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Girdėti siūlymų politinei išeivijos veiklai reformuoti,
kad ji būtų realesnė bei veiksmingesnė. Vienas tokių siū
lymų — pereiti iš tremtinio galvosenos į imigranto poziciją,
nes tremtinys gyvenamajame krašte jaučiasi svetimas, ne
priklausantis ir nepritampantis prie naujo gyvenimo, o
imigrantas jaučiasi pilnateisiu naujo krašto piliečiu ir da
lyvauja politinėje jo veikloje. Netenka abejoti, kad tai turi
psichologinį pagrindą, kuris ypač gyvai jaučiamas pirmai
siais ateivio tremtinio gyvenimo metais, tačiau ilgainiui
pasikeičia, ir tremtinys nejučiomis tampa imigrantu, ku
riam pradeda rūpėti dalyvavimas ir politiniame krašto
gyvenime. Pavyzdžiui, kad ir pokarinė ateivių banga. Tai
buvo tremtinių banga, atblokšta Vakarų pasaulin karinės ir
naikinančios sovietinės grėsmės. Pradžioje beveik visi jau
tėsi tremtiniais, išvarytais iš savo tėvynės minėtos grės
mės, ir gyveno sugrįžimo viltimi. Metai po metų tremtiniškumo jausmas dilo ir šiandieną visi jaučiasi išeiviais,
daugiau ar mažiau pritapusiais prie naujo krašto gyvenimo.
Svetimumo jausmas dingo, ir naujo krašto pasas liudija
įsipilietinimą. Ypač tai pasakytina apie ekonominį įsikū
rimą. Po 30 ar daugiau metų ekonominis krašto gyvenimas
pasidarė savas. Jame daug kas įsitvirtino — vieni kaip
darbininkai, kiti kaip tarnautojai, treti kaip verslininkai,
ketvirti kaip darbdaviai. Tokie tautiečiai tremtiniais se
niai nebesijaučia.
ET ar toks perėjimas iš tremtinio galvosenos į imi
granto sustiprino mūsų tautiečių dalyvavimą politi
niame krašto gyvenime? Aiškaus atsakymo nematyti.
Iš esamų reiškinių galima spręsti, kad lietuviai ir toliau
lieka pasyvūs politiniame gyvenime. Tiesa, yra aktyviai
jame dalyvaujančių, bet tai tik paskiri asmenys. Yra pri
klausančių Kanados ir JAV politinėm partijom, bet jų
skaičius tebėra nežymus. Yra bandančių prasiveržti į par
lamentines pozicijas Kanadoje ir JAV-se, bet tai tik retos
išimtys, turinčios daug drąsos, bet permažai atramos —
savi tautiečiai negausūs, o kitataučiai dairosi sau artimes
nių kandidatų. Panaši būklė buvo ir prieš keliolika metų,
kai tremtinio sąmonė dar buvo stipresnė. Jau ir tuomet
buvo bandymų kandidatuoti į parlamento atstovus per kaikurias partijas. Toks buvo pvz. Pr. Ancevičius ir B. Kro
nas Kanadoje. Visiems buvo aišku, kad savų žmon.ų
veržimas į parlamentines pozicijas yra gana reikšmingas
žygis tiek Lietuvai, tiek jos išeivijai. Nepavyko anuomet,
nepavyksta ir. dabar dėl jau minėtos priežasties, būtent,
Australijos Lietuvių Dienų dalyviai žygiuoja Adelaidės gatvėmis po pamaldų katedroje
Nuotr. V. Vosyliaus
nepakankamos atramos. Tai, žinoma, neskatina net ir ryž
tingų tautiečių eiti į politinį krašto gyvenimą. Bet svaresnis
yra kitas motyvas, būtent, pirmosios ateivių kartos neįaugimas į naujo krašto politinę sistemą. Naujoji lietuvių
ateivių banga atkilo iš Lietuvos, kur demokratija nebuvo
išugdyta, kur buvo skatinama paklusti valdantiems ir nero
Pranešimas iš naujausio pogrindžio "LKB Kronikos" nr. 46
dyti savo iniciatyvos. Politinis pasyvumas buvo dorybė,
1430 m. Trakuose mirė Didy tą naujiems pasiryžimams ir už gausų įnašą į Lietuvos krikščio
kuri ir čia atsiliepia.
nybę.
sis Lietuvos Kunigaikštis Vy mojams.
OKIA pasyvi laikysena politiniame naujo demokrati
Po šventų Mišių tūkstantinė
Prabėgo 50 metų. Spalio 25
tautas, išvedęs lietuvių tautą į
nio krašto gyvenime nėra naudinga nei išeivijai, nei
tikinčiųjų
ir kraštotyrininkų
d.
lietuviai,
mylintys
savo
tautą
platų visos Europos tautų krikš
Lietuvai. Išeivija, kuri neturi veikėjų, dalyvaujančių
ir gerbiantys Vytauto Didžiojo minia patraukė pilies link. Ap
čioniškosios kultūros kelią.
politiniame krašto gyvenime, daro skriaudą visų pirma sau:
1930 m. nepriklausoma Lie atminimą, atvyko į Trakus pa linkui zujo milicininkai, saugu
neturėdama savų žmonių valdiniuose sluogsniuose, nepri
tuva šventė penkis šimtus metų minėti 550 metų Didžiojo Kuni miečiai filmavo einančius ir
eina prie šaltinių, kurie remia kultūrinę ir visuomeninę
rūsčiais veidais stebėjo kiek
nuo DLK VYTAUTO mirties. gaikščio mirties jubilėjaus.
ateivių veiklą. Be tokių žmonių išeivija negauna tai, ką
Trakų bažnyčios klebonui val vieną dalyvį. Minia ėjo drąsiai
Laikraščiai, knygos titulavosi
gauna aktyvios grupės ir lieka nustumta kaip nereikšmin
Didžiojo Kunigaikščio metais; džia jau iš anksto buvo įsakiusi ir entuziastingai, nes dauguma
ga grupė. Dėlto lietuvių išeivija, ilgai stebėjusi politinį gy
sukaktuvėms paminėti buvo su tą dieną užrakinti bažnyčią, o jau pripratę prie panašių bau
venimą ir stovėjusi nuošaliai, visuose kraštuose turėtų su
ginimo priemonių.
kurti specialūs komitetai, stato pačiam kur nors dingti.
aktyvinti politinę veiklą ir veržtis į valdines vietas įvairiais
Milicijos pareigūnai ir saugu
Prie Galvės ežero knibždėte
mas muzėjus, paminklai, aplink
prieinamais keliais. Vieniems gali pasisekti įkopti politinės
Lietuvą keliavo Vytauto Didžio miečiai įvairiausiais pretekstais knibždėjo milicininkų ir Saugu
tarnybos laiptais, kitiems — per vietines partijas bei rin
jo paveikslas, skatindamas tau- trukdė kelionę į Trakus: stabdė mo agentų. Visų nustebimui —
kimus. Tam jau pribrendo ir laikas, nes gyveniman ateina
užsakytus autobusus, automaši pradžia tilto į pilį išardyta ir
nauja karta, užaugusi naujose sąlygose. Jeigu vyresniajai
nas, kibo prie vairuotojų doku prikaltas užrašas: “Remontas”.
kur
projektui
yra
jaučiama
di

kartai imigracijos krašto politinė sistema buvo gana sve
delė opozicija, nes prieš jį ko mentų, iš mašinų išlaipindavo Visiems buvo aišku, kam pri
tima, tai čiagimiams yra sava. Jai yra žymiai drąsiau ženg
voja provincinės vyriausybės. važiavusius — daug kam teko reikė išlupti ant tilto keletą len
ti pirmuosius žingsnius politiniame gyvenime. O ir atrama
Socialistai, balsavusieji už pro pėsčiomis pasiekti kelionės tiks tų — kad niekas negalėtų pa
jai bus platesnė, nes čiagimiai gali sėkmingiau apeliuoti
jektą, ten gali pralaimėti sekan lą. Į iškilmes atvykti buvo su tekti į pilį! Kažkas metė repli
į visus to krašto žmones. Vyresniajai kartai belieka padėti
čius federacinio parlamento rin trukdyta eilei kunigų: kun. Al ką: “Šimtmečių audras atlaikiu
tokiem pasiryžėliam darbu, lėšomis, propaganda. Tai da
kimus. E. Broadbento pozicija gimantui KEINAI, kun. Alfon si pilis stovi, o tarybiniais me
lykai, kurie nėra viliojantys, žadantys užtikrintą pergalę,
gali pakenkti ir provincinėms sui SVARINSKUI, kun. Antanui' tais statytas tiltas neatlaiko re
tačiau reikalingi, siekiant prasiveržti į politinio gyvenimo
NDP partijoms Kanadoje. Jis GRAŽULIUI, kun. Jonui KAU- montų!”
pozicijas, daug ką lemiančias krašto gyvenime.
NECKUI. Kun. A. KEINĄ auto
Minia, sustojusi ant Galvės
betgi nemato kito kelio konsti
inspekcija lydėjo iki namu; ežero kranto, ugningais pos
tucijai parsivežti. Be to, yra pa
tenkintas liberalų padarytomis kun. A. SVARINSKĄ ir kun. mais, dainomis, giesmėmis ir
J. KAUNECKĄ — saugumo Lietuvos (nepriklausomos) him
KANADOS ĮVYKIAI
nuolaidomis, kurių dėka socia
mašinos lydėjo į namus visą ke nu pagerbia Vytauto Didžiojo
listams pavyko kaikuriuos pa
keitimus įvesti į projektą. Opo lią; kun A. GRAŽULIUI buvo atminimą. Tačiau ir čia neap
siėjo be aukų: čekistai sulaikė
ziciją parlamente šiam projek atimti mašinos dokumentai.
Atvykusieji susirinko į 1409 Joną SAUKAITĮ — jiems pasi
tui sudaro tik konservatoriai su
Kanados konstitucijos pakei įtraukta teisių charta, su kuria savo vadu J. Clarku, ginantys m. Vytauto Didžioji pastatytą rodė įtartinas jo lagaminas, ku
timo projektas iš specialaus par nesutinka aštuonių provincijų provincijų teises. Projektą bet Šv. M. Marijos Aplankymo baž riame buvo liturginiai drabu
lamento ir senato komiteto vėl vyriausybės. Nėra jokios abejo gi remia provincinė Ontario nyčią, kurioje yra išgarsėjęs žiai. Tardymo metu milicijos
grįžo į patį parlamentą su ne nės, kad federacinis Kanados konservatorių partija su savo stebuklingas Dievo Motinos pa pareigūnai užlaužė jaunuolio
rankas, o jam atsisakius kalbėti,
žymiais pakeitimais bei papil parlamentas, turintis liberalų premjeru W. Davis, kurio pa veikslas. '
Bažnyčioje nuolat sukosi sau grasino sumušia. Kratos metu
dymais. Galutinis žodis dabar daugumą, projektą patvirtins. geidavimu į projektą neįtrauk
priklauso federacinio parlamen Pasak min. pirm. P. E. Tru tas paragrafas, kuris Ontario gumo darbuotojai ir visokio ti iš J. SAUKAICIO buvo atimta
to nariams. Teisingumo min. J. deau, liberalų atstovams nebūs būtų paskelbęs oficialia dvikal po šnipeliai. Jie stebėjo žmonės, magnetofono kasetė.
Kunigai, dalyvavę Vytauto
Chretienas projektą pavadino leidžiamas laisvas balsavimas be provincija. Jai ir toliau pa jų nuotaikas arba šventoriuje,
Kanados kolonijinio statuso už pagal jų sąžinę. Dėlto pavojuje liekama teisė prancūzų kalbos priselinę prie besišnekančių, Didžiojo 550 metų mirties jubilėjuje, religijų reikalų tarybos
baigimu su Britanija, nes tą pro gali atsidurti liberalai iš Kve reikalus tvarkyti savo nuožiūra klausydavosi jų kalbų.
12 vai. šeši kunigai — kan. įgaliotinio Petro ANILIONIO
jektą turės patvirtinti ne tik beko, kur, net C. Ryano vado arba vėliau įsijungti į dvikalbių
Bronius ANTANAITIS, kun. buvo raštiškai įspėti, kad su
Kanados parlamentas, bet ir vaujama provincinė liberalų provincijų grupę.
Vincentas JALINSKAS, kun. laužę religinių susivienijimų
Britanijos. Dėl šio žingsnio iš partija nepritaria konstitucijos
Britanijos opoziciją Kanados Leonas KALINAUSKAS, kun. nuostatus: be leidimo Trakuose
tikrųjų susidaro klaidingas pakeitimo projektui be provin
konstitucijos
pakeitimui, atro Kazimieras MONTVILA, kun. dalyvavę pamaldose.
įspūdis, kad Kanada vis dar nė cinių vyriausybių pritarimo.
do, bandys sumažinti užsienio Algis PASILAUSKAS ir kun.
Nuvažiavę į Vilnių kraštoty
ra pilnai nepriklausoma valsty
Konstitucijos projektą remia reikalų min. M. MacGuigano ap Antanas LUKOŠAITIS — kon- rininkai norėjo aplankyti mubė, nors nepriklausomybę ji jau
yra gavusi 1931 m. Tada tik dėl NDP partijos vadas E. Broad- silankymas Londone kovo 24- celebravo šv. Mišias, o mergai zėjų, bet jis buvo uždarytas,
pačių kanadiečių nesutarimo bentas; tačiau keturi atstovai iš 26 d.d. Detalės oficialiai nepa tės, pasipuošusios tautiniais nors buvo muzėjaus darbo die
Britanijos globai buvo paliktas Saskačevano viešai įsipareigojo skelbtos, išskyrus jo numatytą drabužiais, adoravo. Kun. Vin na.
Bet skaudžiausia tai, kad apie
Kanados konstitucija vadinamas balsuoti prieš konstitucijos pa kalbą kanadiečių klube. Ta kal centas JALINSKAS pasakė pa
Britų S. Amerikos Aktas. Dėl keitimo projektą. Galimas da ba greičiausiai palies konstitu mokslą, kuriame nušvietė isto ši didį jubilėjų nutylėjo tary
jo parsivežimo Kanadon nebūtų lykas tokių atsiras ir daugiau iš cijos problemas. Spėjama, kad rijos įvykius, Vytauto Didžiojo binė spauda* radijas, televizija
(Nukelta į 8-tą psl.)
vaidmenį lietuvių tautai, jo ir visos kultūrinės įstaigos.
jokių problemų, jeigu nebūtų vakarinių Kanados provincijų,

B

Vytauto Didžiojo sukaktis Trakuose

Sunkiai rieda konstitucija

Tel. (416) 275-4672

•

35 ct.

Pasaulio Įvykiai

Stebėti ar dalyvauti?

T

•

POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS II PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ PRA
DĖJO ilgiausią 20.500 mylių kelionę Azijoje trumpu sustojimu Pa
kistane, pagrindinį savo dėmesį skirdamas Filipinams, kur jis ap
silankė daugelyje vietovių. Savo kalbose pasmerkė žmogaus teisių
pažeidimus, gynė filipiniečių teises į žemės ūkio nuosavybę, nes
žemė yra Dievo dovana, kuria negali naudotis tik gyventojų mažu
ma. Lankydamas cukrašvendrių kirtėjus, Jonas-Paulius II pasisakė
už darbo unijų įsteigimą jų menkiems atlyginimams padidinti. Jis
taipgi ragino katalikus ir mahometonus užbaigti jau beveik de
šimtmetį tarp jų trunkančius susikirtimus pietinėje Filipinų da
lyje, pareikalavusius 60.000 gyvybių. Jono-Pauliaus II žodis Quezono mieste, transliuotas katalikų radijo “Veritas”, buvo skirtas
komunistinės Kinijos katali-*--------------------------------------kams. Dėkodamas už jų ištiki ganas betgi yra įsitikinęs, kad
mybę Šv. Sostui, užtikrino, kad naudos susilauks visi amerikie
Katalikų Bendrija niekada ne čiai. Turtingieji investuos dau
traktuos kiniečių, kaip juos giau kapitalo, sukurdami naujų
traktavo misijonieriai XIX šimt darboviečių ir tuo būdu suma
metyje. Sausio 17 d., ruošdama žindami bedarbių skaičių. Ma
sis popiežiaus Jono-Pauliaus II žiau uždirbantieji galės jieškoti
atvykimui, Filipinų prez. F. geriau apmokamų darbų. Viešo
Marcos atšaukė aštuonerius me sios nuomonės tyrėjų duome
tus galiojusius karo lauko įsta nimis, R. Reagano projektui
tymus, sušvelnidamas diktatūri pritaria dauguma amerikiečių.
nį valdymą. Aplankęs neturtin-' Visi yra nusivylę infliacija, eko
guosius Manilos gyventojus, Jo nominėmis problemomis, krin
nas-Paulius II norėjo užsukti ir tančia dolerio verte. Ligšiolinių
į Manilos kalėjimą, kur vis dar vyriausybių pastangos buvo ne
tebėra daug politinių kalinių, sėkmingos. Spartus deficito di
bet negavo prez. F. Marcos lei dinimas biudžetuose sprendimo
dimo. Kalinius aplankė ir jiems neatnešė.
Mišias laikė kardinolas A. Casarolis) Vatikano valstybės sekre Bombos Muenchene
“Laisvosios Europos” radijo
torius. Kalėjime jis rado viena
jėzuitą kunigą, ten atsidūrusį įstaigą Muenchene nusiaubė ke
dėl savo politinės veiklos. Dide lių bombų sprogimas. Labiau
li rūpestį Filipinų policijai su siai nukentėjo pastato rūsyje
darė Jono-Pauliaus II apsauga. įsikūręs čekų skyrius. Septyni
Visi dar prisimena 1970 m., kai- asmenys buvo sužeisti, tarp jų
Filipinuose viešėjusį Paulių VI keturi radijo tarnautojai. Dėl
bandė nužudyti kunigu apsiren sprogimų teko nutraukti žinių
gęs bolivietis dailininkas. Apie transliacijas į R, Europą, bet
Jono-Pauliaus II planuojamą “Laisvosios Europos” radijas
nužudymą gandus skleidė ryšius netrukus vėl pradėjo regulia
su Indija turinti ekstremistinė rias programas. Sprogimai pa
sekta Ananda-Marga. Įtampą žeidė dalį pastato, buvo girdimi
sukėlė Manilos Šv. Tomo uni tolokai nuo jo. Policija kaltinin
versiteto stadijone prie popie kų dar nesusekė, bet įtariami
žiaus bandęs prasiveržti vienas komunistai ar Sovietų Sąjungai
jaunuolis. Jis betgi buvo ne tarnaujančios grupės.
ginkluotas ir iš Jono-Pauliaus II
Baskų teroras
susilaukė specialaus palaimini
Nepriklausomybės siekianti
mo. Iš Filipinų popiežius JonasPaulius II išskrido į Guamo sa teroristinė baskų grupė ETA
pagrobė tris garbės konsulus
lą ir Japoniją.
Ispanijoje. Aukomis tapo: Aust
Istorinis žingsnis
rijos konsulas H. Diez, Urugva
Prez. R. Reaganas JAV kon jaus — G. Biurrun, Salvadoro
gresą supažindino su savo pro — A. Fernandez. Visi pagrob
jektu, kuris paliečia šiemetinį tieji yra Ispanijos piliečiai. Mė
ir 1982 m. biudžetą. Valdžios iš gintas Portugalijos ir V. Vokie
laidos šiame laikotarpyje bus tijos konsulų pagrobimas nepa
sumažintos net $49,1 bilijono, vyko. Teroro bangą sukėlė bas
pajamų mokesčiai — 10%. Tai ko J. A. Izaguirros suėmimas
yra visiškai naujas ir lig šiol Madride įvykusiame susišaudy
nebandytas metodas kovai su me. Vėliau buvo pranešta, kad
infliacija ir nedarbu, siekiantis jis mirė nuo žaizdų. Deginimo
subalansuoto biudžeto 1984 m. žymės, vienos akies išlupimas
Pirmojoje pakopoje krašto ap betgi liudija, kad suimtasis ne
saugos išlaidos padidinamos atlaikė tardytojų kankinimų.
$7,2 bilijono. Projektą, atrodo, Teroristinė organizacija, savo
patvirtins JAV senatas, turintis rankose turinti pagrobtus kon
respublikininkų daugumą, bet sulus, reikalauja amnestijos po
juo yra nepatenkinti atstovų rū- litiniams kaliniams, bausmės
mus valdantys demokratai. kalinių kankintojams. Naujoji
Jiems nepatinka jų įvestų kai- krizė Ispaniją užtiko be vyriau
kurių programų apkarpymas. sybės. Atsistatydinusį premjerą
Nepriimtinas ir pajamų mokes A. Suarezą bando pakeisti L. C.
čio metinis sumažinimas 10% Sotelo, tačiau jo sudarytą ministrejus metus iš eilės. Esą juo terių kabinetą septynių balsų
daugiausia pasinaudos turtin dauguma atmetė parlamentas,
gieji, nedaug naudos turės ma pagal naują konstituciją turin
žiau uždirbantieji. Prez. R. Rea tis patvirtinimo teisę.
v
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Brangus lietuviai!
Visokia lietuviška veikla yra
prasminga, bet vertingiausia
yra ta, kuri pasiekia dabar ko
vojančius Lietuvoje.
Visa L. K. Religinė Šalpa yra
nukreipta tiesiai Lietuvon. Tie
sa, mes stengiamės informuoti
laisvąjį pasaulį ypatingai apie
okupanto pastangas naikinti
Lietuvoje religiją, ištikimybę
savo tautai bei tėvynei ir apie
lietuvių kovą prieš tas pastan
gas, tačiau pagrindinis L. K. Re
liginės Šalpos tikslas yra remti
lietuvių katalikų reikalus Lietu
voje.
Mūsų lėšos ateina tiktai iš lie
tuvių visuomenės. Turėtų nelik
ti nė vieno lietuvio, kuris savo
auka neįsijungtų į šią veiklą.
Kviesdami kiekvieną lietuvį at
siliepti, prašome tai daryti per
savo parapiją, kur būna šiuo
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Vaišes su duona ir vandeniu
Lietuvio misijonieriaus laiškas savo bičiuliams

