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Užmiršta pagalba?
Pagalbos daug kas prašo, nes jos daug kam reikia. Jos 

reikia Lietuvos laisvinimo akcijai, lietuvybės ugdymui bei 
išlaikymui išeivijoje, švietimui, Vasario 16 gimnazijai, fon
dams, spaudai, šalpai ir 1.1. Toje pagalbos litanijoje betgi 
negirdėti pavergtos Lietuvos kovotojų, kalinamų sovieti
niuose lageriuose, kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse. 
Viršūnių ginčai, nuaidėję per visą išeiviją, kažkaip užgožė 
vieną pagalbos reikalingą frontą — minėtus kalinius bei 
jų šeimas. Daug dėmesio kreipta j Madrido konferenciją, 
tikintis iš jos laisvės pragiedrulių Lietuvai. Deja, tų pra
giedrulių nematyti ir kažin ar jų bus daugiau nei po Hel
sinkio ar Belgrado konferencijų. Visi norėtume, kad jų bū
tų daugiau, bet gali būti netgi mažiau, nes sovietinis ža
dinys — kąip ant kelio radinys. Juk sovietai žadėjo respek
tuoti žmogaus teises ir Helsinkio, ir Belgrado aktuose, ta
čiau nuo to niekas nepagerėjo. Pradžioje lyg ir švystelėjo 
vilties kibirkštis —-susidarė Helsinkio grupės sovietų pa
vergtuose kraštuose, bet šiandieną dauguma jų narių su
imti. Net pats žmogaus teisių patriarchas A. Sacharovas 
izoliuotas Gorkio mieste. Taigi suimtųjų skaičius padidėjo, 
priespauda pasunkėjo, saugumiečių siautimas sustiprėjo.

TOKIOJE būklėje aiškiai iškyla reikalas stiprinti pa
galbos teikimą pavergtos Lietuvos kovotojams, esan
tiems bausmės vietose — Sibire, Lietuvoje ar kitur. 
Visų pirma turime atkreipti dėmesį j tokios pagalbos rei

kalą. Įvairiuose minėjimuose, seimuose girdime gausiais 
žodžiais besiliejanti jausmą kenčiantiems, bet retai nusi- 
leidžiaine Į tikrovę, reikalaujančią konkrečios pagalbos. 
Nuo tų gražių žodžių niekas nesikeičia, nebent sujuda 
širdis, daranti Įtakos piniginei. Bet to permaža — ręikia 
visų tautiečių dėmesio minėtų kalinių pagalbai. Kai apie 
tai nuolat galvojama, atsiranda ir galimybės padėti kali
namiems tautiečiams. Viena tokių galimybių yra asmeni
nė iniciatyva. Juk yra daugybė tautiečių išeivijoje, kurių 
daug kas pažįsta kalinamus Lietuvos kovotojus ir jų šei
mas. Jie gali padėti pastarosioms siuntiniais (kaliniai tuo 
atžvilgiu sunkiai prieinami). Vasaros mėnesiais daug kas 
keliauja Lietuvon giminių aplankyti. Tai irgi įgalina ne
vieną teikti asmeninę pagalbą nukentėjusioms pažįstamoms 
šeimoms. Be to. pavieniai asmenys išeivijojebū
dais gauna žinių apie tardomus tautiečius, suimtus, kalina
mus bei kankinamus. Jie turėtų tas žinias siųsti išeivijos 
spaudai, kad ji skelbtų daromas skriaudas, keltų viešumon 
ir plaktų budelius bei jų talkininkus. Tai palengvintų dar
bą ir šalpos organizacijoms.

PAVIENIAI asmenys, jei būtų drąsesni ir apdairesni, 
kalinių pagalbos srityje galėtų netgi daugiau padaryti 
negu komitetai ar organizacijos. Net pavergtos Lietu
vos žmonės pastebi, kad išeiviams trūksta drąsos, kad 

jie kartais pasirodo bailesni už pavergtuosius. Dėlto jie ir 
sako: “Jeigu mes nebijome, ko jums bijoti!” O tos drąsos 
kalinių pagalbos srityje nereikia jau tiek daug —: užtenka 
rūpestingos iniciatyvos veikti kiekvienu momentu, kai tik 
iškyla reikalas. Kai asmeninės iniciatyvos neužtenka, atsi
randa organizuoti vienetai. Pvz. Kanadoje susidarė žmo
gaus teisėms ginti komitetas, nukreipęs savo veiklą į pa
galbos teikimą kaliniams bei jų šeimoms. Pradžioje jo 
veikla buvo stipriau jaučiama, bet dabar yra lyg ir sulė
tėjus!. Buvo rengiamos demonstracijos, beldžiamasi į Ka
nados užsienio reikalų ministeriją, telkiamos lėšos labda
rai. Matyt, ryšium su tarptautinės politikos pasikeitimu pa
sikeitė ir komiteto veikla. Dėl tos pačios priežasties, atrodo, 
aptilo ir JAV-se įsteigta lyga Viktorui Petkui gelbėti. Kaip 
bebūtų, veikla kalinių pagalbos srityje neturėtų sustoti pa
sunkėjus tarptautinei situacijai; priešingai — ji turėtų su
stiprėti ir veikti prisitaikydama prie naujų reikalavimų bei 
galimybių. Galimas dalykas, kad šiuo metu sėkmingesnė 
yra tylioji veikla, siekianti anapus, kur pagalba labiausiai 
laukiama. x

KANADOS ĮVYKIAI

Busimoji konstitucija
Teisingumo min. J. Chretie- 

nas paskelbė pakeitimus, ku
riuos norima įjungti į Britų Š. 
Amerikos Aktą, laikomą Kana
dos konstitucija, prieš jo par- 
sivežimą iš Britanijos. Pakeiti
mai daugiausia paliečia žmo
gaus teises, indėnų bei eskimų 
poziciją, dvikalbį švietimą, mo
terų teises, tolimesnę konstitu
cijos reformą referendumais. 
Pakeitimuose padaryta nuolai
da ir etninėms grupėms, įparei
gojanti užtikrinti daugiakultūrį 
kanadiečių palikimą. Teisinin
kų nuomone, pakeitimai suma
žino galinčias pasitaikyti spra
gas, bet juose vis dar esama ne
lygybės. Nors Ontario provinci
ja turi daugiausia iš Kvebeko 
kilusių prancūzų, ji taip ir lie
ka nepaskelbta dvikalbe pro
vincija. Prancūzų kalba nebus 
įvesta į provincinį parlamentą 
ir teismus konstitulijos dėka. 
Nuolaidas teismo klausimais tu
rės daryti pati Ontario vyriau
sybė, daug kur jau įvedusi pran
cūziškas mokyklas, teismuose 
leidusi kalbėti prancūziškai. Ne
rimą kelia ir konstitucinių 

sprendimų patikėjimas teis
mams, nes teisėjų nerenka kana
diečiai, o juos skiria vyriausybė. 
Esą tokiu žingsniu sumažina
mas parlamento vaidmuo.

Kanada valdosi iš Britanijos 
gauta parlamentinės demokra
tijos sistema. Britanija, pasižy
mėjusi'pasauline savo imperija, 
lig šiol neturi oficialios konsti
tucijos. Visus teisių reikalus sa
vo sprendimais tvarko parla
mentas. Panašiai lig šiol buvo 
ir Kanadoje, kur kanadiečių 
teisių, lygybės apsauga taip pat 
rūpinosi parlamentas. Tokios 
santvarkos šalininkai skeptiš
kai žiūri į būsimą konstituciją 
su augščiausioji teismo spren
dimais. Jie primena JA Valsty
bes, kur konstitucijos pakeiti
mai pareikalauja daug laiko, 
nes juos turi patvirtinti ir kons
titucijos principų nepažeidimą 
užtikrinti augščiausiasis teis
mas.

Teisingumo min. J. Chretie- 
nas taipgi pranešė, kad jo pa
siūlyti pakeitimai yra paskuti- 

(Nukelta j 8-tą psl.)

Prieš teismą Vašingtone, kur buvo teisiami lietuvių jaunimo grupės demonstrantai, protestavę prieš Lietuvos pa
vergimą prie Sov. Sąjungos ambasados. Iš kairės: adv. ERNESTAS RASKAUSKAS, ASTA BANIONYTE, VIR- 
GUS VOLERTAS, LINAS KOJELIS, VYTAS VOLERTAS, jn. Nuotr. A. Bagdonavičiūtės

Po teismo Vašingtone lietuviai, demonstravę prie Sov. Sąjungos ambasados, sveikinasi su juos suėmusiais ir prieš 
juos liudijusiais policininkais 1980 m. gruodžio 3 d. Nuotr. A. Bagdonavičiūtės

Poetas, pabėgęs nuo politikos
Nobelio laureatas Česlovas Milašius ir jo premijos atgarsiai

Plačiai nuskambėjo č. Mila
šiaus pavardė ryšium su Nobe
lio literatūros premija. Iki šiol 
mažai žinomas rašytojas staiga 
tapo pasaulio garsenybe. Dau
geliui kilo klausimas, kodėl šiuo 
metu buvo pastebėtas C. Mila
šius. Vieni mano, kad tai po
litinio pobūdžio mostas, kiti 
priešingai — kad tai literatūri
nio talento iškėlimas pasaulinėn 
plotmėn.

Greičiausiai lėmė abu moty
vai. Jau iš praeities žinome, kad 
Nobelio premijos skyrėjai žvel
gia ir į politinę pasaulio situa
ciją, nes literatūra juk yra da
barties pulsas. Taip buvo Pas
ternako ir Solženicino atvejais, 
taip buvo ir Milašiaus atveju. 
Žinoma, pagrindinis dalykas 
yra talentas, bet jų pasaulyje 
yra daug, ir Nobelio premijos 
skyrėjams pasirinkimas yra di
delis.

Nors Č. Milašius nebuvo ir 
nėra politikas, bet politiniu-ide- 
ologiniu gyvenimu visuomet do
mėjosi ir jame, kaip eilinis pi
lietis, dalyvavo, ypač studenta
vimo laikais Vilniuje, kur net 
marksistinės idėjos jam kurį 
laiką buvo artimos. Vėliau nuo 
jų Milašius atsipalaidavo, bet 
savo raštuose politinį-ideologi- 
nį gyvenimą savitai gvildeno. 
Vienu metu jis dirbo netgi dip
lomatinėje Lenkijos tarnyboje 
kaip jos ambasados kultūros 
pareigūnas Paryžiuje, paskirtas 
jau pokarinės marksistinės vy
riausybės. Pamatęs betgi mark
sistinę tikrovę Lenkijoje, Č. 
Milašius 1952 m. pasirinko lais
vę ir atsisveikino su politika. 
Vargais negalais išgavo savo 
žmoną su dviem vaikais iš Len
kijos ir apsigyveno JAV-se, kur 
atsidėjo literatūros dėstymui 
Berkeley universitete bei kūry
bai.

Išeivijos lenkai tikėjosi, kad 
Č. Milašius, pasirinkęs laisvę, 

prisidės prie politinės jos veik
los, tačiau poetas traukėsi nuo 
betkokios politikos. Keletą me
tų, gyvendamas Paryžiuje, dir
bo lenkų leidykloje “Maisons 
Lafitte”, kur spausdinamas žur
nalas “Kultūra”, bet į kitas sri
tis nėjo. Dėlto iš lenkų išeivijos 
susilaukė gana aštrių priekaiš
tų. Lenkijos lenkai (prosovieti
niai) taip pat laikė jį nepagei
daujamu žmogumi.

Lietuvis ar lenkas?
Kai tik C. Milašiaus pavardė 

sužibo pasaulio horizonte, ko
munikacijos centrai, greitomis 
sugaudę pirmąsias informaci
jas, skelbė Milašių esant lietu
viu. Daugelis Pietų Amerikos 
laikraščių rašė: “Poetą lituano 
gano el Premio Nobel de lite
ratūra”. O ir šiaurės Amerikos 
spauda nekartą Č. Milašių va
dino lietuviu. Mat, juos klaidi
no gimimo vieta. Pagal ameri- 

' kiečių sampratą, jei žmogus gi
męs Lietuvoje, tai ir lietuvis. 
Tik vėliau paaiškėjo, kad jo 
“lietuvybė” yra kitokia nei visų 
kitų.

Kiek atsargiau rašė Europos 
spauda. Pvz. Paryžiaus “Le Fi
garo” 1980.X.10 skelbė: “Tiesą 
sakant, Czeslaw Milosz, gimęs 
šateiniuose 1911 m., savo kil
me nėra lenkas, o lietuvis; kaip 
ir jo dėdė Oscar Milosz, pasirin
kęs Prancūzijos pilietybę, kaip 
Adam Mickiewicz, garsiausias 
lenkų poetas, kurio šedevre 
‘Ponas Tadas’ yra eilutė .‘Lie
tuva, mano tėvyne’. Nors lenkų 
kalba apsprendžia C. Milosz’ą 
kaip rašytoją, jis visuomet jaus 
nepaprastą meilę Lietuvai.” Be 
to, “Le Figaro” bendradarbis 
Guy Le Clec’h priminė, kad C. 
Milašiui daug įtakos turėjo Vil
nius, kur kryžiuojasi lietuvių, 
lenkų, žydų ir gudų Įtaka. C. 
Milašius esą išmoko ir hebrajų 
kalbą, kuri jam dabar reikalin

ga verčiant kaikurias šv. Rašto 
dalis į lenkų kalbą.

Lenkų balsai
Išeivijos lenkų spauda vien

balsiai laiko C. Milašių lenku. 
Pvz. Toronte išeinančiame laik
raštyje “Związkowiec” 1980.X. 
20 buvęs jo redaktorius B. 
Heydenkorn rašė, kad Nobelio 
premija Č. Milašiui yra lenkų 
literatūros laimėjimas. Jis ci
tuoja paties laureato pareiški
mą iš jo 1977 m. išleistos kny
gos “Ziemia Ulro” 22 psl.: “Ir 
kaip džiaugiuosi šiandieną, kad 
užsispyrusiai laikiausi savo kal
bos (paprastai dėlto, kad buvau 
lenkų poetu ir kitokiu negalė
jau būti), užuot sekęs tais Pran
cūzijos ir JAV ateiviais, kurie 
keitė savo odą ir kalbą.”

Minėtasis B. Heydenkorn pa- 
stebsi, kad Vilniaus miestas su 
įvairiataute savo kultūra for
mavo C. Milašių ir turėjo di
delės įtakos jo kūrybai. Tuo me
tu Vilniuje veikė literatų grupė 
“Žagarai”, kurioje išaugo visa 
eilė žymių lenkų veikėjų, jų tar
pe ir žurnalo “Kultūra” redak
torius J. Giedroyc. Vilniaus 
miesto nuotaika esą ryškiai at
sispindi C. Milašiaus eilėraštyje 
“Miestas be vardo”.

Kitas lenkas W. Buczynski 
laikrašty “Związkowiec” 1980. 
X.29 aprašė savo įspūdžius iš 
Č. Milašiaus apsilankymo To
ronte, kur skaitė savo poeziją. 
Ten jis sako: “Dar kartą stebė
jausi lietuvišku jo akcentu, gra
žiausiu iš visų lenkiškų akcen
tų, skambiu ir kartu oriu, kur 
visi balsiai yra vienodo ilgumo, 
intonacija lygi ir į galą žemė
janti . . . Gaila ne tiek Lietu
vos, kiek tų lietuvių, kurie taip 
gražiai kalbėjo lenkiškai!”

Pasibaigus literatūrinei pro
gramai minėtame vakare To
ronte, Č. Milašių apspito dide-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pasaulio Įvykiai
AMERIKIEČIŲ ĮKAITŲ BYLA IRANE PAGALIAU PAJUDĖJO 
— š.m. sausio 19 d. ankstyvą rytą JAV prez. J. Carteris pranešė, 
kad pasiektas galutinis susitarimas su Irano vyriausybe. Smulkes
nių informacijų jis nepateikė, tačiau kiti šaltiniai paskelbė, jog 
iraniečiai sutiko priimti žymiai mažesnę sumą dolerių, t.y. apie 
8 bilijonus vietoje 24. Amerikiečiai sutiko grąžinti užšaldytas Ira
no sumas, šachui priklausantį turtą per teisminę procedūrą, at
šaukti ekonominę blokadą, nesikišti į Irano vidaus reikalus ir 1.1. 
■Pradinė sutarta pinigų suma iš JAV buvo jau perkelta į Britanijos 
Londono banką. Buvo laukiama, kad įkaitai bus tuojau išskraidin
ti iš Teherano i V. Vokietiją, bet dėl techniškų finansinių neaiš
kumų įkaitai turėjo laukti Teherano aerodrome. Ju išskraidinti
buvo pakviesti du Alžerijos lėk- • 
tuvai, keli gydytojai ir kiti pa
reigūnai. Rašant šias eilutes, 
amerikiečių įkaitai dar tebebu
vo Irane, nors jų nekantriai 
laukė visa Amerika, pasiruošusi 
naujojo prezidento R. Reagano 
inauguracijai.

Tebėra gyvas?
Švedijos diplomato Raoulo 

Wallenbergo likimą svarstė 
tarptautinis komitetas Stock
holme, vadovaujamas augščiau- 
siojo teismo teisėjos Ingridos 
Widemar. R. Wallenbergas, 
1944 m. vasarą atvykęs į Švedi
jos ambasadą Budapeštė, išgel
bėjo apie 30.000 Vengrijos žy
dų iš jiems grėsusio sunaikini
mo. Jis pats dingo 1945 m. pra
džioje, kai Budapeštą jau buvo 
užėmę sovietai. Pradžioje Mask
va teigė, kad jį greičiausiai nu
šovė besitraukiantys vokiečiai. 
Tik 1957 m. dabartinis užsienio 
reikalų min. A. Gromyka pra-. 
nešė Švedijos vyriausybei, kad 
R. Wallenbergas per klaidą buvo 
suimtas enkavedistų ir mirė ka
lėjime 1947 m. liepos 17 d., iš
tiktas širdies smūgio. Stockhol- 
me pravestame tyrime dalyva
vo 1930-57 m. kalintas A. šim- 
kevičius, kuriam teko praleisti 
pusmetį laiko toj pačioj kame
roj su R. Wallenbergu po A. 
Gromyko pateiktos mirties da
tos. Apie vėlesnius susitikimus 
su kalinamu R. Wallenbergu 
kalba ir kiti' buvusieji kaliniai, 
pasiekę laisvąjį pasaulį. Liudi
ninkų eilėse buvo ir nacių gau
dytojas S. Wiesenthalis, tokias 
informacijas gavęs iš Izraelin 
išleistų žydų. R. Wallenbergas 
dabar būtų 67 metų amžiaus. 
Komitetas pareikalavo, kad So
vietų Sąjunga peržiūrėtų dingu
sio diplomato bylą ir suteiktų 
platesnių informacijų apie jo 
likimą. Taipgi buvo nutarta R. 
Wallenbergą paskelbti kandida
tu 1981 m. Nobelio taikos pre
mijai.

Disidentų likimas
Madrido konferenciją pasie

kė du disidentų laiškai iš Sovie
tų Sąjungos ir Čekoslovakijos. 
Helsinkio grupės laišką Mask
voje pasirašė keturi jos nariai 
— Elena Sacharovienė, advoka
tė Sofija Kalistratova, darbinin
kai Ivanas Kovalevas ir Felik
sas Serebrovas. Jie informuoja 
konferencijos dalyvius, kad aš- 
tuoni grupės nariai buvo nuteis
ti kalėti, penki ištremti užsie
nin, laisvę tebeturi penki, susi
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Įspūdinga kelionė Baltijos pajūriu per istorines vietas

laukiantys nuolatinių grasini
mų. Primenama, kad Helsinkio 
grupės buvo įsteigtos Ukraino
je, Lietuvoje, Gruzijoje, Armė
nijoje ir kad jos taip pat žiau
riai nukentėjo, kaikur netgi bu
vo priverstos nutraukti savo 
darbą. Laiško autoriai prašo 
Madrido konferenciją žmogaus 
teises įjungti į atolydžio politi
ką, pripažinti, kad jos nėra vals
tybės vidaus reikalas, bet tarp
tautinė problema, įsteigti tarp
tautinį tribunolą žmogaus teisių 
pažeidimams tirti. Dar įspūdin
gesnis yra trijų čeki} laiškas iš 
koncentracinės stovyklos Her- 
manicėje. Jį pasirašė 1979 m. 
rudenį nuteisti “Chartos 77” 
nariai — psichologas ir mate
matikas dr. V. Benda, žurnalis
tas J. Dienstbieras, buvęs ko
munistas, ir pasaulyje plačiai 
žinomas dramaturgas V. Rave
lis. Jie taip pat nori, kad Mad
rido konferencija įsteigtų spe
cialią komisiją, kuri rūpintųsi 
politiniais kaliniais^ peržiūrėtų 
jiems mestus kalinamus, sektų 
jų sveikatos būklę, vadovauda
masi Helsinkyje pasirašyta su
tartimi, pilietines bei politines 
žmogaus teises užtikrinančiais 
tarptautiniais nuostatais. Atski
rą laišką atsiuntė televizijos 
žurnalistė O. Bednarova, taip 
pat “Chartos 77” narė, 1979 m. 
nuteista kalėti trejus metus. 
Dėl pablogėjusios sveikatos ir 
laisvojo pasaulio protestų baus
mės vykdymas jai buvo laikinai 
atidėtas.

Popiežiaus svečiai
Jonas-Paulius II specialioje 

audiencijoje priėmė “Solidaru
mo” unijos vadą L. Walesą, du 
kartus pabučiuodamas jį į žan
dus. Sovietų Sąjungai buvo skir
ta popiežiaus išvada, kad dabar
tiniai įvykiai Lenkijoje liečia 
ne politiką, o tik žmogaus tei
ses. Vėliau Jonas-Paulius II su
sitiko ir su “Solidarumo” uni
jos 14-kos asmenų delegacija. 
Jis jiems linkėjo vadovautis so
cialiniais motyvais, remtis mei
le ir teisingumu, siekiant gero
vės savo tėvynei. Naują spėlio
jimų bangą sukėlė netikėtas so
vietų maršalo V. Kulikovo apsi
lankymas Varšuvoje, nes jis yra 
vyriausias Varšuvos Sąjungos 
karinių pajėgų vadas. Svečias 
iš Maskvos televizijos žiniose 
buvo rodomas su _kompartijos 
vadu S. Kania ir premjeru J. 
Pinkowskiu. Esą pokalbiai buvo 

■nuoširdūs ir draugiški.
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9 RELIGINIAME GYVENIME

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS

Sao Paulo lietuviai ir jų sodyba Lituanika

* NAUJOJI ENCIKLIKA “DIVfcS 
IN M1SERICORDIA” (Turtingas gai
lestingumu) išleista 1980 m. prieš 
Kalėdas. Sv. Tėvas Jonas-Paulius II 
joje nurodo, kad visuomenė galinti 
tapti žmoniškesnė, jei tarpasmeni
nius santykius rems ne vien teisingu
mu, bet ir gailestingumu. Savo en
ciklikos mintims paremti jis labai 
atidžiai nagrinėja Senojo ir Naujojo 
Testamento gailestingumo sampratą 
ir paremia gausiomis Šv. Rašto cita
tomis.

Enciklikoje Šv. Tėvas pasisako 
prieš tas socialinio teisingumo pro
gramas, kuriose nesivadovaujama 
meile ir gailestingumu, nes tokios 
programos teisingumą iškraipo. Pa
tirtis esą rodo, jog tokiais atvejais 
viršų ima negatyvios jėgos — pyktis 
ir žiaurumai. Tada troškimas sunai
kinti priešą, jo laisvę apriboti ar jį 
visiškai pavergti tampa pagrindiniu 
tikslu ir nusižengia esmei teisingu
mo, kurio užduotis — įgyvendinti ly
gybę ir darną susikivirčijusių tarpe. 
“Akis už akį ir dantis už dantį” sam
prata, kurią Kristus pasmerkė, kaip 
tik buvusi ano laikotarpio teisingu
mo iškraipa.

Ir dabartinės sudarkyto teisingu
mo formos, pasak šv. Tėvo, tuo mo
deliu remiasi. Pavyzdžiui, teisingumo 
vardan kartais žudomas kaimynas ar, 
ba atimama jam laisvė ir pagrindinės 
jo, kaip žmogaus, teisės. Jonas-Pau
lius II atkreipia dėmesį į dabartinę 
pasaulio taikai kylančią grėsmę iš 
veiksmų, paremtų tariamuoju teisin
gumu. Jis pasisako prieš tariamosios 
taikos sumetimais pavergimą žmo
gaus, jo aplinkos, ištisų bendruome
nių ir tautų. Jis nurodo didelę nely
gybę tarp pasaulio vargšų ir turtin
gųjų,, pabrėždamas, kad visa tai aiš
kiai rodo dabartinių ekonominių sis
temų bei materialistinės civilizacijos 
nepakankamumą. Pasaulinė įtampa 
ir visi prieštaravimai esą aiškiai gra
sina žmogaus laisvei, jo sąžinei bei 
religijai. Be gailestingumo ir atlai
dumo pasaulis taptų šaltu ir netei
singu, nes kiekvienas asmuo teisin
gumo vardan jieškotų vien savo tei
sių kitų asmenų sąskaiton. Tokiu bū
du žmonijoje išsivystytų stipresnių
jų, pavergiančių silpnesniuosius, sis
tema, kurstanti nuolatinę vienos gru
pės kovą su kita.

Šv. Tėvas aiškina, kad atlaidumas 
nepanaikina teisingumo ir niekur 
Evangelijose pasigailėjimas bei at
laidumas netarnauja blogiui. Sūnaus 
palaidūno pavyzdys rodo, kad atlei- 
džiantysis ir tas, kuriam atleidžiama, 
susitinka savū asmeninės vertės 
augštumoje. II Vatikano santaryba 
esą pastebėjo: juo daugiau dėmešio 
K. Bendrija skiria žmogui, juo. labiau 
žmogus turi savo dėmesį skirti Die
vui, nes tik tada, bus tinkamai įgy
vendintas tikrasis gailestingumas.

* ENCIKLIKĄ “DIVES IN MISE
RICORDIA" labai vertina Vatikano 
radijo direktorius kun. Roberto Tuc- 
ci, SJ. Pasak jo, ši antroji Jono-Pau- 
liaus II enciklika intymiai rišasi su 
pirmąja “Redemptor Ilominis” ir 
praktiškai yra pirmosios tęsinys. 
Bendrojoje dabartinio popiežiaus vi
zijoje, kuri aiškėja iš abiejų encikli
kų, atsiskleidžia žmogus, kuris ne
gali būti pilnai savo gelmėse supras
tas be Dievo, apsireiškusio Jėzuje. 
Abi enciklikos sudarančios dvi bend
ros temos dalis: pirmoji iškelia žmo
gaus kilnumą, kuris neįmanomas be 
Dievo, antroji — Dievo gailestingu
mą, kuris negali išryškėti be žmo
gaus.

* METROPOLITAS JUVENALIS, 
Maskvos ortodoksų patriarchato už
sienio reikalų skyriaus pirmininkas, 
prieš 1980 m. Kalėdas lankėsi Vati-

' kane ir buvo priimtas šv. Tėvo pri
vačioje audiencijoje. Pokalbių turi
nys neskelbiamas.

* CZESLAW MILOSZ, Nobelio li
teratūros premijos laureatas, buvo 
priimtas privačioje šv. Tėvo audien
cijoje. Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano” pranešė, kad jiedu 
kalbėjosi apie kultūros ir kalbos 
problemas liturgijoje, Šv. Rašto teks
tų vertimus ir lotynų kalbos svarbą 
kultūrai.

* ŠV. GREGORIAUS UNIVERSI
TETUI ROMOJE Jonas-Paulius II 
paskyrė naują rektorių — ispaną 
kun. Urbano Navarette, SJ, 60 m. 
amžiaus. Šis jėzuitų vadovaujamas 
universitetas yra viena iškiliausių 
mokslo įstaigų K. Bendrijoje. Jis bu
vo įsteigtas šv. Ignaco Lojolos 1553 
m., ir dabar jame mokosi daugiau 
kaip 2.000 studentų iš 85 valstybių.

r

Tame universitete profesoriauja ir 
du lietuviai — kun. Antanas Liui- 
ma, SJ, ir kun. Paulius Rabikauskas, 
SJ, kuris vienu metu buvo to uni
versiteto vicerektoriumi.

★ ARKIV. PIO LAGHI, 58 m. am
žiaus, paskirtas naujuoju Vatikano 
apaštališkuoju delegatu į JAV. Pas
kutiniuosius metus jis buvo nunci
jum Argentinoje. 1980 m. kovo mė
nesį Jonas-Paulius II buvo pasiuntęs 
arkivyskupą Laghi į Bogotos miestą 
Kolumbijoje atstovauti Vatikanui, 
kai teroristai buvo užgrobę Dominin
konų respublikos ambasadą ir įkai
tais laikė 60 diplomatų. Arkiv. Laghi 
savo diplomatinės tarnybos laikotar
pyje yra darbavęsis Nikaragvoje, In
dijoje, JAV-se, Palestinoje ir Vati
kano viešųjų reikalų taryboje.

★ JAV VYSKUPU GANYTOJINIS 
LAIŠKAS, smerkiąs komunizmą ir 
kartu skatinąs su komunistiniais re
žimais bendradarbiavimą pasaulio 
taikos siekime, buvo priimtas vys
kupų suvažiavime. Laiško pagrindai 
buvo paruošti marksizmo specialis
to prof. Louis Dupre iš Yale univer
siteto. Pagrindinis dokumento to
nas — filosofinis, tačiau, kaikurių 
vyskupų pageidavimu, įdėta visa ei
lė pastabų apie dabartinę komuniz
mo praktiką. Ten pasisakoma, kad 
vyskupai* nesą akli ir dabartiniam 
komunistų niekšingam žmogaus tei
sių pažeidinėjimui bei pavergimui 
nepriklausomų tautų ir jų teritori
jų užėmimui. Didesnė dalis doku
mento pašvęsta tyrinėjimui sričių, 
kuriose komunizmas atmeta Dievą. 
Daroma išvada, kad, 'kaip ir kitos 
filosofijos, marksizmas galįs radika
liai pakeisti savo laikyseną religijos 
atžvilgiu. Vysk. Joseph A. McNicho- 
las, kuris vadovauja komitetui, ren
giančiam šį ganytojinį laišką, nuro
dė, kad jie nusprendę žvelgti į ko
munizmą analitiniu, o ne politiniu 
požiūriu. Jo manymu, net ir tie vys
kupai, kurie savo kraštuose diena iš 
dienos susiduria su komunizmu, įver
tinsią šį JAV vyskupų požiūrį kaip 
daug objektyvesnį nei tų, kurie ko
munistinėse sistemose gyvena.

★ “L’OSSERVATORE ROMANO” 
LENKIŠKOJI LAIDA galų gale gavo 
leidimą būti platinama be jokių truk
dymų Lenkijoje. Iki šiol komunistinė 
Lenkijos valdžia neleido to laikraš
čio laisvai krašte platinti ir konfis
kuodavo ištisas siuntas.

★ SLOVAKŲ KATALIKŲ EPAR- 
CHATAS ĮSTEIGTAS KANADOJE. 
Tai Šv. Kirilo ir Metodijaus epar- 
chatas katalikų Rytų apeigų slova
kams, kurie iki šiol priklausė ukrai
niečių eparchatams. Naujuoju epar- 
chu paskirtas vysk. Michael Rusnak, 
iki šiol buvęs Toronto ukrainiečių 
e p are h ate vyskupu-pagalbininku. 
Naujojo cparchato būstinė bus To
ronte. Tai jau antroji Rytų apeigų 
tautinė grupė paskutinuoju metu su
silaukusi savarankiškos vyskupijos 
Kanadoje.

★ UKRAINIEČIŲ KATALIKŲ 
Rytų apeigų vyskupų sino 
DAS įvyko 1980 m. pabaigoje Romo
je. Dalyvavo 15 vyskupų iš Kanados, 
JAV, Argentinos, Brazilijos ir kelių 
Europos kraštų. Sinodui vadovavo 
kard. Josyf Slipyj. Sinode vyskupai 
paskelbė Sovietų Sąjungai raginimą 
nutraukti tikinčiųjų persekiojimą. 
Ukrainoje yra apie 4.300.000 kata
likų, kuriuos komunistinė Rusijos 
valdžia 1946 m. prievarta prijungė 
prie orotdoksų ir dabar katalikų uk
rainiečių visiškai nepripažįsta, nelei
džia jiems legaliai veikti. Sinodas 
išreiškė padėką Vatikanui už radijo 
transliacijas į Ukrainą.

