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Lietuva nenugalėta
Nuo sovietinio Lietuvos pavergimo praėjo keturis 

dešimtmečiai, t.y. dvigubai daugiau nei laisvo, nepriklau- 
mo gyvenimo, tačiau laisvės aušra dar nesirodo. Pasigirsta 
balsų, kad Lietuva, kaip nepriklausoma valstybė, esanti 
palaidota visiems amžiams. Tokie balsai ateina iš paver
gėjų sluogsnių, kurie demonstruoja imperinę savo galybę. 
Jų akyse Lietuva tėra mažas kraštelis, tiktai salelė milži
niškoje jūroje, kurios išganymas — šliejimasis prie sovie
tinio milžino. Esą čia glūdi visokeriopas Lietuvos laimė
jimas — karinis, teritorinis, ekonominis ir net kultūrinis. 
Bandymas izoliuotis nuo sovietinio milžino esanti Lietuvos 
nelaimė, pražūtis. Be milžino globos Lietuva būtų bereikš
mė visais atžvilgiais, taptų vargo sala, skęstanti savo pa
čių žmonių ašarose. Tokią filosofiją viešai ir neviešai perša 
sovietinis pavergėjas, norėdamas įtikinti lietuvius, kad Lie
tuva, kaip nepriklausoma valstybė, yra nesąmonė, kad jos 
praeitis jau atgyventa ir kad šviesi jos ateitis yra tiktai 
sovietinio milžino rankose. Kaip ir visos idėjos, taip ir ši 
randa šalininkų trumparegių lietuvių sluogsniuose. Tokių- 
šalininkų yra net išeivijoje, tiesa, labai nedaug, bet yra. 
Ir jie mano, kad Lietuva, kaip nepriklausoma valstybė, yra 
galutinai nugalėta ir kad ateina šviesesnė ateitis, žiedžia- 
ma sovietinio milžino paunksmėje. Dėlto esą reikia džiaug
tis ateitimi, liūdėti vargingos praeities.

TAI apgailėtinas tautinis trumparegiškumas, kurį pro
pagandinėmis priemonėmis norima padaryti didele 
išmintimi. Įjungimas Lietuvos valstybės į sovietinę 

imperiją atėjo prievartos keliu. Atėjo sovietinis milžinas, 
užgrobė mfisų kraštą ir visą tautą uždarė kalėjiman. Juk 
sovietinė imperija yra tautų kalėjimas, kuriame jau žuvo 
bei sunyko šimtai tūkstančių geriausių mūsų žmonių. Ar 
kam nors kada nors pasaulyje atėjo šviesi ateitis iš kalė
jimo? Ar galima tikėtis ekonominės, kultūrinės bei dvasi
nės gerovės iš kalėjiminės sistemos? Ar galima laukti ko
kio nors Lietuvos suklestėjimo tautų kalėjime? Niekados! 
Kalėjime klesti tiktai despotai, viršininkai, kol jiems tar
nauja vergai. Dėlto kalbėti apie šviesią Lietuvos ateitį so
vietinio milžino imperijoje yra didelė apgaulė, skleidžiama 
pavergėjų; užsimojusių įtikinti'mažąsias tautas, kad gyve
nimas .grandinėse yra jų išganymas. Tuo būdu pav -t^jai 
nori nuginkluoti tautas pačiose jų gelmėse ir jas galuti
nai įveikti. Tai, ko jie negali padaryti ginklu, bando pasiek
ti apgauliai žėrinčia idėja. Kad taip daro pavergėjai, ne
nuostabu — jie žino, ko siekia, bet kad tuo žavisi kaikurie 
lietuviai, apgailėtina. Jie turėtų suprasti, ypač po 40 sovie
tinės vergijos metų, kad trumparegyste bei apgaulia idėja 
negalima grįsti tautos ateities, nes jos laiduoja ne šviesą, 
o varganas sutemas

1IETUVA laikinai nugalėta sovietinio milžino fizinės jė
gos prasme. Trys milijonai lietuvių prieš porą šimtų 

* milijonų gyventojų turintį milžiną, stipriai apsigink
lavusį, aišku, negali kalbėti apie pergalę bei išsivadavimą 

ginklo jėga. Bet yra sritis, kurioje Lietuva nėra nugalėta, 
būtent, dvasinė, idėjinė. Surakintos yra jos rankos, kojos, 
bet širdis — nepasiekiama. Joje rusena stipri laisvės ki
birkštis, kuri, papūtus geriem vėjam, gali užkurti ištisus 
laisvės gaisrus, čia glūdi Lietuvos stiprybė, kurią mato pa
vergėjas, stengiasi ją sunaikinti, bet turimi jo ginklai ne
siekia tų gelmių. Dėlto lietuvių tauta šiuo metu, kai išorę 
slegia vergijos grandinės, turėtų ypač saugoti ir nuolat stip
rinti dvasinį laisvės židinį, iš kurio ateityje gali išaugti 
šviesi ateitis. Iš ligšiolinių duomenų matyti, kad dvasinis 
Lietuvos laisvės židinys stipriai rusena ir liudija, kad Lie
tuva nėra nugalėta, nors ir pavergta. Juk pastarajame de
šimtmetyje įvyko S. Kudirkos šuolis, R. Kalantos suside
ginimas, Bražinskų pabėgimas, VI. Šakalio žygis. Taipgi 
pastarajame dešimtmetyje atsirado Helsinkio grupė, tikin
čiųjų teisėm ginti komitetas, “LKB Kronika” ir kita po
grindžio spauda. 1980 m. spalio 25 d. Trakuose tūkstanti
nė minia, minėdama Vytauto D. 550 mirties sukaktį, sugie
dojo Lietuvos himną “Lietuva, tėvyne mūsų”. Tai vis ženk
lai, kad Lietuva nėra nugalėta. Ir ji nebus nugalėta, kol 
jos dvasinis židinys rusens pavergėjui neprieinamoje gel
mėje.

KANADOS ĮVYKIAI

Kova dėl konstitucijos

Pasaulio Įvykiai
ĮTAMPA LENKIJOJE PASIEKĖ NAUJĄ KRIZĘ, KURIĄ AT
NEŠĖ 11 dienų trukęs 200.000 darbininkų streikas pramoninėje 
Bielsko Bialos provincijoje. “Solidarumo” unija ten siekė nesąži
ningų kompartijos vadų pašalinimo. Atsistatydinimą paskelbė pro
vincijos gubernatorius J. Labudekas su trimis savo pavaduotojais. 
Kompartija buvo priversta prisipažinti, kad jie asmeninėms savo 
viloms buvo išeikvoję didelę sumą valdinių lėšų. Tokių partie
čiams priklausančių vilų yra daug slaptose Lenkijos vietovėse. 
Vietiniai gyventojai jas ironiškai vadina Lenkijos Bermudomis. 
žurnalistas K. Jakubowskis “Žycie Warszawy” dienraštyje atvirai 
teigia, kad iš trijų milijonų kompartijos narių bent pusė yra įsi
jungusi grynai dėl asmeninės naudos, nieko bendro neturinčios su 
ideologiniais įsitikinimais. •----------------------------------------

Kanados konstitucijos pakei
timo bei perkėlimo planai gali 
susidurti su nemažomis kliūti
mis Britanijos parlamente. Sa
vo patarimus šiuo klausimu pa
skelbė specialus to parlamento 
komitetas užsienio ir Britų Bend
ruomenės reikalams. Juose sa
koma, kad Kanados konstituci
ja vadinamo Britų S. Amerikos 
Akto pakeitimui ir jo perkėlimui 
turi pritarti ne tik Kanados par
lamentas su senatu, bet ir Kve
beko bei Ontario provincijos, 
50% gyventojų Vakarų Kana
doje turinčios provincijos ir 50 
% gyventojų Rytų Kanadoje tu
rinčios provincijos. Pasak to ko
miteto, Britų S. Amerikos Ak
tas įpareigoja Britanijos parla
mentą rūpintis visos federaci
nės Kanados reikalais. Prieš 
ministerio pirm. P. E. Trudeau 
suplanuotas konstitucijos refor
mas kovą teismuose yra pradė
jusios šešios provincijos. P. E. 
Trudeau betgi teisinasi, kad 

Britanijos premjerė M. That
cher jam yra užtikrinusi konsti
tucijos pakeitimą bei jos per
kėlimą vien tik Kanados parla
mento ir senato reikalavimu. 
Priešingu atveju esą būtų pa
žeidžiama Kanados nepriklauso
mybė. Kanados parlamente ir 
spaudoje vyksta aštrus ginčas, 
metami įtarimai, kad P. E. Tru
deau pilnai nepainformavo 
premjerės M. Thatcher apie nu
matomas konstitucijos reformas 
bei jų mastą, paliečiantį ir pro
vincijų reikalus. Pati M. That
cher susilaiko betkokių komen
tarų, kol oficialūs Kanados val
džios reikalavimai nebus įteikti 
Britanijos parlamentui. Tik Bri
tanijos atstovas — augštasis ko
misaras Sir John Ford viešai 
pareiškė, kad Britanijos parla
mentas gali atmesti dabartinį 
Kanados konstitucijos projektą.

Apeliacinis Manitobos teis
mas, svarstęs konstitucijos klau- 

(Nukelta į 8-tą psl.)
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"Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūs' žingsnius telydi"

Suvaiką trikampio lietuviai
Dabartinis jų laikraštis, ansambliai, mokyklos, jaunimas ir veiklos užmojai

“Aušrai” 20 metų
Lietuvių tautos sutemose daž

nas pasidarė aušros žodis, iš
reiškiantis pagrindinį lietuvio 
troškimą. Taip buvo su dr. J. 
Basanavičiaus “Aušra”, taip yra 
ir dabar užėjus kitokiom sute
mom. Aušros vardu pasivadino 
Lietuvos pogrindžio laikraštis 
ir Suvalkų trikampio bei Lenki
jos lietuvių retai tepasirodantis 
laikraštis, kuriam suėjo 20 me
tų.

Suvalkinės “Aušros” redak
torius 1980 m. 3 nr. rašo: “Ir 
visgi, nežiūrint pasikeitusių ap
linkybių ir politinių sąlygų, 
nežiūrint abiejų leidinių ideolo
ginių skirtumų, tarp abiejų 
‘Aušrų’ yra kažko bendro. Tiek 
anoji, 1863 m. pradėta leisti J. 
Basanavičiaus ‘Aušra’, tiek ir 
šiandieninė mūsų ‘Aušra’ savo 
svarbiausia pareiga laiko lietu
viško žodžio, lietuviškos litera
tūros ir aplamai lietuvių kultū
ros populiarinimą”.

Deja, ši suvalkinė “Aušra” 
atrodo gana kukliai ne dėlto, 
kad lietuviai neturėtų savo švie
suomenės, bet dėlto, kad yra 
dabartinės Lenkijos varžoma. 
Kai kitų tautybių laikraščiai iš
eina kas savaitę (išskyrus slova
kų mėnraštį “Život”), tai lietu
vių žurnaliukas pasirodo tiktai 
kas trys mėnesiai. Dėlto jis ne
gali atlikti informacijos leidinio 
paskirties ir prisidėti prie orga
nizacinės veiklos pagyvinimo, 
kaip pastebi patys leidėjai. Be 
to, minėtoji “Aušra” yra ver
čiama laikytis prievarta nusta
tytos kompartijos (ten vadina
mos jungtinės darbininkų parti
jos) linijos, nuolat smilkyti “so
cializmui”. Dėlto 1980 m. 3 nr. 
sakoma: “Aušros pareiga yra 
varyti tautinį auklėjamąjį dar

bą nacionaline forma ir socia
listiniu ' internacionalistiniu tu
riniu. . .” •

“Aušra”, kad ir kukli, skaity
tojų yra laukiama. Pvz. Seinų ir 
Punsko spaudos kioskuose ji iš
perkama per vieną valandą. Ti
ražas — 4000 egz. Daugiau 
spausdinti valdžia neleidžia ne
va dėl popieriaus stokos (propa
gandiniams lenkų leidiniams 
popieriaus niekad netrūksta). 
Sovietinėje Lietuvoje parduo
dama “Aušros” 2000 egz. Suval
kų trikampiui lieka kita tiek. 
Juos išplatina mokiniai, lietu
vių organizacijos rateliai. Paš
tas į “Aušrą” žiūri kreivai. Kar
tais laiškanešiai jos visai neiš- 
nešioja. O Suvalkų paštas per
nai atsisakė priimti jos prenu
meratas. Esą viena tarnautoja 
manė, kad tai sovietinės Lietu
vos leidinys. . . Bet taip niekad 
neatsitinka su lenkų leidiniais.

Dvidešimtmečio proga reikė
tų suvalkinę “Aušrą” padaryti 
savaitiniu laikraščiu, kaip tai 
turi kitos tautybės, kad jis daž
nai lankytų savo tautiečius, juos 
informuotų, šviestų bei kultū
rintų. Vilniuje lenkai turi aps
čiai spaudos, o lietuviai lenkų 
valdomame Suvalkų trikampy
je — tik vieną trimėnesinį leidi
nuką.

Mažėja ansambliai
Suvalkų trikampyje ir Lenki

joje veikia Lietuvių Visuomeni
nė Kultūros Draugija. Iš jos 
pirmininko pranešimo tos drau
gijos suvažiavime matyti, kad 
neblogai laikosi meno saviveik
los vienetai — ansambliai. Jų 
kokybė pagerėjo, bet skaičius 
mažėja. Meno saviveikla telkia
si daugiausia apie du kultūros 
židinius, būtent, Lietuvių Kul

Dail. A. Tamošaitienė

tūros Namus ir centrinę vals
čiaus mokyklą Punske. Pasirodo 
vienas kitas kaimo ansamblis, 
bet retai. Seniau žymiai veik
liau reiškėsi paskiri lietuvių 
kaimai.

Kodėl taip yra? Visų pirma 
trūksta parengtų vadovų ir re
pertuaro. Žiūrovai iš meno gru
pių reikalauja daug. O tam rei
kia gero pasiruošimo. Nevisi sa
viveiklininkai tam turi laiko. Be 
to, trūksta ir didesnio nusima
nymo meno srityje. Dėlto atei
tyje planuojama sudaryti sąly
gas keliem abiturientam baigti 
meno mokyklas Lietuvoje, o da
bartinius meno grupių vadovus 
išsiųsti į pasitobulinimo kursus 
Lietuvoje. Manoma, tąi prisidės 
prie meno saviveiklos lygio pa
kėlimo. Dabartinė saviveikla 
tarnauja tik pramoginiams ren
giniams, neduoda rimtesnio tu
rinio dalykų, kurie galėtų for
muoti mūsų žmones, ugdyti dva
sinę jų kultūrą. , >

Mažiau lietuviškų mokyklų
Didelis Suvalkų trikampio 

lietuvių rūpestis — mokyklos. 
Jos čia yra dvejopos — grynai 
lietuviškos (dėstomąja lietuvių 
kalba) ir lenkiškos, kur lietuvių 
kalba dėstoma tiktai kaip atski
ras dalykas. Ryšium su Lenki
jos švietimo reforma lietuviškų 
mokyklų skaičius sumažėjo. 
1980 m. Punske veikė bendrojo 
lavinimo licėjus — gimnazija, 
dvi aštuonmetės (Punske ir Na- 
vinykuose), trys pradinės mo
kyklos (Vaitakiemyje, Pristavo- 
nyse, Vidugiriuose). Lietuvių 
kalba kaip, atskiras dalykas dės
toma lenkiškose mokyklose 
Seinuose, Krasnagrūdoje, Kras- 
nave, Smalėnuose.

, (Nukelta į 2-rą psl.)

Bielsko Bialos derybose, be 
“Solidarumo” unijos vado L. 
Walesos ir vietinių administra
cinių reikalų ministerio J. Ke- 
pos, dalyvavo ir Katalikų Bend
rijos atstovas vysk. S. Damb
rowskis, kelis kartus turėjęs te
lefoninį pokalbį su popiežium 
Jonų-Paulium II, gimusiu neto
li e s e esančiame Wadowicu 
miestelyje. Sakoma, kad streiko 
likvidavimui nemažos įtakos tu
rėjo ir kardinolo S. Wyszinskio 
slapti telefoniniai ryšiai su 
premjeru J. Pinkowskiu. Nau
jas streikas dabar gali kilti Ze- 
iona Gora provincijoje, kur 
darbininkai taip pat yra nepa
tenkinti nesąžiningais kompar
tijos vadais. Lig šiol iš kompar
tijos jau buvo pašalinti 69 to
kie partiečiai, o 79 susilaukė 
mažesnių bausmių. Net ir bu
vęs premjeras P. Jaroszewiczius 
praėjusią savaitę buvo išmestas 
iš kompartijos dėl nesąžiningu
mo.

Maskva jaudinasi
“Solidarumo” unijos pradėta 

kova su Lenkijos kompartijos 
pareigūnais baigia išsemti 
Kremliaus vadų kantrybę. So
vietų Sąjunga ir jos satelitai 
pradėjo kaltinti “Solidarumo” 
uniją kišimusi į politiką, kontr- 
revoliucija, kurios tikslas esąs 
pakeisti komunistinę sistemą. 
Pylos tenka ir pačiai lenkų 
kompartijai bei jos vadui S. 
Kaniai dėl darbininkams daro
mų nuolaidų. S. Kania apkalti
no “Solidarumo” uniją, kad ji 
savo streikais nori tapti politi
ne opozicijos partija. Augščidu-
siasis teismas šią savaitę turi 
padaryti sprendimą dėl ūkinin
kų “Kaimo solidarumo” unijos 
pripažinimo ar atmetimo. Kom
partijos vadas S. Kania to 
sprendimo išvakarėse sušaukė 
centro komiteto posėdį.

Kartūs žodžiai
Prez. R. Reaganas perspėjo 

amerikiečius, kad jo vyriausybė 
turės imtis drastiškų priemo
nių biudžeto išlaidoms sumažin
ti. Priešingu atveju valdžios 
skola gali pasiekti neįtikėtiną 
trilijoną dolerių. Esą metų me
tus ekonominės problemos bu
vo sprendžiamos nuostolį ne
šančiais metodais. Tolimesnis 
atidėliojimas esąs negalimas. Iš
laidų apkarpymas palies beveik 
visus valdžios departamentus, 
daug svarbių projektų, kurie 
lig šiol nebuvo judinami. Jis 
betgi užtikrino, kad nebus pa-
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Siame numeryje:
Lietuva nenugalėta

Kol tauta dvasiškai atspari, yra nenugalima ir milžinų
Suvalkų trikampio lietuviai

Pranešimas apie tenykščių lietuvių dabartinį gyvenimą
Tas laisvas apsisprendimas .. .

Kai viršūnės nesusitaria, aukas skirsto aukotojai
Tėvynėje pilna rūpesčių

Gyventojai keliasi į miestus, visur pilna saugumiečių
Kas buvo rašoma ir kas nerašoma?

Opių dalykų nedrįstame liesti spaudos puslapiuose
Sulūžęs vanduo

Išeivio rūpesčiai pro beletristinius akinius
Kuri iš jų bus "Vilniaus" karalaitė?

Kandidačių rašiniai lietuviško gyvenimo klausimais
Dvigubas daktaras ir kunigas

Kun. dr. Jono Gutausko 75 metų amžiaus sukaktis
Lietuvos-Lenkijos unija

Ukrainietis profesorius apie dr. J. žmuidzino veikalą
Dramos apie vyskupg Valančių

Naujieji rašytojo Anatolijaus Kairio scenos veikalai

liesti tikrai pagalbos reikalingi 
amerikiečiai, tačiau bus sten
giamasi išjungti tuos, kuriem 
ta pagalba nėra būtina. Pajamų 
mokestis kasmet bus sumažina
mas 10% trejų metų laikotar
pyje. Šiuo žingsniu prez. R. 
Reaganas tikisi padidinti gami
nių pirkimą ir tuo pačiu suma
žinti septynių milijonų bedar
bių skaičių. Reformos JAV se
natui ir atstovų rūmams bus pa
teiktos vasario 18 d. Karinėje 
srityje nuskambėjo krašto ap
saugos sekr. C. Weinbergerio 
prasitarimas, kad gali būti pra
dėta neutrono bombų gamyba 
V. Europos apsaugai. Jos sunai
kina tik žmones, nepadaryda- 
mos žalos pastatams. Apie jas 
galvojo ir prez. J. Carteris, bet 
jų atsisakė 1978 m., nesusilau
kęs V. Europos šalių pritarimo. 
Į C. Weinbergerio pareiškimą 
reagavo valstybės sekr. A. Hai- 
gas, pabrėždamas, kad ši gali
mybė yra tik svarstoma ir dėl 
jos bus tariamasi su sąjunginin- 
kSIsV. ^ūropojeT -------

Veteranų protestas
Iškilmingas 52 išlaisvintų 

įkaitų sutikimas bei jų garbei 
surengti paradai juos padarė 
savotiškais didvyriais. Amerikos 
Legijonas į tai reagavo šimtų 
Vietnamo veteranų demonstra
cija Indianapolyje. Pripažinda
mi įkaitų kančias, jų nusipelny- 
tą pagarbą, veteranai norėjo 
priminti amerikiečiams, kad jie 
niekada nebuvo sutikti ir pa
gerbti paradais, niekas jų nelai
kė didvyriais. Pasak demonstra
cijos organizatoriaus G. Steele,
dar ir šiandien ligoninėse yra 
daug Vietnamo veteranų, nete
kusių rankų ir kojų, daug yra 
dingusių be žinios, kurie galbūt 
tebėra kalinami Vietname. 
Spaudoje pasirodė priekaištų 
kaikuriem išlaisvintiem įkai
tam. Pagrindiniai dokumentai 
JAV ambasadoje Teherane bu
vo sunaikinti, tačiau į studentų 
rankas pateko reikalų vedėjo 
B. Laingeno ir politinio parei
gūno M. Matrinko seifai su vi
sais slaptais dokumentais, nes 
jų sunaikinimui nebuvo iš anks
to pasiruošta. Dar didesnę klai
dą padarė įkaitų gelbėtojai. Jų 
paliktuose malūnsparniuose ira
niečiai rado sąrašus ir adresus 
asmenų, turėjusių talkinti gel
bėjimo veiksmuose. -Teherane 
sulaikyta žurnalistė Cynthia 
Dwyer iš Buffalo buvo apkaltin
ta špionažu, nubausta 9 mėne
siais kalėjimo ir ištremta į JAV.
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MYLIMAI MAMYTEI
A+A

JIEVAI VYŠNIAUSKIENEI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, jos vyrą, dukras — EMĄ
JAVIENĘ, HERTĄ POVILAITIENĘ su šeimomis ir 

kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

O. Skrebūnienė L. I. Juzukoniai
V. B. Saulėnai S. J. Andruliai

Tas laisvas apsisprendimas...
f

x AL, GIMANTAS

Kanadiečių lietuvių visuome
ninėje veikloje ta mintis gal ir 

• ne tiek ryški, bet amerikinėje 
Lietuvoje vasario mėnuo tapo 
nuolatiniu apsipešiojimo mėne
siu dėl pinigo. Čia lyg ir ryškė
ja skirtumai tarp “sentikių” ir 
“naujatikių”, svarstančių kam' 
ir kaip skirti savają metinę au
ką bendrųjų lietuviškųjų reika
lų eigai finansuoti.

Šioje dvikovoje (kol kas vi
siškai nejuokingoje) pasirodo 
prieš sunerimusius tautiečius 
veteranė Amerikos Lietuvių 
Taryba ir kitoje aikštelės pusė
je kiek kukliau nusiteikusi 
Lietuvių Bendruomenė.

Mat, vasario mėnuo skirtas 
visuomeninio-politinio p o b ū- 
džio rinkliavoms. Abi tos mūsų 
didžiosios organizacijos bando 
apeliuoti Į mūsų sąžines ir ki
šenes. Ta tema paskelbti pareiš
kimai, išsiuntinėti laiškai, biu
leteniai, aplinkraščiai. Gražiau
siais žodžiais bandoma aiškinti 
ir vertinti savo pačių atliktus 
darbus, metant visą svori ant 
viešųjų svarstyklių lėkštės — 
štai ką nuveikėme, esame verti 
jūsų dėmesio, talkos, pritarimo 
ir finansavimo.

Kai reikalas ir tikslas liečia 
pinigus, dažniausiai vien senti
mentų jau neužtenka. Tautie
čiai, kurie skaito, galvoja, daly
vauja, — nėra reikalingi išsa
mių studijų, įrodinėjimų' ar dvi
gubų raginimų. Tas, kuris re
mia visais kitais būdais bendrą
ją veiklą, neatsisakys ir pinigi
nio įsipareigojimo, gi tas, kuris 
yra drungnas viskam, kas lietu
viška. nenorės girdėti raginimu 
ar klausytis faktų. Toks turi 
standartinį tikrą ir jam visai 
pateisinamą atsakymą: k o 1 
veiksniai tarpusavyje pešis, ne
duosiu nei vienam, nei kitam!

Mūsus kredito unijos nariui
ata Antanui Gražiui

mirus, jo dukrai dr. ILONAI GRAŽYTEI-MAZILIAUSKIE- 
NEI bei visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reškia — .

MYLIMAM VYRUI ir TĖVELIUI

A+A
ANTANUI JAKIMAVIČIUI 

mirus,
jo žmoną ONĄ, dukras REGINĄ, ALVINĄ ir 

ANTONIJĄ su šeimomis bei visus artimuosius skau

daus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Antanas ir Liuda
Windsor, Ont. Krakauskai
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai

* Įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
/ Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro- 
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Va, gerbiamieji, bendroji 
veikla, jos iždas ir nustojo dole
rio, dviejų (na, gal penkinės. . .). 
Tačiau tikrai sąmoningų tautie
čių tos tikros ar tariamos peš
tynės beveik neliečia. Jie žino, 
kas, kaip ir kaip plačiai dirba, 
kuriam veiksniui auka yra skir
tina. ’

Visa tai yra labai paprasta, 
suprantama, net ir neišradinga, 
jeigu. . . jeigu, tie mūsų didie
ji pagaliau suprastų, kad Vaka
ruose gyvenant ir naudojantis 
visomis demokratinio gyvenimo 
laisvėmis, negalima lengva ran
ka šalin nustumti laisvo as
mens apsisprendimo^ principo, 
kuris šiuo atveju reiškia tik pa
garbą atskiro individo nuomo
nei, reiškia neginčijamą teisę 
ir laisvę apsispręsti kam, ku
riam veiksniui aukoti.

Truputį keista ir liūdna, kad 
tokio pagrindinio dėsnio pripa
žinti neišgali asmenys ir sambū
riai nuo senų laikų sudarę AL- 
Tą. Tai garbinga ir nemažai 
nuopelnų (ypač praeityje) su
kaupusi organizacija. Tuo tarpu 
Lietuvių Bendruomenės požiū
ris skirtingas — aukok kam no
ri, bet aukok; Vasario 16-osios 
minėjiman atėjęs tautietis tegu 
turi laisvą pasirinkimą. Ar ne 
paprasta, humaniška, supranta
ma ir demokratiška?

Kodėl ALTos pažiūra yra tam 
dėsniui visiškai priešinga, kaž
kaip nebeaišku ir tiek. Aišku 
nebent tai, jog prieš kiekviena 
vasario mėnesį tenka vėl pradė
ti aiškintis, kad liktų dar ne 
aiškiau, o iš dalies ir nykiau. 
Nykiau, nes tautietis su savuo
ju tautiečiu nebesutaria pačiu 
elementariausiu reikalu. Tad 
ką jau bekalbėti apie galimą 
darnią, planingą ir vieningą 
veiklą. Kol kas tik pasvajoti 
apie tai tegalime. ’

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

0

Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukakties minėjimas Latvijos sostinėje Rygoje, vietos lietuvių kolonijoje, Juod
galvių salėje, 1938 m. vasario 15 d. Pirmoje eilėje iš kairės: Lietuvos pasiuntinybės sekr. Kairiūkštis, karo atta
che pik. P. Meškauskas, neatpažįstamas, vidaus reikalų ministerijos departamento dir. šostakas, vidaus reikalų 
min. gen. J. Čaplikas ir kiti

Tėvynėje pilna rūpesčiu

Mūsus kredito unijos nariui
a + a Kazimierui Vadišiui

mirus, jo žmonai ONAI, dukrai — mūsų kredito unijos tar
nautojai NIJOLEI BAGDŽI'ŪNIENEI bei visiems giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuviu Kredito Unijos "Litas" 
valdyba, komisijos ir tarnautojai

BALYS GAIDŽIŪNAS

Ateinančios žinios iš tėvynės 
dabar nė kiek negeresnės nei 
prieš metus. Net priešingai. 
Kratų ir suėmimų pagausėjo. 
Užsienio radijo žinių laidos dau
giau trukdomos, laiškai ilgiau 
užsiguli cenzūroje arba iš viso 
nepristatomi. Net Lenkijos laik
raščiai, kurių anksčiau Vilniuje 
būdavo, dabar prapuolę.

Be abejonės, mums įdomu, 
kaip Lietuvoje vertinamos Len
kijos darbininkų ir ūkininkų 
laisvėjimo pastangos. Esą tas 
judėjimas atidžiai sekamas, bet 
Lietuvoje optimizmui kol kas 
sąlygų nesą. Nurodomos šios 
priežastys: Lenkija tik satelitas, 
o mes visiškai pavergti, Lenkija 
— 30 milijonų, o mes tik 3,5 mi
lijono. Lenkija turi 250,000 ka
riuomenės, o mūsų karinę prie
volę atliekantieji vyrai išskirs
tyti po svetimus kraštus, įskai
tant ir Afganistaną. Lenkijos ir 
komunistai stengiasi būti savo 
krašto patriotais, o mūsų tik 
Maskvos iškamšos. Lenkijos ka
talikų dvasiŠkija eina su visa 
tauta ir jai laisvėjimo kelius 
grindžia, o mūsų — sėdi ant 
dviejų kėdžių ir nuolaidžiauja. 
Dar gerai, kad tą antrą kėdę iš
laiko persekiojimų nebi-ją eili
niai kunigai. Be jų būtų dar 
blogiau, negu dabar yra. Varšu
voj pilna užsienių atstovybių’ir 
didžiųjų žinių agentūrų laikraš
tininkų, o mūsų Vilniuje — nie
ko. Ir žinios užsienius pasiekia 
tik mūsų pačių didele rizika. 
Lenkijos fabrikuose nėra rusų 
darbininkų, o Lietuvoje daug.

Minėtos priežastys rimtos. Kol 
kas nieko naujesnio Lietuvoje 
negali įvykti. Iš ten ateina tik 
nauji rūpesčiai. Esą ruduo buvo 
lietingas ir su daugeliu darbų 
žemės ūkyje nespėta susitvarky
ti. Žiema atėjo anksti ir šalta. 
Prie maisto krautuvių eilės nie
kad nebuvo išnykusios, o dabar 
pastoviai ilgėja. Jei anksčiau iš 
šeimos vienas visą laiką “dirbo” 
stovėdamas tai prie vienos, tai 
prie kitos krautuvės, kad apsi
rūpintų buitinėmis prekėmis, — 
tai dabar jau reikia dviejų. Tad 
galima gerai suprasti, ką toks 
eilėse' stovėjimas gali duoti 
bendram tautos ūkiui. Tai tik 
nuostolių nuostolis. Tai aklos 
komunistinės sistemos po 60 
valdymo metų tikrasis paveiks
las.

Jei žemės ūkyje dirbančiųjų 
dar nekankina rūpestis, ką rytoj 
valgys, tai miestų gyventojai 
tuo jau pradeda sirgti. O, kaip 
žinia, miestai išaugę ir pastoviai 
auga. Lietuvoje vyksta Įdomi vi
daus migracija — kėlimasis, pa
gal galimybes, į geresnio gyve
nimo vietas. Visoje Sovietijoje, 
o tuo pačiu prievarta įjungtoje 
ir pavergtoje mūsų tėvynėje, 
gyventojų judėjimas tvarkomas 
įstatymais ir potvarkiais. Jei 
įstatymai dar žinomi ir oficialiai 
palankūs, tai potvarkių tik dalis 
eiliniams gyventojams žinoma. 
Tų potvarkių yra ir tokių, kurie 
specialiai taikomi baltiečiams 
arba ir vien lietuviams, ypač 
viešos ir neviešos policijos seka
miems. Tais potvarkiais, kurie 
viešai nežinomi, komunistinė 
administracija taip savivaliauja, 
kaip jai geriau atrodo. Ji vi
siškai nesiskaito su žmogui vi
daus ar tarptautine teise nusta
tytomis normomis.