Ačiū už Sveikinimus Kalė
doms ir Naujiems Metams, ačiū
už duosnią širdį, ačiū už ištiki
mą bičiulystę.
Jau beveik du mėnesiai, kai
sugrįžau ir esu vėl tarp savųjų
— mėgstu juos pavadinti Dievo
mažutėliais, kuriuos jau spėjau
labai pamilti.
Buvo labai miela vėl Europo
je pabūti, ten, kur jaučiuosi na
mie, bet, ačiū Dievui, ir čia, Ru
andoje, nebesijaučiu svetimas.
Tai yra viena iš gražiausių pa
tirčių, kiek Kristaus meilė betkur pasaulyje gali žmones su
artinti iki giliausios širdžių gi
minystės Jo didelėje meilėje!
Tokią giminystę ir suartėji
mą taip pat labai ryškiai paju/tau Europoje, besilankydamas
parapijose ir pas gausius bičiu
lius. Pakartotinai likau sujau
dintas pamatęs, kokia yra dide
lė ir duosni meilė daugelio
krikščionių širdyse, kad su to
kia didele auka padeda mūsų
žmonėms čia, Afrikoje, nors jų
asmeniškai nepažįsta. Tai Įrodo,
kokia yra krikščioniška gimi
nystė.
Mes, lietuviai, galime didžiuo
tis. kad mūsų žmonėse atsiran
da daug tokių didžiadvasių ge
radarių: jų sutikau Vokietijoje,
Italijoje, Prancūzijoje, Šveicari
joje. Ypatingai mus visus čia
sujaudino vienos lietuvaitės,
pensininkės ir ligonės, išskirti
nas duosnumas: ji gyvena skur
džiose sąlygose (tikrai mažai
kas Europoje gyvena tokiame
varge: vienas kambariukas, ,be
apšildymo, kuris tarnauja' vis
kam, net ir išvietė yra įtaisyta
viename kampe . . .), bet su di
dele meile sutaupo nuo savo
burnos, kas jai' pačiai būtų la
bai reikalinga, kad tik galėtų
■ padėti dar vargingesniem. Aš
dėkoju Dievui, kad leido man
pažinti šią didelės dvasios lietu
vaitę.
Tęsiu savo įprastus darbus,
nors malarija karts nuo karto
paguldo mane ir po truputį iš
čiulpia jėgas (turiu pripažinti,
kad po trejų metų Ruandoje žy
miai nusilpau), bet tai nekliudo,
kad mano džiaugsmas didėtų:
esu vis laimingesnis, kad galiu
dirbti ten, kur vadinamiem pa
saulio didžiūnam neįdomu, ne

reikšminga . . . Esu giliai Įsi
tikinęs, kad Dievo akyse kaip
tik “nereikšmingi” žmonės yra
patys didžiausi, jeigu tikime
Kristaus žodžiais. Didžiadvasiš
kumas, kurį sutinku čia Jo ma
žutėlių tarpe, man yra gražiausi*.
gyvenimo patyrimai. Kaip an
tai mūsų skautukai: per visus
tris mėnesius, kai buvau Euro
poje, kasdien daug valandų
dirbdavo, lygindami žaidimo
aikštę, sodindami žoles, kaps
tydami darže. Karts nuo karto
lankydavo apleistus senus žmo
nes. džiugindami juos savo nuo
širdžiu susidomėjimu ir nuneš
dami jiems maisto (pupelių, sal
džių bulvių), kurio irgi turėda
vo sutaupyti nuo savo burnos.
Visa tai buvo jų dovana man
sugrįžimo proga i Ruandą: jų
duosni meilė, įrodyta prakaitu
ir ištikimu kasdieniniu darbu.
Pačią sugrįžimo dieną vaikai
man surengė vaišes. Patiekalai
buvo geriamas vanduo (čia bran
gi retenybė) ir duona, kuri čia
yra taip pat retas skanėstas.
Kaikurie vaikai jos paragavo
šia proga pirmą kartą gyvenime.
Tai įvyko didesniųjų pastango
mis — jie čia sunkiai dirba ir
taupo. Norint suprasti jų auką,
reikia žinoti, kad čia suaugęs
darbininkas turi dirbti ištisą
dieną už vieną kilogramą duo
nos. Vaikui reikia visos savai
tės.
Visa tai mane skatina tęsti
su didžiausiomis viltimis, ne
žiūrint visų sunkumų, kurie vi
si pasidaro labai maži, palygi
nus su Kristaus gyvenimo pa
žadais, kurių jau dabar kasdien
apsčiai patiriu.
Baigdamas linkiu kartu su
mūsų krikščionimis ir visu
mūsų jaunimėliu Jums visiems
patirti tos didelės Kristaus meiJ
lės nuolatinį ’džiaugsmą šitais
naujais- metais!
Jums artimas tame
pačiame Kristuje,
Kun. Hermanas Šulcas
Musha, 1981.1.26
Mano adresas:
Pere Hermann Schulz,
Paroisse Musha,
B. P. 266 — Kigali,
Rwanda — Africa

Mūsų kredito unijos nariui

a+a Albinui Ptašinskui
mirus, jo žmonai LIDIJAI, sūnums ALGIUI ir VYTUI, mar
čiai ANGELEI bei visiems giminėms ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Mūsų kredito unijos nariui

a + a Juozui Gabrusevičiui ,
mirus, jo žmonai JUZEFAI, dukrai LILIJAI, žentui VIKTO
RUI bei visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia —

Monfrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

<£urniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
Įvairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

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

Vasario 16 išvakarėse, pakeliant Lietuvos vėliavą prie Toronto miesto rotušės. Iš kairės: KLB pirm. adv. J.
KURAITĖ, gener. Lietuvos konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS, miesto savivaldybės atstovas T. RUPRECHT, KLB To-,
ronto apylinkės pirm. R. JONAITIENE
Nuotr. St. Dabkaus

tviras laiškas kaltintojams
Didžiai gerbiamam Lietuvos žydų draugijos Izraelyje pirmininkui ponui Jacob Oleiski

GERBIAMAS PIRMININKE,
Skaičiau Tamstos viešą laiš
ką, paskelbtą “Tėviškės žibu
riuose” 1980. IX. 2.5, skaudžiai
kaltinantį lietuvių tautą už žy
dų naikinimą II D. karo metu.
Pagalvojau, kad neverta pradė
ti pokalbio su žmonėmis, kurie
tebėra pilni skausmo, pagiežos,
keršto, kurie dar nesuvaldo sa
vo širdies nei proto temdančios
aistros. Jokie argumentai ne
pakeis nei širdies, nei proto,
kai nejieškoma tiesos ir apie ją
nenorima nieko žinoti. Nebū
čiau šio laiško rašęs, jei nebū
čiau pastebėjęs, kad Jūs remia
tės Biblijos tiesomis, jas cituo
jate ir remiate savo argumen
tus. Tai rodo, kad Jūs, p. Jacob
Oleiski, esate tikintis žmogus,
ir Dievas gali būti mūsų bylos
teisėjas. Taip tegul ir būna.
Jūs tikite Dievo žodžiu ir Die
vo valia’. Tai man duoda vilties,
kad ir mano šis laiškas nenueis
niekais, o bus atidžiai perskai
tytas, apsvarstyti argumentai
visoje Jūsų draugijoje.

/
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Savo laiške Jūs rašote: “...vo
kiečiai buvo tie, kurie nuspren
dė, jog Lietuvos žydai turi būti
sunaikinti’,’.
Nesirengiu aš čia ginti vokie
čių tautos, bet tik noriu patiks
linti Jūsų pareiškimą, kad ne
tauta, ne vokiečiai, bet Hitlerio
režimas, nacionalsocialistų par
tija nusprendė sunaikinti visus
Europos žydus.
Darydamas iš to tolimesnes
išvadas, Jūs nutylite šiuos es
minius faktus: tai buvo karo
metas; Lietuvoje veikė karinė
ir civilinė vokiečių valdžia; jo
kios suvereninės valdžios lietu
viai neturėjo; visi žydų reikalai
buvo griežtoje karinės valdžios
kontrolėje; už kiekvieną paslėp
tą žydą grėsė mirties bausmė
visai šeimai.
Kolektyvinis kaltinimas, koks
daromas -visai tautai, negalėtų
būti kitaip pavadintas kaip ne
teisingu. Kiekvienas at'sakomingas tik už save. Tik Hitleris, Sta
linas ir panašūs tironai už vieną
vokietį ar už Vieną komunistą
baudė šimtus nekaltų žmonių.
Hitleris savo politiniame tes
tamente rašo: “Above all, I en
join the Government and the
people the duty of upholding
the racial laws in all their se
verity and mercilessly resisting
the universal poisoner of all na
tions, international Jewry”
(Adolf Hitler’s Political Testa
ment).

2
Jūs kaltinate lįetuvių tautą
žiauriais nusikaltimais ir klau
siate, ką mes esame padarę nu
bausti tiems nusikaltėliams, ku
rie šaudė žydus; jų daug esą
mūsų tarpe Vakaruose. Mes pa
darėme. gelbėdami žydus tiek,
kiek galėjome. Teisti nusikaltė
lius mes neturėjome teisės nei
tada Lietuvoje, nei dabar išei
vijoje. Kiti už mus teisė, mes
neturėjome nei savo tardytojų,
nei savo teismų ir neturime dar
iki šiol. Dėlto niekas iš mūsų
to ir negali reikalauti.
Mes žinom iš oficialių šalti
nių, kad lietuvių mažai buvo nu
teistų, o ir net tarp tų buvo žy
dų arba žydų kilmės žmonių.
Pvz. Jūs turbūt gerai pažinojo
te Vilniaus geto viršininką Ja
cob Gennsą. Jis buvo vokiečių
paskirtas visos Lietuvos ir Gu
dijos getų prižiūrėtoju, turėjo
vokiečių karišką laipsnį Ordnungsdienst Kommendant, ku
ris turėjo galios ir lietuvių bei

gudų policijoje. Po karo jis bu
vo Vilniuje nuteistas kaip žydų
naikintojas (The F. S. 67).
Neseniai teko skaityti laik
raščiuose, kad Wiesenthal įieš
ko Arnoldo Pabrėžos, atsakingo
už žydų žudymą Plungėje. At
sitiktinai sutikalT moterį iš
Plungės ir pasiteiravau, ar ji
pažįsta Arnoldą Pabrėžą. Pasi
rodo, ji gerai jį pažinojo. Tai
buvo inteligentiškų tėvų vaikas
— tėvas vaistininkas, turtingas
žmogus, motina — žydė. Kai jų
vaikas šaudė žydus, žmonės pik
tinosi ir šaukė: “Pirma sušaudyk savo motiną, tu, pusžydi”.
Galima tokių atsitikimų rasti ir
daugiau.
Buvo, tiesa, ir tikrų lietuvių
naikintoji! eilėse.' To mes ir
nenorime neigti. Visos tautos
turi savo nusikaltėlius, kurie
naudojasi kiekviena proga kitus
apiplėšti ar žudyti. Bet dėl to
niekas negali kaltinti visos tau
tos, vadinti ją banditų gauja,
kaip Jūs tai darote.
“The Final Solution”, Appen
dix II, skyriuje “The Fate of
Some of the Participants in
“The Final Sfohition” ’ (July
1967) yra nusikaltusių asme
nų sąrašas — 219 pavardžių as
menų, kurie iki 1967 m. buvo
įvairių Europos tautų teisiami
kaip karo nusikaltėliai ir žydų
naikintojai. Vieni jų buvo nu
bausti įvairiomis bausmėmis,
kiti nusižudė, dar kiti patys mi
rė, bet jie buvo pripažinti tais,
kurie vykdė žydų naikinimą Eu
ropoje. Nė vieno lietuvio jų tar
pe nėra. Vadinasi, nuo karo pa
baigos iki 1967 m. per 22 m. ne
buvo nė vienas lietuvis tardo
mas nei baudžiamas. Dabar
jau 34 metai, bet apie lietuvio
nubaudimą man neteko girdėti.
Kas dėjosi Lietuvoje, mes ži
nių neturime, bet Jūsų teigimu
“niekas nebuvo padaryta”. Tai
reiškia, kad nieko ir nebuvo.
Bylas sovietų teismai, kaip
Tamsta sakai, sudarė, bet įro
dymų neturėdami buvo privers
ti nutraukti. Jūs kaltinate sovie
tų teismus, kad jie nieko nepa
darė, tuos teismus, kurie nori
lietuvių tautą išnaikinti, tuos
teismus, kuriuose sėdi daug žy
dų teisėjų. Sunku būtų patikė
ti, kad jie iš palankumo lie
tuviams būtų bylas nutraukę.
Jūs, p. Pirmininke, suversda
mas visą kaltę lietuviu tautai
už žydų naikinimą, jžeidžiate ją,
ir pats prieinate prie visiems
matomo absurdo, sakydamas,
kad lietuvių, norinčiu šaudyti
žydus, būtų buvę dešimt tūks
tančių, jei vokiėčiai būtų davę
pakankamai ginklų. Vadinasi,
vokiečiai gailėjo lietuviams
ginklų, kad jie nesunaikintų vi
sų žydų ir jiemš patiems palik
tų naikinti. Toks Jūsų tvirtini
mas parodo, kiek Jūs galite bū
ti objektyvus tiesos jieškojime.
Bet jeigu prileistume, kad lietu
vių atsirado 10.000, tai ir tuo
atveju būtų tik 10,000 nusikal
tėlių, o ne trys milijonai.
Dabar leiskite paklausti Jus,
p. Pirmininke, kuo Jūs skiriatės
nuo tų, kurie už vieną nusikal

tėlį žudo šimtą nekaltų žmonių?
Ar tai neparodo, kad Jūsų siela
ištroškusi keršto, o ne tiesos?
3
Jūs, be abejonės, matėte fil
mą “Holocaust”, kuris nustebi
no pasaulį, bet kaip dokumenti
nis filmas jis prasilenkė su tie
sa: Varšuvos geto kautynėse
pasirodžiusius lenkų uniformo
je karius kalbėtojas (speaker)
pavadino lietuviais. Kaip galėjo
būti lenkų uniformoje lietu
viai? Jeigu jie jau neturėjo sa
vo uniformos, galėjo būti ap
vilkti vokiečių, bet jokiu būdu
ne lenkų, nes tuo laiku lietu
viams dėvėti lenkų karių uni
formą būtų tikras pažeminimas.
Apie Varšuvos getą turime
žinių, nes yra parašyta daug at
siminimų tų žmonių, kurie ten
gyveno. Plačia bibliografija
naudodamasis, dr. Philip Fried
man parašė dienyno forma kny
gą apie Varšuvos getą ir pavadi
no “Martyrs and Fighters”
(1954). Toje knygoje autorius
vaizduoja visą geto gyvenimą ir
kovas, aprašinėja kiekvieną die
ną apie vokiečių, lenkų, ukrai
niečių pasirodymus ir veiks
mus, bet nė vieno žodžio nėra
pasakyta apie lietuvius. Jei lie
tuvių dalinys būtų buvęs, jis bū
tų žinojęs ir užrašęs.
Po karo Varšuvoje buvo pa
gautas geto viršininkas Obergruppenfuehrer Juergen
Stroop. Jį teisme klausinėjo žy
mus žydų istorikas dr. Joseph
Kermish. Tame apklausinėjime
neužsiminta ar lietuviai dalyva
vo Varšuvos geto naikinime.
Matyt, niekam nebuvo žinoma,
niekas jų ten nematė, niekas ir
įtarti negalėjo. Stroop tikrai ne
turėjo jokios simpatijos lietu
viams ir būtų atsakęs į klausi
mą, kas ir kaip jam padėjo. To-,
kie klausimai jam buvo nuolat
ir nuolat keliami dėl kiekvie
nos grupės ir dėl kiekvieno
žmogaus (254 psl.).
Varšuvos gete veikė ir “Je
wish Gestapo”. Jie tikriausiai
būtų ką nors žinoję apie lietu
vius, būtų išlikę dokumentai, o
dabar nieko, tik tušti gandai.
Bet mums rūpi iš kur atėjo
tie gandai. Juos paskelbė Ge
rald Reitlinger savo knygoje
“The Final Solution”. -Knyga,
kaip jis pats sako, rašyta pasku
bomis, daug faktų, vietovių ne
patikrinta, neištirta. Tokia jo
laikysena matoma ir mūsų at
veju. Jis rašo, kad geto viršinin
kas Stroop turėjo “335 Lithua
nian militiamen from an SS
training camp at Trawniki” ir
daugiau nieko. Iš kur tos žinios
paimtos, kas pasakė, kas jiems
vadovavo, ar jie turėjo savo uni
formas, ar jie dalyvavo geto
naikinime, kada, kurią dieną?
Nieko daugiau (žiūr. 295 psl.).
Tuo tarpu Stroop teisme tokio
klausimo iš viso nebuvo. Jau 34
metai po karo, bet niekas nepa
tvirtino, kad lietuviai būtų da
lyvavę Varšuvos geto kautynė
se.. Tai kodėl žydai gamina to
kius gandais paremtus filmus?

tikslu rinkliavos, o visi kiti sa
vo auka siuskite: LITHUANIAN
CATHOLIC RELIGIOUS AID,
351 Highland Boulevard, Brook
lyn. N.Y. 11207y USA.
Iš anksto kiekvienam dėkoja
me ir linkime, kad Dievas gau
siai atlygintų.
LK Religinės šalpos valdyba

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

A+A
inžinieriui JONUI SUVEIZDŽIUI
mirus,
jo seserį DARUTĘ JANKŪNIENĘ Hamiltone, Ont.,
brolį ADOMĄ Lietuvoje bei jų šeimas giliai užjau
čiame ir kartu liūdime —
London, Ontario
Onutė ir KazY5 Kudukiai

MYLIMAI MAMYTEI

A+A
JUZEI PIVORIENEI
Lietuvoje mirus,
sūnui KOSTUI PIVORUI, žmonai SALOMĖJAI ir
dukrai JAVYGAI reiškiame nuoširdžių užuojautą —
A. L. Strumilai
S. A. Tallo^

V. A. Karauskai
A. S. Pundziai

PADĖKA
Mirus mano mylimam tėvui

A+A
ANTANUI GRAŽIUI
nuoširdžiai dėkojame kun. J. Aranauskui, SJ, už atlai
kytas ŠV. Mišios, Rožinį: koplyčioje ir palydėjimą į kapines. Dėkojame N. Pr M. seseriai Teresei už giedo
jimą šv. Mišių metu.
Mūsų gili padėka draugams ir pažįstamiems už
užprašytos šv. Mišias, už aukas Kanados Lietuvių Fon
dui Velionies vardu, už gėles ir užuojautas, išreikštas
asmeniškai ar spaudoje.
Jūsų parodytas nuoširdumas liūdesio valandoje
liks neužmirštdmas.

Ilona Gražytė-Maziliauskienė
ir giminės

Canadian &rt fHcmorials Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE • oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
IJank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

Darbovietės telefonas 278-2757
Nartių telefonas 278-4529

(Bus daugiau)

(‘Laiškai Lietuviams”
!

organizuoja labai jdomię ekskursiję
i Egiptę, Sventęję Žemę ir Graikiję.

!
)
į

Pakeliui sustosime Romoje. Dar yra laisvų vietų. Skubėkite registruotis "Laiškų Lietuviams" adresu arba rašydarni tiesiog kelionių biurui: American Travel Service

Išskrendame balandžio 25 d., grįžtame gegužės 14.

Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, III. 60643,
USA.

Gavę jūsų laišką, atsiųsime smulkesnių informacijų.

YONGE MEMORIALS

LTD.