Tai jau antras ukrainiečių vyskupų 
sinodas išeivijoje. Pirmasis buvo su
šauktas paties Jono-Pauliaus II, kuris 
tuo metu kardinolui Slipyj bei jo 
įpėdiniui davė teisę ir ateityje šauk
ti sinodus išeivijoje. Anksčiau ukrai
niečiai vyskupai neturėjo teisės šauk
ti sinodų išeivijoje, nes Vatikanas 
laikėsi senos taisyklės — krašto vys
kupų sinodą šaukia tik krašte gyve
nantis primas. Todėl ukrainiečiai se
niau visą laiką spaudė Paulių VI 
leisti jiems savąjį patriarchatą, kad 
galėtų savo reikalus tinkamai tvar
kyti išeivijoje ir rūpintis pavergtuo
ju kraštu. Dabar, atrodo, tas reika
las labai išmintingai yra Jono-Pau
liaus II išspręstas. Sveikindamas da
bartinį sinodą, Jonas-Paulius II pa
sveikino visus ukrainiečius katali
kus išeivijoje ir savajame krašte!

KUN. J. STŠ.

ANTANAS GAULIA

Palikus Rio de Janėirą, ypač 
šio milžiniško miesto centrą, ir 
po valandos skridimo pasiekus 
Sao Paulo miesto centrą, atvy
kėliui nesusidaro vaizdas taip 
jau didelio skirtumo: milžiniš
ki dangoraižiai padaro kaiku- 
rias plačias gatves ir erdvias 
alėjas siaurom. Automobilių ir 
žmonių judėjimas toks pat, kaip 
Rio mieste. Po savaitės darbo, 
nervinimosi ir valandomis nu
statyto laiko, savo pareigas at
likęs kiekvienas atsidūsta ir 
svajoja, kaip iš to katilo išbėgti, 
pasiekti provinciją ir ten švaria
me ore atsigauti su šeima.

Tarp tų dviejų Brazilijos mil
žiniškų miestų yra ir didelis 
skirtumas. Rio pastatytas tarp 
kalnų ir jūros pakraščių, kur 
esama gražiausių paplūdimių su 
baltai gelsvu smėliu. Tai ne tik
tai darbo, bet ir vasarojimo, tu
rizmo sostinė, laikoma žavin
giausiu pasaulio miestu.

Kas kita su Sao Paulo miestu, 
kuriame gyvena 12 milijonų 
žmonių. Jo pramonė ir preky
ba pasiekė pirmą vietą Pietų 
Amerikoje. Tai yra verslo sos
tinė, kaip sako saopauliečiai: 
“Mes tempiame visą Braziliją”. 
Nors šis posakis reiškia pasidi
džiavimą, bet jis rodo ir Sao 
Paulo miesto bei visos valstijos 
pažangą, pirmenybę Brazilijos 
federacijoje.

Vieni tirpsta, kiti laikosi
O mes, lietuviai, kalbant apie 

tų dviejų milžinų kolonijas, ran
dame visai nepalyginamą skir
tumą. Rio de Janeiro mažytė 
lietuvių kolonija šiandien kaip 
ir nebeegzistuoja. Tai nereiškia, 
jog lietuvių čia nebėra, bet vie
ni jų yra pasenę, pensininkai, 
kiti jau mirę, o jaunesnioji kar
ta, dažniausiai su mišriom šei
mom, silpnai tekalba lietuviš
kai. Kolonija po a. a. kunigo 
Juozo Jąnilionio ir prelato Ze
nono Ignatavičiaus mirčių liko 
be lietuviškai kalbančio kunigo. 
Su dideliais vargais, pasiryžimu 
ir geru noru mėgina tą spragą 
užpildyti kun. Mečislovas Valiu
kevičius, jau gimęs Brazilijoje. 
Deja, jis yra Barreto-Niteroi di
delės parapijos klebonas, užim
tas šia reikšminga misija ir ki
tomis oficialiomis pareigomis. 
Bet visdėlto jis stengiasi surink
ti išsisklaidžiusią Rio de Janei
ro lietuvių koloniją.

Visai kas kita Sao Paulo lie
tuvių kolonija. Čia didelė senų
jų emigrantų dalis gerokai nu
tautėjo, bet šiandien susitelkė, 
ir veiklesnieji jos asmenys su
jungtomis jėgomis, kartu su 
naująja imigracija pavyzdingai 
tęsia, ugdo ir tobulina lietuviš
ką kultūrinį darbą. Nebegalima 
kalbėti apie tą didelę lietuvišką 
koloniją kaip neveiklią. Jau lai
kas pakeisti šį kolonijos karo 
metu ir po karo sunkiųjų dienų 
pieštą vaizdą, kuris dar iki šiol 
laikosi kaip kokia praeities 
šmėkla.

Visuomeninė veikla
Iš tikrųjų Sao Paulo lietuvių 

kolonija paskutiniame dešimt
metyje atsinaujino. Jau 30 me
tų leidžiamas ir tobulinamas 
vienintelis Brazilijos lietuviš
kas savaitraštis “Mūsų Lietu
va”, kuris yra Sv. Kazimiero pa
rapijos kunigų saleziečių reda
guojamas ir administruojamas. 
“ML” įsigijo naują ofsetinę ma
šiną ir jau išleido keletą knygų 
lietuvių kalba. Veikia kelios 
draugijos. Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje — Alianca savo ži
nioje turi ir prižiūri kadaise 
veikusias lietuviškas mokyklas 
bei jų patalpas. Savo lėšomis 
remia lietuvišką veiklą, koloni
jos atgimimą, ypač jaunuome
nę. Lietuvių Katalikų Šv. Juo
zapo Bendruomenė tvarko. Sao 
Paulo priemiesčio Vila Zelina 
šventovę ir didelę Sv. Juozapo 
parapiją, kur įsteigė Liet. Kat. 
B-nės chorą. Veikia Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugija ir 
Brazilijos Lietuvių Jaunimo Są
junga, kurios pirmininku yra 
jau Brazilijoje gimęs inžinie
rius Aleksandras Valavičius. 
Brazilijos Lietuvių Bendruome
nei pirmininkauja Jonas Tata- 
rūnas, dar prieš karą atvykęs 
mažiukas į šį kraštą.

Kultūrinės grupės
Kristinos Valavičiūtės, Bra

zilijoje gimusios lietuvaitės, va
dovaujamas choras “Volungė” 
pasirodo ne vien tarp lietuvių. 
Jis visur priimamas su entuzias
tiškomis ovacijomis. Taip pat 
daug ką galima pasakyti apie 
“Nemuną”, šokių grupę, kuriai 
vadovauja J. Lukoševičius. Si 
grupė savo veikla jau seniai 

peržengė Brazilijos ribas. Šian
dien ji yra žinoma viso pasau
lio lietuvių kolonijose. Nepa
mirškime, jog šios dvi jaunuo
lių grupės yra sudarytos iš Sao 
Paulyje gimusių lietuvių jau
nuolių, lietuviškai kalbančių. 
Tai didelis kieno nors nuopel
nas, ne vien tiktai tėvelių.

Paminėkime dar šokių grupe
lę “Rūtelė”, vadovaujamą Silva- 
nijos Ardzenkaitės, lietuvius 
skautus, moksleivių ateitininkų 
organizaciją, kuri šiais metais 
atšventė ateitininkų organizaci
jos 70 metų, o savo — 30 metų 
sukaktį. Ateitininkų organizaci
jos kūrėjas dr. Eliziejus Drau
gelis, sulaukęs gilaus amžiaus, 
gyvena Brazilijoje.

Sao Pauly veikia taip pat 
PLIAS (Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjungos) 
Brazilijos skyrius turintis 30 
narių. Jam pirmininkauja inž. 
Algirdas Idika.

Literatūros būrelis
Prieš dešimtį metų pradėjo 

čia vieno, čia kito tautiečio bu
te rinktis maža draugiška gru
pė, kuri labai kukliai domėjosi 
literatūra, poezija, straipsnių 
rašymų spaudoje, knygų, žody
no išleidimu ir t. t. Į šį literatū
ros būrelį kviečiamos visos ko
lonijos jėgos, kuo nors galinčios 
prisidėti prie tautinio darbo.

Šio būrelio dėka sustiprėjo 
visas patriotinis darbas. Jam 
pasisekė sujungti inteligenti- 
nes jėgas, kurias kolonija turė
jo, bet buvo išsisklaidžiusios. Ir 
štai šiandien pasirodo ne tik 
keletas literatūrinių kūrinių, 
bet ir vaidinimai, parodos. Pa
įvairina “Mūsų Lietuvą” savo 
rašiniais. Padidino lietuviškos 
literatūros skaitytojų ir platin
tojų skaičių. Pasirodė .“ML” 
priedas portugalų kalba su in
tencija pasiekti lietuviškai ne
kalbančius lietuvius ir net bra
zilus. Šiame priede Rymantė 
Steponaitytė, oficiali abiejų 
kalbų vertėja, yra išvertusi ke
letą veikalų iš lietuvių ir anglų 
kalbų. Dr. Alfonsas D. Petraitis, 
žymus kolonijos veikėjas, šia- ■ 
me priede paruošė ir spausdina 
lietuvių kalbos pamokas, be to, 
dėsto pamokas korespondenti
niu būdu. 198° n pabaigoje iš
ėjo literatūros būrelio “Dešimt
metis” — sukaktuvinė grupės 
veiklos knyga.

Būrelio straipsniai pasirodo 
ne tik “Mūsų Lietuvoje”, bet ir 
JAV bei Kanados lietuviškoje 
spaudoje. Taip kad ateityje ga
lima tikėtis, jog nebegirdėsime 
šitokių žodžių, ištartų žymaus 
poeto, gyvenančio JAV: “Argi 
mane ten kas nors pažįsta? Ar 
kas nors turi savo lentynoje 
mano bent vieną knygą?” Iš šio 
atsakymo galima suprasti, kaip 
Brazilijos lietuviai laikomi kul
tūriniu ir ekonominiu atžvilgiu 
atsilikusiais, laukiančiais vien 
šiaurės brolių paramos.

Atrandame vieni kitus
Pasidalinti tautiečiams kultū

riniais laimėjimais ne tik svei
ka, bet ir reikalinga. Pvz. “Ne
rijos” apsilankymas Pietų Ame
rikoj arba Sao Paulo “Nemu-» 
no” šokių grupės kelionė per 
JAV-bes ir Kanadą visiems buvo 
labai naudingi.

Kaip antrą pavyzdį galima 
priminti Dainos Kojelytės ir 
Sigutės Lenkauskaitės apsilan
kymą Sao Paulo lietuviu kolo
nijoje, kur šios JAV viešnios 
susidraugavo su jaunimu lietu
vių sodyboje Lituanika, išmo
kė keletą naujų lietuviškų dai
nų, visur ragindamos tik lietu
viškai kalbėti.

Literatūros būrelio pirminin
kės rašytojos Halinos Mošins- 
kienės-Didžiulytės malonus 
kvietimas atvykti į Sao Paulo ir 
čia paskaityti savo parašytą stu
diją apie du Tannenbergo mū
šius _(1914 ir 1410 m.) man ir 
mano žmonai buvo didelė staig

Dalis Rio de Janeiro lietuvių, dalyvavusių Sv. Tėvo Jono-Pauliaus II sutiki
me, jam lankantis Brazilijoje. Moterys buvo pasipuošusios taut, drabužiais

mena: radome gausią grupę ne 
tik būrelio veteranų, bet ir gra
žios jaunuomenės, kuri šį sykį 
susirinko pas Alfonsą D. Petrai
tį. Šio kilnaus tautiečio maloni 
ir nuoširdi žmonelė Rosa, nors 
italų kilmės italų kalbos dėsty
toja universitete, puikiai kalba 
lietuviškai. Susirinkusi jaunuo
menė neatvyko vien klausyti, 
bet atsinešė ir savo spausdintus 
kūrinius, kuriuos buvo Įdomu 
ir malonu išklausyti, ypač todėl, 
kad buvo parašyti lietuviškai 
Brazilijoje gimusių lietuviukų.

Sodyba Lituanika
Bet kas čia iš tolo atvykusį 

stebina, tai šios kolonijos ener
gingumas, drąsa ir veikiančios 
grupės iniciatyva: Turiu galvo
je milžinišką Sao Paulo lietu
vių užsimojimą Atibajoje (Ati- 
baiaj. Tai lietuvių sodyba Litua
nika.

Sao Paulo mieste veikia šv. 
Juozapo R. K. Draugija, kurios 
priešakyje stovi energingas ir 
toli regintis kun. Juozas Šeške
vičius (“Dėdė Juozas”), jau se
niai einantis Vila Zelinos lietu
vių parapijos klebono pareigas. 
Taipgi veikia Lietuvių Bendruo
menė, kuriai šiuo metu vado
vauja minėtas ekonomistas Jo- 
n a s Tatarūnas, nuoširdus, 
darbštus ir susipratęs lietuvis. 
Jiems padedant, keletas susi
pratusių ir jais pasitikinčių ko
lonijos narių nupirko 240.000 
kv. metrų žemės tarp kalnų, 
slėnių ir įsteigė sodybą Litua
nika, kurią galima pavadinti 
“Maža Brazilijos Lietuva”, esan
čia 80 km nuo Sao Paulo.

Lituanika jau nebe svajonė, 
bet jau tikrovė. Pradžioje buvo 
numatyta tiktai parduoti skly
pus lietuvių šeimoms. Šiuo me
tu sklypų nutartas parduoti 
skaičius jau yra pasiektas, taip 
kad šis pirmas žingsnis sustab
dytas iki naujo nutarimo.

Jau pastatyta jaunimui sto
vykla Brazilijos lietuvių ateiti
ninkų organizacijai, kur jauni
mas ne tiktai susidraugauja, 
bet ir vaidina savo veikalus, žai
džia, sportuoja, klauso paskai
tų, turi lietuviu kalbos pamo
kas, dalyvauja lietuviškose Mi
šiose. Be to, susipažįsta su lie
tuviškomis dabarties problemo
mis, Lietuvos istorija, literatū
ra ir menu.

Taip pat yra pastatyta patal
pa svečiams priimti su lietuviš
ka valgykla, aptarnaujama lie
tuvių šeimininkių.

Futbolo ir krepšinio sporto 
aikštės taipgi įrengtos. Neseniai 
traktorius dirbo keletą dienų, 
lygindamas žemę, padarė du 
tvenkiniu žuvims auginti. Paso
dinta apie tūkstantį visokių me
delių ir iškasta dauba maudy
mosi baseinui, kuriam jau nu
pirktos plytos, geležis ir t. t.

Keletas tautiečių jau pasista
tė savo vasarnamius, kiti pra
dėjo statyti, o treti veža plytas 
ir rengiasi statybai. Be abejo
nės, čia statoma mažytė Brazi
lijos Lietuva..

Visa Sao Paulo kolonija jau 
ne tik domisi Lituanika, bet ir 
jon atvažiuoja vis didesniais 
skaičiais savaitgaliais savo au
tomobiliais ar ekskursiniais au
tobusais.

Lituaniką aplankė ir keletas 
tautiečių iš JAV ir Kanados. 
Jie visi gėrėjosi šiuo užmoju.

Savos jėgos
Nors Brazilijoje gyvenu, bet 

mažai ką buvau girdėjęs apie 
Lituaniką. Gal dėlto, kad pasku
tiniais laikais mažai kas iš mū
sų pasitiki savo pajėgumu ir tik
tai didžiuojasi kitų tautų dar
bais. O mes, lietuviai, girdi, esa
me susiskaldę, nutautėję, neto
lerantiški ir nieko iš mūsų šio
se ekonomiškai sunkiose sąly
gose negalima laukti.

Kas taip pesimistiškai kalba, 
yra tikras mūsų darbų naikinto- 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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Dygūs keliai i Bendruomenę
Žvilgsnis / Kanados Lietuvių Bendruomenės steigimų prieš 30 metų

J. V. DANYS norėtų dirbti dėl iškovojimo Lietu- tus, ypač Montreal}, Torontą ir

Iki II D. karo (1900-39) lietu
vių imigracija į Kanadą nebuvo 
gausi. Lietuvių dauguma imi
gravo dėl ekonominių sumeti
mų. Trisdešimtųjų metų depre
sija juos skaudžiai palietė, nes 
jie atvyko be kapitalo, turėjo 
dirbti mažai apmokamus dar
bus. Daug kas jų depresijos me
tu liko be darbo ir .be pinigų. 
Dėlto daugelis jų jautėsi nu
skriausti ir pasidarė imlūs ko
munistinei propagandai, kurią 
skleidė savaitraštis “Liaudies 
Balsas”, vienintelis to meto lie
tuvių kalba laikraštis Kanadoje. 
Nemažai lietuvių buvo paveikti 
jo propagandos.

Karas atnešė Lietuvai okupa
cijas: sovietinę 1940 m., vokiš
kąją 1941 m. ir vėl sovietinę — 
1944 m. Sovietai savas okupaci
jas vadino “Lietuvos laisvini
mu”, o indokrinuoti raudonieji 
Kanadoje skleidė prosovietinę 
propagandą, rinko aukas Lietu
vos “laisvinimui” ir iš surinktų 
pinigų nupirko sunkvežimį-am- 
bulansą Raudonajai Armijai.

Patriotiškai nusiteikę Kana
dos lietuviai pamatė, kad reikia 
reaguoti į tas klaidinančias nuo
taikas ir rūpintis senosios tėvy
nės likimu. Taip 1940. VIII. 15 
Toronte (A. Frenzelio, V. Dagi
lio ir O. Indrelienės iniciatyva) 
buvo Įsteigta Kanados Lietuvių 
Taryba (KLT), kuri subūrė ir 
kairiųjų, ir dešiniųjų, ir viduri
niųjų pažiūrų bei srovių žmo
nes.

Organizacinis gyvenimas ta
da Kanadoje nebuvo stiprus — 
daugiausia reiškėsi Montrealyje 
ir Toronte. Kitur, išskyrus Win- 
nipegą, lietuvių skaičius buvo 
mažas, išsisklaidęs po plačias 
teritorijas.

Pirmoji KLT valdyba buvo iš
rinkta Toronte (pirm. A. Fren- 
zelis). Ji nutarė leisti mėnesinį 
laikraštį “Nepriklausoma Lietu
va”, kurio pirmas numeris pasi
rodė 1941 m. vasario mėn.

Jo vedamajame rašyta:
Kanados Lietuvių Taryba, išleisda

ma ši mėnesinį leidinį ‘Nepriklauso
mą Lietuvą’, vykdo gyvenime seniai 
gimusią kanadiečiams idėją turėti 
nuosavą laikraštį, kuris ištikimai ir 
nuoširdžiai tarnautų jų reikalams, 
atstovautų jų tautines aspiracijas ir 
patarnautų visoms organizacijoms 
be srovinio pasiskirstymo skirtu
mo. . . Tiesa, nuo 1939 m. pradėjo 
išeidinėti lietuviška kalba spausdina
mas "Darbininkų Žodis”, kuris vė
liau kažin kodėl persikrikštyjo į 
“Liaudies Balsą” ir dabar išeina 
kas savaitę. Bet tai nėra pačių lietu
vių leidžiamas, kontroliuojamas ir jų 
reikalams tarnaująs laikraštis. Jam 
visuomet rūpėjo ir teberūpi sveti
mos valstybės reikalai, jos imperia
listiniai interesai. Giliai persisunkęs 
svetimos įtakos dvasia, jis brovėsi Į 
mūsų viešą gyvenimą, demoralizavo 
mūsų išeiviją ir alino lietuvių tauti
nę sąvoką be jokio trukdymo. . . Bet 
maskolių ginkluotoms jėgoms įsiver
žus Lietuvon ir sunaikinus jos Ne- 
.priklausomybę, nubudo ir išsijudino 
į darbą visi padorūs lietuviai. Užmir
šę savo siaurus įsitikjnimus ir pada
vė vieni kitiems brolišką ranką, Ka
nados lietuviai, gal pirmutiniai pa
saulyje, sukūrė pastovią visų srovių 
organizaciją Lietuvos išvadavimui.

Vėliau, Toronte kilus savitar
pio nesutarimams, KLT centras 
ir “N. Lietuva” perkelta Mont- 
realin, kur laikraštį 1941 ir 
1942 m. (iki liepos mėn.) reda
gavo rašytoja Marija Aukštaitė) 
kuri laikraštį padarė gero lygio 
žurnalu, nors dar vis rotatoriu
mi spausdinamą.

KLT ir “N. Lietuva” subūrė 
Kanados lietuvius Lietuvos pa
galbai ir rado didelį pritarimą. 
Štai keletas pasisakymų.

Tai yra pirmas Kanados lietuvių 
laikraštis prie kurio kaipo prie va
dovo galės susiburti visi Kanados 
Lietuviai, kurie myli savo tėvynę ir 

vos nepriklausomybės. (M. Januška, 
Centre Patricia, Ont. “NL”, 1941, 
nr. 2). Tokio laikraščio reikalingu
mas buvo jaučiamas jau seniai. Lie
tuvos duobkasiai per "L. B.” (Liau
dies Balsas) yra suklaidinę nemaža 
tikrų lietuvių”. (P. Liaukevičius, 
“NL”, 1941, nr. 3).

Kivirčai, kurie įvyko Centro Tary
boje kuomet ji dar buvo Toronte, 
nėra principinis dalykas. . . Žmo
gus, kuris tą ugnį pakūrė, savo dar
bą atliko ir nuėjo dirbti sveti
miems. . . Mums gi lieka Tarybos 
darbą tęsti taip, kaip jis buvo pra
dėtas. (J. Jokubynas, “NL”, 1942, 
nr. 4).

“NL” atsvėrė tada komunisti
nę “Liaudies Balso” įtaką. KLT 
įsteigė ir eilę metų vedė Tau
tos Fondą, organizavo susirinki
mus, minėjimus, prakalbas ir 
tuo sudarė nuotaiką šelpti išvie- 
tintiems lietuviams (DP) Euro
poje. Ji rašė memorandumus 
valdžios įstaigoms, siuntė dele
gacijas pas valdžios atstovus dėl 
Lietuvos okupacijos ir lietuvių 
DP imigracijos į Kanadą; daug 
prisidėjo prie Kanados lietuvių 
palankumo padėti DP atvykti į 
Kanadą ir padėti čia įsikurti.

Vakarų Kanadoje
Pagrindinis veikimas reiškė

si Montrealyje ir Toronte, bet 
vienas gausus suvažiavimas įvy
ko Vakarų Kanadoje, Brooks, 
Alberta. Į šį suvažiavimą 1941. 
II. 15-16 atvyko 175 lietuviai iš 
9 vietovių: Calgary, Brooks, Du
chess, Gleochen, Langdon ir 
Lethbridge, Alberta, Piapot, 
Cardell ir Maple Creek, Saska
tchewan. Kiti 150, negalintieji 
atvykti, atsiuntė savo įgalioji
mus.

Priimtoje rezoliucijoje —' il
gokame memorandume, parašy
tame angliškai labai geru stiliu
mi, išreiškiamas lojalumas Ka
nadai, pasmerkiamas vokiečių 
(nacių) Klaipėdos krašto užėmi
mas, sovietinė Lietuvos okupa
cija, lietuvių komunistų propa
ganda Kanadoje, prašoma Ka
nados ir Britanijos vyriausybes 
nepripažinti agresijos ir, laimėr 
jus karą, atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. Rezoliucija-me- 
morandumas buvo pasirašytas 
A. P, Nevados, suvažiavimo pir
mininko, kuris buvo suvažiavi
mo organizatorius, ir V. J. Bar
ron, suvažiavimo sekretoriaus. 
Iš tuometinio ministerio pirmi
ninko Mackenzie Kingo buvo 
gautas atsakymas, kad į rezo
liuciją atkreiptas rimtas dėme
sys.

Prieš KLT ir iš viso prieš 
betkurią veiklą, protestuojančią 
prieš sovietų okupaciją, reiškė
si stipri opozicija iš paraudona
vusių lietuvių. Šį Brooks suva- 

■ žiavimą norėta rengti Kalga- 
rio mieste, kaip daug didesnia
me centre, bet organizatorius 
rado gana daug prieš nusista
čiusių asmenų, todėl nutarė, 
kad praktiškai Kalgary neįma
noma suorganizuoti sėkmingo 
suvažiavimo. Pasitaręs su tuo
metiniu Lietuvos garbės konsu
lu G. L. P. Grant-Suttie, jis pa
sirinko suvažiavimui palyginti 
mažą Brooks miestą, 170 km 
nuo Kalgario.

Pirmieji pokario metai
Karui pasibaigus, dar porą 

metų DP imigracija į Kanadą 
nebuvo leidžiama, nors Vokie
tijoje, DP stovyklose, jau buvo 
paaiškėję, kad reikės iš Europos 
emigruoti. KLT ir pavieniai as
menys delegacijomis, memoran
dumais ir laiškais kreipėsi į Ka
nados vyriausybę, parlamento 
narius, prašydami leisti lietu
viams imigruoti Kanadon.

Prasidėjus imigracijai 1947
m., didelė dauguma atvyko pa
gal (Įarbo sutartis ir išsiskirstė 
po visą Kanadą. Baigę darbo su
tartis, rinkosi į didesnius mies-

Hamiltoną.
Vokietijoje lietuviai gyveno 

skurdžiose sąlygose, bet buvo 
gerai organizuoti: turėjo savo 
mokyklas, laikraščius, religinius 
patarnavimus, kultūrinius an
samblius, įvairias profesines 
draugijas ir pan. Gyvenimas 
stovyklose didesniais skaičiais 
padėjo suorganizuoti minėtą 
veiklą.

Atvvykę į Kanadą turėjo kur
tis individualiai, imti darbą 
koks papuolė, nes reikėjo užsi
dirbti pragyvenimą. Netrukus 
pradėjo galvoti apie organizuo
tą veiklą lietuvybei išlaikyti ir 
sudaryti lietuvišką aplinką, nes 
kanadiškas gyvenimas buvo ne
įprastas ir įsijungimas neleng
vas.

Kanados Lietuvių Taryba bu
vo pirmoji natūrali organizaci
ja pradžioje burtis. Ji pradėjo 
augti rėmėjų skaičiumi, ir vei
kimas pagyvėjo; 1947 m. gruo
džio mėn. “Nepriklausoma Lie
tuva” pradėta spausdinti spaus
tuvėje kas 2-3 savaites, o 1948 
m. lapkričio mėn. tapo savait
raščiu.

Kintant sąlygoms, reikėjo ir 
KLT perorganizuoti. Iki tol fak
tiškai veikė du skyriai — To
ronte ir Montrealyje. Pastarasis 
buvo ir centras — Kanados Lie
tuvių Centro Taryba. Pradėta 
organizuoti skyriai kitose vie
tovėse, ruošti nauji įstatai, šau
kiamas seimas persiorganizavi
mui įvykdyti. KLT įsteigimas ir 
veikimas nebuvo apibrėžtas aiš
kiu statutu; pradžioje ji buvo 
sudaryta organizacijų pagrindu, 
bet vėliau veikloje dayvavo ir 
paskiri asmenys, nes kitose vie
tovėse skyrių nebuvo. Naujai at
vykusieji į esamas organizacijas 
nestojo, todėl jų įjungimui į or
ganizacini gyvenimą ir buvo 
steigiami KLT skyriai. KLT 
struktūra pasidarė savotiškai 
dvilypė: šalia organizacijų bu
vo ir organizacijoms nepriklau
sančių asmėnų skyriai.

Neaiški buvo ir centrinio or
gano padėtis. Centras, vadina
mas Kanados Lietuvių Centro 
Taryba (KLCT), karo metu bu
vo iš Toronto perkeltas į Mont
real! ir čia praktiškai susiliejo 
su Montrealio KLT skyriumi, 
kuriame po karo jau dalyvavo 
ir paskiri asmenys, nepriklau
santieji jokiai kitai organizaci-' 
jai.

Naujas KLT statutas buvo 
paruoštas 1948 m. pabaigoje 
(“ NL”, nr. 26, 1948. XII. 31). 
Jam pavyzdžiu buvo tada dar

(Nukelta į 4-tą psl.)

Lietuvių jaunimo grupės demonstrantai, protestavę prieš Lietuvos pavergimą prie Sov. Sąjungos ambasados Va
šingtone, po teismo nusikerpa policijos uždėtas indentifikacijos apyrankes, kurias nešiojo savanoriškai nuo suėmi
mo dienos kaip protesto ženklą. Iš kairės: RIMANTAS STIRBYS, LINAS KOJELIS, DANUTĖ VAICIULAITYTĖ. 
Dauguma suimtųjų buvo išteisinti Nuotr. A. Bagdonavičiūtės

Trečio žydėjimo žmonės
KAZYS MILERIS

Prieš 34 metus iš Vokietijos 
pabėgėlių stovyklų pradėjo lie
tuviai emigruoti į platųjį pasau
lį. Daug jų vyko ir į šitą klevo 
lapo šalį — Kanadą. Visų pir
ma viengungiai ir bevaikės šei
mos su žaliais UNRRA švarke
liais, su iš faneros sukaltais la
gaminais, su prikrauta kuprine 
ant nugaros Bremerhaveno uos
te lipo į “General Black”, “Ge
neral Stewart” ir į kitus Ame
rikos transporto laivus.

Gero fizinio sukirpimo žaliū
kai vyrai ir raudonskruostės lie
tuvaitės atkeliavo čia, pasižadė
ję Kanados valdžiai kasti Ma- 
lartico a u k są, kirsti North 
Bay pušynuose popiermalkes ir 
tiesinti. Manitobos geležinkelio 
bėgius. S'avo mamas ir ašarojan
čias mažesniąsias sesutes klai
kioj stovyklų aplinkoj paliku
sios, vyko jaunos lietuvaitės į 
nežinomą kraštą, pasižadėjusios 
vienerius metus būti tarnaitė
mis Kanados dvaruose bei mies
to ligoninėse.

Metus atidirbę, beveik visi 
savo darbovietes pakeitė, jieš- 
kodami sau geresnių ir geriau 
apmokamų darbų. Pradėjo jie 
rinktis į didesnius ceutrus, kur 

^daugiau lietuvių, nes visi norė
jo būti su savais.

Po šio karo lietuvių čia priva
žiavo per 20.000. Lietuviai nesi
bijojo fizinio darbo, tad daugu
mas jų ir pasiliko įmohių dar
bininkais. Jie dirbo ilgas va
landas, taupė, įsigijo nuosavy
bes ir užtikrino saugų pragyve
nimą.

Nuo tos pirmosios pradžios 
jau praėjo 34 vasaros. Tos gar
biniuotos galvos, jei kuriam dar 
nesublizgėjo “čiuožykla”, pra
dėjo žydėti obelų žiedais. Buvę 
išpūsti rausvi mergaičių žande- 
liai sukrito ir yra reikalingi 
dirbtinio raudono dažo. Atidavę 
savo duoklę Kanados fabrikams, 
vis daugiau ir daugiau lietuvių 
palieka ten savo prakaito dra
bužį ir, išeidami jau paskutinį 
kartą, atspaudžia savo darbo 
kortelę.

Laisvi žmonės
Atsitiko taip, kad dabar be

veik visi ir tuo pačiu laiku pra
deda trauktis į poilsį, nes ištar
nautas laikas bęi amžius visų 
daugiau ar (našiau yra labai pa
našus. Šitie žmonės, atsipalai
davę nuo darbovietės, dabar tu
ri daug -laisvo laiko. Jiems gy
venimas staigiai yra pasikeitęs. 
Rytą iš miego dabar juos pri
kelia nebe įkyrus žadintuvas, 
bet jau gaidžio giedojimas. Mie
goti nueinama tik tada, kai už
eina snaudulys ar pasibaigia te
levizijoj mėgstama programa. 
Dabar jie gali daug laiko skirti 
savo pramoginiams įpročiams 
— žūklavimui, medžiojimui, 
kortavimui, bilijardui ir t. t. 
Kas mėgsta keliauti, bando at
likti keletią • išvykų ir aplankyti 
tuos, pas kuriuos anksčiau ne
matė reikalo važiuoti.

Pažymėtina, kad dauguma tų 
žmonių, anksčiau mažai tesido
mėję spauda, dabar pradeda ro
dyti didelį susidomėjimą kny
ga bei laikraščiu. Buvę tik laik
raščio kronikų ir nuotraukų pa
rašų skaitytojai šiandien jie 
perskaito laikraštį jau nuo pir
mo puslapio ligi paskutinio. 
Jie perka visokias knygas ir 
jieško naujų leidinių.

Ne tik patys skaito, bet ir 
bando rašyti. Laikraščiuose 
dažnai randame jų atsiliepimus, 
atsiminimus, pastabas, pataisy-

mus. Tie žmonės yra daug matę, 
daug patyrę ir išgyvenę. Jie tu
ri daug ko mums įdomaus ir ne
žinomo pasakyti. Kaikurie ban
do rašyti’savo atsiminimų kny
gas.

Klubai
Ta žmonių grupė, vadinama 

pensininkais, jau prieš kelerius 
metus yra pradėjusi organizuo
tis, didesniuose lietuvių cent
ruose steigti pensininkų klubus. 
Tokius klubus Kanadoje turi 
Torontas, Hamiltonas, Londo
nas, Montrealis, Tai yra pana
šaus gyvenimo ir panašių inte
resų žmonių grupė, kuri bando 
paįvairinti savo gyvenimą. Ka
nados valdžia tokius klubus re
mia lėšomis.