Vienok, jei žmogus savo tiks
lo siekia apdairiai ir neatlai- 
džiai, suranda plyšius, pro juos 
pralenda ir gyventi nusikelia 
ten, kur nusikelti nori. Tokiam 
tikslo siekimui daug padeda ir 
visoje Sovietijoje plačiai prak
tikuojamas kyšininkavimas. Kad 
būtų gražiau, ten nesakoma — 

ką už tai duosi, bet sakoma — 
už tai reikės mokėti. Gal ir tei
singa, nes tokį mokestį dalinasi 
keli, o ne vienas. Keli dalinasi 
todėl, kad vienas kitam turi mo
kėti, kol įvykdo planą. Mat, ten 
visi reikalai, legalūs ar nelega
lūs, apibendrinami gražiai 
skambančiu plano vardu. Tai iš
kilmingiau ir mažiau įtarimo.

Kaip ten bebūtų, kad ir kaip 
varžoma, gyventojai iš žemės 
ūkio stengiasi išsikelti Į mies
tus, kur lengvesnės gyvenimo 
sąlygos. Statistiniai duomenys 
rodo, kad kaimuose jau tegyve
na nepilni 39% visų krašto gy
ventojų. Kasmetinis kaimų gy
ventojų skaičiaus mažėjimas 
sukasi apie 20,000. Atseit, tiek 
sugeba, kad ir visaip prilaiko
mi, pabėgti iŠ žemės ūkio dar
bų. Bet šiuo metu manoma, kad 
atsiradus naujoms išsimaitini
mo problemoms, tas pabėgimo 
ar išsikėlimo skaičius mažės.

Lietuvoje dažnas sako, nors 
jokių oficialių statistinių duo
menų neturima, kad jaunimo 
akys nukreiptos į Vilnių, o vy
resniųjų — į lietuviškiausią di
delį miestą — Kauną. Anksčiau 
didelis dėmesys ir jaunųjų, ir
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Suvaiką trikampio lietuviai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pastebėta, kad Punsko vals
čiuje lietuvių kalbą besimokan
čių mokinių skaičius nemažėja, 
bet Seinų valsčiuje — žymiai 
sumažėjo. Daugelis lietuvių vai
kų, nors ir turi galimybę moky
tis lietuvių kalbos lenkiškose 
mokyklose, bet lietuvių kalbos 
pamokų nelanko. Lituanistai 
lietuvių kalbą dėsto tiktai Puns
ko mokyklose. Laukiama, kad 
jų eiles sustiprins studentai li
tuanistai, sugrįžę iš Vilniaus 
universiteto, kur jie studijuoja 
kaip Lenkijos stipendininkai.

Abiejų rūšių mokykloms — 
lietuviškų ir lenkiškų ruošiami 
nauji vadovėliai, pritaikyti nau
jai programai. Mokyklų lygis 
neblogas, o Punsko aštuonmetė
je ir licėjuje — geras.

Jaunimas
Lietuvių Visuomeninėje Kul

tūros Draugijoje yra apie 2000 
narių. Veikloje gana gyvai daly
vauja ir studentai, kurių yra 
40. Jie savo jėgomis rengia eks
kursijas bei įvairius susitikimus 
su kaikurių vietovių jaunimu. 
Nuo 1974 m. glaudžiai bendra
darbiauja Balstogės ir Varšu
vos lietuviai studentai. Jie ren
gia bendras sueigas ir pramo
gas, o Lietuvių Visuomeninės 
Kultūros Draugijos veikloje 
tuose miestuose atlieka pagrin
dinį vaidmenį. Seniau Varšuvos 
lietuviai studentai turėjo ir est
radinę meno grupę, kuri kon
certavo Punske 1977 metais N. 
Metų sutikime. Jai vadovavo Vi
tas Kubilius.

Kaimo jaunimo kultūrinė 
veikla ribojasi daugiausia vai
dybinėmis grupėmis. Juozas 
Žukauskas vadovauja vaidybos 
būreliui Burbiškėse, o Jonas 
Marcinkevičius — Klevuose. 
Kartais kaimo jaunimas suren
gia ekskursijas. Pvz. Klevų jau
nimas surengė tokią ekskursiją 
traktoriumi po Mozūriją.

Kai parvažiuoja studentai, 
saviveikla kaimuose pagyvėja. 
Ir minėtos visuomeninės drau
gijos suvažiavime. pastebėta, 
kad pagrindinis branduolys kai
mas kaskart pasyvėja. Jieškoma 
priemonių jo veiklai pagyvinti. 
To siekiant, visuomeninės drau
gijos vadovybės akys krypsta į 
Punsko licėjų kaip į lietuvių 
kultūros židinį, kuris turi spin

vyresniųjų buvo nukreiptas į 
pajūrį, ypač Klaipėdą, Neriją, 
Palangą. Tas dėmesys gyvas ir 
dabar, bet atsirado ir baidančių 
aplinkybių: į Klaipėdą privežta 
daugybė rusų šeimų, o vasaro
mis visą pajūrį, nuo Šventosios 
iki Nidos, užplūsta daugybė “di
džiojo brolio” atsiunčiamų tik
rų ir netikrų poilsiautojų.

Jei mes, čia gyvenantieji, ma
tome, kad šio krašto gyventojų 
vidaus migracija vyksta į šil
tesnio klimato sritis, kaip Flori
da, Kalifornija, Arizona, Arkan
sas . . ., tai Lietuvoje ji vyksta 
visiškai dėl kitų priežasčių. Įdo
mus* reiškinys, kad gyventojų 
skaičius daug sparčiau didėja 
miestuose ir miesteliuose, esan
čiuose Lietuvos-Lenkijos pasie
nyje, jau nekalbant apie Alytų 
ir Druskininkus, kurie auga 
kaip ant mielių. Kodėl taip yra. 
oficialiai niekas nesvarsto ir ne
gali svarstyti. Motyvai ir be- 
svarstymo aiškūs: noras gyventi 
ten, pro kur ateina daugiau lais
vesnio oro. Iš ten, mokant len
ku kalbą, galima matyti kiek 
laisvesnę programą, girdėti ra
diją, klausytis vakarietiškos mu
zikos..... u. ..... .. ■ . .

A+A
ANTANUI GUMAUSKUI, MIC,

Lietuvoje mirus, broli VLADĄ GUMAUSKĄ ir žmoną 

nuoširdžiausiai užjaučiame —

M. V. Butrimai B. V. Butrimai
Vyt. Petravičius

Mielam BROLIUI
Lietuvoje mirus,

VLADĄ GUMAUSKĄ su žmona nuoširdžiai 

užjaučiu —

D. Zulonienė

duliuoti į visą aplinką. Norima 
glaudesnio ryšio tarp licėjaus ir 
lietuvių visuomenės, nes abu 
vienas kitam reikalingi.

Darbo barai
Iš visuomeninės draugijos su

važiavimo matyti, kad jos veikė
jams rūpi platūs darbo barai, 
ypač kultūrinėje srityje. Drau
gijos pirm. J. S. Paransevičius, 
kalbėdamas apie veiklą, pareiš
kė, jog gyvenimas verčia imtis 
kaskart atsakingesnių darbų, 
turinčių išliekamą vertę, bū
tent: versti lietuvių literatūrą į 
lenkų kalbą, rengti mokslinius 
suvažiavimus, skirtus krašto et
nografijai ir istorijai gvildenti, 
rinkti medžiagą apie lietuvių 
kultūros paminklus Lenkijoje, 
imtis jų restauravimo, rinkti 
Punsko-Seinų krašto tautosaką, 
aprašyti vietines lietuvių tar
mes, telkti medžiagą lenkų-lie
tuvių ir lietuvių-lenkų žody
nams, rengti parodas, atsklei
džiančias turtingą to krašto 
žmonių medžiaginę ir dvasinę 
kultūrą.

Tai dideli užmojai, reikalingi 
daug lėšų, patalpų ir paruoštų 
žmonių. Neturint lietuviško uni
versiteto savo teritorijoje, var
gu ar galima tikėtis visų tų už
mojų įgyvendinimo. Jei bent 
dalis jų bus įgyvendinta, jau 
daug bus padaryta. Visą darbą 
labai palengvintų, jei laisvojo 
pasaulio išeivija galėtų nekliu
domai remti Suvalkų trikampio 
lietuvių veiklą. Dabartinė tos 
srities izoliacija nuo laisvojo 
pasaulio lietuvių ir nuo pačios 
Lietuvos yra pagrindinė kliūtis 
didesnių planų įgyvendinimui.

Nei suvalkinėje “Aušroje”, 
nei visuomeninės draugijos su
važiavime visai neužsimenama 
apie lietuviams daromas skriau
das Seinų bazilikoje, apie kul
tūrinę veiklą parapijose, nes 
tai nesiderina su “socialistiniu” 
visuomeninės draugijos turiniu 
— tikybinių dalykų negalima 
liesti. Dėlto organizacinė lietu
vių veikla neapima viso jų gy
venimo ir pati nukenčia — lie
ka neįjungtos jėgos, kurios tel
kiasi apie lietuviškas parapijas. 
Taip pat nukenčia ir organizaci
nė Suvalkų trikampio lietuvių 
jėga tikybinėje srityje — nega
li visu svoriu paremti lietuviš
kų savo reikalavimų ir apginti 
savo teisių. M.

A+A
Mylimam Tėveliui 
V. PAZNĖKUI

mirus,
A.U ii. utUi’iu VOUmn V i.« J t . (

A. PAJAUJIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame >

A. V. Apanavičiai

P. E. Balytes

O. A. Dziemionai

J. J. Kamaičiai

D. V. Kekiai

J. K. Rudaičiai

B. D. Mačiai

O. A. G u odeli ai

Onaiiian Slrt ftlrinorials Kiti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapą paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



ši Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje. Paskelbimo aktą at
vaizdavo dail. P. Kalpokas nepriklausomoje Lietuvoje paveiksle, kuris dabar yra Lietuvos pasiuntinybėje Va
šingtone. Kairėje sėdi: Jurgis šaulys, Stasys Narutavičius, prel. Kazimieras šaulys; stovi: Kazimieras Bizauskas, Do
natas Malinauskas, Jonas Vailokatis, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis; viduryje skaito deklaraciją dr. 
Jonas Basanavičius; dešinėje sėdi: kun. Vladas Mironas, Petras Klimas, Antanas Smetona, kun. Justinas Staugai
tis, Jonas Vileišis; stovi: Pranas Dovydaitis, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys. Visi jie yra pasirašę Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą

Sulužes vanduo’ t.

Kas buvo rašoma ir kas nerašoma
AURELIJA BALASAITIENĖJau įprasta, kad nuplėšę paskutinį senųjų metų kalendoriaus lapelį ir lyg peržengę slenkstį į naują nežinomą ateities pastato labirintą, mėgstame peržvelgti praėjusius metus. Didžioji spauda duoda politinių įvykių santraukas, jų vertinimus, šios dienos perspektyvas, spėliojimus ateičiai.Gyvai jausdama mūsų gyvenimo pulsą ir sėkdama mūsų spaudą bei joje dalyvaudama savo nuomonės reiškimu, aš šalto žiemos vakaro vienumoje, užgesus Kalėdų šviesioms ir nutilus Naujų Metų sutikimo triukšmui, žvelgiau į mūsų spaudos dirvą ir jaučiau, kad yra daug kas neišsakyta, kas reikėtų, ir perdaug pasakyta, kas būtų, buvę geriau nutylėti.

* * *Vienu iš pagrindinių spaudos uždavinių yra informacija, įvykių interpretacija, į juos žiūrint per savo prizmę. Tai bene vienas įdomiausių laisvos spaudos aspektų ir vertingiausių jos funkcijų. Trečioje eilėje sektų diskusijos, dialogai, kurie, jei pozityvūs savo minčių originalumu ir naujų idėjų kėlimu, yra didžiai vertingas įnašas į periodinės spaudos lobyną. Čia minėtinos sunkiai pamirštamos “TŽ” diskusijos apie meną ir moralę. Tačiau kaikurie mūsų laikraščiai skyrė daug vietos kaltinimams, nesantaikų ryškinimams, aiškinimams, atitaisymams. . . Jei esame priaugę prie parlamentinės sistemos, tai turime kaikuriuos organizacijų viršūnėse kilusius konfliktus taip išspręsti, kad būtų išlaikytas tiek organizacijų, tiek jų viršūnėse dirbančių asmenų orumas. Iš asmeniškų laiškų spaudoje eilinis visuomenės narys teisybės nesužinos, nes jam nėra prieinami posėdžių protokolai, susirašinėjimai, bylos. . . VLIKo, ALTos ir Bendruomenės nuolatiniai kivirčai yra žalingi mūsų gyvenimui, nuodija mūsų spaudos puslapius tuščiažodžiavimu. Mes gi laukiame darbų ir informacijos apie atliktus darbus, įgyvendintus projektus, numatytas veiklos gaires.Iš dalies stoka informacijos gali būti daugelio “atitaisymų” priežastimi, tačiau asmeninių kivirčų ir nesantaikos laiškais 
Mielai sesutei

ONAI
Jungtinėse Amerikos Valstybėse mirus, BERNARDĄ 

PETKEVIČIŲ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

M. V. Butrimai B. V. Butrimai
Vyt. Petravičius

AtA
VYTAUTUI JUDZENTAVIČIUI 

mirus, liūdinčiai sesutei VANDAI GARNELIENEI, 
svainiui .Petrui ir giminėms reiškiame gilią užuojautą 

bei kartu liūdime —

A. H. Sudikai V. K. Ottai
L. Bieliauskaitė

ir oku- ' landė apie

nereikėtų užversti mūsų spaudos.Iš kitos pusės mes bijome rašyti apie kaikuriuos įvykius ir žmones, nes esame iš pašalies įtaigojami ignoruoti faktus, nors jie yra visiems žinomi. Kažkodėl nerašytas “tabu” varžo ir mane. Jei rašome apie keliones po Europą ir egzotiškus kraštus su visais nuotykiais ir anekdotais, tai apie keliones į Lietuvą rašyti negalima. Nukentės ir tie, kurie lankosi, ir tie, kurie buvo lankomi. Visi žinome mūsų turistų pažeminimą, bet tylime, bijodami keršto “anapus”. Tačiau, sutinkant su gyvenimo realybe, darosi aišku, kad apie keliones į Lietuvą nereikia rašyti, nes perdaug atsakomybės ir perdaug pasipriešinimo. Kenkti nenorima, o su Lietuvoje esančiu priešu pantu mes kovoti per ąavo įspaudą negalime.Tačiau kai pas mus atvyksta svečias iš anapus, mes negalime irgi rašyti, nors tas svečias viešėjo visur, buvo viešumoje, keliavo, tarėsi, kalbėjosi. Pvz. praėjusių metų rudenį Amesi- kos lietuvių kolonijas lankė iš okupuotos Lietuvos atvykęs kompozitorius Benjaminas Gor- bulskis, kurio populiarias dainas dainuoja dauguma mūsų muzikinių vienetų ir kurio plokštelių muziką girdime per mūsų radijo valandėles, beviešint Klevelande, teko ir man su juo susipažinti bei praleisti keletą vakarų besišnekučiuojant. Vieną vakarą jam buvo suruoštas priėmimas Lietuvių Namuose, o kita proga — privačiame bute. Jis — kalbus, įdomus, sąmojingas, inteligentingas žmogus. Jo apsilankymas sukėlė “audrą stiklinėje”. Mano telefonas vakarais be perstojo skambėjo. “Ponia, ar jūs rašysite apie Gorbulskį?” Balsas buvo grasinantis, ir tolimesnis pasikalbėjimas rodė, kad aš, rašydama apie įvykusį faktą, galiu pakenkti savo “žurnalistiniam prestižui”.* * *Ilgą laiką mano stalčiuose gulėjo užrašai su įdomiais pokalbiais, kuriuose nebuvo nieko, kas mums būtų nepriimtina, propagandiška ar kenksminga. B. Gorbulskis yra žmogus, kuris per muziką išreiškia savo jausmus, kuriam Lietuva yra Lietu

va, kuriam “laukų gimtoji platuma, Tu, mano Lietuva”. Pokalbyje buvo daug įdomių niuansų apie intelektualinį lietuvių kūrėjų nusiteikimą, patriotiškai lietuviškų motyvų įpynimą, nežiūrint kompartijos ir cenzūros kontrolės.“Ponia, kaip galit jūs rašyti, apie tą Lietuvos žydą?” — klausia kitas. Aš atvirai Benjaminui Gorbulskiui buvau tą klausimą iškėlusi: “Kodėl jūsų kompozicijos tokios lietuviškos tiek savo muzika, tiek tekstu, jei esate žydas?” “Ponia, Jūs esate man lietuvių kilmės amerikietė. Aš esu žydų kilmės lietuvis,” — atsakė Benjaminas, užsigerdamas gurkšniu jam čia taip skanios škotiškos degtinės.Prisimindama Tomo Venclo- vo pasakytą kalbą per kultūros darbuotojų suvažiavimą Kleve- tris lietuviškas kultūras (pogrindžio, oficialią ir tremties), aš Benjaminą Gorbulskį įgrupavau į “oficialią” lietuvišką kultūrą Lietuvoje su tam tikru žiupsneliu abejonės jo naudai. Ar ne tiesa, kad mes kaikuriais atvejais nesijaudiname, kokios kilmės asmenys į mūsų kultūrą padaro įnašą. Atminkime Icchoko Mero “Strip- tyzą” ir už jį gautą premiją^ -. . O dabar iš Izraelio besilankanti poetė Jolanta Melerytė, garsinama “Drauge” ir “Aiduose”,neliks išbraukta iš mūsų spau- Jam dos puslapių. Tačiau skirtumas toks, kad Meras ir Jolanta Melerytė mus pasiekė per laisvą Izraelį, o vargšas Benjaminas atvažiavo pas mus tiesiu keliu.* * *Aš visada labai griežtai pasisakau prieš bendradarbiavimą, t. y. palaikymą oficialių santykių su okupuotos Lietuvos institucijomis (spauda, universitetu, propagandinėmis įstaigomis^ bet individualaus lietuvio vizitas, nejieškant progų propagandai skleisti, o tik asmeninio kohtakto su lietuviais laisvėje jieškant, vien paties fakto paminėjimas neturėtų būti nepageidaujamų temų ribose. Jaunatviškos pramoginės muzikos mūsų kompozitoriai laisvame pasaulyje nekuria. “Nerija”, atgaivinusi nepriklausomos Lietuvos “Konrado kavinės” muziką, savo repertuare turi daug Gor- bulskio dainų. Jas dainuoja ir kiti muzikiniai vienetai. Viskas buvo gerai, kol pats kompozitorius čia nepasirodė. . . Taigi, apie Benjamino Gorbulskio vizitą nerašiau ir aš, pabūgusi tų, su kuriais kas dieną susitinku...Nerašiau ir apie Lietuvos simfoninio orkestro gastroles Amerikoje, nors turėjau progos su jo nariais susitikti ir pasidalinti įdomiais išgyvenimais.Nerašiau ir apie kaikuriuos vietinius įvykius. Keli mano reportažai susilaukė protestų audros, nes nemaloni tiesa yra skaudi.Versdama naują lapą, nogėčiau, kad ir skaitytojai būtų supažindinti su įvykiais, dvelkiančiais gyvenimo tikrove. Inteligentingas skaitytojas gali interpretuoti pats. Ignoravimas faktų man primena tą spaudos nelaisvę, kuri slegia mūsų gimtąją šalį. Įvykius turėtume minėti visus, tik interpretaciją turime palikti sau. Juk įvykių raida nepriklauso nuo mūsų, tik jų vertinimas yra mūsų rankose.

C. SENKEVIČIUSAnt žalsvos bangos supasi juodas pelikanas, žiūri ramiai, kaip putojanti jūra baltais liežuviais liejasi į smėlį, kur tirpsta ir greitai išnyksta praeivio pėdos — šimtai jų į šiaurę, šimtai į pietus. O žuvėdros šmaikš- čioja, mirguliuoja virš galvos — gal žmogus išmes duonos trupinėlį į orą. Juk būtų laikas pusryčiauti. Bet žuvėdra klykteli. Negi ji taria, kad žmogus dažnai meta akmenį ir skelbiasi davęs duonos. . . /Šį kartą mano atostogų skaitiniai — mirusio bičiulio Mykolo Bevardžio laiškai. Gražus ir tvarkingas jų rinkinys, chronologine tvarka sudėtas, metaliniais žiedais suvertas, kietais juodais viršeliais. Tai visi jo mašinėle rašyti laiškų nuorašai ir jam siųstieji originalai, daugiausia Jurgio Klevėno iš Vokietijos, kurioje jis turėjo pasilikti, nes emigracijai netiko dėl silpnos sveikatos. Apie Jurgį Mykolas man yra nevieną kartą pasakojęs, kaip jie abu susipažinę per bombardavimus Berlyne, kaip vėliau gyvenę tame pačiame barake ir kurį laiką net tame pačiame kambaryje, kaip abu mėgdavę pasikalbėti plačiaisiais klausimais, kaip Jurgis mėgdavęs daryti jų pokalbių išvadas, nuo kurių rodėsi, kad visas pasaulis jau ima keistis, visa politika pasisuka laukiama kryptimi. Išsiskyrus pokalbiai tęsėsi laiškais, kurie, štai, dabar pateko į mano rankas. rašyto ir oficialaus testamento keliu.Banga atsimuša-į akmenį — juodą, per amžius druskos išėstą'ir šiurkštų. Pakyla suplotas vandens stulpas, kurio' viršūnė žybteli, persmeigta saulės spindulio.Vartau laiškus, žvilgteliu tai į vieną, tai į kitą. Nemanau, kad reikės kada nors iš eilės juos visus skaityti. Tai ne knyga. Tai atskiri skaitymai, nors kartais tam tikro ryšio turį. Šiandien užkliūva man vienas iš paskutiniųjų Jurgio laiškų:“Mielas Mykolai, nėra jokios abejonės, kad tiesą rašei apie bendravimą su kraštu. Iš viso argi būtų galima nebendrauti, kai tam atsiraduigalirnybes? Kuris iš jūsų galėją susilaikyti .berašęs giminei laiško, nesiuntęs siuntinio, pagaliau nenuvažiavęs pasimatyti su sena motinėle, broliais, sesutėm ar kuriais kitais artimaisiais, kurie tomis baisiomis dienomis negalėjo, nenorėjo, ir pakankamai ryžto neturėjo. . . Liko tėvynėje, o mes čia, sanatorijoje, pridusin- tais balsais traukiame Tautos himną Vasario, šešioliktąją susirinkę saliukėn, kur ir Vytį pasi- kabinam. Tu, Mykolai, didelėj salėj su šimtais tautiečių. Bet vistiek šiapus esame — ir Tu, ir aš. . . Ir žinai, mane labai pykina kaikurių keistuolių šnekos ar iš viso keliamos nuotaikos, kad, girdi, šiapus esantieji pasidarę lyg kažkokie tautos pirmarūšiai, o ten anie nebeaiškūs, gal jau komunistai, šiokie ir anokie. Sykį savo pašnekovui, puolusiam kone visą tautą, pasakiau: “O kuo gi tu šiandien būtum, jei būtum buvęs per kokią klaidą pamirštas ir neišvarytas apkasų kasti?” čia gyvendami, pajutę žodžio laisvę, dažnai jau nebežinom, kaip su tais žodžiais elgtis. Pasidaro mažų vaikų ir degtukų problema. Dažnai be jokio mažiausio pagrindo didžiuojamės esą kažkokie ambasadoriai. Tui tarpu įkyrūs pavyzdžiai rėkia kaip tos oranžinės reklamos ant stogų: pasistačiau savąją pilį, iš laivo išneštas lagaminas 

t

po 30 metų virto štai kuo. Apie kokią tad ambasadorystę šnekama? Suprantu žmogaus įgimtą norą ką nors turėti, būti laisvam, tik veidmainystė negali būti niekaip pateisinama. Ar gi ne garbingesni tie, kurie dingo savo pilyje ir tyli, ir jokio vardo, jokio pripažinimo nebenori? Ir .tavo brolis, kuris liko tėvynėje, šiandien čia, Amerikoje, būtų gal toks pat kaip ir tu, aš ir kiti. Būtų siekęs gerovės, kuria užtikrina doleris, o tenai —'partijos kortelė. Man rodos, kad kas to atsisako — skursta ir čia, ir ten. . . Taigi, Mykolai, tik išimtys yra ambasadoriai, tik išimtys yra pogrindžio, kalėjimų, psichiatrinių ligoninių ir kitokių kankinimų aukos. Ir tos išimtys veža sunkųjį vežimą — ir čia, ir ten. Juos persekioja neatiaidi vizija: tauta neturi mirti, ji gyvens. Ta tauta tartum suasmeninta giminaitė — ji nemirs, kol ją slaugysim ir prižiū- rėsim. . .”Į akmenį atsitrenkia plati įsibėgėjusi banga. Pakilusį van-

dens stulpą pagauna vėjas. Keli lašai tekšteli ant Jurgio laiško. Atsitraukiu ir žingsniuoju pajūriu tolyn. Lūžta vanduo. Atbėga į krantą ir susigeria į šlapią smėlį. Ar tai ne žmogaus gyvenimo vaizdi miniatiūra? Nusibosta dairytis. Atsisėdu užuovėjoj tarp aštrių žolių. Verčiu kitą rinkinio lapą:• “Mielasis Jurgi, puikiai suprantu tavo kilnius norus įžvelgti padėtin. dėl kurios mes turbūt niekad nenustosim skirs- tęsi. Iš tikrųjų keista ir ar net reikalinga mėginti lyginti, sverti sunkiai lyginamus dalykus. Sutinku, kad prisitaikymo dvasia mus visus skaudžiausiai paliečia ir mūsų, jėgas silpnina — ir ten. ir čia. Bet ji juk yra pasaulio senumo. Ji yra tie akmenėliai vieškelio, kuriuo tempiamas tavo minėtasis vežimas. Tik aš manau, kad mes negausioj savo tautoj turime proporcingai gana daug vežimo jungo ne- sibaidančių asmenybių, ką tu išimtimis pavadinai. O antra, aš tikiu, kad ir savose pilaitėse dingę savyje slepia tylų patriotinį potencialą, kuris gali būti ateity taipgi reikalingas. Šiuo metu, žinoma, jų pasaulis — yra jų kiemas. Ir klausiu pats save, ar šito mums neįdiegė per šimtmečius užsidaręs sodietis? Ar nepadarė mūsų savanaudžiais? Prispaustam baudžiauninkui juk ir savos šeimos išlaikymas jau buvo didelis rūpestis, sunki našta. Savaime suprantama, dairytis, kas yra anoj pusėj tvoros jis nebeturėjo jėgų. Užtat, jei tas atsiliepia — o tuo aš tikiu — nė kiek nenuostabu, kad ir dabar bendrų darbų ir veiklos sraute skaičiuojame pirmiausia, kiek ir kaip bus paliestas manasis “aš”. Atsimenu, kai sykį į svetainę atėjo kiek įsilinksminęs žmogiukas ir, nerasdamas vietos atsisėsti, ėmė visiems įrodinėti, kad svetainę reikia padidinti. . . nors visai nenorėjo pagalvoti, kad kaikuriomis dienomis ji yra pustuštė. Taigi, to savojo “aš” vertinimas dažnai duoda toną ir mūsų politinėfn bei visuomeninėm grupėm, kurios iš esmės yra sambūriai tarnauti kitiems. Kaip nevienas pavyzdys rodo, visa tai pamirštama ir tejieškoma kažkokio savęs patenkinimo, klaidingai manant, kad tas patenkinimas jau ir bus pasiimto uždavinio atlikimas. Užtat dėlto ir šlubuoja ne viena sritis, dėlto ir ginklai nenukreipiami ten, kur reikėtų”. . .Smingančią saulę perskelia pasvirusios palmės kamienas. Geltonas horizontas siurbia mėlyną dangaus skliautą, tamsėjantį ir pasiruošusį dingti žvaigždynuose. . .Žingsniuoju ■ atgal. Lūžtančios bangos vis liejasi į krantą ir susigeria į šlapią smėlį. Mano draugas Mykolas, rodos, dar taip neseniai bangavo visame plačiame gyvenime, kol pagaliau lūžo ir išsiliejo krantam Kuriame atbangavime esate jūs — pilaitėse ar kalėjimų barakuose. . . visi — kuriame esu aš? . . .

Lietuvos patriarcho dr. JONO BASANAVIČIAUS paminklas Rasų kapinėse 
Vilniuje. Prie jo dažnai atsiranda gėlių puokštės ir vainikai, ypač tautinių 
švenčių progomis. Vilniečiai jį prisimena kaip Lietuvos Tarybos narį, pasi
rašiusį Vasario 16 aktą Vilniuje 1918 metais

JONASDŪBRA

Vasario Šešioliktoji
Norėjau aš laisvę sapnuoti šia naktį
Ir ateitį gražią matyti sapne.
Norėjau iš džiaugsmo virpėti ir plakti.
Lyg paukštis sugautas. Bet — ne.

Nei džiaugsmo, nei laisvės ryte atsikėlęs 
Vaiduoklių suveltam sapne neradau.
Kad. rodos, sapnavęs aš būčiau bent gėles.
Jos būtų išbūi tįsios: vilkis žmogau.

Aš žiūriu į dangti, kreipiuosi į vėją: '
Gal šiandie ką tikra tėvynei neši!3
Gal aklas pasaulis tiesos klausinėja . . .
Bet veltui. 1 melą jinai panaši.

Ak, laiko didžiūnai, kai sveriat teisybę ,
Ir teisę, atspėkit ką jaučia žmogus,
Kad laisvė — kaip Baltijos marių platybė, 
Ka'd saVas jam. krašftts'dkaip niekad: brangus.

Mes girdim, kaip ašaros Nemunu plaukia, 
Kad krašto širdis, kaip pritvinkus žaizda.
Ji nori tikėtis, bet blaškos ir šaukia:
Ir vėl neŠiandie, ne rytoj.. . Tai kada?

Norėjati aš laisve sapnuoti šią naktj,
Su vėliavom žengti pirmyn su minia, 
Apkursti iš džiaugsmo, iš džiaugsmo apakti 
Sutikdamas laisvę. Bet — ne!

Gražaus ir garbingo gyvenimo 
75-tę gimtadienf švenčianti 

gerbiama dailininkę

0

OPTOMETRIST A S
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Antaną Tamošaiti,
Lietuvių Tautodailės Instituto kuratorių, 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME 
ir linkime dar daug darbingų bei sveikų metų.

Jūsų atlikti darbai, puoselėjant ir garsinant lietuvių 
tautodailę savųjų ir svetimtaučių tarpe, tebūnie pa
vyzdžiu visiems tautiečiams.