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

Lietuvos laisvės dvasia
- švyturys pasauliui

Tėviškės Žiburiai

•
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Ontario premjero William Davis kalba Vasario 16 iškilmėje
1981. 11.15 Toronto universiteto salėje

Vasario 16 iškilmė Toronto universiteto salėje “Convocation Hall”. Kalba Ontario premjeras WILLIAM DAVIS

“Gemma, mes su Tavimi!”
Gemmos-Jadvygos Stanelytės teismas Kelmėje, paskyręs trejų metų lagerio bausmę už
procesijų Šiluvon. Aprašymas iš pogrindžio "LKB Kronikos" 46 numerio

1980 m. gruodžio 16 d. Kel
mėje Įvyko Gemmos-Jadvygos
STANELYTĖS teismas. Saugu
mas norėjo, kad šis procesas
Įvyktų niekam nežinant, — ne
buvo pranešta net artimiausiems
giminėms. Ankstų rytą, dar
tamsoje, prie teismo durų susi
rinko būrys Gemmos bičiulių.
Kai prie teismo sustojo pilka ka
lėjimo mašina, kažkas iš Gem
mos draugų, prasiskirsčius mi
licininkams, prišoko prie geleži
nės kalėjimo mašinos ir garsiai
sušuko prie pat automašinos du
rų plyšio: “Gemma! Gemmute!
Mes su tavimi!”
Atvažiavusieji greitai sužino
jo, kur yra teismo salė ir- sku
biai sugužėjo Į vidų. Teismo dar
buotojai neramiai žvilgčiojo į
salėje sėdinčius, o po kurio lai
ko atėjo solidnus veikėjas ir mi
licininkas ir visus išvarė iš sa
lės, sakydamas, kad toje salėje
bus kita byla, o STANELYTĖS
teismas būsiąs vėliau. Išvaryti
žmonės nuėjo į teismo pirminin
ko kabinetą ir čia sužinojo, kad
Gemmos teismas būsiąs 12 va
landą ir jis įvyksiąs pirmininko
kabinete. Išvaryti teisiamosios
draugai ir pažįstami sustojo ant
teismo laiptų ir koridoriuje, nes
lauke buvo šalta ir drėgna. Žmo
nių prie teismo rinkosi vis dau
giau ir daugiau, — suvažiavo iš
tolimiausių Lietuvos kampelių:
kunigai, jaunimas, pagyvenę
žmonės. Visi -norėjo patekti Į
teismo salę, bet milicija griež
čiausiai saugojo teismo duris.
Atvažiavę kunigai — A. SVA
RINSKAS, S. TAMKEVIČIUS,
V. VĖLAVIČIUS prisistatė kaip
TTG Katalikų Komiteto nariai ir
prašė leisti pasimatyti su teis
mo pirmininku. Tačiau jokie įro
dinėjimai, jokie reikalavimai ne
suminkštino liaudies valdžios —
milicija kunigų neįleido net pro
duris į koridorių. Galiausiai ap
gaulės būdu daugelį laukiančių
jų pavyko išvilioti prie kitų du
rų iš lauko pusės — saugumie
čiai sakė, jog per jas bus leidžia
mi į salę ir, kurie pirmieji sto
vės prie tų mažųjų durų, tie pa
teks į salę.
Pagaliau prasidėjo teismo po
sėdis. Į salę, iš kurios apgaule
ir grasinimu buvo išvaryti atva
žiavusieji, pro administracinį
įėjimą suėjo apie 10 liudininkų
ir Saugumo pakviestieji — iš vi
so apie 60 žmonių. J salę įleido
taip pat Gemmos seserį. Be to,
pamatę prie duru stovinti šiau
lietį M. JUREVIČIŲ, jam leido
dalyvauti teismo procese. Visi
kiti laukė gatvėje.
Teismo kolegijai pirmininka
vo teisėjas RAZIŪNAS, proku
roras MURAUSKAS. Teisiamajai atsisakius advokato, pastara
sis išėjo iš salės.
Teismui prasidėjus, už langų
pasigirdo bendrai gatvėje kalba
mas rožančius. Tuomet teismą
nutraukė, kaltinamąją išvedė,
ir lauke prasidėjo tikinčiųjų
gaudymas, stumdymas, tąsymas.
Kadangi buvo suvažiavę labai
daug milicijos ir saugumiečių,
jie lengvai susidorojo su žmo
nėmis. Buvo suimtas kun. Juo
zas ZDEBSKIS, Saulius KELP
ŠA ir Petras GRAŽULIS. Iš jų
atėmė laikrodžius, diržus ir kt.
ir įstūmė į nešvarias kameras.
Visą susirinkusią gausią mi
nią milicija pervijo net į kitą
gatvės pusę ir nieko neprileido
net iš tolo prie teismo durų.
Nubloškus tolyn minią, į salę
vėl buvo įvesta teisiamoji STA-

NELYTĖ, lydima trijų automa
tais ginkluotų kareivių.
G. J. STANĖLYTE kaltinama
240 str. už veltėdžiavimą ir 199
str. 3 d. už viešos tvarkos pa
žeidimą.
Pakviesti liudininkai — Ty
tuvėnų apylinkės pirmininkas,
Kelmės rajono autoinspektoriai
ir kiti liudijo, jog G. STANELYTĖ 1979 m. rugpjūčio 26 d. va
dovavo eisenai iš Tytuvėnų į Ši
luvą. Vienintelis liudininkas —
Panevėžio autobusų parko vai
ruotojas ČERŠKA, tuo metu
važiavęs keleivine mašina pro
Tytuvėnus, paliudijo teisingai,
sakydamas, kad eisena nedaug
tesutrukdė judėjimą. Žymiai
daugiau laiko sutrukdė autoins
pekcija, betikrindama automaši
nas. Tačiau autobusas vis vien
Į paskirties punktą atvyko lai
ku. Teismas buvo labai nepaten
kintas CERŠKOS liudijimu ir
jam net pagrasino.
Teisiamoji STANELYTĖ drą
siai pareiškė, kati jt organizavu
si ir iš dalies vadovavusi eise
nai todėl, kad jai brangios se
nos lietuvių tautos tradicijos.
Eiseną paskatino organizuoti
klystantis Lietuvos jaunimas.
Lukiškių kalėjime praleisti pen
ki siaubo mėnesiai tai puikiau
siai patvirtino. Čia ji susidūrusi
su jaunimu, praradusiu betkokius idealus, betkokį žmonišku
mo jausmą. Kadangi teismas
kaltino teisiamąją, kad eisena
įžeidusi ateistų jausmus, o taip
pat, jog ji buvusi be leidimo, į
tai kaltinamoji atsakė: jeigu ei
sena būtų buvusi ne religinė,
niekam nebūtų užkliuvusi. O
dėl įžeistų ateistų jausmų, ji pa
aiškino, kad ateistai dažniau už
gauna tikinčiųjų jausmus per
televizijos laidas, literatūrą ir
kt., o jie tačiau nebaudžiami.
Kaltinimui'dėl veltėdžiavimo
trūko įrodymų.
Paskutiniame žodyje G. STA
NELYTĖ pasakė: “Esu giliai re
liginga. Nors laisvė labai bran
gi, bet tikėjimas man branges
nis už laisvę.”
Teismas nuteisė G. J. STANELYTĘ trejiem metam bendro
režimo lagerio.
Teismo proceso metu, nors
oras buvo šaltas ir drėgnas, bet
minia lauke nesiskirstė, vis augo
ir augo. Einantieji pro šalį klau
sinėjo, kokį nusikaltėlį teisia ir,
sužinoję, kad teisiama už reli
giją, už eiseną į Šiluvą, nenorė
davo tikėti ir daugelis pasilik
davo stovėti, norėdami sužinoti,
kaip visa baigsis. Atvažiavę to
limą kelią, nemigę, nevalgę, pa
stirę nuo šalčio, išstovėjo visą
dieną ant gatvės. Nors vakarop
pradėjo smarkiai lyti, tačiau nie
kas nesiskirstė.

Tikintieji labai nerimo dėl ne
kaltai suimtųjų ir, nesulaukda
mi juos paleidžiant, parašė pro
testą. Po juo pasirašė 60 žmo
nių. Tik vėl vargas: nebuvo kam
jį įteikti, nes prie jokio virši
ninko milicija neprileido. Kas
tik prisiartindavo prie pareigu-nu, tuos vydavo šalin, apšauk
dami juos “banditų išperomis”,
apipildami necenzūriniais žo
džiais, o bandančius jieškoti tie
sos — stumdė, grasindami su
sidoroti su jais.
Pasibaigus teismui ir išvažia
vus kalėjimo mašinai į gatvę,
minia pradėjo mesti gėles ant
mašinos ir šaukti: “Gemma! My
lim! Gemma! Mylim!”.
Nors kalėjimo mašina išva
žiavo, bet minia nesiskirstė —
laukė suimtųjų. Galiausiai vie
nas po kito grįžo suimtieji. Ti
kintieji triukšmingu entuziazmu
sutiko grįžtančius iš milicijos, o
kun. Juozui ZDEBSKIUI dar
gatvėje įteikė gėles, ir čia pat
minia išsiskirstė.
Lietuvos KP CK sekretoriui P. GRIŠ

KEVIČIUI
Nuorašas: Kelmės raj. vidaus reika
lų skyriaus viršininkui
Pareiškimas
1980 m. gruodžio 16 d. mes, že
miau pasirašiusieji asmenys, atvyko
me dalyvauti viešame Jadvygos STANELYTES teismo procese. Milicija
ir saugumiečiai nė vieno iš mūsų i
teismo salę nejleido — visus nuvijo
net nuo teismo rūmų, o tris asmenis:
kun. J. ZDEBSKI, Saulių KELPŠĄ
ir Petrą GRAŽULI be jokios prie
žasties suėmė. Ta proga mes išreiš
kiame protestą, kad tarybiniai parei
gūnai grubiai laužo LTSR konstituci
ją ir įstatymus.
Reikalaujame nedelsiant paleisti
sulaikytus asinenis.
Pasirašė: E. šuliauskaitė, A. Ra
manauskaitė, N. Sadūnaitė, B. Staniulytė, J. Kuodytė, R. Kabkaitė, O.
Kavaliauskaitė, J. Šileikis, B. Daknienė, E. Petrylaitė, M. Klimkaitė,
O. Dranginytė, L. Stankūnatė, B.
Griciūtė, D. Dambrauskaitė, B.
Šauklienė, R. Bumbliauskaitė, D.
Meškauskaitė, J. Petkevičius, T. Ste
ponavičiūtė, kun. J. Razmantas, kun.
S. Tamkevičius, J. Baužaitė, L. Bru
žaitė, kun. A. Svarinskas, Z. Vasauskienė, J. Kerbelytė. B. Mališkaitė,
G. Drungilaitė, N. šukevičiūtė, A.
Umbrasaitė, P. Stankūnienė, C. Ule
vičienė, E. Drungelienė, V. Grincevičiūtė, M. Bieliauskaitė, R. Teresiūtė, L Pelionytė, L. Briliūtė, G.' Mačenskaitė, G. Buzaitė, A. Augustinavičiūtė, B. Briliūtė, B. Valaitytė, D.
Dukauskaitė, B. Vazgelcvičiūtė, J.
Judikevičiūtė, A. Montvilaitė, A.
Kaušilienė, M. Gavėnaitė, V. Vaičiū
nas, J. Jankauskienė, R. Tamašaus
kaitė, A. Kiaulevičiūtė, A. Šukytė,
B. Mišeliūnienė, P. Darjenytė, J.
Meškauskienė. C. Meškauskas, B. Mi
niotas, E. žygaitė, E. Žilienė, V.
Žiezdrytė, M. Genytė, P. Šiaulytė,
P. Žąsinas, A. Stukienė, kan. B. An
tanaitis

Mes šioje provincijoje ir šio
je šalyje daugelį dalykų laiko
me savaime gaunamais, būtent:
laisvę savaip tikėti, turėti savi
tas politines pažiūras, rūpintis
kultūriniais, istoriniais ir asme
niniais dalykais.
Taip pat savaime gaunamu da
lyku laikome laisvę išrinkti tuos,
kurie mus valdo, ir būdus, ku
riais jie valdo. Dažnai savaime
gaunamais dalykais laikome
žmogaus teises, pasirinkimo lais
vę ir pagrindines ekonomines
galimybes.
Norint pilnai įvertinti tai, ką
turime, reikia palyginti mūsiš
kes gyvenimo sąlygas su tomis,
kurios paskatino tiek daug pa\ vergtų Rytų Europos kraštų
žmonių apsigyventi Kanadoje.
Tai žmonės, kurie tikrai supran
ta, ką reiškia kurti savo ir sa
vo vaikų gyvenimą laisvių bei
įvairių galimybių atmosferoje.
Kanados lietuvių bendruome
nė praturtino plataus masto
kultūriniu, profesiniu ir versli-,
niu įnašu mūsų valstybę, jos lo
bį ir jos ateitį. Taip pat ji pra
turtino mus skelbimu jų neuž
mirštamo fakto, kaip greitai ga
li būti prarasta laisvė bei ne
priklausomybė grubios jėgos
panaudojimu, kaip greitai laisva
valstybė gali būti sunaikinta bei
paminta priespaudos, nevilties
ir nežmoniškos tarptautinės so
vietų agresijos.
Laisvos Lietuvos dvasia te
bėra gyva viso pasaulio lietuvių
širdyse, mintyse ir viltyse. To
ji dvasia turėtų būti mums tik
ra pamoka, sakanti, jog laisvė
labiausiai grasoma tada, kai lai
koma savaime gaunamu dalyku.
Sovietinis komunizmas ir avan
tiūrizmas tada yra pavojingiau
sias, kai jo grėsmė nepaisoma.
Mes šioje salėje, šioje provin
cijoje, šioje šalyje nemenkinki
me rimtumo dabartinių įvykių
Rytų Europoje. Tai turėtų būti
aišku visiems iš Lenkijos įvykių.
Istorinė krikščionybės šalis ir

■
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įvairios sąmoningos jėgos Len
kijoje šiandieną siekia iškirsti
iš monolitinės komunistų biuro
kratijos truputį daugiau laisvės,
truputį daugiau paslaugumo bei
teisingumo, truputį daugiau
ekonominių galimybių.
Niekas iš mūsų nežinome,
kiek sėkmingos bus tos pažan
giosios jėgos. Svarbu, kad jos
būtų sėkmingos ir kad lenkų
tauta rastų savitą pusiausvyrą.
Labai svarbu, kad šios šalies
vyriausybė būtų pasiruošusi
veikti atsakingai drauge su At
lanto Sąjungos nariais, kad ne
būtų abejonių apie Vakarų pa
saulio susirūpinimą lenkų tautos
teisėmis.
O tuo tarpu mes savo šalyje
pažvelkime į pagrindines žmo
gaus teises, kad niekas iš mū
sų, kokių politinių pažiūrų bei
kultūros bebūtų, nelaikytų šių
teisių bei laisvių savaime gau
namu dalyku.
Su pasididžiavimu prisimenu
buvusį šios šalies minister} pir
mininką John George Diefenbakerį, kuris turėjo drąsos
Jungtinėse Tautose atvirai kal
bėti apie baltiečių tautas. Tokią
drąsą mes seniai bematėm. Tai
drąsa, kuria gali didžiuotis vi
si kanadiečiai, nes ji rodo, kaip
šis kraštas ir jo siekiai yra ver
tinami tarptautinės bendruome
nės.
Sovietinė priespauda ir atkak
li komunistinė dogma sutriuški
no Lietuvą prieš daugelį metų.
Tačiau Lietuvos nepriklausomy
bės dvasia tebėra gyva. Ji yra
švyturys viso pasaulio žmonijai,
simbolis kultūrinio turtingumo
ir tautinės tapatybės, reikšmin
gas visam pasauliui. Mes Onta
rio provincijoje esame laimin
gi, kad galime tuo švyturio
spindėjimu dalintis. Dėlto dera
šiandieną visiems ontariečiams
sustoti momentui ir išreikšti
savo .padėką šios Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga.
Ačiū jums visiems.

2000 KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ
Suėmimai, kratos ir bylosi
apie kurias girdisi Vakaruose,
tėra matoma dalis represijų le
dyno. Apie “ledyno” dydį gali
ma spręsti, remiantis neseniai
išleistu Vakaruose “Vadovu po
Sov. Sąjungą”. Nežinia, ar ko
kiame nors kitame pasaulio
krašte galima būtų paruošti to
kį vadovą. Jame yra pateikti
tikslūs adresai 2.000 koncentra
cijos stovyklų, kalėjimų ir psi
chiatrinių kalėjimų. Vadove yra
Sov. Sąjungos žemėlapis, 120
apskričių ir miestų žemėlapių,
kuriuose nurodyti kalinimo
įstaigų adresai. Kiekviename
žemėlapyje yra paaiškinimai,
tramvajų, troleibusų bei auto
busų numeriai, galintieji turis
tą nuvežti ten, kur sovietinis pi
lietis yra vežamas nemokamai.
Stovyklų sąraše yra jų apie 150
moterims su mažais kūdikiais.
Yra nurodyti 41 stovyklos adre
sai, kur kaliniai kasa karo pra
monei uranijų, valo išmetimo

vamzdžius x atominių povandeni
nių laivų. Mirtinis spinduliavi
mas, atliekant šiuos darbus, yra
neišvengiamas, nes dirbantieji
nėra aprūpinti apsaugos drabu
žiais. Vadovas pabrėžia, kad į
šias mirties stovyklas yra siun
čiami ne tiktai žmonės, nubaus
ti ilgalaikėm bausmėm, bet ir
kaliniai, atliekantieji 5-10 metų
bausmes!
(“Kultūra” 1980 m.,
11 nr„ 58 psl.).

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).

Persikėlėm naujon vieton

MAE-LAI^E BKIERLS
naujas adresas

MAE’S FASHIONS LTD.
1603 Clarkson Rd.,
MISSISSAUGA, ONTARIO
(CLARKSON RD. PLAZA)

Telefonas 823-5960
Priimame jums patogiausiu laiku
Kreipkitės: ONA STONČIUS

JADVYGA STANELYTE pavergtoje Lietuvoje nubausta trejų metų lagerio
bausme už maldininkų procesijos organizavimą šiluvon

“Vilniaus” karalaitės rinkimuose 1981 m. vasario 14 d. Toronto Lietuvių
Namuose. Kairėje — "Vilniaus” karalaitė ALDONA BIRETAITE ir jos
palydovė BIRUTĖ NAKROŠICTĖ

Dar karta - kodėl?
c.

Atviras laiškas dailininkui V. K. Jonynui

Supažindino mus Vilniaus
Operos ir Baleto Rūmuose.
Rumšiškėse man įteikėte pa
kvietimą į Jūsų ruošiamos paro
dos Vilniaus Parodų Rūmuose
atidarymą. Esu tikra, Jūs ma
nęs neatsimenate, bet tai ir ne
svarbu. Noriu tik pasakyti, kad
tuo metu buvau Vilniuje ir esu
gyva liudininkė Jūsų pasakytos
atidarymo metu kalbos su pir
muoju sakiniu: “Dėkoju komu
nistų partijai už suteiktą man
progą ...” Tuo pačiu galiu pa
liudyti vilniečių nuotaikas ir
reakciją, kurią tie žodžiai iš
šaukė.
O parodos laukė visi! Tai bu
vo to rudens, šalia universiteto
400 metų jubilėjaus šventės,
vienas iškiliausių įvykių. Juk
tai pirmoji jau prieškarinėje
Lietuvoje pagarsėjusio ir dabar
gyvenančio laisvuose Vakaruose
menininko paroda. Gyvas pa
vyzdys partijos melo, kad lietu
vis menininkas negali Vaka
ruose pragyventi dirbdamas tik
savo srityje. O šis gyvena! Ir ge
rai gyvena!
Į atidarymą susirinko minia.
Ar ne tiesa, gerb. dailininke?
Susirinko ne tik pasižiūrėti pa
veikslų, bet ir išgirsti svečio
iš laisvojo pasaulio viešo žodžio.
Mačiau šypsenas minioje, kai
pirmasis kalbėtojas (atleiskite,
jo pavardė išbluko iš atminties),
apibūdindamas Jūsų ir Jūsų
žmonos darbus, visą laiką links
niavo “ponas Jonynas”, “ponia
Jonynienė”, “ponai Jonynai” iš
Niujorko. Kiti Jus vadino “drau
gu” ar “kolega”. O kai atėjo Jū
sų eilė, po pirmojo sakinio, tik
ra to žodžio prasme, norėjau
prasmegti į žemės gilumą. Ap
sidairius, daugelyje veidų ma
čiau, šalia didelės nuostabos,
skausmą akyse ir karčią šypse
ną lūpose. Nuleidus galvą, pri
siminiau 1967 m. Vilniuje ap
lankytą savo seną, aklą mate
matikos mokytoją, tikrą augšstaitį, kuriam aš vis dar buvau
“. . . čiūtė”, o ne “. . . ienė”, ir
jo klausimą: “Panela. ir ką jūs
ten laisvėje darote, kad mums
būtų šiek tiek lengviau?”
Aš nemanau, kad Jūsų, gerb.
dailininke, draugai, kurie Jus
taip gerbė, visur vedžiojo, su
teikė progą atostogauti Druski
ninkuose, fotografavo ir juos
tomis puošė. — kėlė tokį klau
simą, ir dėlto nežinote, kaip
sunku į jį atsakyti. Prakaitavau
su atsakymu. Kaip nežmoniškai
sumažėja ir suprastėja tie mūsų
didieji veiklos darbai, kai mes
aukojam tik dali savo laisvo lai
ko ir keletą dolerių, o jie ten
rizikuoja ne tik laisvės atėmi
mu, bet ir gyvybe. Ir štai, at
stovas iš tų laisvųjų Vakarų ati
daro burną su “dėkoju komunist'ų partijai.” Tas vienas saki
nys nustelbė visus Jūsų vėliau
pasakytus gražiuosius žodžius
apie Tėvynės meilę, gardžią jos
juodą duoną ... Ir dėlto Jūs
esate puolamas ir anapus, ir šia
pus, dėlto esate minimas tik Jūs
vienas, nes Jūsų žmona viešai
niekam nedėkojo.
Skaičiau keletą kartų mūsų

spaudoje nuomones, kad turime
paruošti savo jaunimą, leisdami
į Lietuvą. Sutinku. Nors, iš tie
sų. niekur dar nemačiau pa
rašyta ir negirdėjau, kad nors
vienas jaunuolis dėkotų komu
nistų partijai už leidimą pastu
dijuoti ar lankyti lietuvių kal
bos kursus Vilniaus universi
tete. Tai mes — vyresnieji tu
rime pasiruošti ir pasimokyti,
kaip elgtis ir ką kalbėti. Tai
mes esame tie didieji bailiai.
Tai buvo paskutinis mano va
karas Vilniuje ir iš parodos sku
bėjau į Dramos Teatrą paklau
syti Just. Marcinkevičiaus Maž
vydo, mokančio su didžiausia
meile savo “špitolininkus” skai
tyti pirmą.jį žodį “L i e t u v a”.
Bet visą laiką ausyse girdėjau
Jūsų padėką. Ir ne aš viena.
Esu tikra, visas Vilnius kalbėjo
apie tai. Kaikurie su pasitenki
nimu, kaikurie su dideliu kar
tėliu. Rytis Galvainis savo
straipsniu “Alma Mater” žur
nale mano susidarytą tuo metu
nuomonę patvirtina.
’ Iš teatro grįžome dideliu bū
riu ir ligi paryčių svarstėme
kodėl? Kodėl Jūs savo žodį pra
dėjote tokiu sakiniu? Nenorė
čiau net rašyti prie kokių išva
dų buvo prieita. Bandžiau jieš
koti pateisinimo, nes jutau, kad
Jūsų asmenyje buvo puolama
visa išeivija. Jokiu būdu jie ne
galėjo suprasti, kaip žmogus,
Jūsų amžiaus, galėjo dėkoti ko
munistų partijai, gerai žinoda
mas. kad tos pačios partijos dė
ka žuvo vienos lietuvių genera
cijos gražiausias žiedas, partijos
“meilė” Sibire palaidoję tūks
tančius tautiečių, o “globojanti
ranka” ir dabar dar glosto Pet
kų, Terlecką ir daug, daug ki
tų.. . Ir kas būtų atsitikę, jei
gu, skaitydamas iš to lapelio,
kuriame buvo surašyta kam rei
kėjo padėkoti, būtumėt išleidęs
tą pirmą sakinį? I Sibirą tik
rai nebūtų išvežę. Ir paroda bū
tų įvykusi, nes paskutiniu mo
mentu, prieš pat durų į pačią
parodą atidarymą ir po liaupsi
nančių pastabų apie “ponus Jo
nynus” iš Niujorko, tikrai nie
kas nebūtų drįsęs, nepasitaręs
su partija, daryti skandalo. Gal
būt pati paroda greičiau būtų
pasibaigusi, galbūt patį dailinin
ką mažiau būtų pagerbę, galbūt
daugiau jo ir neįsileidę .. . Tai
ir viskas.
Atsakymo taip ir neradome.
Galvojau, kad jį rasiu Jūsų
straipsnyje “Tėviškės Žiburiuo
se”. Deja. To visiškai neminite.
Ir iš tikrųjų, gerb. dailinin
ke. leiskite dar sykį paklausti
kodėl?
Kodėl? ...
M. Vasiliauskienė
• Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