Kaikam gali atrodyti, kad tai 
senių organizacija, bet taip nė
ra. Jie tokiais neatrodo, tokiais 
nesijaučia ir tokiais nenori bū
ti. Tai trečio žydėjimo žmonės, 
dažniausiai dar su gera sveika
ta ir gyvenimo entuziazmu. Jų
vaikai jau seniai užauginti, 
mortgičiai išmokėti. Jiem regu
liariai ateina fabriko pensijos 
čekis ir bankelyje prie santau
pų vis prirašomos palūkanos.

Kultūrinė veikla
Hamiltono pensininkai 1980 

m. pabaigoje atšventė savo klu
bo įsisteigimo 6 metų sukaktį. 
Klubui priklauso per 120 narių. 
Tas skaičius galėtų būti daug 
didesnis, jei kiti nesibaidytų to 
senjoro, pensininko vardo. Ži
noma, ir visokio amžiaus žmo
nės nevisi mėgsta priklausyti 
organizacijom. Klubas yra labai 
aktyvus ir vienas tų, kuriame 
labai vertinamas spausdintas 
žodis. Gal tai nuopelnas to mū
sų lietuviškosios spaudos puose
lėtojo Kanadoje Pr. Enskaičio, 
kuris ir dabar Hamiltone lei
džia pensininkų žurnalėlį “Sie
tynas”.

Neseniai Hamiltono pensi
ninkų klubas 1 buvo paskelbęs 
laikraščiuose konkursą su pini
ginėm premijom parašyti nove
lę iš pensininkų gyvenimo. 
Daug rašančių į tą skelbimą at
siliepė. Teko stebėti šio pensi
ninko klubo surengtą dainos ir 
literatūros vakarą. Čia “Auku
ro” artistai K. Bungarda, M. 
Kalvaitienė ir L. Stungevičienė 
paskaitė ^ištraukų iš premijuotų 
novelių: R. K. Vidžiūnienės 
“Prieš saulėlydį”, VI. Butku
vienės “Močiutės tiltelis” ir A. 
Norimo-Mirono “Rankraštis”. 
Alf. Juozapavičiaus vadovauja
mas dvibalsis pensininkų chore
lis koncertą pradėjo savo jau 
klubo daina tapusia “Prašom, 
prašom paklausyti” Rainele. 
Toliau jie padainavo harmonin
gai ir skambiai nuaidėjusių po
puliarių dainelių.

Kadaise buvusio Tauragės ge
gužinių muzikanto Br. Mila
šiaus rankose pravirkdyta ar
monika liejo gražius tonus 
“Vestuvių maršo”, “Miško 
džiaugsmo” valso ir kitų melo
dijų. Buvo malonu ir lengva 
stebėti scenoje tuos artistus, 
kurie nebesinervina, nieko ne- 
besibijo, niekuo neberizikuoja. 
Tokiom progom kiekvienas gali 
pamatyti ir įsitikinti, kad se
natvė yra labai reliatyvi sąvoka. 
Pasensta tik tie, kurie nori pa
senti.

• Atsiųskite adresus savo pažįsta
mu, kurie dar neskaito “Tėviškės Ži
burių” — jie gaus keletą numerių 
susipažinti nemokamai.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

\&ifts ^International Jnc
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Vieniša Kanados pušelė žiemą Nuotr. B. E. Liškausko

Veikla ir veikėjai
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Anksčiau šis klausimas nebu
vo taip svarbus, kaip šiandieną, 
kai daugelis mūsų mažų kolo
nijų lietuvybės atžvilgiu jau 
stovime ant briaunos. Mūsų jau
nintas jau leidžia savo leidinius 
dviem kalbom, jaunimo stovyk
lose pagrindinė kalba ir paskai
tos vyksta nelietuvių kalba, 
koncertų programos spausdina
mos taip pat jau svetimtau
čiams jų kalba, bet ne mūms, 
lietuviams, mūsų kalba. Ir taip 
pratinamės atitolti nuo savos 
kalbos. Didelėse kolonijose gal 
nesijaučia toks atšalimas, bet 
mažose kolonijose — labai.

Anksčiau veiklos vadovai ne
sudarė jokios problemos, nes 
dalis mūsų tautiečių jau (turėjo 
atsivežtą iš savo tėvynės tinka
mą tam darbui pasiruošimą. 
Šiandieną į valdybą išrenkami 
tie. kurie sutinka, nors tam ne
turi pasiruošimo bei patyrimo 
organizaciniame darbe. Pagy
venę išeivijoje per 30 metų, pa
jutome didelę spragą.

Bendruomeninėje veikloje di
delę reikšmę turi valdybų pir
mininkų išrinkimas. Jei pirmi
ninkas yra gabus ir veiklus, ge
rai supranta, orientuojasi gru
piniame darbe, moka sudomin
ti ir pritraukti tautiečius prie 
bendros lietuviškos veiklos, to
kia bendruomenė ilgai išsilai
kys vieninga, stipri ir veikli.

Išeivijoje labai prisideda prie 
lietuvybės išlaikymo, bent ma
žose kolonijose, tai mūsų tau
tiečių religinis nusistatymas. 
Galbūt nevisi eina pasimelsti, 
tačiau dalis ateina palaikyti lie

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

Lietuviai, Daytona
jūsų Beach,
laukia  Florida!

Riverwood
Port Orange City, Daytona Beach, Fla.
Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. Ideali visais 
atžvilgiais vieta lietuviams' gyventi. Iki Atlanto van
denyno tik 5 mylios. Planuojamas "Lithuanian Village". 
Įvairaus išplanavimo namai. Augšta namų kokybė, kai
nos prieinamos. Užtikrintas investavimas. Gyvensite 
ramioje, gamtos apsuptoje aplinkoje. Sprendimų dary
kite dabar! Informacijas teikia:

Adolfas Andrulis,
7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018, USA.

Telefonas 904-761-3625.

tuviškumo, nes pamaldos yra 
vienintelė reguliari susitikimo 
vieta. Statistinės žinios rodo, 
kad tose kolonijose, kur mūsų 
tautiečiai spiečiasi apie lietu
viškas pamaldas, lietuviškumas 
ilgiau išsilaiko.

Dažnai mūsų veikėjai nėra 
susipažinę su mūsų Bendruome
nės įstatais, nemoka vadovauti 
susirinkimams, tampa pajuokos 
objektu. Dažnai skaitome spau
doje, kad yra ruošiami įvairūs 
kursai: šiaudinukų gaminimo, 
tautinių juostų audimo, tauti
nių drabužių siuvimo ir t. t. Šie 
visi kursai labai geri, naudingi, 
tačiau nėra pirmaeiliai šiuo me
tu) nes be jų bendruomenė tuo 
tarpu nenutautės. Norėčiau pa
siūlyti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai rengti bend
ruomeninės vęiklos bei auklėji
mo kursus ar bent kolonijų pir- 
rpininkams siusti atitinkamus 
nurodymus ką ir kaip veikti, 
kuo ir kaip rūpintis. Jei mes 
laiku nesusiprasime ir nesurasi
me būdų, kaip stiprinti mūsų 
kolonijose lietuvišką veiklą, 
tai ateityje nei šiaudinukai, nei 
tautinės juostos, nei tautiniai 
rūbai mums nebus reikalingi.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė turėtų nurodyti kolonijų 
pirmininkams, kad jie turėtų 
laikytis PLB nuostatų, paruoštų 
priaugančią kartą mūsų tautos 
tęstinumo išlaikymui.

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

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

Estijoje, Tartu mieste, buvo su
rengta VII-ji Baltijos kraštų jaunimo 
filatelijos paroda, kurion įsijungė ir 
Leningrade gyvenantys jaunieji paš
to ženklų rinkėjai. Lietuvos filate
listai šiai parodai buvo pateikę 14 
rinkinių. Sidabro medalį laimėjo vil
nietė Raša Siaučiūnaitė, VII viduri
nės mokyklos šeštokė, už savo ženklų 
rinkinį “Autografai ant ledd”. Bron
zos medaliais buvo įvertinti vilnietės 
D. Vyšniauskaitės, kauniečio R. Rim
kevičiaus, vilkaviškiečio R. Škėmos 
ir šilališkės E. Paulauskaitės rinki
niai.

ATOMINĖ JĖGAINĖ
Atominė elektros jėgainė Lietu

voje statoma prie Ignalinos, kur yra 
įsteigta Sniečkaus gyvenvietė darbi
ninkams. “Tiesos” korespondentas 
Simas Magaramas 1980 m. gruodžio 
16 d. laidoje teigia, kad ta gyvenvietė 
gyventojų skaičiumi jau yra beveik 
du kartus didesnė už Ignaliną, pri
lygstanti daugeliui rajonų centrų. 
Toliau jis paliečia neįvykdytus sta
tybos planus. Prieš keletą metų pa
statytas mokyklos pastatas dabar jau 
turi dvi mokinių pamainas. Jame taip 
pat veikia vakarinė, sporto ir muzi
kos mokyklos, rodomi filmai Snieč
kaus gyventojams. Toks krūvis esąs 
aiškiai persunkus vienam pastatui. 
Suprojektuota antroji mokyklos da
lis, sportinis skyrius su dviem sa
lėm, maudymosi baseinu juda labai 
pamažu: iš paskirtų 270.000 rublių 
per 11 pastarųjų mėnesių statyboms 
tepanaudota 25.000 rublių. 1980 me
tams pažadėtas kino teatras su 200 
ir 400 vietų salėmis pradės veikti 
tik pirmajame 1981 m. pusmetyje. 
Kelioms smulkioms parduotuvėms 
sunku patenkinti augančio miesto 
gyventojų poreikius. Prekybos cent
ras statomas, tačiau jam teišleistas 
nepilnas trečdalis numatytų lėšų. S. 
Magaramas, atrodo, rimtai abejoja, 
ar to prekybos centro gyventojai su
silauks pažadėtais 1981 m. Kartu su 
pirmuoju elektrinės bloku 1983 m. 
turėtų būti pastatytas ir medicinos 
miestelis, bet ir jo statyba atsilikusi. 
S. Magaramo išvados: “Nelengva sta
tybininkams. Statybos mastai milži
niški ir vis didėja. Trūksta darbo jė
gos — tiek gyvenvietės, tiek pačios 
atominės elektrinės statybai, kur, 
deja, taip pat atsiliekama. Tad ypač 
svarbu, kad esami statybininkai dirb
tų našiai, efektyviai. Ir čia svarbų 
vaidmenį vaidina darbo organizavi
mas, kuo geresnis statybinės techni
kos, mechanizmų panaudojimas. O 
tikslumo, reiklumo kai kuriose gran
dyse aiškiai trūksta. Telkiant kolek
tyvu, be abejo, didelę įtaką turi įtai
gus-masinis auklėjimasis darbas bri
gadose, grandyse. Nereti darbo pa
žeidimai liudija, kad šia prasme toli 
gražu ne viskas padaryta . . S. Ma
garamas nutyli, kad didelė dalis ato
minės jėgainės bei gyvenvietės sta
tybininkų yrą atėjūnai, kad tas Snieč
kaus miestas ateityje taps nelietuviš
ku. Savo rašinyje S. Magaramas mi
ni Česlovo Bieliūno vadovaujamus 
montuotojus, Aleksandro Bajanovo 
mūrininkus, Petro Butanso montuo
tojų brigadą. Iš jų tik vienas turi lie
tuvišką pavardę.■ \

NESILAIKO PAŽADŲ
“Valstiečių Laikraščio” korespon

dentas A. Bumblauskas 1980 m. 
gruodžio 2 d. laidoje atskleidžia Klai
pėdos rajono vadovų sukčiavimus 
1976 m. priimtame nutarime, kad ge
riausiam šio rajono kombainininkui, 
laimėjusiam socialistinį lenktyniavi
mą, turi būti parūpinamas leidimas 
naujam automobiliui nusipirkti. Suk
čiavimo auka tapo jaunasis kombai
nininkas Zenonas Sadauskas "Šal
pės” kolchoze. Nepalankiomis pra
ėjusios vasaros sąlygomis jis nupjo
vė javus net 376 hektarų plote, pa
siekdamas geriausią rezultatą. Žem
dirbių dienos proga Gargžduose jam 
buvo įteiktas garbės raštas ir elek
trinė mašinėlė barzdai skusti. Kadan
gi Z. Sadauskas jau turi senus 1973 
m. “Žigulius”, leidimas naujam auto
mobiliui pirkti buvo atiduotas kitam 
kombainininkui, kuris jo dar neturi.

IR K'
ORGANIZUOJA ŠIĄ VASARĄ 
į LIETUVĄ li kai 
dienų jaunimo grupę, 
— jų TĖVŲ bei kitų, norinčiųtaip pat tuo pačiu laiku — jų TĖVŲ bei kitų, norinčių 

keliauti, grupes. Vietų skaičius ribotas. Prašome anksčiau 
užsisakyti. <
Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip pat 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui 
bei padeda nupirkti Lietuvoje giminėms automobilius. Smulkesnių 

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 r n * r Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Niekas, žinoma, neatkreipė dėmesio 
į faktą, kad Z. Sadauskas turėjo ir 
skutimosi mašinėlę. Klaipėdos kom
partijos komiteto sekr. E. Vereteni- 
kova buvo priversta prisipažinti, kad 
tokiu sprendimu buvusi padaryta 
klaida. Esą leidimas naujam automo
biliui įsigyti nesusietas su turimu 
automobiliu. A. Bumblauskas reika
lauja, kad būtų laikomasi kombaini
ninkų darbą skatinančiu pažadų, nes 
priešingu atveju jie netenka savo 
vaidmens ir gali padaryti daug žalos 
1981 m. javapjūtėje.

ENCIKLOPEDIJOS
Su šeštuoju savo tomu “Lietuviš

koji tarybinė enciklopedija” pasiekė 
pusiaukelį. Vyr. red: J. Zinkaus pra
nešimu, į šį tomą yra įjungtos tokios 
temos, kaip “Komunizmas” ir “Ko
munistas”, ištisas straipsnių ciklas 
apie Lietuvą bei lietuvius. Tas cik
las betgi paimtas iš pernai vasarą 
l'etuvių ir rusų z kalbomis išleisto 
propagandinio leidinio “Lietuvos 
TSR”, kuris buvo skirtas sovietina- 
inos Lietuvos keturiasdešimtmečiui, 
t.y. jos okupacijai. Dabar tas leidinys 
ruošiamas ir anglų kalba. Dvyliktąjį 
“Lietuviškosios tarybinės enciklope
dijos” tomą tikimasi išleisti 1984 m. 
Kadangi 1968-71 m. išleistoji trito
mė “Mažoji lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija” jau spėjo pasenti, ją pa
keis trys nauji tomai, papildyti nau
ja medžiaga. Bus pradėtas leisti 
penkių tomų “Lietuvos TSR isto
rijos ir kultūros paminklų sąvadas”. 
Vyr. redakcija jau yra gavusi šimto 
lankų apimties “Politechnikos ter
minų žodyno” rankraščius, o aka
demikas P. Brazdžiūnas su savo tai- . 
kininkais ruošia “Fizikos enciklope
dijos” vardyną.

KIPRO SALOJE
Sovietų Sąjunga okupuotos Lietu

vos "atstovus vis dažniaus įjungia į 
savo propagandines dienas užsienyje, 
kur jas rengia Maskvos bičiulių drau
gijos. Po lietuvių įjungimo' į tuos 
renginius Švedijoje ir Austrijoje atė
jo eilė ir Kipro salai. Lietuvių dele
gacijai vadovavo leidyklų, poligrafi
jos ir knygų prekybos reikalų ko
miteto pirm. Juozas Nekrošius. So
vietų Sąjungos centre Nikosijoje 
buvo atidaryta lietuviškų suvenyrų, 
plakatų ir nuotraukų paroda, o kiek 
vėliau ją papildė ir. Lietuvos vaikų 
piešinių paroda. Net keliuose Kip
ro miestuose koncertavo Klaipėdos 
studentų choro choreografinis-vokali- 
nis ansamblis “Vėtrungė”, vadovau
jamas J. Gudavičiaus. J. Nekrošius 
džiaugiasi šiltai sutiktais “Gaidžio", 
“Klumpakojo” šokiais, lietuviškomis 
dainomis, kurias papildė ir kipriečių 
melodijos. Delegacijos vadovas taip
gi neužmiršta pabrėžti,' kad susitiki
muose su kipriečiais buvo garsinami 
sovietlnamos Lietuvos pasiekti lai
mėjimai. Tokiais renginiais Mask
va siekia susilaukti pagrindinio savo 
t kslo — Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungos pripažinimo.

GIRTI CHULIGANAI
P. Vilutis “Komjaunimo Tiesos” 

skaitytojus 1980 m. 336 nr. supažin
dina su nepamirštama kelione tų me
tų lapkričio 15 d.: “Laukiant autobu
so ‘Šiauliai — Tauragė’, kuris turėjo 
išvykti 20 vai. 35 min., prie stoties 
susibūrė grupė chuliganų, kurie, 
drabstydamiesi nešvankiais žodžiais, 
užkabinėjo laukiančiuosius. Kai atva
žiavo autobusas, ‘linksmoji draugija’ 
susibrovė į autobusą ir 'pačiais ne
švankiausiais žodžiais užgauliojo ke
leivius, labiausiai moteris. Jų buvo 
14-15 žmonių, tarp kurių keletas jau
ni! merginų ir paauglių. Pastarieji 
keiksmažodžiais nenusileido vyres
niems. Sklido nešvankiausios dainos 
ir grasinimai keleiviams, iš kurių vie
ną ir apstumdė. Konduktorė į kon
fliktą nesikišo, matyt, todėl, kad jai 
chuliganai supylė kapeikų krūvelę ir 
nė vienas neėmė bilieto. Taip važia
vome iš Kelmės iki Paprūdžių auto
busų stotelės 7-8 kilometrus .... Ar 
konduktorė ir vairuotojas nežino, kad 
girti keleiviai į autobusą nepriima
mi?”

V. Kst.

Simons
Travel Service

kviečia keliauti kartu!

su įdomia programa 
įvairūs gėrimai, šilta žvėrienos vakarienė, staliukų loterija, taurių 
įteikimas pasižymėjusiems klubo nariams. Meninėje programos da
lyje'— Toronto "Aras", per 40 vyrų choras, pasirodys su naujom dai
nom, vadovaujant sol. V. Verikaičiui, akomp. St. Gailevičiui. Šokiai 
ir linksmoji dalis, grojant "Zbigniew Nogas" 5 asmenų orkestrui iš 
Toronto. Baliaus pradžia — 18.30 v., meninės programos — 19.30 v.

’ įėjimas—$5.00, studentams ir pensininkams — $4.00

Hamiltono Lietuvių Žūklautoji; ir Medžiotojų Klubo Giedraitis valdyba

Dygūs keliai į Bendruomenę
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

nepatvirtinta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės konstitucija. No
rint derinti visų lietuvių veik
lą Kanadoje, i statutą buvo Įves
ta specialus paragrafas nr. 5, 
kuriuo kviečiamos visos politi
nės, religinės, kultūrinės, savi- 
šalpinės, profesinės organizaci
jos, klubai ir t. t. įsijungti į 
KLT.

Kadangi partijos ir organiza
cijos prieš naujųjų ateivių at
vykimą buvo silpnos, tai jausta, 
kad “KLT Organizacija” (ar ir 
kitu vardu vadinama organizaci
ja) bus stiprus vienetas. Todėl 
prasidėjo tyli akcija KLT sky
riuose Į valdybas ar į atstovus 
išrinkti savo pažiūrų asmenis, 
atseit, iš kairiojo arba iš deši
niojo sparno, nors viešai tai ne
buvo sakoma. Diskusijos ėjo 
daugiausia JAV lietuvių spau
doje, vieni kitus kaltinant par
tiškumu ir įtarimu, kad norima 
perimti KLT vadovybę.

Jau ruošiantis seimui atsira
do trintis, o seime 1949.111. 26- 
27 išsikristalizavo aiškus nesu
tarimas.

Pati seimo programa buvo 
numatyta iš dviejų pagrindinių 
dalių. Pirmiausia buvo svarsto
ma KLCT pateiktas “KLT Or
ganizacijos” statutas, o vėliau 
KLT, kaip organizacijų jungi
nio, reikalai ir renkami centri
niai organai.

Skyrių atstovai nutarė (15 
prieš 14) neduoti balso KLCT 
nariams balsuoti svarstant J‘Or- 
ganizacijos” steigimą. Toliau 
buvo nutarta (16 balsų prieš 15) 
organizaciją pavadinti Kanados 
Lietuvių Sąjunga (KLS) ir iš
leisti paragrafą 5, tuo padarant 
Sąjungą nepriklausomą nuo 
KLT. Kiti statuto pakeitimai 
buvo neesminiai.

Šitokia įvykių eiga seime bu
vo nelaukta, nes KLCT planavo, 
kad ši pavienių asmenų organi
zacija bus KLT dalis. Galutinis 
skilimas įvyko antroje suvažia
vimo dalyje, kai buvo svarstomi 
KLT reikalai. Prieš pat KLT 
centrinių organų rinkimą ke
turi Toronto atstovai įteikė pa
reiškimą, kad jie iš seimo pasi
traukia dėlto, kad jame daly
vauja partijos (pagal “NL” nr. 
13, 1949.IV.1). Vėliau juos pa
sekė kiti 5 atstovai. Pagal KLS 
“Biuletenį” 1 nr. 1949. IV. 6, 
suvažiavimij metu perdaug iš
ryškėjęs nenuoširdumas ir pa
rodyti nešvarūs metodai KLS 
skyrių atstovus (KLS vardas 
vietoje KLT buvo priimtas 
ankstyvesniame posėdyje) buvo 
jau taip išnervinę ir sukėlę to
ki pasipiktinimą, kad jie toliau 
nebeišlaikė ir vieni padarę pa
reiškimus, o kiti nieko nesakę, 
posėdi apleido’.

Iš tikrųjų naujos KLS atsto
vai išėjo iš posėdžio, nes šiame 
bendrame organizacijų posėdy
je KLCT šalininkai turėjo bal
sų daugumą. Kaikurie balsavę 
už KLS įsteigimą manė, kad 
KLS liks Kanados Lietuvių Ta
ryboje.

Du organizaciniai centrai
Po seimo jau buvo dvi cent

ro valdybas: Kanados Lietuvių 
Tarybos ir Kanados Lietuvių 
Sąjungos.

Abi centro valdybos jų atsto
vaujamų sąjūdžių vardu skel
bėsi, kad kiekviena atstovauja 
gyvybiniams lietuvių reikalams 
Kanadoje, yra demokratinės or
ganizacijos ir siekia visų “pado
rių” lietuvių vienybės. Jos tei
gė, kad esamieji KLT skyriai 
yra jų skyriai, kad seimui pa
teiktas būsimos organizacijos 
statutas yra jų statutas, išsky
rus organizacijos vardą ir vie
ną kitą statuto paragrafą.

Abi centro valdybos skelbė, 
kad jos nepartinės, nepolitinės, 
nors praktiniame gyvenime 
srovinės įtakos buvo gyvos. Mat, 
prieškarinėj š. Amerikoj ir Ka
nadoj kairiosios etninių gru
pių, taigi ir lietuvių, srovės bu
vo reliatyviai stiprios. Pokari
nių ateivių tarpe kairiosios sro

BALIUS

vės turėjo mažą pritarimą. Ka- 
nadon atvykusieji, ypač dėl savo 
jaunesnio amžiaus, buvo dau
giausia vidurio žmonės, nesusi- 
rišę su partijomis. Jų “progra
ma” buvo — laisva Lietuva ir 
lietuviškumas. Atvykusiųjų tar
pe buvo viena grupė, turinti pa
lyginti daug intelektualinių pa
jėgų. Jos nariai manė, kad leng
vai galės laimėti daugumą. Ki
tos mažesnės ir gal mažiau pa
jėgesnės grupės nenorėjo pasi
duoti vienos grupės vyravimui 
ir susijungė į savotišką opozici
ją prieš KLS.

KLT ir KLS kova
. 1949 m. seimas paliko pagrin
dinę Kanados .organizaciją su
skilusią viršūnėse, bet masės 
tai savikovai nepritarė.

KLS bandymas perimti KLT 
vadovavimą nepavyko, bet KLT 
buvo susilpninta. “Nepriklauso
ma Lietuva” liko KLCT įtakoje,

Išlydėjom dar vieną savanorį
A.a. Balys Mikaila, buvęs torontietis, vėliau putnamietis

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS

Balys Mikaila, Lietuvos ka
riuomenės ’ kūrėjas-savanoris, 
paskutinius 16 įdėtų gyvenęs 
Putname, Conn., mirė 1980 m. 
gruodžio 22 d. Sekančios dienos 
vakarą Gilmano laidotuvių na
muose susirinko N. Pr. Marijos 
vienuolijos seselės ir vietos lie
tuviai bendrai pasimelsti už mi
rusįjį. Gruodžio 24 d. velionis 
buvo pervežtas į -sftsejių vienuo
lyno koplyčią,zkur ’už mirusį at
laikytos šv. Mišios, koncele- 
bruojant kun. St. Ylai, monš. V. 
Balčiūnui, kun. dr. V. Cukurui, 
kun. R( Krasauskui ir kun. V. 
Paulauskui. Kun. St. Yla pa
moksle priminė, kad velionis 
pastaraisiais metais buvo lyg 
vienuolis, nes vienas gyveno 
kapelionijos namuose ir dažnai 
dalyvavo pamaldose. Prie kapo 
nueitą velionies kelią trumpai 
nusakė dr. J. Kriaučiūnas, LB 
apylinkės pirm. Velionis buvo 
pavyzdžiu, kaip reikia mylėti tė
vynę Lietuvą ir vykdyti Augš- 
čiausiojo valią.

Balys Mikaila gimė 1896 m. 
gegužės 24 d. Pakravų antrame 
kaime, tada Jiezno vaisė., vė
liau Stakliškių vaisė., Alytaus 
apskr. Šeimoje buvo 7 broliai ir 
4 seserys. Vienas jų tapo kuni
gu, antras — teisininku, o tre
čias (velionis) — karininku.

Pastarasis 1915 m. Vilniuje 
baigė 6 gimnazijos klases ir I D. 
karo metu tapo mokytoju Šven
čionyse, ( vėliau Kaltinėnuose, 
Žemaitijoje 1919 m. stojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę, 
baigė karo mokyklos kursą ir 
buvo pasiųstas į frontą kovoti 
su lenkais. Ties Suvalkais pate
ko lenkų nelaisvėn, bet pabėgo 
ir per Vokietiją grįžo Lietuvon. 
Vėl buvo pasiųstas į kovas su 
lenkais ties Giedraičiais, kur 
lenkai buvo sumušti. Dalyvavo 
kautynėse su bolševikais ’prie 
Šiaulių. 1927 m. buvo pasiųstas 
į Vytauto Didžiojo augštuosius 
karininkų kursus. Po to vėl ka
riuomenėje įvairiose pareigose.

1934 m., rodydamas lietuviš
ką svetingumą, priėmė keliom 
dienom savo buvusį draugą 
kaip svečią. Nežinojo, kad tas 
įsipainiojęs į valstybės prezi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštodi.ėniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $15,000,000

Sausio 31, 
šeštadienį, 
Hamiltone, 
Jaunimo 
Centro 
salėje

nes jau anksčiau buvo įsteigta 
savarankiška “Nepriklausomos 
Lietuvos” bendrovė akcijų pa
grindu, nors KLS pretendavo į 
laikraščio nuosavybę. Prasidėjo 
polemika, kuri pradžioje buvo 
dažnai vedama JAV lietuviškoje 
spaudoje, ypač “Darbininke”. 
KLS, negalėdama laisvai pasi
naudoti “N. Lietuvos” skiltimis, 
pradėjo 1949. IV. 6 leisti ne
periodinį, rotatoriumi spausdi
namą . “Biuletenį”.

Polemikos tonas “N. Lietu- 
-voje” ir KLS “Biuletenyje” bu

vo gana stačiokiškas, nors buvo 
naudojama labai daug patriotiš
ku sakinių. Abiejų pusių pareiš
kimuose buvo daug tuščiažo
džiavimo, autoriteto savinimo- 
si, nedasakymu, įtarinėjimų, 
minties ir posakių iškraipymų, 
savo tikslo maskavimo, taip pat 
netrūko ir asmeninių užpuoli
mų, įžeidimų, pravardžiavimų.

(Bus daugiau)

dento nuvertimo sąmokslininkų 
eiles (Tauragės “pučas”). Už 
tai buvo suimtas ir teisiamas, 
bet išteisintas ir liko kariuome
nėje, tačiau nebuvo keliamas į 
augštesnį laipsnį. Išėjo į atsar
gą kapitono laipsniu. 1938 m. 
tapo ūkininku savo ūkyje, kurio 
žemę gavo kaip kūrėjas-savano
ris. Ūkis buvo Žeimių vaisė., 
Kėdainių apskr. 1941 m. komu
nistams Lietuvoje siautėjant, 
bent 2* mėnesius prieš vokie
čiams kraštą užimant, slapstėsi.

Velionis su šeima paliko Lie
tuvą 1944 m. Vokietijoje ilgiau
siai gyveno Freiburge. Iš čia 
1949 m. atvyko į Kanadą ir dir
bo mokyklų pastatų prižiūrėto
ju, Toronte. 1963 m. mirė vėžio 
liga velionies žmona. Liko vie
nas, nes duktė jau buvo vienuo
lė Putname. Pavyko ir jam per
sikelti į Putnamą 1964 m., kur 
tapo vienuolyno kapelionijos 
prižiūrėtėju, sodininku ir viso- 
k i u pagalbininku seselėms. 
Reiškėsi ir visuomeninėje veik
loje, buvo net vadovybėje. Prel. 
P. Juras pavedė jam ALKOS 
archyvo-muzėjaus priežiūrą. 
Amžiaus naštai slegiant ir svei
katai silpstant, teko visų parei
gų atsisakyti, bet knyga ir laik
raštis, kuriuos brangino visą gy
venimą, liko kasdieninis užsi
ėmimas.

Staigus širdies priepuolis pri
vertė velionį atsidurti ligoninė
je, kur po dviejų savaičių mirė. 
Šiapus Atlanto liko duktė — se
selė Ona Mikailaitė, žinoma ra
šytoja, poetė ir “Eglutės” re
daktorė, Lietuvoje — daug gi
minių (brolis Australijoje jau 
miręs).

Ilsėkis ramybėje, nųfipelnęs 
lietuvi!

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

4T2 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% 
santaupas 1 1 ’/l %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 12% 
reg. pensijų fondo 10%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 14-15% 
asmenines paskolos .16%

JA Valstybės
A.a. STASYS LŪŠYS 1980 m. gruo- - 

džio 17 d. mirė Bostono Carney 
ligoninėje, sulaukęs 77 metų am
žiaus. Velionis buvo ekonomistas ir 
visuomenės veikėjas, aktyviai daly
vavęs pogrindžio veikloje okupaci
jos metais. Jis taipgi buvo ateitinin
kas, vienas VLIKo organizatorių, 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
jungos narys, jos centro valdybos vi
cepirmininkas JAV 1950-58 m. Gi
lius darbo pėdsakus yra palikęs VLI- 
ko veikloje, dirbdamas jo valdybo
je ir taryboje. Atsisveikinimas su 
velioniu gruodžio 21 d. įvyko J. Lu
bino laidotuvių namuose. Jame da
lyvavo gausių politinių bei visuome
ninių organizacijų atstovai. Palaido
tas tą pačią deną iš šv. Petro lietuvių 
parapijos šventovės Miltono kapinė
se. Gedulingas Mišias koncelebravo 
klebonas kun. A. Kontautas, kun. St. 
Yla, prel. V. Balčiūnas ir kun. A. 
Baltrušiūnas. Velionies nuopelnus 
Lietuvai ir lietuvių tautai savo pa
mokslu išryškino prel. V. Balčiūnas.

KUN. VIKTORAS DABUŠIS 1980 
m. gruodžio 8 d. Brooklyno lietuvių 
pranciškonų aplinkoje atšventė savo 
70 metų amžiaus sukaktį. Jis yra že
maitis, baigęs Kauno kunigų semina
riją, kunigu įšventintas 1935 m. bir
želio 15 d. I JAV atvyko 1951 m. 
Čia jam teko būti vikaru Angelų 
Karalienės parapijoje Brooklyne, vi
karu ir vėliau klebonu Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje Petersone, Atei
tininkų Federacijos gen. sekretoriu
mi, dirbti “Darbininko” redakcijo
je, “Ateities” žurnalo administraci
joje. Daug darbo įdėjo į Dainavos 
stovyklavietę, telkdamas stambiuo
sius jos rėmėjus. Veikliai reiškiasi 
Lietuvių Bendruomenėje, Kunigų 
Vienybėje, Religinėje Lietuviu Ka
talikų šalpoje.