Lietuvių Tautodailė? Instituto 
Centro valdyba, taryba ir skyriai

J

i

Ši Lietuvos vyriausybė, sudaryta Sov. Sąjungos valdžios Įsakymu 1940 m., buvo priversta ruošti Lietuvos nepri
klausomybės laidotuves. Iš kairės: žemės ūkio min. agr. Matas Mickis, vicepremjeras ir užsienio reikalų min. 
prof. V. Krėvė, švietimo min. Antanas Venclova, min. pirmininkas, einąs prezidento pareigas Justas Paleckis, tei
singumo min. Povilas Pakarklis, finansų min. Ernestas Galvanauskas, sveikatos min. Leonas Koganas, gynybos 
min. ir kariuomenės vadas gen. Vincas Vitkauskas. Trūksta vidaus reikalų min. Mečio Gedvilo
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VADŲ PAKEITIMAI 10.000 Lietuvos gyventoju, kurie lan-

@ LIETUVIAI PASAULYJE
Augščiausiosios tarybos prezidiu

mo pirm. A. Barkausko ir sekr. S. 
Naujalio sausio 16 d. pasirašytu įsa
ku iš “ministerio pirmininko" par
eigų atleistas pensijon išeinantis 
Juozas Maniušis. Jis yra gimęs 1910 
m. gruodžio 12 d. Malkovskoje, Gu
dijoje, baigęs Kuibiševo autokelių 
institutą Leningrade. Inžinieriumi 
dirbo Ukrainoje ir Leningrade. So- 
vietų-vokiečių karę pradžioje buvo 
Raudonosos Armijos karininku, nuo 
1943 m. — lietuviškojo batalijono 
karininku. Karjerą sovietų okupuo
toje Lietuvoje pradėjo 1944-47 m. 
Vilniaus miesto vykdomojo komite
to plano komisijos pirmininku. 1950- 
55 m. J. Maniušiui teko statybos 
“ministerio” pareigos. Ministerių ta
rybos pirmininku buvo paskirtas 
1967 m. Jo tautybė neminima, bet į 
ją dėmesį atkreipia jo pakaitu pasi
rinktas Ringaudas-Bronislovas Son
gaila. Pranešime apie jo paskyrimą 
“Sporto” 9 nr. rašoma: “Draugas 
Ringaudas Bronislovas Songaila gi
mė 1929 metais darbininkų šeimoje, 
lietuvis ...” Žodis “lietuvis” kažkaip 
iššoka iš pranešimo, nes juk R. B. 
Songaila yra gimęs Klaipėdoje, bai
gęs Lietuvos veterinarijos akademi
ją. Negi kam kiltų abejonė jo lietu
viška kilme? Atrodo, žodžiu “lietu
vis” lyg ir bandoma priminti nelie
tuvišką J. Maniušio kilmę. R. B. 
Songaila yra kompartijos narys nuo 
1953 m., dirbęs ministerių tarybos 
pirmininko pavaduotoju, kompartijos 
centro komiteto sekretoriumi.

SOVIETINIS ORDINAS
Sovietinio “Tautų draugystės” or

dino savo amžiaus šešiadešimtmečio 
proga susilaukė Leokadija Diržins- 
kaitė-Piliušenko, šiuo metu einanti 
vilniškės augščiausiosios tarybos pre
zidiumo pirmininko pavaduotojos 
pareigas. Ordino paskyrimą pasirašę 
pats L. Brežnevas Maskvoje. Ji yra 
baigusi augštąją kompartijos mokyk
lą Maskvoje, sovietų okupuotoje Lie
tuvoje ėjusi daugiausia administraci
nes pareigas. Spaudoje ji išsiskyrė 
visada linksniuojama antrąja savo 
pavardės dalimi — Piliušenko, jai 
išlaikydama net ir rusišką galūnę.

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Septintasis Lietuvos Rašytojų Są

jungos suvažiavimas sausio 14-15 d.d. 
įvyko Vilniuje. Jame dalyvavo ir su 
rašymu nieko bendro neturintys par
tiečiai — P. Griškevičius, A. Bar
kauskas, V. Sakalauskas, L. šepetys, 
vilniškės kompartijos centro komite
to sveikinimą perskaitęs kultūros 
skyriaus vedėjas S. Šimkus. Jame 
primenamas artėjantis jau XXVI-sis 
sovietinės kompartijos suvažiavimas, 
džiaugiamasi sovietų okupuotos Lie
tuvos rašytojų pasiektais laimėji
mais: “Lietuvių tarybinė literatūra 
pastarąjį penkmetį apvainikavo sva
riais laimėjimais meniškai analizuo
jant socialinio gyvenimo tikrovę, at
skleidžiant darbo žmogaus paveikslą, 
įprasminant jo dorovinius bei pilieti
nius interesus. Šiandieninę peoziją, 
dramaturgiją, literatūros kritiką 
ženklina komunistinis partiškumas ir 
liaudiškumas . . . Aukštas kūrinių 
meninis lygis visų pirma rodo neiš
semiamas socialistinio realizmo gali
mybes, vaisingas šiandieninės lietu
vių literatūros vystymosi tendenci
jas . . .” Jas dar labiau išryškino į 
garbės prezidiumą suvažiavimo daly
vių “išrinktas” sovietų kompartijos 
politbiuras su L. Brežnevu priešaky
je ir pabaigoje jam pasiųstas sveiki
nimo laiškas. Lietuvos Rašytojų Są
jungos valdybos pirmininku vėl iš
rinktas A. Maldonis, pavaduotojais — 
A. Pocius ir A. Zurba, sekretoriais 
— P. Bražėnas ir R. Klimas.

1981 METŲ EKSKURSIJOS
Sausio 2 d. į pirma šiemetinę eks

kursiją užsienyje išvyko grupė pre
kybos, baldų, maisto pramonės dar
buotojų. Laivu jie lankėsi Graikijoje, 
Egipte, Kipro saloje, Turkijoje ir 
Bulgarijoje. Profsąjungų tarybos už
sienio turizmo skyriaus vedėjo J. Ko- 
ženiausko pranešimu, 1981 m. užsie
nin su ekskursijomis bus išleista apie 

Simons 
travel service 

LIETUVA 
II dienų 
VILNIUS - 

birželio 8 - 22,
Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM ! ! !
Gegužės 14 — 28
Liepos 9 — 23

Gegužės 28 — birželio 11
Liepos 23 — rugpjūčio 6

Rugpjūčio 13 — 27 Rugsėjo 3 — 17
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Smulkesniu Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

teirautis: tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris —'1835961)

QltnntlS TELEVISION
L I I Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

kysis 40-tyje pasaulio šalių. Naujų 
ekskursijų sąraše minima kelionė 
aplink Japoniją, apsilankymas Indi
joje, Singapūre, Malezijoje ir Tai- 
landijoje. Tradicinėmis jau yra ta
pusios kelionės po Viduržemio jūrą, 
Dunojumi, aplink Europą, Baltijos 
ir šiaurės jūromis. Turistus taipgi 
vilioja ekskursijos į dvi valstybes 
tuo pačiu kartu: R. Vokietiją — Če
koslovakiją, Vengriją — Rumuniją, 
Lenkiją — R. Vokietiją. Būsiąs pa
didintas turistinių grupių skaičius į 
Jugoslaviją ir Čekoslovakiją. Pagrin
dinis dėmesys, kaip paprastai, tenka 
komunistinėms šalims, kuriose eks
kursantai turi mažesnę galimybę pa
bėgti.

TRENIRUOJA ŠOKĖJUS
Bulgarijoje buvo surengtas V-sis 

komunistinių šalių pramoginių šokių 
atlikėjų konkursas, kurin po tris šo
kėjų poras atsiuntė R. Vokietija, 
Lenkija, Vengrija, Cekoslovakjia, So
vietų Sąjunga, o pati Bulgarija įsi
jungė su šešiomis poromis. Varžytasi 
klasikinių ir P. Amerikos šokių gru
pėse, į jas įjungiant ne tik asmeni
nes, bet ir komandines varžybas. At
skirai buvo surengti “Polkos”, “Ry- 
lio” ir naujo šokio “Festivalis” kon
kursai. Sovietų Sąjungai atstovavo 
maskviečiai Liudmila ir Stanislovas 
Popovai, Ala ir Piotras Cebatariovai, 
vilniečiai Dalia ir Vidas Kamaičiai. 
Pirmąsias vietas komandinėse varžy
bose klasikinių bei P. Amerikos šo
kių grupėse laimėjo Sovietų Sąjungos 
atstovai. D. ir V. Kamaičiai antri me
tai iš eilės tapo klasikinių šokių čem
pionais. P. Amerikos šokius geriau
siai atliko L. ir S. Popovai. Spaudo
je pabrėžiama, kad tris sovietų rink
tinės poras, ruošiantis šiam konkur
sui, Kaune treniravo vilniečiai gydy
tojai Jūratė ir Česlovas Norvaišos, 
jau pasitraukę iš tarptautiniu varžy
bų. Jiems buvo atsiųsta Sovietų Są
jungos kultūros ministerio pavaduo
tojos T. Golubcovos padėka už gerai 
atliktą darbą.

“BALTUOS GINTARĖLIAI”
Kaune buvo surengtas tradicinis 

Lietuvos moksleivių pramoginių šo
kių konkursas “Baltijos gintarėliai- 
81”, susilaukęs apie 200 jaunųjų šo
kėjų iš visos Lietuvos ir svečių iš 
Rygos, Maskvos, Talino, Balstogės. 
Nugalėtojų vardą išsikovojo moks
leiviai iš Anykščių — Eglė Kuzmai- 
tė ir Andrius Budreika. Konkurso 
laureatų vardus taipgi laimėjo šo
kėjų poros: kauniečiai J. šilinskaitė 
ir R. Balsys, J. Gagarino pijonierių 
rūmų atstovai E. Šimanskaitė ir A. 
Lukianskas, klaipėdiečiai L. Tiuko- 
va ir S. Rubežius.

UŽMIRŠTI VETERANAI
“Tiesa” sausio 16 d. laidoje pa

skelbė kauniečių krepšinio veteranų 
— K. Petkevičiaus, M. Paulausko, V. 
Sarpaliaus, H. Giedraičio, R. Venz- 
bergo skundą. Jame teigiama, kad 
Vilniaus sporto rūmai ir Kauno spor
to halė neįstengia sutalpinti visų žiū
rovų, kai ten vyksta krepšinio pir
menybių kovos ar tarptautinės rung
tynės. Nemaža jų dalis turi tenkintis 
televizijos transliacija namuose. Sa
vo laiške kauniečiai rašo: “Gaila, 
kad tarp tų nuskriaustųjų Kaune daž
nokai būna ir krepšinio specialistai, 
‘Žalgirio’ veteranai, gynę šios ko
mandos garbę. Tiesa, mes, krepši
ninkai, po vieną bilietą nusipirkti 
gauname. Bet geriausius jaunystės 
metus paskyrus šiam žaidimui, da
bar norėtųsi pasižiūrėti rungtynių su 
žmonomis, vaikais. Pavydime Rygos 
veteranams, kurie turi sporto salėse 
nuolatines vardines vietas, gauna pa
kvietimus. Keista, kad bilietų į spor
to halę negauna nusipirkti ir Kauno 
miesto švietimo skyriaus krepšinio 
mokyklos treneriai, ugdantys jaunuo
sius sportininkus. O šalies čempiona
to rungtynės jiems — geriausia mo
kykla, teorinių ir praktinių žinių 
šaltinis. Ir pikta, kai, eidami į var
žybas, prie sporto halės matome vy
rus ir moteris, pardavinėjančius po 
du, tris atliekamus bilietus.”

V. Kst.

Prie Lietuvos patriarcho dr. JONO BASANAVIČIAUS paminklo Rasų kapinėse Vilniuje 1980 metų vasario 16 
dieną. Pirmoje eilėje antras iš dešinės (su barzda) — VLADAS ŠAKALYS, kuris dabar gyvena Amerikoje

S HAMILTON*
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NĄ, t.y. š.m. kovo 1, sekmadienį, tuoj 
po 11 v. pamaldų Jaunimo Centro 
salėje ateitininkai rengia iškilmę, 
kurioje Toronto lietuvių vaidybos 
sambūris suvadns storinę dramą “Fa- 
bijolė”.

PARAMA VASARIO 16 GIMNA
ZIJAI. Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje remti Hamiltono būrelio vado
vas St. J. Dalius surinko iš būrelio 
narių įnašus už 1981 m. pirmą pus
metį. Sumokėjo už pusę metų po $6: 
P. Lesevičius (velionies mokėjimus 
tęsia žmona), A. Mingėla, T. Murei- 
ka; už visus 1981 m. po $12: P. Bul- 
kė, B. Grajauskas, I. Jakimavičiūtė, 
J. Jasimienė, M. Juodis, St. Kačins
kas, J. Krištolaitis, VI. Kybartas, P. 
Latauskas, E. Lengnikas, E. Lengni- 
kienė, J. Liaugminas, A. Liaukus, J. 
Mikšys, K. Mikšys, V. Narkevičius, 
A. Patamsis, R. Rimkevičienė, P. 
Sakalas, L. Skripkutė, A. Stasevičius, 
A. šilinskis, prel. dr. J. Tadarauskas, 
I. Varnas, dr. B. Vidugiris; $14: dr. 
A. Gailius; po $15: A. Buinys, Z. Pu- 
lianauskas, E. Sakavičienė, SLA 72 
Kuopa, T. Tėvelis, J. Valevičius; po 
$20: J. Astas, L. Bacevičius, P. Jaiv 
kus, E. Kronienė, V. Leparskas, K. 
Mileris, P. Vaitonis, dr. O. Valaitie
nė', J. Valaitis; po $25: St. Dalius, B. 
Grinius, dr. V. Kvedaras, V. Morkū
nas, J. Svilas; $24: P. Baronaitis.

Iš būrelio pasitraukė G. Skaistys, 
išbuvęs rėmėju vienerius metus; mi
rė Vaclovas Miškinis, kuris buvo bū
relio rėmėju nuo pat būrelio įsteigi
mo dienos 15 metų. Naujai į rėmėjų 
eiles įsijungė Jonas Lekutis, Balys 
Pakalniškis, Pijus Pleinys, Vytautas 
Venckevičius, sumokėdami už visus 
metus po $12, ir Jonas Kažemėkas, 
sumokėdamas $20. Taipgi vienkarti
ne parama prisidėjo Antanas Obarc- 
kis su $10 ir Albinas Giriūnas su $5 
auka. Tuo būdu dabar šį dvigubą bū
relį sudaro 55 nariai.

Surinkti pinigai iš narių-rėmėjų 
įnašų $834 buvo sausio 20 d. įtręšti 
į Šalpos Fondo sąskaitą “Talkoje”, 
o iš ten vasario 2 d. persiųsti Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietjoje. Per
siuntus pinigus į Vokietiją, visuomet 
yra gaunamas iš gimnazijos pakvita
vimas.

Nuo būrelio įsteigimo 1965.IX.1 iš 
viso buvo surinkta ir išsiųsta Vasa
rio 16 gimnazijai $10.543.

Nuoširdžiai dėkoju visiems' būrelio 
nariams už teikiamą pastovią para
mą vienintelei lietuvių gimnazijai, 
o taip pat ir naujai įsijungusiems sa
vo parama į būrelio narius-rėmėjus.

Atskirai tenka paminėti ir padė
koti Hamiltono Lietuvių Kredito Ko
operatyvui “Talka”, kurio valdyba 
kiekvienais metais skiria didesnes 
sumas gimnazijai paremti. Šiemet 
buvo paskirta $500, kurie “Talkos” 
buvo pasiųsti gimnazijai. Iki šiol 
“Talka” yra paskyrusi ir išsiuntusi 
Vasario 16 gimnazijai $21.160.

St. J. Dalius, 
būrelio vadovas

ZUIKIŲ BALIUS sutraukė gan di
delį, skaičių dalyvių, nors galėjo būti 
ir daugiau. Mat būta kelių privačių 
minėjimų, kurie ir sumažino zuikių 
baliaus dalyvių skaičių.

Toronto vyrų choras > “Aras” pra
turtino renginį savo dainomis, diri
guojant sol. V. Verikaičiui ir pianinu 
palydint muz. St. Gailevičiui. Cho
ras čia yra buvęs prieš dvejus me
tus, dabar turi per 40 vyrų.

Baliaus metu buvo įteiktos taurės 
pasižymėjusiems klubo nariams: šau

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 šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $15,000,000

dytojoms iš 22 kalibro R. Svilui, A. 
Povilauskui ir V. Svilui; skraidžių 
(skriejančių lėkščių) šauliams iš 16 
jardų: V. Verbickui, V. Svilui, Alg. 
Kontrimui; papildomų šaudymų lai
mėtojams: J. Stankui, Alg. Kontri
mui, A. Povilauskui; sugavusiems di
džiausią žuvį: V. Verbickui ir J. 
Kudžmai; nušovusiam daugiausia 
zuikių — M. Jonikui.

Klubo valdyba'nuoširdžiai dėkoja 
Danutei ir Petrui Bobinams už jų 
jau kelintą talką kulinarijos srityje 
be jokio užmokesčio. Jų dėka svečiai 
vaišinosi įvairia žvėriena. Taip pat 
valdyba yra dėkinga klubo rėmė
jams, aukojusiems staliukus: P. Ar- 
monui, “Concesion Garage”, L. Bu
činskui, “Humbold Properties”, A. 
Buiniui, “Heating Ltd.”, A. K. Kont
rimams, A. Liaukui, “Oakington 
Construption Ltd.”, A. Šilinskiui, 
“Enterprise Ltd.” už gėles stalams 
papuošti, S. Samus už nuolatinę tal
ką ir kitiems savanoriams-talkinin- 
kams. A. P.

METINIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
SPAUDOS BALIUS rengiamas ba
landžio 25, Atvelyko šeštadienį, Ana
pilio salėje, mūsų kaimynystėje. 
Daug kas rengiasi jame dalyvauti ir 
tuo prisidėti prieito savaitraščio iš
laikymo. • . >

Tillsonburg - Delhi
TAUTOS FONDUI 1980 m. auko

jo: $73: G. E. Rugieniai; $50: V. Mi- 
ceika, J. D. Žiogai, DLK Gedimino 
šaulių kuopa, KLK Moterų. Draugijos 
Delhi skyrius, Lietuvių Medžiotojų 
Klubas “Vilkas”, Tillsonburg Lietu
vių ūkininkų Klubas; $30: S. Jaku- 
bickas, A. Kairys, M. J. Rimkai.

$20: P. Augaitis, S. Beržinis, V. 
Ciuprinskas, V. Galeckas, B. Gudins- 
kas, P. Laureckienė, K. Lukošius, J. 
Mačiulis, M. B. Pėvilaičiai, P. Par- 
gauskas, K. Ratavičius, A. Rudokas, 
A. Vindašius, VI. Vindašius; $15: 
P Vindašius.

$10: A. Augustine, S. Augustine, 
D. Bartulienė, B. Ceika, B. Dirsė, 
Kun. J. Gutauskas, J. Jauneika, E. 
Jokubilienė, G. Jokubilius, E. J. Ju
rėnai, B. Keburis, J. Korsakas, J. 
Lukšys, A. Martinkevičius, A. Masiu
lis, A. Mikulskis, A. Miknevičius, V. 
Nemura, M. Norkus, P. Ožalas, D. 
O. Šiurnos, A. Steigvilas, M. Stankai- 
tienė, S. Styra, L. Venckus, J. Vitas, 
V. Vytas, J. Vieraitis, V. Zadurskis.

$5: V. Dirsė, F. Gurklys, P. Ja
nulis, J. Jocius, A. Lapenas, P. Ma
lakauskas, P. Mickevičius, Kun. L. 
Kemėšis, E. Langas, K. Liubertas, E. 
Rasokas, G. Sutkaitis; $3: J. Tervi- 
davičius; $2: P. Babeckas, A. Iva
nauskas.

A.a. Stasio Liaudinsko atminimui 
aukojo $10: S. Beržinis, G. Rugienis, 
J. Vitas; $5: B. B. Dirsė. A.a. Placido 
Mickevičiaus atminimui aukojo $10: 
S. Beržinis, J. Mačiulis, G. Rugienis, 
A. Usvaltas; $5: V. Ciuprinskas, A. 
Miknevičius.

Iš viso surinkta $1.200. Visiems 
aukotojams ačiū!

Tillsonburg-Delhi Tautos Fondo 
atstovai

G. Rugienis,
. J. Vitas

St. Catharines, Ont.
VISUOTINIO APYLINKĖS SUSI

RINKIMO įgaliotas Adolfas Šetikas 
sudarė valdybą 1981 m. kadencijai

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% 
santaupas 123/4%
term, depoz. 1 m. 12’/z% 
term, depozitus 3 m. 12% 
rcg. pensijų fondo 13% 
90 dienų depozitus 14% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 14-15% 
asmenines paskolas 16% 

sekančios sudėties: A. šetikas — pir
mininkas, P. Balsas — vicepirmi
ninkas, V. Alonderienė — sekretorė, 
P. Šukys — iždininkas ir J. Dervai- 
tis — fondų reikalams.

LIETUVOS VĖLIAVA virš miesto 
rotušės bus iškelta vasarįo 14 d., 10 
v.r. Miesto burmistras paskelbs Lie
tuvių Dieną. Iškilmėse dalyvaus Pa
vergtų Tautų Komiteto atstovai ir 
“Standard” reporteris-fotografas.

Vasario 16 šventė ir minėjimas or
ganizuojamas plačiu mastu Daugia- 
kultūrio Centro salėje, 185 Bunting

Rd., vasario 14, šeštadienį, 7 v.v. 
Iškilmingos pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės įvyks vasario 15 d., 
10 v.r. Organizacijos dalyvaus su vė
liavom. Bus padėtas vainikas prie 
Laisvės paminklo vienuolyno sodely
je. kor,

Thunder Bay, Ont.
DAUGIAKULTŪRĖ VIETOS 

DRAUGIJA, kuriai pirmininkauja 
Frank Obljubek, rengia konferenciją 
š.m. vasario 27-28 — kovo 1 d.d. 
“Red Oak Inn” viešbutyje. Joje bus 
gvildenami etninėm grupėm svarbūs 
klausimai, būtent: daugiakultūrė vy
riausybės politika, švietimas, besi
keičiantis etninių organizacijų vaid
muo, konstitucija, jaunimas. Daly
vaus ir daugiakiiltūrių reikalų min. 
J. Fleming. Konferencija prasidės 
vasario 27, penktadienį, 7.30 v.v., 
bendru pobūviu. Pati konferencija 
prasidės vasario 28, šeštadienį, 9.30 
v.r. Registracijos mokestis — $5. 
Konferencijoje dalyvauti kviečiami 
ir lietuviai. Kr.

St. Petersburg, Fla.
IŠRINKTA NAUJA LIETUVŲ 

KLUBO VALDYBA: pirm. A. Kar- 
nius, vicepirm. A. Armalis, sekr. A. 
Krulikienė, ižd. J. Kirtiklis, finansų 
sekr. J. Linartas; nariai: P. Dalinis, 
V. Gruzdienė, P. Juška, V. Kriau
čiūnas, J. Pupelienė, J. Purtulis, K. 
Steponka.

TŪKSTANTINE PAAUKOJUS AS
MUO vainikuojamas lietuvių klubo 
karaliumi. Pernai juo būvą J. Jasevi
čius, o karaliene —E. Mažuolienė. 
Šiemet tą karalystę perėmė Antanas 
Aukštuolis (Grabauskas) su karalie
ne Irena Kleopatra (Račinskienė). 
Naujasis karalius paaukojo $1000, o 
karalienė visus “karalijos” gyvento
jus pavaišino vynu ir skanėstais spe
cialiai suruoštame baliuje sausio 18 
d.

STEIGIAMOJO LIETUVOS SEI
MO 60 metų sukaktis paminėta sau
sio 21 d. Paskaitą skaitė J. Daugė
la, meninę dalį atliko sol. J. Krišto- 
laitytė-Daugėlienė, akompanuojama 
pianistės M. Douglas. Dalyvavo apie 
100 klausytojų. Minėjimą surengė ko
mitetas, kurio nariais buvo M. Pė- 
teraitienė, K. Grigaitis, kun. J. Ga- 
siūnas, A. Karnius, A. Gudonis. Mi
nėjimo iškilmei vadovavo A. Kar
nius.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖ — vasario 14, šešta
dienį, 2 v.p.p., lietuvių klubo salėje. 
Pamaldos — vasario 15, sekmadienį, 
10 v.r. Šv. Jono šventovėje. Pamoks
las — prel. J. Balkūno. šias iškil
mingas pamaldas organizuoja Vikto
rija Jacobson.

ŠEŠTASIS METINIS TARPTAU
TINIS FESTIVALIS (Folk Fair) St. 
Petersburge įvyks vasario 20-22 d.d. 
Bayfront Center pastate, kuriame lie
tuviai dalyvaus su savo virtuve, tau
todailės paviljonu ir tautiniais šo
kiais bei dainomis. Tautodailės pa
viljonui vadovaus V. Augustinas, vy- 
rausioji šeimininkė ir virtuvės vedė
ja — M. Juodienė. Muz. P. Armonas 
dalyvaus su savo mišriu klubo cho
ru,' M. Jokubaitytė-Sandargienė pasi
rodys su jaunimo “Bangos” šokėjais. 
Korodinatorė — A. Kamiene. Lietu
vių choras ir tautiniai šokiai pasiro
dys vasario mėn. 21, šeštadenį, 6 v. 
v., o vasario 22, sekmadienį, 3.20 v., 
šoks tik jaunimo tautinių šokių 
“Bangos” šokėjai.

IŠKILUS KONCERTAS rengiamas 
klubo salėje vasario 26, ketvirtadie
nį, 7 v.v. Programą, atliks sol. G. 
Capkauskienė iš Kanados, amerikie
čių trijulė (fortepijonas, smuikas, 
violončelė) ir mišrus lietuvių cho
ras, vad. muziko P. Armono. L. Ž.

JA Valstybės
“AMERIKOS BALSAS” sausio 7 

d. pradėjo transliuoti rytines pro
gramas iš Vašingtono į Lietuvą. Šios 
naujos programos ilgis — 15 minu
čių. Lietuvoje ji girdima 6.15-6.30 
v.r., kai žmonės ruošiasi darban. Pro- 
gramon įjungiamos naujausios pa
saulinės žinios bei korespondentų 
pranešimai iš viso pasaulio. Ši pro
grama transliuojama kiekvieną savai
tės dieną. Ji papildo dvi pusvalandi
nes programas, kurios Lietuvoje gir
dimos 6 v.v. ir 8 v.v. Naujos trans
liacijos gali pasiklausyti ir JAV lie
tuviai. Vašingtone bei rytinėje JAV 
dalyje ji girdima 10.15-10.30 v.v., Či
kagoje — 9.15-9.30 v.v. Š.m. vasario 
16 d. sukaks 30 metų “Amerikos 
Balso” transliacijomis j Lietuvą. Jo 
lietuviškajam skyriui vadovauja Al
fonsas Petrutis. \

A.a. KUN. PIJUS CĖNA (Chesna), 
ilgametis Pensilvanijos lietuvių kle
bonas sausio 14 d., savo 92-jo gimta
dienio išvakarėse, mirė Ashlando se
nelių namuose. Jis buvo dzūkas, jau
nas atvykęs į JAV, kunigu įšventin
tas 1915 m. gruodžio 23 d. Dirbo ke
liose lietuvių parapijose, ilgiau kle
bonavo Mahanoy City, Pa., Allenstei- 
no vyskupijoje. Velionies kūnas buvo 
parvežtas į Mahanoy City, Šv. Juoza
po šventovę, ir iš jos palaidotas sau
sio 20 d. šv. Juozapo kapinėse. Ve
lionis buvo vienas seniausių lietuvių 
kunigų, turinčių didelius nuopelnus 
Pensilvanijos lietuviams.

ČIKAGOJE GYVENANTYS Lie
tuvos karo mokyklos XIII laidos ka
rininkai nutarė paminėti šios laidos 
penkiasdešimtmetį. Pirmiausia nori
ma surinkti žinias apie tos laidos ka
rininkų likimą. Kviečiami talkinti ir 
žnių apie juos turintys kiti lietuviai. 
Žinios siunčiamos: V. Dimskiui, 
7301 S. Artesian, Chicago, IL 60629; 
USA (tel. 312-778-5987) arba A. Ri
mui, 2210 W. 37th St., Chicago, IL 
60609, USA (tel. 312-847-6184). Pra
šomi atsiliepti betkur pasaulyje gy
venantys tos laidos karininkai, jų 
šeimų nariai, jų likimą žinantys as
menys.

ČIKAGOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ gru
pė “Grandis” planuoja koncertinę iš
vyką Australijon šią vasarą. Telkda
ma lėšas, ji surengė žiemos balių 
sausio 24 d. Jaunimo Centre. <

Venecuela
KALĖDŲ EGLUTĖS ŠVENTE vai

kams VLB Karako apylinkės v&ldy-
- ba surengė sausio 4 d. A. Vaisiūnie- 
nės pranešimu, ji pradėta kun. An
tano Perkumo, SDB, atnašautomis 
Mišiomis Ir pasakytu pamokslu. Jis 
plačiau palietė šiemetinės religinės 
veiklos planus, žadėdamas plėsti ir 
tobulinti lietuviškas pamaldas ne tik 
Karake, bet ir apylinkėse. Pamal
dose dalyvavo Venecuelon sugrįžęs 
dr. Vytautas Dambrava su žmona 
Unda-Apolonija, ilgesniam laikui 
tarnybiniais reikalais į Venecuelą 
atvykęs inž. Juodikis su žmona . iš 
Klevelando. Dr. V. Dambrava vėl ža
dėjo įsijungti į parapijos veiklą ir 
talkinti kun. A. Perkumui, SDB. Po 
pamaldų visi susirinko prie kalėdi
nės eglutės, papuoštos šiaudinukais, 
kuriuos buvo pagaminę vaikai, tal
kinami jaunuolių. F. Slušnys akor
deonu pagrojo tris kalėdines gies
mes. Keliomis giesmėmis įsijungė ir 
vaikų bei jaunimo chorelis, vargonė
liais palydėtas mažosios Milėnos Ro
sales. Maišą žaislų mažiesiems šven
tės dalyviams atnešė Kalėdų sene
lį suvaidinęs mokytojas Petras Kriš
čiūnas. Pamaldose ir eglutės šven
tėje dalyvavo 75 tautiečiai, viens ki
tam linkėję laimingų 1981 metų.

Brazilija 1
LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ sausio 11 d. 

Sao Paulo mieste sukūrė Patricija 
Garkauskaitė ir Eduardas Greičius. 
Santuoką palaimino kun. j. Šeške
vičius. Vestuvines vaišes su lietu
viškomis tradicijomis surengė jaunų
jų tėvai ir giminės šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Visus džiugino gausus 
jaunimo dalyvavimas, nes Patricija 
ir Eduardas priklausė tautinių šokių 
grupei, “Volungės” chorui. Dėlto po- 
kylin buvo įjungti tautiniai šokiai ir 
ratukai.

BLB TARYBOS IR VALDYBOS 
POSĖDIS sausio 15 d. įvyko Sao Pau
lo mieste, Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose. Jį pradėjo tarybos pirm. 
Algirdas Sliesoraitis, vadovauti pa
kviesdamas valdybos pirm. Joną Ta- 
tarūną. Pagrindinis dėmesys teko 
Vasario 16 minėjimui ir BLŪ tarybos 
rinkimams. Minėjimas vasario 15 d. 
bus pradėtas pamaldomis šv. Juoza
po parapijos šventovėje, oficialioji 
dalis įvyks V. Zelinos seselių pran- 
ciškiėčių salėje. BLB tarybos rinki
mai bus pradėti vasario 15 d. ir truks 
iki vasario 22 d. Balsuoti bus galima 
Vasario 16 minėjime arba vėlesnė
mis datomis abiejose lietuvių para
pijose ir netgi paštu. BLB taryba 
renkama dvejiems metams. Susirin
kime patvirtintas 16-kos kandidatų 
sąrašas ir rinkimų komisija, kurią 
sudarė: Magdalena Vinkšnaitienė, 
Angela Joteikaitė ir kun. P. Ruk- 
šys, SDB. Jon bus įjungti ir su Bra
zilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovai. Septintajame P. Amerikos 
lietuvių kongrese Argentinoje daly
vavo 12 Brazilijos lietuvių, kurių pu
sė buvo oficialūs atstovai — pusė
— tik svečiai.

KARO LAIVYNO AKADEMIJON 
Rio mieste įstojo Sao Paulo lietuvis 
Andrius Valavičius, Kristinos Ir 

Aleksandro Valavičių sūnus. Šis jau
nuolis aktyviai dalyvavo ateitininkų 

-veikloje, dainavo “Volungės” chore 
gerai kalba lietuviškai. Akademijon 
buvo priimta tik 40 jaunuolių iš 
2.500 kandidatų.- Visi džiaugėsi di
dele Andriaus sėkme atrankiniuose 
egzaminiuose, kur jam teko antroji 
vieta. A. Valavičius sausio pabaigo
je išvyko į Rio ir jau pradėjo studi
jas laivyno akademijoje.

Urugvajus
VILJAME P. AMERIKOS LIETU

VIŲ KONGRESE Argentinos sosti
nėje Buenos Aires Urugvajaus lie
tuvių kolonijai atstovavo Lietuvių 
Kultūros Draugijos valdybos nariai 
— pirm. V. Dorelis, A. Grigorio-šlei- 
vys, S. šapokaitė, J. Trakimienė ir 
"Ąžuolyno” tautinių šokių grupės va
dovas dr. A. Stanevičius. Pastarasis 
padarė pranešimą jaunimo stovyklo
je. Programon įsijungė ir vyresnie
ji “Rintukai” — 8 merginos ir 7 vai
kinai, lydimi R. Bretkienės ir P. Ba- 
liukonio. Šokėjų akordeonisto parei
gos teko ąžuolyniečiui Gabrieliui 
Vener.

TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTŲ Mon
tevideo lietuviai sausio 11 d. pradė
jo pamaldomis, kuriose giedojo vai
kų choras, vargonais palydėtas Ce
cilijos Dorelytės. Meninėje dalyje 
buvo grįžta į Kalėdas. Leticija Gar- 
sija skaitė rašinį “Kalėdos Lietuvo
je”, Graciela Pretkutė — “Kūčių 
nakties burtai”. Buvo suvaidintas 
vienaveiksmis vaizdelis “Kūčios”. 
Po to scena buvo Užleista gausiems 
deklamatoriams. Vaikai laukė trijų 
karalių, tačiau atvyko tik vienas 
(kun. J. Sukackas, SJ) su princu 
(A. Stendelis) ir princese (C. Platu- 
kytė). Visus vaikus jis apdovanojo 
saldainiais. Gautas 440 pezų pelnas 
buvo paskirtas vyresniųjų “Rintu- 
kų” kelionei į P. Amerikos lietuvių 
kongresą Buenos Aires.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE

NŲ proga Adelaidėje įvyko XVII-ji 
ALB krašto tarybos sesija. Jos pri
imtose rezoliucijose linkima ištver
mės lietuviams pavergtoje tėvynėje, 
vedantiems sunkią kovą už Lietuvos 
laisvę. Apie nesklandumus JAV ra
šoma: “ALB tarybos atstovai apgai
lestauja JAV-bių lietuvių bendruo
menėje vykstančius nesklandumus, 
kurie susidarė dėl taip vadinamos 
‘registruotos bendruomenės’ atsira
dimo. Demokratinėje sistemoje yra, 
natūralus opozicijos principas, būti
nas laisvam žodžiui ir minčiai pa
reikšti, tačiau mėgįnmas įkurti kitą 
Bendruotųenę yra jau destruktyvi- 
nis veiksmas. Mes prašome ir ragi
name JAV-bių lietuvius rasti būdą 
savo veiklai suderinti. Australijos 
LB taryba pritaria ir remia PLB 
valdybos vykdomą Lietuvos laisvini
mo darbą ir kviečia ją visokeriopai 
paremti savo talka ir lėšomis.” Re
zoliucijoje paliečiami ir VLIKo bei 
PLB santykiai: “ALB karšto taryba 
pageidauja, kad tarp VLIKo ir PLB 
būtų tvirtesni ir glaudesni ryšiai, 
bendraujant politinėje plotmėje. 
ALB krašto taryba reiškia pilną pri
tarimą dabartinei PLB valdybos 
veiklos linijai ir kartu apgailestau
ja, kad yra atsiradę nesutarimai mū
sų veiksnių viršūnėse. ALB taryba 
kviečia visus sutartinai dirbti, ypač 
politinėje srityje, nemonopolizuojant 
darbo vienai kuriai grupei.” Toliau 
pabrėžiadia, kad Australijos vyriau
sybė bus prašoma įsijungti į Balti
jos tautų laisvinimo akciją, remti 
ją tarptautinėse institucijose, siek
ti Ribbentropo-Molotovo pasirašytos 
sutarties panaikinimo, žmogaus tei
sių įgyvendinimo, sovietinio kolo- 
nizmo likvidavimo.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNI

MO SUVAŽIAVIMAS Vasario 16 
gimnazijoje įvyko 1980 m. gruodžio 
6 d. Įvadiniu žodžiu jį pradėjo VL 
Jaunimo Sąjungos pirm. M. Landas, 
pasidžiaugdamas, kad suvažiavime 
dalyvauja apie 30% narių. Paskaitą 
apie žmogaus teises ir tautines ma
žumas skaitė V. Bartusevičius, palies
damas jas visas ir lietuvius Vakarų 
pasaulyje. Pagrindinis dėmesys teko 
Europai ir rusinimo politiką vykdan
čiai Sovietų Sąjungai. Antrasis pa
skaitininkas — švietimo referentas 
Walter Kloetz iš Muencheno kalbėjo 
apie dabartines mažumas V. Vokie
tijoje po II D. karo. Esą V. Vokieti
ją jų klausimu laikosi tokios pačios 
politikos, kaip JAV ir Kanada. Nau- 
jon Vokietijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdybon išrinkti ir pasiskrs- 
tė pareigomis: pirm. Kęstutis Ivins
kis, vicepirm. Živilė Vilčinskaitė, 
sekr. Jūratė Jurkšaitė, ižd. Romas Ža
liukas. Suvažiavimas užbaigtas vai
šėmis vietinio viešbučio svetainėje.

DIENRAŠTIS “FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG” 1980. 
XII. 15 išspausdino ilgą savo bend
radarbio reportažą iš Madrido apie 
Vladą Šakalį, kai ten lankėsi Lietu
vos laisvės kovotojas ir susitiko su 
žurnalistais. Reportaže atpasakota 
V. Šakalio odisėja bei jo pareiški
mai apie kovą už žmogaus teises ir 
tautos laisvę Lietuvoje. Gerokai 
anksčiau savo skaitytojus su V. Ša
kalio pabėgimu švedijon per Suomi
ją supažindino kitas vokiečių laik
raštis “Westdeutsche Zeitung”. Re
miantis žinių agentūrų duomenimis, 
buvo pateiktas išsamus V. Šakalio 
pabėgimo aprašymas.



Kuri iš jų bus ^Vilniaus ” karalaitė?
Rašiniai kandidačių, kurios turėjo drqsos dalyvauti "Vilniaus" paviljono karalaitės "Miss Vilnius" rinkimuose š.m. vasario 14 d.

Lietuviška ar
Aš nematau priežasties, ko

dėl abiejų kalbų nebūtų galima 
vartoti. Tai ne tik praktiška, 
bet ir būtina, nes nevisi lietu
viai laisvai valdo abi kalbas — 
lietuvių ir anglų. Jaunimui sun
kiau vartoti lietuvių kalbą, tuo 
tarpu vyresniems ta pati prob
lema su anglų kalba. Taip pat 
yra lietuvių, kurie kuria šeimą 
su svetimtaučiu-te. Jų draugai 
ir vaikai turėtų naudos iš tokios 
dviem kalbom duodamos pro
gramos. Tėvai dažnai neturi lai
ko atsisėsti ir vaikams padėti 
su lietuvių kalbos namų dar
bais. Žiūrėti auklėjančią televi
zijos programą ir vaikams, ir tė
vams būtų labai naudinga.

Kiekviena lietuviška progra
ma turėtų Į tai atsižvelgti ir su
derinti tai, kas jaunai ir vyres
nei lietuvių kartai būtų Įdomu. 
Kaip programos redaktoriai lai
ką paskirstytų ir kokio pobūdžio 
jos turinys būtų, yra visiškai ki
tas ir daug mąstymo reikalau
jantis- klausimas.

Jeigu anglų kalba būtų varto
jama tokiose programose, pra
vertų duris nelietuviams susi
pažinti su lietuvybe. Tokiu bū
du galima būtų parodyti jiems 
savo kultūrą, papročius, meną, 
kalbą ir panašiai. Kodėl neturė
tume parodyti savo etninio in- 
dentiteto — nes nesame ukrai
niečiai, nesame latviai, bet esa
me lietuviai. Mes esame stiprus 
etninis branduolys, kuris galė
tų labai gerai pasinaudoti tokia 
priemone, kuri kiekvienam taip 
lengvai prieinama. Tai ne vien 
tik stiprintų mūsų sąmoningu
mą, bet ir parodytų kitatau-

Lietuviškos organizacijos išeivijoje
Jei neturėtume lietuviškų or

ganizacijų išeivijoje, kažin ar 
galėtume turėti tokį spalvingą 
lietuvišką gyvenimą.

Vyresnioji karta gerai žino, 
kaip sunku ugdyti lietuvišką nu
siteikimą jaunimo širdyse. Sa
vaime lietuviškas auklėjimas ne
atsiranda, todėl, šalia tėvų, la
bai svarbų vaidmenį turi įvai
rios Ijėtuviškos organizacijos. 
Svarbiausia lietuviškų* organiza
cijų prasmė — ugdyti savo na
riuose teigiamą apsisprendimą 
už lietuvybę, kad jaunuolis pa
miltų lietuvišką kultūrą, išlai
kytų ją išeivijoje.

Lietuviškos organizacijos gali 
būti labai reikšmingos, net dau
giau už tėvelius ar mokytojus, 
nes jaunuolis ar jaunuolė jose 
dalyvauja laisvu noru, ir lietu
viškas nusiteikimas stiprėja jų 
Širdyse. Tėvų ar mokytojų pa
stangos yra geros, bet dažnai 
būna nesuprastos ir nepasiekia 
vaiko sielos. Kartais tėvai ar 
mokytojai bando diegti lietuviš
kumą panaudodami savo autori
tetą. Yra labai normalu, jei 
bręstantis jaunimas tam pasi
priešina, nenori paklusti ar su
prasti vyresniųjų pastangų.

Jaunimas, kuris yra gimęs 
Kanadoje, labai greitai asimi- 
liuotųsi vietiniame gyvenime, 
jei nesusitiktų ar nebendradar
biautų savo tarpe, nesijungtų į 
lietuviškas organizacijas. Pavyz
džiui, pavieniam asmeniui yra 
be galo sunku, beveik neįmano
ma išlaikyti lietuviškus papro

Kas yra susipratęs lietuvis?
Jaunimo supratimas gero lie

tuvio daugiausia priklauso nuo 
šeimos, nuo mokslo, nuo įvairių 
kitų gyvenimo aplinkybių ir rei
kalavimų. Jei tėvai yra geri, su
sipratę lietuviai, dažniausiai ir 
jų vaikai seka jų pavyzdžiu. Net 
vyresnės kartos lietuviai nevie
nodai susipratę.

Tarp vyresnių vieniems rūpi 
jaunimo organizavimas, kitiems 
— informacija apie tėvynę: 
kaip ji, istorijos keliais beke
liaudama, čia didėjo, garsėjo, 
čia klupo, vergavo; kokie gra
žūs mėlynakiai ežerai, kad ir ne
didelės, bet savos upės, kurio
mis išvingiuota visa Lietuvos 
žemė; kokios kalvos, kalneliai, 
piliakalniai; kaip Lietuva išsi
tiesė nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros; kaip sunkiai Lietuvos vai
kų krauju buvo atvaduota ir 
1918 m. atstatyta nepriklauso
ma Lietuva; kaip lenkai prie
varta užėmė Vilnių, o vokiečių 
kariuomenė Klaipėdą; kaip Lie
tuvos žmonės, karo — raudono
jo teroro bangai artėjant, bėgo

- iš savo Tėvynės. . .
Mes, jaunimas, tai žinome iš 

susipratusių tautiečių, kurių 
dėka ir mums Lietuva yra lygiai 
brangus ir mielas kraštas, kaip 
ir tiems, kurie ten gimę.

angliška programa ?

čiams kur mes stovime šitoje vi
suomenėje, nes mūsų šių laikų 
jaunimas priims ir perduos lie
tuvybę ir visa tai, kas su ja ri- 
šasi, rytojaus generacijai.

Galimybės lietuvišką televizi
jos programą sudaryti yra neri
botos. Gaila, kad aš, kai maža 
buvau, negalėjau pasinaudoti 
tokia programa, kuri man būtų 
parodžiusi lietuvių kultūrą, isto
riją ir panašiai. Gal dabar 
įstengčiau laisviau kalbėti bei 
rašyti lietuvių kalba ir stipriau 
pajusčiau ką reiškia būti lietu
viu.

Lietuviškoje televizijos pro
gramoje būtų galima Įterpti lie
tuvių meną, pvz. teatrą, muzi
ką, šokius ir pan.,, parodyti lie- 
tuvių menininkų gyvenimą, 
transliuoti pasikalbėjimus su 
jais. Televizija būtų panaudoja
ma kaip auklėjimo įrankis, pa
vaizduojantis lietuviškus paren
gimus, Įvykius, mūsų kasdieni
nį gyvenimą. . . . Programa ga
lėtų išreikšti nfecenzūruotą mū
sų galvoseną, skaip mes matome 
save ir mūsų'situaciją, o ne kaip 
mato mus svetimi. Žinių progra
ma galėtų mus painformuoti 
apie lietuvių gyvenimą Šiau
rės Amerikoje ir Lietuvoje. Nė
ra priežasties, kodėl programa 
negalėtų būti vien tik pralinks
minanti. Panaudotas vaizdajuos
tes būtų galima nusiųsti į kitas 
lietuvių kolonijas.

Lietuviška televizijos progra
ma gali būti vienijanti priemo
nė. Dėlto būtų labai svarbu to
kią programą įvesti.

Audronė Bartininkaitė 

čius, kultūrą, kalbą ir t. t. Tam 
reikalinga grupė žmonių, kuri 
dalinasi savo mintimis, vienas 
kitą, supranta ir, reikalui esant, 
vienas kitam padeda. Jaunimo 
vasaros stovyklos, kongresai, 
tautinių šokių bei dainų šven
tės jungia lietuvišką jaunimą į 
vieną lietuvišką šeimą ir ta pro
ga atsiranda naujo entuziazmo 
bendradarbiauti, aktyviai 'daly
vauti. organizacinėje veikloje.

Jaunimas, kuris priklauso 
lietuviškoms organizacijoms, 
tuo pačiu priklauso ir lietuviš
kai bendruomenei Kanadoje. 
Turime lietuvišką spaudą, para
pijas, mokyklas, įvairius meno 
ir tautinių šokių ansamblius. 
Visa tai įsteigta mūsų tėvelių. 
Todėl yra labai svarbu, kad jau
nimas jaustų jų svarbą ir atei
tyje perimtų Jų vadovavimą.

Lietuviškos jaunimo organi
zacijos padeda ugdyti ateities 
vadus, nes jaunimas, dalyvau
damas lietuviškoje veikloje, rū
pinasi ir Lietuvių Bendruome
ne, kuri yra atrama visų lietu
viškų organizacijų.

“Lietuva, tėvyne mūsų. . .” 
yra pirmieji žodžiai mūsų tautos 
himno. Tačiau Lietuva yra ša
lis, kurią dauguma jaunimo pa
žįsta tik iš knygų, iš tėvų pasa
kojimų, iš lietuviškos mokyklos, 
spaudos ir įvairių lietuviškų or
ganizacijų. Todėl šios organiza
cijos atlieka be galo svarbų 
vaidmenį, išlaikydamos lietuviš
ką dvasią jaunimo gretose.

Aldona Biretaitė

Dėlto mes, gyvendami laisvė
je privalome;

— Kur bebūtume gimę, lai
kyti save lietuviais.

— Dalyvauti lietuviškose or
ganizacijose, kurių centrai yra 
mūsų parapijos.

— Naudotis lietuviškomis 
institucijomis bei jų patarnavi
mais, pvz, lietuviškais banke
liais.

— Remti savo prekybininkus, 
t. y. pirkti pas juos, nors ir kai- 
kas būtų keliais centais bran
giau, kad savas žmogus turėtų 
kuo paremti mūsų organizaci
jas, spaudą, parapijas ir kitus 
šalpos vertus lietuvybės židi
nius.

— Remti visas laisvinimo or
ganizacijas, kurios siekia Lietu
vai laisvės.

— Dalyvauti lietuviškose pa
rengimuose ir tuo paremti sa
vus rengėjus.

— Organizuoti, dalyvauti de
monstracijose prieš pavergėjus.

— Remti lietuvišką spaudą. 
Nesvarbu, kad joje nėra to, ko 
mes jieškome Kanados spaudo
je, bet ji yra sava. Kol lietuviš
ka spauda egzistuos, tol lietuvy
bė bus gyva išeivijoje.

— Palaikyti gerus santykius 
su kitų pavergtų tautų žmonė

mis, ypač jaunimu, kad laisvini
mo kelias būtų efektingesnis ir 
mūsų balsas būtų stipresnis.

— Informuoti svetimtaučius 
apie Lietuvos okupaciją.

— Remti mūsų brolių bei se
serų laisvės kovą Lietuvoje. Au
komis paremti kalinių šeimas.

— Imti pavyzdį iš žydų, ku
rie, išsisklaidę po visą pasaulį, 
pasilieka žydais, ir pasilikti lie

Kę reiškia būti lietuviu?
Nėra lengva į šį klausimą tie

siogiai ir trumpai atsakyti. Daug 
esu skaičiusi apie lietuvybę ir 
kas su ja rišasi, daug prisidėjau 
prie lietuviško visuomeninio gy
venimo ir klubų veiklos. Nuolat 
pastebiu, kad mes dalinamės 
turtinga, įvairia ir iš tikrųjų sa
va kultūra.

Mane labai stipriai paveikia 
pirmi susitikimai su žmonėmis, 
kurie net nežino kas Lietuva 
yra. Aš esu įsitikinus, kad daug 
kas iš jūsų tai esate patyrę.

Mes esame visiškai skirtinga 
etninė grupė, kurios kultūra 
yra tokia savita, kad net pasida
ro sunku ištirti jos kilmę. Mūsų 
stiprios ir savotiškos meno for
mos, kaip tautiniai šokiai, dra
bužiai, kalba, muzika, architek
tūra, rankdarbiai, sudaro mūsų 
lietuvišką kultūrą.

Prisimenu, kaip jauna būda
ma, sėdėjau ant tėvo kelių, ati
džiai klausydama žavėjausi lie
tuvių tautosaka. Tie jaunystės

Ar naudingas „Vilniaus” paviljonas?
Toronto Karavanas yra gera 

proga įvairiom tautybėm paro
dyti savo kultūrą per tautodai
lės parodas, tautinius šokius, 
dainas ir maistą.

Toronte yra daug žmonių, ku
rie niekad negirdėjo apie Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Karava
nas sudaro sąlygas juos supažin
dinti su tų kraštų kultūromis. 
Jeigu mes, lietuviai, norime ko
voti už Lietuvos laisvės atgavi
mą, turime nepraleisti nė vie
nos progos iškelti Lietuvos var
dą ir jos dabartinę padėtį.

“Vilniaus” paviljonas, mano 
nuomone, ligi šiol buvo labai 
sėkmingas ir daug pasiekė gar

Lietuviška mokykla mano gyvenime
Aš mokiausi šeštadieninėje 

lietuvių mokykloje 13 metų. 
Prieš tai ėjau į lietuvių seselių 
vaikų darželį. Kai pradėjau lan
kyti anglų mokyklos darželį, ne
labai gerai angliškai kalbėjau.

Lietuviška mokykla man da
vė progos išmokti skaityti ir ra
šyti gimtąja tėvelių kalba, supa
žindino su Lietuvos istorija, 
geografija ir literatūra. Taip 
daugiau išmokau apie savo tau
tybę. Aš dar ir dabar prisime
nu dienas, kai šeštadieniais tė- 
vęliai vežė mane į mokyklą. Bu
vo dienų, kai nelabai norėjau 
važiuoti. Bet kai paaugau, vis 
daugiau pradėjau suprasti, ko
dėl tėveliai taip daro. O kai pa
baigiau 10 skyrių, tai jau pati 
niekieno neverčiama užsiregis
travau lietuviškame seminare. 
Ten man labai patiko.

Mokykla padėjo man įsijung
ti į lietuviškas organizacijas. 
Ten išmokau lietuviškų dainų 
ir tautinių šokių. Ir dabar prisi
menu, kai su Maironio mokyk
los tautinių šokių grupe važia
vome į tautinių šokių šventę Či
kagoje. Baigusi mokyklą, pradė

Pagalba tautiečiams pavergtoje Lietuvoje Lietuviška spauda

Išeivijos lietuviai turi labai 
svarbią paskirtį ne tik Kanado
je, bet ir visame pasaulyje. Mes 
gyvename laisvame krašte, ku
riame galime išreikšti laisvai 
savo nuomonę. Lietuvoje lietu
viai tos laisvės neturi nei žo
džiu, nei raštu. Todėl mes, iš
eivijos lietuviai, turime padėti 
pavergtosios Lietuvos lietu
viams, kiek tik galime.

Mano nuomone, mums svar
biausia yra išlikti lietuviais. Lie
tuviškumas prasideda šeimoje, 
šeimos padeda išlaikyti lietu
višką kultūrą, kalbėdamos na
muose lietuviškai. Per Kalėdas 
ir per Velykas šeimoje puoselė
jami lietuviški papročiai moko 
vaikus apie turtingą Lietuvos 
praeitį ir gražias tradicijas.

Lietuviškas jaunimas turėtų 
įsijungti į organizacijas, kurios 
sujungia lietuvišką jaunimą ir 
sudaro sąlygas bendrauti lietu
viškoje dvasioje. Čia yra gera 
proga jaunimui sueiti ir kartu 
mokytis apie lietuvių papročius, 
istoriją ir taip pat tarp savęs 
kalbėti lietuviškai.

tuviais.
— Kurti lietuviškas šeimas,' 

jei nepavyksta, savo prieauglį 
auginti stiprioje lietuviškoje 
dvasioje'

— Kovoti už Lietuvos laisvę.
— Neužmiršti, kad mūsų lie

tuviškas aktyvumas išeivijoje 
labai daug padeda kovojantiems 
už laisvę Lietuvoje.

Daiva Krivaitė

atsiminimai buvo tik pradžia 
nuolat augančio jausmo many
je, kurio niekas neįstengia pa
naikinti ir atimti, nes jis yra da
lis manęs, žodžiais yra sunku 
jį apibūdinti ar išreikšti, bet 
šis jausmas yra ir visuomet bus. 
Ir mano vaikai lygiai tą patį 
pergyvens. Ne vien dėlto, kad 
aš juos paraginsiu visokiais bū
dais, bet jie patys savyje išug
dys tokį jausmą.

Mes esame žmonijos dalis, 
pasižyminti meile savo kraštui, 
giliu ir stipriu religingumu, pa
grindinai gero, rūpestingo ir at
viro, paprasto gyvenimo stiliu
mi.

Mes turime vieną bendrą sa
vybę; kuri mus visus vienija, 
būtent, jausmą, kurio pradžia 
glūdi mūsų šaknyse, jausmą, 
kuris auga ir stiprėja mums 
bręstant. Trumpai tariant, tai 
lietuviškumo jausmas.

Vilija Gataveckaitė

sindamas lietuvių ir Lietuvos 
vardą. Atsilankiusieji žavėjosi 
puošniais mūsų tautiniais dra
bužiais, parodos eksponatais, 
grakščiais šokiais ir vaišinosi 
mūsų skanėstais. Jei nebūtų 
“Vilniaus” paviljono, daug žmo
nių nesusipažintų su mūsų kul
tūra ir gal net nežinotų kur yra 
toji Lietuva.

Kanada yra daugiakultūris 
kraštas. Kad Kanada būtų stip
ri ir vieninga, reikia atrasti san
taiką tarp visų skirtingų kilmių 
gyventojų. Mano nuomone, Ka
ravanas yra geriausias būdas 
tai santaikai įgyvendinti.

Rūta Meiklejohn

jau šokti “Gintare”,- kur ir da
bar tebešoku.

Mokykloje daugiau sužinojau 
apie Lietuvos praeitį, tradicijas 
ir papročius. Kai prieš porą me
tų su tėveliais buvau Lietuvoje, 
man jos miestai buvo nesvetimi. 
Tada įvertinau mokyklos svar
bą. Man buvo ypatingai smagu 
girdėti iš ekskursijos vadovės, 
kad aš lietuviškai kalbu be ak
cento. Aš džiaugiausi, kad galė
jau laisvai pasikalbėti su gimi
nėmis.

Taip pat pajutau lietuvių kal
bos naudingumą per pasaulio 
jaunimo kongresą. Sutikau daug 
lietuviško jaunimo ir turėjome 
daug bendro. Galėjome pasida
linti mintimis. Mus jungė mū
sų lietuviška kultūra.

Lietuvių mokykloje buvo pro
gos bendrauti su lietuvišku jau
nimu. Didžiuojuos savo kultū
ra ir vis daugiau įvertinu, kad 
esu lietuvaitė, galiu atstovauti 
lietuviams, pvz. Prancūzijoje su 
“Gintaro” ansambliu tautinių 
šokių festivalyje.

Ramona Murauskaitė

Kultūriniai vienetai daug pa
deda išlaikyti lietuvišką kultū
rą. Lietuviškos mokyklos moko 
lietuvių vaikus apie savo tėvų 
šalį, šokių grupės ir chorai iš
laiko Lietuvos liaudies muziką, 
šokius, supažindina svetimtau
čius su mūsų krašto kultūra. 
Per visą vasarą veikia įvairios 
stovyklos, į kurias suvažiuoja 
lietuviškas jaunimas atostogau
ti.

Yra labai svarbu, kad visi lie
tuviai išeivijoje kalbėtų apie 
Lietuvą svetimtaučiams. Mes 
esame kaip Lietuvos ambasado
riai ir turime atstovauti tiems 
lietuviams, kurie negali už save 
kalbėti. Demonstracijose prieš 
rusus mes skleidžiame žinias 
svetimtaučiams, kad Lietuva 
yra pavergta. Geras pavyzdys 
yra jaunimo demonstracija Va
šingtone. Nors demonstracija 
buvo trumpa, ir jaunimas buvo 
policijos suimtas, žinios apie 
pavergtą Lietuvą buvo plačiai 
paskleistos svetimtaučių laik
raščiuose. Taip jaunimas atsto
vavo pavergtiesiems lietuviams

Toronto lietuvaitės, dalyvaujančios kaip kandidatės “Vilniaus” paviljono karalaitės rinkimuose š.m. vasario 14 d. 
Toronto Lietuvių Namuose. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Aldona Biretaitė, Audronė Bartninkaitė, Vilija Gatavec
kaitė; stovi: Ramona Murauskaitė, Daiva Krivaitė, Rūta Miklejohn, Birutė Nakrošiūtė. Trūksta Apolonijos Paliu
lytės ir Reginos Verbylaitės Nuotr. Aidos Vekterytės

Pamaldos, veikla ir neveikia
Apsilankius pas Maracay lietuvius Venecueloje

1981 m. sausio 11 d. kun. A. 
Perkumas lydimas centro ir 
Karako apylinkės valdybos na
rio mokytojo Petro Kriščiūno ir 
Juliaus bei Aleksandros Vaisiū- 
nų, aplankė Maracay lietuvių 
koloniją.

Nudžiugome atvažiavę į lietu

kalbėdamas prieš rusus ir kovo
damas dėl Lietuvos laisvės. Jis 
supažindino svetimtaučius su 
pavergta Lietuva, kad ir jie ga
lėtų atkreipti dėmesį į nedorus 
rusų darbus.

Gyvendami išeivijoje, esame 
dalis mūsų pavergtos tautos ir 
turime visokiais būdais stengtis

Ar įmanoma išlaikyti lietuvybę?
Lietuvybę išlaikyti yra dide

lis darbas. Ne tik kalba priklau
so lietuvybei, bet ir kultūra.

Atvažiavę iš Lietuvos gyventi 
laisvėje, lietuviai suartėjo ir iš
laikė iki šiol savo kultūrą, pa
pročius, kalbą. Bet dabar jų vai
kai turi tęsti tą uždavinį. Ar tai 
įmanoma, kai daugelis jų net 
nėra aplankę tėviškės? Kaip 
vaikus sudominti lietuvybe?

šeštadieninėje mokykloje vai
kai mokosi lietuvių kalbos, gra
matikos, istorijos, papročių ir 
dainų. Dažnai jie nemėgsta šeš
tadieninės mokyklos, bet taip 
pat nemėgsta ir anglų mokyk
los. Būna smagu tiktai susitikti 
su draugais. Vaikai supranta, 
kad galima net dažniau su jais 
susitikti, jeigu priklauso jauni
mo organizacijom. Tuo būdu 
jaunimas gali vartoti tėvų kal
bą ir susipažinti su papročiais.

Būdami chore, vaikai išmoks
ta liaudies dainų, šokių grupė
se išmoksta tautinių šokių. Sto
vyklose praleidžia daug links
mų valandėlių. Skautuose jau

Spauda yra reikalinga žmo
nijai skleisti žinioms. Be laik
raščių, žurnalų ir knygų mes 
nustotume daug žinių, patyrimų 
ir naujienų. Taip pat spauda at
skiria žmogų nuo gyvulio, nes 
įrodo, kad mes turime protą. 
Spauda yra forma, kuria gali
me išreikšti savo mintis.

Žmogus yra augštesnio lygio 
Dievo sutvėrimas, ir dėlto mes 
turime įvairius reiškimosi bū
dus. Vienas iš tų būdų yra spau
da.

Noras išlikti tuo, kuo esame 
gimę, neprarasti savos kultūros 
mus verčia išlaikyti lietuvišką 
spaudą. Anglai ir kiti vietiniai 
dažniausiai mažiau siekia, negu 
imigrantai. Dėlto dauguma et
ninių grupių turi savo spaudą.

Lietuviams spauda yra ypa
tingai svarbi, nes mes norime 
išlaikyti savo kultūrą, kalbą, o 
spauda padeda tai pasiekti. Lie
tuvių kalba yra viena iš seniau
sių ir gražiausių kalbų visame 
pasaulyje. Reikėtų stengtis ją 
išlaikyti. Žinoma, sunku yra iš
laikyti savo kalbą svetimame 

viams skirtą mažą šventovę, nes 
pastebėjome dvigubai daugiau 
lietuvių, dalyvaujančių Mišiose 
kurios buvo aukojamos už 1979 
m. mirusį karininką Kazimierą 
Juodžbalį, dalyvaujant našlei 
Jūodžbalienei, jų dviem vaikam 
ir vaikaičiam. Taip pat pamal- 

ją išlaisvinti iš rusų vergijos. 
Šiame krašte spauda yra labai 
didelis ginklas, kurio net ir ru
sai bijo. Juo ęįąžniau Lietuvos 
vardas bus randamas laisvojo 
pasaulio spaudoje, juo daugiau 
padėsime savo tautiečiams Lie
tuvoje.

Birutė Nakrošiūtė

nimas iškylauja, stato bokštus, 
tiltus ir vis lietuviškai. Įvairius 
rankdarbius atlieka laisvalai
kiu, pardavinėja skautų šventė
se, pvz. Kaziuko mugėje. Taip 
pat skautiškas jaunimas šven
čia šventes pagal lietuviškus pa
pročius.

Laikui bėgant, jaunimas su
bręsta ir mano, kad jau , viską 
žino. Tampa vadovais: skautų, 
šokėjų, ateitininkų ir mėgina 
sudominti kitus jaunuolius.

Užaugusiam jaunimui yra vi
sokių organizacijų. Universite
tuose jis susitinka su savo tau
tiečiais, sporto klubai organi
zuoja rungtynes, jaunimo būre
liai ruošia žiemos stovyklas ir 
gegužines. Visos organizacijos 
rengia ir šokius. Susidomėjęs 
jaunimas turi didelį pasirinki
mą; neveikliam jaunimui yra 
daug progų įsijungti. Taigi iš
laikyti lietuvių kultūrą išeivijo
je įmanoma, bet tiktai darbu ir 
pasiryžimu.

Apolonija Paliulytė

krašte, bet su noru ir trupučiu 
pastangų tai galima padaryti.

Spauda taip pat padeda ugdy
ti tautinę sąmonę, kad jaunoji 
karta pamiltų ir įvertintų tėvy
nės praeitį bei dirbtų jos atei
čiai.

Spauda gali būti panaudota 
arba nutautinimui, arba stiprini
mui tautinio susipratimo. Da
bartinėje Lietuvoje rusai mėgi
na užgniaužti lietuviškumą. 
Dauguma žurnalų ir laikraščių 
yra rusų įtakoje. . Darosi sun
kiau išlaikyti savo kultūrą. Jei
gu rusai ir toliau tęs pradėtą 
lietuvių tautos jaunimo rusini
mą, nežiūrint to, kad jaunimas 
priešinasi, gali ilgainiui iš
naikinti kalbą ir tautą Lietuvo
je. Tokiai padėčiai esant, mums, 
gyvenantiems svetimuose kraš
tuose, būtų dar sunkiau išlaiky
ti savo kalbą. Spauda tada būtų 
viena iš svarbiausių priemonių 
mums kalbą išlaikyti. Aš tikiuo
si, kad taip nebus, nes jaunoji 
karta Lietuvoje vis daugiau 
priešinasi rusų užmačioms.