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

4 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

•
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stogės” red. V. Kazokas. Jame pa
brėžiama, kad šiuo metu geriau tu
ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE rėti du savaitraščius, negu progra
važiuodama 4-5 kilometrų per valan
sausio 17 d. buvo surengtas pokylis, miniu keliu susiaurinti Australijos
VASARIO PRADŽIA
dą greičiu, švariai nuskuta trijų met
telkęs lėšas kultūrinei PLB veiklai. lietuvių spaudą į vieną laikraštį, ku
“Tiesoje” vasario 4 d. rašoma: rų pločio juostą. Šis originalus ledo
Šios iniciatyvos autorius yra PLB rį būtų lengviau išlaikyti ekonomi
“Kas vasarį tikėjosi gero rogių kelio, ‘skustuvas’ nė kiek nepažeidžia gat
valdybos pirm. V. Kamantas, ren niu požiūriu. Pasak V. Kazoko, “Mū
kas manė nusitiesti naujas slidžių
vių dangos”.
gėjų komitetą pavedęs sudaryti dr. sų Pastogė” visados žiūrėjo į “Tėviš
trasas — tuos mėnesio pradžia ap
P. Kisieliui. Dalyvių buvo susilaukta kės Aidus” ne kaip į konkurentą, o
vylė. Vėl pažliugo keliai ir kiemai,
PAŠILIŲ STUMBRYNAS
beveik 400. Juos su dalyvaujančiais greičiau kaip į talkininką ir bendra
vėl ant laukų telkšo balos, upelius
Senovės Lietuvoje buvo medžioja
organizacijų vadovais bei žymesniais darbį lietuviškoje veikloje.
užtvindė vanduo, supleišėjo ledas mi stumbrai, kol XVIII š. pabaigoje
visuomenininkais supažindino LB
Kuršių mariose . . .” Šia tema toje jų liko tik Belovežo girioje. Pasku
AUKSINĘ VEDYBŲ SUKAKTĮ
Marquette Parko apylinkės valdybos
pačioje “Tiesos” laidoje prašneko ir tinis stumbras ten krito 1921 m.
pirm. B. Vindašienė. Dainų progra Adelaidėje Australijos Lietuvių Die
Vilniaus orų biuro vyr. sinoptike Stumbrų atgaivinimas buvo pradėtas
mą atliko čikagiškiai solistai N. Lin nų metu atšventė Edvardas ir Aldo
Elena Tumienė: “Tokie pavasariški 1969 m. Naujamiesčio medžioklės
kevičiūtė ir B. Prapuolenis, neper na Zakiai, kuriuos 1930 m. Vytauto
orai, kaip dabar, kai vidutinė tem ūkio Pašilių miške. I ten įsteigtą
seniausiai PLB valdybos su koncer Didžiojo šventovėje Kaune sutuokė
peratūra siekia 1-2 laipsnius šilumos, stumbryną buvo atvežti du stumbrai
tais pasiųsti P. Amerikon. Jie atsi kun. J. Tumas-Vaižgantas. Aldona
paprastai būna kovo pabaigoje ar ba iš Maskvos srities draustinio. Po me
sakė honoraro, jį paskirdami toles Urnevičiūtė tada buvo mokytoja, Ed
landžio pradžioje. Atšilimo ‘kaltinin tų Pašilių miškas gavo dar šešis
nei kultūrinei Pl.B veiklai. Padėką vardas — vyr. leitenantas. Vestu
kai’ — ciklonai, kurių visa serija stumbrus. Rūpestingai globojama
tos veiklos rėmėjams pareiškė PLB vių vaišės įvyko pas vyriausią kariuo
formuojasi Atlanto vandenyne. Pa stumbrų banda kasmet padidėdavo
valdybos vicepirm. V. Kleiza, pakei menės kapelioną kun. V. Mironą. Pa
gauti vakarų srauto, jie dideliu grei 3-7 jaunikliais. Jiems buvo duodami
tęs pirm. V. Kamantų, kuris po ke dėkos Mišias Adelaidės Šv. Kazimie
čiu lekia virš Europos, nešdami šil “G” raidėmis prasidedantys vardai.
lionės šilton Australijon buvo susir ro parapijos šventovėje koncelebratą, drėgną orą . . .” Lietuvoje ter 1980 m. pabaigoje į Lopatinskojės
gęs. Gautos lėšos bus panaudotos vo vysk. V. Brizgys su klebonu kun.
mometras dienos metu rodo 3-6 laips medžioklės ūkį Ukrainoje iš Paši
PLB valdybos kultūrinių mainų pro A. Spurgiu, MIC. Pasirodo, kai sve
nius šilumos. Toliau E. Tylienė pa lių stumbryno iškeliavo Gina, Gied Toronto lietuviai žygiuoja pakelti Lietuvos vėliavos prie mesto rotušės Vasario 16 išvakarėse Nuotr. St. Dabkaus gramoms su lietuvių kolonijomis ki čias vyskupas buvo tik Brizgių Vinsakoja: “Patvino upės, ypač mažosios ra, Gitara, Giedruma su dviem pa
centukas, jis kartu su Aldona lankė
mokyklą. Auksinės vedybų sukakties
ir Nemuno intakai žemupyje — Mi tinais. Netrukus Ukrainon dar bus
Burlington, Ontario toseDR.šalyse.
DOMAS KRIVICKAS, gyve- vaišės įvyko Lietuvių Katalikų Cent
nijoje, Jūroje vanduo pakilo daugiau perkelti šeši Pašilių stumbryno au
ROBERTAS KALVAITIS garsėja nantis Marylando valstijoje prie Va re.
kaip 1,5 metro. Kuršių mariose ledas gintiniai. Sumažėjusią stumbrų bandą
kaip gabus krepšinio žaidėjas. Vieti šingtono, sausio 10 d. bičiulius pa
plonas, sutrūkinėjęs, stiprus vėjas prižiūri Juozas Markauskas ir Jonas
nis laikraštis "Burlington Gazette” kvietė į vaišes. Jiems tada paaiškė
lytis gena nuo krantų. Todėl eiti ant
Mikalajūnas, šiemet jų laukia dideli
knygų ir pašto ženklų paroda. Taip vasario 3 d. laidoje išspausdino ilgą jo, kad tos vaišės yra susietos su dau Britanija
ledo pavojinga . .
Jos nuomone, darbai — stumbryno pertvarkymas,
pat buvo 'aktyvus KLB krašto tary rašinį apie Rob Kalvaitį, pridėda geliu reikšmingų sukakčių: 75 m.
šiltas oras truks visą vasario mėnesį. nes bus sausinamas miškas, keičiami
LONDONO LIETUVIŲ NAMŲ
bos narys, o dabartinėje krašto val mas didelę jo nuotrauką. Jame rašo amžiaus, 55 m. visuomenino darbo,
aptvarai, statomi sandėliai.
dyboje yra Šalpos Fondo pirmininku. ma, kad R. Kalvaitis neseniai lankė 50 m. jo ir žmonos Gražinos diplo KLUBO narių susirinkimas įvyko
KARO ŽAIZDOS
Yra įsijungęs į “Talkos” bankelio si Australijoje, kur žaidė krepšinį mų gavimo, 45 metų vedybų. Be to, sausio 25 d. Iš 67 narių, kurių eilėse
Sovietų kariuomenės daliniai Klai
BAUSMĖ CHULIGANUI
valdybą, kur nuo 1978 m. eina pir su australiečiais (laikraštis nemini, tarptautinės teisės dr. D. Krivickas yra ir kitataučių, dalyvavo tik 13.
pėdą užėmė 1945 m. sausio 28 d.
Pranešimą
iš
teismo
salės
sausio
mininko pareigas. Salia to, nuo jau kad tai buvo S. Amerikos lietuvių prieš 40 m. buvo pakviestas Vilniaus Apžvelgiant veiklą, paaiškėjo, kad
Ligi to laiko buvo įsitvirtinę vokie
14
d.
“
Tiesoje
”
paskelbė
Vilniaus
nystės
dienų pamėgęs dainą, kaip ir grupė). Jis korespondentui pareiškė universiteto prorektorium. Su tomis klubas kasmet apie 20 kartų paruo
čiai, remiami karo laivyno patrankų.
jo sesuo solistė Juzė Krištolaitytė- planuojąs studijuoti architektūrą gausiomis sukaktimis supažindino dr. šia maistą įvairiems pobūviams bei
Trisdešimt šeštųjų šio įvykio metinių miesto Spalio rajono liaudies teismo
Daugėlienė, yra įsijungęs į parapi Waterloo universitete, kur sportas R. Zalubas. Sveikino: savo ir diplo priėmimams. Kalėdų proga pensi
proga klaipėdiečiai buvo suvaryti tarėjas Ignas Norvaišas. Byla lie
čia
21-nerių
metų
jaunuolį
Romual

jos chorą, pareigingai dalyvauja re ir mokslas lygiai vertinami. Pirmo matinės tarnybos šefo S. Lozoraičio ninkų laukia tradiciniai pietūs, su
prie V. Lenino paminklo. Gėlių
rengiamas N. Metų sutikimas. Šiais
dą Pūkštą, buvusį Vilniaus pirmosios
peticijose.
je eilėje jam rūpi studijos, antroje vardu — Lietuvos atstovas Vašingto renginiais daugiausia rūpinasi sekr.
puokštes padėjo Klaipėdos komunis
autotransporto
įmonės
vairuotoją.
Vaišių
metu
sveikinimus
pradėjo
— sportas. Šiuo metu jis žaidžia ne dr. S. Bačkis, Lituanistikos Ins
tai, karo veteranai, visuomenės at
prel. dr. J. Tadarauskas. Toliau svei Aldershot’s gimnazijos krepšinio ko tituto pirm. dr. R. šilbajorio vardu K. Morkūnas. Klubo narių susirinki
stovai ir netgi studentai su mokslei Vieną parėjusios vasaros vakarą jis
kino KLB krašto valdybos vardu J. mandoje. Žaisti pradėjęs lietuvių ko — istorikas P. Trumpa, šia proga me kilo pageidavimas plėsti kultūri
viais. Kaip atrodė Klaipėda 1945 m. su draugu išgėrė butelį degtinės ir
išsiruošė
namo.
Gyveno
jiedu
KaroR. Simanavičius, KLB Hamiltono mandoje prieš 13 metų. Tai buvusi taipgi prisiminta, kad dr. D. Krivic nę veiklą. Be to, buvo pageidauja
sausio 28 d., “Tiesos” š.m. sausio 28
liniškių
gatvėje,
tame
pačiame
dauapylinkės
pirm. dr. V. Kvedaras, gera pradžia. Vėliau daugiausia prie kas diplomatinei Lietuvos tarnybai ma. kad DB Lietuvių Sąjungos cent
d. laidoje rašo karo veteranas Stasys
giaaugštyje,
tik
kitoje
laiptynėje.
“
Talkos
”
bankelio
tarnautojų vardu jo pasisekimo prisidėjo treneris An jau yra paaukojęs 45 metus. Jam, ro valdyba, kasmet Vasario 16 pro
Jurginis: “Pastatai virto plytgalių
ga Lietuvių Namuose rengianti spe
Draugas,
atrodo,
laimingai
parkelia

— vedėjas R. Sakalas, parapijos cho gus. Kr.
kaip užsienio ministerijos pareigū cialų priėmimą kitataučiams ir lie
krūvomis. Uoste pilna išvartytų, su
vo
namo,
o
R.
Pūkštąs
nepasiekė
ro
vardu
—
A.
Tumaitis,
šaulių
kuo

nui, teko dalyvauti trijų ultimatumų tuviams, neužmirštų ir Lietuvių Na
gadintų pramonės, žemės ūkio maši
laiptynės: “R. Pukštui užkliuvo jau
pos — P. Kanopa, "Talkos” koopera
įvykiuose — Lenkijos, Vokietijos ir muose gyvenančių klubo narių. Jie
nų. Jas vokiečiai tikėjosi pakrauti ir
nuolis su mergina ant suolelio neto
tyvo valdybos ir medžiotojų bei žūkSovietų Sąjungos. G. Krivickienė- vis dar negauna pakvietimų. Naujon
išsivežti. Sugriautas celiuliozės fab
Sudbury,
Ontario
liese, nepatiko, kad šis nerūko ir
lautojų klubo vardu — J. Stankus.
Gustaitytė
reiškiasi kaip žurnalistė, Lietuvių Namų Klubo valdybon iš
rikas, susprogdintos tekstilės,, trąšų
LSST MAIRONIO KUOPOS ŠAU
Antanas Silgalis, sveikinęs draugų
“Draugo” korespondentė Baltuosiuo rinkti: pirm — P. Tričys, nariais —
įmonės. Kur žengi — visur minos. negali pasiūlyti cigaretės. R. Pūkš
LĖS
rengia
bendras
Velykas
(210
tąs žiauriai sumušė jaunuolį, suža
vardu, kaip buvęs Juozo pabrolis jo
se Rūmuose. Aukštuosius mokslus
Užminuoti buvo net medžiai. Mieste lojo jį. Įsisiautėjusį chuliganą at
vestuvėse, pabėrė humoro minčių, Drinkwater St.) Sv. Kazimiero para yra baigusi Prancūzijoje, dirbusi Lie M. Balčiūnas, M. Barėnienė, V. Leo
buvo sugriauta 70% statinių. Kalbė skubėjo sutramdyti kaimynai, bet ir
nas, ž. Matukienė, V. Piščikas ir V.
pijos
salėje.
Kviečiame
visus
daly
smagiai nuteikdamas susirinkusius.
tuvos finansų ministerijoje, moky Vilimaitė. Sekretoriumi ir toliau liko
damas tuo metu su Klaipėdos vykdo prieš juos jisai pakėlė ranką. R.
vauti, namuose neruošti pietų ir pra
Svečių
vardu
sukaktuvininkui
dovaną
tojavusi. Išeivijoje yra išleisdinusi pastovias pareigas turintis K. Ma
mojo komiteto pirmininku dirbusiu Pūkštąs už piktybinį chuliganizmu,
įteikė p. Pranckevičienė ir M. Kaz leisti porą valandų bendrai prie Ve dainų rinkinį apie Vilnių.
Viktoru Bergu, sužinojau, kad išva pasižymintį nepaprastu cinizmu, nu
kūnas.
lykų
stalo.
lauskienė. Pabaigai padėkos žodį, ta
duotame uostamiestyje buvo užregis teistas 4 metams laisvės atėmimo,
Atsiveskite vaikučius ir svečius.
rė
pats
šio
vakaro
kaltininkas
J.
Kriš

SOCIALINIS MANČESTERIO LIE- ’
Brazilija
truota labai mažai civilių gyvento bausmę atliekant sustiprinto režimo
Pelnas bus skirtas spaudai paremti.
tolaitis.
TUVIŲ KLUBAS metinį savo narių
jų . . .” S. Jurginis, užbaigęs karinę pataisos darbų kolonijoje.”
PRADINIAM
LIETUVIŲ
KAL

Bilietų
kaina
bus
paskelbta
vėliau.
Pasibaigus vakarienei, orkestrui
susirinkimą turėjo sausio 4 d. Iš
tarnybą, Klaipėdon atvyko 1946 m.:
grojant,
vyko šokiai iki vėlumos. Stalus prašome iš anksto užsisakyti BOS KURSUI Sao Paulo mieste va valdybos Jr revizijos komisijos pra
LIETUVOS
KIŠKIAI
“Teko vadovauti miesto atstatymo
dovauja
A.
D.
Petraitis.
Tikimasi,
pas
valdybos
narius.
Nuotaikingai ir gražiai vakarui va
nešimų paaiškėjo, kad 1980 m. buvo
darbams. Kartais tiesiog stebindavo
Z. Butkevičius "Valstiečių Laik JUOZAS KRIŠTOLAITIS, visuome
Skambinti telefonu A. Albrechtie- kad vasaros atostogų metu jį bus
nepalaužamas optimizmas žmonių, raštyje” 1980 m. gruodžio 2 d. pra nės veikėjas ir Hamiltono kredito dovavo K. Mileris. O susirinkę sve nei 674-9272, J. Labuckienei 897- lengviau lankyti studentams. Pamo atlikta nemažai darbų, dėl kurių su
klubo pelnas. Naujon valdy
kurie, pusbadžiu maitindamiesi, iki šneko apie nykstančius Lietuvos kiš kooperatyvo pirmininkas, kalba jam čiai, kurių buvo per 250 asmenų, 6431.
kos vyksta pirmadieniais ir antradie mažėjo
bon išrinkti: pirm. V. Kupstys, vice
suruoštame 60 metų amžiaus su yra dėkingi Gailutė! Krištolaitienei
vėlyvo vakaro valė nuo griuvėsių kius. 1971 m. Lietuvoje buvo 220.Valdyba niais. Kad jas vėliau galėtų tęsti pa pirm. A. Podvoiskis, sekr. J. Ver
kakties minėjime Nuotr. J. Miltenio už tokio pobūdžio parengimą. Ilgų
gatves, montavo įrengimus gamyklo 000 kšikių, 1972 m. — 214.000, 1973
tys kursantai, naudojamasi korespon- bickas, ižd. D. Jelinskas, nariai —
ir
darbingų
ateities
metų
Juozui
se, rentė statybų pastolius. Tuo metu m. — 228.000, 1974 m. — 219.000,
dencinio lietuvių kalbos kurso me P. Podvoiskis, J. Naujokas, O. Ra
JUOZAS
KRIŠTOLAITIS
—
SU

