tik su ryžtingaisiais lietuvių niaus, kuriame grėsė suėmimas ir 10
lakūnais, bet ir sų Lietuva bei jos metų lageris, žmogui, kuris jau buvo
problemomis. Gautose laikraščio iš atkentėjęs 15 metų. K.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIUS RENGIA

šalpos

VAKARONĘ

TeL Bus,: 722'3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

1981 m. sausio 11, sekmadienį, 4 valandą po pietų,
didžiojoje Prisikėlimo salėje.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

PROGRAMOJE dalyvauja rašytoja B. PŪKELEVIČIŪTĖ ir "V O L U N G Ė S" choras,
vadovaujamas D. VISKONTIENĖS. Po meninės programos — VAIŠĖS.

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Norintieji dalyvauti prašomi kreiptis į B. Biretienę tel. 261-4312, dr. J. Čuplinskienę^
533-7425 arba valdybos nares.

Kviečiame visus tautiečius š.m. sausio 24, Šeštadienį, 7 v.v., atvykti j Anapilį.
Lietuvos Kankinių parapijos choras pirmą kartą Toronte ruošia

HUBUUI

su koncertine |
programa ir j

5WOTS
Programoje:
parapijos
choras,
vadovaujamas
muz. Stasio
Gailevičiaus,
sol. Rimas
Strimaitis,
solistė A.
Pakalniškytė
iš Hamiltono,
akomp. muz.
J. Govėdas

Lietuviškoji radijo programa
“Tėvynės prisiminimai” mini
30 metų veiklos sukakti. Jos
įsteigėjas ir vedėjas J. R. Sima
navičius jai paminėti rengia
specialų vakarą sausio 10 d.
(žiūr. skelbimą). Sudarytas su
kakties komitetas, kurin įeina:
inž. J. V. Danys, J. Kralikauskas, O. Indrelienė, L. švėgždaitė, kun. A. Simanavičius, OFM,
kun. J. Staškus, kun. A. Žilins
kas.

Iš Toronto kardinolo E. G.
parterio gautas pranešimas,
kad dabartinis Šv. Tėvas JonasPaulius II pagerbė visą eilę vei
kėjų Toronto arkivyskupijoje,
apdovanodamas garbės žymeni
mis — ordinais, kryžiais, meda
liais. Pagerbtųjų tarpe yra ir
du lietuviai, būtent, dr. Juozas
Sungaila ir dr. Ona Gustainie
nė. Pirmasis apdovanotas kry
žiumi “Pro Ecclesia et Pontifice”, antroji — nuopelnų meda
liu “bene merenti”. Savo laiške
apdovanotiems lietuvių veikė
jams kardinolas rašo: “. . . tai
yra pripažinimas Jūsų nuopel
nų K. Bendrijai per daugelį me
tų ir įvairiose pareigose. Tai ro
do paties Šv. Tėvo pripažinimą
lojalumo jo asmeniui, o per jį
ir visai K. Bendrijai. Tiktai Šv.
Tėvas gali apdovanoti šiuo kry
žiumi, kuris, Jūsų sprendimu,
gali būti prisisegamas atitinka
momis progomis, bet turėtų
būti visuomet nešiojamas esant
Šv. Tėvo akivaizdoje, tuo paro
dant savo dėkingumą ir jo žy
mens priėmimą”.
Žymenų įteikimas .įvyks' Šv.
Mykolo katedroje 1981 m. sau
sio 8, ketvirtadienį, 7.30 v. va
karo.
Šis dviejų lietuvių pagerbi
mas yra kartu ir visų lietuvių
veiklos įvertinimas kitataučių
^akivaizdoje.
Kristaus gimimo ir N. Metų
proga daugelis skaitytojų svei
kino “TŽ” darbuotojus laiškais
bei atvirukais. Negalėdami at
sakyti tuo pačiu būdu, dėkoja
me už malonų prisiminimą ir iš
savo pusės linkijne visiems svei
kinusiems palaimos bei sėkmės
pilnų naujų metų.