BALTIEČIŲ STUDENTŲ SĄJUN
GA yra įsteigta Illinois universitete 
Urbanoje. Jos tikslas trejopas — už
tikrinti baltiečių studentų bendra
darbiavimą, ugdyti tautinį sąmonin
gumą ir rūpintis Baltijos tautų liki
mu, savo veikla supažindinti uni
versitetą bei Urbanos gyventojus su 
baltiečių kultūra. Veiklių narių, at
vykstančių į susirinkimus, yra 25-30, 
daugiau jų sulaukiama renginiuose. 
Problemą sudaro estų studentų trū
kumas. Sąjungoje tėra lietuviai ir 
latviai. 1980-81 mokslo m. valdybą 
sudaro: pirm. Vytenis Rasutis, vice- 
pirm. Ingrida Vitrungs, sekr. Laura 
Narytė ir ižd. Juris Germanas. Są
junga turi baltiečių namą — “Bal
tic House”, šiame išnumotame pa
state gyvena lietuviai ir latviai stu
dentai. Ateityje norėtų įsigyti Bal
tiečių Centrą Urbanoje. Prieškalė
dinė baltiečių studentų vakaronė 
1980 m. gruodžio 7 d. buvo sureng
ta YMCA organizacijos salėje. Susi
laukta apie 80 svečių, susidomėju
sių Baltijos tautų kultūra. Jie buvo 
pavaišinti tradiciniais baltiečių pa
tiekalais, supažindinti su Baltijos ša
lių papročiais, istorija, dabartine 
būkle. Buvo rodomos Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vaizdų skaidrės. Tau
tinių šokių programą atliko “Sukti
nis”, vadovaujamas Nijolės Pupie- 
nės.

Brazilija
AMAZON1JOS DžUNGLĖSE su 

misjonierium kun. dr. A. F. Bendo- 
raičiu dirba lietuvaitė Marija Ksa
vera, į misijas Brazilijoje atvykusi iš 
pranciškiečių Jėzaus Širdies vienuo
lyno Paryžiuje prieš 18 metų. Kun. 
dr. A. F. Bendoraitis yra pirmasis 
gydytojas, pradėjęs teikti piedicininę 
pagalbą Guajaros Mirim vietovėje, 
kuri yra vakarinėje Amazonijos da
lyje prie Bolivijos sienos. Ten 1971 
m. buvo pradėta statyti Gerojo Ga
nytojo ligoninė, dabar jau turinti 
140 lovų. Ligoninėn įsijungė keli gy
dytojai iš Brazilijos ir Bolivijos, tri
mis pamainomis dirbančios vietinės 
slaugės. Antroji ligoninė statoma 
Bolivijos teritorijoje. Kun. dr. A. F. 
Bendoraitis taipgi turi keliaujančia 
ligonine paverstą laivą “Lituania”. 
kuriuo aplankomi ir tolimesni ligo
niai. Gerojo Ganytojo misija dabar 
lengviau pasiekiama, nes buvo nu
tiestas kelias per Amazoniją.

Urugvajus
IMIGRANTŲ DIENOS ŠVENTĖ

JE lietuviams atstovavo vyresnieji 
“Rintukai”, vadovaujami Cecilijos 
Dorelytės. Koncertinėn programon 
jie įsijungė penkiais tautiniais šo
kiais, akordeonu grojant Vytautui 
Evovlockui. Pamaldose buvo skaito
mos maldos už savo tautas. Už Lie
tuvą jas lietuviškai ir ispaniškai skai
tė Vytautas Dorelis, naujasis Urugva
jaus Kultūros Draugijos ir Urugva
jaus Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas.

Argentina
BUENOS AIRES LIETUVIAI ruo

šiasi VH-jam P. Amerikos lietuvių 
kongresui, kuris įvyks š.m. vasario 
11-15 d.d. Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Tarybos posė
dyje sekr. kun. A. Steigvilas, MIC, 
perskaitė laiškus vysk. V. Brizgiui, 
vysk. A. Deksniui, VLIKo pirm. dr. 
K. Bobeliui, PLB valdybos pirm. inž. 
V. Kamantui ir St. Lozoraičiui, jn. 
Jie kviečiami atvykti kongresan, į 
jo renginius įsijungti pamaldomis, 
pamokslais ir paskaitomis. Praneši
mus padarė kongreso rengėjų komi
sijos pirm. J. Mičiūdas ir jos skyrių 
vadovai. Jaunimo vardu kalbėjo G. 
Czopas ir H. Levanavičius, kuriem 

didžiausią rūpestį sudaro kongrese 
dalyvausiančio jaunimo stovykla. 
Stovyklavietė jau užsakyta V. Eliso- 
je, paruošiamieji darbai talkos būdu 
pradėti 1980 m. gruodžio 14 d. Jieš- 
koma palapinių stovyklautojoms. 
Kongresinius plakatus yra paruošas 
Artūras Kaminskas.

ROSARIO LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖ metinę savo šventę surengė 
1980 m. lapkričio 11 d. Ji pradėta 
Mišiomis šv. Kazimiero* parapijoj 
šventovėje, užbaigta bendrais pietu
mis. Veiklos pranešimą padarė il
gametis LB valdybos pirm.‘Jonas 
Papečkys. Jis vėl buvo išrinktas pir
mininku, kiti valdybos nariai — I 
sekr. V. Seniūnas, II sekr. T. Kli- 
maitė, ižd. M. Bendinskas. Po rinki
mų paminėta Lietuvos kariuomenės 
šventė ir Vytauto Didžiojo 550 metų 
mirties sukaktis.

Britanija
SKOTUOS LIETUVIUS IŠGARSI

NO Billy Kay knyga "Odisėja”, iš
leista “Polygon Books” leidyklos. Ji 
yra didelio formato, turi 109 pusla
pius, apie 100 nuotraukų. Net 8 pus
lapiai paskirti Škotijos lietuviams 
bei jų istorijai su 7 nuotraukomis. 
Šios knygos istorija prasidėjo 1980 
m. vasario 19 d., kai programą “La- 
narkšyro lietuviai” į BBC Škotijos 
radijo seriją “Odisėja” įjungė minė
tasis Billy Kay. Ją 1980 m. rugpjū
čio 11 d. pakartojo “Radio 4” Brita
nijoje. Užbaigus “Odisėjos” serijos 
transliacijas, kilo mintis iš surinktos 
medžiagos paruošti ir išleisti to pa
ties pavadinimo knygą, kuri apima 
1880-1940 m. laikotarpį. Škotijos lie
tuviams atstovauja jų pačių padaryti 
pareiškimai radijo programai su M. 
Rodgers įvadu bei komentarais. 
Valstybinė BBC bendrovė, bendra
darbiaudama su valstybiniu Škotijos 
senovės niuzėjumi, Edinburghe su
rengė tris mėnesius truksiančią kny- 
gon įjungtų tautybių tautodailės pa- 
rqdą. Ji atidaryta 1980 m. gruodžio 
12 d., kai įvykp supažindinimas su 
“Odisėjos” knyga. Nemažas skyrius 
šioje parodoje teko Škotijos lietu
viams, parūpinusiems tautinio lietu
vės drabužio modelį, siuvinių, liau
diškų audinių, medžio drožinių, ne
mažą rinkinį nuotraukų, kurios at
spindi lietuvių gyvenimą Škotijoje 
nuo ankstyvųjų dienų. Iš R. Baub-' 
lio buvo gauta ir dabartinės Lietuvos 
vaizdų. Į parodos atidarymą buvo 
pakviestas F. Dzidoliko vadovauja
mas šv. Cecilijos lietuvių choras iš 
Mossendo, atlikęs 4 dainas. BBC at
stovai įrašė pasikalbėjimą su “Odi- 
sėjoš” iniciatorium B. Kay, pabrėžu
siu ypatingą lietuvių įnašą šiai paro
dai. Tas pasįkalbėjimas buvo įjung
tas į Škotijos BBC žinių programą.

Prancūzija - <
“PRAXIS” TEATRUI priklauso J. 

C. Mončys, atliekantis vaidmenis • 
Collodi veikale “Pinocchio” ir Gri- 
mo pjesėje “Velnias su trimis auk
siniais plaukais”, šie veikalai vaidi
nami sausio 28 d., 3 v.p.p., Centre 
Culture! Municipal Andre Malraux 
(quai Voltaire au PESQ) |r vasario 
4 d., 2.30 v.p.p., Theatre, de Stains.

KAROLINA MASIULYTĖ taip pat 
reiškiasi kaip aktorė įvairiose vei
kaluose. J. Racine’o veikale ji at
liko Andromakos vaidmenį “Atlan
te” teatre. Vaidinimai vyko “Meni!- 
montant” teatre 1980 m. lapkričio 17 
— gruodžio 5 d.d.

Vokietija
KŪČIAS VASARIO 16 GIMNAZI

JOJE surengė ev. kun. Fr. Skėrys. 
A. Krivicko paruošti mokiniai pilies 
salėje pirmiausia atliko tradicijų ins
cenizaciją, įjungdami net ir gyvą 
vištą. Lietuvių liaudies dainų ir šo
kių muzikos pyne programon įsijun
gė akordeonistai Vilius Lemkė, ber
niukų bendrabučio vedėjas, ketvir
tokas Arvydas Herbstas, mandolina 
grojęs mokytojas Ronaldas Tesnau. 
Kun. J. Dėdino paruoštą baletą apie 
Kristaus gimimą “Sužibo žvaigždutės 
augštai danguje” atliko trys pirmos 
klasės mokinukės. Oficialioji dalis 
vyko valgykloje prie paruoštų stalų. 
Kun. J. Dėdinas perskaitė Kristaus 
gimimo Evangeliją, ev. kun. Fr. Skė
rys sukalbėjo maldą. Eglutės žvaku
tes uždegė gimnazijos direktorius J. 
Kavaliūnas, kuratorijos valdybos 
pirm. kun. A. Bernatonis ir mokinių 
komiteto pirm. R. Šlavikas. Eglutė 
šį kartą buvo papuošta O. Kavaliū- 
nienės iš JAV atvežtais bei pačioje 
gminazijoje pagamintais šiaudinu
kais. Dir. J. Kavaliūnas džiaugėsi lie
tuviška Kūčių nuotaika taip toli nuo 
Lietuvos, prisiminė nepriklausomoje 
Lietuvoje praleistas Kūčias. Kurato
rijos pirm. kun. A. Bernatonis palie
tė finansines gimnazijos problemas, 
kurias sėkmingai pavyko išspręsti su
rinktų aukų pagalba. 1980 m. buvo 
užbaigti be skolų ir personalo suma
žinimo. Kūčioms skirtą kalėdinių 
giesmių, muzikos ir deklamacijų bei 
skaitymų programą atliko patys mo
kiniai. Kalėdų senelį suvaidino ka
nadietis Kazys Baronas, šį kartą sa
vo humorą nukreipęs ne į mokyto
jus ir gimnazijos vadovybę, bet į pa
čius moksleivius, jų įpročius bei ryš- 

’ irtąsias savybes. Kūčiose dalyvavo 
svečiai ir dalis tėvų, atvažiavusių pa
siimti savo vaikų. Kūčioms 600 DM 
paaukojo B. Madušauskas iš Schwet- 
zingeno, 500 DM — dr. K. Ašoklis iš 
Ulmeno. Po kelis šimtus markių at
siuntė ir trijų darbo kuopų vyrai iš 
Darmstadto, Kaiserslauterno, Schwet- 
zingeno.



Nida: “Žvejų kaimelis tarp kopų gelsvų, kur ošia pušys ant kalvų” (V. Bložė) Iš leidinio "Lietuvos nerija”

Paleiskite suimtuosius!

Keliu iš Klaipėdos į Nidą
B, STUNDŽIA

Apie Klaipėdą ir uostą buvo 
nemažai rašyta. Bet ar daug 
kam teko matyti vietoves Į pie
tus nuo Klaipėdos, kur žaliuoja 
kalnų pušys, lapuočiai, vėjas 
pusto smėli, saulėje švyti raudo
ni vasarnamių stogai, kur vie
tomis nuo augštesnių kopų ma
tosi šviesos spindulių pasidab
ruotos Kuršių marios ir Balti
jos jūra.

Žinome kas atsitiko po I D. 
karo — dalis Mažosios Lietuvos 
buvo atskirta nuo Vokietijos, ir 
jos nauji laikinieji šeimininkai 
prancūzai mielai kalbėjosi su 
denkais, tikėdamiesi, kad jie 
perims Klaipėdą, žinoma, ir 
Lietuvą. 1923 m. buvo suorga
nizuotas prieš prancūzus ir jų 
vietinius talkininkus sukilimas, 
sausio 15 d. užėmęs Klaipėda. 
1939 m. Hitlerio vokiečiai at
plėšė Klaipėdos kraštą nuo Lie
tuvos, bet 1945 m. ta sritis vėl 
buvo Įjungta į sovietinės Lietu
vos respubliką.

Į Neringą
Iš Klaipėdos einančiais kel

tais? kurie paima keleivius ir 
automobilius, perplaukiame per 
siauriausią Kuršių marių vietą 
j Smiltynę, kuri yra Klaipėdos 
priemiestis.

Pasukę j šiaurę, aplankykime 
Kopgalį, kur buvusioje tvirto
vėje yra įsikūręs jūrų muzėjus 
— akvariumas. Be to, Smilty
je yra klaipėdiečių mėgstamas 
paplūdimys, jachtklubas ir se
nos kapinaitės.

Pavažiavę truputį į pietus, 
būsite sustabdyti prie vartų, ir, 
jei iš anksto nepasirūpinote lei
dimu įvažiupti į Neringos mies
tą, turėsite grįžti atgal. Tiems, 
kuriems pavyko pro vartus įva
žiuoti, būtina prisiminti, kad 
nerijoje draudžiama kurti lau
žus, statyti palapines, gadinti 
kopas ir žaloti augmeniją.

Kadaise teko lankyti Nerin
gą buriuojant Kuršių mariose 
ar vaikščiojant po kopas. Ir da
bar, po daugelio metų, nubu- 
riavus tūkstančius jūrmylių, pa
mačius vieną, antrą žinomą gro
žiu vietą, galima teigti, kad Ne
ringa savo grožiu prilygsta ki
toms pagarsėjusioms vietovėms.

Kadangi Neringoje daug kas 
yra pasikeitę, pasitelkę vado
vais Mildą Telksnytę ir J. MešĮ 
su jų aprašymais, keliaukime 
nuo Klaipėdos iki Nidos ir su
stokime prie Grobšto rago.

Kas ta nerija?
Smėlis, vėjai ir jūra yra 

veiksniai, kurie maždaug prieš 
8000 metų sukūrė neriją (smė
lio sekluma, juosta išilgai kran
to). Padavimai sako, kad ją su
pylė milžinė Neringa, norėda
ma apsaugoti žvejus nuo vėjų 
ir jūros bangų.

Žmonės ten apsigyveno tur
būt jau prieš 4000 metų. Tai 
buvo baltai — lietuvių, latvių ir 
prūsų protėviai. Vikingams pra
dėjus plėšti Baltijos pajūrį, Ne
ringoje gyventojų skaičius su
mažėjo, bet nuo maždaug X š. 
iki kryžiuočių antplūdžio ten 
vėl kūrėsi kaimai. Riterių ordi
nas pastatė pilis Rasytėje, Pil- 
kopoje, Ventės rage ir Klaipė
doje. Nuo XVI š. kolonizatoriai 
ėmė vietos gyventojus vokietin
ti, be to, juos stipriai apnaikino 
maras, badas, švedų ir rusų ka
riuomenės.

Nuo senų laikų nerijos dyku
moje atsirado smulki augalija, 
vėliau krūmai ir miškai. Juos 
kartais apnaikindavo gaisrai, 
vėliau karai ir galiausiai pirk
liai. Tik XIX š. pradžioje imta

si nerijos smiltynus apželdinti. 
Tas darbas tęsiamas ir dabar. 
Bet, neįmanoma apsidrausti 
nuo gamtinių nelaimių. 1967 
m. per visą Lietuvos pajūrį pra
ūžęs uraganas apgriovė Palan
gą, o Neringoje išvertė 21.000 
kvadratinių metrų gražiausio 
miško. Dabar visa nerija yra pa
vadinta Neringos miestu ir yra 
valstybinis parkas.

Juodkrantės link
Pakeliui į Juodkrantę paste

bėsite stogastulpius su stilizuo
tomis burėmis ir vėtrungėmis 
ant stiebų. Vėtrungės kadaise 
rodydavo kuriam kaimui žvejų 
laivas priklauso. Pravažiuosite 
kopų sutvirtinimo 'darbams va
dovavusio G. Hageno vardo 
augštoką kopą, Hitlerio armi
jos įrengtus įtvirtinimus ir, at
sistoję ant Meškos kalvos, pa
matysite jūrą. Dvyliktame kilo
metre yra pamatai pastatų, ku
riuose gyveno 1870-72 m. karo 
prancūzų belaisviai, dirbę prie 
kopų sutvirtinimo. Vėliau ten 
plušo visaip išnaudojamos mo
terys, gal todėl nedidelis pama
rio klonis vadinamas Meilės slė
niu.* <- •• • • *

Gintaro kasyklos
Automobiliui riedant toliau, 

atsiveria vaizdas į Budnio įlan
ką. Palikę Lybio ir Lapnugarės 
kopas, įvažiuosite į Juodkrantę. 
Senoji Juodkrantė, kurios var
das jau minimas 1429 m., buvo 
įsikūrusi maždaug IV2 km. į 
šiaurę nuo Lapnugario, o dabar
tinė Juodkrantė pradėjo staty
tis apie XVII š. vidurį.

Ties Juodkrante buvo ginta
ro kasyklos, kuriose 1870-85 m. 
žemkasės dirbo dieną naktį ir 
išgriebė per 2000 tonų gintaro. 
Dabar toje vietoje yra maža 
Gintaro įlankėlė.

Juodkrantės gyvenvietė išsi
dėsčiusi Kuršių marių pakraš
tyje. Turi savo prieplauką, ku
rioje sustoja greitaeigis laivas 
ir išleidžia į krantą keleivius. 
Vasaros metu gyventojų padau
gėja, nes tai ramus miškų ap
juostas poilsio miestelis.

Netoli Juodkrantės seniau 
buvo liepų ir ąžuolų miškas, kur 
senovės lietuviai garbino savo 
dievus. Dar 1750 m. vokiečiai 
nubaudė daug žvejų už senųjų 
dievų garbinimą ir už šventos 
ugnies po liepomis ir ąžuolais 
kūrenimą.

Keliaujantis smėlis
Palikę Juodkrantę, prava

žiuojame Avinkalnio ragą, ne
toli kurio 1890 m. vėjas buvo 
atpustęs Naglių kaimo kapinai
tes. Naglių kaimas kelis kartus 
keitė savo vietą. Viena naujųjų 
vietovių — Naujieji Nagliai 
dar buvo vadinami Agilos kai
mu. 1922 m. tarp Avinkalnio ir 
Naglio ragų viena kopa nuvirto 
į marias su dideliu trenksmu.

Vingiuotas kelias mus prive
dė prie Pervalkos. Vietos gy
ventojų ten nedaug, nes vieto
vė skirta poilsio namams. Per
valka buvo įkurta smėliui už
pusčius senuosius Naglius. Va
žiuodami iš Pervalkos į pagrin
dini kelią, pamatysime L. Rėzos 
atminimui pastatytą paminklą. 
Tai brangus mums poetas, 
mokslininkas ir liaudies dainų 
rinkėjas. Jis gimė Karvaičių 
kaime, į pietus nuo Pervalkos, 
kuris buvo smėlio užpiltas. L. 
Rėza pirmasis išleido K. Done
laičio “Metus”, o jo liaudies 
dainų rinkinys dingo valstybi
niame Karaliaučiaus archyve. 
Apie savo gimtąjį kaimą jis 
taip eiliavo:

Vos prieš keletą metų ties pirkiom 
čia sodai žydėjo

Ir kaimelis romus tęsės lig marių 
pakrantės.

šiandien tačiau ką matai? Vien vėjo 
nešiojamą smėlį.

Ak, nurieda čionai ne vienam 
skausmo ašara skruostu.

Kurgi kaimelis romus, kurgi 
žydintys sodai?

Baltuoja vien vietelė, kur tėvai 
gyveno.

Giliai Įsmukę jų kaulai pavasario 
nebjunta,

Lakštingala nebgieda jiems 
krūmuose giesmelių,

Kaimenė nebateina šaltiny atsigerti, 
Karveliai neburkuoja svetingoje 

liepelėj. . .
Bet aš liūdnas tėviškės mylėt 

nenustosiu. . .
Kiekvieną medi, kurs žuvo, širdyje 

nešiosiu.

Nidoje
Prie 39-to kilometro rasime 

rodyklę, vedančią į Preilą. Tai 
nedidelis kaimas, kurio beveik 
visi gyventojai yra žvejai.

Ties Preila yra gražus kalna- 
pušių miškas. Puikūs vaizdai at
siskleidžia nuo senosios'smuk
lės kalvos — Vacekrugo; nuo 
jos jau matosi tolumoje ir Ni
dos kopos. Netrukus įriedame 
ir į Nidos miestelį. Tai didžiau
sia, gražiausia ir architektūriš
kai įdomiausia Neringos gyven
vietė. Miestelis prigludęs prie 
Kuršių marių, apjuostas pušy
nų. Ten yra išlikusių daug senų 
tipiškų žvejų namų, kurie sau
gomi kaip architektūriniai pa
minklai. Nuėję į Neringos isto
rinį muzėjų, rasime seną žvejo 
sodybą ir joje įvairius buities 
reikmenis. Ten yra ir senieji 
žvejų laivai “kuręnai”.

Salia Nidos yra stovyklavie
tė turistams, o netoli jos turtin
ga archeologinė vieta. Nidoje 
saugomas ir rašytojo Tomo 
Manno namelis. Ir aš prisime
nu, kai kadaise atplaukę į Nidą 
stebėdavome gražias iš Vokieti- 
j o s atplaukusias jachtas ir 
triukšmingą restoraną. Kartą 
mūsų burinė valtis buvo perma- 
ža, tad teko įsisukus į gabalą 
palapinės nakvoti ant paplūdi
mio smėlio.

Gal nevienas prisimins, kad 
už Nidos kelias, bėgantis augš- 
tyn į Parnidos kopas, veda Į bu
vusią sklandymo mokyklą, ku
rią, baigiantis karui, besitrauk
dami vokiečiai sudegino. Par
nidos kalvų smėlis sugriovė se
nus Lotmiškių, Kuncų Priedi- 
nės ir Pilkopos žvejų kaimelius.

Gan žavus yra Tylos slėnis, 
kuris yra maždaug už kilometro 
į pietus nuo Nidos. Ten irgi bu
vo prancūzų belaisvių stovykla. 
Gal todėl kartais ta vieta vadi
nama Mirties slėniu. Kaikas do
misi ir Nidos švyturiu.

Betgi, mielas keleivi, susto
ki prie Grobšto rago, nes toliau 
į pietus, nors tai istorinė bal
tų žemė, šiuo metu sovietinei 
Lietuvos respublikai nepriklau
so.

Ingersoll, Ont.
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką B. Ke- 
buriui už manęs nuvežimą į ligoninę. 
Ypatingą padėką reiškiu dr. J. Sa
les už padarytą operaciją, kun. Tony 
Busuttil ir sister Beaty už lankymą 
ligoninėje. Ačiū V. Vaitkui, Justui 
Šakiniui, Pr. Kazukoniui, J. Wronai, 
A. Šilbajoriui, H. B. Keburiams ir 
savo žmonai už lankymą ligoninėje. 
Taip pat dėkoju visiems už dovanas.

Dėkoju Londono pensininkų klu
bui už vertingą knygą.

Ačiū V. Vaitkui už parvežimą į 
namus. Ačiū visiems —

Jūsų K. Girnys

Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komitetas 
1980 m. birželio 21 d. 
nr. 32

LIETUVOS KP CENTRO KO
MITETUI IR VYRIAUSYBEI

1980 m. valstybinio saugu
mo komiteto darbuotojai, apkal
tinę tarybinės santvarkos šmei
žimu, suėmė keturis kovotojus 
už Lietuvos tikinčiųjų teisei 
Povilą Buzą, Anastazą Janulį, 
Genovaitę Navickaitę ir Oną 
Vitkauskaitę. Suimtiesiems iš
keltos baudžiamosios bylos. Vi
suotinai tvirtinama, kad jie bū
sią baudžiami už “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” ga
minimą ir platinimą.

Ar suimtieji — Buzas, Janu
lis, Navickaitė ir Vitkauskaitė 
— yra nusikaltėliai? Ne! Mes 
apklausėme daugelį šiuos suim
tuosius gerai pažinojusių žmo
nių — jie visi tvirtino, kad su
imtieji yra dori lietuviai ir pa
vyzdingi katalikai, kuriems tik 
pavydėti galima jų moralinio 
kilnumo. Tokius žmones kaltin
ti tarybinės santvarkos šmeiži
mu bei juodinimu yra nesąži
ninga ir žema.

Jei tarybinėje Lietuvoje ne
būtų pažeidinėjamos elemen
tarios tikinčiojo žmogaus teisės 
ir jei nebūtų stengiamasi religi
nių susivienijimų nuostatų ir 
įvairių nepaskelbtų instrukcijų 
pagalba administruoti Bažnyčią,

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 274-5301 Ona Stončius.

MAE 
LAINE

Nauja darbo globa namu 
darbininkams

Įsigalioja nuo 1981 metų sausio 1 dienos

Išleistas naujas potvarkis, praplečiantis globų namų darbininkų (virėjų, šeimininkių, auklių), kurie dirba 
daugiau kaip 24 valandas j savaitę. Jis netaikomas vaikų prižiūrėtojams bei draugams.

Atlyginimai
Namų darbininkai turi teisę gauti
$24 j dieną ' .
$132 j savaitę
$568 j mėnesį arba
$3 į valandą

Kambarys ir maistas
Savininkai gali atskaityti $50 į savaitę nuo namų darbininkų, atlyginimų už kambarį ir maistą.

Laisvalaikiai
Namų darbininkai turi teisę gauti 36 valandas iš eilės laisvo laiko į savaitę be jokio atskaitymo 
iš atlyginimo. Jei darbininkas atlieka kurį darbą savo laisvalaikiu, turi teisę gauti tokio pat 
ilgumo laisvą laiką arba atlyginimą — bent $3 į valandą.

Metinės atostogos
Namų darbininkai turi teisę gauti dvi savaites atostogų į metus ir bent 4% metinio atlyginimo 
atostogoms.

Viešos šventės
Namų darbininkai turi teisę į septynias apmokamas statutines šventes per metus. Jeigu jie 
atlieka darbą tą šventą dieną, jiems turi būti duodama kita reguliariai apmokama laisva die
na prieš sekančias metines atostogas.

Visiems namų darbininkams, įskaitant ir tuos, kurie dirba mažiau nei 24 valandas į savaitę, vaikų pri
žiūrėtojus ir draugus, — galioja ir toliau globos potvarkiai, liečiantys darbo užbaigimą, nėščių ato
stogas, vienodą atlyginimą už tokį pat darbą ir atlyginimų išgavimą.

Papildomos informacijos gaunamos Ontario darbo ministerijoje — Employment Standards Branch, 
Ontario Ministry of Labour šiuose miestuose:

Toronto
400 University Avenue 
M7A1V2
Tel.: (416) 965-5251
Kitchener
824 King Street West 
N2G 1G1
Tel.: (519) 744-8101
Sault Ste. Marie 
390 Bay Street 
P6A1X2
Tel.: (705) 949-3331
Windsor 
500 Ouellette Avenue 
N9A1B3
Tel.: (519) 256-8278

Ontario 
Ministry of 
Labour 

Ontario

nebūtų nė “Kronikos”, regis
truojančios tikinčiųjų bei Baž
nyčios diskriminacijos faktus.

Lietuvos tikintieji nuolat su
siduria su įvairiais sunkumais ir 
todėl visai logiška, kad atsiran
da žmonių, kurie, norėdami ap
ginti tikinčiuosius ir neturėda
mi jokių kitų priemonių, taisy
tinus faktus kelia į viešumą. Ar
gi reikia už grotų sodinti tokius 
žmones, kurie kovoja už tai, 
kad būtų laikomasi tarybinės 
konstitucijos raidės, tarybinės 
vyriausybės ratifikuotų tarptau
tinių susitarimų ir kad būtų 
skaitomasi su žmogaus orumu? 
Tokius žmones valstybė privalo 
gerbti. Prieš tiesą visiems rei
kia nulenkti galvas. Reikia tu
rėti drąsos sąžiningai pažvelgti 
į padarytas klaidas, nesvarbu 
kaip didelės jos būtų. Skaudi 
iliuzija — bandyti nuslėpti ti
kintiesiems daromas skriaudas, 
nusikaltimus — šito siekti kan
kinant nekaltus žmones. Ką 
apie šitai pasakys istorijos teis
mas?

Dievo, tiesos ir tikinčios tau
tos vardu mes jums sakome — 
paleiskite į laisvę nekaltus 
žmones: Povilą Buzą, Anastazą 
Janulį, Genovaitę Navickaitę ir 
Oną Vitkauskaitę.

Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ka
talikų Komiteto nariai — kuni
gai: Jonas Kauneckas, Alfonsas 
Svarinskas, Sigitas Tamkevi- 
čius, Vincas Vėlavičius ir Juo
zas Zdebskis.

Hamilton
1 West Avenue South 
L8N 2R9
Tel: (416) 527-2951
London
205 Oxford Street East 
N6A 5G6
Tel.: (519) 439-3231
Sudbury
199 Larch Street
P3E 5M7
Tel.: (705) 675-4455

Nemokami telefono numeriai nurodyti vietinėse jūsų telefono knygose, 
kur išvardintos vyriausybės įstaigos
Ontario vyriausybė padeda žmonėms

Employment Robert G. Elgie. M.D. William Davis,
Standards Minister Premier.
Branch

Kryžių miškas okupuotoje Lietuvoje ant Kryžių kalno, kur atsispindi lietuvių 
tautos kančia ir tikėjimas. Daug kryžių buvo sunaikinta, bet atsirado nauji

Sao Paulo lietuviai ir jų sodyba Lituanika
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

jas, kuris, nieko pats nesukūręs, 
griauna sveikų bei realių pro
jektų vykdomus užsimojimus. 
Neigiami žodžiai bei mintys pa
siekia Siaurės Amerikos ener
gingas ir darbščias‘lietuvių ko
lonijas ir perduoda visai ne
tikslų šių dienų Brazilijos lietu
vių gyvenimo vaizdą.

Nebekalbėkime apie didelę 
Sao Paulo lietuvių koloniją kaip 
neveiklią ir nutautėjusią. Tai 
netiesa, šių dienų tiesa yra vi
sai kitokia. Buvo laikas, karo 
metu ir po karo, kai dėl visokių 
priežasčių kolonija buvo susi
skaldžiusi ir net pasitraukusi iš 
tautinio darbo. Bet tai buvo pri
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versta daryti, nes tuo laiku Bra
zilijos įstatymai draudė veikti: 
laikraščiai, mokyklos, draugi
jos ir t. t. buvo priverstos užsi
daryti. Tas laikotarpis, trukęs 
ilgiau kaip 10 metų, labai pa
kenkė šio krašto svetimtau
čiams, ne tiktai lietuviams. Bet 
šiandien Sao Paulo lietuvių ko
lonija yra atgijusi, susiorgani
zavo ir grįžusi į tautinį judėji
mą. “Mūsų Lietuvos” ir litera
tūros būrelio 30-ties ir 10-ties 
metų sukaktys tai liudija.

Lituanikos suplanavimas ir 
jos įvykdymas yra ne kas kita, 
kaip tos kolonijos ne tiktai atgi
jimas, bet ir jos pakilimas į 
naujus horizontus.
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Pasakiški priėmimai pas filmų didžiūnus
Neatsirado režisoriaus pageidauta dainininkė lietuvaitė

ALGIRDAS GUSTAITIS vėl užsivelka švarką. Seiminin- sako angliškai. Filmų, dainų

Alano kartos likiminiai metai
----- PR. NAUJOKAITIS------------------------------- ----------------

Pas “Columbia” pirmininką
šaunioje Beverly Hills mies

to dalyje, Kalifornijoje, prie 
“Columbia Pictures Corp.” pir
mininko namų, laukia keli rau
donais švarkais, baltais marški
niais, mėlynomis kelnėmis jau
ni, greiti vyrai. Jų viršininkas 
tamsiai apsirėdęs, baltais marš
kiniais, juodu kaklaraiščiu. 
Lankstydamiesi paima svečių 
automobilius.

Kiek toliau — “Columbia” 
filmų įmonės informacijos sky
riaus viršininkas su tolygia pa
reigūne iš Niujorko. Pasakius 
pavardę, smagiai šypsosi, spau
džia ranką, dėkoja.

Vos įžengęs į namą, gaunu 
didelį voką su nuotraukomis, 
keliolika puslapių informacijų 
ir 10 spalvotų skaidrių apie fil
mą “The Competition” su Ri
chardu Dreifussu ir Amy Ir
ving.

Spaudos konferencija jau 
prasidėjusi. Siūlo eiti arčiau. 
Pasilieku tolėliau. Girdžiu klau
simus, atsakymus. Gerą valan
dą.

Namas puikus, daug medžio 
puošmenų. Didelis parkas aplin
kui, Originalūs paveikslai ant 
sienų. Bibliotekoje: anglų k. en
ciklopedija, politinės, kelionių, 
istorinės, filosofinės, literatūri
nės, meno, skelbimų, filmų kny
gos. Keliolika didelių albumų 
su asmeninėmis nuotraukomis, 
ranka padarytais įrašais.