Krištolaičiui!
Klaipėdoje gyveno apie 15.000 gy 1975 m. — 202.000, 1976 m. — 200.todu.
Darbo pradžioje susilaukta de monienė, J. Butėnas, L. PodvoiskieStasys
Dalius
ventojų. Senamiestyje atstatėme duo 000, 1977 m. — 180.000, 1978 m. — KAKTUVININKAS. Iškilus visuome
vynių kursantų.
nininkas
ir
L.
Bendruomenės
veikė

nė ir J. Milaknis.
nos kepyklą, šeši tūkstančiai kastu 144.000, 1979 m. — 121.000, o 1980
BLB VALDYBOS PIRM. J. TATAWindsor, Ontario
vų, trys šimtai karučių, trofėjinė ma m. — tik 93.000. Leidžiamas medžio jas Juozas Krištolaitis peržengė savo
RŪNAS sausio 24 d. turėjo pasitari Vokietija
šina, kuria gabendavome nuolaužas ti kiškių skaičius kasmet mažinamas, amžiaus šešiasdešimtą slenkstį, ku
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
mą su PLB valdybos vicepirm. kun.
iš sugriautų rajonų — štai ir visa tačiau bendras jų skaičius pastebi riam ta proga šeimos iniciatyva vasa BĖS atstatymo 63-čioji sukaktis pa
LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA
A. Saulaičių, SJ, iš Čikagos atvyku
buvusioji technika . . .” Iš pranešimo mai krinta. Tas mažėjimas pastebi rio 7 d- buvo surengtos pagerbtuvės. minėta vasario 8 d. Minėjimas pra
“Labdara” 1981 m. proga sveikino
siu
į
Sao
Paulo.
Pagrindinis
dėmesys
Pats
sukaktuvininkas
ruošiamų
vai

aiškiai matyti, kad pradiniais poka mas visoje Europoje, net kiškių
dėtas 10 v.r. vėliavos pakėlimu prie
teko Brazilijos LB veiklai bei jos visas savo nares, narius bei rėmėjus.
rio metais klaipėdiečiai nesusilaukė aruodu kadaise laikytoje Vengrijo šių nežinojo ir vis.ai kita dingstimi miesto valdybos rūmų. Sv. Mišias už
ryšiams
su PLB valdyba. Birželio 5 Narių, mokančių kasmet po DM 20,
buvo
atvežtas
į
Jauninjo
Centrą,
kur
rimtesnės pagalbos, trūko maisto, je. Lenkijos Cempino medžioklės
žuvusius, rusų okupantų nukankintus
d.
Ibirapueroje
bus atidaryta kultūri joje tėra 90. Jeigu jų atsirastų dau
6
v.v.
laukė
didelis
būrys
artimųjų,
modernesnių įrankių griuvėsiams pa ūkio stotyje buvo atlikti specialūs
ir Sibiro tremtyje mirusius tautiečius
nė
paroda,
kuriai
rodinių BLB val giau, “Labdaros” iždas būtų padi
šalinti ir netgi sunkvežimių, bet at tyrimai. Pagal juos viena kiškė per draugų ir bendradarbių. Jis buvo su atnašavo ir tam moųientui pritaikin
dyba
tikisi
gauti
iš
PLB valdybos. dintas nario mokesčiu. 1980 m. “Lab
tiktas
plojimais,
gėlių
puokšte
ir
sirado dūdų orkestras. Kažkuris iš metus vidutiniškai atsiveda 8 kiš
tą gražų pamokslą pasakė klebonas
Kun.
A.
Saulaičiui,
SJ, taipgi bu daros” pajamos siekė DM 15.665,29.
gimtadienio
juosta.
radingas politrukas surankiojo mies kiukus. Iš to skaičiaus 4 žūsta žemės
kun. Domininkas Lengvinas šv. Ka
vo
pareikštas
pageidavimas
atsiųsti Didžiausią jų dalį sudarė aukos — •
K.
Mileris,
būdamas
šio
vakaro
va

te išlikusius pučiamuosius instru ūkio darbų metu, vienas neišlaiko
zimiero šventovėje. Pamaldos baig
DM 12.974,65. “Labdara”, pradžioje
muzikos
mokytojų,
kurie
surengtų
dovu,
pasveikino
sulaukusį
60
m.
am

mentus ir muzikantus. “Užlipę ant žiemos, vieną nušauna medžiotojai ir
tos Tautos himnu.
chorvedžių kursus Brazilijoje. PLB rėmusi tik lietuvių moksleiviją V.
žiaus
ir
pakvietė
visus
sugiedoti
“
Il

tuometinio žuvininkystės valdybos tik du lieka gyvi, jeigu jų nepagauna
DeSantis mokyklos salėje įvyko
valdybos pirm. kun. A. Saulaitis, SJ, Vokietijoje, dabar paramą teikia
giausių metų”. Vaišių maldą sukal minėjimas Apyl. valdybos pirm. Vy
pastato stogo”, —r pasakoja S. Jurgi plėšrūnai, neužpuola ligos.
iš Sao Paulo išvyko į Buenos Aires moksleiviams Suvalkų trikampyje ir
prel.
dr.
J.
Tadarauskas.
Nors
bėjo
nis, — “jie grojo, o mes apačioje mū
tautas Kutkus, jn., paaiškinęs minė
atstovauti ' pirm. inž. V. Kamantui Brazilijoje. Lenkijoje jau susilaukta
vaišės buvo suruoštos šeimos, tačiau jimo prasmę, pakvietė latvių atstovą
VANDENS VALYKLOS
rijome sienas . . .”.
Vll-jame P. Amerikos lietuvių kong su “Labdaros” pagalba augštąsias
kai
Juozas
Krištolaitis
yra
ne
tik
Didžiausia nutekamojo vandens va
sveikinimo žodžiui. Svečias p. Banga
rese. Brazilijos atstovai jame buvo mokyklas baigusių lietuvių. Cituoja
KAUNIEČIŲ “LEDLAUŽIS”
lykla visoje Lietuvoje statoma Vil šeimos vyras bei tėvas, bet ir pasi dirba “Windsor Star” laikraščio lei
BLB pirm. J. Tatarūnas, vicepirm. mas vienos universitetą baigusios
žymėjęs visuomenininkas, tai pobū dykloje, yra gerai susipažinęs su da
Kauno gatvėse žiemą būdavo sun niaus pakraštyje, Neries pakrantėse.
kun. Pr. Gavėnas, SDB, ir prel. P. lietuvaitės padėkos laiškas. Parama
ku nuvalyti apšalusio sniego kaubu Ji bus pajėgi išvalyti visą nutekamą vis įgavo visuomenišką atspalvį.
bartine pasaulinės politikos situaci
Brazilijos lietuvių studentijai teikia
Ragažinskas.
K. Mileris apibūdino sukaktuvinin
rius, kol Kauno politechnikos insti jį šio miesto vandenį. Stambius van
ja. Pagrindinis tos dienos kalbėto
ma
per BLB krašto valdybą, kuri ski
ko
nueito
gyvenimo
kelio
svarbes

tuto vibrotechnikos mokslinio tyri dens valymo įrenginius jau turi Klai
jas buvo J. R. Simanavičius iš To
ria
stipendijas jaunuoliams, daly
mo specialistai sukūyė ir sėkmingai pėda, Panevėžys ir Druskininkai. niuosius momentus, primindamas, ronto, buvęs KLB pirmininkas. Iš
Argentina
vaujantiems lietuviškoje veikloje.
išbandė specialų “ledlaužį”. Su nau 1981-85 m. laikotarpyje tokių įren kad Juozas .gimė 1921 m. sausio 28 samiai apibūdinęs nepriklausomybės
GABRIELĖ KEBLAITYTĖ, tre, 1980 m. pagausėjo drabužių siunti
juoju išradimu supažindina trumpas ginių susilauks Rokiškis, Nemenčinė, d. Vaitiškių km., Marijampolės aps., atštatymo eigą ir esamą rusų oku
čios kartos 18 metų amžiaus lietu niai lietuviams moksleiviams Len
pranešimas “Tiesos” sausio 17 d. lai Ukmergėj Radviliškis bei kiti mies gausioje 8 vaikų šeimoje. Tame kai puotos Lietuvos padėtį, kvietė jau
me
baigė
pradžios
mokyklą,
o
Mari

vaitė, dalyvavo Buenos Aires įvyku kijoje. Į šį darbą aktyviai įsijungė
doje: “Sunkvežimio priekyje sumon tai. Didelę pagalbą vandens valyk
nimą.
išlikti
gerais
lietuviais,
ROLANDAS
JONAS
STANKEVI

sioje filatelijos parodoje. Jos tėvas Kanados Šalpos Fondo skyriai Ha
tuotame įrenginyje sukeliami vir loms teikia Kauno politechnikos ins jampolėje marijonų gimnaziją. Ten
Po paskaitos Rūta Kuraitė ir Alma
miltone ir Montrealyje. Aukas moks
pesiai. Tartum mažyčiai pneumati tituto specialistai, pagrindinį dėmesį baigė ir mokytojų seminariją, bet Naikauskaitė padainavo savo sukurtų ČIUS, baigęs komercinius mokslus yra Zigmas Keblaitis, motina — ar leiviams galima siųsti “Labdaros”
Manitobos
universitete
bakalauro
nepasuko
mokytojo
keliu
—
nuvyko
niai plaktukai jie įveikia ledo suki skiriantys mėsos ir pieno pramonės
dainų. Tautinių šokių grupė “Audi laipsniu su pagyrimu. Vacio ir Gert gentinietė.' Gabrielė, nemokėdama pirmininko adresu: J. Glemža, Con
lietuvių kalbos, su Lietuvos istorija
bimą su asfaltu. Vibruojantiems fre- įmonėms. Joms jie parūpina efekty į veterinarijos akademiją Kaune. Po nys” iš Detroito, kuriai vadovauja
ventrain 33, 7260 Calw-Hirsau, W.
zams belieka susmulkinti kauburius ir vius vandens valymo mikroorganiz dvejų metų studijų, rusams grįžtant Rusnė Baltrušaitytė, gražiai pašoko rūdos Stankevičių sūnus. Kaip tėvai, susipažino ispanų kalbon išverstose Germany.
taip
ir
sūnus
Rolandas
su
savo
bro

į Lietuvą, atsidūrė Vokietijoje. Per
knygose. Su didelėmis pastangomis
nustumti į gatvės pakraštį. Mašina, mais būdus.
V. Kst.
keletą šokių. Minėjimas baigtas Tau liais aktyviai dalyvavo lietuviškoje
jai pavyko įsigyti nepriklausomos
ėjęs stovyklinį gyvenimąVokietijoje, tos himnu.
ELENA SKLĖRIENĖ, dail. Kaje
veikloje — lankė lituanistinę mo Lietuvos pašto ženklų rinkinį, už ku tono Sklėriaus našlė, mirė 1980 m.
1948 m. atvyko į Kanadą. Atlikęs dar
Po minėjimo visi dalyviai pakviesti kyklą, skambino pianinu įvairiuose
bo sutartį miškuose, apsigyveno Ha
rį minėtoje parodoje gavo sidabro gruodžio 23 d. Schorndorfe prie Suttmiltone, kur 1949 m. sukūrė šeimą į parapijos salę priešpiečių, kuriuos parengimuose. Motina ir visi trys medalį. G. Kcblaitytė nori įsigyti garto. Velionė jau buvo įpusėjusi 94labai
sumaniai
paruošė
darbščios
tau

sūnūs — pianistai. Vyriausias sūnus daugiau lietuviškų pašto ženklų ar tuosius savo amžiaus metus. Palai
su Gailute Kerniūte. Išaugino dukrą
Petras, prieš persikeldamas į Toron vokų su ženklais ir dalyvauti kitose dota gruodžio 29 d. vietinėse Schornir sūnų, kurie jau išskridę iš tėvų tietės.
Minėjimo diena surinkta aukų: tą, grodavo vargonais Winnipego lie
globos ir abu vedę.
parodose.
dorfo kapinėse.
Pelnydamas duoną plieno fabri-, KLB-nei $285, Tautos Fondui — tuvių šventovėje. Visi broliai daly
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AR

$250.
Aukų
rinkimas
tęsiamas
ir
to

vaudavo jaunimo stovyklose, buvo
ke ir augindamas šeimą, Juozas ne
sikrato lietuviško darbo ir visur yra liau. Tie, kurie minėjime negalėjo Mišių tarnautojai. Dabar Rolandas GENTINOJE 1980 metus užbaigė Lenkija
gruodžio 13 d. pobūviu savo salėje
dirbęs. Hamiltono lietuvių kolonijo dalyvauti, aukas gali įteikti B-nės pakviestas į “Continental Bank of
ŽINIŲ APIE 1980 M. JAUNIMO
je yra įmynęs ryškius savo darbo atstovui St. Naikauskui ir Tautos Canada” patarėju komerciniame sky Lanus. Vaizdelį apie vilką ir neklus VEIKLĄ Suvalkų trikampyje patei
Fondo atstovei Eug. Pakauskienei. riuje. J. B.
nius vaikus suvaidino gana gausi vai
pėdsakus ir tuo nusipelnęs padėkos.
VILNIUS E. Z.
kučių grupė. Vakaro dalyvius, kurių kia neperiodinės “Aušros” 1980 m.
Jis mokytojavo, buvo išrenkamas į
buvo beveik 200, pasveikino ir jiems 4 nr. Rugpjūčio 15 d. Kreivėnų kai
birželio 8 - 22,
apylinkės valdybą, kuriai 1966-67 m.
• Supažindikite savo draugus su St. Catharines, Ont.
laimingų
1981 m. palinkėjo SLA me ant Apšakalnio buvo surengtas
Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės
pirmininkavo. Tais metais pirmą kar “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
pirm.
H.
Levanavičius.
Veikliausios vakaras su degančiu laužu Vytauto
AUKOS TAUTOS FONDUI. St.
tą Hamiltono miesto bibliotekoje jo kite dar jų neskaitančių adresus. Jie
13 DIENŲ SU GIMINĖM ! ! I
narės
buvo
pagerbtos
gėlių
puokštė Didžiojo 550 metų mirties sukakčiai
Catharines apylinkės 1981 m. Va
iniciatyva buvo surengta lietuviškų gaus keletą numerių nemokamai.
mis,
veikliausieji
nariai
—
plojimu. paminėti, šiuo renginiu pasirūpino
Gegužės 14 — 28
Gegužės 28 — birželio 11
sario 16 proga aukojo $100: J. Šair programą atliko Punsko mokyklos
LIETUVIŲ SENELIŲ ŽIDINIO Lietuvių Visuomeninės Kultūros
rapnickas, A. Staugaitis; S60: J. GiLiepos 9 — 23
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje revičius; $50: P. Dauginas, J. Der- nariai Lietuviu Centre įvykusiame Draugijos būrelio nariai. Minėjimas
Rugpjūčio 13 — 27
Rugsėjo 3 — 17
vaitis, J. Kalainis; $25: S. Janušo metiniame susirinkime naujon savo užbaigtas vaišėmis, šokiais ir žaidi
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
įsikūręs nuosavuose namuose —
nis, P. Polgrimas, kun. J. Liauba, valdybon išrinko: pirm. inž. J. Gaidi- mais. Dalyvavo apie 200 lietuvių. —
Nuperkamė Lietuvoje giminėms automobilius.
mauską, vicepirm. A. Burbą, I sekr. Rugpjūčio 16-17 d.d. buvo suorgani
Smulkesnių
K. Jonušas, S. Setkus; $20: A. Gverzinformacijų
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
dys, P. Šukys, A. Šukys; $10: J. V. J. Mičiūdą, II sekr. Z. Tamošiūnaitę, zuota išvyka “Eglės ir Žilvino ke
tel.
(416)
537-3060
arba
532-8772
teirautis:
I ižd. L. Sruogą, II ižd. B. Survilą, liais”. Ji užbaigta menine programa
Alonderis, P. Šidlauskas, P. Balsas,
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
St. Gudaitis, J. Gudinskas, J. že narius — V. Grigaitį, J. Cikštą ir J. Eglinės piliakalnyje. Ypatingo dė
Morkūną. Senelių Židinio kapelionas mesio susilaukė S. Nėries “Eglės žal
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)
maitis. K. Mileris (Hamilton), A.
MOKAME UŽ:
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
depozitus (P.C.A)
6%
Zubrickas, J. Dainora, A. Jusys, J. yra kun. A. Steigvilas, MIC.
čių karalienės” inscenizacija. — Rug
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
santaupas
1 2z/ą %
Vyšniauskas, Strakauskas. E. Saka
sėjo 20 d. Punsko mokyklos ketvirto
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
term, depoz. 1 m. 121/2%
lauskas; $5: J. Tauteris, J. Karaliū Australija
kai surengė humoristinį krikštą 34Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
term, depozitus 3 m. 12%
f f f'V-Zf
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS
nas, V. Ruzgys, S. Ulbinas, A. Pama
“TĖVIŠKĖS AIDŲ” SAVAITRAŠ riem pirmokam. Kiekvienam jų pa
reg. pensijų fondo
13%
galius šeštadieniais uždaryta.
2385 Dundas St. W., Toronto
Tel. 532-8772
90 dienų depozitus
14%
taitis; $3: G. Palmer (Hamilton), ČIUI, kurį leidžia Australijos Lie gal charakterio bruožus bei polinkius
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.
IMAME UŽ:
L. Bakšys (Hamilton).
tuvių Katalikų Federacija, vasario 11 buvo parinkti vardai ir profesijos.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
nekiln. turto pask. 14-15%
Jonas Dervaitis,
Nuomojam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo” aparatus.
d. sukako 25 metai. Šia proga spe Ketvirtokai “krikšto” proga pirmo
asmenines paskolas
16%
Kapitalas — virš $15,000,000
Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.
Tautos Fondo įgaliotinis cialų sveikinimą paskelbė “Mūsų Pa kus apšlakstė vandeniu.
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Tėviškės Žiburiai

Problemos ir gražbyliai
Kas antri metai šaukiami
Australijos Lietuvių Bendruo
menės atstovų suvažiavimai,
oficialiai vadinami krašto tary
bos sesijomis. Kiekviena apylin
kė ar seniūnija i šias sesijas
siunčia savo išrinktus atstovus
(vieną nuo kiekvieno šimto žmo
nių). Posėdžiuose pilnateisiais
nariais dalyvauja: garbės nariai,
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, seimo nariai, krašto v-bos
nariai ir po vieną atstovą iš gar
bės teismo ir kontrolės komisi
jos.
Pastaroji krašto tarybos se
sija įvyko 1980 m. gruodžio 2830 d. d. Adelaidėje. Sesijoje da
lyvavo Adelaidės, Albury, Brisbanės, Kanberos, Geelongo, Hobarto, Melburno, Newcastle,
Pertho, Sydnėjaus, Wollongongo, Latrobe ir Sale apylinkių
bei seniūnijų atstovai. Jų turė
jo būti 65. Posėdžiams užsire
gistravo 59.
ALB krašto tarybos sesiją
pradėjo krašto v-bos pirm. V.
Neverauskas. Invokaciją skaitė
kun. P. Butkus. Šios sesijos me
tu pirmą kartą buvo sudarytas
garbės prezidiumas, į kuri pirm.
V. Neverauskas pakvietė PLB
pirm. V. Kamantą, J. E. vysk.
V. Brizgj, kun. P. Butkų ir dr.
A. Mauragį. Į darbo prezidiumą
buvo pakviesti ,— P. Bielskis,
A. Kantvila ir dr. A. Staugaitis,į sekretoriatą — K. Pocius, V.
Vitkūnienė ir G. Straukienė.
Suvažiavimą žodžiu sveikino
PLB pirm. V. Kamantas, pra
šydamas derinti savo veiklą su
PLB veikla, skirti ypatingą dė
mesį lituanistiniam švietimui,
remti Vasario 16 gimnaziją,
keistis kultūriniais parengimais,
remti jaunimo veiklą ir stiprin
ti politinę veiklą.
Žodžiu ir raštu suvažiavimą
sveikino visa eilė vietinių asme
nų ir organizacijų. Taip pat per
skaitytas pluoštas sveikinimų iš
įvairių organizacijų ir instituci
jų užjūriuose. Ta proga buvo
įteiktos dovanos vysk. V. Briz
giu! ir V. Kamantui. Vilniaus
400 metų sukakties medaliu ap
dovanota visa eilė ALB veikėju.
ALB Adelaidės apylinkės val
dybai pasiūlius, už 30 metų pe
dagoginę veiklą V. Statnickas
išrinktas ALB garbės nariu.
Mūsų veikla
Apie krašto v-bos veiklą pra
nešimą padarė V. Neverauskas.
Dvejų metų laikotarpyje kraš
to v-ba turėjo pajamų 14,300
dol., išlaidų — 10,000 dol. Se
kančiai krašto v-bai perduoda
ma 4,300 dolerių. Dėl pinigų
stokos krašto v-ba nevisuomęt
pajėgia padaryti tai, kas būna
suplanuota. Buvo nusiskųsta ko
munikacijos stoka tarp krašto
v-bos ir apylinkių valdybų.
Krašto v-ba palaikė glaudžius
ryšius su Baltiečių Taryba ir
Pavergtų Tautų Komitetu. Bu
vo palaikomi korektiški ryšiai
su Australijos vyriausybės at
stovais.
Krašto v-bos pastangų dėka
mus aplankė iš Kanados solis
tė G. Čapkauskienė, iš JAV sol.
P. Ragienė ir aktorius V. Žu
kauskas. Iš užjūrio svečių turi
me paminėti vysk. V. Brizgį,
PLB pirm. V. Kamantą ir V.
Kleizą. Kontaktai su Amerikos
visuomenininkais ir kultūrinin
kais Australijos lietuviams yra
labai svarbūs ir reikalingi.
Krašto v-ba atnaujino anks
čiau rengtas, bet vėliau nutrū
kusias Studijų Dienas, kurios
mums tuo svarbios, kad jų me
tu iškeliamos ir išnagrinėjamos
svarbiosios mūsų problemos.
Pasidžiaugta ir apylinkių valdy
bų pirmininkų konferencija,
kurioje buvo apibendrinta visos
Australijos lietuvių visuomeni