MONTREAL?®

Naujų 1981 m. sausio 10, šeštadienį, 7 valandą vakaro,
Prisikėlimo parapijos auditorijoje, 1021 College Street Toronte,
įvyks radijo programos „Tėvynės Prisiminimai”
30 metų sukaktuvinis

Mūsų klubo nariui

A+A
VACIUI DOMEIKAI
mirus, dukrai DANGUOLEI, dviem seserim Kanadoj,

Loterija, bufetas, baras.

Gros populiarus orkestras. įėjimo kaina — 5 dol., pensininkams

ir studentams — 3 dol. Bilietai bus pardavinėjami parapijų salėse po pamaldų, pas
Ramanauskienę "Paramoje" ir prie įėjimo. Pilni'stalai rezervuojami.

A.

Lietuvos Kankinių parapijos choras

seseriai ir broliui JAV ir jų visų šeimoms bei jo

draugams nuoširdžia užuojautą reiškia —
Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas
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Sausio 1 d. gen Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas dalyva
vo Ontario gubernatoriaus pri
ėmime, skirtame Toronte reziduojantiem konsulam, ir Lietu
vos vardu pasveikino guberna
torių Naujųjų Metų proga.
Gen. Lietuvos konsulas dr.
Jonas Žmuidzinas Kalėdų ir
Naujųjų Metų proga, gruodžio
19 d., 11.45 v., iš Kanados radi/ jo prancūzų stoties Toronte pa
sveikino prancūzų kalba šio ra
dijo klausytojus bei savo tau
tiečius lietuviškai. Po sveikini
mo buvo perduota melodinga
mūsų kalėdinė giesmė iš Alice
i Stephens plokštelės “Iš rūtų
; šalelės”.
Skaitytojų laiškai. 1980 m.
lapkričio pradžioj buvo rodoma
programa televizijoje apie žmo
gaus teises ir jų pažeidimą
(Shulman File, 79-as kanalas).|
Joje buvo įterptas pasikalbėji
mas su Vladu Šakaliu. Ta pro
ga Jim Meiklejohn parašė dr.
Shulmanui laišką, kuris buvo
išrinktas kaip geriausias tos sa
vaitės, ta tema. Laiško autorius
buvo pakviestas pusryčiams bei
pokalbiui su dr. Shulmanu ir ki
tos programos dalyviais apie
vėžio ligą. Ta programa bus
transliuojama sausio 11 ir sau
sio 17 d., 8.00 vai. vak. Ta pro
ga bus cituojama jo laiško,
kaip “Letter of the Week”, iš
trauka.
Taip pat pažymėtina, kad
“The Globe a. Mail” dienraščio
1980. XI. 18 laidoje buvo iš
spausdintas P. šerno laiškas,
kritikuojantis Kanados užsie
nio reikalų min. M. MacGuigano pareiškimą, esą tvirta Kana
dos laikysena žmogaus teisių
srityje gali pakenkti žmonėms
už geležinės Uždangos. — VI.
Šakalio pareiškimą perdavė ir
79 televzijos kanalas.
Rima Styraitė, studijuojanti
mediciną Toronto universitete,
sausio pradžioje išvyksta į Lo
jolos un-tą Čikagoje specializuo
tis širdies chirurgijoje.