Regina Verbylaitė

ALEKSANDRA VAISIŪNIENF,

dose dalyvavo buvusio VLB 
centro valdybos pirmininko a. a. 
inž. Vlado Venckaus našlė. Ji 
yra ispanų kilmės, bet gerbia 
savo vyro atminimą ir beveik 
visuomet dalyvauja lietuviškose 
pamaldose. Tai gražus pavyz
dys, kuriuo turėtų pasekti mūsų 
“tikrieji” tautiečiai, kurių ne
mažas skaičius į lietuviškas pa
maldas nebesilanko.

VLIKo atstovas ir VLB Ma
racay apylinkės pirm. Henrikas 
Gavorskas su Vaisiūnais aplan
ke Vandą Bieliūnienę, stambią 
prekybininkę ir mūsų lietuviš
kos veiklos rėmėją Venecuelo
je.

Didžiuojamės H. Gavorsko ir 
V. Bieliūnienės lietuvišku susi
pratimu. H. Gavorskas pernai 
paaukojo lietuviškai veiklai 
remti apie 2.000 dolerių. Jis 
stipriai remia ir lietuvišką spau
dą. Jo žmona yra austrė, tačiau 
jinai ir jų vaikai kalba puikiai 
lietuviškai.

Baigęs parapijiečių lankymą, 
kun. A. Perkumas su palydovais 
atvyko pas V. Bieliūnienę baig
ti kalėdojimo ir pašventinti 
naujai įsigyto buto rezidenci
niame Maracay rajone. Visi ža
vėjomės iš buto matomu Vene- 
cuelos kalnų vietovaizdžiu su 
žaliuojančiomis palmėmis bei 
tropikų augmenija.

Susirinkus .nemažai mūsų 
tautiečių grupei, buvo aptarti 
jautrūs lietuvybės išlaikymo 
klausimai. Beveik visi apgailes
tavo, kad dabartinė Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdyba nepajėgė išvystyti lie - 
tuviškos veiklos. Pagal statutą 
centro valdyba turi bent kartą 
į metus sušaukti atstovų suva
žiavimą. Deja, per pastaruosius 
trejus metus nebuvo nė vieno. 
Dėlto lietuviškoji Bendruome
nės veikla labai susilpnėjo. 
Centro valdybos kadencija jau 
yra pasibaigusi 1980 m. pabai
goje, tačiau iki šiol nėra pa
skelbti centro valdybos rinki
mai. Paklausus centro valdybos 
narius, kodėl delsiama, atsaky
mo negauta. Taip pat nepradėti 
šaukti nė apylinkių valdybų po
sėdžiai rinkti atstovams į naują 
centro Valdybą. Pagal VLB sta
tutą, balsavimo teisę turi ir gali 
būti renkami į valdomuosius or
ganus tik solidarumo įnašą su
mokėję.

Centro valdyba turi palaikyti 
nuolatinį ryšį su apylinkių val
dybomis ir duoti gaires jų veik
lai. Atstovų suvažiavime duoda
mas iškilmingas pasižadėjimas 
“sąžiningai vykdyti centro val
dybos nario prievoles paverg
tos ir išsklaidytos lietuvių tau
tos gerovei”.

1978 m. “Į Laisvę” 72 nr. 
centro valdybos pirmininkas pa
skelbė šias veiklos gaires;

1. Daryti žygius, kad visus 
Venecuelos lietuvius periodiš
kai lankytų informacinis leidi
nys bent kas trys mėnesiai; jo 
tikslas — jungti lietuvius ir 
juos išlaikyti gyvam bendruo-

(Nukelta į 6-tą psl.)



Dvigubas daktaras ir kunigas
Kun. Jonui Gutauskui 75 metai amžiaus

Ar numirs lietuviška spauda?

BRONIUS POVILAITIS

Kun. Jonas Gutauskas gimė 
1906 m. sausio 16 d. Katleriš- 
kių km., Debeikių vis., Utenos 
aps. Utenos gimnazijoje baigė 
5 klases ir įstojo Į Kauno kuni
gų seminariją. Vytauto Didžio
jo universiteto teologijos-filoso
fijos fakultetą baigė 1932 m., 
teologijos licenciatą ten pat ga
vo 1933, o teologijos daktaro 
laipsnį — 1940. Lavalio univer
sitete Kanadoje 1953 m. gavo 
pedagoginių mokslų daktaro 
laipsnį.

Kun. J. G. buvo 1934-39 m. 
Kupiškio ir Biržų gimnazijų ka
pelionas, lotynų kalbos mokyto
jas, 1941-44 m. VDU teologijos- 
filosofijos fakulteto dėstytojas, 
1945-48 m. dirbo tautinėje po
piežiaus delegatūroje Vokieti
joje, 1946-52 m. Ateitininkų Fe
deracijos dvasios vadas, 1948-49 
m. Medelline, Kolumbijoje, ku
nigų seminarijoje dėstė patro- 
logiją, vėliau dirbo Toronto Šv. 
Jono parapijoje, o nuo 1958 m. 
Delhi Sv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas iki 1978 m. Da
bar gyvena Delhi kaip pensinin
kas.

PRASMINGA IŠKILMĖ
Kun. J. Gutausko 75 m. am

žiaus sukaktis buvo paminėta 
Šv. Kazimiero Delhi lietuvių ka
talikų šventovėje ir parapijos 
salėje š. rų. sausio 18 d. Iškilmę 
surengė Kanados Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos Del
hi skyrius, kurio dvasios vadu 
nuo pat 1958 m. yra kun. Gu
tauskas.

Mišias atnašavo pats sukak
tuvininkas. Pamokslą pasakė 
dabartinis Šv. Kžzimiero‘para
pijos klebonas kun. Laurynas 
Kemėšis. Mišių skaitymus atli
ko Vladas Miceika. aukas atne
šė P. Laureckienė ir B. Povilai
tis.

Kita minėjimo dalis vyko tuoj 
po pamaldų parapijos salėje.

Paminėjimą atidarė ir jam 
pirmininkavo KLK Moterų Dr- 
jos Delhi skyriaus pirm. M. Po- 
vilaitienė. Pradedant kuklius 
užkandžius ir susirinkimą, mal
dą sukalbėjo pats sukaktuvinin
kas. Pačioje pradžioje pirminin
kaujanti trumpai ir kondensuo
tai kalbėjo apie kun. Gutauską 
ir jo įnašą Į Delhi apylinkės lie
tuvių parapijiečių dvasinį gyve
nimą. Sukaktuvininkas labai 
lengvai užpūtė 75 degančias 
žvakutes ant specialiai jam iš
kepto pyrago.

Sukaktuvininką sveikino kun. 
L. Kemėšis, par. komiteto atsto
vas VI. Miceika, KLB Delhi apy
linkės pirm. St. Beržinis, šaulių 
kuopos ir LAS atstovas Stp. Ja- 
kubickas.

MOKINĖS PASKAITA
Ruošiant kun. J. Gutauskui 

pagerbti programą, buvo many
ta, kad jam bus miela išgirsti 
vieną iš savo mokinių Delhi šeš
tadieninėje mokykloje. Skyrius 
todėl pakvietė kalbėti apie švie
timą Kanadoje Birutę Augaity- 
tę-Molloy. Ji išaugo ir išėjo 
gimnazijos mokslus Delhi apy
linkėje, kur jos tėveliai Zosė ir 
Petras Augaičiai, kartu su jos 
dėde Antanu Budreika, turi ta
bako ūkį. Universitetines studi
jas Birutė baigė Toronto uni
versitete. specializuodamasi kal
bų, ypač prancūzų,- studijose. 
Vėliau ji vienerius metus gili
no savo studijas Grenoblio uni
versitete Prancūzijoje. Daugiau 
kaip 10 metų dirbo įvairiose 
augštesnėse švietimo pozicijose, 
todėl neabejotina, kad ji yra 
kvalifikuota kalbėti apie švieti
mo reikalus visos Kanados mas
tu. Jai teko dalyvauti eilėje 
tarptautinių konferencijų Ka

Kun. dr. JONAS GUTAUSKAS, visos eilės knygų autorius ir buvęs profesorius, buvo pagerbtas buvusių parapijie
čių Delhi, Ont., jo 75-rių metų amžiaus sukakties proga. Iš kairės: A. Ratavičienė, kun. dr. J. Gutauskas, KLK Mo
terų Draugijos Delhi skyriaus pirm. M. Povnaltlertė.'^. Attgaitytė-Malloy, Stp. JŠtkubickas, St. Beržinis, Alf. Kairys

nados delegacijos sudėtyje. Jai 
taip pat tekdavo supažindinti 
sif^švietimo situacija Kanadoje 
Svetimų kraštų delegacijas, ku
rtas?-atvykdavo ir domėdavosi 
Kanadds švietimo sistema. Ji sa
vą paskaitą apie švietimą Kana
doje paskyrė kun. Gutauskui 
pagerbti.
SUKAKTUVININKO RAŠTAI 
TKun. J. Gutauskas garsėja ne 

tik gražaus kalbėjimo dovana, 
bet ir daug rašo bei spausdina, 
šio pagerbimo proga buvo salė
je surengta parodėlė jo Ameri
kos kontinente parašytų knygų.

1. Vaiko Dievas ir religija. 
Toronto, 1953, psl. 328. Tai be
veik vertimas į lietuvių kalbą 
jo daktaro disertacijos Lavalio 
universitete. Šioje knygoje au
torius nagrinėja visą eilę klausi
mų, kaip religinis auklėjimas ir 
psichologinis pažinimas, vaiko 
kelias į pasaulį — kūdikystė, 
vaikystė, vaiko kelias į religiją, 
religinis vaiko auklėjimas — 
motinos mokykloje^ vaikų dar
želyje, pradžios mokykloje, ypa
tingieji religinio auklėjimo, už
daviniai — auklėjimas maldai, 
liturginis auklėjimas, atgailos 
sakramentas, pirmoji Komuni
ja, Sutvirtinimas.

2. Dievas šiandien. Chicago, 
1973, psl. 288. “Krikščionis Gy
venime” serijos 9 nr. — Tai au
toriaus filosofinė, bet lengvu 
stilium parašyta knyga bendrą
jį tema “Kas namui pamatąs, 
tas religijai tikėjimas Į Dievą”. 
Jis nagrinėja Dievą kaip neiš
matuojamą gelmę, nepasiekia
mą viršūnę, nuostabųjį trejybė- 
je vieną, kūrėjo ir kūrinio san
tykius. Apžvelgia žingsnius nuo

Dievo. 
Pabaigai jis apfv'ėlgia grįžimą į 
Tėvo namus. -

$. Didžiųjų Bendrijos Tėvų 
mintys. Putnam, 1979. “Krikš
čionys Gyvenime” serijos 18 nr. < 
Šioje knygoje žodis “Bažnyčia” 
pakeista žodžiu “Bendrija”. Tai 
yra didžiųjų Bažnyčios tėvų ir 
rašytojų raštų ištraukų rinki
nys. Jis liečia tikėjimo, doros ir 
krikščioniškosios pasaulėžiūros 
klausimus. Rinkinys paruoštas 
ne moksliniams tikslams, bet ei
liniam krikščioniui susipažinti 
su kaikuriomis Bendrijos tėvų 
raštų mintimis.

4. Krikščionybė Lietuvoje. 
Chicago, 1973, 106 psl. —i Li
tuanistinių mokyklų 8-jo sky
riaus tikybos vadovėlis, apimąs 
krikščionybę senovės Lietuvoje 
rusų carams valdant, nepriklau 
somoje Lietuvoje, okupacijų su 
temose ir lietuvius katalikus iš
eivijoje.

5. Lietuvių tikyba, trečiasis 
skyrius knygoje “Lietuvių tau 
tos ir vąlstybės istorija”, II da
lis, istorijos vadovėlis lituanis

PAMALDOS, VEIKLA IR NEVEIKLA
(Atkelta iš 5-to psl.) 

meniniam darbui. 2. Stengtis, 
kad visose Lietuvių Bendruo
menės apylinkėse būtų pasto
viai laikomos lietuviškos pamal
dos. 3. Rūpintis lituanistinių 
mokyklų išlaikymu. 4. Užmegz
ti ryšius su visais Venecuelos 
lietuviais ir juos jungti į bend
ruomeninę tautinę veiklą. 5. Vi
somis jėgomis platinti laisvojo 
pasaulio lietuvišką spaudą, kad 
kiekviena šeima skaitytų bent 
po du lietuviškus leidinius.

Tai tik keli svarbesni punk
tai, kurių nė vienas iki šiol ne
buvo įvykdytas.

Ypač apgailestautas faktas, 
kad net Valencijos mieste, kur 
gyvena centro valdybos pirmi
ninkas, per trejus metus nebu
vo surengtas nė vienas Vasario 
16 ar kitos tautinės šventės mi

tinių mokyklų X skyriui arba 
VI klasei., psl. 86-125. Chicago, 
1974. Red. V. Liulevičius.

6. Šeima — lietuvybės pa
grindas. “švietimo Gairės”, 3 
(7):5-7. 1970.

7. Religious initiation of the 
child. “Lumen Vitae” 15(1): 
7-22. 1960. šiame tarptautinia
me religinio sielovadinio pobū
džio žurnale išspausdinta kun. 
J. Gutausko disertacijos dalis 
anglų kalba.

8. Pamokslėliai apie žmogų. 
“Lux Christi”, nr. 3-36:42-60. 
1 9 6 0. Dvylika pamokslėlių 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės žurnale.

9. Vaikai — ateities parapija. 
“Auka”, biuletenis kunigams, 
nr. 2:27-37. Kirchheim-Teck, 
1947.

10. -Bėgimas kaip prievarta. 
Knygoje “Bėgome nuo teroro”, 
red. J. Prunskis, Čikaga, 1980, 
psl. 140-150.

Parodėlėje, be to, dar buvo 
išdėti du nemaži rankraštiniai 
tomai. Autorius,mano, kad prie 
jų jau negrįš, nes esą reiktų iš 
pagrindų perdirbti, papildyti 
naujais duomenimis, o to laiko 
ima pamažu stigti. Svarbiausia 
gi, kad kun. J. Gutauskas dabar 
įsigilino į žmogaus senėjimo 
problemas, gal daugiausia reli
giniu požiūriu. Jam ši tema da
bar atrodo pakankamai aktuali 
ir įdomi. Ar iš to išeis kokiai 
knygai rankraštis, jam dar nėra 
aišku. Tuo tarpu, kiek pajėgda
mas, kaupia medžiagą.

UŽBAIGOS ŽODIS
Paminėjimą užbaigiant kun. 

J. Gutauskas tarė žodį, bandy
damas aiškinti ir aiškintis, ko
dėl jis tapo kunigu. Jis neabejo
ja, kad tai buvo Dievo pašauki
mas pagal dieviškąją logiką, ku
rią mums pilnai suprasti nėra 
įmanoma. Jis dėkojo visiems jo 
gyvenime sutiktiems žmonėms, 
su kuriais jis turėjo vienokių ar 
kitokių ryšių, ypač sielovados 
darbe. Jis tiki, kad gal jis pada
ręs visa, ką galėjo, atlikdamas 
jam pavestą uždavinį. Jis ryžta
si ir toliau daryti tai, ką suge
ba, o svarbiausia nori pasiruoš
ti kelionei,-iš kurios jau nebe
grįžtama. X-

šv. Kazimiėro lietuvių parapi
jos Delhi nariai yra labai dėkin
gi kun. dr. Jonui Gutauskui už 
tuos 20 metų, kuriuos jis pa
skyrė mums, būdamas tos nedi
delės lietuvių kolonijos dvasios 
vadu. Parapijiečių linkėjimai 
— džiaugtis gera sveikata ir dar 
ilgai likti mūsų tarpe. Parapijie
čiai taip pat dėkingi KLK Mote
rų Draugijos Delhi skyriui už 
pastangas šį minėjimą suruo- 
šiant ir sėkmingą veiklą, pra: 
turtinančią mūsų apylinkės kul
tūrinį gyvenimą.

nėjimas. Lietuviškų pamaldų 
reikalas Valencijos mieste' yra 
apleistas.

Venecuelos lietuviai tikisi, 
jog šie metai bus aktyvesni. Lie
tuviai privalo atsinaujinti ir iš
judinti Bendruomenės veiklą, 
kuri yra apsnūdusi.

Optometristas
Dr. R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario

Tel. 651-5050
Talkininkas (Associate) 
J. S. POLLOCK, O.D.

Šis pašto atvirukas buvo vartojamas Lietuvoje 1920 metais. Išleistas “Švie- 
sos” knygyno Ukmergėje, kai buvo rūpinamasi nepriklausomybės atstatymu

Lietuvos-Lenkijos unija
Prof. A. B. Pernai apie dr. Jono Žmuidzino 

"Commonwealth polono-lithuanien ou l'Union de Lublin"

1980 m. kovo mėnesio Otavos 
žurnale “Canadian Slavonic Pa
pers” 154-56 psl. atspausdintas 
įžvalgus Brandono universiteto 
prof. A. B. Pernai straipsnis 
apie minėtą knygą.

Savo rašinio pradžioje receri- 
zentas pastebi, kad laiko vyks
me “mokslo žmonės rašė apie 
Liublino uniją kaip nepaprastą 
istorinį įvykį, kuris pakeitė is
torijos eigą ir Rytų Europą.”

Anot apžvalgininko, “siekiant 
išaiškinti, stipraus ryšio tarp 
Lenkijos ir Lietuvos kilmę ir 
pilnai suprasti jo reikšmę, rei
kia ne tiktai smulkiai apžvelgti 
didinguosius šių dviejų valsty
bių laimėjimų ir bendradarbia
vimo pavyzdžius, ypač 1385- 
1569 laikotarpyje, bet ir jų pa
vydų lenktyniavimą, aštrius gin
čus, neramius pasitarimus ir il
gai trukusias derybas.” Tai min
tys, kurių iš tikrųjų autorius ir 
laikėsi rašydamas šį darbą.

Be to, recenzentas nurodo ir 
kaikuriuos knygos trūkumus: 
perdidelį autoriaus primygtinu
mą įrodyti valstybinį Lietuvos 
savarankiškumą, klaidą žemė
lapyje ir kt. Aplamai, recenzen
tas daro labai įžvalgaus ir ob
jektyvaus kritiko įspūdį.

Jisai tarp kitko rašo, kad J. 
Žmuidzino “monografija turi 
daug puikių savybių: paremta 
gausia dokumentacija, teisinė 
pažiūra aiškiai suformuluota, 
pateikia labai plačią šiuolaikinę 
iš pirminių ir antrinių šaltinių 
bibliografiją, knygų vardai Ry
tų Europos kalbomis išversti į 
prancūzų kalbą, taip pat pateik
ti priedai — rodyklė (indeksas), 
žemėlapis, trumpai tariant, mo
nografija turi visus esminius 
elementus, kurie būdingi mokš- 
liniamk darbams”.

Toliau kritikas šitaip rašo: 
“Autoriaus uždavinys buvo ne
lengvas: turėjo pristatyti, atkur
ti ir įvertinti Liublino uniją, at
sargiai vairuoti plaukdamas 
per audringos istoriografijos 
vandenis. Žmuidzinas turėjo at
sakyti į daugelį svarbių klausi
mų, kaip antai: ar Liublino uni
ja buvo ‘širdžių unija’ ar ‘prie
vartos unija’? Kodėl Lietuvos 
didikai taip nepalaužiamai nusi
statę prieš .uniją? Ar tai buvo 
chroniškas Lietuvos pareigūnų 
įtarinėjimas, jog kolegos lenkai 
kalti už machinacijas prieš Di
džiąją Kunigaikštiją, ar nereikš
mingas lietuviškas provincializ
mas, ar akivaizdi lietuvių nacio
nalizmo apraiška? Ar lietuvių- 
rutėnų bajorijos visuomeninė- 
ekonominė padėtis po 1569 me
tų pagerėjo ar pablogėjo? Ar 
Kėdainių 1655 metų sutartis 
buvo išdavikiškas sandėris, sie
kiantis suskaldyti Komonveltą. 
ar tai tebuvo aiškus įrodymas 
Lietuvos siekimo apsispręsti. 
Autorius duoda atsakymus į 
šiuos ir kitus, svarbius klausi
mus. Deja, kaikurie jo atsaky
mai šio skaitytojo neįtikina, nei 
patenkina.”

Recenziją prof. Pernai baigia 
šitaip:

“Iš viso, Žmuidzino monogra
fija yra labai geras mokslinio 
darbo kūrinys. Ji parašyta vie
na Vakarų didžiųjų kalbu ir bus 
prieinama daugeliui skaitytojų. 
Šiam skaitytojų pasauliui pra
plėsti ji, kaip šis recenzentas ti
kisi, bus išversta į anglų kalbą. 
Žinoma, knygos kaina (46 dol.) 
vargu padės jai tapti a best sel
ler.”

Kadangi “Commonwealth” 
pasirodo kaip' tik tuo metu, kai 
“svarstome Kanados konfedera
cijos esmę ir sąrangą”, tai ap
žvalgininkas baigiamuoju žo
džiu pataria atsigrįžti ir dirste
lėti į lenkų-lietuvių sąjungą.

Būtų labai sveikintinas daly
kas, jei kuri mūsų organizacija 
ar sambūris imtųsi šią knygą 
platinti, padovanodamas j ą 
mokslo įstaigom. Tokiu atveju, 
autoriui tarpininkaujant, būtų 
galima gauti nuo knygos kainos 
40% nuolaidą.

Commonwealth p o 1 o n o-li- 
thuanien ou l’Union de Lublin 
/1569. JONAS ŽMUIDZINAS. 
Paris.La Haye-New York: Mou
ton Editeur, 1978. 271 pusi. 
$46.00 (Šiaurės Amerikoje pla
tina Walter de Gruyter Inc. 
Hawthorne, N. Y.) XX

Knygos apie 
Lietuvos šventoves

Broniui Kvikliui, rašančiam 
knygas apie Lietuvos šventoves, 
reikalingos nuotraukos: įvairių 
Lietuvos šventovių (bažnyčių) 
betkuriuo laiku, varpinių, ka
pinių ir jų vartų, kryžių, koply
tėlių bei kitų religinių objektų. 
Jeigu kas tokių nuotraukų turė
tų ar galėtų jų gauti, prašomi 
pranešti jam šiuo adresu: 5747 
South Campbell Ave., Chicago, 
IL 60629, U. S. A. Pirmasis se
rijinio veikalo tomas “Telšių 
vyskupija” jau išleistas “Lietu
vių Bibliotekos” leidyklos Čika
goje. II tomas — “Vilkaviškio 
vyskupija” atiduotas spaudai.

Lietuviai kunigai, priklausę 
Vilkaviškio vyskupijai ar iš jos 
ribų kilę, prašomi suteikti apie 
save biografinių žinių “Lietu
vos bažnyčių” knygų autoriui, 
kuris baigia ruošti II-jį tomą, 
skirtą Vilkaviškio vyskupijai ir 
Pietų Sūduvai. Prašomi pridėti 
ir savo fotografiją (juodai baltą, 
nespalvotą). Taip pat prašomi 
paskolinti jam šventovių, var
pinių, kryžių ir kitų religiniu 
objektų fotografijų. Rašyti 
augščiau nurodytu adresu.

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).

Išeivijos lietuvių spauda men
kėja: mažiau skaitytojų, mažiau 
bendradarbių, sunku gauti ge
rus redaktorius, raidžių rinkė
jus.

Daug metų kas savaitė leis
tas “Argentinos Lietuvių Bal
sas” Buenos Aires, Argentine-1 
je, suplonėjo ir suretėjo, išeina 
kas kelios savaitės. Daug metų 
kas savaitę leistas “Europos 
Lietuvis” Londone, Anglijoje, 
vos begali suvesti galus ir, jei 
lietuviai neparems prenumera
tomis, nukris iki dvisavaitinio. 
(Kažkodėl “Europos Lietuvis” 
neturi skelbimų).

Menki ir Amerikos lietuviš
kos spaudos reikalai. Prieš ke
lias dešimtis metų “Naujienos” 
ne tiktai išeidavo kasdien aš- 
tuonių puslapių, bet ir šeštadie
niais turėjo kultūrinį priedą. 
Dabar “Naujienos” tėra šešių 
pusi, ir pirmadieniais jau ne
spausdinamos. O jų tiražas štai 
kaip krito: 1968 m. spausdino 
28.750 egz., 1969 m. — 24.750 
egz., 1971 m. — 22.600 egz., 
1972 m. — 21.500 egz., 1975 m.
— 20.275 egz., 1977 m. — 20.- 
225 egz., o 197P m. jų privalo
mas paskelbti tiražas tebuvo 
5.150 egz. 1981 m. sausio 14 d. 
numeryje paskelbtas 1981 m. 
tiražas tėra 3.525 egz.

čia ir visur kitur įrašau di
džiausius skaičius, leidėjų pa
skelbtus jų laikraščiuose.

Taip “Draugas 1963 m. 
spausdino 47.900 egz. tiražą, 
1967 m. — 40.800 egz., 1968 m.
— 36.000 egz., 1970 m. — 30.- 
500 egz., 1971 >m. skelbė 28.000, 
o 1979 m. — 12.400 egz., 1980 
m. — 7.830 egz.

“Dirva” 1967 m. spausdino 
6.030 egz, 1968 m. — 6.062 
egz, 1970 m. — 3.678 egz, 
1971 m. tiek pat, 1973 m. — 
3.193 egz, 1975 m. pakilo iki 
3.450, 1977 m. 3.589 egz. Po to 
“Dirvos” negaunu ir jų tiražo 
nežinau.

Gausiai iliustruota “Laisvoji 
Lietuva” 1968 m. spausdino 
2.050 egz, 1969 m. .— 2.000 
egz, 1970 m. — 1.800 egz, 1972 
m. — 1.680 egz, 1973 m. —
l. 720 egz, 1977 m. — 2.050 
egz, 1979 m. — 2.150 egz, 1980
m. — 2.155 egz.

Silpnai stovi ir kita lietuviš
ka spauda. Sakysime, kultūri
nis žurnalas “Aidai” spausdin
tas kas mėnuo, dabar bepasiro- 
do kas du mėnesiai.

Kitų laikraščių bei žurnalų 
duomenų neturiu, spėlioti neno
riu. Jei kas žino, būtų įdomu 
paskaityti.

Yra sustoję bent keli lietu
viški laikraščiai. Vėliausiai kri
to daugelį metų spausdintas

Mirus 1980 m. gruodžio 25 d. mano mylimam vyrui, 
Danutės ir Raimundo tėvui

AtA
VINCUI STULGIUI,

nuoširdžiai dėkojame kun. E. Jurgučiui, OEM, ir kun. L. 
Januškai, OFM, už maldas laidotuvių namuose, klebo
nui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. P. šarapnickui, 
OFM, kun. B. Pacevičiui už gedulingų šv. Mišių atnašavi
mą Prisikėlimo parapijos šventovėje, solistui V. Verikai- 
čiui už giedojimą Mišių metu.

Reiškiame nuoširdų dėkingumą giminaičiams, drau
gams, pažįstamiems, dalyvavusiems velionies laidotuvėse 
bei išreiškusiems jam paskutinę pagarbą.

Dėkojame visiems, taip daug aukojusiems šv. Mi
šioms už jo vėlę, už gausų lankymą laidotuvių namuose, 
už paaukotas gėles. Dėkojame karsto nešėjams, paskuti
nį kartą palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą. 
Ypatingai dėkojame Jonui ir Nijolei Campbel.

Dėkojame taipgi ponioms už suaukotus pyragus.

Visiems už viską nuoširdžiai ačiū.

Liūdintys: žmona Adelė 
duktė Danutė 
sūnus Raimundas

“Keleivis” Bostone.
Krinta ir lietuviškų knygų ti

ražas, o jų atspausdinimo išlai
dos nepaprastai pakilo.

Kodėl taip? Pagrindinė prie
žastis: lietuviai užsiaugino anal- 
fabetišką jaunimą, nemokantį 
ar nenorintį lietuviškai skaityti. 
Jų seneliai, tėvai miršta. Jauni
mui neskaitant, neprenumeruo
jant po keletą lietuviškų laik
raščių, žurnalų, — netrukus li
kusius palydėsime į kapinyną.

Ar galima apsaugoti lietuviš
ką spaudą nuo mirties? Taip, 
bet tėra dvi galimybės: visi lie
tuviai turėtų prenumeruoti dau
giau lietuviškos spaudos, ypač 
jaunimas. Pastarasis lietuvišką 
spaudą turėtų ne tik prenume
ruoti, skaityti, bet ir jai rašyti, 
jai aukotis įskaitytinai iki re
daktorių ir raidžių rinkėjų pa
reigų, iki administratorių, skel
bimų rinkėjų. Kitaip — galas 
už kalnelio.

Lietuviai turėtų pirkti dau
giau lietuviškų knygų. Dauge
lis lietuvių neturi lietuviškų 
knygų bibliotekos, o jei ir turi 
keletą, tai atsiųstos iš okupuo
tos Lietuvos ar kur nors loteri
joje išloštos.

Lietuvių Bendruomenė, skau
tai, ateitininkai ir kt. organiza
cijos turėtų tuojau pat įr labai 
energingai ryžtis pašalinti lietu
višką spaudą slegiantį slogutį.

Europoje lietuvių tauta kovo
jo dėl savo spaudos prieš caro 
rusus, kovoja ir dabar, spaus
dindama slaptus leidinius, o 
daugelis laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių neskaito ir 
nenori skaityti savo spaudos! 
Jei taip, tai nėra kuo didžiuotis 
lietuvišku sąmoningumu.

P. Jotvingis

Turner & Porter 
laidotuvių namai

436 Roncesvalles Are., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

rm CMAKL 21*0 Hurantarto Si.. HMM)
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Populiariosios pasakos Eglė žalčių karalienė Palangoje. Jos autorius — skulptorius Robertas Antinis

Šalintini nepatogumai

Dramos apie vyskupą Valąnč’iŲ
PR, NAUJOKAITIS

Rašytojas Anatolijus Kairys 
yra nuostabus savo energija, 
kūrybingumu ir darbštumu. Jis 
organizuoja teatrų festivalius, 
laimi premijas už romanus ir 
dramos kūrinius, leidžia knygą 
po knygos. Jo bibliografiniame 
sąraše yra 30 kūrinių. Tarp jų 
yra nej *25 draminiai kūriniai: 
keli libretai muzikiniams veika
lams, kelios komedijos, bet dau
giausia pjesių. Jo dramos turi 
svarbią pagrindinę idėją, išryš
kintą dažniausiai simbolinėmis 
priemonėmis. Išeivijos lietuvių 
teatrų repertuaruose daugiau
sia yra A. Kairio veikalu. Buvo 
arba tebėra vaidinama “Diagno
zė”, “Viščiuku ūkis”, “šviesa, 
kuri užsidegė”, “Palikimas”, 
“Žmogus ir tiltas”, “Ku-kū”.

t Ir štai, vėl--nauja>.A. Kairio 
knyga, kurioje yra dvi dramos 
apie vyskupą Motiejų Valančių 
ir 1863 metų sukilimą: “Vysku
po sodas” ir “Kryžkelė”. Pirmą
jį veikalą “Vyskupo sodas” au
torius pavadino istorine kroni
ka. Veiksmas vyksta 1863 m. 
sukilimo fone ir nuotaikose. Au
toriaus paaiškinime nurodoma, 
kad pirmenybė atiduota temati
nei idėjai, ne sukiliminei tikro
vei, kad kronikoje daugumas 
įvykių yra tikri, tačiau jie api
ma ilgesnį laikotarpį, negu duo
ta veikale, kad autoriaus pa
grindinis dėmesys kreipiamas į 
ano meto visuomenines ir poli
tines pažiūras, ne į faktinę įvy
kių eigą. Toji įvykių eiga kar
dais sukeičiama vietomis. Taigi 
autorius istorinę medžiagą lais
vai grupuoja pagal dramos 
veiksmo reikalavimus.