nė veikla. Buvo sušaukta pirmo
ji lituanistinio švietimo konfe
rencija, kuri vyko šios sesijos
metu. Ateityje tokios konferen
cijos turėtų būti rengiamos daž
niau.
Spauda
AL Bendruomenės 30 metų
sukakties proga išleistas Aus
tralijos lietuviams skirtas spe
cialus “Pasaulio Lietuvio” nu
meris. Galima tarti, kad tai pir
mas tokios rūšies leidinys, pa
vaizduojantis šio žemyno lietu
vių visuomeninę ir kultūrinę
veiklą.
“Mūsų Pastogė” yra AL
Bendruomenės laikraštis, bet jį
leidžia ir administruoja šiam
tikslui įsteigta ir įstatymu įtei
sinta Spaudos Sąjunga. Finan
sinė šios s-gos būklė yra neblo
ga. Redaktoriaus V. Kazoko
pranešime nusiskųsta, kad šio
laikraščio ateitis nėra šviesi.
Trūksta jaunų, gerai lietuvių
kalbą mokančių žurnalistų, ku
rie galėtų užpildyti šio laikraš
čio puslapius ir ateityje perimti
laikraščio redagavimą.
Buvo keltas klausimas su
jungti “Mūsų Pastogę” su Kata
likų Federacijos leidžiamais
“Tėviškės Aidais”. Mintis nera
do pritarimo.
Jaunimo problemos
Suvažiavimas įpareigojo kraš
to v-bą padėti Jaunimo S-gai su
organizuoti jaunimo kongresą
Australijoje. Tasmanijos LB at
stovas A. Kantvila skaitė pa
skaitą “Žvilgsnis į ALB per se
kančius 30 metų”.
AL Bendruomenės ateitis gal
nedaug kuo skirtinga nuo kitų
bendruomenių. Nemažai jauni
mo prarandame mišriose vedy?
bose. Nemažai atkrinta nutausdami. Bet turime nemažai ir są
moningo prieauglio, kuris jun
giasi aktyviai į visuomeninį ir
kultūrinį bendruomenės gyve
nimą. Turime tad vilties, kad il
gesnį laiką tautiškai nesunyksime.
Su apgailestavimu tenka
konstatuoti, kad kaip anksčiau
vykusiose krašto tarybos sesi
jose, taip ir pastarojoje nebuvo
išnagrinėtas ir išdiskutuotas
mūsų jaunosios įtartos Įitųanistinis bei tautinis auklėjimas. Į
suvažiavimus visuomet atvyksta
ir prisiekusių gražbylių, kurie
neesminiais klausimais prišneka
marias. Pasineriama į banaly
bes ir formalumus, gaišinamas
brangus laikas, kurio kaip tik
pritrūksta esminėm proble
mom. Atrodo lyg ir prisibijoma
imti jautį už ragų, vieną kartą
atsigręžti į jaunimą ir pabandy
ti, ar galima ką nors padaryti,
ar ne. Bet daug kam šis uždavi
nys atrodo persunkus. Kas su
rizikuos savo pečius pakišti po
šia našta? Daug paprasčiau ir
lengviau visa palikti, kaip buvo.
Visa tai palikta jau gerokai nusenusiem savaitgalių mokyklų
mokytojam. Kas vieną dieną
juos pavaduos, nežinia, nes nie
kas jaunųjų mokytojų prieaug
liu dar nesirūpino. Praėjus su
važiavimui, vėl verkšlensime
dėl prarasto jaunimo ir taip,
kol akis išverksime. Jeigu nie
ko pozityvaus nebandysime da
ryti, žinoma, nebelieka ir ko
nors tikėtis.
Krašto valdybos Adelaidėje
kadencija baigėsi. Sekančius
dvejus metus Australijos Lietu
vių Bendruomenei vadovaus iš
melburniškių išrinkta krašto
v-ba, į kurią įeina: A. Pocius, L
Tamošaitienė, J. Tamošiūnas,
P. Baltutis, A. Butkutė, B. Prašmutaitė ir J. Krikščiūnas. Nau
jai valdybai belieka palinkėti
sėkmės.
Suvažiavimas priėmė visą ei
lę reikšmingų ir aktualių nuta
rimų.

Australijos Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos XVII sesijos prezidiumo
pirmininkai. Iš kairės: A. Kantvila iš Hobarto, dr. A. Staugaitis iš Melburno,
P. Bielskis iš Adelaidės
Nuotr. V. Vosyliaus
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Seniai laukta diena

Australijos Lietuvių Bendruomenės atstovų suvažiavimas

B. STRAUKAS

•

Mūšų bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Australijos Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos sesijos 1980 m. gruodžio 29-31 dienomis Adelaidėje dalyviai. Pir
moje eilėje iš kairės sėdi: A. MALIŠIUS, dr. ARŪNAS STAUGAITIS (Australijos Lietuvių Fondo pirm.), “Mū
sų Pastogės” red. VINCAS KAZOKAS, dr. ALEKSANDRAS MAURAGIS, buvęs Australijos LB pirm. VYTAUTAS
NEVERAUSKAS, PLB pirm. VYTAUTAS KAMANTAS, naujasis Australijos LB pirm. ALBINAS POCIUS, LB
tarybos sesijos pirm. PETRAS BIELSKIS, Australijos LB garbės narės O. BAUŽIENĖ ir E. REISONIENE

Pagrindinis dėmesys-Lietuvai
KUN. DR. J, SARAUSKAS
Čia spausdiname ėikagiškio jauno
sios kartos kunigo dr. Jurgio Šarausko kalbą, pasakytą Toronte Vasario
16 iškilmėje. Joje autorius dėsto sa
vo pažiūras i lietuvių išeivijos veik
lą, iškeldamas ir kaikurias neigia
mas jos puses bei siūlydamas re
formas. šalia svarstytinų minčių,
yra ir kontroversinių, pagristų kri
tikuotinomis pielaidomis. Būtų ge
ra, jei suinteresuoti autoriaus min
timis taip pat pasisakytų “T. Žibu
riuose”. Visos antraštės — “TŽ” re
dakcijos. RED.

1980 m. turėjau garbę aplan
kyti kelias lietuvių kolonijas
JAV-se ir viešai pareikšti savo
pažiūras tų vietovių lietuviams.
Trumpai apžvelgdavau visus lie
tuvių laimėjimus, būtent, kaip
mums pavyko iš Lietuvos per
kelti ir išlaikyti savo kultūrą,
įsteigti organizacijas bei mo
kyklas. Turime menininkų, poe
tų, operų, šokių festivalių, ar
chyvų ir bibliotekų. Įsitaisėme
gražius namus savo šeimom, rū
pinamės, kad vaikai išeitų augštus mokslūs, įsigijome įvairias
profesijas. Kaikurias pelningas
profesijas, kaip mediciną, net
užtvindėme. žodžiu, mes labai
patogiai įsitaisėme.
Antroji mano prakalbų dalis
dažniausiai būna išeivijos lietu
vių politinės veiklos analizė.
Būdamas Vašingtone anais me
tais, turėjau progą iš kitos per
spektyvos vertinti lietuvių poli
tinę veiklą. Turiu pripažinti,
kad ta veikla yra tikrai menka.
Galbūt nereikėtų man taip atvi
rai sakyti. Mandagiai tariant,
lietuvių politinė veikla yra ne
patenkinama. Joje yra daugiau
retorikos ir ritualo, negu politi
nio laimėjimo. Ji yra daugiau
kosmetika ir kostiumai, negu
politinių sandėrių sudarymas.
Esu susidaręs Įspūdi, kad lietu
viai yra gana lengvai patenkina
mi pakvietimu į Baltuosius Rū
mus ar nusifotografavimu su
augštu pareigūnu.
Refornūniai siūlymai
Galima suglaustai apibūdinti
mūsų politinės veiklos proble
mas štai kaip:
1. Turime daugiau organiza
cijų negu organizuotumo. Kvai
li tarpusavio ginčai skaldo mū
sų jėgas ir menkina mūsų pati
kimumą.
2. Mūsų politinis veikimas pa
sižymi retorika ir naivumu, o
ne išmąstyta pažiūra į politines
realybes ir pasiryžimu į jas ap
sukriai reaguoti.
3. Politikoje esame trumpare
giai. Atsisakome sudaryti pras
mingas koalicijas su įvairiom
etninėm bei kitokių mažumų
grupėm.
Ankstesnėse prakalbose siū
liau kelis dalykus:
1. Jauni žmonės turėtų pa
svarstyti galimybę siekti karje
ros valdžioje. Jeigu turėsime
daugiau žmonių valdžioje, biu
rokratijoje, padidės galimybė
kelti mums rūpimus klausimus,
kai programos bei gairės yra
nustatomos. Paprastai tie būna
efektyvesni, kurie dirba iš vi
daus, o ne iš lauko.
Neseniai turėjau privilegiją
būti Amerikos Baltųjų Rūmų
stipendininku, “fellow”, ir pri
klausyti Valstybės Departamen
to sekretoriaus pavaduotojo šta
bui. Dirbant valstybės Departa
mente, teko nemažai keliauti
po įvairias Amerikos lietuvių
kolonijas ir raginti jaunimą pa
sirinkti karjerą valdžioje. Atro

do, mažai kas tokia karjera do
misi. Neseniai, Carteriui dar
būnant prezidentu, gavau pa
skyrimą į Baltųjų Rūmų stipen
dininkų programos kandidatų
atrinkimo rajoninę komisiją.
Buvau (ir tebesu) tose pareigo
se, tad galėčiau padėti jaunam
nusipelniusiam lietuviui. Deja,
nė vienas lietuvis Į stipendinin
kų programą nekandidatavo.
2. Lietuvių tyrinėjimo insti
tutas turėtų būti įsteigtas Va
šingtone. Jis būtų akademinis
ir propagandinis centras lietu
vių studijoms plėsti bei lietuvių
politiniams siekiams paremti.
3. Lietuviams reikalingas psi
chologinis persiorientavimas iš
tremtinio Į emigranto galvose
ną. Tvirtinu, kad tremtinys yra
pavaldus ir laikosi gynimosi po
zicijoje, o emigrantas pilnai įsi
jungia į gyvenamo krašto visuo
menę ir elgiasi atsakingai. Jeigu
priimsime atsakomybę už teisė
tą savo vaidmenį gyvenamo
krašto, ar tai būtų Amerikos,
Kanados ar Australijos, visuo
menėje, — turėsime palankes
nių galimybių lietuviams rūpi
miems klausimams rasti vietos
gyvenamo krašto politinėje die
notvarkėje.
Esu konstatavęs, kad laiko
bei generdcijų tėkmė mus pri
verčia priimti emigranto galvo
seną. Yra naivu ir klaidinga
mūsų vaikams aiškinti, kad jie
čia nepriklauso. Be to, tai yra
neveiksminga. Jie čia gyvens,
lankys mokyklas, įsigys savus
namus ir turbūt čia mirs.
4. Ankstesnėse kalbose ket
virtas mano siūlymas liesdavo
politinius išeivijos veiksnius.
Jų įtaka yra arba minimali, ar
ba faktiškai neegzistuojanti. Tų
organizacijų vadovybės, idėjos
ir metodai yra pasenę, pavargę,
banalūs. Nenoriu įžeisti nei tų
organizacijų vadų, nei jų narių.
Esu tikras, kad jie visi geri žmo
nės. Tas organizacijas vertinu
pagal labai paprastą kriterijų,
būtent, su kokiu pasisekimu or
ganizacija įvykdo iš anksto nu
statytus siekius. Jeigu iš tokios
perspektyvos į veiksnius žiūri
me, tai apie jų daugumą negali
ma susidaryti labai teigiamo
įspūdžio. Skaitant veiksnių re
zoliucijas, kurios “iškepamos”
metiniuose suvažiavimuose, ma
tyti, kad jos yra nuoširdžios ir
rimtai skambančios. Deja, tos
pačios rezoliucijos kartojasi
metai po metų ir labai retai vie
na kita būna konkreti, žadanti
pasikeitimą arba iškelianti nau
ją mintį.
Norėčiau pamatyti naujų vei
dų išeivijos lietuvių vadų tarpe.
Siūlyčiau, kad visi dabartiniai
valdybų nariai kiekvienoj lietu
vių organizacijoj atsistatydintų.
Jiems neturėtų būti leidžiama
eiti betkokias visuomenines pa
reigas dešimt metų. Per atei
nantį dešimtmetį tiktai tie, ku
rie niekad neturėjo svarbių pa
reigų išeivijos organizacijose,
galėtų kandidatuoti į tas pareigavietes. Gal toks pakeitimas
daug nepadėtų, tačiau veidai
būtų nauji, ir kaikurie seni bei
nenaudingi ginčai bei kerštai
būtų pašalinti.
Rimtesnis mano siūlymas bu
vo tas, kad visos egzistuojančios
politinės organizacijos būtų lik
viduotos ir jų vietoje būtų
Įsteigta nauja politinė komisija.
Ši rinkiminiu būdu sudaryta ko
misija nustatytų lietuvių poli
tinės veiklos gaires. Komisijos
nustatytus planus vykdytų ap

mokamas štabas nelietuvių profesijonalų, vadinamų “lobby
ists”.
Deja, atrodo, kad ir ši radi
kaliai skambanti idėja plataus
atgarsio nerado.
Galbūt šie pateikti siūlymai
neverti didesnio dėmesio. Ta
čiau smalsumas mane verčia
paklausti: ko reikia lietuvių vi
suomenei išjudinti, pažadinti
jos susidomėjimą? Iš tiesų,
kartais abejoju, ar mes tikrai
norime, kad mūsų susidomėji
mas būtų pažadintas. Esu susi
rūpinęs, kad galbūt gyvenimas
mums yra pasidaręs perdaug
patogus. Galbūt mūsų patriotiz
mą slopina materializmas.
Džiaugiamės geru gyvenimu.
Labai mėgstame savo namus,
atostogas, slidinėjimo iškylas,
vasarnamius, mašinas, drabu
žius, t. y. visus tuos dalykus, ku
riuos mūsų kapitalistinė siste
ma mums teikia. Turtingumas
yra davęs ypatingą atspalvį mū
sų patriotizmui. Websterio žo
dynas apibrėžia patriotizmą štai
kaip: “Mėilė, lojalumas ar uoli
parama savo kraštui”.
Mūsų patriotizmas
Pažvelkime į savo patriotiz
mą. Koks nuošimtis to, ką da
rom vardan patriotizmo, tarnau
ja Lietuvai ir koks nuošimtis
tiktai mums? Kai vartojame žo
dį “patriotizmas”, pagrindinis
dėmesio centras turi būti Lie
tuva, ne išeivija. Kitaip tariant,
kokia dalis veiklos, kurią pri
dengiame patriotizmo šydu,
Lietuvai duoda kokią nors tie
sioginę naudą.
Apžvelkime mūsų fondus, ku
riais dažnai mėgstame pasigirti.
Viešas mūsų sutelktų lėšų suskaičiavimas mums teikia be
galo daug malonumo. Turime
ateitininkų fondą, skautų fondą,
VLIKo fondą, ALTos fondą,
BALFą ir, žinoma, Lietuvių
Fondą. Ateitininkų fondas re
mia ateitininkų veiklą. Tai pa
girtina. Tas pats galioja skautų
fondui. VLIKo Tautos Fondui
aukojami pinigai skiriami pro
pagandiniams tikslams. Čia nie
ko blogo, išskyrus tai, kad tur
būt VLIKo žinios pasiekia tuos,
kuriems
paramos nereikia.
VLIKas tarnauja tai pačiai pub
likai, kuriai tarnavo prieš 20
metų. Manau, kad visą propa
gandos skleidimo metodiką rei
kia peržiūrėti. Kas yra tikroji
publika? Kur ir kam reikia nu
kreipti komunikacines jėgas?
Nesakau, kad dabartinės pa(Nukelta į 6-tą psl.)

Kai 1979 m. lapkričio 4 d.
iraniečiai revoliucionieriai už
grobė JAV ambasadą Teherane
ir ten buvusį personalą paėmė
nelaisvėn, per visą Ameriką ži
nias perduodantis CBS televizi
jos tinklas, baigdamas 7 v.v. ži
nąs, visuomet pranešdavo, kiek
jau dienų praėjo, kai amerikie
čiai įkaitai laikomi nelaisvėje.
Skaičiavimas, tęsęs iki 444 die
nų, buvo baigtas atmintinąją š.
m. sausio 20, naujojo JAV pre
zidento Reagano inauguracijos
diena. Apie tą dieną šiek tiek
užuominų paskelbiau praėjusia
me pranešime, nors ir pilnai ne
užbaigtame.
Tačiau įvykiai rieda pirmyn,
ir aną pranešimą jau pervėlu
užbaigti, nes šiandien kaip tik
norisi prisiminti kita istorinę
dieną sostinėje Vašingtone —
būtent, sausio 27, kai pusės mi
lijono amerikiečių minia triumfališkai sutiko išlaisvintus įkai
tus.
Nepaslaptis, kad amerikiečius
žiauriai buvo paveikęs ilgai nusitęsęs ir nelaimėtas Vietnamo
karas. Tais laikais tiek Vašing
tone, tiek kituose miestuose re
ta diena apsieidavo be demons
tracijų, o kartais jos būdavo to
kios smurtiškos, jog ir valdžios
įstaigose kaikuriais atvejais pa
sidarydavo nebesaugu. Atrodė,
kad Amerikos laukia anarchija.
Tačiau istorijos ratas sukosi
ir laikai keitėsi. Vėl viskas pa
mažu nusistovėjo, sugrįžo tai
ka bei ramybė, o amerikiečių
įkaitų Teherane pagrobimas
Įvairialypę amerikiečių tautą
kažkaip sucementavo. Tik pri
siminkime, kiek laiškų įvairių
švenčių proga amerikiečiai pa
siųsdavo nepažįstamiems įkai
tams, kaip kiekvieną savaitgalį,
šalta ar šilta, rengdavo tylias
protesto demonstracijos prie
buvusios Irano ambasados Va
šingtone su degančiomis žvaku
tėmis rankose; aprišdami me
džius geltonais kaspinais ir pan.
O kai prasidėjo įkaitų kelionė
iš Teherano į Alžyrą, vėliau iš
ten į Wiesbadeną, o iš Wiesbadeno į West Pointą Niujorko
valstijoje, retas kuris atsitrauk
davo nuo televizijos priimtuvo.
Pagaliau priartėjo džiagsmingoji įkaitų grįžimo diena į ša
lies sostinę. Po naujojo prezi
dento inauguracijos dar nebuvo
suspėta išgriauti visų pakopų, Į
sandėlius sudėti didžiulių vėlia
vų, kurios kabėjo gatvėse, ir ki
tų papuošalų. Viso to labai pri
sireikė grįžtančių įkaitų para
dui. Pats pagrindinis įkaitų su
tikimo centras buvo paruoštas
pačioje prezidentūroje — Bal
tųjų Rūmų pietiniame sode, kur
šalia vyriausybės, kongreso, ka
riuomenės pareigūnų, išlaisvin
tų įkaitų giminių, buvo ir
apie 6,000 valdžios tarnautojų
bei kariuomenės pareigūnų.
Išlaisvinti įkaitai su savo ar
timaisiais giminėmis iš West
Pointo į Andrews karo aviacijos
bazę prie Vašingtono atskrido
sausio 27 d. Juos oficialiai pasi
tiko JAV viceprezidentas G.
Bush ir kiti pareigūnai. Tuo
tarpu prie kelio ir gatvėse tarp
Andrews aviacijos bazės ir Bal
tųjų Rūmų, kuriomis išlaisvin
tus įkaitus ir jų gimines vežė
miesto autobusai, susirinko
500,000 džiūgaujančių amerikie
čių. Su geltonais kaspinais prie
krūtinių, su Amerikos vėliavė
lėmis rankose, su džiaugsmin
gomis šypsenomis veiduose. Ar
čiau Baltųjų Rūmų ir apie Ka
pitelių minios buvo milžiniškos,
o gatvėse tiesėsi plakatai su
sveikinimo šūkiais, nuleistos di
džiulės Amerikos žvaigždėtos
vėliavos, žodžiu, nepaprastas

nuotaikų pakilimas, vienybė,
patriotiškumas.
Tuo tarpu Baltųjų Rūmų pie
tiniam sode rikiavosi marinų,
jūrininkų ir kitų kariuomenės
dalinių garbės sargybos. Ame
rikos valstijų vėliavos ir dešim
tys žvaigždėtų vėliavų, rinkosi
geriausi kariuomenės orkestrai.
O didybė, o spalvingumas! O
koks tankus miškas televizijos
kamerų nukreiptas į Baltųjų
Rūmų pietinį portiką ir šalia pa
statytas estradas, kurių vienoje
sustos valdžios, kongreso, ka
riuomenės peraigūnai, o kitoje
— išlaisvinti įkaitai.
Artėja 3 v.p.p. Į rezervuotas
vietas priekyje, šauksmams Pen
silvanijos gatvėje aptilus, pasi
pila būriai civilių. Tai įkaitų gi
minės. Reiškia ir įkaitai jau Bal
tuosiuose Rūmuose, atvežti pro
šiaurinius vartus. Juos dabar
sveikina prezidentas, jo žmona,
Baltųjų Rūmų štabo pareigūnai.
Pro plačius langus matosi, kaip
Baltųjų Rūmų viduje dega sie
tynai. O čia, pietiniame sode,
kariuomenės orkestrai groja
skambius maršus, jų pertrauko-,
je per garsintuvus kiekvieno at
skirai skelbiamos išlaisvintų
įkaitų pavardės ir kilmės vietos.
Minios rankose mažos vėliavė
lės ir geltoni kaspinai ant krūti
nių. Dar minutė kita ir garbės
tribūnoje pasirodo augštieji par
eigūnai, o netrukus ir 53 išlais
vinti amerikiečiai įkaitai su pre
zidentu R. Reaganu. (Prie 52
išlaisvintų įkaitų priskaitomas
ir kiek anksčiau dėl ligos pa
leistas R. Queen). Štai tie, ku
rie per 444 dienas buvo atskirti
nuo pasaulio ir kurių likimas
kabėjo ant plauko, dabar stovi
tribūnoje. Koks džiaugsmas bei
iškilmingumas, kai minia iške
lia augštyn tūkstančius mažų
vėliavėlių, kurios banguoja kaip
vandenynas. Kariuomenės or
kestrai groja Amerikos himną.
Minia staiga susikaupia rimtyje.
Netrukus prabyla prezidentas
R. Reaganas. Jo žodžiuose at
skamba įsitikinimas, kad tokie
įvykiai pasaulyje daugiau ne
bepasikartos. Šalia pagarbos
tiek kentėįusiems ir pagaliau
diplomatiniais keliais išlaisvin
tiems įkaitams prezidentas reiš
kia pagarbą taipgi ir tiem Ame
rikos kariam, kurie žuvo nepa
sisekusiame įkaitų vadavimo žy
gyje; reiškia užuojautą jų gimi
nėms, taip pat pakviestiems į
šios dienos iškilmes.
Po prezidento prabyla Bruce
Leinegan, buvęs charge d’affairs Irane, taipgi augščiausias
pareigomis diplomatas išlaisvin
tų įkaitų tarpe. Jo žodžiuose at
skamba visų išlaisvintųjų bend
ra padėka už rūpestį ir tikėji
mas, kad pasaulis ateityje bus
geresnis.
Neilgos, bet nepaprasto spal
vingumo ir kartu kažkokios ne
aprėpiamos didybės iškilmės
baigiamos orkestrui grojant
“God bless America”. Tribūno
se, tarsi suakmenėję, stovi kiek
pabalę įkaitai, bet tiesūs kaip
ąžuolai, stovi prezidentas, vice
prezidentas, kongreso vadai,
augšti kariškiai ir visi su orkes
tru ir su minia traukia “God
bless America . . .” Kariuome
nės garbės sargybos, televizijos
kameros, plevėsuojančios vė
liavėlės didžiulės minios ranko
se ir iš veidų besiveržiantis
džiaugsmas.
Amerika šį kartą kantrybe ir
neatlaidumu laimėjo neteisėtai
pagrobtus savo brolius ir sese
ris įkaitus. Tačiau svarbiausias
laimėjimas — pasiekta tautos
vienybė. Dieve duok, kad ji il
gai išsilaikytų.