KLB apylinkių valdyboms
Vasario 16 gimnazijai remti ko
misija išsiuntinėjo prašymą pa
daryti rinkliavas vienintelei lie
tuviškai gimnazijai išeivijoj —
jos biudžetui subalansuoti ir
berniukų bendrabučiui remon
tuoti. Išlaikyti gimnaziją yra
vienas iš pagrindinių Liet.
Bendruomenės uždavinių ir rea
liausių darbų. Tautiečiai prašo
mi prisidėti duosniomis savo
aukomis.
Mėnraščio “Lietuvių Dienos”
leidėjas Ant. Skirius iš Los An
geles, lydimas A. Firavičiaus,
aplankė “TŽ” redakciją, Anapi
lio sales ir šventovę. Savo mėn
raštyje jis nemažai vietos skiria
Kanados lietuviams — įdeda
daug nuotraukų bei rašinių
apie kultūrinį bei visuomeninį
jų gyvenimą, parūpina pokal
bių su veikėjais ir t. t. Jis minė
jo, kad 1981 m. sausio ar vasa
rio mėnesį bus išspausdintas
platus pasikalbėjimas su rašy-,
toju Kralikausku, iliustruotas
nuotraukomis. Mėnraštyje yra
ir angliškas skyrius. Adresas:
Lietuvių Dienos, 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, C A 90029,
USA. Metinė prenumerata —
$20 (kanadiškų).
Vietoj kalėdinių atvirukų
“TŽ” aukojo $50: Joana Budnikienė; $20: Juozas ir Monika
Vaškevičiai, Sofija ir Vytautas
Balsevičiai su šeima, Ottawa,
Ont.; $15: Benas, Vera Cvirkos,
Simcoe, Ont.; $10: Monika ir
Juozas Rimkai, Vittoria, Ont.,
Alfonsas Keliačius, Hamiltonn,
Ont., Vladas Geras su šeima,
Stayner, Ont., $20: Vilma ir Ka
zys Gapučiai.
Aukojo Tautos Fondui a. a.
Jono. Matuliausko atminimui:
J. H. L. K. Lasių šeima $40, A.
Firavičius $20; a. a. Juliaus Miliušo atminimui: Alf. Remeikis
$20, V. Anysienė $5; a. a. dr.
Aldonos
Survilaitės-Nakienės
atminimui: K. P. B. $25. TF To
ronto atstovybė už aukas reiškia
padėką.

Patikslinimas ir papildymas.
“TŽ” 1980 m. 51-52 nr. VLIKo
seimo aprašyme “ Pavergtai
Lietuvai laisvės siekiant” su
maišyti skirsneliai; 24 psl. po
skirsnelio Tautos Fondas turė
jo eiti: Palikimai, Slaptos veik
los epizodas, Veiksnių paskirtis,
Koncertas-vakarienė, Baigiama
sis posėdis. Šis sumaišymas įvy
ko spaustuvėje ruošiant pusla
pius. — Aprašant TF atstovy
bės Kanadoje pirmininko pra
nešimą, nurodyta surinkta su
ma Kanadoje $36.150, per 9rius metus $174.110. Tiek buvo
surįnkta tiktai Toronte. Di
džiausia auka buvusi K. Baltramaičio — $1,000, Pr. šimelaičio
— $500, P. šalnos — $500 (per
8 metus — $3,500). Hamiltono
atstovybė surinko $4;000, Montrealio $2,500 (Mačiulaičių pali
kimas — $1,000), Delhi — TilIsonburgo — $1,200, TF įgalio
tinis Londone — $1,200, St.
Catharines, Staynerio, Sųdburio, Windsoro — $800-$900,
Cambridge, Oakvillės, Sault Ste.
Marie — $500-$700, Kalgario,
Edmontono, Otavos, Rodney,
Thunder Bay, Vankuverio, Wellando, Winnipeg© — $200-$500.
Nurodyti apytikriai skaičiai,
nes VLIKo seimo metu dar ne
buvo suvestos iždo knygos.
A. a. Gabrieliaus Pošiaus at
minimui “TŽ” aukojo $20 An
gelė Šimkienė. A. a. Placido
Mickevičiaus atminimui jo žmo
na M. Mickevičienė “TŽ” auko
jo $50. A. a. Stasio Čepo atmi
nimui “TŽ” paaukojo $30 Edm.
Drąsutis.
Toronte įsteigta Rytų apeigų
katalikų slovakų vyskupija, ku
rios vadovu paskirtas vysk. M.
Rusniak, iki šiol priklausęs uk
rainiečių vyskupijai. Dabar jis
priklauso tiesiai nuo Romos ir
yra įpareigotas rūpintis visais
Rytų apeigų katalikais slova
kais. Numatoma statyti kated
ra šiauriniame Toronte. Tikima
si stambios paramos iš slovakų
kilmės pramonininko Stephen
Romano.