Sėdame prie apskritų stalų 
dešimčiai žmonių. Visi užsienio 
spaudos atstovai, pažįstami dau
gelį metų. Švelniai rožinės stal
dengtės. Krištolinės taurelės 
trijų rūšių. Didelė vaza su įvai
riaspalvėmis gėlėmis. Skirtingų 
rūšių cigaretės, degtukai.

Maloni šeimininkė ponia 
Frank Price. Jai patinka piešti, 
bet, neturint gerų ryšių, sunku 
išeiti į meno pasaulį. Jos portre
tas ant sienos.

Šalia esanti vengrė dejuoja, 
kad jai šalta — ar negalima 
įjungti šildymo? Pasakė šeimi
ninkei tiesiai į akis. Mes pamė-
lynuojame iš gėdos dėl jos ne
mandagumo. Lauke saulė, 75F, 
čia pakankamai šilta.

Pradedame valgyti avokadus 
su krevetėm (šrimpsais), vėžiais. 
Tarnai pilą rąudoną, baltą vyną 
ar ko nori. Antroji dešinėje — 
amerikietė žydė nenori valgyti 
atneštos minkštos, puikios mė
sos, kuri iškepta vidutinikai, ir 
paprašo atnešti gerai iškeptos. > 
Mes geltonuojame iš gėdos. . . 
Švedas pradeda rūkyti cigarą. 
Prancūzė aiškiai pasako, kad 
jai nepatinka cigarų dūmai. Bet 
švedas ir toliau traukia dūmus, 
pūsdamas kiek virš stalo. Italas 
gėrisi filmu, kur vyras nuogai 
išsirėdo. Sakome, kad tai kvai
las nesusipratimas, švedas ker
ta, esą jis kiekvieną rytą kelia
si nuogas, tai kas gali būti blo
go panašiai pamatyti filme. 
Ateina malonioji šeimininkė. 
Kitas švedas nusivelka švarką, 
tardamas, kad jam karšta. Mes 
raudonuojame iš gėdos. . . šei
mininkė švelniai pastebi, kad 
pas juos namuose švarkai nenu- 
sivelkami. švedas atsiprašo ir

Dail. A. Tamošaitienės ir A. Veselkienės kilimų bei tautinių drabužių pa
roda Venecuelos sostinėje Karake 1980 m. lapkričio 22 d. Iš kairės: VLB 
Karako apylinkės pirm. Marius Kvedaras, dail. Anastazija Tamošaitienė, 
Rimas Rosales, Virginija Ignatavičiūtė, Aldona Veselkienė, Dalia Šulcaitė, 
Elena Baronaitė. Paroda susilaukė gausių lankytojų, ypač lietuvių
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minės sekmadienį, vasario 8 d., In
ternational Institute patalpose, 864 
Delaware Avenue. Minėjimo pradžia 
— 3 v.p.p. Kalbės Buffalo valstybi
nio universiteto mokytojų kolegijos 
psichologijos prof. dr. Jurgis Ka
ruža, jn. Meninėje programos dalyje 
bus dailusis žodis, dainos ir muzi
ka. šią programos dalį atliks Ročes- 
terio menininkų grupė: Izabelė 
Žmuidzinienė, Angelė Dziakonienė, 
Andrius Cieminis, Vytautas žmuid- 
zinas ir Raimundas Obalis. Per mi
nėjimą bus renkamos ir aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalams, pager
biant kiekvieno aukotojo valią. 

kė šypsodamasi sako tik pajuo
kavusi.

Tarnai atneša didžiulį indą 
su kalneliu ledų. Ant jų braš
kės, pjaustyti bananai, gabaliu
kai apelsinų. Kiekvienas gauna
me po lėkštelę karšto šokolado 
pasidažymui tų vaisių. Pilama 
kava, arbata.

Praveriamos durys, šeiminin
kas Frank Price su keliais vy
rais įžengia į aptamsintais lan
gais kambarį. Paaiškina, rodys 
sporto rungtynes: “Columbia” 
filmų įmonės fotografai daro 
nuotraukas. Vos stabteli, tari 
žodį, jau ir blyksi ant tavęs švie
sos. Bet ką su tomis nuotrauko
mis daryti? Jų turiu krūvas.

Šeimininkai dėkoja už atsi
lankymą. Raudonais švarkais 
tarnai išbėga, atvairuoja auto
mobilius, nusilenkdami atidaro 
duris, dėkoja, sako “sir”, vėl 
nusilenkia, šypsosi.

Pas Madleen Kane
Tos pat dienos vakarą, vos 

sugrįžęs iš “Columbia” filmų 
bendrovės pirmininko Frank 
Price namų ir vaišių, pakviestas 
vykstu pas dainininkę, artistę 
Madleen Kane.

Vėl Beverly Hills kalnuose. 
Gatvė pačioje kalno viršūnėje, 
visiškai neapšviesta. Prie mūro 
sienos policija. Civiliai patikri
na sąrašą, atžymi, palydi plačiu 
kiemu, dėkoja, kad atvykau.

Eilė kambarių dešinėje. Di
deliame kieme šildomas mau
dymosi baseinas. Jame plūdu
riuoja didžiulis gėlių daiktas, 
lyg milžiniškas vainikas, kam
puotas, augštas, kelių metrų į 
šonus.

Vėsus vakaras. Spalvotais 
mažais prožektoriais apšviestas 
kiekvienas kampelis. Garsintu
vai skleidžia smagią muziką. 
Tarnai — kas keli žingsniai. Jų 
bent 20 vyrų, 10 moterų^ Visi 
uniformuoti. Po kiekvieno saki
nio sako “sir”.

Be užsienio spaudos atstovų, 
matyti nemažai filmų artistų, 
dainininkų. Kelios negrės keis
tai susuktais plaukais, perver-
tais sagutėmis. Su įvairių spal
vų kailiniais, akiniais (gal iš 
mandrumo). Ištaigingais drabu-' 
žiais. Vienas juodas vyras vos 
įlenda pro duris. Ūsai, barzda, 
žandenos. Visi juokiasi — aiš
kiai dirbtiniai. Kiekvieną mote
rį stengiasi bučiuoti. Girdžiu, 
vienas užsienio atstovas: “Raga
nos atvyko”. Kitas: “Ar tos ožio 
kuodo plaukais ir mygtukais 
galvose?”

Prie baro gauni ką nori. Tuo
jau pasirodo konjakai, vynai. 
Tarnai vaikščioja su metro ilgu
mo šampano bonkomis. Vos pa
kėlus pirštą, pila, neša pasaky
tą gėrimą. Kiti nešioja sidabri
nėse didžiulėse lėkštėse užkan
džius.

Atėjo Madleen Kane. Plonu
tė, puikiai blizgančiomis, mėly
nomis akimis. Žiūri, šypsosi. 
Tamsia suknele, baltu apsiaus
tu. Aukso grandinėlių krūva. 
Puošni skrybėlaitė. Pasisako 
esanti švedė. Mūsų spaudos or
ganizacijos pirmininkė šiais me
tais yra taip pat švedė. Užkalbi
na švediškai, bet dainininkė at-

Kviečiame artimuosius kaimynus 
kanadiečius atsilankyti į šį mūsų 
minėjimą.

Lietuvių klubo valdyba

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

pramonėje tautybė yra paskuti
nis dalykas. Filmuose stengia
masi neturėti tautinio atspalvio. 
Aišku, žydai sau pasidarė išim
tį.

Sėdžiu minkštų odų sofoje. 
Priekyje didžiulis baltas stalas 
geltonais rėmais. Ant jo — du 
didžiuliai briedžiai, turbūt iš 
dramblio kaulo. Ir žuvis. Ir vėž
liai, antys. Nutariame — stalas 
perdaug apkrautas.

Arabas būtinai nori supažin
dinti su jo nauja gražuole blon
dine kaip saulutė. Korėjos at
stovė pasakoja apie savo daržo
vių maistą. Mano bičiuliai lat
viai visad taikliai pastabūs. Vi
sad gražiai apsirėdęs, taktiškas 
meksikietis. Vokietis atsivedė 
naują merginą.

Sodas išklotas žaliu kilimu. 
Kalno viršūnė. Apačioje Los 
Angeles didmiestis atrodo paša-' 
kiškai pasinėręs milijoninėse 
šviesose. Maža tvorelė, ir tuoj 
skardis žemyn. Sargybiniai vis 
praeina. Didžiulė eglė apsagsty
ta šimtais lempučių Kalėdų 
švenčių proga. Plati, ilga veran
da atsiremia į milžinišką, pa
svirusį, šimto šakelių medį, 
įvairių spalvų šviesos. Dega šil
domieji žibintai. Baltos, minkš
tos kėdės, foteliai, sofos. Balti 
telefonai su daugybe mygtukų. 
Pilna pradėtų ir neišgertų tau
relių.

Neseniai vienas filmų režiso- 
rius prašė mane jam pasiūlyti 
20 metų amžiaus dainininkę. 
Pradžiai pateikti garso juostą 
ir nuotrauką. Skambinau ke
liom lietuvaitėm, bet nė viena 
nesutiko. Girdi, nepasiruošu
sios, dar nebaigė mokslo, nemo
kės vaidinti ekrane ir t. t. Na, 
jei šitaip žiūrėsime, tai niekad 
nepakliūsime į Beverly Hills 
kalno viršūnę. Juk vienu filmu 
ar viena plokštele galima už
dirbti daugiau nei visą amžių 
dirbant kitose srityse. Baimė ar 
vergiškumas neleidžia pajudė
ti į filmų pasaulio viršūnes?

LAIŠKAS 
' io.

ALĖ ROTA klausau jos šnopavimo, lengvo
knarkimo. . . Vis iš naujo užgula

Apsigalvojau, rašysiu laišką. 
Ankstus rytas, dar santėmis, 
šviesos nedegsiu. Kaip kitaip 
susikauptum, į save įsižiūrėtum? 
Šviesią dieną — nei laiko, nei 
tokių rimtesnių minčių; skubi, 
tai ir išsiblaškai. '

Slopus rytas, matyt, bus be 
saulės, nors ir vasara įpusėjo, 
laikas, kai saulės tikimės besi
ritinėjančios. Į mano medinį 
namelį jau smelkiasi šutra, žio
vauju, sunku kvėpuoti. Mieguis
tas, o nubudau labai anksti ir 
nebegalėjau lovoj ištverti. Tylu 
čia, nors ausį užkliudo tolimas 
miešto judėjimo dundesys ar 
ūžimas. Po mūsų namelio lan
gais ciepteli, švilpauja, burbu
liuoja paukščiukai. Velionė ma
no žmona džiaugdavosi,'kad jie 
vis lizdelius pasitaiso tankiame 
šiapus mūsų tvoros krūme; 
paukščių nameliai, girdi, žmo
nių namams laimę atneša. Tai 
ir pritrupinu jiems duonos, nuo 
stalo suberiu, kartais kokių 
kruopų saują pažeriu išilgai ta
ko vartelių link. Tegu atskren
da, tegu ciepsi, — lyg ne taip 
vienas jaučiuosi, lyg jaukiau, 
šeimynėlę turiu.

Atsisėdu prie stalo, pasitai
sau medinėj kėdėj, kurios atlo
šas pusiau nuskeltas. Šėldami 
vaikai, pešdamiesi, kai buvom 
su mama darbe, nudaužė. Taip 
kitos ir nebeįsigijau. Tas kam
barėlis (juokai!) — lyg ir mano 
darbo kambarys, kabinetas; 
ateidavau čia nuvargęs, po fizi
nio darbo, prisėsdavau, laikraš
tį paskaitydavau, kokį laišką. . . 
Lyg ir atsiminimas anų laikų, 
pasididžiavimas privatumu, 
kaip tada — progimnazijos raš
tininko Augštaitijoj šviesiu 
kambariu, kur turėjau patogią, 
su minkštu atlošu kėdę, didelį
medinį, iki blizgėjimo nutrintą, 
rašomąjį stalą. . .

Giliu atodūsiu iškvepiu da
bar snūdulį, nustoju žiovavęs. 
Visada linkęs į nemigą, geru at
veju nukrintąs tik porai ar ke
liom valandom į gilesnį miegą, 
praėjusią naktį vos perslinkau 
tarp lengvų sapnelių ir sunkių 
minčių (man rodės, — atviro
mis akimis). Šaltas, nebemielas 
guolis: ilsina sąnarius, bet nę- 
prablaivėja galva, neatsigauna 
dvasia. Prabudęs ištiesiu ranką 
į antrą lovą, tuščia. . . Jau be
veik metai, kai nebeturiu jos, 
savo Onutės, o vis ranka išsitie
sia į antrą pagalvę, nubudęs

Rašytojas Balys Gaidžiūnas 
1980 m. išleisdino du savo poe
zijos rinkinius. Metų pradžioje 
išleistas religinės poezijas rin
kinys “Septyni paskutiniai Kris
taus žodžiai lietuvio maldose”, 
o rudens pradžioje išėjo iš spau
dos patriotinės poezijos rinki
nys “Mano kartos likiminiai 
metai”. Tai penktasis B. Gai- 
džiūno poezijos rinkinys. Auto
rius yra parašęs ir kelias belet
ristikos knygas.

.Rinkinio vedamasis motyvas 
yra išreikštas knygos pradžioje 
įdėtais dviem sugretinimais. 
Okupantų pastangos sunaikinti 
lietuvių tautą nusakomos ketur
eiliu:

KETURI DEŠIMTMEČIAI — JIE 
ŠAUKIA:

Kirviu nukirst ir iškapot šaknis 
Sudeginti, paversti pelenais, — 
Tegul toj žemėj niekas neatgis 
Ir šiandien, ir rytoj, visais laikais!

Kovojanti tauta atsako:

KETURI DEŠIMTMEČIAI 
KARTOJAM:
Atšips tie kirviai į gelmių šaknis, 
Krauju pražydus žemė juos 

pasmaugs!
Per amžius augusi ir brendusi 

mintis —
Suskaldys akmenis ir laisvėn šauks.

Tai likiminės kovos motyvai. 
Jie įvairiais niuansais pinasi vi
suose šio rinkinio eilėraščiuose. 
Pavergėjai naikina Lietuvos 
kaimą, žaloja jaunimo dvasią, 
tremia tėvynę mylinčius žmones 
į Sibirą, tremtiniams neleidžia 
grįžti į savus namus. Ašaras iš
spaudžiančių sunaikinimo moty
vų apstu daugelyje eilėraščių. 
Iš namų tremiama motina išėjo 
tik lazdele pasiramsčiuodama, o 
su ja kartu raudojo paukščiai, 
medžiai ir kelio akmenėliai. Ir 
staklėse jau nėra audėjėlės, nė
ra skambių kaimo dainų, daug 
brolių krito laisvės kovoje miš
kuose ir prie Netnuno.

liūdnumas ir gailestis, kad ją, 
tokią greitą, energingą, suma
nią, pasalūniška liga užklupo 
ir. . . Būdavo, dejuos, vaitos, 
paskui — žiūrės paklaikusiu 
žvilgsniu į ligoninės lubas. . . 
Ir — užgeso. Jokie gydantys 
bei raminantys švirkštai nei 
vaistai nebepadėjo, jokie pjaus
tymai, švitinimai. . . Geso mano 
Onutė, nyko, maldaujančioms 
akims vis didėjant. . . Gailu bti- 
vo žiūrėti, širdį plėšė, niekas 
nebebuvo miela. Bet ką gi pa
darysi — toks žmogaus likimas. 
Ateina viskam ir visiems pabai
ga, ateis ir man.

Užtat galvojęs, galvojęs, da
bar sėdžiu ir jai tašysiu. . .

Bet kodėl ji — pirma? Vis 
dar tolyn planuodavo, vis taupė, 
žadėjo šį ir tą pirkti, keliauti. . . 
Atėjo mirtis ir nukirpo svajo
nių siūlus.

Onutė, Ona, Aniučiukė. . . Vi- 
šokiais vardais mėgindavau at- 
simeilint, kai papykdavo. . . 
Barni buvo, kieto būdo, man te
duodavo po kelis dolerius išlai
doms, nors vaikus lepino. . . Pa
sišiaušdavo dėl kiekvieno mano 
stiklelio, kokio nusipirkto 
menkniekio, dėl antros tuoj už
sidegamos cigaretės .. . Pamė
gink jai užmiršti šiukšles, laiku 
neišnešti! Bars, mokys, niūks... 
Net kartu man gerklėj pasida
rydavo, kad ir šypsodavaus, o 
ką kita darysi. Vistiek. Tvarkin
ga, gera žmona.

Aš vis ją matydavau tokią, 
kaip aną pavasarį pirmąkart pa
stebėjau, jaugi be gimnazistiš
kos uniformos, kai buvo mūsų 
progimnazijos baigiančiųjų iš
leistuvės. Tokia. . . Ilgom ka
som, lengva marga suknyte, to
kia liauna, skardaus juoko pokš
tininke, vadovė šokiuose bei ra-
teliuose, nenubučiuotom lū
pom. . .

Buvom jau tą pačią vasarą po 
vestuvių. Tokie laimingi! Nors 
jos tėvas ir spaudė abudu ato
stogaujančius prie ūkio dar
bų. . .

O gyvenimas greitai riedėjo. 
Vasara po vasaros, darbai po 
darbų. Išriedėjom ir iš savos, 
gimtosios žemės. Onutė suma
ni, abu dirbom ir stengėmės, tai 
niekur ir niekada nebadavom. 
Per pavojus, per jūras marias 
prasiveržėm iki šių krantų ir 
šių dienų. Nejučia, lyg taip rei
kia, atsirado ir vaikai. Nejučia 
jie ir užaugo.

O tie, kurie nesavo noru iške
liavo į vakarus, nuolat kenčia 
paliktų namų ilgesį. Nori, bet 
negali sugrįžti, klajoja sveti
muose miestuose.

Greta gausių eleginių tonų 
poetas sukuria ir viltingų, ku
pinų pasiryžimo posmų:
Pavasario dainoj telūžta ledas, 
Pavasario dainoj tegieda paukščiai, 
Pavasario dainoj težydi gėlės, 
Pavasario dainoj tegul pakyla 
Ir lauktas, nesulauktas laisvės vėjas!

(86 psl.)

Literatūros kritikai teisingai 
pastebėjo, kad kurti patriotinę 
poeziją yra sunkiausia. Čia į 

’poetinį žodyną braunasi nudė
vėti publiscistiniai žodžiai, o į 
formą — retorika. Tų elemen
tų pasitaikė poezijos milžino 
Maironio patriotinėje lyrikoje, 
jų pasitaiko B. Brazdžionio ei
lėraščiuose, jų neišvengė ir B. 
Gaidžįūnas. Patriotinei lyrikai 
surasti naują formą, origina
lius, nenudėvėtus vaizdus nėra 
lengva. Tačiau B. Gaidžiūno rin
kinyje jaučiamos pastangos 
vaizdžiai ir savaimingai išreikš
ti vidinę emociją. Tremtinio 
nostalgija išreiškiama gerai pa
rinktais tėvynėje paliktais vaiz
dais: tremtinys nori sugrįžti pa
siimti dangaus mėlynę, laukų 
kvepėjimą, net dygų erškėtį. 
Tremtinį gaivina su savimi pa
siimta auksinė tėvynės saulė ir 
vyturio giedojimas iš tėviškės 
laukų. Tremtinio gyvenimas yra 
sudužusi kristalinė vazą, čia 
ašaros ir dainos vienodai skam
ba.

Ima pagunda vieną grakštų 
eilėraštį pacituoti ištisai. Jame 
autorius karklo dūdelės įvaiz
džiu išreiškia ir begalinį tėvy
nės ilgesį, ir jos grožį, ir prara
dimo gėlą. Vaizdas palieka gilų 
įspūdį:
Per naktį grojau' karklo dūdele, 
Dūdelė plyšo paryčiais.
Ėjau ir nežinojau, kad einu 
Pražydusiais laukais.

Aldonėlė ir Tadukas. . . Sū
naiti, dukryte. . . Tadeli! Aldut! 
Aldonyt. K . Žmona, rodos, ma
nęs nebematydavo, tik vaikus. 
Tik jie, tik jiems. . . Dirbo ir ji 
pati, spaudė mane. Kad vaikai 
.mokytųši, kad būtų jiems leng
viau, geriau, kad jie baigtų 
augštuosius mokslus, ko jai, gir
di, nebeteko, man ją, tokią jau
ną mergičką, gyvenimo nepaty
rusią, suviliojus. . .

Ką gi! Kaltas. Pamilau Onu
tę iš karto, mylėjau, jos visada 
klausiau, jai pataikavau. Savo 
palinkimus į stiklelį, į kitus 
lengvumus tvardžiau? Ir pavyk
davo, ir nepavykdavo — žmo- 
gus-esu. Gal kada ir labiau nu
sidėjau, gal jos rūstumo užsi
pelniau.

Medinė kėdė subraška (kad 
tik nesulūžtų!). Argi svorio pri
dėjau? Kai pensijoj, mažiau 
darbo, o kai Onutė už rankos 
nebesulaiko, tai ir antrą sumuš
tinį pasidarau, ir trečią. . . Ir 
alaus. . . Atsiremiu į,stalą; ma
no paties pripjautų lentų, ma
no ir dažytas, ir nupoliruotas. 
Onutė vengdavo bereikalingų 
išlaidų. Vis dar svajojau apie 
tą — pirktinį, su daugeliu stal
čių, kur gali skirtingų reikalų 
popierius tvarkingai sudėti; 
kur laiškai, fotografijos (nebe- 
telpančios į albumą), mokesčių 
pakvitavimai, testamentas. . . Ir 
— testamentas. 1

Žmona buvo labai tvarkinga 
Jau prieš eidama pirmosios ope
racijos, nusitempė mane pas ad 
vokatą. Girdi, reikia susitvar
kyti. Jei kas, tai rami sąžinė. . . 
Ji diktavo, surašėm, pasirašėm, 
testamentą — į voką ir į spintą, 
tada ji — ligoninėn. Sukandusi' 
dantis, pro ašaras, mane tomis 
dienomis iš proto varydama, 
bet savo padarė:

“Aldutei! Nieko — jam. .
Duktė jai — iškilo, o sūnus 

nusmuko, dingo. . . Negalėjau 
ir žodžio įterpti, ne tik savo nu
sistatymą išaiškinti. Buvau per
sigandęs dėl jos ligos, gailėjau
si, užjaučiau, bijojau ją suner
vinti, tai ir pasidaviau. O ji va
žiavo ligoninėn lūpas sučiaupu
si, įsitikinusi savo nusistatymo 
teisingumu; girdi, ramia sąži
ne. . .

O man širdis nebuvo rami. 
Nebuvo ir nebus rami, kol pa
keisiu. . .

Dar tvirčiau abiem rankom 
atsiremiu į savo paties sukaltą 
stalą, žiūriu žemyn. Akis užkliū
va už didelio rando stalo vidury. 
Šypteliu.

Tai išdykėlis Tadas. . . Ruoš
damas pamokas, būdavo, nenu-

ANITA PAKALNIŠKYTE, dalyvavusi kaip solistė religiniame koncerte Ha
miltono katalikų katedroje, kur buvo atliktas Haendelio “Mesijas” su sim
foniniu McMaster universiteto orkestru ir 150 asmenų choru. Visos sėdimos 
vietos (per 1500) abi dienas (1980 m. gruodžio 5 ir 12) buvo išpirktos ir 
dalis norinčių įeiti negavo bilietų. Koncertams pasibaigus, klausytojai su
stoję entuziastingai plojo, dėkodami koncerto atlikėjams. Solistams buvo 
įteiktos gėlių puokštės kaip padėkos ženklas už didelį darbą

Kalbinau ir vėją, ir šešėlį — 
Jie ruošėsi ramiai miegot. 
O .aš ėjau laukais ir vis norėjau 
Dar dūdele pagrot.
Tokios nakties tikrai daugiau nebus.
Nebus ir man ir jai nebus.
Dūdelė plyšta, kaip žmogaus širdis, 
Kaip vienišas žmogus.

Rinkinio eilėraščiai sugru
puoti į kelis skyrius. Be įžangi
nio skyriaus dar yra: “Mano 
kartos likiminiai metai”, 
“Skausmo dainos”, “Maldos”, 
“Laiškai”. Laiškuose yra pasa

sėdės ramiai. Tai nuspardys, 
tai išpjaustys, tai nagais nu- 
krapštys. . . Motina ir gražiuo
ju prašydavo, ir peiliuką atim
davo, bausdavo. Nenustigo savo 
kailyje, nenurimo, vis kokį nuo
stolį mums iškrėsdavo. Neklau
sė. Jei liepi viena, jis darys kita. 
Mygo jį Ona prie gero pažymio, 
tvarkos, švaros; jis vis priešin
gai. Iš mokyklos nuolatos papei
kimai, kambarys jo rūsio kam
pe suveltas, persiplėš kelhes, 
vis nesišukavęs. . . Nors tu ką!

Gal ųiėgindama nurodyti pa
vyzdį ar ką, šoko tada motina 
girti mergaitę. Žiūrėk, Aldutė! 
Su augščiausiu laipsniu iš ma
tematikos, su pagyrimais iš kitų 
dalykų, tvarkinga, cento be rei
kalo neišleis. . . Vėliau kaldavo 
ir kaldavo prie abiejų — vieną 
gyrė, kitą peikė. Mėgindavau 
juokais nuleisti, (kai sūnus raus
davo ir baldavo), išlyginti. Ona 
sušukdavo, kad esu nerimtas!

Gal ir buvau nerimtas, gal 
esu. Kas čia gali žinoti. Labiau
siai žmogus nežinai apie save, 
čia sau galvoji, k'ad gerai darai, 
o gal kaip tik — baisiausiai 
klysti, gal kvailieji?

Štai ir dabar — žiūriu į gilų 
randą stale su šypsena: Tado 
vistik meistriškai išskaptuota! 
Ką vaikas tada norėjo pavaiz
duoti? Lyg forma kokio žvėre
lio, lyg šiaip sau — dubuo. 
Brūkšniais, brūkšniais, . matyt 
— peiliuko viršūne. . . Ką tada 
jis, šelmis, galvojo?

O, štai ir daugiau išpjausty- 
mų! Šonuose stalo. Vienintelia
me mano stalčiuje prilieta raša
lo. Skundė Tadas seserį, o ši gy
nėsi. Motina ją išteisino, Tadui 
reikėjo mauti kelnes. . .

Nieko nepadėjo. Lupimai, nei 
barimai, nei uždraudimai tele
vizijos ar kino. . . Ona kankino
si, vargšė, kvakšėjo, tartum pe
rekšlė višta, besklindant viščiu
kams, prapuolant krūmuose. . . 
Kankinosi iki nusikankinimo.

Nuo rando ir kitų išpjausti- 
nėjimų stale atsisuku į sieną, 
kur kabo didelės vaikų fotogra
fijos. Gimnazijas baigę — pir
ma Tadas, paskui ir Aldutė. 
Gražūs vaikai. Mergaitė puse lū
pų šypsosi, Tadas — susičiau
pęs, kiek suraukta kakta, bet jo 
akyse ir veide sklaidosi lyg šyp
sena, lyg jam vienam težinoma 
mintis. Toks jis būdavo visada: 
uždaras, nešnekus, o kartais, 
jei kokia prievarta, ir atšiaurus.

Taip, tada gimnaziją baigus 
ir prasidėjo; didesni nesusipra
timai ir vargai, negu peiliuku 
išpjaustymai, rašalo dėmės ar 

kojamojo, epinio elemento. Jų 
vaizdai gana konkretūs — tuo 
jie ir yra įdomūs, originalūs. 
Lyrinė nuotaika ir juose jaučia
ma. Daugumas eilėraščių para
šyti baltosiomis eilėmis.

Rinkinys išleistas labai gra
žiai. Grafinį pavidalą jam davė 
dail. Jonas Racila. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė. Išleido 
BNG & Co., 9038 Euclid-Char
don Rd., Kirtland, Ohio 44094, 
1980 m. Leidinio mecenatai — 
dr. Vladas Bložė ir Nastutė Gai- 
džiūnienė. 104 psl., kaina $5.

ant kėdžių suversti drabužiai. . .
Aldutė mokėsi, vakarais dir

bo, dėjo dolerį prie dolerio. 
Darbe susipažino su taupiu vy
ruku, kuris dabar yra jos'vyras. 
Jiedu susikalė namuką, pasirū- -' 
pino porą vaikelių, kaip Dievo 
prisakyta. Motinai duktė išaugo 
į tikrą idealą, nors pradžioje ir 
krimtosi dėl nelietuvio žento. . .

O, staleli, staleli! Kiek čia 
mano rymota, kiek dūmota, 
svarstyta, spręsta ir neišspręsta. 
Kai buvo Ona, viską ji nuspręs
davo.

“Kol gyva būsiu, nieko tas 
bomas iš manęs nebegaus! . .”

Kol gyva būsiu. . . Taigi, 
Aniučiuk, kad ir tavo valia, ir 
tavo gyvybė, — viskas laikina. 
Ir mano, ir tavo. Laikini ir vai
kai. . . Gal jie mano, kad tėvai 
buvo jiems neteisingi, nesupra
to, negeri, kad jie viską ge
riau. . . Žino geriau, padarys ge
riau. . ..Gal jie mano, kad pa
saulį kitaip perstatys, kad iš
mintingiau gyvens, geriau, dau
giau laimės. . . •

O laikas bėga. Q kur tas jų 
gerumas? Kur ta jų laimė? Mo
tina testamente viską — man 
ir dukteriai, sūnui — nieko. Mi
rė vargšė liūdesy. Bomas, gir
di, bomas. Nieko neturi, valkio
jasi po svietą, nieko ir neturės, 
nieko nepadarys. Užmiršo mus, 
pamiršim jį. . . Užmerkė akis 
su giliu atdūsiu, net ašara nu
riedėjo skruostu kūnui stings- 
tant. . .

Gal jos paskutinės minties 
vienoj pusėj — tamsi sūnaus 
dėmė, o kitoj — šviesus duk
ters atvaizdas? Nuriedėjo tik 
viena ašara. Aš ten sėdėjau, liū
desio sukaustytas, prie .baltos 
ligoninės lovos. . .

Sukaustytas, sustingęs ir da
bar, vis dar lyg ir išsigandęs, ką 
pasakytų Oria? Buvau taip įpra
tęs jos klausyti. Jos paskutinis 
žodis, jos valia, ji geriau žino. 
A, būdavo, numoju ranka! Onu
tė sutvarkys. Gyvenimas sau ei
na. . . Susitvarkys vaikai. Kaž
kas visa sutvarkys, gyvenimą ir 
vaikus, nieko čia pats neišraity- 
si. Tik pagal savo sąžinę save 
tvarkyk, kaip doras žmogus, ki
tam duok valios, mylėk Dievą 
ir pagerbk artimą, o visa kita. . \ 
Matyt, atrodžiau nerimtas, “ea
sy going”, jei Onutė sakyda
vo. . . Būdavo, ji man ir sušers 
per nagus, ir labai pabars, o 
kartais neiškentus nusijuoks iš 
mano lengvumo. . . Buvo ji 
man, vistiek, gera. Amžiną jai 
atilsį. Ir stengėsi būti gera mo
tina.

(Bus daugiau) v •
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□ KULTQRlnlE JE VEIKLOJE

Pasidairius po “Musų Jurbarką”
"Pjau broliukai žalio lanko baltus dobilėlius..." Jurbarkiečių daina, vadinama Jurbarko"himnu"

A. SABALIS
1979 m. pabaigoje pasirodė 

rašytojo ir pedagogo Antano 
Giedraičio-Giedriaus parengta 
memorialinė knyga “Mūsų Jur
barkas”. Redakcinė komisija 
pažymi, kad tai vienas A. Gied
raičio-Giedriaus kūrinių, nuga
lėjusių audras, žaibus ir amžiaus 
naštos sunkumus. Išleido' Jur
barkiečių Sambūris, 224 psl. 
Aplankas dail. Zitos Sodeikie- 
nės.

Salezietis kun. A. Sabaliaus
kas savo kelionių knygoje “Nuo 
Imsrės iki Orinoko” rašo: “Jur
barke, gimtasis kampeli, tu man 
brangesnis ir gražesnis už visas 
pasaulio brangenybes ir grožy
bes. . .” Panaši meilė gimtajam 
Jurbarkui lydi ir šios knygos 
redaktorių, ir jo bendradarbius.

Deja, šios puošnios memoria
linės knygos sumanytojui ir re
daktoriui, vaikų pasakų rašyto
jui ir vaikų žurnalų redaktoriui 
bei leidėjui A. Giedraičiui-Gied- 
riui 1977 m. rugpjūčio 26 d. mi
rus, knygos redagavimą teko 
baigti redakcinei komisijai: 
Pranui Basčiui (jau miręs), Sa
lomėjai Endrijonienei, Izidoriui 
Giedraičiui, Kleopui Girvilui ir 
Zitai Sodeikienei.

Tiek A. Giedraitis, tiek ir jo 
bendradarbiai, palikdami gim
tąjį kraštą, negalėjo pasiimti ar
chyvinės medžiagos, dokumen
tų ir fotografijų, bet užtat jie 
pasiėmė meilę gimtajam kam
peliui.