Pagrindinis dramos veikėjas 
yra vyskupas Mottejus Valan- 

- čius. Jo padėtis yra sunki. Ru
sų valdžia verčia vyskupą pa
smerkti sukilimą. Jis pats lais
vės kovai pritaria, bet viešai su
kilimą remti atsisako. Jiš pa
reiškia, kad duoti pinigų sukilė
liams negalima, bet liepia taip 
pinigus padėti, kad sukilėliai 
patys juos pasiimtų. Dėlto Dau
kantas ir sako, kad vyskupas 
sėdi ant dviejų tvorų. O toks sė
dėjimas yra labai sunkus ir pa
vojingas. Vyskupas gelbsti 
įkliuvusius kunigus, bet kun. 
Mackevičiaus (sukilimo vado) 
per S. Daukantą prašomas pa
skelbti iš sakyklų ganytoji™ 
laišką, raginantį valstiečius da
lyvauti sukilime, atsisako, nes 
vyskupas įsitikinęs, kad sukili
mas jau pralaimėtas, o remti 
pralaimėjimą — ne žemaitiškai 
galvai.

Nesutampa Valančiaus pažiū
ros j laisvės kovą ir su Simano 
Daukanto pažiūromis. Daukan
tas į istoriją žiūri romantiškai. 
Jis sako, kad kritusieji kovoje 
dėl laisvės yra sėkla ateities 
laisvės kovoms. Jo nuomone 
tauta tebėra gyva ir po velėna, 
o Valančius mano, kad tautą 
reikia išlaikyti gyvą ant velė
nos. Dėlto jis ryžtasi kovoti su 
rusais ne kardu ar dalgiais, bet 
knyga ir.švietimu.

Kitu momentu ir Daukantas 
sutinka, kad apšviesta Lietuva 
bus vyskupo sodas. Tas vysku
po sodas yra naujos, šviesios ir
kultūringos Lietuvos simbolis. 
Valančius — realistas. Kultūri
nę kovą jis pradeda tuojau, per 
knygnešį Jurgį Bielinį pasiųs

damas į Prūsus 5000 rublių lie
tuviškoms knygoms spausdinti.

Be Valančiaus ir Daukanto, 
dramoje dar veikia kun. Anta
nas Mackevičius, vyskupo sek
retorius kun. Justinas Dovydai
tis, Daukanto globėjas Papilės 
klebonas kun. Ignas Vaišvilas, 
sukilėlis ir knygnešys Jurgis 
Bielinis, jo sužadėtinė susipra
tusi bajoraitė Kristina Montvi- 
laitė, jos tėvas sulenkėjęs dva
rininkas, pataikaująs rusams — 
Montvila. Kiek atsijęs nuo pa
grindinio veiksmo yra poeto 
Antano Vienožindžio epizodas. 
Jame veikia klierikas A. Vieno
žinskis, jo motina, klieriko my
limoji Rožė Stauskaitė. Visi 
dramos personažai yra realūs, 
istoriškai ir psichologiškai tikri.

Drama yra trijų veiksmų, de- 
v y n i ų paveikslų. . Veiksmas 
vyksta net šešiose vietose. Ta
čiau dekoracijos, atrodo, netu
rėtų sukelti didelių problemų 
išeivijos lietuvių teatrams, nes 
Papilės klebonijos sodas ir vys
kupo sodas Varniuose mažai 
kuo skiriasi. Taip pat Vieno- 
žinskių ir Montvilų svetainės 
yra panašios, vyskupo raštinė 
nesunkiai perdirbama’} vysku
po biblioteką. Veikėjų dialogai 
kondensuoti, taiklūs, dalykiški, 
sklandus, dažnai pamarginti są
mojais (pvz. “lietus išplovė nar
sumą”). Kai Montvila skundžia
si, kur jis dėsiąs akis iš gėdos, 
vyskupas sąmojingai atkerta: 
“Palikite akis ten, kur jos yra”. 
Kai paaiškėjo, jog kun. Vaišvi
las suimtas už tai, kad sukilėlių 
vadą pakvietė pietų, vyskupas 
pašaipiai sako: “Va tau. Jau ir 
pietauti uždrausta”. Arba vėl 
vyskupo pastaba drąsiam knyg
nešiui Bieliniui: “Tamstą gau
dys šimtai akių, šimtai kojų, 
tūkstančiai šunų. O tamsta turi 
tik dvi.akis ir dvi kojas”.

Ypač vaizdingas vyskupo kal
bėjimo būdas, atremtas į kon
kretumą. Ginčydamasis su Dau
kantu, jis atkerta: “Kaipgi? 
Laistyti krauju? Gal žemei ma
ža vandens? . . Simanai, tu sie
ki istorijos arba gyvenimo po 
velėna, o aš— virš velėnos”. . . 
“Dalgiai ne karei skirti”. . .

Panašių posakių galėtume 
parinkti beveik iš kiekvieno 
puslapio. Taisytinų vietų pasi
taiko visai mažai. Sukilėlis Bie
linis giriasi savo sužieduotinei: 
“Ir šoviau, ir dūriaū, ir kapo
jau!” Toks banalus pasigyrimas 
nesiderina su tauriu Jurgio cha
rakteriu. Rimtoje draminėje 
padėtyje, norėdama Daukantui 
parodyti savo narsumą, Kristi
na išsilaužia lentą iš tvoros ir 
sušunka: “Kad duočiau, tai duo
čiau!” Tikrai galima spėti, kad 
salės žiūrovai į tokią sceną rea
guos juoku. Bet tokių naivių 
vietų yra visai nedaug. Galima 
spėti, kad “Vyskupo sodas” bus 
maloni autoriaus dovana lietu
viškam išeivijos teatrui ir savo 
idėjiniu svoriu, ir ryškiais per
sonažais, ir kondensuotu stiliu
mi.

Motiejaus Valančiaus pastan
gas kovoje su paplitusiu girta
vimu ryškina kita trijų veiks
mų pjesė “Kryžkelė”. Vysku
po veikla šakojasi į tris kelius: 
žmonių įrašymas po priesaika į
blaivybės broliją, dvarininkų 
įtikinėjimas, kad uždarytu bra
vorus, kova su valdžia ir žydais 
smuklininkais, kurie turi pelno

iš girtavimo. Veiksmas vyksta 
mažo miestelio aikštėje tam žy
do smuklės “Kryžkelės”', šven
toriaus ir dvarininkės Daugir
dienės. Vyskupui talkina klebo
nas . Rusteika, o kliudo žydas 
šmuila Jankelis, sulenkėjęs 
dvarininkas Mozelskis ir rusas 
apskrities viršininkas Vasilen
ko. Įpinama ir demokratinė idė
ja. Dvarininkaitė Jadvyga Įsi
mylėjusi dvaro račių Rapolą. 
Daugirdienė remia blaivybę, 
bet nenori žento nebajoro. Ta
čiau, kai klebonui pavyksta iš
rūpinti Rapolui bajorystę,, ir 
Daugirdienė nusileidžia. Smuk
lė sudega, naujos toj vietoj sta
tyti neleidžia įstatymai — per
daug arti šventovės. Ir Mozels
kis sutinka uždaryti bravorą, 
kad tik tekėtų už jo Vanda Dau
girdienė. Viskas baigiasi laimin
gai. , ...

Idėjiniu atžvilgiu drama turi
ninga, bet krinta Į akis vienas 
kompozicinis neapsižiūrėjimas: 
vyskupas su palydovais, dažnai 
eina per Daugirdienės sodeli, 
sustodamas pasako blaivybės 
pamokslėlį. Tas nuolatinis vys
kupo su palydovais vaikštinėji
mas per svetimą sodeli atrodo 
nenatūralus ir nesiderinąs su 
vyskupo orumu. Vyskupui pa
mokslauti reikėtų surasti kitą 
būdą, o ne banalų vaikštinėji
mą.

“Kfyžkelė” taip pat turi sim
bolikos. Tačiau pats veikalas 
nėra labai aktualus, jis turi dau
giau istorinės reikšmės, liečiąs 
tik vieną Valančiaus veiklos sri
tį — žmonių blaivinimą. “Vys
kupo sodas” savo kultūrine lie
tuviško rašto ir švietimo idėja 
tebėra ne tik istorinis, bet ir 
šiandieninis. Tai graži autoriaus 
dovana išeivijos lietuvių teatrui.

Anatolijus Kairys, VYSKUPO SO
DAS, KRYŽKELĖ. Išleido lietuvių 
literatūros bičiuliai. Aplanką nu
piešė dail. Petras Aleksa. Morkū
no spaustuvė. Tiražas 500 egz. Či
kaga 1980 m., 144 psl. Kaina — 
$6.00.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

Pokario tremtiniai Vokietijoje, Kempteno stovykloje, 1948 m. pasiruošę vykti Kanadon ir į JAV. Iš kairės: A. Ali
šauskas, M. Petrulienė, P. Armonas, E. Laukaitė, dr. J. Kaškeiis, St. Lelytė-Ališauskienė, kun. prof. J. Meškaus
kas (miręs), O. Tomkevičiūtė; antroje eilėft: J. Petronis, prof. Stp. Kolupaila (miręs), Jankus, P. Murauskas, Gri
gonis, Žiurinskas, P. Žukauskas, H. Sukauskas. Dauguma jų buvo choristai, kurie ir dabar dainuoja choruose

Mažosios apylinkės žvelgia i
Mažosiose apylinkėse jau pra

deda reikštis liūdnoji lietuviš
kos veiklos pusė: kasmet ma
žiau renginių, ir tie patys kas
met silpnesni. Todėl norint ką 
nors vertingesnio išgirsti ar pa
matyti, tenka vykti į didžiąsias 
apylinkes. Bet čia susiduriama 
su tam tikrais nepatogumais.

Anksčiau didžiųjų apylinkių 
rengėjai įdėdavo į laikraščius 
skelbimus gana vėlai. Kai mažo
sios apylinkės gauna laikraščius 
vieną ar net dvi savaites pavė
luotai, tai apie norimą renginį 
dažniausiai sužinome po to, kai 
jis jau būdavo įvykęs. Dabar 
tuo atžvilgiu informacija žy
miai pagerėjo. Pvz. pranciško
nų informacija apie “Dainavos” 
ansamblio koncertą buvo net 
geresnė, negu būtų galima pa
geidauti. Iš jų gal būtų galima 
pageidauti tik vieno dalyko, bū
tent, kad “Dainavos” ansamb
lio koncertams imtų didesnę sa
lę. Kaikurios mažos apylinkės 
norėjo atvykti organizuotai — 
autobusu, bet kai paaiškėjo, 
kad nebėra bilietų, teko to su
manymo atsisakyti. Kai “Daina
vos” koncertai turi tokį didelį 
pasisekimą ir jais susidomėji
mas vis dar didėja, — manau, 
kad tokiu atveju pajamų padi
dėjimas viršytų išlaidų padidė
jimą ir dėl to netektų gailėtis.

Dabar noriu suminėti keletą 
bendrų (ne šiems koncertams 
būdingų) nepatogumų, su ku
riais tenka susidurti mažosioms 
apylinkėms. Pvz. laikraštyje pa-

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ ŽINIOS, lietuvių jėzuitų ir 

Jaunimo Centro Čikagoje biuletenis, 
1980 m. (10) 157 nr.

SIETYNAS, trimėnesinis lietuvių 
pensininkų leidinys, išeinąs Hamilto
ne, Ont., 1980 m. 6 hr. Redaktorius 
Pr. Enskaitis, adm. A. Mingėla. Ad
resas: “Sietynas”, P.O. Box 1046, Ha
milton, Ont. L8N 3R4,

1981 METŲ KALENDORIUS (kny
gos formato), išleistas Toronto Pri
sikėlimo par. ekonominės sekcijos, 
redaguotas Stasio Prakapo, 184 psl.

CHRETIENS DE L’EST, Faits et 
Temoignages, n. 27, Catholiques de 
Lituanie, 3e trimestre 1980. Revue 
trimestrielle d’information sur la si
tuation religieuse des pays de i’est. 
Adresas: Aide a 1’Eglise en Detresse, 
B.P. 1-78750, Mareil-Marly, Paris 
France. Vieno numerio kaina — (i 
frankai.

Į LAISVŲ, 1980 rugsėjis, nr. 79 
(116). Redaktorius — J. Kojelis, 
747 — 23rd St., Santa Monica, CA 
90402, USA.

MOTERIS, lietuvių moterų žurna
las, 1980 m. lapkritis-gruodis. Redak
torė — Nora Kulpavičienė, leidėja — 
KLK Moterų Draugija. Metinė pre
numerata — $8. Adresas: 1011 Col
lege St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Ca
nada.

Nuostabūs rankdarbiai...
Atvykite pasižiūrėti įspūdingų varžybų nėrime kabliuku, 
kurių dalyviai yra vyrai, moterys ir vaikai. (Šis amatas ne
turi apribojimo — gali būti atliktaš kiekvieno šeimos na
rio .. . vyro, moters ar vaiko). Varžybų metu bus demonst
ruojama, kaip panaudoti nėrimą kabliuku, kuriant madin
gus papuošalus. Varžybų pagyvinimui jų dalyviai išstatys 
parodoje jau užbaigtus kabliuku nertus darbus. Darykite 
tai savo poilsiui, namų papuošimui, dovanoms, kurias galė
site įteikti geriems savo draugams. Tik pradėkite . . .
Laikas: 1981 m. vasario 15, sekmadienį, 2 vaLpo pietų 
Vieta: 1573 Bloor Street West
Įėjimas: suaugusiems $2.50, vaikams 50 et.

Bilietai gaunami prie įėjimo.

Janet Fashions in Crafts

didžigsias ir jų renginius
skelbiama, kad staliukus ar bi
lietus reikia iš anksto užsisakyti, 
ir nurodomas telefonas. Skam
bini kelis sykius — niekas ne
atsako. Pagaliau prisiskambini 
asmenį, kuris apie tai visiškai 
nieko nežino arba paima užsa
kymą ir jo atitinkamam asme
niui neperduoda. Darant kelis 
užmiestinius skambinimus, su
sidaro tam tikra sumelė išlaidų 
ir reikalas vistiek dar neatlik
tas. O kai prie šios sumos rei
kia dar pridėti bilietų kainą ir 
kelionės ar net ir viešbučio išlai
das, — susidaro suma, atbai
danti nuo mėginimo patekti į 
lietuviškus renginius. Kasgi be
lieka? . . . Tenkintis kanadiš- 
kais. . .

Viso to išvadoje siūlyčiau: 
nurodyti ne tik telefoną, bet ir 
dienas bei valandas, kada prie 
jo bus atsakingas pareigūnas. 
Jei pats vadovas negali būti 
prie telefono todėl, kad yra už
imtas kitais reikalais, gali pasi
imti pavaduotoją specialiai užsa
kymams priimti pagal vadovo 
nurodymus. Būtų gera, jei 
skambinimo laikas apimtų bent 
valandą po 6 v. v., kai telefonas 
yra pigesnis.

Šie pageidavimai, žinoma, im
tini dėmesin tik tiems rengi
niams, kurie yra didesnio mas
to, rečiau pasitaiką, į kuriuos 
paprastai vyksta lietuviai iš ma
žųjų apylinkių. Tai būtų dėme
sio verta paslauga mažosioms 
apylinkėms.

Susirūpinęs

SOL. VYTAUTAS PAULIONIS, sėk
mingai dainavęs Vankuverio operos 
žiemos sezone, pasirašė sutarti su 
“Canadian Opera Company” ir įsi
jungė į nuolatinį tos operos perso
nalą (resident artist). 1981-82 m. 
sezoną jis dainuos: Tomą operoje 
“Balio in maschera”, Liuterį “Hof
mano pasakose”, Majorą operoje “Je- 
nufa" ir Markizą “Traviatoje”

Antanas Vaičiulaitis, IR ATLĖKĖ 
VOLUNGĖ. Eilių knyga. Leidėjas — 
Lietuviškos Knygos Klubas. Virše
lio dailininkas — Viktoras Petravi
čius. Čikaga 1980 m., 96 psl. Kaina 
— $4.
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□ Iii r n I lilitllJI: VEIKLOJE
LIETUVIŠKOJI “GALERIJA” Či

kagoje, 744 N. Wells St., čikagiečius 
pakvietė į Paryžiuje gyvenančio dail. 
Prano Gailiaus kūrinių parodą. Ji 
atidaryta sausio 30 d. ir truks iki 
vasario 21 d. Išstatyti daugiausia tie 
patys kūriniai, kurie jau buvo rodyti 
Klevelando parodoje, įskaitant dail. 
P. Gailiaus kaligrafiškai atliktas bei 
iliustruotas V. O. Milašiaus knygas 
“Lietuviškoji siuita” ir “Jūra”. Prie 
jų prijungta 20 Omaro Khayyamo 
meilės poemų “D’Un Bel Orient”.

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
1980 m. $1.000 teatro premiją pasky
rė Los Angeles dramos sambūrio va
dovei ir rež. Dailiai Mackialienei, ku
ri per savo sceninės veiklos trisde
šimtmetį yra paruošusi apie 40 įvairių 
veikalų, montažų, minėjimams skir
tų programų. Jai pavyko išlakyti ne
nutrūkstančią sambūrio veiklą, se
nuosius aktorius papildyti jaunimo 
prieaugliu. Anatolijus Kairys, pra
nešdamas premijos paskyrimą, pri
mena ir nuolatinius D. Mackialienės 
talkininkus — sambūrio valdybas, 
dail. A. Žaliūną, V. ir E. Dovydaičius, 
J. ir G. Raibius, V. Tamošaitį bei ki
tus. Esą ir jie pagerbiami šia pre
mija.

LIETUVIU RAŠYTOJU DRAUGI
JOS 1980 m. literatūros premiją, ku
rios mecenatas yra JAV Lietuvių 
Fondas, paskirs vertintojų komisija 
— Leonardas Andriekus, Paulius 
Jurkus, Nelė Mazalaitė, Stasys Sant
varas ir Vytautas Volertas. Premijai 
siūlomas knygas (po 5 egzemplio
rius) reikia siųsti LRD premijos ver
tintojų komisijai, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

EUROPOS JAUNIMO RAŠINIU 
PREMIJOS, kurių mecenatas yra 
Britanijoje gyvenantis P. B. Varka- 
la, paskirtos: Onutei Virbickaitei — 
150 svarų, Vidui Puodžiūnui — 100 
svarų, Virginijai Juraitei, Jonui Pod- 
voiskiui ir Algiui Silnįckui — po 25 
sv. Vertintojų komisijos sekretoriaus 
J. Vilčinsko pranešimu, visi tų au
torių rašiniai buvo atspausdinti įvai
riuose lietuvių laikraščiuose ir vie
name anglų laikraštyje. Nė vienas 
nebuvo išskirtinio lygio. Pirmoji pre
mija teko O. Virbickaitei, parašiu
siai daugiausia straipsnių lietuvių kal
ba, antrąja įvertintos V. Podžiūno 
pastangos. Paskatinamojo pobūdžio 
yra 25 svarų premijos paskirtos ma
žiau rašiusiems.

PAGALBINIS GYDYTOJŲ VIENE
TAS Čikagoje ruošiasi surengti dail. 
Česlovo Janušo tapybos darbų paro
dą. Jjs yra pasižymėjęs kaip talen- 
tignas jūros vaizdų kūrėjas. “Gilett 
Co.” jo jūros paveikslus pardavinėja 
po $2.000. čikagiške paroda norima 
paminėti dail. č. Janušo kūrybinio 
darbo penkiasdešimtmetį. Neseniai 
jį buvo ištikęs jau devintas širdies 
priepuolis. Praleidęs mėnesį ligoni
nėje, atsigavo ir dabar sveiksta žmo
nos Veronikos globoje.

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRE 
balandžio pradžioje LB Detroito apy
linkės valdybos iniciatyva bus su
rengta vakaronė su poetu Bernardu 
Brazdžioniu. Detroito bei apylinkių 
tautiečiai turės progą sutikti žymųjį 
poetą, išgirsti gyvą jo žodį, įsigyti jo 
pasirašytas knygas. Tokia vakaronė 
rengiama ir Toronte balandžio 5 d.

SKULPTORIUS VYTAUTAS KA
ŠUBĄ Kalėdų ir N. Metų proga savo 
kūrinį “Vytautas Didysis 1392-1430” 
padovanojo generaliniam Lietuvos 
konsului Anicetui Simučiui, ši do
vana dabar jau puošia Lietuvos kon
sulato patalpas Niujorke.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA, 
švęsdama sidabrinę savo veiklos su
kaktį, šiemetinei premjerai pasirinko 
italo A. Ponchielli operą “Lietuviai”, 
kurios libretas yra susietas su Ado
mo Mickevičiaus “Konradu Valenro
du”, Pirmoji šios operos premjera 
įvyko Milane 1874 m. Kauno ope
roje ją buvo ruošiamasi statyti 1940 
m. pagal S. Santvaro paruoštą ir isto
riniu požiūriu patikslintą libreto ver
timą, bet šį užmojį sukliudė sovie
tinė okupacija. “Lietuviai” primins 
ne tik Čikagos Lietuvių Operos dvi- 
dešimtpenkmetį, bet ir pirmųjų ma; 
sinių trėmimų Sibiran keturiasde
šimtmetį. Spektakliai buvo numatyti 
kovo 14, 15, 22 ir 28 d.d. Dėl labai 
svarbių priežasčių juos teko perkel
ti į birželio mėnesį. Jų galutinė da
ta: birželio 13 d., 8 v.v., birželio 14 
d., 3 v.p.p., birželio 20 d., 8 v.v. Pa
sirinkta ligšiolinė visiems gerai žino
ma Marijos mokyklos auditorija. 
Operos dirigentu bus Alvydas Vasai- 
tis, jo asistentu — Arūnas Kamins
kas, chormeisteriais — Alfa Gečas ir 
Emilija Sakadolskienė. Režisorium 
pakviestas David Hicks, pastatymo 
tvarkytoju — Kazys Oželis, choreo
grafe — Violeta Karosaitė, orkestro 
vadove — Marilyn Lauriente, scenos 
reikalų vedėju — Jonas Paronis. 
Drabužiai bus gauti iš “Stivanelo 
Co.11 Niujorke, scenovaizdžiai — iš 
Milano. “Lietuvių” operos spektak
liuose dalyvaus solistai — Dana Stan- 
kaitytė, Nerija Linkevičiūtė, Marga
rita Momkienė, Paulius Gudas, Ri
mas Strimaitis, Jonas Vaznelis ir 
Bernardas Prapuolenis. Visa “Lietu
vių” premjeros bei spektaklių našta 
tenka Čikagos Lietuvių Operos val
dybai, kurią sudaro: pirm. Vytautas 
Radžius, Vaclovas Momkus, Irena 
Navickaitė, Jurgis Vidžiūnas, Valeri
ja žadeikienė, Algirdas Putrius ir 
Evelyna Oželienė.

LIETUVOS OPEROS ŠEŠIASDE
ŠIMTMETIS specialiu vakaru sausio 
9 d. buvo paminėtas naujame operos 
ir baleto teatre Vilniuje. Koncertinę 
programą atliko žymiausieji operos 
ir baleto solistai, choras ir orkestras. 
Apžvalginį šešiasdešimtmečio veik
los pranešimą padarė direktorius bei 
meno vadovas Virgilijus Noreika. Jo 
pateiktais duomenimis, teatro operos 
ir baleto grupės kasmet paruošia po 
penkias premjeras. Teatro repertua
re dabar yra šeši lietuviški kūriniai. 
Gausių klausytojų visada susilaukia
V. Klovos opera "Pilėnai", E. Balsio 
opera "Kelionė į Tilžę", vis labiau 
populiarėja ir V. Ganelino baletas 
“Baltaragio malūnas". Per pastaruo
sius penkerius metus teatras susilau
kė apie 1.200.000 žiūrovių. Po gausių 
sveikinimų operos grupė sugiedojo 
“Ilgiausių metų” savo veteranams.

KOMPOZ. ANTANO RAČIŪNO 75 
metų amžiaus sukaktis sausio 7 d. 
paminėta jo kūriniu koncertu Vil
niaus filharmonijos salėje. Apie su
kaktuvininko kūrybą kalbėjo muziko
logė D. Palionytė. Programon buvo 
įtraukti trys simfoniniai šokiai, “De
šimtoji simfonija”, "Koncertas for
tepijonui ir orkestrui”, šiuos sukak
tuvininko kūrinius atliko pianistas 
J. Bialobžeskis, simfoninis Vilniaus 
filharmonijos orkestras, diriguoja
mas Jaltos filharmonijos orkestro di
rigento A. Šulčio.

II-JI TARPTAUTINĖ KONFEREN
CIJA snieginių leopardų biologijos 
klausimais buvo surengta Švecarijo- 
je, Zuericho mieste. Visame pasau
lyje šių augštikalnių plėšrūnų nė
ra likę nė pilno tūkstančio, o zoolo
gijos soduose jų turima apie pus
antro šimto. Konferencijoje dalyvavo 
Kauno zoologijos sodo direktorius 
Algimantas Andriuškevičius, skaitęs 
pranešimą apie snieginių leopardų 
priežiūrą ir veisimą Sovietų Sąjun
goje. A. Andriuškevičius daugiausia 
rėmėsi savo patirtimi Kauno zoolo
gijos sode, kur jau prieš keliolika 
metų susilaukta pirmo snieginių leo
pardų prieauglio.

LIETUVOS KIN(5 STUDIJA sukū
rė trijų , dalių filmą "Neringa”, už
sakytą centrinės televizijos Mask
voje. Scenarijų spalvotam filmui pa
rašė Č. Valatka, jį įgyvendino opera
torius ir rež. P. Abukevičius. “Ne
ringa” žiūrovus supažindina su šio 
gamtos draustinio žvėrimis, paukš
čiais, rečiausiais augalais, gamtos 
turtų apsauga. Filman taipgi įjungti 
senųjų Neringos gyventojų papročiai, 
jų trobesiai, naujųjų poilsiaviečių 
architektūra.

KAUNO M. K, ČIURLIONIO DAI
LĖS MUZĖJUS pradėjo rengti mu
zikinius antradieniąs. Pirmam kon
certui buvo pasirinkti kvartetiniai
W. A. Mozarto, M. K. Čiurlionio kū
riniai. Juos atliko styginis M. K. 
Čiurlionio kvartetas iš Vilniaus. Kon
certą komentavo muzikologas V. 
Landsbergis. Kiekvieno mėnesio pir
mąjį antradienį muzėjaus lankytojai 
galės pasiklausyti chorinės bei ins
trumentinės muzikos, susipažinti su 
M. K. Čiurlionio konkursą laimėju
siais pianistais, Vilniaus M. K. Čiur
lionio meno mokyklos bei kitais mu
zikiniais vienetais ir solistais.

VYTAUTAS BUBNYS už savo ro- 
maną-trilogiją- “Nesėtų rugių žydė
jimas” laimėjo II-ją premiją sąjun
giniame grožinės prozos kūrinių kon
kurse. Jį surengė Sovietų Sąjungos 
Rašytojų Draugijos valdyba su Pro
fesinių Sąjungų centro tarybos pre
zidiumu. Konkursui buvo laukiama 
kūrinių, vaizduojančių darbininkų 
gyvenimą.

LIAUDIES MENĄ GARSINA prieš 
prieš aštuonerius metus Vilniaus 
konservatorijos Klaipėdos fakulte
tuose įsteigtas etnografinis ansamb
lis “Vorusnė”, vadovaujamas docen
tės A. Jakulienės. Jo repertuarą su
daro vientisos programos — “Kelio
nė po Lietuvą”, “Mažvydas ir lietuv
ninkų dainos”, “Jūros dainos”, re
prezentacinė programa tapusios “Lie
tuvininkų vestuvės”, šiuo metu bai
giama ruošti dar viena ‘ programa 
“Gaidys — lietuvių liaudies dainų 
folklore”.

VAIKAMS SKIRTUS KONCER
TUS jau dešimti metai organizuoja 
aktorė Eugenija Jankutė, talkinama 
gausaus muzikantų būrio — J. Gai
žausko, P. Juodišiaus, R. Maciūtės, 
H. Znaidzilauskaitės ir kitų. Šių 
koncertų sumanytoja bei iniciatorė 
yra Vilniaus konservatorijos Klaipė
dos fakultetų lietuvių kalbos, lite
ratūros ir režisūros dėstytoja. Ji pati 
parašo scenarijus, pakviečia atlikė
jus. Tūkstantasis vaikams skirtas 
koncertas įvyko mažojoje Vilniaus 
filharmonijos salėje. Jo programą 
“Linksmasis ratelis” sudarė ištraukos 
iš geriausių bei populiariausių kon
certų. Atlikėjų eilėse buvo sol. Bea
triče Grincevičiūtė, muzikantai Pau
lius Juodišius, Valentinas Kaplūnas, 
ir Aldona Radvilaitė. Repertuare yra 
10 programų. Vaikams ypač patinka 
“Varliukų pasakos”, “Žydrasis garve
žiukas”, kuriame dalyvauja ir “žio
gelio” choreografinės grupės vaikai. 
Šiltai buvo sutiktas koncertas "Pra
gydo paukštelis”. Jin buvo įjungti 
poeto Martyno Vainilaičio eilėraš
čiai, kuriems muziką sukūrė kompoz. 
Jurgis Gaižauskas, o dail. Laima Ba- 
risaitė scęnon atėjo su tų pragydu
sių paukštelių piešiniais. Koncertais 
vaikus stengiamasi supažindinti su 
muzika, įvesti į jos pasaulį. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

CHOLKffll

Sveikinimas Australijos Lietuvių Dienų sporto šventėje Nuotr. A. Suprono

Kanados įvykiai

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

namų 239-5923 namų 769-9356
i_____________________ ,____

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. 13!/į%
= term, indėlius 1 metų 12’/2%
= term, indėlius 3 metų 12 %
= pensijų s-tq 12 %
E taupomąją s-tq 10’/i%
= spec. taup. s-tą 13 %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS: 
E 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
■ i .ii-.i.. , . ...

CTCDUAll’C EIIDC 406 Roncesvalles Avė.
OlCrnARd runo Telefonas 536-5936 ii*

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 į NAMUS 

-----------------------o---------------------------

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

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St.W.

. Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS

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, MICHEtIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., _, . _ .
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 rfiylių, Sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
simus, paskelbė savo sprendi
mą. Bylą buvo iškėlusi Manito- 
bos vyriausybė, remiama kitų 
penkių provincijų vyriausybių. 
Pagrindinis dėmesys teko kalti
nimui, kad Kanados vyriausybė 
neturi teisės įvesti konstitucijos 
pakeitimų vien tik su savo par
lamento ir senato padarytu 
sprendimu be provincijų prita
rimo. Penki teisėjai 3:2 balsų 
santykiu min. pirmininko P. E. 
Trudeau pastangas pripažino 
teisėtomis. Šis rezultatas betgi 
liudija, kad iš penkių du teisė
jai buvo kitokios nuomonės. 
Provincijos bylą žada tęsti, kol 
pagaliau bus pasiektas augš- 
čiausiasis Kanados teismas. J jį 
buvo norėta kreiptis iš karto, 
bet su tokia taktika nesutiko 
Otava. Tolimesnę sąvo strate
giją Britų Kolumbijos, Albertos, 
Manitobos, Kvebeko, Princo Ed
vardo salos ir Newfoundlandi- 
jos premjerai sutars savo susiti
kime Montrealyje.

Kanados Prekybos Rūmų 
pirm. D. Clarkas pareikalavo, 
kad Kanados vyriausybė pagrin
dinį dėmesį skirtų ne konsti
tucijai, o infliacijos ir nedarbo 
reikalams. Tai diktuoja kylan
čios kainos, palūkanos už pasko
las, darbų sumažėjimas. Išspren
dus šias netidėliotinas proble
mas, ir Kanados vyriausybė, ir 
provincinės vyriausybės turėtų 
pakankamai laiko ginčams dėl 
konstitucijos. Primenama, kad 
1980 m. infliacija pasiekė 10,1 
%, o 1971 m. doleris pagal jo 
perkamąją galią šiandien tėra 
vertas vos 45 centus. Panašius 
reikalavimus kelia ir darbo uni
jų vadai.