Dabartinis JAV prezidentas RONALD REAGAN Kalifornijos Lietuvių Dienoje, surengtoje JAV Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų apygardos ir Los Angeles apylinkės 1964 m. Pagrindiniu kalbėtoju buvo Ronald Reagan (vi
duryje). Jo dešinėje — gen. Lietuvos konsulo dr. J. Bielskio žmona (mirusi), kairiajame krašte — L. VALIU
KAS, tuometinis California Republican Assembly vicepirmininkas
Nuotr. L. Kanto
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torijos, tautos. Tik išmokę vieti
nę kalbą, vidurinių mokyklų ab
solventai galės suprasti širdį ir
protą tos tautos, kurioje gyvena.
Toks esąs idealas, teigia Zaj
ceva ir mėgina nustatyti, kaip
yra tikrovėje. Ji aplankė vieną
rusų vidurinę mokyklą, kurio
je rengiami būsimi sporto čem
pionai. Kokią vietą čia moky
mo ir auklėjimo darbe užima
estų kalba? Laikraščio kores
pondentei čia, deja, neteko susi
tikti nei su direktorium, nei su
kitais atsakingais mokyklos va
dovais, nes matyt, kad jiems
toks susitikimas būtų buvęs ne
malonus. Visdėlto iš pasikalbė
jimo su viena mokytoja, kuri
pati estų kalbos pramoko ne mo
kykloje, tik susidūrusi su kas
dienio gyvenimo būtinybėmis,
sraipsnio autorė patyrė, kokie
liūdni estų kalbos pamokų rei
kalai šioje šiaipjau pavyzdinėje
mokykloje, kurios mokiniai ne
Diskusijos spaudoje
išeis į gyvenimą su reikiamu es
Šiemet sausio 8 d. laidoje ta tų kalbos bagažu. Jei jie kada iš
me laikraštyje paskelbta, kad jo moks festiškai, tai tik tada, kai
skiltyse jau keli mėnesiai vyks juos privers gyvenimas.
ta pokalbis apie estų kalbos mo
kymo rusų mokyklose proble
Kitoje mokykloje
mas, apie moksleivių auklėjimą,
Visai kitas vaizdas kitoje vi
diegiant juose pagarbą tautai, durinėje rusų mokykloje, kur
kurioje gyvena. “Maladiož Esto estų kalbą dėsto entuziastė mo
nii” pažymi, kad “gyvi skaity kytoja. Jos mokomi penktosios
tojų atgarsiai, daugybė gauna klasės mokiniai ne tik sugeba
mų laiškų rodo, jog šios proble estiškai susikalbėti, bet ir gerai
mos šiandien nusipelno didžiau suvokia, kodėl jiems ši kalba
sio dėmesio ir rimto nagrinėji svarbi. “Tai mūsų gimtoji kal
mo”. Kaip tik tokio viešo svars ba”, sako Vadimas Košelevas, ir
tymo reikalavo atviras minėtas niekas klasėje jam nepasakė,
40 estų inteligentų laiškas. Tai kad jis klysta. Priešingai, jam
reiškia, kad estų moksleivių de karštai pritarė ir Viktoras Frišmonstracijos pernai rudenį, da manas. Artūras Nikitinas teigė,
vusios akstiną žymiems Estijos kad Estijoje gyventi ir estiškai
kultūros veikėjams tarti savo nemokėti — visiškai neįmano
žodį, nebuvo veltui.
ma. Romanas Girja noriai moko
si estų kalbos, nes ji jam, jo
Rusės straipsnis
Minėtas Estijos rusiškas laik nuomone, pravers darbe.
Tos pačios klasės mergaičių
raštis, ragindamas savo skaity
tojus įsijungti į iškeltų proble atsakymai dar praktiškesni: be
mų svarstymą su kritiškomis pa estų kalbos net parduotuvėje
stabomis ir konkrečiais pasiūly neapsieisi; autobusuose irgi daž
mais, išspausdino septynių skil niausiai reikia mokėti estiškai;
čių straipsnis “Estų kalbos pa tik mokėdamas estiškai gali su
moka”. Jo autorė — iš pavardės estų vaikais pažaisti. Kai šios
rusė Zajceva — savo pasakoji Talino rusų mokyklos mokslei
mą pradeda vaizdeliu, kaip pra viai iškylavo Maskvoje ir buvo
kaituoja rusas pardavėjas, gerai paklausti, kokį mokslo dalyką
nemokėdamas estų kalbos. Bai jie labiausiai mėgsta, jie atsakė
gęs rusišką vidurinę mokyklą — estų kalbos pamokas.
Straipsnio autorė pripažįsta,
Taline abiturientas su estų kal
bos penketu atestate nesugeba kad tokių gabių ir entuziastin
gatvėje ar parduotuvėje estiškai gų estų kalbos mokytojų, kaip
susikalbėti. Aptarnavimo srityje šioje mokykloje, sunku surasti.
dirbantys jauni pardavėjai, ka Kitaip sakant, tai išimtis.
sininkai, pašto tarnautojai nere
O Lietuvoje?
tai j estišką klausimą atsako:
Ir
visdėlto,
perskaičius tokį
“Nepanimaju”, “Gavarite pa
įdomų
ir
gyvai
parašytą straips
niški”.
nį,
lieka
įspūdis,
kad ir jo auto
Autorė cituoja vieną estų kal
bos mokymo rusiškose mokyklo rė panaši estų kalbos entuzias
se metodistę, kuri pripažįsta, tė. Nejučiomis kyla noras, kad
kad moksleiviai pirmiausia turi taip atsirastų kita Zajceva, kuri
suprasti dalyko svarbą, šioje pajudintų lietuvių kalbos reikasrityje esą galima daug nuveik
ti, naudojant tokias priemones,
Pajieškojimas
kaip draugiški susitikimai su es
Pusseserė
Petrauskaitė jieško Sil
tiškų mokyklų moksleiviais, es
vestro
Jono,
gimusio 1928-1930 m.
tų kalbos dienos, viktorinos ir
radijo laidos apie Estiją, drau Kurį laiką gyveno Buenos Aires
mieste Argentinoje. Po tėvo mirties
gystės festivaliai. Rusiškos mo įstojo į kažkokį vienuolyną. Rašyti
kyklos turėtų savo auklėtinius adresu: J. Petrauskienei, Elektrėnai
pripratinti prie respublikos kul 234-061, Sodų gt. 17, bt. 15, Lithua
tūros, jos gyvenimo, kalbos, is nia, USSR.

Klevelando parapijų atstovai sveikino naująjį vyskupą. Jų tarpe buvo ir lie
tuvių delegacija. Nuotraukoje — fragmentas iš lietuvių prisistatymo: vysk.
A. M. PILLA, G. PLEČKAITIENĖ, K. MATAITĖ
Nuotr. V. Bacevčiaus

lūs Lietuvos rusiškose mokyklo
se! .. . Bet Zajcevos atsiran
da tik po to, kai 40 gerai įsitai
siusių kultūros veikėjų nepabūgsta rizikuoti savo karjera.
Lyg ir peranksti to laukti iš lie
tuviškojo sovietinio “establishmento”. Ko jiems skubėti, kai
nieku nerizikuojantys užsienio,
sakysim atvirai Švedijos, lietu
viai, kaip užkerėti, žavisi lietu
viškojo ansamblio atliekama
“Volga, Volga”. O buvo tai Šve
dijoje — tegu palieka istorijai
— pernai rudenį per Sovietų
Sąjungos dienas. Taigi maždaug
tuo pačiu laiku, kai demonstra
vo estų moksleiviai ir atsirado
garsusis 40 estų inteligentų laiš
kas.
A. Lembergas

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Klevelando vyr. skautės surengė kultūrinę popietę — sutiktuves dr. T. REMEIKIO knygos “Opposition to Soviet Rule in Lithuania 1945-1980”. Nuo
traukoje — autorius pasirašo knygą J. Malskiui
Nuotr. V. Bacevičiaus

Pagrindinis dėmesys-Lietuvai
(Atkelta iš 5-to psl.)

stangos neduoda vaisių. Teigiu,
kad jos mažai tiesioginės nau
dos duoda Lietuvai ir dėlto rei
kia jas kritiškai peržiūrėti.
BALFas yra fondas, kuris
šelpia lietuvius Sibire bei kitose
vietose, padeda naujiems mūsų
imigrantams, kurių nedaug tė
ra. Visdėlto viešai paskelbta
BALFo lėšų revizija ir viešos
diskusijos apie jo veiklą gal ir
nebūtų pro šalį. Kiekviena or
ganizacija, telkianti lėšas, būti
nai turi kartkartėmis viešai ap
tarti savo veiklą bei tikslus,
ypač su savo rėmėjais. Kitaip ji
praras tuos rėmėjus, patikimu
mą ir efektyvumą.
Lietuvių Fondas, apie kurį
tiek daug kalbama ir kuriuo gi
riamasi, tikrai daug gero pada
ro. Jis paremia kultūrinius bei
švietimo projektus. Šie projek
tai daug naudos duoda, tačiau
negalima jų priskirti prie pat
riotiškų darbų. Kultūros bei
švietimo projektai yra mūsų su
sirūpinimo išeivijos lietuvių ge
rove pavyzdžiai. Manyti, kad lė
šų rinkimas bei paskyrimas mū
sų operoms bei festivaliams pa
remti laikytinas
patriotiška
veikla, yra klaida. Patriotizmas
reiškia, kad lėšas ar veiklą ski
riame Lietuvai. Iš tiesų didžioji
mūsų veiklos dalis skiriama iš
eivijos poreikiams tenkinti. Pa
brėžiu, kad tokia veikla yra nau
dinga ir remtina, tačiau ji nėra
patriotiška, nes tarnauja tiktai
mums, išeiviams. Nėra nieko
blogo norėti savo poreikius pa
tenkinti, reikia tik atvirai kal
bėti ir vadinti daiktus jų tikraisias vardais.
Pagrindinis fondas, išskyrus
BALFą, kuris teikia tiesioginę
paramą Lietuvai ir kuris gali
save vadinti tikrai patriotišku,
yra Lietuvių Katalikų Religinė
Šalpa. Šio fondo dėka Lietuvos
žmonės susilaukia ne retorikos,
ne gražiai skambančių prakal
bų, ne iškilmingų minėjimų, o
autentiškos tiesioginės paramos.
Kai Lietuva vėl taps laisva, prie
jos išsilaisvinimo bus prisidėję
ne mūsų šokių festivaliai, o tie
sioginė, konkreti, materialinė
parama Lietuvai.
Sustokime ir pagalvokime va
landėlei apie visą mūsų išeivi
jos veiklą. Tikrai nuostabu. Da
bar pagalvokime, kokia tos
veiklos proporcija Lietuvai duo
da tiesioginės naudos? Tikrai
baisu. Mes mokam labai gerai
save prižiūrėti, tačiau tiktai dvi
mūsų organizacijos, ir tai ne pa
čios didžiausios, Lietuvai tiesio
giai tarnauja.
Tiesa, daugumas mūsų labai
sąžiningai rūpinamės giminė
mis Lietuvoje —• siunčiame
siuntinius, “jeans”, ir gal net
juos aplankome su glėbiais do
vanų. Bet net ir tokia veikla yra
savęs ir savųjų prižiūrėjimas.
Tai nėra patriotizmas.

Ryšiai su Lietuva
Esminis dalykas yra kontak
tas su Lietuva. Lietuva yra te
nai — ant Baltijos krantų, o ne
čia. Lietuvos likimą nulems ne
išeivijos, o pačios Lietuvos lie
tuviai. Patriotai nėra tie, kurie
paliko kraštą, bet tie, kurie pa
siliko. Patriotizmas yra meilė ir
ištikimas, uolus rėmimas savo
krašto. Mes išeivijoje negalime
pretenduoti į besąlyginį patrio
tizmą. Tai gali tik lietuviai Lie
tuvoje. Jie mūsų neklausia, ko
kia Lietuva turėtų būti, kaip ji
turėtų būti valdoma, kas jai tu
rėtų vadovauti. Sąlygoms lei
džiant, jie patys tuos klausimus
išspręs. Mes galime tik siūlyti
jiems padėti. Ne kalbomis ar
pozavimais, bet tiesiogine pa
galba ir įsijungimu. O tai reiš

Tėviškės žiburiai
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Kam skirtinos premijos?

Estu kalba rusu mokyklose
Keturiasdešimties žymių Es:ijos kultūros veikėjų atviras
laiškas, rašytas 1980 m. spalio
28 d., buvo adresuotas trims ta
rybiniams laikraščiams — mask
viškei “Pravdai”, “Savietskaja
Estonija” ir “Rahva Haal”.
Jiems neišspausdinus, tuo pasi
rūpino Švedijos estai, kuriuos
tas dokumentas pasiekė. Atviro
laiško mintys tuojau grįžo atgal
radijo bangomis ir labiau paskli
do, negu jas būtų paskleidę val
džios laikraščiai. Tačiau įdomu,
kad šioje pačioje mažiausioje
respublikoje, kur, regis, leng
viausia kumščiu valdyti, vado
vaujantys sluogsniai tuojau pri
pažino padarytą klaidą. Tiesa,
laiškas taip ir liko viduje nepa
skelbtas, bet jo iškeltos proble
mos pradėtos viešai svarstyti.
To ėmėsi vienas Estijos rusų
kalba leidžiamas laikraštis “Maladiož Estonii”.

•

kia didesnį ir dažnesnį santy
kiavimą. Tai reiškia, kad mūsų
pastangos negali ribotis vien tik
žinių skleidimu apie sovietų sis
temos neteisingumus.
Mes taip pat turime infor
muoti pačius Lietuvos lietuvius
apie save — kas mes esame, ką
veikiame, kokios yra mūsų vil
tys jų Lietuvai. Be to, ir mes tu
rime jų pasiklausyti — išgirsti
jų dainas, skaityti jų knygas,
deklamuoti jų eilėraščius, pa
girti tuos jų kūrinius, kurie yra
verti pagyrimo. Mes turime kar
tu džiaugtis jų laimėjimais ir
kartu su jais liūdėti nesėkmių
atvejais.
Jei norime tapti dalimi jų gy
venimo, tai turime ir priimti
juos į savo akiratį. Lietuva nie
kada nebebus tokia, kokią mes
ją palikome. (Blaiviai žiūrint Į
istoriją, matyti, kad visokie
“auksiniai amžiai” dažniausiai
buvo daugiau auksiniai vie
niems, negu kitiems).
Jei mes nepradėsime jau da
bar daugiau santykiauti su Lie
tuva, visai atsiskirsim. Negy
venkime iliuzijom — Lietuva,
atgavusi nepriklausomybę, pati
išsirinks valdymo formą ir eko
nominę sistemą. Jos valdžios
galva nebus vienas iš mūsų iš
eivijos didžiai gerbiamų pirmi
ninkų. Mes, išeiviai, jau ir da
bar nelabai turime teisės įsakyti
jiems kaip tvarkytis, o jei tęsi
me izoliacijos politiką, jei su
jais nė kiek nebendrausime, tai
prarasime visą teisę betką jiems
pasakyti. Mūsų atsiskyrimas ne
teikia jiems vilčių, o tik įtikinė
ja, kad mes juos apleidžiame.
Lietuva priklauso jiems, ne
mums. Kaikurie gal teigtų, kad
toks mano pasakymas atsiduo
da išdavimu ar bendradarbiavi
mu su priešu, tačiau mano min
tis visai ne ta. Aš siūlau padėti
ir bendradarbiauti su lietuviais,
su mūsų broliais ir seserim. Ne
priklausomybei pasiekti jėgos
tikriausiai ateis ne iš lauko, bet,
kaip šiuo laiku Lenkijoj, iš vi
daus. Tom vidinėm jėgom mes
ir turime padėti — savo išgalė
mis, komunikacija ir kontaktu.
Kaip ir Lenkijoje, toms jėgoms
gal priklausys ir tokie, kurie
nešiojasi partijos kortelę. To
kiems mes turime priminti
augštesnę ištikimybę Lietuvai.
1. Siūlau, kad daugiau pini
gų būtų skiriama Lietuvai.
2. Siūlau praplėsti tinklą, ku
ris Lietuvą informuoja apie iš
eiviją — spaudą, radiją ir taip
toliau.
3. Siūlau sustiprinti ryšius su
Lietuvą, priimti čia atvažiuojan
čius ir patiems tenai važiuoti.
Aš pasitikiu mūsų santvarkos
stiprumu ir mūsų įsitikinimais.
Tokia santvarka kaip jų, kuri
nepajėgia pagaminti net pakan
kamai išvietės popieriaus, turi
abejotiną pretenziją į didybę.
Nebijau, kad išeivijos lietuviai,
nuvažiavę į Lietuvą, bus sovie
tinės santvarkos suvilioti. Fak
tiškai yra atvirkščiai — papras
tai tenai nuvažiavę grįžta stip
resniais lietuviais, įsitikinę, kad
sovietinė santvarka yra absur
diška.
Nusivyliau, kai išgirdau, kad
grupė jaunuolių iš Lietuvos ne
buvo priimta į jaunimo kongre
są. Tai buvo proga lietuvių jau
nimui susieiti. Žinoma, anie bu
vo indoktrinuoti, tačiau aš pasi
tikiu išeivijos jaunimu, o be to,
turiu vilčių, kad betkoks kon
taktas su Vakarais padarytų
įspūdį aniems, sukeltų jiems
tam tikras abejones. Mūsų jau
nimo gerumas, draugiškumas ir
laisvė negali nesudaryti įspū
džio Lietuvos jaunuoliams.
Mums brangiai, perbrangiai,
kainuoja amžinas savo brolių ir

seserų laikymas priešais. Tame
nėra ateities.
Pagalvokite apie žmogišką
šeimą. Kaip skausmingai šeimos
nariai dažnai nesugyvena. Vie
nas veda ar išteka už žmogaus,
kuris kitiems šeimos nariams
nepatinka; kitas pasirenka dar
bą, karjerą, gyvenimo būdą ar
religiją, kuriai kiti nepritaria.
Ar šeima dėl to nustoja būti
šeima? Ar yra vilties bei gali
mybės .pasikeitimui, jei tas šei
mos narys yra išvarytas ar at
skirtas? Ne, mes turime toliau
gyventi ir vienas kitą toleruoti.
Augščiausia laimė neateina vie
nam — ja turi būti dalinamasi.
Ar tėvas bei motina džiaugiasi
išvarę vaiką, kuris ne pagal jų
skonį vedė ar ištekėjo? Šeimos
gyvenimas yra sunkus, bet be
jo nieko kito nėra. Tas pats ir
mūsų lietuviškoje šeimoje.
Susumuojant
Lietuviai kaip grupė yra sėk
mingi žmonės, kurie išlaiko
daugelį organizacijų, projektų,
veiklos. Tie projektai ir veikla
yra naudingi ir pasitarnauja lie
tuvių visuomenei. Patriotizmas
reikalajau daugiau. Jis reikalau
ja meilės ir ištikimybės bei uo
laus palaikymo savo krašto.
Nors mes nemažai nuveikiam,
tačiau nedaug savo organizaci
nių jėgų nukreipiam į tiesiogi
nę materialinę paramą Lietuvai.
Siūlau panagrinėti tą pusiausvy
ros stoką ir ją atitaisyti, Lietu
vai teikiant daugiau tiesioginės
pagalbos ir informacijos apie
save. Svarbiausia, mūsų lietuviš
kos šeimos dėlei reikia sustip
rinti ir sudažninti ryšius. Atsi
skyrimas ir atsisakymas bend
rauti nėra naudingas, veiksmin
gas dalykas — jis nepadės tauti
nės kovos ir nepriklausomybės
jėgom Lietuvoj. Mes turime pa
gelbėti Lietuvai sukurti sąlygas,
kad ji galėtų laisvai spręsti savo
likimą.
Vasario šešioliktoji lietuviams
pažymi nepriklausomybę. Mels
kimės, kad vieną dieną turėtu
me kitą, dar brangesnę šventę,
kurios proga visi lietuviai švęs
tų bendrą identitetą, dvasinę
vienybę ir visų trokštamą Dievo
duotą laisvę.