Istoriniai bruožai
Knygos pradžioje pateikiama 

Jurbarko miesto ir jo valsčiaus 
geografinė, istorinė, kultūrinė 
ir visuomeninio gyvenimo ap
žvalga.

Autorius pastebi, kad Jurbar
kas jau minimas XIII š. kry
žiuočių kronikose, vadinamas 
Jurgenburg, Georgenburg, o vė
liau, matyt, jau pačių lietuvių 
pavadintas Jurbarku. Slėnyje 
prie Jurbarko yra vadinama 
Bišpilio pilies vietovė. Jurbar
kas buvęs didelė kliūtis kryžiuo
čių veržimuisi į Lietuvą, todėl 
kryžiuočiai prieš Jurbarką pa
sistatę pilį, bet kurioje vietoje 
ji buvo, kol kas nežinoma.

Iki Lietuvos nepriklausomy
bės laikų Jurbarkas priklausė 
dvarui. Paskutinis jo valdovas 
buvo kunigaikštis Vasilčikovas. 
Dvaro centras buvo prie kairio
jo Mituvos kranto. Didžiuliame 
parke buvo stilingi rūmai, o 
kiek toliau, abipus vadinamo 
“rato” šiaurės ir -rytų pusėje,, 
du mūriniai tarnų pastatai, ku
rie išliko iki mūsų dienų. Dva
ro centrą supo didžiulis, gerai 
prižiūrimas parkas su plačiais 
pasivaikščiojimo takais, aptver
tas augšta mūro siena. Už šio 
parko buvo dvaro administraci
jos kontora, kuri nepriklauso
mybės laikais švietimo ministe
rijos buvo perleista skulptoriui 
Vincui Grybui su didžiuliu vai
sių sodu Mituvos įkalnėje. Ten 
V. Grybas gyveno ir kūrė Vy
tauto D. ir kitų Lietuvos žino
mų asmenų skulptūras. Deja, 
pirmosios vokiečių okupacijos 
dienomis (1941. VII. 3, žiūr. 
MLTE) drauge su dviem akty
vistėm žydėm ant žydų kapinių 
sušaudytas.

Nepriklausomybės laikais 
Jurbarko majorato dvaras buvo 
išdalintas savanoriams ir dva
rų kumečiams, o buvęs centras 
su parku perleistas gimnazijai.

Jurbarko miestui pradžią 
davė gynimosi pilis. Tik po Žal
girio mūšio ir 1422 m. taikos su 
kryžiuočiais prasidėjo ramesnis 
gyvenimas. 1502 m. Jurbarkas 

buvo D. Lietuvos kunigaikščio 
dvaras ir valsčius. Vėliau atsi
rado muitinė, nes pro Jurbarką 
Nemunu miško medžiaga ir ki
tos prekės buvo plukdomos į 
Vakarus. 1611 m. Žygimantas 
Augustas III Vaza davė Jurbar
ku! Magdeburgo miesto teises 
ir herbą — tris lelijas raudona
me dugne. 1561 m. Jurbarko 
vietovė buvus suskirstyta į va
lakus. Tada Jurbarke gyveno 
apie 600 gyventojų. Buvo pa
skirti keli valakai šventovei ir 
prekyvietei. Jau tada Jurbarke 
buvo 74 smuklės, iš kurių 49 
alinės, 5 midaus, gėrimų ir 5 
— degtinės. Minimos ir kaiku- 
rių tų dienų prekybininkų bei 
gyventojų pavardės, kurių dau
gumą — lietuviškos.

1904 m. vasarą Vilniaus ge
neralgubernatorius kunigaikštis 
P. D. Svietopolk — Mirskij ke
liavo ruožu Kaunas — Jurbar
kas — Tauragė. Kauno guberni
jos statistikos' sekretorius K. 
Pavlovičius Gukovskis, aprašy
damas tą kelionę, pažymi, kad 
nuo 1880 m. Kauno ūkininkuose 
esanti tendencija atsisakyti su
telktinių sodybų. Jie esą skirs
tosi į vienkiemius, savo žemę 
gerai prižiūri. Tokių pavienių 
vienkiemių ir norėjo gen. gu
bernatorius pamatyti. Būdamas 
Jurbarke 1904 m. liepos 24 d., 
jis apsilankė Dainių kaime ir 
pabuvo pas ūkininką Kalinaus
ką. Korespondentas rašė: “Ka
linausko švari, erdvi pirkia, 
gražus vaisių sodas, nedidelis 
bitynas, patogūs pastatai, maty
ti žemės ūkio mašinų”. (56 psl.).

Tautinis atgimimas
Jurbarke ir jo apylinkėse tau

tinis atgimimas pradėjo reikštis 
XV š. su parapijos ir 1557 m. 
parapijinės mokyklos įsteigimu. 
Jurbarkiečiai veiksmingai reiš
kėsi 1831, 1863 ir 1905 m. suki
limuose. Deja, nepasakoma ku
riuo būdu jie reiškėsi. Tautinio 
atgimimo laikotarpyje Jurbar
kas buvo svarbus susisiekimo 
punktas su Prūsijos Lietuva, 
nes ten buvo spausdinamos kny
gos ir gabenamos į Lietuvą.

Pirmasis lietuviškas vakaras 
buvo surengtas 1905 m. spalio 
20 d. Jį surengė Skirsnemunėje 
vargonavęs Stasys Šimkus. Su
vaidino “Ameriką pirtyje”. Vė
liau vaidinimus pradėjo rengti 
Konstantinas Glinskis, Ant. 
Giedraitis, Kazys Ambrozaitis ir 
kt. Iš Jurbarko yra kilę daini
ninkai Antanas, Stasys ir Ste
pas Sodeikos, vargonininkai 
broliai Jonas ir Antanas Pociai. 
Pastarasis vėliau emigravo į 
JAV ir Čikagoje reiškėsi kaip 
muzikas — vargonininkas. J. 
Pociaus vadovaujamas parapi
jos choras Jurbarke jau prieš 
I D. karą buvo plačiai pagarsė
jęs.

Švietimas, gyventojai
Prieš I D. karą Jurbarke vei

kė rusų pradinė mokykla ir 4 
klasių vidurinė mokykla, o ne
priklausomybės laikais —■ 4 
pradinės mokyklos (2 lietuvių 
ir 2 žydų), valstybinė gimnazi
ja, amatų ir žemės ūkio mokyk
los, skulpt. V. Grybo atelje ir 
jo paminklų dirbtuvė, našlaičių 
prieglauda, plaučių ligų ligoni
nė ir kt.

Jurbarkas architektūrinių pa
statų neturėjo. Tai buvo dau
giausia medinių namų miestas, 
išskyrus žydų sinogogą prie pre
kyvietės, statytą XVIII š. lietu
vių meistrų. Ja domėjosi daili
ninkai M. E. Andrioli, K. Šimo
nis ir kt. II D. karo pirmomis 
dienomis, nacių verčiami, patys 
žydai ją sugriovė.

1880 m. Jurbarke buvo apie 
3,000 gyventojų, didžioji dalis 
— žydai. 1940 m. pradžioje gy
ventojų buvę per 5,000; žydų — 
48r/, lietuvių ir kt. — 52%. 
Carų laikais apylinkėse buvo 
keli dvarai. Jų žemės nepriklau
somybės pradžioje buvo išdalin
tos savanoriaips ir kumečiams. 
Gana smulkiai aprašomi Jur
barko apylinkių ūkiai, jų inven
torius, gyvenamieji namai, že
mės apdirbimo būdai ir kt.

Kun. J. Pauperas aprašo Jur
barko dvilypį evangelikų para
pijos gyvenimą; esą reikėjo de
rinti lietuvių ir vokiečių intere
sus. Buvo orotodoksų cerkvė ir 
4 žydų sinagogos.

Apie lietuvių progimnaziją, 
vėliau tapusią pilna gimnazija, 
pasakoja A. Giedraitis ir buvę 
mokiniai. Pateikiamas pirmųjų 
dviejų klasių mokinių ir moky
tojų sąrašas. Buvo ir žydų gim
nazija, kuri išsilaikė apie 10 me
tų.

Redakcinė komisija knygos 
įžangoje- pastebi, kad aprašo
masis laikas apytikriai siekia 
1944 m. spalio mėnesį. Todėl 
skaitytojas, užversdamas šio 
puošnaus leidinio paskutinį pus
lapį, pasiges aprašymo II D. ka
ro audros, sovietų okupacijos, 
masinio žmonių išvežimo į Si
biro taigas, nacinės Vokietijos 
okupacijos žiaurumų, žydų liki
mo ir jų vaidmens pirmosios so
vietų okupacijos metu. Išleidi
mas arba nutylėjimas to laiko
tarpio yra didelė spraga. Atro
do, kad “Mūsų Jurbarko” re
daktorius ir jo bendradarbiai 
anų žiauriųjų įvykių nematė ir 
nepergyveno.

Atsiųsta paminėti
EVANGELIJOS ŠVIESA, 1980 m. 

žiema. Red. kun. K. Burbulys, 3426 
N. Plainfield Ave., Chicago, Ill. 
60634, USA.

Vitolis E. Vengris, LITHUANIAN 
BOOKPLATE^ — LIETUVIŲ EKS
LIBRIAI. , Lithuanian Library Press, 
Inc., and Loyola University Press. 
Chicago, Ill. 1980, p. 248. Kaina — 
$20.00. ’

ŠALTINIS, tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas, išeinantis kas ant
ras mėnuo, 1980 m. 5 (1342) nr.
Leidėjas — marijonai ir Sv. Kazi
miero Sąjunga. Redaktorius — kun. 
S. Matulis, MIC. Adresas: 16 Hound 
Rd., W. Bridgford, Nottingham NG2 
6AH, England. Metinė prenumerata 
2 sv. ($4).

Hamiltono lietuvių teatro “Aukuras” aktoriai su svečiais Čikagos Jaunimo Centre po festivalio, kuriame laimėjo 
pirmą vietą. Iš kairės pirmoje eilėje: M. Kalvaitienė, K. Mikšys, režisorė E. Kudabienė, čigagiškė rašytoja B. Pū- 
kelevičiūtė, grimuotojas Ilgūnas Nuotr. Z. Degučio

M. DAINIUS '

Labai gerai, kad mokyt. A. 
Rinkūnas pradėjo spaudoje kel
ti mūsų rašybos reikalus. Su lie
tuvių kalba jau artėjame prie 
liepto galo išeivijoje, bet labai 
sunki padėtis yra ir pavergtoje 
Lietuvoje. Išeivijoje neužsiau
ginome jaunų kalbininkų-litua- 
nistų, o senieji jau baigia išmir
ti. Ačiū Dievui, kad dar turime 
savo “paskutinį mohikaną” — 
dr. P. Joniką, bet daugiau ir su 
žiburiu nerastum.

Lietuvoje padėtis yra visai 
kita. Ten yra daug kalbininkų — 
lituanistų, kaip pvz. prof. Zin
kevičius, prof. Palionis ir kiti, 
daug yra dirbančių universite
te ir Lietuvos Mokslų Akademi
joje, bet viską kontroliuoja po- 
litrukai rusai. Jie daro visokias 
kliūtis, kad tik kuo greičiau bū
tų baigta su lietuvių kalba, kad 
viskas būtų dėstoma rusiškai, 
kad Lietuvos vardas visai būtų 
išbrauktas iš žemėlapio, o “ma- 
tuška” Rusija būtų nuo Baltijos 
jūros iki Juodųjų jūrų. Siekda
mi savo tikslų, rusai užsimojo 
įvesti rusų kalbos mokymą ir 
vaikų darželiuose.

1976 m. Vilniuje buvo išleis
ta knyga — “Lietuvių kalbos 
rašyba ir skyryba”. Čia yra iš
spausdinti visi nauji rašybos ir 
skyrybos pasiūlymai. Mat, nuo 
Jablonskio mirties jau buvo 
praėję daug metų, o rašybos 
klausimai taip ir liko neliesti. 
Atsirado daug ir naujų proble
mų, nes kalba yra gyva — se
nieji žodžiai miršta, nauji įsipi- 
lietina. Tad Lietuvos Mokslų 
Akademijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto buvo suda
ryta iš lituanistų komisija, ku
ri ir peržiūrėjo senąją jablons- 
kinę rašybą. Tai nebuvo naujos 
rašybos sukūrimas, Ijet tik se
nosios peržiūrėjimas, nevieno
dumų išlyginimas ir kt. Buvo 
svarstytas j rašymas, žodžių ra
šymas draugę ir atskirai, žo
džių kėlimas iš vienos eilutės į 
kitą, didžiųjų raidžių rašymas 
ir t. t.

Įdomus faktas yra tas, kad 
buvo nustatyta, kaip rašyti 
švenčių pavadinimus, pvz.: Ge
gužės pirmoji, Mokytojo diena, 
Joninės, Petrinės', Sekminės, 
Kalėdos, Velykofc’tt t. t. (“Lie
tuviu kalbos rašyba ir skyryba”, 
115 psl.).

Pažiūrėkime, kuo visa tai 
baigėsi. Mat, buvo sudaryta 
kažkokia “Mokslinė komisija”, 
Į kurią įėjo laikraščių ir žurna
lų redaktoriai, enciklopedijos ir 
žodynų redaktoriai, o svarbiau
sia komunistų partijos atstovas. 
Mes labai gerai žinome, kad vi
si redaktoriai ir partijų atstovai 
nėra lituanistai-kalbininkai. 
Kaip ten bebūtų, ta komisija 
viską peržiūrėjo ir priėmė tai, 
kas jiems patiko. Sujaukė j ra
šymą, o Dievą, Kalėdas, Vely
kas įsakė ir toliau rašyti mažo
siomis raidėmis. Šiandien nie
kas negali pasakyti, kad tas, ku
ris rašo ieškoti ir iešmas be j, 
o spjauti ir bjaurus su j, nemo
ka lietuvių kalbos.

Negeresnė padėtis yra ir išei
vijoje. Prof. Pr. Skardžius daug 
ką apvertė “augštyn kojom” su 
savo “Lietuvių kalbos vadovu” 
(1950) Vokietijoje. Kodėl Pr. 
Skardžius nepasikvietė prof. Sa
lio ir prof. Joniko į talką? Jie 
visi trys būtų galėję peržiūrėti 
mūsų kalbos rašybą. Tiesa, Pr. 
Skardžius turėjo du padėjėjus: 
mokytoją St. Barzduką ir pik. J. 

M. Laurinaitį. Jiedu buvo labai 
geri padėjėjai, nes St. Barzdu- 
kas buvo patyręs lietuvių kal
bos mokytojas, o J. M. Lauri
naitis — geras kartotekininkas 
(iki pasitraukimo į Vakarus bu
vo Lietuvos Mokslų Akademijo
je kartotekininku). Tokie žmo
nės Pr. Skardžiui buvo reikalin
gi, nes minėtame vadove yra 
446 puslapiai žodyno, kurį rei
kėjo paruošti.

Tačiau, šiaip ar taip kalbant, 
tie padėjėjai nebuvo kompeten
tingi keisti mūsų kalbos rašybą, 
kuri per tiek daug metų jau bu
vo mūsų išmokta ir nusistovėju
si. Prof. Skardžius tai jautė ir 
nuoširdžiai dėkodamas savo pa
dėjėjams prakalboje (Redakci
jos žodis, 18 psl.) rašo: “Šitam 
mūsų bendradarbiavimui pažy
mėti trise pasirašome ir Vadovo 
autoriais, nors didžiausia kom- 
petencinė atsakomybė tenka tik 
man vienam”.

Aš tikrai negalėčiau pasakyti 
kaip „kitur, bet Amerikoje daug 
kas Skardžiaus rašybos laikosi. 
Sakoma, kad ir “Tėviškės Žibu
riai’’ laikosi tos rašybos, bet 
man atrodo, kad ne, nes “TŽ” 
rašo milijonas, bilijonas su j, o 
Skardžius siūlo be j. (“TŽ” lai
kosi vadovinės rašybos,, išsky
rus kaikuriuos jos nenuoseklu
mus, kaip milionas, parapietis 
ir pan. Red.).

Prof. Skardžius tokių žygių 
gal būtų ir nepradėjęs, jei ne 
Vokietijoje (Scheinfelde) 1948 
m.jį padrąsinusi švietimo ir kul
tūros taryba. “Lietuvių kalbos 
vadove” 17 psl. rašoma:

“Lietuvių Švietimo ir Kultū
ros Taryba kovo 16-17 d. posė
dyje susipažino su prof. dr. Pr. 
Skardžiaus, St. Barzduko ir J. 
M. Laurinaičio rengiamu ‘Lie
tuvių kalbos vadovu’, pripažino, 
kad juo kodifikuojama ligšioli
nė . įvairuojanti lietuvių kalbos 
rašyba, ir nutarė įpareigoti vi
sas lietuvių mokyklas, įstaigas, 
spaudą ir kitas kultūrines insti
tucijas jos laikytis. . .” Deja, ra
šyba ne palengvėjo, o pasunkė
jo.

Teisingai mokyt. A. Rinkū
nas ir sako, kad “atsidūrėme 
trijų srovių sūkuryje”. O aš ga
lėčiau pridėti: “Kaip kiekvie
nas išmano, taip save gano.”

Aš manau, kad kiekvienas 
sveikai galvojantis lietuvis,- ne
žiūrint politinių įsitikinimų, su
tiks su tuo, kad visi turime ra
šyti vienodai. Visai nesvarbu, 
ar mes gyvename Europoje, 
Amerikoje ar Australijoje. Vi
siems yra labai sunku, o ypač 
mokytojams, nes mokiniai klau
sia, o mokytojai tikrai nežino. 
Gal ir gerai būtų, kad tas mūsų 
Lituanistikos Institutas peržiū
rėtų tik ne Pr. Skardžiaus, o 
Lietuvoje rašybos pakeitimus ir 
pateiktų visuomenei.

Bet ar tame Lituanistikos 
Institute yra nors vienas litua- 
nistas-kalbininkas? Geriausiai 
būtų, jeigu mūsų išeivija pra
šytų dr. P. Joniką (jeigu jo 
sveikata leidžia!), kad jis pasi
kviestų bendradarbius ir ban
dytų tą problemą išspręsti. Jo
kių politinių išeivijos seimų bei 
valdžių čia nereikia, nes jau 
prisikapstėme prie to, kad ne
žinome, kuri čia lietuviška val
džia yra vyriausia.

Kaip norime, taip galime gal
voti ir rašyti, bet mūsų kalbos 
rašybos klausimą reikia kuo 
greičiausiai išspręsti, nes dabar 
yra visur palaida bala.

A.a. RAŠYTOJAS MARIUS KA
TILIŠKIS mirė 1980.XH.17 po ilgai 
kankinusios ligos. Nepadėjo nė ope
racija, dėl kurios neteko abiejų kojų. 
Velionis buvo gimęs 1915 m. rug
sėjo 15 d. Literatūrinėje kūryboje 
pradėjo reikštis 1932 m. Pirmieji jo 
kūriniai buvo spausdinami periodi
koje vėliau pradėjo rodytis ir kny
gos. 1944 m. buvo parengęs apysakų 
rinkinį “Seno kareivio grįžimas”, bet 
jis dingo karo sąmyšyje. Nuo 1949 
m. velionis gyveno JAV, kur išleis- 
dino visą eilę knygų. Bene stipriau
sias jo romanas “Miškais ateina ru
duo”, gavęs LE premiją. Kiti premi
juoti kūriniai — “Išėjusiems negrįž
ti”, “Šyentadienis už miesto”. Buvo 
suaugęs su Lietuvos žmonių gyveni
mu, kurį daugiausia ir vaizdavo savo 
kūryboje.

KAUNO OPEROS BOSO IPOLITO 
NAURAGIO amžiaus aštuoniasde
šimtmetį 1980 m. gruodžio 20 d. kul
tūriniame “Draugo” priede skaity
tojams priminė Česlovas Grincevi- 
čius, pabrėždamas, kad sukaktuvinin
kas, gimęs 1900 m. gruodžio 2 d., gy
vena rytiniame JAV pakraštyje, šia 
proga primintina, kad Lietuvoje te
bėra gyvas ir bosas Antanas Kučin
gis, turintis jau 81 metus amžiaus. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais jie 
abu buvo karininkai, įsijungę Kau
no operon, baigę dainavimo studi
jas ir tapę pagrindiniais jos bosais.
l. Nauragis Kauno operos teatre de
biutavo G. Verdi “Aidos” spektakly
je 1928 m. Maždaug tuo pačiu laiku 
įsijungė ir A. Kučingis. Sukaktuvi
ninkas I. Nauragis dainavimą studi
javo O. Marinio studijoje, Kauno 
konservatoriją baigė 1929 m. Daina
vimo studijas gilino Prancūzijoje ir 
Italijoje, kur Milane jam teko dai
nuoti G. Verdi operų “Rigoletto” ir 
“Trubadūras” spektakliuose. Išsamų 
darbą Kauno teatre pradėjo 1933 m., 
paruošdamas apie 70 operinių vaid
menų, dalyvaudamas nfet 35 operų 
pastatymuose. Su Kauno operos so
listais — V. Jonuškaite, K. Petraus
ku, J. Mažeika lankėsi Argentinoje, 
pusantro mėnesio dainavo žymiajame 
Buenos Aires “Colon” teatre. Gastro
liuoti jam taipgi teko Latvijoje, Esti
joje, Austrijoje, surengti apie 300 
koncertų. Detmolde prisidėjo prie 
lietuvių operos suorganizavimo, G. 
Rossini “Seviljos kirpėjuje” atlikda
mas Don Basilio vaidmenį. Atvykęs į 
JAV, dirbo Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininku Worcesteryje, Mass., 
dalyvaudavo JAV ir Kanados lietu
viams rengiamuose koncertuose. Lie
tuvos operos istorijoje, 1980 m. gruo
džio 31 d. atšventusioje veiklos še
šiasdešimtmetį, I. Nauragis yra pali
kęs žymius pėdsakus kaip talentin
gas dainininkas ir gabus aktorius. 
Panašūs nuopelnai priklauso ir A. 
Kučingiui, susipažinusiam net ir su 
Sibiro tremtimi, šie du bosai ilgus 
metus buvo mūsų profesinės operos 
pažibomis.

KOMPOZ. BENJAMINAS GOR- 
BULSKIS, pasižymėjęs estradinių 
dainų kūrėjas Vilniuje, pernai ilgo- 
gai viešėjo JAV. Jis ypač išjudino 
Los Angeles bei apylinkių lietuvius 
dainininkus. Ten tris jo kūrinių 
plokšteles įrašė ir išleido P. Jasuko- 
konio “Gintaro’ studija Hollywoode. 
Plokštelę “Lik sveikas” įdainavo sol. 
Raisa Urbanienė, “Aš tau saulėtos 
vasaros linkiu” — sol. Stasė Klimai- 
tė-Pautienienė. šion plokštelėn yra 
įtrauktos dvi kompoz. B. Gorbulskio 
Kalifornijoje sukurtos Rainos velio- 
nies poeto Pr. Lemberto žodžiais — 
“Vasaros naktys” ir “Gyvenimo lai
mė”. Įrašas atliktas su instrumenti
niu ansambliu, kuriam vadovavo 
pats B. Gorbulskis. Stereofoninė 12- 
kos dainų plokštelė, kainuojanti $8, 
gaunama šiuo adresu: Mrs. S. Pau- 
tienis, 841 Stamford St., Santa Mo
nica, CA 90403, USA. Trečia nau
jausių B. Gorbulskio dainų plokšte
lė “Kai skrido baltos gulbės” įdai
nuota įvairių dainininkų.

ISTORIKAS KUN. VINCAS VAL
KA VIČIUS, parašęs ir išleisdinęs 
įdomią anglišką studiją apie 1915
m. nužudytą Naujosios Anglijos lie
tuvių veikėją kun. Juozą Žebrį, lan
kėsi Čikagoje ir skaitė paskaitą Lie
tuvių Istorijos Draugijos susirinki
me. Toje paskaitoje jis palietė aka
deminį JAV gyvenimą, savo kilmę 
ir plėšikų auka tapusį kun. J. žebrį. 
Pasak kun. V. Valkavičiaus, pilieti
nių. teisių sąjūdis išjudino etnines 
grupes, sukėlė akademikų susido
mėjimą jų istorija bei veikla, skati
nančia tokias studijas, kaip jo apie 
kun. J. žebrį. Kun. V. Valavičiaus 
tėvai buvo augštaičiai, į JAV atvykę 
prieš I D. karą. Jis pats gimė maža
me Hudsono miestelyje, Mass., ne
turėjusiame net lietuvišos parapijos. 
Šeimoje buvo kalbama tik lietuviš
kai, o tėvas dar mokėjo’lenkų ir rusų 
kalbas. Lietuviškas nuotaikas su
stiprino jį kunigų seminarijoje ap
lankęs prel. Pr. Juras, didelės įta
kos turėjo vėliau sutiktas kun. M. 
Vembrė. Kun. V. Valkavičius buvo 
skiriamas į nelietuviškas ir kartais 
lietuviškas parapijas, tad stengėsi 
gerai išmokti lietuvių kalbą. Pirmą
ją 200 psl. studiją parašė apie Hud
sono lietuvius, išleistą tik 200 egz. 
tiražu. Jo dėmesį į veiklų, bet visų 
greit užmirštą kun. J. žebrį atkreipė 
Bostone išleista “Lietuvių Enciklo
pedija”, paskatinusi parašyti minėtą 
studiją, kuri dabar su didžiuoju lie
tuvių veikėju supažindins ir ameri
kiečius.

POETAS STASYS ANGLICKIS 
deimantinę savo amžiaus sukaktį at
šventė 1980 m. gruodžio 9 d. Sukak
tuvininkas yra baigęs Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto humanitari
nių mokslų fakultetą, daug metų pa
skyręs pedagoginiam darbui. Pirmąjį 
eilėraščių rinkinį “žingsniai prie 
sfinkso” išleisdino 1931 m. Pernai 
pasirodė dvyliktoji jo poezijos kny
ga “Nenusileisk, gražioji saule”, ku
rioje pagrindinis dėmesys tenka žmo
gui žemės planetoje. Kosmine žmo
gaus ašara S. Anglickis laiko jūrą 
ir jos vaizdams skiria knygos skyrių 
“Kosminė ašara”, žmogaus meilės 
bei draugystės temas gvildena sky
rius “Balta jievos šakelė”. Spaudai 
sukaktuvininkas ruošia stambią savo 
eilėraščių rinktinę “Ant mėlyno 
kranto”, džiaugdamasis, kad senatvė 
dar nenutraukė kūrybinio pajėgumo.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
savo veiklos keturiasdešimtmetį pa
minėjo 1980 m. gruodžio 20 d. spe
cialiu vakaru. Pranešimą apie kūry
binę šio teatro veiklą padarė jo di
rektorius ir vyr. dirigentas S. Do
markas. Iškilmėje dalyvavo svečiai 
iš R. Vokietijos — Nordhauseno te
atro atstovai, pabrėždami jau 12 me
tų abiejų teatru turimus glaudžius 
draugystės ryšius. Sukakties minėji
mas užbaigtas premjeriniu W. A. Mo- 
zarto operos “Don Žuanas” spaktak- 
liu. Muzikiniam Kauno teatrui tai 
buvo jau 159-ji premjera! Spektak
lį paruošė ir dirigavo vilnietis S. 
Sondeckis.

DOKUMENTINI FILMĄ apie kai 
bininką K. Būgą jo šimtojo gimta
dienio proga sukūrė rež. A. Tumas, 
pats parašęs ir scenarijų. Filmo pa
vadinimui parinkti K. Būgos žodžiai 
“Tėvų kalbą pamilęs — save užmir
šau”. Kadangi K.* Būga niekada ne
buvo filmuotas, teko griebtis nuo
traukų, jo straipsnių, mokslo veika
lų, amžininkų prisiminimų. Jie pa
naudoti dvidešimties minučių filme.

SIDABRO MEDALI tarptautinia
me televizijoms skirtų filmų festiva
lyje Niujorke laimėjo Lietuvos kino 
studijos ir rež. P. Abukevičiaus kū
rinys “Juodieji gandrai, elniukas ir 
Nida”. Sis filmas pagamintas pagal 
centrinės televizijos užsakymą Mask
voje. '•

TRADICINIS LIETUVOS KAIMO 
KAPELŲ XI-sis konkursas “Grok, 
Jurgeli-80” įvyko Kaune. Jurgelio 
prizą laimėjo P. Mikuckio vadovau
jama kaimiška Kuršėnų zoninių kul
tūros namų kapela, šiame konkurse 
dalyvavusi pirmąsyk. Muzikantų mu
zikantu buvo pripažintas jonavietis 
F. čepkauskas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS pa 
minėjo šimtąsias prancūzų klasiko 
Gustavo Flauberto gimimo metines. 
Apie romanistinę jo kūrybą bei jos 
įtaką prancūzų ir kitų tautų literatū
rai kalbėjo užsienio literatūros ka
tedros docentai G. Bartkus ir G. 
Baužytė.

DAIL. JUOZAS VOSYLIUS, klai
pėdietis tapytojas, -prieš septynerius 
metus baigęs Vilniaus dailės insti
tutą, vilniečius pakvietė į pirmąją 
jiems skirtą asmeninę savo parodą.* 
Jo 29 tapybos kūriniai juos supažin
dino su pajūrio gamta, natiurmor
tais, kaimo peizažais.

SPECIALIAIS KONCERTAIS VIL
NIAUS SPORTO RŪMUOSE 1980 m. 
gruodžio 4-5 d.d. paminėtas S. čiapo 
vadovaujamo “Nerijos” vokalinio- 
instrumentinio ansamblio kūrybinės 
veiklos dešimtmetis. "Nerija” pri
klauso Vilniaus filharmonijai, yra 
įrašiusi devynias plokšteles, dalyva
vusi Vilniaus, Rygos, Leningrado, 
Maskvos televizijų programose, gast
roliavusi Lenkijoje, R. Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje.

METŲ PABAIGOJE PASKIRIA- 
MOS B. Dauguviečio, S. Šimkaus, J. 
Švedo vardo premijos. Pirmoji 1980 
m. B. Dauguviečio premija teko K. 
Sajai už dviejų dalių pjesę “Reptili
ja”, antroji — G. Mareckaitei už tri
jų dalių vaidinimą pagal senovės pa
sakojimus “Sutemų sakmės”, trečioji
— J. Radzevičiui už pjesę-pasaką 
“Skruzdėlė atsiskyrėlė”. Dvi II-sias 
J. švedo premijas laimėjo kompoz. 
J. Juozapaitis ir poetas S. Geda už 
dainas moterų chorui “Klevų žydėji
mas” ir “Šešupė”, kompoz. M. Ur- 
baitis — už dainą moterų chorui 
“Parein jauteliai”, III-ją kompoz. A. 
Rekašius ir poetė M. Kudarauskaitė
— už dainas vaikų chorui “šiaurio
lopšinė” ir “Kumelaitė”. Dvi Il-sios 
J. švedo premijos įteiktos kompoz. 
L. Povilaičiui už kūrinį liaudies ins
trumentų orkestrui “To-drylio” ir 
kompoz. R. žigaičiui už rapsodiją 
liaudies instrumentų orkestrui “Ru
dens žaidimai”, Hl-ji — kompoz. V. 
Juozapaičiui už kūrinį kaimo kapelai 
“Žvangulių valsas”. Choreografijos 
premijos buvo susietos su 1980 m. 
dainų švente. Pirmąją laimėjo J. 
Lingys už tos šventės šokių dienos 
meninį sprendimą, tris antrąsias — 
J. Gudavičius už dainų ir šokių an
samblių vakaro choreografiją, E. 
Morkūnienė ir M. Vaitulevičiūtė už 
šokių choreografiją ir masines kom
pozicijas, dvi trečiąsias — K. Mo
tuzą ir T. Petreikis už masines dainų 
šventės šokių dienos kompozicijas. 
Liaudies meistrams skirtomis premi
jomis buvo įvertinti: I — J. Januš
kienė už mezgimo darbus, II — R. 
Krasnikevičius už grafikos kūrinius, 
III — O. Bakanauskienė už suveny
rus. V. Kst.
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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
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 239-5923 -j namų 769-9356

ĮHOLKnn

Hamiltono skautų trisdešimtmečio iškilmėje 1980. XI. 16 dalyvavę vadovai-vės. Iš kairės: s. R. Bagdonienė, ps. A. 
Tumaitis, s. A. Vilimienė, ps. P. Breichmanas, ps. J. Trečiokas, ps. B. Aušrotaitė, v.s. D. Gutauskienė, ps. I. 
Zubienė Nuotr. J. Miltenio

IŠVYKA AUSTRALIJON

Pirmieji sportiniai susitikimai

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
Toronto, Ontario M6P 1A4

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 6 mėn. 131/4%
= term, indėlius 1 metų 1214 %
= term, indėlius 3 metų 12 %
- pensijų s-tą 12 %
E' taupomąją s-tą 10V2%
= spec. taup. s-tą 13 %
= depozitu-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo 15 %
= mortgičius nuo 14 %

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 įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —- NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

eTEDUAITQ EIIDC 406 Roncesvalles Avė.
dlE.rnAI1d rund Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai 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 | NAMUS
----------------------------------- o------------------------------------

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario 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 mylig, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

S. Amerikos lietuvių sporti
ninkai ir svečiai Australijos 
krantus pasiekė 1980 m. gruo
džio 22 d. Nors lėktuvas vėlavo 
daugiau kaip 5 valandas, po 
kantraus laukimo Sydnėjaus 
aerodrome juos džiaugsmingai 
pasitiko gausus būrys lietuvių 
iš Sydnėjaus ir jo apylinkių. Pa
sitiko su plakatais, skelbiančiais 
apie atvykstančius užjūrio lie
tuvius. Vėliau, po trumpo susi
pažinimo Sydnėjaus lietuvių 
klūbe, tinklininkės ir krepšinin
kai išsiskirstė pas svetinguosius 
Sydnėjaus lietuvius. Krepšinin
kai dar tos pačios dienos vaka
rą turėjo bendrą treniruotę su 
Sydnėjaus lietuvių krepšinin
kais.