Ontario premjeras W. Davis 
Ontario parlamento rinkimus 
paskelbė kovo 19 d. Tai yra aiš
kus jo bandymas į parlamentą 
grįžti su konservatorių atstovų 
dauguma. Mažumos vyriausybė 
Ontario provincijoje prasidėjo 
1975 m., kai parlamentan buvo 
išrinktas 51 konservatorius, 36 
liberalai ir 38 socialistai. 1977 
m. rinkimai vėl buvo nesėkmin
gi premjerui W. Davis. Jo kon
servatorių skaičius parlamente 
padidėjo tik iki 58. Taigi juos 
lengvai atsvėrė ir tebeatsyeria 
34 liberalai, 33 socialistai. Vie
šosios nuomonės tyrėjai šį kar
tą pergalę pranašauja konserva
toriams, jeigu neįvyks nenuma
tytų kliūčių. Jie taipgi yra lin
kę manyti, kad savo skaičių ne
žymiai padidins ir S. Smitho li
beralai, o socialistai greičiausiai 
susilauks nemažo kritimo dėl 
savo vado M. Cassidy nepopu
liarumo.

Įtakos Ontario parlamento 
rinkimams gali turėti aštuoniąs 
dienas trukęs nelegalus Ontario 
ligoninių pagalbinio personalo 
streikas. Tą streiką draudžia 
Ontario darbo įstattymas. Strei
kininkai, priklausantys viešųjų 
tarnautojų CUPE unijai, nesi
skaitė su tuo įstatymu. Pacien
tų skaičių ligoninėse teko gero
kai sumažinti, atidėti šimtus 
operacijų. Liūdniausia, kad 
streikininkai netgi bandė neį
leisti į ligonines atvežamų mais
to gaminių, būtinai reikalingų 
vaistų, ligonius norinčių aptar
nauti savanorių talkininkų. 
Streikas buvo užbaigtas tik tada, 
kai įsakymą grįžti darban pa
skelbė augščiausiasis Ontario 
teismas. Tada patys streikinin
kai nusisuko nuo CUPE unijos 
vadovų. Šios unijos pirmininkė 
G. Hartman viešai pareiškė, kad 
ji dėl streiko yra pasiryžusi ei
ti į kalėjiman. Galimas baus
mes jai ir kitiems unijos vado
vams dabar svarsto Ontario tei
singumo min. R. McMurtry. 
Unija Ontario parlamento rin
kimuose žada kovoti prieš prem
jerą W. Davis ir jo konservato
rius, o didžioji Ontario gyven
tojų dalis yra pasipiktinusi 
streiku, kurio įkaitais tapo ligo
niai.

Valstybinė “Petro-Canada” 
bendrovė, plėsdama savo val
das, nutarė perimti belgams pri

klausančios “Petrofina” bend
rovės kontrolę. Jos Šerams įsi
gyti reikės beveik $1,5 bilijono. 
Kritikai šį žingsnį sutinka skep
tiškai, nes ta dolerių suma iš 
Kanados iškeliaus užsienin. Už 
tuos pinigus įsigyjama tik viena 
naftos valykla ir apie 1.000 ben
zino pardavimo stočių Ontario, 
Kvebeko bei rytinės Kanados 
provincijose. Tada “Petro-Cana
da” turės pilną benzino stočių 
pardavimo tinklą visoje Kana
doje. Pasak kritikų, būtų buvę 
geriau tuos dolerius neišsiųsti 
užsienin, o panaudoti naujų naf
tos šaltinių pajieškoms pačioje 
Kanadoje.

Ateitininkų žinios
Toronto studentų ateitininkų susi

rinkimas — kovo 1, sekmadienį, po 
10 v. pamaldų, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Susirinkime numatyta V. 
Kolyčiaus paskaita apie tikėjimą. 
Vasario 28, šeštadienį, eisime į kiną 
žiūrėti filmo “Rocky Horror Pictu
re Show”. Norintys dalyvauti prašomi 
pranešti valdybos nariui iš anksto. 
Smulkesnes informacijas paskelbsi
me vėliau.

Studentai, ateitininkai dėkoja sen
draugiam, kurie prisidėjo prie susi
rinkimo vasario 1 d. Ypač dėkojam 
p. Laimai Underienei, kuri viską su
ruošė.

Toronto studentų ateitininkų kuo
pos valdyba šaukia visų ateitininkų 
posėdį. Bus aptarta mūsų metinė 
šventė. Prašome dalyvauti jaunučių, 
moksleivių, sendraugių ir tėvų ko- 
komitęto atstovus. Posėdis įvyks va
sario 15, sekmadienį, po 10 v. Mišių 
Prisikėlimo parapijos posėdžių kam
baryje. Visų dalyvavimas yra būti
nas. A. R. R.

A.E.LePAGE

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

Nemokamas namo įkainojimas 
(Įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

Tel. 537-3431 ų 
Namų 494-0605

SPORTAS LIETUVOJE
Oficialus Kauno Kūno Kultūros 

Instituto salės atidarymas buvo susie
tas su Lietuvos lengvosios atletikos 
uždarų patalpų pirmenybėmis. Da
lyvavo beveik visi žymieji sportinin
kai, išskyrus ilgų nuotolių bėgką A. 
Antipovą, kuris puošiasi anginos bpe- 
racijai ir sportan grįš tik vasaros 
mėnesiais. Pirmenybėse pagerinti ke
turi uždarų patalpų rekordai: trys 
suaugusių grupėje ir vienas jaunimo. 
Vilnietė A. Kasteckaja 400 m nubė
go per 55,1 sek., kaunietė M. Butkie
nė į tolį nušoko 6 m 62 cm, vilnietis 
R. Sausaitis 1.500 m nuotolį įveikė 
per 3 min. 46 sek. Jaunimo rekordi
ninku tapo kaunietis V. Sidabras, su 
kartimi įveikęs 4 m 90 cm augštį. Vy
rų grupėje už jį buvo pajėgesnis kau
nietis Z. Biliūnas — 5 m 10 cm. Vi
sus džiugina lengvosios atletikos ve
teranė Margarita Butkienė, jau 31 
metų afžiaus. Pernai vasarą ji į to
lį nušoko 6 m 81 cm, o šiemet tikisi 
priartėti prie 7 metrų ribos, kurią, 
yra peržengusi pasaulio rekordininkė 
Vilma Bardauskienė. Kauniškėse pir
menybėse M. Butkienė 60 m nubėgo 
per 7,2 sek., pakartodama V. Bar- 
dauskienei priklausantį rekordą. Pa
saulinis šio nuotolio rekordas yra 7,1 
sek., prieš 18 metų pasiektas lenin- 
gradietės T. Sčelkanovos.

Vilma Bardauskienė, šuoliuose į 
tolį pasaulio 7 m 9 cm rekordą pasie
kusi 1978 m. Prahoje, jau pasitraukė 
iš aktyvaus sporto. “Vakarinių Nau
jienų” dienraščio korespondentei R. 
Munderytei ji-pareiškė: “Mana toles
nis gyvenimas gana aiškus: be spor
to, tiksliau, be užmojų į didįjį spor
tą. Jau apie pusmetį nebesitreniruo- 
ju . . . Savo malonumui pradėjau, 
kultivuoti kitą sporto šaką — lauko 
tenisą. Jį mėgsta ir vyras, dažnai 
kartu pažaidžiame. Dar bėgioju kro
sus, slidinėju. Beje, ir vyras, ir sū
nus labai patenkinti, kad pagaliau 
galiu jiems skirti daug laiko. Laikau 
ketvirto kurso egzamnus Pedagogi
niame institute (būsimoji specialybė 
— fizinis auklėjimas ir geografija). 
Laikas užgydė ne tik fizines, bet ir 
dvasines traumas, jaučiuosi kaip re
tai energinga. Po pusantrų metų, kai 
gausiu diplomą, pradėsiu dirbti. Sva
joju apie tokį darbą, kuris būtų prie 
širdies, kuriam galėčiau nesigailė
dama skirti savo jėgas ir sugebėji
mus . . .” Pernai V. Bardauskienė 
net nepateko į Maskvos olimpiadą 
dėl silpnų rezultatų, nors treneris sa
kė, kad pagal fizinį pasirengimą tuo 
metu galėjo nušokti 7 metrus ir to
liau. Pati V. Bardauskienė kaltę su
verčia ją kamavusiems negalavi
mams, psichloginiam nepasiruošimui: 
“O kai nėra įkvėpimo, nėra ir jėgų, 
ryžto, šuoliai tampa vidutiniški . . .”

Gražių laimėjimų stalo tenise yra 
pasiekusi penkiolikmetė kaunietė Jo
lanta Danilevičiūtė, 28-tosios viduri
nės mokyklos devintokė, treniruotis 
pradėjusi prieš aštuonerius metus 
pas Leoną Sereiką. Treneris apie pir
mą susitikimą su J. Danilevičiūte pa
sakoja: "Mergaitė buvo maža ir . . . 
stambi, sakytum valgė tik tortus ir 
saldainius. Daviau jai į rankas rake
tę ir paklausiau, kuria ranka žais? 
O ji iškart atšovė — kaire! Paro
džiau nesudėtingą stalo teniso tech
nikos elementą — paprastą smūgį — 
ir netrukus nustebau: Jolanta smū
giavo taip, tarsi būtų prityrusi stalo 
tenisininkė. Keturiasdešimt metų 
dirbu, o tokios gabios debiutantės 
dar nebuvau sutikęs . . Jolanta, 
“Kotono” fabriko mezgėjos Reginos 
ir pameistrio Stasįo Danilevičių duk
ra, jau dukart yra tapusi Europos 
mergaičių stalo teniso čempijone, 
vieną kartą — Sovietų Sąjungos mo
terų stalo teniso vicečempijone. šiuo 
metu ji ruošiasi pasaulinėms stalo 
teniso pirmenybėms, kurios šiemet 
įvyks Jugoslavijoje. Kasdien treni
ruojasi .po tris valandas su kitomis 
L. Sereikos auklėtinėmis. Laisvalai
kiais savarankiškai mokosi anglų kal
bos, daug valandų skiria virbalams. 
Megzti ją dar maža išmokė senelė.

Skautų veikla
• LSS tarybos ideologijos komisi

jos organizuota sueiga vasario 1 d. 
LV Namuose buvo gausi dalyviais — 
per 30 Toronto skautų-čių vadovų- 
vių — abiejų tuntų pareigūnų ir 
skautininkų-kių ramovės narių. Su
eigą pasveikino ir maldą perskaitė 
komsijos prm. v.s. C. Senkevičius. 
Po to seselė s. Igne Marijošiūtė, tal
kinama ps. dr. A. Dailydės. vadovavo 

.siieigos programai, kurią sudarė as
meniniai atsakymai į paruoštus klau
simus, grupių diskusijos ir jų prane
šimai, bendros diskusjos ir paaiški
nimai, B.-P. citatos. Per abi per
traukas buvo tiekiama kava ir už
kandžiai. Popietė užtruko 4 vai. ir 
buvo baigta komisijos pirmininko pa
dėka bei vakarine skautų malda. 
Svarstybų ir diskusijų išvados bus 
paskelbtos po komisijos posėdžio va
sario 11 d. Tai buvo pirmoji tokio 
pobūdžio sueiga Toronte. Vadovai-vės 
turėjo progos pasigilinti pagrindi
niuose ideologijos klausimuose ' ir 
pareikšti savo nuomones. Visa tai 
buvo naudinga ideologijos komisijos 
studijai.

• Kaziuko mugė — kovo 1 d. 
Prisikėlimo salėse.

• Metinė vienetų registracija ir 
žinios apie vienetų veikla pateikia
mos užpildant specialias anketas, 
prie kurių jungiami ir mokesčiai. 
Rambyno tuntas šalia LSB mokesčio 
ir “Sk. Aido” prenumeratos dar ren
ka solidarumo įnašą tuntui. Prašo
ma anketas su mokesčiais per drau
goves gražinti kaip galima greičiau.

C. S.

Laimėjo Gerulaitis • 1

VITAS GERULAITIS, Toronte lai
mėjęs pirmą vietą ir $175,000 teniso 
varžybose “Molson Tennis Challen
ge” vasario 8 d. Varžybos įvyko 
Maple Leaf Gardens patalpose, daly
vaujant 13,000 žiūrovų ir pasaulinio 
garso žaidėjams, kuriems rengėjai 
paskyrė $500,000. šį sykį nesisekė 
visur pirmaujančiam švedui Bjorn 
Borgui dėl neseniai persirgto gripo. 
Jis pralaimėjo net dviem žaidėjam 
— J. Connors ir J. McEnroe, liko net 
ketvirtoje vietoje. Baigminė dvikova 
įvyko tarp V. Gerulaičio ir J. Mc
Enroe. Joje Gerulaitis pasirodė kaip 
ryžtingas, žvalus, preciziškas ir ištver
mingas žaidėjas, laimėjęs pasekme 
3:1 (6-4, 4-6, 6-3, 6-3). Visi aštuoni 
žaidėjai gavo nemažas pinigų su
mas. Varžybos buvo rodomo? televi
zijoje, o pirmadienį plačiai rašė 
spauda, duodama daug nuotraukų, 
ypač V Gerulaičio. Tik nebuvo minė
ta, kad jis yra lietuvis.

Rodney, Ontario
VASARIO 16 GIMNAZIJAI pa- 

remti Rėdney apyl. pirm. J. Statke- 
vičiaus pastangomis surinkta aukų 
$275. P. M. Jociai paaukojo $30, L. Z. 
Mockai — $25, J. S. Paketurai — 
$20, E. V. Jakubaičiai, V. Bulota, J. 
M. Nargeliai, S. P. Gaidauskai, T. J. 
Cipariai, A. M. Kereševičiai, O. A. 
Starkai, T. J. Rastapkevičiai, E. J. 
Statkevičiai — po $10, G. K. Gapu- 
čiai, O. V. Naruševičiai — po $5. Be 
to, Rodney ūkininkų klubas lietuviš
kai gimnazijai paremti paaukojo 
$100. Nors Rodney apylinkė nebetu
ri savo jaunimo, bet išeivijos jauni
mo lietuvišku išauklėjimu uoliai te
besirūpina.L. T.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai

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

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ,
, Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 

Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
_  butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
- — nas, vieta “barbecūe”, balto smėlio paplūdimys, 

prie pat Meksikos įlankos.

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

Telefonas 489-1543.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jk g* AA JB 
TORONTO LIETUVIŲ f*AUCAlfVlM
KREDITO KOOPERATYVE ................ ......... .....

MOKA:
13,/4% už 6 mėn. term, indėlius 
12V2% už 1 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensiją ir namų planą
13 % speciali taup sąsk.
1014% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

IMA:

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius

_________AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių___________  
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

FLORIDA 
REAL e

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominlumai • Nuomosimas Angelė E. Karnienė 

REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY
T71 CJT'1 A HP T? 3701 Boulevar<1> St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
JL-JlJ JL lA. L JL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toisomi televlzijoi, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktiko.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbolii

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. Sąjungą

• Priimame siuntinių užsakymus.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvalles Avė., 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 FILTS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452



SKAITYTOJAI PASISAKO
DU LAIŠKAI — LIETUVIO IR 

VOKIEČIO
GERBIAMASIS P. STRAUSS,

Esu labai dėkingas už Jūsų knyga 
"Buergerrechtler in der UdSSR", 
kurią neseniai perskaičiau. Ši knyga 
yra 100% tiesa, nes pagrįsta doku
mentais. Buvau ja sužavėtas, nes ji 
bešališkai ir išsamiai nagrinėja kovą 
už piliečių teises Sov. Sąjungoje. Jie 
yrą sąžinės, žmogaus orumo, savi
garbos ir asmeninės bei tautinės lais
vės kovotojai. Nežiūrint nežmoniš
kų, barbariškų priemonių ir ateis
tinės vyriausybės galios, kovotojų pa
sipriešinimas vis plečiasi visose So
vietų Sąjungos pavergtose tautose.

Būdamas lietuvis,-džiaugiuosi, kad 
Jūs taip plačiai aprašote Lietuvos re
zistentų kovas. Tikiuosi, kad ši kny
ga bus išversta į anglų,ir kitas kal
bas ir paplis visuose kraštuose. Ver
tinu pigią kainą, kuri padaro ją pri
einamą visiems norintiems ją įsi
gyti.

Šia knyga Jūs pastątėte paminklą 
visiems sąžinės laisvės kankiniams, 
įnirusiems ir gyviesiems Sov. Sąjun
goje.

Linkiu Jums geriausios sveikatos, 
laimės ir sėkmės Jūsų gyvenime bei 
Jūsų kūrybiniame darbe.
1980.1.28

Labai gerbiantis, 
Jūsų Jurgis Strazdas

LABAI GERBIAMAS PONE 
STRAZDAI, MIELAS TĖVYNAINI!

Prašau man dovanoti, kad į Jūsų 
1980 sausio 28 d. laišką tiktai šian
dien atsakau. Dėkoju už pagyrimą ir 
pripažinimą, kuriuo labai, labai 
džiaugiuos.

Tiesą sakant Baltijos vokiečiui 
yra savaime suprantama, jeigu jis 
ypatingai iškelia mažų baltų tautų 
(estų, lietuvių, latvių) pasipriešini
mą ir heroizmą. Palyginus su didelė
mis slavų tautomis, baltiečių tautos 
patyrė labai didelius nuostabus už 
laisvės, žmoniškumo ir nepriklauso
mybės idealus — šimtai tūkstančių 
nužudytų, ištremtų, suimtų, dingusių 
— ir tai nuo 1917 m. Nors tai liūd
nas faktas, tačiau baltiečiui verta 
juo didžiuotis. Laisvė nedovanojama 
jokiai tautai — ją reikia iškovoti 
kraujo srovėmis ir didelėmis auko
mis. Esu tvirtai įsitikinęs, kad So
vietų Sąjunga dar šiame šimtmetyje 
galutinai iširs ir kad šio revoliucinio 
proceso metu estai, lietuviai, latviai 
vėl atgaus savo tautinę ir žmogišką
ją laisvę. Įvykiai Lenkijoje yra opti
mistinis ženklas, nežiūrint, kaip ši 
drama (profesinių sąjungų) pasi
baigs. Juk žinome, kad ir Baltijos 
kraštuose būna streikų bei demons
tracijų. ' < ‘ ,<

Kiek man žinoma, negalvojama 
apie mano Herderio knygutės "Buer- 
gerrechtler in der UdSSR” vertimą į

anglų kalbą. Kaip autorius tam netu
riu, jokios įtakos. Vokietijoje pirmoji 
laida jau yra seniai išparduota. 1981 
m. rudenį pasirodys nauja mano 
knyga Sinus leidykloje (Krefeld, 
Nordrhein-Westfallen). Specialiame 
skyriuje nagrinėju 1979-80 • įvykius 
Baltijos kraštuose.

Su nuoširdžiais ir solidariais svei
kinimais — •

Wolfgang Strauss 
1981.1.11

KAM SLĖPTI NEPROTINGUS 
SPRENDIMUS?

Š. m. “TŽ” 3 nr. V. Domeika 
straipsnyje “Laiškas, kaltinantis ir 
nekaltuosius” teisina žydų naikini
mą paklusnumu karinės valdžios įsa
kymams. Jis rašo: “Karys, partizanas 
ir net policininkas gerai žino, kas jo 
laukia, jei nevykdys jam duoto įsa
kymo”. Toks V. Domeikos teigimas 
sukelia drumstus jausmus. 1941 m. 
birželio mėn. pabaigoje frontui pra
ėjus, buvo pereinamasis laikotarpis, 
kuriame lietuviška valdžia turėjo ga
lios, nes net ir Vokietijos pasienyje 
vokiečiai dar neturėjo savo užfron
tės valymo organizacijos. Kad tame 
pereinamajame laikotarpyje nevisi 
padarė protingus sprendmus, liudija 
M. Kleinaitis savo atsiminimuose 
“Tironų naguose”, spausdintuose 
“Drauge” 1976. II. 25.

A. Goberis

Red. pastaba. Prie šio laiško buvo 
pridėta ir spausdinta minėtų atsimi
nimų ištrauka iš ’“Draugo" 1976.11. 
25. Joje aprašomi įvykiai Palangoje, 
kur žiauriu elgesiu pasireiškė vietos 
lietuvių policijos viršininkas J., ne
paisant burmstro dr. J. Šliūpo ir 
kitų miesto pareigūnų protestų.

RAŠO IŠ LIETUVOS
Sveika, brangi sesute .., Būk ra

mi. Išrinkau (Tavo vaikeliui) ramią 
vietelę,- išklojom juodu audeklu 
apačioj, o ant viršaus — baltu šil
ku. Jaunas kunigėlis pašventino jo 
amžino poilsio vietą, ir supylėm nau
ją kapelį, apstatėm gėlėm, uždegėm 
žvakes, apverkę atsisveikinom ir iš
siskirstėm. Vską padarėm, kaip pro
tas ir sąžinė bei žmoniškumas lie
pė. Visa tai darėm su tikra širdies 
meile ir pagarba. Vaikeli mielas, juk 
tu gyvenimui buvai skrtas, kryžiumi 
paženklintas, tai kaipgi kitaip, jei 
nekatalikiškai turėjom pasielgti.

Dabar ir mano širdis rami; kad 
padariau tai, ką turėjau padaryti. 
Viena Jonytė gal ir nebūtų sugebė
jusi. Daugiausia aš viskam vadova
vau. Ir pas kunigą važiavau susitar
ti dėl pašventinimo, ir dėl Mišių už- 
prašymo. Algis kunigą atvežė ir par
vežė. Nebuvo jokių nesusipratimų nei 
priekaištų .. . Zosė

Žymusis krepšinio žaidėjas Leonas Baltrūnas tvarko plaukimo varžybas Aust
ralijos Lietuvių Dienų sporto šventėje Nuotr. A. Suprono

Darbai, reikalingi paramos
Kanados Lietuvių Bendruomenė reikalinga finansinės paramos

Dr. S. PLIAMM lietuviškai)

KABINETAS — 5987 Bathurst Street, Willowdale, Ont. 

Priima pacientus susitarus telefonu 224-1044

MAE-
LAINE

v

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.

Kanadoje lietuvybės išlaiky
mu, Lietuvos laisvinimo reika
lais ir santykiais su Kanados vy
riausybe nuplat rūpinosi ir te
besirūpina Kanados Lietuvių 
Lietuvių Bendruomenė (KLB), 
ypač jos krašto valdyba, štai da
lis 1980 m. atliktų darbų.

1. Susitikta su tuolaikine už
sienių reikalų ministere Flora 
Macdonald kartu su Pavergtų 
Tautų Komiteto, nariais.

2. Atsilankyta pas užsienių 
reikalų ministerį Mark MacGui- 
gan ir įteikti memorandumai 
dėl Madrido konferencijos ir 
dokumentas “The Decoloniza
tion of Soviet Socialist Respub- 
lics” kartu su Kanados Baltie
čių Federacijos atstovais.
3. Rengiantis Madrido konfe
rencijai: įteiktas bendras KLB, 
KLJS ir Kanados Lietuvių Žmo
gaus Teisėms Ginti komiteto 
memorandumas bei įvairūs do
kumentai parlamentajipei pa
komisei dėl Madrido konferen
cijos ir dalyvauta minėtos pako
misės apklausoje Otavoje 1980. 
X.7; pakviestas Vladas Šakalys 
būti liudininku parlamentinėje 
pakomisėje Otavoje ir Kanados 
užsienio reikalų ministerijoje, 
VI. Šakalys buvo pristatytas vi
sų federacinių partijų atsto
vams, Ontario premjerui W. Da
vis, Ontario provinciniam par
lamentui, Amnesty Internatio
nal Otavoje ir Hamiltone; pa
dėta (kartu su JAV LB) finan
suoti Tomo Venclovos kelionė 
į Madridą liudyti disidentų de
legacijoje. KLB pirmininkas 
dalyvavo Madride konferencijos 
metų paltiečių demonstracijoje; 
kartu su latviais ir estais lankė 
kitų kraštų delegacijas, Kana
dos .valdžios atstovus konferen
cijai, kalbėjo per “Laisvės radi
ją”

4. Surengta kartu su estais ir 
latviais Baltiečių Diena Kana
is 1980 METŲ APYSKAITOS:

dos parlamento rūmuose, kur 
dalyvavo per 70 senatorių, par
lamento narių, diplomatų; už
sienio reikalų ministeris Mark 
MacGuigan pasakė pagrindinę 
kalbą.

5. Suorganizuotas Baltijos 
valstybių konsulų susitikimas 
su parlamento ir. užsienio reika
lų ministerijos atstovais, jų pri
statymas parlamente ir senate.

6. Paremta Lietuvių Informa
cijos Tarnyba JAV-se, vadovau
jama kun. K. Pugevičiaus, kuri 
teikia informaciją anglų kalba 
apie Lietuvą, politinius kalinius 
ir t.t.

7. Paremta demonstracija > 
1980 m. vasario 9 d. Toronte 
prieš sovietų invaziją į Afganis
taną; studentų demonstracija 
1980 m. lapkričio 7 d. dėl Mad
rido konferencijos; Laisvės 
Olimpiada Toronte.

8. Surengtas I*.; Amerikos lie
tuvių , meno grupių koncertas 
Toronte; pąremta Kanados solis
tės koncertų .kelionė Anglijos 
ir Vokietijos lietuviams.

9. Paruoštos IX ir X skyrių 
mokyklinės programos lietuvių 
kalbos užskaitom gauti. Jos bu
vo patvirtintos Ontario švietimo 
ministerijos.

10. Paremti studentai, lankan
tieji augštesniuosius lituanisti
kos kursus Toronte, surengtas 
lituanistinių mokyklų mokyto
lų suvažiavimas.

KLB-nei reikia daugiau aukų 
padengti būtinom veiklos išlai
dom. 1980 m. turėta $8.300 de
ficito, kuris padengtas iš atsar
gos kapitalo.

Prašome aukoti KANADOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENEI, 
kad būtų galima tęsti šiuos taip 
svarbius lietuviškus darbus KA
NADOJE!

Aukos $10.00 ir daugiau at
leidžiamos nuo mokesčių.

KLB krašto valdyba

PAJAMOS $17,580

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

Tel. 533-5454

Solidarumo įnašai $1,925 \
Vasario 16 aukos 1,960 f
Įvairios aukos (įskaitant patalpų išlaidas) 4,300
Parengimai, P. Amerikos ansamblių koncertas 7,635
Palūkanos 1,760

IŠLAIDOS $25,880

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

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

staigos (4 16) 233-3323

KLB tarybos suvažiavimai (2) 2,300
Informaciniai leidiniai anglų kalba 1,610
Vasario 16 minėjimas, veikla Baltiečių Federacijoje 1,780 
Konferencijos, kelionės, nakvynės 3,340.
P. Amerikos ansamblių koncertas (parama) 6,360
Aukos paramos fondams, parengimams, ansambliams, 

laikraščiams > 3,600
PLB valdybai ................................... 1,370
Paskolos Lietuvių Dienai, Laisvės Olimpiadai 3,500 
Susirašinėjimai, telefonai, registracijos v. 1,990

DEFICITAS . $8,300

IlilIA
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

V/SĮJ RŪS/Ų DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ draudos bendrovių atstovybė •

Pajieškojimas
Vaclovas Butvilą, Prano, prašomas 

atsiliepti šiuo adresu: Viktoras But
vilą, Prancūzų gt. 88-51, Kaunas, 
Lithuania.

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

Lietuviai filatelistai Toronte 
susiorganizavo į draugiją 1964 
m. ir surengė 6 baltiečių ir tris 
lietuvių filatelines-numizmati- 
nes parodas Prisikėlimo parapi
jos ir Lietuvių Namų salėse. Ta 
proga patenka į didžiąją spau
dą Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes garsinantys srtaipsniai, 
gaunamas specialus Kanados 
pašto antspaudas parodos me
tui su parodą liečiančiu šūkiu ir 
data. Taip pat parodos metu iš
leidžiami specialūs vokai. Gausi 
visuomenė lanko tokias parodas 
ir prisimena bei naujai susipa
žįsta sū nepriklausomos Lietuvos 
valstybės pašto ženklais, kuriuo
se vaizduojami mūsų tautos 
svarbesnieji įvykiai bei veikė
jai. Mūsų jaunimas, susipažinęs 
su tokia istorine Lietuvos me
džiaga, pradeda pats rinkti jau. 
gana sunkiai gaunamus Lietu
vos pašto ženklus ir tuo būdu 
daugiau sužino apie Lietuvos 
praeitį.

Pašto ženklų rinkimas yra ge
ras investavimas infliacijos me
tais, nes retų pašto ženklų kai
nos yra greičiau kylančios už 
kasdieninę infliaciją. Lietuvos 
pašto ženklų skaičius nedidėja, 
o rinkėjų skaičius nuolat auga. 
Tuo būdu susidaro didesnis pa
reikalavimas už pasiūlymą. Tie 
patys ženklai, pirmiau kainavę 
centus, dabar jau vertinami do
leriais, dešimtimis ir daugiau.

Kai kitų lietuviškų organiza
cijų nariai mažėja, Toronto lie
tuvių filatelistų skaičius auga. 
Š.m. sausio 18 d. susirinkime 
dalyvavo 24 nariai. Ši draugija 
ir šiais metais balandžio 11-12 
d. d. Toronto Lietuvių Namuose 
ruošia ketvirtą lietuviškų pašto 
ženklų ir pinigų parodą. Joje 
bus galima matyti ir kitų vals
tybių pašto ženklų, kuriuos pa
rodys lietuviai filatelistai.

Šių metų filatelinėje lietuvių 
.parodoje gali dayvauti ir ne 
draugijos nariai iš visos Kana
dos ir JAV. Draugijos valdyba 
prašo norinčius dalyvauti paro
doje pranešti apie tai prieš ko
vo 15 d. K. Kaminskui (25 Nor
ma Cresc., Toronto, Ont. M6P 
3G9, tel. 416-762-8496). Dabar 
draugijos pirmininku yra P. 
Barbatavičius, vicepirm. V. Sta
bas, sekr. K. Kaminskas, ižd. B. 
Poška, v-bos nariais: A. štuopis 
ir B. Trinka. Revizijos komisi
ją sudaro A. Dilkus ir J. Balt- 
akys V. Matulaitis

Tėviškės Žiburiams 
aukojo

$100: prel. Jonas Balkūnas, Juozas 
Vaškela; $55: Bronius Misius; $25: 
J. Burkschat; $10: A. Motuzas, Jonas 
Jurėnas, G. Kudžmienė, Klemensas 
Galiūnas, Vytautas Barisas, Pr, Bal- 
tuonis; $7: Vyt. P. Vygantas; $6: 
Petras Gruodis; $5: J. Briedis, Jonas 
Kukutis, Br. Saplys, A. Poškus, Eug. 
Stungurys, A. Radzivanienė, Pr. Jo
ga, Jonas Mikalavičius, A. Vasiulis, 
V. Goldbergas, J. Maskelis, ■ Antanas 
Jokūbaitis; $3: A. Pesys, V. Vaičiū
nas; $2: V. Jokūbaitis, P. Čiurlys, 
Bronius Gražulis, Ig. Serapinas; $1: 
Elena Janušauskienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$30: Vytautas Barisas; $25: Julius 
Oscila, Mečys Pranevičius, V. Kaz
lauskas, V. Keturakis, Jonas Jonikas; 
$20: J. Karaliūnas, Marija Balčiū
nienė, W. Eižinas, M. Katasonova, 
Z. Jakubonis, Antanas Musteikis, 
Vladas Vaišvila, Domas Jurkus, Eug. 
Barškėtienė, Kęstutis Valantiejus, St. 
Vaitkus, J. Danėnas, K. Balčiūnas, 
Bronius Liškauskas, Vyt. Taseckas, 
Stasys Avižienius, M. Zalatorius, K. 
Skaisgirys, V. Bilevičius, Eleonora 
Švėgždienė, Mariana Kybranz (Mrs.), 
St. Raštikis, V. Timosenko, P. Ūke- 
lienė, L. Rimkevičius, dr. A. P. Dai- 
lydė, Eugenijus Stungurys, Kaz. 
Daukas, Balys Vaišnoras, Bronius 
Andrašiūnas, Jurgis Gimbutas, P. 
Ožalas, D. Vizbaras, J. Stankaitis, 
Pranas Pargauskas, J. Burkschat, S. 
Jurgelis, Kazys Majauskas, G. Kudž
mienė, M. Adomavičienė, dr. J. Vin
gilis, V. Kulmatickas, Jonas Duobą, 
Vyt. Naruševičius, Bronius Misius, 
Antanas Kuncaitis, Kazys Daunys, 
Jahn Lapp, Charlis Žaltys, Pranė 
Prankienė, Juozas Mockevičius, Kęs
tutis Dubauskas, Jonas Gustainis, 
Juozas Misius, Izidorius Antanaitis, 
Leonas Pilipavičius, . Algirdas Em- 
pakeris, Iz. Kandrotienė, kun. L. 
Musteikis, Petras Murauskas, V. Zen-' 
tinš (Mrs.), Jadvyga Penčylienė, K. 
Baltramaitis, Elena Radavičiūtė, M. 
Obelienius- (Mrs.), A. Kelmelis, Pr. 
Grunskis,-V. Adamš (Mrs.), C. Vai
noras.