Atitaisymas. “TŽ” 1980 m.
51-52 nr. išspausdinta: A. a. Jo
no Matulionio atminimui “TŽ”
aukojo $10: A. O. Biveiniai,
Cambridge, Ont. Turi būti — a.
a. Jono Matuliausko atminimui.
Metinė “Tėviškės Žiburių”
prenumerata nuo 1981 m. sau
sio 1 d. — $15.00, naujiem skai
tytojam — $10, rėmėjų —
$20.00. Daugelis “TŽ” skaity
tojų, matydami, kad tai labai
žema kaina, palyginus su pana
šiais kitataučių laikraščiais,
prie siunčiamos prenumeratos
prideda auką ir tuo palengvina
savaitraščio išlaikymą.

SILVIJA MARTINKUTĖ, gimnazijos
mokytoja ir buvusi Toronto tautinių
šokių grupės “Atžalyno” vadovė,
Australijoje. Ten ji dirbo vienoje
australiečių gimnazijoje dvejus me
tus. Atlikusi savo užduotį, grįžo Kanadon

“Tėviškės Žiburiams” paau
kojo po $50: lietuvių evangeli
kų-liuteronų Išganytojo parapi
jos moterų draugija, Hamiltono
Lietuvių Kredito Kooperatyvas
“Talka”; $25: Vlado Pūtvio šau
lių kuopa Toronte; $20: KLB
Sudburio apylinkės valdyba.
Savaitraštis “Mūsų Pastogė”,
spausdinamas Australijoj,
1980 m. 48 nr., savo vedamaja
me cituoja Algimanto Senkaus
ir Vidos Barakauskaitės vestu
vių aprašymą, išspausdintą
“TŽ”, ir sako: “Iškilmių metu
išreikšdamas visiems padėką
jaunasis Algimantas iškilmingai
gausiems vestuvinės puotos da
lyviams pareiškė, kad nuo šios
dienos jie namuose kalbėsią tik
lietuviškai! Niekur neteko ko
nors panašaus nei skaityti, nei
girdėti. O tai yra iššūkis vi
siems jauniems žmonėms ir tuo
pačiu paskatinimas visoms jau
noms šeimoms atsiminti, kas
jie yra ir kokia tautiniu atžvil
giu pagrindinė šeimos pareiga”.

Dienraštis “The Globe a.
Mail” 1980 m. gruodžio mėn.
laidoje (gautoje iškarpoje nu
meris nepažymėtas) išspausdi
no ilgą reportažą apie 6 metus
trukusią bylą tarp Lothar Pettkaus ir jo gyvenimo draugės
(ne žmonos) p-lės Rosa Becker.
Pastaroji, gyvendama kartu su
L. Pettkumi 19 metų, padėjo
įsigyti ūkį, bityną ir namus, t.
y. turtą $300,000 vertės, Frank
lin Centre, Que., East Hawkesbury ir West Hawkesbury, Ont.
Kai atėjo metas išsiskirti, R.
Becker pareikalavo kompensa
cijos. Byla pasiekė net augšČiausią Kanados teismą, kuris
pusę L. Petkaus turto, t. y.
$150,000 priteisė p-lei R. Be
cker, plius — teismo išlaidas.
Šis tejsmo sprendimas laikomas
principiniu. L. Pettkus gyvena
Pleasant Corners, Ont.

Naujon Kanados konstltucijon numatytas įjungti piliečio
teisių įstatymas, laiduojantis
anglų ir prancūzų vartojimą,
bet nieko nesakantis apie etno
kultūrines grupes bei jų kalbas.
O tos grupės sudaro beveik
trečdalį Kanados gyventojų.
Konstitucijos projektą dabar
svarsto parlamento komitetas.
• Namai be lietuviškos spaudos
— pilis be tautinės šviesos