Sekančią dieną, po trumpo 
susipažinimo su Sydnėjaus 
miestu, krepšininkai vakare su
žaidė draugiškas rungtynes su 
Sydnėjaus lietuvių sporto klu
bo “Kovas” žaidėjais. Tinklinin- 
kės tą patį vakarą žaidė dvejas 
tinklinio rungtynes —- su kovin
gomis “Kovo” tinklininkėms ir 
Sydnėjaus“Front St" komanda.

Krepšininkų rungtynės
Jaunieji š. Amerikos krepši

ninkai laimėjo pirmąsias • rung
tynes, įveikdami “Kovo” ko
mandą 48:38 (26:22). Skubūs 
svečių antpuoliai ir didelis no
ras pasiekti krepšį dažniausiai 
atsimušdavo į tankią koviečių 
zoninę gynybą. Mūsų žaidėjai 
prarasdavo sviedinį ir žaidimo 
pradžioje koviečiai vedė 16:6 
pasekme. Tik kėlinio pabaigoje 
svečiai išlygino ir laimėjo pus- 
laikj 26:22.

Antrame puslaikyje svečius 
gelbsti aikštėje pasirodęs jų va
dovas Kedys. Antpuoliai daro
si labiau apgalvoti. Svečiai išlai
ko persvarą iki žaidimo pabai
gos ir laimi rungtynes 48:38 pa
sekme.

Žaidė: S. Amerkos lietuvių 
jaunių rinktinė — J. Karpis 6, 
R. Kalvaitis 6, A. Miškinis 6, D. 
Siliūnas 6, A. Zylė 14, S. De- 
sette 8, Ziškūnas 2, R. Žiupsnys, 
Kedys. Sydnėjaus Kovas — 
Andriešiūnas 8, Karpavičius 4, 
Sepokas 4, Kasperaitis, Kar- 
kowski 7, Wallis, Mickus 2, Pro
tas, Sliteris 6, Kapočius 6.

Svečiai laimėjo pirmąjį susi
tikimą, tačiau norint pasiekti 
daugiau laimėjimų, teks gero
kai pasistengti ir vesti daugiau 
apgalvotą žaidimą.

Laimėjo ir pralaimėjo
Tinklininkės nesunkiai įveikė 

Sydnėjaus “Kovo” tinklininkės 
3:0 (15:1; 15:5; 15:9) ir tapo 
Australijos lietuvių sporto šven
tės favoritėmis. Žaidė: Š. Ame
rikos lietuvių tinklininkės — A'. 
Pleirytė, M. Oškeliūnaitė, M. 
Danskytė, D. Sutkutė, V. Sutku- 
tė, D. Auštraitė, R. Maželytė, 
D. Bankauskaitė. “Kovo” tinkli
ninkės — A. Liesis, C. Baun, 
D. Taylor, M. Czornecki, M. 
Mencinskyi, T. Kalgonaitė, R. 
Kasperaitytė.

Antrose rungtynėse tinklinin
kėms iš S. Amerikos teko žaisti 
su žymiai pajėgesniu priešinin
ku, “Front St.” komandą suda
rė kelios provincijos rinktinės 
žaidikės. Komanda laikoma vie
na pajėgesnių New South 
Wales.

Pradžioje vyko apilygė kova 
— pirmą žaidimą laimėjo 
“Front St.” komanda 15:11, o 
antrą — mūsiškės 15:9. Trečia
me žaidime mūsiškės, žaisdamos 
antras iš eilės rungtynes, pavar
go ir priešininkės pašoko iki 14: 
8. Tačiau lietuvaitės, paskatin
tos stiprių R. Maželytės kirti
mų, dar bandė atsigauti. Tas 
joms iš dalįes pavyko, ir pasek- 
mų priartėjo prie 14:10. Bet 
priešininkės laimėjo dar vieną 
tašką ir kartu žaidimą. Jos taip 
pat laimėjo sekantį žaidimą 15:9 
ir kartu rungtynes 3:1 (15:11; 
9:15; 15:10; 15:9).

Po rungtynių svečiai dar tu
rėjo progos pabendrauti su 
Australijos lietuviais Sydnėjaus 
lietuvių klube.

Kūčių dieną jaunieji sporti
ninkai turėjo progos paplaukio
ti Sydnėjaus uoste ir vakare da
lyvauti bendrose Kūčiose. Čia 
jiems visiems buvo įteiktos do
vanėlės pirmo apsilankymo pri- 

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

niai ir kad nenumatoma toli
mesnių pasitarimų su provinci
jomis. Tai patvirtino ir min. 
pirm. P. E. Trudeau, tuo metu 
viešėjęs Brazilijoje. Kitokios 
nuomonės yra šešių provincijų 
vyriausybės — Kvebeko, Britų 
Kolumbijos, Albertos, Manito- 
bos, Niufoundlandijos ir Prin
co Edvardo salos. Jų atstovai 
posėdžiavo Montrealyje po pa
keitimų paskelbimo. Oficialus 
jų pranešimas nebuvo padary
tas, bet jų vardu prabilo Kve
beko tarpprovincinių reikalų 
min. C. Morinas. Pasak jo, toms 
šešioms provincijoms pakeiti- 
timai ir toliau lieka nepriimti
ni.

Gallupo viešosios nuomonės 
institutas paskelbė 1980 m. lap
kričio mėnesį apklaustų 1.050 
kanadiečių rezultatus, liečian
čius Britų S. Amerikos Akto 
parsivežimą Kanadon. Iš esmės 
jie visi pritaria šiai idėjai, bet 
jų dauguma atmeta min. pirm. 
P. E. Trudeau suplanuotą pa
pildymą, kuri turės patvirtihti 
Britanijos parlamentas dar 
prieš to akto perdavimą Kana
dai. Net 64% apklaustųjų nori, 
kad Britų Š. Amerikos Aktas 
būtų parsivežtas Kanados toks, 
koks jis dabar yra. Esą visi 
konstituciniai jo pakeitimai turi 
būti padaryti pačioje Kanadoje.

Ateitininkų žinios
Žiemos iškyla sendraugiams. Sen

draugiai ateitininkai kviečiami pa
sidžiaugti žiema. Atsineškite pačiū
žas, slides (cross-country), rogutes. 
Sekmadienį, sausio 25, 1 v.p.p., ren
kamės Rennie Parke (Morningside 
ir Runnymede gatvių sankryžioje) 
prie čiuožyklos. Tikimės, kad visi 
patyrę čiuožimo bei slidinėjimo 
meistrai naujokus pamokys savo me
no ir kad įdomiai bei linksmai pra
leisime sekmadienio popietę. Nepa
mirškime ir mažųjų savo šeimos na
rių, nes parke yra kalneliai mažes
niems vaikams su rogutėmis pasi
važinėti. Po slidinėjimo, čiuožimo 
bei pasivažinėjimo visi kviečiami 3 
v.p.p. kakavai su užkandžiais pas 
Aušrą Karkienę, 21 Baby Point 
Crescent. Bus proga sušilti, pasikal
bėti bei padainuoti. Šio suėjimo tiks
las — pabendrauti neoficialioje, 
draugiškoje, šeiminiškoje nuotaikoje 
ir pasidžiaugti žiema.

Prašomi visi, perskaitę šį praneši
mą, apie iškylą pranešti ir kitiems 
savo ateitininkams draugams bei no
rintiems prisijungti.

Jei kas bijo šalčio arba sirguliuo
ja, kviečiame užeiti 3 v.p.p. kakavai.

Sendraugių susirinkimas — vasa
rio 28, šeštadienį, mažojoje Prisikė
limo parapijos salėje. Detalės bus 
skelbiamos vėliau.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto vadijos posė

dis — sausio 27, antradienį, 7.30 v.v. 
skautų būkle.

• Iškilminga Vasario 16 sueiga — 
vasario 8 d.

• Kaziuko mugė -----  kovo 1 d.
Prisikėlimo parapijos patalpose.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
posėdis — vasario 3 d., 7.30 v.v., 
skautų būkle Kaziuko mugės reika
lams aptarti.

• LSS Seserija yra paruošusi 
draugininkų kursų programą, kuriai 
Toronte vadovaus v.s. L. Miliukienė, 
talkinama v.s. M. Vasiliauskienės ir 
s. Ir. Meiklejahn. Kursai įvyks vasa- 
ro mėn. Tiksli data, bus paskelbta 
vėliau. Kviečiami ir broliai.

• Sesės ir broliai užjaučia “Biru
tės” dr-vės draug. sesę Ireną Punk- 
rienę ir jos šeimą, mirus tėveliui 
Ročesteryje. P. S.

siminimui.
Atvykusius svečius Sydnėju- 

je pasitiko 34° šiluma. Daugu
ma svečių labai Įdegė, ypač mer
gaitės (išskyrus torontiškį Joną 
Karpį, kuris gavo didelę slogą).

A. S. 
Sydnėjus, 1980 m. gruodžio 24 
d. (Toronte gauta 1981 m. sau
sio 12 d.).

įvykiai
Akto pakeitimą Britanijoje pa
gal Kanados parlamento spren
dimą remia tik 22% apklaustų.

Aštrios kritikos spaudoje su
silaukė N. Brunswicko premje
ras R. Hatfieldas, karališkajame 
Britanijos tarptautinių reikalų 
institute viešai pareiškęs, kad 
Kanada gali tapti nepriklauso
ma respublika, atmetančia ka
ralienę Elzbietą, jeigu Britani
jos parlamentas atmes Britų Š. 
Amerikos Akto reikalaujamus 
pakeitimus bei jo graąžinimą 
Kanadai. Tokį jo pareiškimą 
pasmerkė ne tik Kanados spau
da, bet ir jos politikai.

Pirmajame Kanados parla
mento posėdyje po Kalėdų ato
stogų vėl iškilo ekonominės 
problemos. Socialistų vadas E. 
Broadbentas pareikalavo, kad 
parlamentas paskelbtų ekono
minę krizę Kanadoje. Jo pasiū
lymą betgi atmetė finansų min. 
A. MacEachenas. Tuo ir pasi
baigė E. Broadbento reikalavi
mas įsteigti specialią komisiją, 
kuri prižiūrėtų kainų kilimą, 
turėtų teisę jas sumažinti. Be
darbių skaičius 1980 m. gruo
džio mėnesį pakilo 0,1%, pa
siekdamas 7,4%. Darbo jėgos 
min. L. Axworthy prisipažino, 
kad net 45% bedarbių sudaro 
jauni kanadiečiai. Pasak jo, vy
riausybė svarsto projektus, ku
riais galės pasinaudoti jaunuo
liai iki 25 metų amžiaus, norin
tys įsigyti kva ifikuoto darbi
ninko specialybes.
SPORTAS LIETUVOJE

Laikraščio “Sportas” skaitytojai 
specialiomis anketomis kasmet ren
ka geriausių Lietuvos sportininkų 
dešimtuką. 1980 m. rinkimai buvo 
pravesti jau 25-tą kartą. Redakcija 
gavo 6.612 anketų su 21-no sportinin
ko pavardėmis. Jau esame rašę, kad 
geriausia sportininke antrus metus 
iŠ eilės buvo pripažinta plaukikė Li
na Kačiušytė. Visą dešimtuką pagal 
gautus taškus sudaro: I. vilnietė Li
na Kačiušytė — 53.472, II. vilnietis 
plaukikas Robertas žulpa — 52.961, 
III. ąilnietis bėgikas Remigijus Va
liulis 50.046, IV. vilnietė krepšininkė 
Angelė Rupšienė — 32.227, V. vil
nietė krepšininkė V/ida Beselienė 
32.004,VI. kaunietė rankininkė Aldo
na Nenėnienė — 23.215, VII. vilnie
tė rankininkė Sigita Mažeikai-! 
tė-Strečen — 22.897, VII. kaunie
tis rankininkas Voldemaras Novic
kis — 18.344, IX. kaunietis krep
šininkas Sergejus Jovaiša — 17.426, 
X. vilnietis šaudytojas Vladas Turla 
— 14.866. Tiems skaitytojams, kurie 
savo anketose atspėjo geriausio de
šimtuko rikiuotę, buvo parūpintos 
sportininkų nuotraukos su autogra
fais.

Naujametiniame bėgime iš Naujų
jų Verkių į Vilniaus “Žalgirio” stadi- 
joną jėgas išbandė apie 200 bėgikų 
iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. 
Vyrams teko įveikti 11,5 km nuotolį. 
Visą laiką pirmavo vilnietis R. Sau- 
saitis, tolokai palikęs kitus varžovus. 
Jo pasiektas 35 min. 14 sek. rezulta
tas yra naujas šio bėgimo rekordas, 
pagerintas beveik viena minute. Mo
terims teko įveikti 6 km nuotolį. 
Pirmoji vieta su 18 min. 55 sek. te
ko dvynukėm seserim — studentėm 
Birutei ir Danutei Montvydaitėm. Bi
rutė studijuoja Kauno Kūno Kultū
ros Institute, Danutė — Pedagogi
niame Vilniaus Institute.

Pajieškojimas
Jieškomas Pranas Milkeris, gyve

nęs apie Aylmer, Ont., dirbęs tabako 
ūkyje. Žinantieji apie jį ar jis pats 
prašomi atsiliepti: Ant. Sprainaitis, 
1037 Oreadės Cres., Mississauga, Ont. 
L4Y 2E7, Canada.

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

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

prie pat Meksikos įlankos.

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

Telefonas 489-1543.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m ab Vfe ab j|j| jb 
TORONTO LIETUVIŲ HAifC/l/vl#! 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------ - -■

MOKA:
13Vi% už 6 mėn. term, indėlius 

už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensiją ir namą planą
13 % speciali taup sąsk.
10’/4% už taupymo s-tas
6 % už čekią -s-tas (dep.)

IMA:

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių•
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią ir sąskaitą 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P

FLORIDA
REAL ra

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • INuomojimas

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

T?i QT'1 Ą HPT7 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, FL 33706 ILiJ 1 Al Ij Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toisomi televizijos, HI-FI ir radijo oporotai.
Prityręs specialistas su ilga praktiko.

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

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 j Baltijos kraštus ir Sov. Sųjungų

• 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., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 ,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 F/LTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Lietuviai Čikagoje Į
___________ __ K. A. SAULAITIS ...r..rrrrrrrrrrrrrtrrr„Į

ČIURLIONIO GALERIJOS vado
vybė 1980 m. pabaigoje pasikeitė. 
Pagal statutą galeriją, kuri yra pa
veikslų fondo saugotoja ir taip pat 
parodų rengėja, tvarko globos ko
mitetas, kuris pakviečia .direktorius- 
valdybą dvejų metų laikotarpiui. 
Globos komitete lietuviams jėzui
tams atstovauja kun. Juozas Vaišnys, 
dailininkas — Aleksandras Marčiu
lionis, diplomatinei Lietuvos tarny
bai — gen. konsule Juzė Daužvardie- 
nė. Yra ir JAV LB atstovas. Nauja 
valdyba: dailininkai — Vanda Alek
nienė, ir nariai M. Gaižutienė, A. 
Trinkūnas, archit. D. Varnaitis. Kont
rolės komisija: dail. M. Stankūnienė 
ir Jurgis Janušaitis.

Po kiekvienos CG ruoštos-parodos 
dailininkai kviečiami du kūrinius 
dovanoti fondui, kuris jau turi pa
veikslų, skulptūros, keramikos ir ki
tų darbų. Jie naujos vadovybės išsta
tomi parodose, kai Jaunimo centro 
galerijoje kitų rodinių nėra. Pirma 
naujos vadovybės iš fondo atrinktų 
meno darbų paroda Įvyko XII.19 — 
1.11.

Galerijos lėšas sudaro pajamos iš 
parodų ir nuošimtis nuo parodose 
parduotų paveikslų. Jos šiuo metu 
naudojamos paveikslams saugoti ar 
net restauruoti Jaunimo Centro san
dėliuose. Nauja vadovybė nusprendė 
griežtai laikytis taisyklės — kūrinių 
neskolinti, kad rinkinys būtų tinka
mai saugojamas ir globojamas. Par
eigos 1980 m. gruodžio 7 d. buvo per
imtos iš ilgamečių globos komiteto 
narių t— kun. J. Borevičiaus ir Jono 
Jasaičio. »

SPORTININKAI Kalėdų atostogų 
metu surengė išvyką į Australijos 
Lietuvių Dienas Adelaidėje. Išvyko 
gruodžio 20 d. su kelionės organiza
torium PLB vicepirm. Zigmu Žiups
niu. Vajų visuomenėje niekad nepri
trūksta, bet PLB, JAV LB ir ŠAL- 
FASS pastangomis buvo sutelkta 
§17.000 iš asmenų, organizacijų ir LB 
apylinkių. PLB valdybai atstovavo 
pirm. Vytautas Kamantas.

JAUNIMO CENTRO vadovybė 
gruodžio 30 d. tarėsi su dviem Či
kagos policijos atstovais dėl renginių 
lankytojų apsaugos, nes 1980 m. bu
vo daugiau įeinančių ar išeinančių 
apiplėšta, negu per visą laiką nuo 
JC atidarymo 1957 m. rudenį. Jau 
keleri metai rasinė apylinkės padėtis 
nesikeičia, o užpuolėjų tarpe būna 
ne tik kaimynų iš rytų pusės, bet ir 
baltųjų.

Policijos tarnautojai aiškino, kad 
t visur duįmjesčįuose ir. priemiesčiuo-

ST. PETERSBU
TRADICINĖS BENDROS KŪČIOS 

buvo suruoštos klube 1980 m. gruo
džio 24 d. Dalyvavo apie 350 žmonių. 
Scenoje stovėjo lietuviškais šiaudi
nukais gražiai papuošta eglutė. Ant 
stalų degė žvakutės. Vakaro nuotai
ka buvo gili ir iškilminga. )<lubo 
pirm. K. Jurgėla pasveikino visus 
susirinkusius ir pakvietė Šv. Kazi
miero misijos vedėją kun. K. Butkų 
sukalbėti invokaciją. Vakarienė buvo 
pradėta plotkelių laužymu, linkint 
vieni kitiems sveikatos ir Dievo pa
laimos. Kūčių vakarienę paruųšė St. 
Stuikienė ir Ir. Račinskienė su talki
ninkais. Po vakarienės, muz. P. Ar
mėnui vadovaujant, buvo sugiedotos 
keturios kalėdinės giesmės.

STEIGIAMOJO SEIMO MINĖJI
MAS. 1980 m. gegužės 15 d. suėjo 
60 metų, kai Kaune pirmajam posė
džiui susirinko visų Lietuvos gyven
tojų demokratiniu būdu išrinkti stei
giamojo seimo atstovai. Siam svar
biam mūsų valstybės įvykiui pami
nėti sausio 21 d. klubas surengė spe
cialų vakarą. Paskaitą skaitė svečias 
iš rytinio Floridos pakraščio Jonas 
Daugėla, o meninę programą atliko 
Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė.

LIETUVIU KRIKŠČIONIU DE
MOKRATU Sąjungos St. Petersbur- 
go skyrius suruošė didžiojo valstybi
ninko M. Krupavičiaus dešimties me
tų mirties minėjimą. Gruodžio 7 d. 
koncelebracines rhišias Sv. Vardo

se didėja nusikaltimų skaičius ir di
dės, o policijos skaičius dėl inflia
cijos spaudžiamų mokesčių mažės. 
Todėl miesto gyventojai neturėtų 
svajoti apie sugrįšiančią seną, ramią 
tvarką ir savo gyvenimo stilių pritai
kyti prie naujų sąlygų, šiedu polici
jos "public relations” atstovai nuolat 
kalba su organizacijomis ar grupė
mis, aiškindami, jog reikia taip tvar
kytis, kad vagys ir vagiliukai, pajutę 
didesnį budrumą, atsitrauktų. Jauni
mo Centro ir gretimo Marquette Par
ko apylinkė esanti palyginus rami. 
1980 m. 300.000 gyventojų turinčia
me 8-tame policijos rajone tebuvo 9 
nužudymai, o 7-tos nuovados srityje 
— 80. 28 d. laikotarpyje policijai 
skambinama 10.000 kartų, daugiau
sia dėl problemų be smurto. Daugu
ma pačių policininkų toje vietoje 
gyvena ir jiems patiems rūpi rami 
ir saugi kaimynystė.

Policija aiškina, kad būtina bet- 
kokius užpuolimus ar net įtartinus 
asmenis, automobilius jai pranešti. 
Siūlo nenešioti piniginių ar ranki
nukų be reikalo, neštis raktus ran
koje ir prie automobilio jų ranki
nuke nejieškoti, eiti grupėmis, prie 
patalpų durų pamainomis keliese bu
dėti ir taip plėšikaujančius atbaidy
ti. Jaunimo Centro vadovybei patarė 
įvesti daugiau stiprių šviesų. Geriau
sia būtų, aiškino policija, didesnių 
renginių metu pasamdyti sargą, bet 
tai jau išlaidos, nes dauguma rengi
nių ruošiami ne pelno, o savišalpos 
tikslais. Labai brangu, bet geriausia 
būtų aptverti autoaikštę.

Iš savo pusės policija žadėjo steng
tis dažniau pravažiuoti, ypač kai di
desnis skaičius asmenų įeina ir. išei
na. Jie mano, kad tokių užpuolėjų 
yra tik keli ir gyvena netoli, kur ga
lėtų slėptis.

Diskusijose kalbėta ir apie tei
sėjus, kurie nusikaltėlius paleidžia. 
Čia, sakoma, nėra kito kelio, kaip 
kam nors nuodugniai sekti teisėjų 
nuosprendžius ir už “atlaidžius” tei
sininkus nebalsuoti.

Kad šios visos pastangos yra reikš
mingos, parodo sumažėjęs užpuoli
mų skaičius prie rytinės Marquette 
Parko ribos labiau į pietus nuo Jau
nimo Centro (daugiausia piniginių 
grobimas) ir į rytus nuo Brighton 
Parko. Tai pasekmė sutartinio gy
ventojų prisitaikymo prie naujų ap
linkos sąlygų.

JC vadovybė žino, kad aiški infor
macija, didesnė apsauga ir policijos 
savisaugos nurodymai nuramins lan
kytojus. Be to, JC pastatai nebuvo 
niekad pažeisti nei į juos svetimų 
įeita ar įsilaužta.

R G, F L O R I D A
šventovėje atnašavo 6 kunigai, va
dovaujant prel. J. Balkūnui. Pamoks
lą pasakė kun. A. Stašys. Lekcijų 
skaityme dalyvavo organizacijų at
stovai. Pamaldų metu giedojo klubo 
moterų "Dainos” vienetas.

Gruodžio 9 d. minėjime klube iš
samią paskaitą apie prel. Krupavi
čių skaitė prel. J. Balkūnas, ypatin
gai pabrėždamas jo įvykdytą žemės 
reformą Lietuvoje, kuria gėrėjosi 
net daugelis svetimų valstybių po
litikų. Ištraukas iš jo raštų skaitė M. 
Pėteraitienė. Invokaciją sukalbėjo 
mons. V> Balčiūnas. Minėjimą pra
vedė K. Kleiva. Gražiai papuošto
je scenoje dominavo O. Galvydienės 
pieštas a.a. prel. M. Krupavičiaus 
portretas.

Sudbury, Ontario
ŽŪKLAUTŲJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

KLUBO “GELEŽINIS VILKAS” val
dyba 1981 m. sausio 24, šeštadienį, 
Sv. Kazimiero (lenkų) šventovės sa
lėje, 210 Drinkwater St., ruošia me
tinį nariams ir svečiams pobūvį. Pra
džia — 6 v.v. Meninę programą at
liks “Pavasario garsai" ir “Keturios 
sesutės” — Sudburio lietuvių meni
nės grupės. Bus įteikti žymenys klu
bo nariams už pasižymėjimą me
džioklėje bei meškeriojime 1980 m. 
Be to, bus bendra vakarienė, muzika, 
šokiai. Kviečiami klubo nariai ir sve
čiai pobūvyje dalyvauti.

Klubo valdyba

VLADAS KAZLAUSKAS, jaunosios — dr. SLIVINSKAS ir du jaunosios kartos atstovai
- kūrėjas-savano- 

Nuotr. B. Tarvydo
Toronto Lietuviu Namų suruoštose Kūčiose uždega žvakes trijų kartų atstovai: vyriausios kartos 
ris VLADAS KAZLAUSKAS, jaunosios — dr. SLIVINSKAS ir du jaunosios kartos atstovai H:

Poetas, pabėgęs nuo politikos
(Atkelta iš 1-mo ’psl.)

žmonių būrys, prašantis jolls
parašo ant Įsigytų knygų ir be
sikreipiantis su Įvairiausiais 
klausimais. Poetas esą visiems 
kiek galėdamas atsakinėjo, bet 
stengėsi išvengti klausimų, kaip 
pvz.: “Ar Lietuva Jūsų kūrybai 
turėjo didesnę įtaką nei Micke
vičiaus?”

Savo įspūdžius W. Buczynski 
baigia išvada: č. Milašiaus pa
vyzdys rodo, kad išeivijoje nėra 
reikalo atitolti nuo savųjų kul
tūros šaltinių, nes per juos pa
siekiama ir visuotinė plotmė.
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Su nuoširdžiu apgailestavimu pranešame, kad mūsų, 
dėdienė

a.a. Marija Žadeikienė,
buvusio Lietuvos pasiuntinio Vašingtone Povilo 
Žadeikio našlė, mirė 1981 metų sausio 16 dieną. 
Palaidota Vašingtono kapinėse, šeimos kapavietėje, 
1981 m. sausio 19 d.

Nuliūdę giminės: Stasys Žadeikis 
Vaclovas Lukas 
Kostas Lukošius 
Bronė Pabedinskienė

SPAUDOS RĖMĖJAI
“Tėviškės Žiburiams” aukojo: $65: 

kun. Viktoras Skilandžiūnas; $50: 
Toronto Lietuvių Golfo Klubas, Ev. 
Liuteronų Išganytojo Parapijos Mo
terų Draugija, Hamiltono Kredito 
Kooperatyvas "Talka”, Tautos Fondo 
Atstovybė Kanadoje: $25: DLK Al
girdo Hamiltono šaulių kuopa, Kos
tas Gaputis, Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa Toronte, P. Misevičius; $20:

$2: P. Polgrimas, J. Jurkus, VI 
Vilčinas, V. Keturka, Al Garbas,' P 
Čiurlys, St. Vashkys, Gabrielius Vid
mantas; $1: B. Stundžia, Jonas Va
liulis, A. Pažėrūnas, P. Pažėrūnas, 
V. Shukys (Mrs.), T. Murauskienė, 
J. Kuprevičius, Ona Vasis.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$50: S. Rakštienė; $30: Bronė Baltru 
šaitienė; $25: St. Paketuras, L. Ru-

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

BARAUSKAS LTD., REALTOR
I ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

• NAMAI • ŪKIAI e ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

staigos (4 16) 233-332 3

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

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

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Milašius apie save
Į žurnalistų paklausimus apie 

jo tautybę Č. Milašius atsako 
labai atsargiai, pabrėždamas, 
kad rašąs “egzotiška kalba”, t. 
y. lenkiškai. Jis neneigia lietu
viškos savo kilmės, kurią vaiz
duoja apysakoje “Issos slėnis”.’ 
Mėnraščio “Lietuvių Dienos” 
angliškojo skyriaus redaktorė 
Rūta Skiriūtė, telefonu kalbė
jusi su Č. Milašiumi, patyrė, 
kad jis dar atsimena .vaikystėje 
pramoktos lietuvių kalbos, tai
syklingai taria Lietuvos miestų 
vardus. Tame pasikalbėjime jis 
pareiškė esąs lietuvis. R. Skiriū
tė išspausdino šį sakinį: “By 
his own admittance and a little 
historical excavation, the truth 
is found out — Milosz is incon- 
trovertibly Lithuanian” (“Lie
tuvių Dienos-” 1980.XI. 20psl.).

Knygoje “Une autre Europe” 
(1964) Č. Milašius pasakoja apie 
savo jaunystę 172-173 psl. ir 
santykius su Lietuvos pasiunti
nybe, kurioje lankydavosi, nes 
ten dirbo jo giminaitis Oskaras 
Milašius. Štai jo paties žodžiai:

“Apie savo lankymąsi Male- 
sherbes aikštėje nenorėjau kal
bėti su'nieku. Aš tai laikiau pri
vačiu reikalu, be to, išmintis pa
tarė man tylėti: tarp Lenkijos 
ir Lietuvos nebuvo diplomati- 
hių santykių, ir aš rizikavau pri- 
segimu ‘išdaviko’ etiketės, kuri 
buvo gausiai dalinama. Nieko 
nebūtų padėjęs kreipimasis į 
sveiką protą nei pastaba, kad 
Lietuvos ministeris Klimas ir 
aš buvome gimę ne tik toje pa: 
čioje šalyje, bet ir toje pačio
je apskrityje, dyiejų kilometrų 
nuotolyje.”

Apie Lietuvos ir Lenkijos pa
siuntinybes Paryžiuje taip rašo 
Č. Milašius:

“Nežiūrint kalbos skirtumo, 
ši pasiuntinybė (Lietuvos), ra
mi, tyli ir demokratiška, man 
buvo daug malonesnė už Len
kijos pasiuntinybę, kurioje la
bai ryškiai buvo jaučiama nuo 
pat prieangio panieka visiems, 
neturintiems visuomeni
nio prestižo. Tiesą sakant, ši pa
siuntinybė man buvo atstumian
ti. Jos personalas buvo sudary
tas iš tituluotų, išdidžių, bet 
bukų žmonių, kurie buvo labai 
malonūs su kitataučiais, bet ne
mandagūs ir net storžieviški sa
vo tautiečiams. Nesudarė išim
ties nė kultūros attache, poetas, 
kuris keletą kartų pakvietė ma
ne pusryčių į prabangi} savo bu

tą; deja, neturėjome apie ką 
kalbėti, šiems asmenims diplo
matija tebuvo snobizmas-, “san
tykiai” (kurie, be kitko, niekam 
nebuvo reikalingi) ir valgių pa
žinimas. Jų vaizdas nebuvo ma
lonus, prisiminus mases lenkų 
bedarbių, klajojančių po Pary
žiaus gatves.”

Gana plačiai rašo č. Milašius 
apie savo giminaitį Oskarą Mi
lašių: “Mano lankymasis pas 
lietuvius neturėjo jokio politi
nio tikslo. ’Eidavau pasimatyti 
su Oskaru Milašiumi. Jis jau 
buvo atsipalaidavęs nuo augštų 
įsipareigojimų, reikal'avusių 
perdaug laiko. Bet, ir toliau bū
damas ministeriu, dirbo tik ke
letą valandų į dieną, išskyrus

SKAITYTOJAI PASISAKO

vasarą, kurią praleisdavo Fon- 
tenebleau. Jo darbo stalas buvo 
užverstas Įvairių kalbų knygo
mis bei žodynais, o ant grindų 
mėtėsi eilėraščių skiautės, dedi
kuotos jam ištikimų poetų. Jis 
man leisdavo vartyti tas krūvas 
ir pasilaikyti ką tik norėjau, iš
skyrus retas išimtis: visuomet 
prašydavo grąžinti Joe Bosquet 
kūrinius.”

Iš tolimesnio pasakojimo ma
tyti, kad Oskaro Įtaka jaunam 
Česlovui "buvo gana žymi, ta
čiau tautybės klausimu nėra 
naujų duomenų. Iš visų pasisa
kymų betgi matyti, kad grei
čiausiai ir č. Milašiui tinka po
sakis “gente lituanus, natione 
polonus”. Pr. G.

J. Prišas, J. Pr. Baltuoniai, Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa; $16: 
Peter Malis; $15: Jonas Ranonis, 
Liucija Skripkutė, Č. Rickevičius, 
Edvinas Heikys; $12: A. Paulius.

$10: Vacius Ivanauskas, Bernardas 
Pūras, dr. Vincas Kubilius, P. Kai
rys, J. Krasauskas, S. Lipčius, Dan
guolė Jurgutienė, Viktoras Endzelis,
K. Graudienė.

$8: Marija Stankus; $7: Vytautas 
Butrimas, Vladas Rukšys.