Nuoširdžiai dėkojame visiems lie
tuviškos spaudos rėmėjams bei au
kotojams.
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“Kaip Aras pašautas...”
Toronto Lietuvių Vyrų Choro "Aras" koncertas

Vasario 8 d. popietę Lietuvių 
Namuose su pilna koncertine 
programa pasirodė “Aras“, di
riguojamas sol. V. Verikaičio, 
akompanuojamas St. Gailevi- 
čiaus. Čia, atrodo, šis choras at
liko tą pačią programą, kurią 
buvo nuvežęs Čikagon. Už ją iš 
E. Sakadolskienės “Drauge” jis 
susilaukė gana kritiško atsilie
pimo, o iš muziko D. Lapinsko 
“T. Žiburiuose“ labai gero įver
tinimo. Skaitytojai, susipažinę 
su viena ir kita recenzija, atro
do, labiau linkę pritarti D. La
pinsko nuomonei, ypač pasi
klausę “Aro” dainavimo šiame 
koncerte.

Pradžioje “Aro” choristai, 
kurių buvo 42, apsirengę juodo
mis eilutėmis, atliko giesmes 
“Panįs angelicus” C. O. Casioli- 
ni ir “Tėve mūsų” J. Gruodžio. 
Prie jų buvo priderintos ir rim
to pobūdžio dainos: “Lietuva 
brangi” J. Naujalio, “Kalniškės 

• mūšis” A. Mikulskio, “Leiskit į 
tėvynę” Navicko, “Žygis į Vil
nių” K. V. Banaičio. Toliau se
kė lengvesnio pobūdžio dainos: 
“Už augštų kalnų” A. Mikuls
kio, “Širdį? dar žydi” J. Bertu
lio, “Kvietimas į Sūduvą” V. 
Juozapaičio, “Pražydo jazmi
nai” harm. 'V. Verikaičio, “Ra- 
movėnai žengia” Br. Jonušo. 
Tolimesnėje dalyje choras per
ėjo į lengvąjį pramoginį ir net' 
humoristinį žanrą, kuris gausios 
publikos buvo sutiktas su malo
nia šypsena.

Visoje choro programoje bu
vo jaučiamas laipsniškas slinki
mas nuo rimčiausių dalykų iki 
lengviausių bei humoristinių.

Tai pabrėžė ir choristų unifor
mos pakeitimas iš juodos į leng
vai gelsvą.

Programą praturtino ir pats 
vadovas sol. V. Verikaitis, pa
dainuodamas J. Naujalio “Oi 
neverk, motušėle. Gasparo ari
ją iš “Kornevilio varpų” ir dai
ną su choru “Mano kaimas”. 
Programą choras baigė savo 
himnu “Kaip aras pašautas ir 
blaškomas vėjo toli nuo tėvynės 
randuos”, šie žodžiai buvo įra
šyti ir plačioje juostoje, paka
bintoje virš dainuojančio choro. 
Toji juosta atrodė kaip vėliava 
su minėtu įrašu, kanklėmis ir 
lietuviškos trispalvės juostele. ■

Ryšium su šiuo koncertu pa
aiškėjo ir platesni “Aro” užmo
jai, būtent, muzikinės plokšte
lės išleidimas. Choro pirm; J. 
Karasiejus pranešė, kad orkest
ruotę jau ruošia muz. A. Jurgu
tis Čikagoje, kad pakviesti ir ki
ti talkininkai. Dėlto koncerto, 
proga buvo paskelbtas aukų tel
kimo vajus, kurio pradžia sėk
minga — programos pabaigoje 
p. Stanulis pranešė, kad per
traukos metu jau sutelkta 
$1,150 (mecenato auka — $100). 
Jis taipgi paminėjo, kad “Aro” 
veteranas, dainavęs įvairiuose 
choruose, Jonas Maniuška su
laukė 80 metų amžiaus ir iš šios 
“tarnybos” nesitraukia. Keturi 
choristai atvyksta į repeticijas 
iš Hamiltono, o vienas net iš 
Kitčenerio.

Gausi publika (400-500), pasi
gėrėjusi pusantros valandos iš
kilaus lygio koncertu, skirstėsi 
namo ir linkėjo “Arui” tvirtų 
sparnų. Kl.

ATA

VINCUI STULGIUI
mirus, jo žmonai — buvusiai bendradarbei Anglijoje 
mielai ADELEI STULGIENEI ir jos šeimai reiškiu 
nuoširdžią užuojautą —

S. Olekienė

A+A
JIEVAI VYŠNIAUSKIENEI 

mirus,
jos vyrą HENRIKĄ, dukras — HERTĄ POVILAITIE- 
Nf, EMĄ JAVIEN^ bei jų šeimas giliai užjaučiame 
ir nuoširdžią užuojautą reiškiame —

Liudvika ir Vaclovas Morkūnai 
/ Nina ir Vaclovas

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. ŠIMONĖLIS

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

3031 Bloor St. W.z Suite 200 Telefonai*

Verona Ontario įtaigos (416) 231-4138I oronto, Untario
M8X1C5 namų 249-2637

W G DRESHER

V IMI SU
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 v.r. iki 7 v.v.

D
Tfc INSURANCE

reSher-Barauskas agency
U LTD.

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

tHSURANCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių 
.* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TO RO N T 0"
Anapilio žinios

— Vasario 16 pamaldos Lietuvos 
Kankinių šventovėje — vasario 15, 
sekmadienį, 11 v.r. Organizuotai da
lyvaus šauliai ir kitos organizacijos.

— Toronto skautai-tės vasario 8, 
sekmadienį, organizuotai, su vėliava, 
dalyvavo 11 v.r. pamaldose, minėda
mi Vasario 16. Po pamaldų Anapilio 
salėje įvyko bendra sueiga, dalyvau
jant ir tėvams.

— Pakrikštytas Taras Jonas Cher
nomaz.

— Gavėnios rekolekcijos — ba
landžio 9-12 d.d. Vedėjas — kun. 
Vyt. Zakaras, OFM

— Parapijos skoloms mokėti pa
aukojo $200: dr. P. Vytė, $50: Gedi
minas Kurpis.

— Lietuvių kapinių aptvėrimui pa
aukojo $200: V. Dimskienė; $100- G. 
ir B. .Čižikai, P. Stuopis, V. Sonda, 
A. Seliokas, L. Merkelis, K. J. Liut- 
kai, O Pranckūnienė; $50: G. Bilkš- 
tienė; $4: A. Nevarauskas.

— Iš Lietuvos Kankinių šventovės 
lietuvių kapinėse vasario 7 d. palai
dotas montrealietis a.a. Vytautas 
Judzentavičius, Vandos Garnelienės 
brolis.

— Pamokos* besiruošiantiems Su
tvirtinimo sakramentui — sekma
dieniais po 10 v.r. Mišių klebonijos 
posėdžių kambaryje. Vadovauja G. 
Kurpis.

— Vedybinę 25-rių metų sukaktį 
atšventė buvę torontiečiai, dabar ro- 
česteriečiai — p.p. Ivanauskai, sau
sio 31 d. Vakare ta intencija atlai
kytos pamaldos, o po jų įvyko vaišės 
pas brolį Kazimierą Toronte.

— Planuojama paskaitų eilė reli
ginėm temom Gavėnios metu. Suin
teresuoti kviečiami susirinkti susipa
žinimui vasario 25, trečiadienį, 7.30 
v.v., Anapilio parodų salėje.

— Parapijiečių lankymas pradėtas 
nuo Mississaugos.

Lietuvių Namų žinios
— Visuomeninės veiklos komiteto 

posėdis įvyko vasario 3 d. Dalyvavo 
LN valdybos, LN motęrų ir vyrų bū
relių, ateitininkų, pensininkų, fila
telistų, “Atžalyno”, “Gintaro” atsto
vai. Aptarti Užgavėnių karnavalo 
vasario 28 d. reikalai. LN valdyba 
nutarė šio renginio pusę gauto pel
no ^išdalinti dalyvaujančioms karna
vale organizacijoms.

— LN valdyba patvirtino visuome
ninės veiklos komiteto 1981 m. iš
laidų sąmatą $4,100. Bus nupirkta 
“Encyclopedia L i t u a n i c a” keturi 
komplektai kanadiečių bibliotekoms.

—■ LN valdyba paskyrė $200 KLB 
Toronto apyl. valdybai papildyti 
mokslo stipendijai, kuri bus paskirta 
“Vilniaus" karalaitei.

— Nauji LN nariai: A. Gataveckas, 
K. Pajaujis, J. Jasinskas, imokėję po 
$100, A. Kurpis, V. Kurpytė, įmokėję 
po $101.

— Toronto miesto tarybos narys T. 
Ruprecht atsiuntė LN valdybai laiš
ką, kuriame reiškia padėką už finan
sinę ir moralinę paramą savivaldy
bės rinkimuose. Kandidatai Eggle-' 
ton, Ruprecht ir kiti dalyvaudavo 
LN vykstančiuose susirinkimuose, 
lankydavo lietuvius vakarų Toronto 
apylinkėje.

— Kulinarijos kursus lanko 25 
jaunos šeimininkės. Kursai bus už
baigti balandžio 5 d. pobūviu.

— Mankštos pamokos vyksta pir
madieniais nuo 7 iki 8.30 v.v. Gedi
mino pilies menėje, kuriuos nuo
lat lanko 9 jaunosios kartos moterys. 

, Norinčios dalyvauti šiose pamokose 
tesikreipia į Indrę Paškauskienę tel. 
921-3883.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Antradienį, 8 v.v., svarbus tary

bos posėdis, kuriame bus nustatytą 
vasario 26 d. visuotinio susirinkimo 
darbotvarkė.

—r Trečiadienį — konfirmandų pa
moka, ketvirtadienį — krikšto.

— Vasario 16 pamaldos — vasario 
15, sekmadienį, 9.45 v.r.; dalyvaus 
Toronto visuomeneės vadovai bei 
svečiai, giedos parapijos choras.

— Išrinkta nauja moterų draugi
jos valdyba: pirm. U. Bleizgienė, vi
cepirmininkės I. Drešerienė ir A. 
Langienė, Sekr. M. Dambarienė, 
sker. pavaduotoja Silvija Sarkutė- 
Burrow, ižd. Galina Maurušaitytė, 
ižd. pavaduotoja G. Tarvydienė.
\ — Sekmadienio pavaldose prisi
minta a.a. Jieva Vyšniauskienė, 82 
m., mirusi vasario 3 d. po ilgos li
gos. Po gedulingų pamaldų Išganyto
jo šventovėje palaidota Sv. Jono Lie
tuvių kapinėse Mississaugoje. Paliko 
liūdinčius: vyrą Andrių, dukras — 
Emą Javienę, Kertą Povilaitienę su 
šeimomis, anūkę Vida Javaitę ir Jo
ną Povilaitį. Vieton gėlių buvo au
kota parapijai Pamaldose taip pat 
buvo prisimintas a.a. Jonas Suveizdis, 
64 m., miręs sausio 25 d. Chatam, 
N. J. Paliko liūdinčią seserį Darą 
Jankūnienę ir brolį Adomą.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pakrikštyta Tina-Klara, Petro ir 

Maura Plučių dukrelė.
— A.a. Juozas Kavaliauskas, 84 m., 

palaidotas iš mūsų šventovės lietu
vių kapinėse. Paliko žmoną Oną, sū
nų Česlovą su šeima ir brolio dukrą 
Barborą.

— Iškilmingos pamaldos už Lietu
vą Vasario 16 minėjimo proga mūsų 
šventovėje šį sekmadienį 11.30 v.r. 
Dalyvauja savanoriai su vėliavomis.

— Tautos Fondo Toronto apylin
kės atstovybė rinks aukas prie mūsų 
šventovės durų šį sekmadienį Lietu
vos laisvinimo reikalams.

— Jau išsiųsti 1980 m. asmeninių 
aukų pakvitavimai. Jei būtų kokių 
nors klaidų ar neaiškumų, prašom 
skambinti į klebonijos raštinę.

— Parapijai aukojo: V. B. Biretos 
$200, P. Barakauskas $50. Skoloms 
mokėti (kalėdojant) aukojo: B. Ra
kauskas $150, G. D. Bėriai $100, S. 
M. Kniukštos $100, P. P. Remeikos 
$50, B. Trukanavičius $50, J. T. Kiš- 
kūnai $50, O. Vėlyvienė $50, J. Bal
čiūnas $40, J. E. šileikiai $40, P. 
Gaidelis $40, dr. E. I. Ehlers $30, 
J. O. K. Drąsučiai $30, J. Maniuška 
$30, E. Bartkus $25, B. Arūnai $25, 
A. L. Stulginskai $25, kiti — po 
mažiau.

— Liturginiams drabužiams pirkti 
aukojo: KLK Moterų Dr-jos šios pa
rapijos skyrius $533, M. Pečiulienė 
$30, N. Pečiulytė $10.

— Parapijos tarybos labdaros sek
cija su KLK Moterų Dr-jos šios pa
rapijos skyriaus narių pagalba pa
siuntė 12 siuntinių lietuviams Su
valkų trikampyje. K. V. Stirbiai 
paaukojo $20. Siunčiami vartoti dra
bužiai, kuriuos suaukojo parapijie
čiai. Jei kas turi tinkamų drabužių 
siuntimui, ypač vaikams, prašom at
vežti į parapijos raštinę.

— Mišios sekmadienį 8 v.r. už Pet
ronėlę ir Kazimierą Jurpalius, užpr. 
T. A. Žiliai, 9 v.r. už Margaritą ir 
Juozą Gražulius, užpr. T. V. Gražu
liai, 10 v. už Stasį Černiauską, užpr. 
V. Pranckevičius, 11.30 už Lietuvą, 
7 v.v. už Stasį Černiauską, užpr. A. 
Pranckevičius.

Dėl mažo skaičiaus užsirašiu
sių j KL Medikų Draugijos sli
dinėjimo išvyką vasario 21 d. ji 
atšaukiama. Valdyba

NORITE TAPTI KUNIGU? 
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės: 
Father Nigro, Gonzaga U. 
Spokane, 99259, USA.

ANAPILIO PASTATU tvarkymui 
jieškomas sargas. Taipgi jiėškomas 
Anapilio didžiosios salės drabužinės 
prižiūrėtojas. Kreiptis Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonijon tel. 277- 
1270.

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

LIETUVIU NAMUOSE per medžio
tojų balių sausio 17, šeštadienį, pa
mečiau juodą siuvinėtą skarelę. Ra
dėjas prašomas skambinti “Tėviškės 
Žiburių” administracijai. Atsilygin
siu.

IŠNUOMOJAMI su baldais antrame 
augšte trys kambariai, virtuvė ir at
skira prausykla. Skambinti tel. 534- 
5972 Toronte.
REIKALINGAS STALIUS, kuris ga
lėtų dirbti prie mašinų ir varstotų. 
Darbas nuolatinis. Skambinti iki 4.30 
v.p.p. tel. 273-3393 ir vakarais tel. 
625-0512 Toronte.
JIEŠKOME privataus kapitalo pir
miems mortgičiams. Jei norite in
vestuoti, skambinkite mums.
PARDAVIMUI turime 4-rių, 6, 8 ir 
10-ties butų namų. Jieškome vienos 
ar dviejų šeimų namų.
Prašome skambinti į PR. BARAUS
KO įstaigą 233-3323 Toronte.

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

PARDUODAMI treji gintaro karo
liai, atvežti iš Lietuvos. Skambinti 
tel. 781-7624 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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
teL 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

raBunutiimiiiniii

IŠKILMINGAS AKTAS
sekmadienį, vasario 15 d., 4 v. p. p., Toronto universiteto 
CONVOCATION HALL, King's College Circle — (prie College ir St. George gatvių sankryžos) 

Pagrindinis kalbėtojas — kun. JURGIS ŠARAUSKAS, jaunosios kartos atstovas, 
vienerius metus dirbęs JAV Valstybės Departamente kaip stipendininkas 
Meninę programą atliks "VOLUNGĖS" choras

Visi Toronto ir apylinkių lietuviai, ypač jaunimas, kviečiami gausiai dalyvauti.

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA

KLB Toronto apylinkės valdyba 
kviečia į

VILNIAUS

ir kitom dovanom

KARALAITES BALIU
šeštadienį, vasario 14 d.,

Karaliaus Mindaugo Menėje, Lietuvių Namuose 
Pradžia 7 v v u‘į Bilietas, įskaitant vakarienę: 

^Suaugusiems. $10.00
pensininkams ir 

Istudentams $8.50
Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto — sekmadieniais po pamaldų 
Prisikėlimo parapijoj. Anapilyje. Lietuvių 
Namuose, o šiokiadieniais pas L. Kuliavienę 
236-1048.

Išrinkta karalaitė 
bus premijuęta
stipendija mokslui Šilta vakarienė.

paruošta J. Bubulienes.
šokiai, įdomi programa

Mažosios Lietuvos (■nM^IlAIMlA 
Moterų Draugijos WFOWlCInlS

kovo 3, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Vasario 16 Toronte
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 63-ji sukaktis bus 
minima vasario 15, sekmadienį. 
Visose lietuvių šventovėse ta in
tencija bus laikomos pamaldos, 
dalyvaujant organizacijom su 
savo vėliavomis. Pagrindinis iš
kilmių aktas bus Toronto uni
versiteto salėje “Convocation 
Hali” (College-St. George). Pa
grindinis lietuviškosios dalies 
kalbėtojas — kun. J. Barauskas, 
jaunosios kartos atstovas iš Či
kagos. Angliškoje dalyje kalbas 
pasakys Ontario premjeras 
William Davis ir opozicijos va
das dr. Stuart Smith. Meninę 
programos dalį atliks “Volun
gės” choras vadovaujamas mu
zikės D. Viskontienės. Lietuvės 
bei lietuvaitės kviečiamos daly
vauti su tautiniais drabužiais. 
Svečių priėmimas numatytas po 
iškilmingo minėjimo Prisikėli
mo Parodų salėje.

Lietuvos vėliavos pakėlimas 
— vasario 14, šeštadienį, 12.30 
v. p. p., prie Toronto miesto ro
tušės. Visi renkasi 12.15 v.-p. 
p. rotušės prieangyje. Iškilmių 
rengėja KLB Toronto apylinkės 
valdyba nuoširdžiai kviečia vi
sas tautietės ir tautiečius daly
vauti šiose svarbiose iškilmėse.

“Gintaro” ansamblio metinis 
koncertas — kovo 8 d., 4 v. p. p., 
Lietuvių Namuose. Bus loterija 
ir vaišės. Į “Gintaro” mokytojų 
eiles įsijungė Gaida Visockytė., 
P. Sendžikienė išaudė ir pado
vanojo vienus berniuko tauti
nius drabužius. Dr. O. Gustai
nienė paaukojo $10, KLB To
ronto apylinkės valdyba — 
$100.

Teko atsisakyti kvietimo šok
ti “Constellation” viešbutyje li
beralų partijos baliuje, nes tą 
vakarą yra “Vilniaus” karalai
tės rinkimai, kuriuose kandida
tuoja 6 gintarietės. '

Anapilio Moterų Būrelis va
sario 22, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių ruošia narėms ir jų šei
moms pusryčius didžiojoje salė
je. Programoj — valdybos pra
nešimas, Lietuvos Kankinių pa
rapijos choras, loterija. Valdyba

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo visuotinis susirinki
mas įvyks kovo 8, sekmadienį, 
3 v.p.p., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Valdyba

“Gintaro” ansamblis pakvies
tas šokti Buffalo mieste balan
džio 6 d. tautybių savaitės iškil
mėse.

R. Karasiejienė, vyriausia 
“Gintaro” vadovė, Folk Arts 
Council pakviesta, vasario 20- 
23 d. d. vyks į Winnipeg^ daly
vauti tautinių šokių studijų die
nose “Folk Arts 81”. Dėstytojai, 
bei tautinių šokių mokytojai su
važiuos iš visos Kanados.

Baltiečių karo veteranų orga
nizacija (Baltic Veterans’ Corps) 
Toronto Estų Namuose atšven
tė 15 metų veiklos sukaktį sau
sio 24 d. Dalyvavo apie 20 VI. 
Pūtvio šaulių kuopos narių, 
latvių Dauguvos Vanagų ir estų 
šaulių atstovai. Pasakyta eilė 
sveikinimo kalbų ir atlikta 
trumpa meninė programa. Įteik
ti medaliai už nuopelnus minė
toje organizacijoje. VI. Pūtvio 
šaulių kuopos pirm. St. Jokū
baitis apdovanojo ženklais tris 
estų veikliausius šaulių organi
zacijos narius: R. Tralla, H. Ki
vi ir R. Moks.

“LKB Kronikai” Leisti Są
jungos skyrius Toronte gavo 
$200 auką per KLB Vankuverio 
apylinkės iždininką A. Smilgį. 
Aukojo $50: A. K. Smilgiai, P. 
Jukna; $20: A. Goronsonienė, 
O. Macijauskienė; $10: B. Vi- 
leita, S. Šmitienė, K. Vanagas, 
J. Macijauskas, V. Molerienė; 
$5: E. Gumbelis, P. Skučas. Au
kas renka Sąjungos įgaliotinis 
St. Dargis.

B MONTREAL
Sv. Kazimiero parapijos žinios

— Sv. Elzbietos Draugijos narių 
susirinkimas įvyko vasario 1 d., po 
11 v. Mišių. Draugijai vadovauja jau 
daugelį metų Ona Kreivienė. Į val
dybą dar įeina Genė Taparauskienė, 
Anelė Domachevsky, Marija Smeto
nienė ir Julė Kaušakienė. Susirinki
mas buvo gausus. Narės buvo pavai
šintos.

— Komiteto narys Edvardas Či
činskas su žmona Aldona buvo išvykę 
atostogauti porai savaičių į Havajus.

— Studentai ateitininkai susirinko 
vasario 6 d. vakare į kleboniją disku
tuoti krikščionybės kasdieniniame gy
venime.

— Mirė Juozas Gabrusevičius, 60 
m. Laidotuvėse, kurios įvyko vasario 
2 d., dalyvavo daug žmonių. Velionis 
paliko liūdinčią žmoną Juzefą ir duk
terį Liliją, ištekėjusią prieš kelerius 
metus už Viktoro Alinausko. Mirė 
taip pat Jadvyga Riaukaitė. Ji sun
kiai sirgo daugelį metų. Palaidota 
per prancūzų parapiją.

— Kazimierinių vakarienė įvyks 
vasario 28 d., 7 v.v. Tai metinis pa
rapijos parengimas, į kurį laukiama 
daug svečių. Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet bus pagerbti Ka
zimierai ir Kazimieros. Gros bava
rų orkestras. Vakarienę ruoš Lena 
Asipavičienė, pirmininko žmona, ir 
jos sesutė Butvylienė.

Vytautas-Aleksandras Jonynas, 
daugelio lietuviškų knygų recenzen

tas bei vertintojas, šalia savo darbo 
bibliotekoje dėsto bibliografiją pran
cūziškame Montrealio universitete. 
Šiais metais skaito naują kursą ir tu
ri daug laiko skirti studentų raštiškų 
darbų taisymui.

Kun. J. Aranauskas buvo išvykęs 
vienai savaitei atostogų, o kun. St. 
Kulbis pavadavo vieną Pensilvani
jos kleboną

Dienraštis “The Gazette” 1981.1.28 
skyriuje “Poeple” išspausdino ilgą 
reportažą, paruoštą Pat Inglis, apie 
rūkytą mėsą, kuri esanti geriausia 
Montrealyje. Geriausias jos gamin
tojas esąs “Levitts Kosher Products”, 
po jo — “Schwartz’s Montreal Heb
rew Delicatessen” ir “Adams” Ville 
LaSalle. Rašoma, kad rūkytos mė
sos gamyba esanti atvežta iš Rumu
nijos ir Lietuvos. “Adams” restorano 
savininkė esanti Ona Voroninkaitis, 
turinti šį restoraną jau 11 metų.

Komunistinė organizacija L L D 
(Lietuvių Literatūros Draugija) 1980 
m. neteko penkių narių. Ji uoliai 
remia Brooklyne spausdinamą komu
nistinį savaitraštį “Laisvė” — surin
ko $618 aukų ir metiniame susirinki
me sausio 10 d. nutarė pasiųsti dar 
$70 to laikraščio 70 metų sukakties 
proga. Nario mokestį už 1981 metus 
sumokėjo 40 narių. Šių metų valdy
ba: J Urbanavičius, L. Kisielis, P. 
Kisielienė, A. Morkevičius, E. Morke- 
vičienė.

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

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

C. L B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Įėjimas 
— $7.00 (su 
vakariene) 
Įdomi

I programa,

baras
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia —

RENGĖJOS /z

M. Lietuvos Moterų Draugi
ja tradicinį šiupinį ruošia kovo 
3, antradienį, 7 v. v., Prisikėli
mo salėje. Bus vakarienė, lote
rija, meninė programa, kurioje 
dalyvaus ir “Aro” choras.

Vasario 16 gimnazijai Toron
te prie lietuvių šventovių ir Lie
tuvių Namuose surinkta $1358. 
Be to, jau po rinkliavos Pr. Ba- 
sys įteikė $100, V. Matulaitis 
$50, P. Gulbinskas $10, apylin
kės valdyba $100. Taigi, Toron
te aukų surinkta $1618. Rodney 
apylinkėj surinkta $175, $100 
pridėjo Rodney ūkininkų klu
bas. Sudburio apyl. valdyba, 
baigdama savo kadenciją, iš iž
do paskyrė $75, tikėdamasi, kad 
naujoji valdyba padarys viešą 
rinkliavą. Iš kitų apylinkių iki 
šiol negauta jokių žinių, nors 
prašymas padaryti rinkliavas vi
soms apylinkių valdyboms buvo 
išsiuntinėtas 1980 m. gruodžio 
1 d. Iš viso iki šiol gauta aukų 
$1958. Tai tik maža dalis lėšų, 
reikalingų gimnazijai išlaikyti ir 
berniukų bendrabučiui remon
tuoti.

Vasario 16 gimnazijai 
remti komisija

“Atžalyno” tėvų komitetas 
vasario 6 d. posėdyje pasiskirs
tė pareigomis: A. Vaičiūnas — 
pirmininkas, J. Vitkūnienė — 
vicepirm., V. Dauginis — iždi
ninkas, A. Podsadeckis — sek
retorius, A. Zanderienė ir Silvi
ja Martinkutė — meninės pro
gramos vadovės, D. Sturmas — 
dekoracijos, P. Dovidaitis — 
korespondentas, J. Macijauskie
nė, A. Lukošienė ir J. Greičiū
nas — parengimų vadovai, V. 
Grenkė, K. Poškienė ir A. Sa- 
gevičienė — šokėjų drabužių 
tvarkytojos. Nutarta dalyvauti 
LN Užgavėnių karnavale su me
nine programa ir įrengti pavil
joną. Aptartas ir 10 metų sukak
ties minėjimas, kuris rengiamas 
gegužės 2 d.
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1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas ..........................6%
Taupomąsias s-tas .................
Pensiją planas ...................... 12.5%
Term. Ind. Im....................... 12.5%

Duoda nemokamą gyvybės draudą 
iki $2,000 už faup. s-tos sumos.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines nuo 15.75%
Nekiln. turto nuo 15.5%
Čekių kredito 18%
Investaclnes nuo .......... 16.25%

Nemokoma gyvybės drauda Iki 
$10,000 už paskolos sumą.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

“TŽ” administracija pasta
ruoju metu gauna daug nusi
skundimų iš savo skaitytojų dėl 
labai pablogėjusio pašto patar
navimo. Pvz. iš Br. Kolumbijos 
skaitytojai rašo, kad jau du mė
nesiai negauna “T. Žiburių”. 
Administracija tuo reikalu yra 
kreipusis į pašto vadovybę. To
ronte gyvenantieji skaitytojai 
gali kreiptis į Mr. J. B. Reade 
tel. 369-3064.

Paulius Kuras, buvęs Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas, šios organizacijos 
prašomas, išskrido trim savai
tėm P. Amerikon. Vasario 5-11 
d. d., drauge su kun. A. Saulai
čių, S J, talkino lietuvių jauni
mo stovykloje Argentinoje, o 
vasario 12-15 d. d. dalyvavo P. 
Amerikos lietuvių kongrese 
Buenos Aires mieste, atstovau
damas KLJS ir KLB. Paskutinę 
savo kelionės savaitę jis pasky
rė Kolumbijos lietuvių jauni
mui. Vasario 21 d. grįš Kana- 
don į Windsorą kur darbuojasi 
kaip vaistihinkas.

Koste Laurusevičienė, 70 m. 
amžiaus, palaidota sausio 7 d. 
Atsisveikinimo kalbą pasakė bu
vęs “Liaudies Balso” red. J. 
Yla. Velionė su vyru Jonu gyve
no ūkyje prie New Lowell, Ont. 
Velionė atvyko Kanadon 1929 
m. ir ištekėjo už Jono Lauruse- 
vičiaus Montrealyje. 1932 m. 
persikėlė į Torontą. Ji dirbo 
siuvykloje, o jis — skerdykloje. 
Vėliau nusipirko ūkį ir jame gy
veno.

“Global TV” pranešėjas, vie
noje programoje kalbėdamas 
apie įvairių žymūnų pavardes, 
pasišaipė iš Vito Gerulaičio, sa
kydamas: “His name sounds like 
a foot disease”. Viena lietuvė 
tuoj pat reagavo, paskambino 
telefonu į stotį ir pranešėjui iš
reiškė savo nepasitenkinimą. 
Pradžioje jis tvirtino taip nesa
kęs, bet spaudžiamas turėjo pri
sipažinti ir apgailestauti savo 
netaktą.

“Dialog 81” konferenciją ren
gia Ontario liberalų partija š. 
m. kovo 7, šeštadienį, Toronto 
Lietuvių Namuose. Joje daly
vauti kviečiami etninių grupių 
veikėjai, kultūrininkai, švieti
mo darbuotojai ir liberalų par
tijos vadovai bei parlamento 
nariai. Dalyvaus ir pats Ontario 
liberalų partijos vadas dr. ,S. 
Smith. Norima, kad partijos 
viršūnės susipažintų su etninių 
grupių poreikiais ir galėtų pri
sidėti prie pilnesnio etninių 
grupių bei jų pavienių asmenų 
dalyvavimo viešajame Ontario 
provincijos gyvenime. Informa
cijas apie minėtą konferenciją 
teikia Algis Juzukonis tel. 965- 
1676.

Šiauliečių sambūrio susirinki
me vasario 1 d. L. Namuose da
lyvavo 20 asmenų. Išrinkta nau
ja valdyba: V. Jonaitis, V. Mas
tis, Iz. Simonavičienė.

Aukotojai. A. a. Juozo But
kaus atminimui Julė ir Povilas 
Liaukevičiai vietoj gėlių paau
kojo “T. Žiburiams” $20. A. a. 
vienuolio Antano Gumausko at
minimui E. ir P. Žuliai paauko
jo “TŽ” $25. A. a. Jievos Vyš
niauskienės atminimui Valė ir 
Vytas Rasiuliai paaukojo “TŽ” 
$15.

Daugiakultūrių reikalų mi-. 
nisteris Jim Fleming atsiuntė 
raštą “TŽ” redakcijai, kuriame 
praneša apie teisingumo minis- 
terio J. Chretien pateiktą papil
dymą būsimoje konstitucijoje. 
Jame pabrėžiamas Kanados 
daugiakultūriškumas. Naujai 
įvestoje 26-je sekcijoje sakoma, 
kad teisių charta “bus interpre
tuojama sutinkamai su daugia- 
kultūrio kanadiečių palikimo' 
saugojimu bei ugdymu”. Šiuo 
metu teisių charta, kuri numa
toma įjungti būsimon konstitu- 
cijon, yra svarstoma specialaus 
parlamento komiteto ir vasario 
mėnesį bus pateikta parlamen
tui.