$6: J. Mickus, Ignas Ramonas, St. 
Jonaitis, Marija Masiulienė, Koste 
Bubliauskienė, M. Kulokas, A. Ali
šauskienė, K. Linka, M. Jasionytė, 
A. Misiūnas, Alvina Markutienė, M. 
Traškevičienė, P. Kripas, J. Grauži
nis, Antanas Selmys.

$5: Liudas Merkelis, B. Kondra- 
tas, kun. V. Katarskis, B. Trukana- 
vičius, Antanas Rugys, J. Arcimavi- 
čius, Vyt. Morkūnas, Vladas Gumaus- 
kas.

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai §10,00.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
VENECUELOS LIETUVIAI

Atsiliepdama į J. Ruginio rašinį 
“Venecuelos lietuviai” (“TŽ” 1980 
m. 48 nr.), A. Vąisiūnienė atsiuntė 
ilgą raštą, kuro dalį čia spausdina
me. Red.

“TŽ” 1980 m. 48 nr. J. Ruginis 
• (slapyvardis) rašę apie VLB tarybos 

posėdį, kuris įvyko Karake 1980 
m. rugsėjo 27 d. Anot jo, “posėdžio 
prezidiumas buvo įgaliotas pasiųsti 
“Mūsų Lietuvai”,“T. Žiburiams" ir ki
tai lietuviškai spaudai tarybos pagei
davimą nespausdinti tendencingų 
straipsnių, kuriuose lengva įžvelgti 
asmeniškus priekaištus organizaci
joms ir veikėjams”. J. Ruginis betgi 
nepamini, kad tame tarybos posėdy
je taip pat kaikurtų narių pasisakyta, 
jog korespondentas turi teisę reikš
ti savo nuomonę ir demokratiškoje 
spaudoje kritikuoti, kas jam atrodo 
teisinga, siekiant bendruomenės veik
los gerinimo.

Minėtame VLB tarybos posėdyje 
dalyvavo: 3 apylinkių valdybų pirmi
ninkai, 2 centro valdybos nariai, 1 
apylinkės revizijos komisijos narys, 
taigi iš viso 6. Balsavo betgi 8, t.y. 
ir svečių teisėmis dalyvavę posėdyje. 
Buvo ir du Urugvajaus lietuviai, tik 
prieš dvejus metus atvykę Venecue- 
lon.

Pagal Venecuelos Lietuvių Savi
šalpos Bendruomenės statuto 47 
straipsnį Bendruomenės tarybą su
daro: centro valdybos 5 nariai, cent
ro kontrolės komisijos — 1, garbės 
teismo — 1, apylinkių atstovai — 5, 
apylinkių kontrolės komisijų atsto
vai — 5, Venecuelos lietuvių kape
lionas — 1, apylinkių rinkti tarybos 
atstovai — 5, iš viso 23.

Kaip matome, minėtame tarybos 
posėdyje dalyvavo ketvirtadalis tei
sėtų tarybos narių. Todėl šis posėdis 
ir jo nutarimai negali būti laikomi 
teisėtais. Jis neturėjo teisės kalbėti 
VLB vardu. A. Vąisiūnienė

ATSKAITYSIU IŠ 
PRENUMERATOS

Atrodo labai keista — užsimoki 
“TŽ” prenumeratą metams, bet kiek
vienais metais dėl jūsų atostogų dvie
jų “TŽ” nr. negauname, o jums pasi
taiko ir kitokių kliūčių. Tai metų 
laikotarpyje keli “TŽ” nr. dingsta. 
Nieko neturiu prieš jūsų atostogas, 
atostogaukite, bet savaitraštį turėtu
me gauti normaliai. Skaitau nevieną 
lietuvišką laikraštį ir žurnalą, bet to
kių kurijozų nepasitaiko kaip “TŽ” 
Teks sekančiais metais, kiek būsiu 
negavęs “TŽ" nr., atskaityti iš pre
numeratos. V. Zander Delhi,-Ont.

Red. pastaba. Tai jau nepirmas 
skaitytojo grasinimas. Visi norime, 
kad laikraštis pasiektų skaitytojus

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
912. Gipas, Julius ir

Elena, Toronto
913. Jakelaitienės, Adelės atm. 

Toronto
914. Sakalas, Pranas, Ham.
915. Vainutis, Vytautas, S.St.M.
916. Danys, J. V., Ottawa
917. Lapo, Viktoro atm. Tor.
918. Dambrausko, Jono atm.

London
919. Trečioko, Albino atm.
920. Urbas, Pranas, Prt. Dov.
921. Urbas, Polly
922?Varanka, Steponas ir Irena 

Toronto
923. Sturmaičio, Bernardo atm. 

Toronto
924. Balsys, Rimas T., Tor.
925. Dargienė, Dana, Tor.
926. Ansamblis “GINTARAS” 

Montreal
927. Astrauskai,'Jurgis ir Marija, 

Toronto
928. Balsienės, Sofijos test, 

palikimas 
Staskevičienės, E. atm.

$1000

500
100
100
100
500

100
177
500
500

100

100
100
100

100

100

1043.83
20

ĮNAŠŲ PAPILDYMAI:
23. KLB Otavos apyl. iki
51. Sakalauskas, Julius dr.

102. KLB S. St. Marie apyl.
109. Balsys, Leopoldas
217. Poderio, Kazimiero atm.
284. S. V.
289. Šulma, V. dr.
354. Vitkūnas, Jonas
587. Jakubonis, Zenonas
596. Čepo, Stasio
644. Staškevičius,
649. Kaziūnas, A.
678. Imbrasienės,
718. Agurkiai, V. ir G.
766. Toronto Lietuvių Namai
811. Senkaus, Felikso atm.
890. Jakimavičiaus, Antano atm. 270

Sveikiname naujus narius ir įna
šus padidinusius. Dėkojame p.p. Ci-

atm.
Jonąs kun.

Liudos atm.

§5500 
1000 

600 
400 
570 
900 

1300 
2700 

400 
130 

6404 
400 
130 
600 

1200
300

normaliai, t.y. tą pačią savaitę ir nė 
vienas numeris nedingtų. Deja, paš
to patarnavimas yra toks, kad ne tik 
laikraščio vėlavimas, bet ir dingimas 
yra neretas reiškinys. Ir mūsų re
dakcijai siunčiami laikraščiai nevisi 
pasiekia adresatą, ypač dienraščiai. 
Visiems skaitytojams yra žinoma, 
kad vasaros atostogų metu du “TŽ” 
numerjai neišeina, nes nėra kam pa
keisti redakcijos ir spaustuvės dar
buotojų. Kalėdų švenčių laikotarpy
je išeina padidintas numeris už dvi 
savaites. Jei kaikurie numeriai dings
ta pašte, laikraščio leidėjai negali bū
ti atsakingi. Bet ir tokiais atvejais 
“TŽ” administracija pasiunčia papil
domus egzempliorius, jei kas krei
piasi.

BACKNAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239 
1551 Bloor Street West 
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

pariams už auką a.a. E. Staskevičie
nės atminimui. Mūsų brangios tėvy
nės laisvės kovotoją — savanorį a.a. 
Antaną Jakimavičių išlydint į ramy- 
bės-.poilsio vietą, aukojo KL Fondui: 
§35: Česlovas ir Birutė Joniai; §25: 
Česlovas ir Ona Januškevičiai iš 
Montrealio, B. Jokubynas; §20: dr. 
A. Dailydė; §15: M. F. Yokubynienė; 
§10: E. Čepas, O. Indrelienė, J. Va
liukas, M. A. Zaleskiai, M. J. Zubric- 
kaii

A.a. Stasio Čepo atminimui au
kojo KL Fondui §20: A. M. Zales
kiai; §10:' p. Krygerienė.

Fondas nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukojusiems mielų tautiečių prisi
minimui — visa tai eis į mūsų Tė
vynę kaip testamentinis palikimas, 
kuris niekada nebus užmirštas.

Primenama visoms organizacijoms, 
kurios numato prašyti pašalpų, 
pirmenybę turės tos, kurios yra 
do nariai. Ta pati taisyklė bus 
koma ir pavieniams asmenims.

KLF VALDYBA

kad 
fon- 
tai-

daitis, P. Augaitis, Ernestas Leng- 
nikas, J. Zenkevičius, Pranciška 
Radzevičiūtė, R. Pociv, • Alfonsas 
Budnikas.

$20: Violeta Svirplienė, Vyt. Ka
mantas, A. Smilgys, Povilas Vaite
kūnas, E. Smilgis, Kazys Stundžia, 
Vaclovas Morkūnas, Augustinas Sen
kus, A. Saladžius, dr. A. Valadka, 
P. Vyšnia, A. Elijošius, Jonas Rugys, 
Pr. Linkevičius, Haris Lapas, Jonas 
Ranonis, St. Jaseliūnas, Vytas Pet
rulis, K. Čepaitis, Juozas Morkūnas,' 
Vikt. Vaičiūnas, B. Bagdonas, Vacius 
Ivanauskas, Stasys Kėkštas, Myko
las Vaišvila, Mindaugas Šelmys, Sta
sys Pociulis, J. Bersėnas, Balys Arū
nas, St. Dalius, M. Malcius, D. Puze- 
rienėj A. Skardžius, R. Ulbinas, Juo
zas Vitas, Juozas Žaliaduonis, V. Kė- 
žinaitis, V. Norkevičius, Juozas Ka- 
rasiejus, Ed.-Miliauskas, Stasys Va
liukas, Jonas Arštikaitis, Antanas 
Petraitis, Vytautas Jučas, Aug. 
Pranckevičius, H. Stcpaitis, J. Ja
nuška, Vladas Kriaučeliūnas, V. Ja- 
hulevičius, J. Aušrotas, V. Dobilas,
J. Gipas, Petras. Baronas, J. Mic
kus, M. Laurinavičienė, VI. Ališaus
kas, Bronė Kiaulėnienė, St. Gaide
lis, J. Kasperavįčius,'V. Mikšys, J 

'Dransutavičius, Ona Mašalienė; An
tanas Gustainis, Marija Aukštaitėz 
Antanas Bubelis, O. Balaišienė, P. 
Ščepavičius, p. Aleksienė, T. Ander
son (Mrs.), Vladas Žemaitis, M. Pra- 
nys, Br. Saulėnas, Rasa Saulėnaitė, 
Ana Pakalnis, J. Račys,, M. Empake- 
ris, Vytautąs Vaičįūnas^onas Parše- 
liūnas, dr. A. Barkauskai ĘĮtjnąj’gačį 
kauskienė, Stasys jįl?iJeWHis7 J’.TBaj 
cevičius, Antanas Razgaitis, Jt. Nori 
kus, Antanas Rugys, Romsiš Sakadols: 
kis, dr. A. Šležas, J. Stukas, kun. 
Juozas Tautkus, Ged. jonas Vėlyvis,
K. Mileris, Juozas Leiberis, Vladas 
Bartninkas, A. Kalvaitis, A. Čepulis, 
A. šalčiūnas, A. Kuzmarskis, Jonas 
Gudavičius, Albinas Statulevičius, J. 
Uogintas, W. Geras, V. Kecorius, Ona 
Dabkienė, Viktoras Turčinskas, Albi
nas Panumis, Antanas Žilėnas.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė po $25 Petras Spė- 
tyla; po $21: Marija Stankus; po $20: 
Viktoras Endzelis.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas St. W., 
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
(Kampas Bloor ir Dundas St.)

Telefonai

įstaigos (416) 537-2643 
namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. SIMONĖLIS

B.A.M.L.S. LL.B.

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York jstaig0S (416) 231-4138
Toronto, Ontario
M8X1C5 namų 249-2637

W G DRESHER -^ATE

D TA INSURANCERESHER-BaRAUSKAS agency

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

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

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO™1 B MONTREAL
' Anapilio žinios

— A.a. Zigmas Arlauskas, kūrė- 
jas-savanoris, mirė Ročesteryje. Pa
laidotas Sv. Jono lietuvių kapinėse 

' Mississaugoje 1981 m. sausio 19 d. 
iš Lietuvos Kankinių šventovės. Jis 
yra Irenos Punkrienės ir Aldonos 
Olienės tėvelis.

— Lietuvos Kankinių par. choras 
rengia koncertą sausio 24, šeštadienį, 
didžiojoje Anapilio salėje.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo $200 — Marija Jurkštienė, $100 
— Kazys Konkulevičius.

— Kapinių aptvėrimui aukojo 
$200: Adelė Trečiokienė: $150: Ma
rija Jurkštienė; $100: Kazys Kon
kulevičius, Monika Žėkienė, Aldona 
Aleliūnienė iš Saskačevano, S. Rze- 
vuckas iš Hamiltono; $50: Mečys 
Andriuškevičius-Andrius; $6: P. Ši- 
pelis iš Sudburio.

— Religinei LK Šalpai aukojo 
$100 J. Prišas.

—- Mišios sausio 25, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Stanislavą Permi
ną, U v.r. — už a.a. Juozą Bacevi
čių.

Lietuvių Namų žinios
— Pirmoji kulinarijos kursų pa

moka įvyko sausio 6 d. Dalyvavo'25 
jaunos šeimininkės. Kursų vadovė J. 
Bublienė pamokas yra suskirsčius 
pagal maisto rūšių gaminimą.

— LN valdyba paskyrė Kanados 
Lietuvių Fondui $500, papildydama 
savo įnašą iki $1200.

— Tautinių šokių grupės “Atža
lynas” narių metinis susirinkimas — 
sausio 25, sekmadienį, 2 v.p.p. LN 
Mortos salėje.

— Sausio 24, šeštadienį, 8 v.v., Vy
tauto D. salėje Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga rengia bendrus šo
kius jaunimui ir vyresniems.

— Vasario 8, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Karaliaus Mindaugo salėje įvyks vy
rų choro “Aras“ metinis koncertas.

— KLB Toronto apylinkės valdyba 
rengia vakarą vasario 14, šeštadienį, 
Karaliaus Mindaugo salėje. Bus ren
kama Vilniaus karalaitė. Išrinktoji 
bus apdovanota mokslo stipendija ir 
kitomis dovanomis.

— Sausio 11 — sekmadienio po
pietėje dalyvavo per 200 lankytojų 
ir svečių. Knygoje pasirašė: Linas 
Mikulionis ir Rimas Kasputis iš Det
roito, G. J. Murauskas iš Montrealio, 
Dana Kudabaitė, Elena Kudabienė ir 
Kazimieras Mikšys iš Hamiltono.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame draugams ir 

pažįstamiems už surengtas vaišes 
mūsų vedybinio dešimtmečio proga.

Dėkojame Rengėjams S. O. Dač- 
**l~WrjĮV'3l- Tamošiūnams už var
gą bei rūpestį, o mieliems draugams 
už dalyvavimą bei prisidėjimą prie 
dovanos: S. O. Baneliams, V. V. Ba
lionams, A. M. Basalykams, V. O. 
Beresnevičiams, A. B. Beręsnevi- 
čiams, J. Bartininkui, R. E. Draud- 
vilams, V. A. Dobilams, Dilkams, B. 
Disevičienei, P. Eidukaičiui, S. M. 
Gudaičiams, B. Galinienei, S. M. Jo- 
kūbaičiams, E. Ješkevičienei, O. 
Juodviršienei, E. Kvedarienei, V. 
Knyvaitei, P. S. Kripams, S. A. Ka
valiauskams, M. L. Malinauskams, 
S. Martinaitienei, A. Paviloniui, Ro- 
pienei, K. O. Rašymams, A. M. Selio- 
kams, P. šimkevičienei, R. P. Tum- 
,pams, Uogintams, A. J. Vanagams, 
S. V. Vaitkams, Varneckienei ir duk
rai Valentinai, Vaišnorui, Vaicekaus
kienei, V. A. Žalnieriūnams.

Ačiū S. Jokūbaičiui už gražų vai
šių pravedimą ir pasveikinimą.

Dėkojame visiems už dovaną.
J. A. Šulcai

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 

' namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS arti Prisikėlimo 
šventovės butas iš 4 kambarių ir 
prausyklos. Skambinti tel. 537-4329 
Toronte.

FQT O G R A F A S.
’Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite -— JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENE. 
{vairiomis 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 t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK Moterų Dr-jos šios para

pijos skyriaus metinis susirinkimas 
ir naujos valdybos rinkimai šį sek
madienį, sausio 25, po 11.30 v. Mi
šių, Parodų salėje.

— Parapijos choras ruošia du nau
jus repertuarus: vieną metinei para
pijos vakarienei, antrą — savo me
tinei šventei. Taipgi mokosi giedoti 
naujas Mišias. Choro repeticijos — 
ketvirtadieniais, 7.30 v.v., muzikos 
studijoje.

— Parapijai aukojo: M. Skučienė 
$100, P. A. Jurkšaičiai $100, J. B. 
Stalioraičiai $100, J. O. Gustainiai 
$100, A. A. šlekiai $50, M. Gečienė 
$40, J. O. Kavaliauskai $20.

— Kiekvieną trečiadienį lankomi 
ligoniai šv. Juozapo ligoninėje. Jie 
lankomi ir kitose ligoninėse, jei tik 
namiškiai ar giminės mums praneša 
kas ir kur serga.

— Petras Skabliauskas artimųjų 
tarpe paminėjo savo 65 metų am
žiaus sukaktį.

— Lankomi parapijiečiai iš anksto 
susitarus telefonu.

— Aukų pakvitavimai už 1980 m. 
jau siuntinėjami parapijiečiams. Jei 
kas yra pakeitęs adresą, prašom pra
nešti parapijos raštinei.

— Sutvirtinimo sakramentui pasi
ruošimo pamokos vyksta kiekvieną 
sekmadienį po 10 v. Mišių seselių 
namuose.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Ro
mualdą Marcinkevičių, užpr. V. O. 
Marcinkevičiai, 9 v. už Antaną žič- 
kų, užpr. testamento vykdytojai, 10 
v. už Andrių Suproną, užpr. St. Ma- 
jauskienė, 11.30 už parapiją, 7 v.v. už 
Janiną Sudikienę, užpr. A. E. Su- 
dikai.

A. a. Leonas Taškūnas, 59 m. 
amžiaus, mirė š. m. sausio 19 d. 
Toronte. Pašarvotas Turner- 
Port e r laidotuvių namuose, 
Roncesvalles St. Maldos prie 
karsto — antradieni, 8 v. v. 
Laidotuvės — sausio 21, trečia
dienį, 10 v. r., iš Lietuvos Kan
kinių šventovės.

Kun. J. Grabys iš JAV buvo 
atvykęs į Torontą dalyvauti sa
vo artimo giminaičio a. a. Zig
mo Arlausko laidotuvėse sausio 
19 d. Nors velionis buvo ročes- 
terietis, bet į jo laidotuves Lie
tuvos Kankinių šventovėje su
sirinko gausus būrys Toronte ir 
kitur gyvenančių lietuvių. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. J. 
Grabys, kun. J. Staškus ir kun. 
E. Jurgutis, OFM. Tą pačią die
ną Brocktone, JAV, palaidotas 
a. a. kun. V. širka, pastaruoju 
metu kapelionavęs vietinių lie
tuvaičių seselių vienuolyne.

A. a. Eugeniios Staskevičie
nės atminimui Onutė, Viktoras 
Narušiai ir Birutė Jonaitienė 
“TŽ” paaukojo $25.00.

Dalyvavę šalpos vakaronėje 
jos programos dalyviai — kun. 
K. Pugevičius ir rašytoja B. Pū- 
kelevičiūtė,\ lydimi dr. J. Ciup- 
linskienės, aplankė Anapilį — 
kapines, šventovę, kleboniją ir 
“T. Žiburius”. Jie išreiškė pasi
tenkinimą Prisikėlimo par. ka
talikių moterų rengta vakarone 
ir grįžo į savo gyvenvietes: kun. 
K. Pugevičius į Niujorką, B. 
Pūkelevičiūtė į Čikagą.

Sesuo Aloyza, vyriausioji N. 
Pr. Marijos seserų vienuolijos 
vadovė, š.m. sausio viduryje 
lankėsi Toronte. Lydima toron
tiškio vienuolyno vyresniosios 
sesers Ignės, aplankė Anapilį 
ir “T. Žiburius”. Paaiškėjo, kad 
centrinis vienuolynas Putname, 
Conn., jau persikėlė į naują 
mūrinį pastatą su visom savo 
įstaigom — spaustuve, bibliote
ka, raštinėm, knygynu. Senasis 
medinis pastatas, kuris jau bu
vo nesaugus gyventi, nugriau
tas.

“T. Žiburių’.’ skaitytojas J. 
Stalioraitis, gyvenantis Toron
te, atsiuntė šiam savaitraščiui 
$150, apmokėdamas savo ir dar 
trijų asmenų rėmėjų prenume
ratas bei pridėdamas $40 auką. 
Savo laiške jis rašo: “Nors pa
vėluotai, linkiu “T. Žiburiams” 
stipriai ir skaidriai šviesti per 
visus 1981 metus.”

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

IŠNUOMOJAMI be baldų 3 kamba
riai, virtuvė ir garažas netoli Bloor 
ir Runnymede. Skambinti po 5 v.p.p. 
tel. 766-5818 Toronte.
RIMTAS INTELIGENTAS lietuvis 
jieško 30 metų lietuvaitės vedybų 
tikslu. Rašyti: Bijūnui, c.o. “Tėviš
kės Žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3.

AUGŠTOS ŠILDYMO KAINOS!
Šalta žiema, mes turime pūkus už
kloti jums. Lietuvio b-vė parduoda 
pūkines antklodes (kaldras). Užsa
kyti tel. 787-8378 Toronte.

su koncertine 
programa ir

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

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

Loterija, bufetas, baras. Gros populiarus orkestras. įėjimo kaina — 5 dol., pensininkams 
ir studentams — 3 dol.z Bilietai bus pardavinėjami parapijų salėse po pamaldų, pas A. 
Ramanauskienę "Paramoje” ir priė įėjimo. Pilni stalai rezervuojami.

Lietuvos Kankinių parapijos choras

POBUIII

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS2!ARAS 
visus maloniai kviečia 

atsilankyti į

METINI
t

? PROGRAMOJE: , ?
1 I

vyrų choras ir sol. V. Verikaitis »
5 dirigentas — muz. sol. V. Verikaitis
į akompaniatorius — muz. kompoz. St. Gailevičius

Bilietai gaunami:
"ARO" VALDYBA

1981 m., vasario 8 
sekmadienį, 
4 vai. po pietų, 
Toronto Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor St. W.), 
Karaliaus Mindaugo menėje

Įėjimas: suaugusiems — $4:00, studentams ir pensininkams — $3.00. 
n pas choristus, sekmadieniais — Lietuvių Namuose ir parapijose

Veikia pirmadieniais: 
222 Dixon Rd., Suite 202 

(prie Islingtono) Toronto, Ont.

Tel. 248-9722
Talkininkas (Associate)

B. S. Winter, O.D.

'Išraiška

KLB Toronto apylinkės valdyba 
kviečia įį\ 

^VILNIAUS 
KARALAITĖS BALIŲ

< šeštadienį, vasario 14 d., 
Karaliaus Mindaugo Menėje, Lietuvių Namuose

Pradžia 7 v.v. , .j Bilietas, įskaitant vakarienę: 
^^Suaugusiems, $10.00 

įsininkams ir
Išrinkta karalaite 
bus premijuota 
stipendija mokslui 
ir kitom dovanom

Garsinės juostelės pagal A. 
Rinkūno vadovėlį “Ar kalbate 
lietuviškai?” jau gaunamos pil
nu komplektu, kurį sudaro 60 
pamokų, įrašytų į penkiolika 
kasečių. Jose yra pamokų teks
tai su angliškais paaiškinimais 
ir vertimais, lengvos dainelės 
ir kasdien vartojami posakiai. 
Kartu eina priedas su metodinė
mis pastabomis, dainelių žo
džiais lietuviukai ir angliškai. 
Užsisakyti galima pas autorių: 
53 Burrows Ave., Islington, 
Ont., Canada, M9B 4W8.

Dainos vienetas “Žibutės” iš 
Argentinos, sėkmingai gastro
liavusios Kanadoje ir JAV, at
siuntė “Tž” gražų atviruką su 
šiuo įrašu: “Mūsų viešnagė Jū
sų tarpe liks kaip nepamiršta

Kanados Lietuvių Jaunimo Sęjunga rengia

ŽIEMOS KARNAVALO

0
X

D 0

Šilta vakarienė, 
paruoštai. Bubulienės. 
šokiai. įdomi programa

mai džiugus momentas. Sveikin
damos šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga ir dėkodamos už Jūsų lie
tuvišką svetingumą, globą bei 
kelionės pdsisekimą, linkime 
džiaugsmo ir Dievo palaimos. 
Jūsų — Žibutės.” Yra parašai: 
I. Bačanskytė, A. Bačanskytė 
C. Mičiūdaitė, D. Deveikienė, S. 
Stankevičiūtė (kitos pavardės 
neišskaitomos):

“Etninės grupės ir naujoji
Kanada” — šia tema konferen
ciją rengia CESA organizacija 
1981 m. spalio 15, 16 ir 17 d.d. 
“Edmonton Plaza Hotel”, 10135 
-100 Street, Edmonton, T5J 
ON7. Tai bus devintoji dvimetė 
šios organizacijos rengiama kon
ferencija. Organizacinis jos ko

sausio 24, 
šeštadienį, 
Toronto 
Lietuvių 
Namų 
Vytauto 
Didžiojo 
menėje 
Pradžia — 8 v.v.
"Good Time Boys" 
orkestras, 
bufetas, 
staigmenos .

Visi kviečiami!

studentams $8,50
Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto — sekmadieniais po pamaldų 
Prisikėlimo parapijoj. Anapilyje. Lietuvių 
Namuose, o šiokiadieniais pas L. Kuliavienę 
236-1048.

mitetas kreipiasi į paskaitinin
kus, kviesdamas paruošti atitin
kamas paskaitas ir jų metmenis 
pasiūlyti iki š.m. vasario 15 d. 
Taip pat laukiama pasiūlymų 
dalyvauti svarstybose (simpo
ziumuose) iki vasario 15 d. Ad
resas: Dr. T. Aoki, CESA Bien
nial Conference Committee, c/o 
Department of Secondary Edu
cation, Faculty of Education, 
Edmonton, Alberta.

Sol. V. Paulionis išvyko Van
kuveriu, kur operos vadovybės 
pakviestas ruošiasi grafo Mon- 
terone vaidmeniui “Rigoletto” 
operoje. Premjera įvyks sausio 
24 d. Queen Elizabeth teatre. 
Sekantieji spektakliai įvyks 
sausio 26, 27 ir 28 d. d.

5v. Kazimiero parapijos žinios
— Parapijos komiteto posėdis įvy

ko š.m. sausio 10 d.; klebonas patei
kė 1930 m. finansinę apyskaitą. Iš
rinktas naujas komiteto pirminin
kas Juozas Asipavičius. Kiti komiteto 
nariai — Richard Martell, Povilas 
Kalpokas, Edvardas Čičinskas, Pet
ras Bunys ir Leo Šimonėlis. Klebo
nas nuoširdžiai padėkojo R. Palšai
čiui; praėjusių metų pirmininkui, ir 
jo žmonai už gražų pasidarbavimą 
parapijai.

— Šv. Onos Draugijos metinis su
sirinkimas buvo sušauktas š.m. sau
sio 11 d. po 11 v. Mišių. Nors tai 
buvo labai šaltas sekmadienis, bet 
narių susirinko daug. Draugijai sėk

Greitas ir tikslus patarnavimas]

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

, —— — CIŪNTOEfiUŪ UETUUJU 
LIT713 HRECJT□ UMJJH
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 

Einamqsias s-tas 6%
Taupomąsias s-tas 12%
Pensijų planas 10.5%
Term. ind. 1 m....................... 13%

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

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

OPTOMETRISTAS
Dr. Renis J. Lapienis 

Nauja įstaiga

vyksta TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, Gedimino 
pilies menėje, pirmadieniais, 7 - 8.30 valandą vakaro. 
Vadovauja INDRĖ PAŠKAUSKIENĖ.
Informacijų teiraukitės telefonu 921-3883

Dainininkė Adriana Jocytė 
iš Argentinos, prieš porą metų 
koncertavusi Kanadoje ir JAV- 
se, vis prisimena savo viešnagę 
Toronte — Kalėdų ir N. Metų 
proga atsiuntė “T. Žiburiams” 
sveikinimą. ,

Pašto patarnavimai dažnai 
šlubuoja. Praėjusią savaitę (sau
sio 12-17) net Toronto “TŽ” 
skaitytojai negavo šio laikraščio. 
Pasiteiravus centriniame pašte, 
buvo paaiškinta, kad praėjusią 
savaitę buvo daug darbo ir ma
žai darbininkų, nes šiuo metu 
jų daug kas serga. Kaikurie 
skaitytojai skundžiasi, kad ang
liškus laikraščius gauna laiku, 
o “TŽ” pavėluotai ir neregulia
riai. Išeitų, kad daroma diskri
minacija, nors už pašto patar
navimus visi moka vienodas kai
nas. Besiteiraujančiam pašte 
“Tž” skaitytojui paštas paaiš
kino, kad kalta “TŽ” adminis
tracija, nes netinkamai paruo
šianti siuntas. Bet iš tikrųjų ad
ministracija tik vykdo pašto pa
reigūnų nurodymus. Vienas jų 
davė vienokius nurodymus, kiti 
du, apsilankę “TŽ” administra
cijoje, kitokius. Nežiūrint visų 
pertvarkymų, “Tž” skaitytojų 
skundai dėl nepaprastai pavė
luoto laikraščio pristatymo nesi
liauja.

Kanados pašto vadovybė at
siuntė kvietimą “TŽ” dalyvauti 
pašto paslaugomis besinaudo
jančių konferencijoje š.m. sau
sio 26-28 d.d. “The Sheraton 
Centre” Toronte. Konferencijoj 
numatyta daug paskaitų, simpo
ziumų, diskusijų, parodų. Joje 
gali dalyvauti kiekvienas pilie
tis, užsiregistravęs ir sumokėjęs 

mingai pirmininkauja p. H. Kurylo. 
Valdybon Įeina dar p.p. Marija Mi
lius, Janina Visockis, Julija Garga- 
sas, Anna Cousineau. Po susirinkimo 
narės buvo pavaišintos.

— Susituokė Elena Einikytė su 
Serge Payette š.m. sausio 2 d. Su
tuoktuvėse dalyvavo ir jaunosios tė
velis Augustinas Einikis, nors ir sun
kiai sirgdamas.

— Mirė Petras Paulauskas, 66 me
tų; palaidotas š.m. sausio 5 d.

— Kazimierinių vakarienė įvyks 
vasario 28 d., t.y. šeštadienį prieš 
šv. Kazimiero šventę., Parapiječiai 
yra prašomi ruoštis tam metiniam 
parapijos parengimui.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines nuo 15.75%
Nekiln. turto nuo 15%
Čekių kredito 18%
Investacines nuo 15.75%

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

Kitomis dienomis: 
Sherway Gardens Mall 

25 The West Mall 
Toronto, Ontario 

Tel. 621-5050
Talkininkas (Associate) 

J. S. Pollock, O.D.

moterų 
mankštos 
pamokos

$15. šia konferencija siekiama 
pagerinti pašto paslaugas. In
formacijoje sakoma, kad Kana
dos paštas kasdien persiunčia 
19 milijonų įvairiausio pobūdžio 
siuntų. Paslaugų gerinimas yra 
būtinas, tik ar konferencijomis 
tai pasiekiama?

“The Globe a. Mail” 1981.1.16 
išspausdino ilgą rašinį apie Lat
vijos žydų šeimos nario Arkadi
jaus Marko neisileidimą Kana- 
don dėl jo inksto ligos. Jo tėvai 
gavo leidimą imigruoti Kanadon 
iš Italijos, bet negali pasiimti 
21 metų amžiaus sūnaus. Jų 
giminės Toronte kreipėsi į žy
dų organizacijas, prašydami pa
galbos, bet gavo neigiamą atsa
kymą, nes Arkadijui reikia nau
jo inksto. Ši operacija kainuo
tų apie $20.000-30.000. Tokios 
sumos negali mokėti nė viena 
organizacija. Dr. M. Robinette 
pareiškė, kad tokios operacijos 
daromos ir Italijoje. Jei kas 
nors iš giminių sutiktu duoti 
savo inkstą, esą imigracijos par
eigūnai galbūt duotų leidimą 
Arkadijui imigruoti. Jo brolis 
Zelik pareiškė sutiktų tai pada
ryti.

Gautas laiškas iš amerikiečio 
jėzuitų vienuolio Armand M. 
Nigro, kuris praneša apie naują 
iniciatyvą kviesti vyresnio am
žiaus vyrus ir moteris stoti į 
vienuolijas ir kunigų seminari
jas. Jiems sudaromos.specialios 
palengvintos sąlygos pasiruoši
mui bei studijoms. Suinteresuo
ti šiomis galimybėmis kviečia
mi kreipti^: Rev. A. M. Nigro, 
SJ, Gonzaga University, Spoka
ne (Washington) 99258, USA.