Mūsų visuomeninio gyveni
mo įkarštis pasiekia savo kul
minacinį punktą ankstyvais žie
mos mėnesiais. Suvažiavimai,
koncertai, konferencijos, kalė
diniai renginiai ir nepaskutinė
je eilėje laureatų vainikavimas
premijomis. Literatūrinės pre
mijos, kurių laimėtojus ap
sprendžia vienkartinės komisi
jos, susilaukia mažiau kritikos,
negu taip vadinamos visuomeni
nės premijos, skiriamos už nuo
pelnus asmenims ar vienetams.
Literatūrinių premijų konkur
so dalyviai, kurie nelaimėjo,
lieka viešumai nežinomi. Tuo
užkertamas kelias diskusijoms,
abejonėms bei kritikai. Kitaip
jau yra su premijomis, kurios
skiriamos ne konkurso būdu.
Kasmet Klevelando kolonijo
je su didele įtampa ir susidomė
jimu sekamos žinios apie Ohio
Gydytojų Draugijos ir Lietuvių
Namų premijų kandidatus. Be
veik visada, paskelbus laureatą,
užverda diskusijos, kritikos, ne
pasitenkinimai ir pagyrimai.
Man pačiai teko dalyvauti
vienoje, tokių komisijų. Tenka
prisipažinti, kad parinkimo ko
misijų nariai neša didelę atsa
komybės naštą. Nemažesnę naš
tą neša ir tie asmenys, kurie sa
vo individualiu balsavimu, kaip
tai praktikuojama Ohio Gydyto
jų Draugijoje, siūlo kandidatus
premijai. Kandidatais yra siūlo
mi asmenys, kuriuos pažįstame
iš nuolatinio asmeninio ar vi
suomeninio kontakto, retai tejieškant kokio nors gilesnio kri
terijaus. Todėl nekartą atsitin
ka taip, kad nepastebimi asme
nys, kurie metų metais neša
sunkią kūrybinio bei visuomeni
nio darbo naštą, lieka nepaste
bėti ir neįvertinti. Taigi, itin
svarbu kad asmenys, siūlantieji
kandidatus, nesiribotų vien pra
moginių pobūvių pažintimi, bet
sektų visą mūsų spaudą, kuri
yra mūsų gyvenimo laimėjimų
veidrodis.
Prieš daugiau kaip metus siū
liau nepamiršti užjūrio lietuvių,
kurie ne kiekiu, bet savo pa
stangų kokybe atlieka Lietuvos
garsinime, jos bylos populiari
nime toli siekiančius darbus.
Deja, iki šiol į jų darbus ne
kreipiamas dėmesys. O visdėlto
spaudoje mirgėte mirga prane
šimai apie Vokietijos, Šveicari
jos, Italijos ir kitų Europos
kraštų didžiosios spaudos
straipsnius apie Lietuvą. Kas gi
tuos straipsnius inspiruoja? Ar
iš tikro vokiečiams ar šveica
rams taip rūpi pasaulio užmirš
ta Lietuva? Neskaitome tarp ei
lučių ir nematome nuolat besi
kartojančių pavardžių tų asme
nų, kurie kaip mūsų tautos am
basadoriai, neapsišarvavę jokių
veiksnių mandatais ir įgalioji
mais, dirba Lietuvos laisvinimo
ir jai bičiulių jieškojimo darbą.

JAV LB taryba šį pavasarį
ruošiasi skirti eilę premijų
specialiame festivalyje. Reikia
tikėtis, kad ji sugebės įvertinti
tuos, kurie garbės nejieško, bet

dirba. Reikia tikėtis, kad bus
įvertintos pastangos tų, kurių
mes nematome kasdieniniame
gyvenime, bet kurių darbo vai
siais naudosimės ir eisime jų
išpurenta dirva.
Antruoju nepasitenkinimo
šaltiniu yra tas faktas, kad kaikurie eiliniai visuomenės nariai
pageidauja, jog. premijos būtų
skiriamos ne individui (muzi
kui, chorvedžiui, žurnalistui),
bet grupei (ansambliui, laikraš
čiui, mokyklai). Gaila, kad taip
nuvertiname individus, be ku
rių jėgos, individualaus talento,
sugebėjimo vadovauti, kurti ir
savo kūryba uždegti kitus, jų ži
nioje esančios grupės neišsilai
kytų ir nepasiektų jokių žymė
tinų rezultatų.
Jei Čiurlionio ansamblis jau
atšventė 40 metų sukaktį, tai jo
nariai jau visi yra pasikeitę, tik
jo vadovas Alfonsas Mikulskis
yra tas pats. Gerai pažįstamos
“Grandinėlės” šokėjų tarpe jau
nėra nė vieno, šokusio prieš 1012 metų, bet Liudas Sagys dir
ba toliau. Pagalvokime apie
“Dainavą”, “Aidą”, operą, “Gyvatarą”. . .
Skaitydami spaudą, mes ver
tiname jos informaciją ir įdo
mumą ne todėl, kad mums pa
tinka vieno ar kito laikraščio
pavadinimas, bet todėl, kad in
dividualūs žurnalistai ir redak
toriai jį padaro įdomų.
Mūsų gyvenimo didieji dar
bai yra atlikti visų bendromis
pastangomis ir parama, bet tų
darbų nebūtų, jei nebūtų dide
lių asmenybių tiems darbams
suprojektuoti. Orkestro nariai
keičiasi, bet Beethovenas tik
vienas. Choristai keičiasi, bet
“Dainava” tik viena, ir jos pasi
sekimas priklausys nuo asmens,
kuris stovės jos priekyje. Mo
kyklos pasieks gerų rezultatų,
jei jose dirbs pasišventę kvalifi
kuoti mokytojai ir vedėjai.
Įsivaizduokim, kad premija
duodama 60 asmenų grupei. Ji
liks anoniminė, patekus į orga
nizacinį iždą, sumenkins premi
jos prestižą, mažai bus jaučia
ma. Tačiau individas, kuris gru
pėms, organizacijoms, mokyk
loms, spaudai, sportui savo as
mens jėga ir kūrybine dvasia,
savo talentais ir idėjomis duo
da maisto ir medžiagos veiklai,
darbui, pramogai. — gaudamas
individualią premiją, vertins
jos skatinančią galią ir jaus įpa
reigojimą dirbti toliau.
Premijos yra reikalingos, tik
svarbu jas paskirstyti kiek ga
lint tikslingiau, nekreipiant di
delio dėmesio į pašnabždomis
reiškiamą kritiką, kuri daugiau
sia yra paremta asmeniškumais
ar net pavydu. Premijoms skir
ti komisijos turi nebijoti atsa
komybės sprendimą padaryti ir
jį pateisinti. Tačiau komisijos
turi būti gerai informuotos, ob
jektyvios ir geravalės, išjun
giančios asmeniškumus, jieškančios bendro gėrio matiklio.
Taip pat premijos turi iškelti
individus, kad nebūtų sunive
liuota individualaus kūrėjo dva
sinė vertė, nes be stiprių indivi
dų negalime turėti stiprios vi
suomenės.

Mūsų kredito unijos nariui
• Neturėkime dvejopos sąžinės:
vienos katalikiškos asmens gyveni
me, antros pagoniškos visuomen ■
niuose ir valstybiniuose reikaluose.
Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynės
vaikai stoja vienas prieš kitą.
VYSK. K. PALTAROKAS

a+a Antanui Matuliui
mirus, jo žmonai ONAI, dukrai GENEI FITZGERALD ir sū
nui STASIUI su šeimomis bei visiems giminėms ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Australijos Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos “Ramovė” skyrių atstovų suvažiavime 1980. XII. 30 padedamas
vainikas prie paminklo, pagerbiant žuvusius už Lietuvos laisvę
Nuotr. V. Vosyliaus

Festivaliai, teatrai ir ateitis
Pokalbis su Los Angeles lietuvių dramos sambūrio režisore Dalila Mackialiene
ALĖ RŪTA

Aukurietės ELENA KUDABIENE ir MARIJA KALVAITIENE vaidina B. Pūkelevičiūtės komedijoje “Antroji Salomėja painiavose” penktajame teatrų
festivalyje Čikagoje
Nuotr. P. Maletos

Filmų pasaulyje
ALGIRDAS GUSTAITIS

“Neįtikėtinai mažėjanti
moteris“
Malonus vyras, mieli vaikai,
bičiuliški kaimynai. Gerai šei
mininkei darbai nesibaigia:
skalbimas, pirkimas, tvarky
mas, valymas, džiovinimas, tai
symas.
Staiga ji pradėjo mažėti. Ne
dėl senatvės. Ką daryti? Išmin
tingiausi gydytojai paima tyri
mams. Jie sugalvoja, panaudo
jant ligonės kraują, pakeisti
žmonių generaciją, t. y. visus
sumažinti. Tiktai jų parinktieji
būtų kaip reikia.
Ligonė (vaidina Lily Tomlin)
uždaroma voverei skirtame nar
velyje ir laukia kraujo ištrauki
mo. Jai gelbsti tyrinėjimams
pagauta gorila. Viskas baigiasi
gerai. Jos vyras (vaidina
Charles Grodin), vaikai, kaimy
nai vėl laimingi. Filmas 88 mi
nučių. Angliškai “The Incredi
ble Shrinking Woman”.
Linksma pasakaitė. Režisorius — Hank Moonjean, direk
torius — Joel Schumacher. Pa
gal to vardo Richard Matheson
romaną.
“Sfinksas”
Senuosius Egipto meno tur
tus rašytojas Robin Cook apvil
ko Įdomiais nuotykiais, trun
kančiais 119 minučių. Angliškai
“Sphinx”.
Puiki pagrindinė artistė Lesley-Anne Down, vaidinanti se
nienų mokslininkę. Spalvingai
patrauklus Sir John Gielgud,
bet jisai greitai nuo ekrano
dingsta — antikinių, brangeny
bių vagys jį nudobia. Mažiau iš
skirtini Frank Langella ir Mau
rice Ronet. Režisorius ir direk
torius Fr. J. Schaffner. Išleido
Orion ir Warner Bros, filmų
bendrovės.
Be įdomaus veiksmo, gausu
egiptiečių brangenybių, to kraš
to vaizdų, piramidžių, sfinksų.

“Auksinių gaublių” vakaras
Vieną kartą j metus Holly
wood Foreign Press Association
geriausius filmų gamintojus,
artistus, kompozitorius, rašyto
jus apdovanoja “Auksiniais
gaubliais”, šiemet tokia šventė
įvyko sausio 31 d. “Beverly Hil
ton Hotel”.
Kiek anksčiau stambiausias
Kalifornijos laikraštis “Los An
geles Times” savaitiniame me
no priede “Calepdar” paskelbė
keletą ilgų straipsnių su nuo
traukomis apie Hollywood Fo
reign Press Association. Laik
raštis turi milijonus skaitytojų,
pasiekia daugelį valstybių.
Keletą dienų prieš didįjį iš
kilmių vakarą užsukau į HFPA,
kuriai priklausau nuo atvykimo
į Los Angeles. Keturi mūsų va
dovybės nariai plušo atsakinė
dami telefonus (yra dvi linijos),
išdavinėdamį bilietus, kainuo
jančius po pusantro šimto dole
rių, nariams — tiktai $10. Prie
kiniame kambaryje bilietus
stengėsi gauti garsenybės, bet

jų jau nebuvo — filmų, televi
zijų vadovai beveik viską iš
anksto išpirko.
Į balių ateinama apsirengus
puošniais drabužiais. Gausybė
policijos, pulkai fotografų — iš
anksto paprašusių ir gavusių
leidimą fotografuoti. Prieki
niuose kambariuose ar salėse
masė žmonių — vos galima pra
eiti. Gausybė artistų.
Slapti balsavimai parinko
laimėtojus. Jaunutė Nastasis
Kinski, puikiame filme “Tess”
buvusi ilgais plaukais, dabar
“Aukso gaublį” pasiėmė trum
pai nukirptais. Tokią ją matysi-'
me naujame filme.
Netrukus bus kitas šaunus
filminių iškilmių vakaras, vadi
namas “oskarų” įteikimu. Fil
mų pasaulyje nuostabą kelia di
delė HFPA įtaka, nors joje tėra
78 balsuojantys nariai ir 21 bal
suoti neturįs teisės. Narių raš
tai spaudoje, televizijoje, radi
juje pasiekia beveik visą pasau
lį. Filmų akademijos narių yra
per 3000. Jų piniginė galybė
yra milžiniška. Filmų pasaulyje
abi tos organizacijos yra didžiai
įtakingos. Filmų akademija man
siuntinėja savo raštus, kvieti
mus. Gal kas iš lietuvių galėtų
į ją įstoti?
“Prie žemės”
Gražiuosius Australijos slė
nius, miškus, didžiulius negyve
namus plotus, keistus gyvulius,
paukščius rodo filmas “The
Earthling”.
Pagrindinis artistas (vaidina
William Holden) grįžta Austra
lijon ligos pakirstas. Jaunystėje
perdaug linksminosi, liga suėdė
vidurius. Grįžta namo mirti, bet
niekam to nesako.
Natūraliausi žmonės, aplinka,
vaidyba.
Priešingybė yra atostogau
janti australiečių šeima. Priva
žiavę automobiliu augštą skar
dį, abu tėvai užsimuša. Visiško
je tolybėje lieka 10 metų sūne
lis (puikiai vaidina Rieki Schro
der) be maisto, be nieko. Mirtis
gresia kiekviename žingsnyje.
Įvykį matęs atsiskyrėlis (Wil
liam Holden) galvoja: padėti ar
ne? Jis nori skubėti namo nu
mirti, pradėjęs gelbėti berniu
ką gali nesuspėti. '
Įdomūs nuotykiai, kai užpuo
la laukinių šunų gauja, kai jie
du gaudo kiškius, aiškina ere
lių gudrybes, gaudo žuvis. Pa
siekę buvusius jo namus, randa
juos sunaikintus. Aplinkui šo
kinėja kengūros, plaukioja an
tytės, cirksi papūgos, sruvena
vandenėlis. Ašarodamas ber
niukas krauna akmenis ant ka
po. Pasiėmęs jietį, eina šiaurėn,
tikėdamas sutikti žmonių, išsi
gelbėti.
Režisorius — Stephen W.
Sharmat, direktorius — Peter
Collins, rankraštis — Lanny
Cotler. Visi jie parengė labai
įdomų filmą. Ištisai matomos
nuostabiai gražios Australijos
vietos. Nuotykiai seka nuoty
kius. Kartais jautiesi keliaujan
tis .drauge su jais, nori padėti
išvengti nelaimės.

— Dalila, dalyvavai Čikagoje
penktajame teatrų festivalyje.
Kokie pasiliko įspūdžiai, dra
mos sambūriui namo sugrįžus?
— Iš kiekvieno teatrų festi
valio sugrįžus nuotaika būna
gerokai apsiniaukus. Grįždama
namo, pergalvoji visą pasiruo
šimą prieš festivalį — repetici
jas, napakankamą aktorių dė
mesį, įdėtą laiką, nuovargi, ner
vus, padarytas išlaidas ir kito
kias negales. Tada mintyse
klausi save: ar buvo verta? Ir
garsiai pakartoji:.“Ar tikrai bu
vo verta?” Širdies gilumoje su
virpa atsakymas: “Verta!” Kad
ir niekas nepasikeitė nuo pir
mojo festivalio, suruošto 1968
m., nei kiekybe,, nei kokybe.
Teatrinių grupių meninis lygis
— stagnacijoje; taip pat — lie
tuviški veikalai, tinkantys šių
dienų sceninėms sąlygoms ir
aktorių pajėgumui. Išsisėmę režisoriai vos traukia sunkiu dar
bu apkrautą vežimą.
Galime save gražiais žodžiais
liūliuoti ir džiaugtis, kad išei
vijos teatras pasiekė renesansą,
kad įsisteigė naujos grupės, kad
teatras atjaunėjo ir kad šiame
festivalyje dalyvavo net septy
nios teatrinės grupės.
Nežinau, ar kelių mažamečių
vaikučių trumputį vaidinimėlį
jau galime Vadinti festivaliui
tinkamos grupės pasirodymu?
Ar šešių jaunuolių susibėgimas
festivalio proga ir suvaidinimas
vieriaveiksmės komedijos jau
duoda vilčių teatriniam rene
sansui? Čia nematau dar nieko
pozityvaus, iš ko galėtų plėto
tis tolimesnė teatrinė veikla.
Visose grupėse aktorių sąra
šas keičiasi su kiekvienu festi
valio leidiniu. Reiškia, akto
riaus tobulinimui ir tobulėji
mui nėra galimybių, nes išmokstatna tik bedirbant, berepetuojant. Dramos mokyklas
baigusių ar lankiusių nėra. Iš
Los Angeles dramos sambūrio
aktorių, dalyvavusių pirmame
festivalyje, išliko tik vienas,
kuris -dalyvavo ir penktame.
Tarp ketvirto ir penkto taip pat
išliko tik vienas, nors tai tik
trejų metų tarpas..
Neįmanomas kūrybinis tobu
lėjimas, kai ateina vis nauji
žmonės, ir vėl prasideda “pir
mieji žingsniai”. Gaila, kad po
pirmojo festivalio nustojo dirb
ti “Vaidilos” teatro grupė Klevelande ir Detroito dramos mė
gėjų sambūris. Naujai susida
riusi Ročesterio jaunimo grupė,
pasivadinusi “Teatras vienas”,
šiandien laikoma gyvastingausiu
išeivijos teatru, nors ir jų vai
dintojų sąrašas nuolat keičiasi.
Labai nedaug “prisiekusių”
vaidintojų, kurie išlieka per ke
lis vaidinimus. Mūsų “Čiurlio
nio” pastatyme aš turėjau net
penkis niekad nevaidinusius
žmones. Yra nelengva su prade
dančiais, negali ko stipresnio
sukurti, nes jų žinios ir patirtis
dar labai ribota. Tad grįžus iš
penktojo teatrų festivalio nuo
taika ir įspūdžiai nepergeriausi.
Visdėlto reikia prisipažinti, kad
tokie festivaliai reikalingi; ki
taip teatrinė veikla visai užges
tų.
— Ar tavo nuomone, miela
Dalila, teatrų festivalio idėja,
rašytojo A. Kairio nelengvai
realizuojama, tęstiną? Ar ji
stiprina lietuvius teatralus ir
pagyvina jų kūrybiškumą?
— Teisingai išsireikšta — ne
lengvai. realizuojama idėja. Tik

rai, rengėjų komitetas paskyrė
daug naktų šiam užmojui Įgy
vendinti ir. žinoma, susilaukė
kritikos. Kaip visuomet, to nie-.
kas niekad rengėjams nepašykšti. Bet iš kritikos mokomės, tai
gi reikia ją priimti atlaidžia
širdimi. Juk visi tik “gero no
ri”. Ir štai vėl klausimas: ar tik
rai buvo verta? Tikslesniam at
sakymui reikėtų apklausinėti
visuomenę ir teatrą lankančią
publiką, kaip tai daro ameri
kiečiai. ’Mano manymu, -festiva
liai nepagyvina teatrinės veik
los, bet ją laiko gyvą; nepadidi
na grupių kūrybiškumo, bet jie
neleidžia toms grupėms sunyk
ti. Festivaliai taip pat neskatina
naujų grupių atsiradimo, nes
trūksta vadovų. Seniau vado
vaujantieji negali nedalyvauti
su spektakliu festivalyje, nes
juos užkankintų sąžinė ir savos
“parapijos” tautiečiai. Visi tiki
si “Oskarų”, kurie irgi Įrašomi
į “parapijos” garbės knygą. . .
Tad festivalių reikia, ir juose
dalyvauti reikia, patiems susi
darius bent kiek pakenčiamas
darbo sąlygas.
— Iš. tolo girdėjom, kad pa
rodei Čikagoje gražų spektakli
— rašytojo Jurgio Gliaudos dra
mą “Čiurlionis”. Kokie buvo
žiūrovų atgarsiai? Kokia vertin
tojų komisijos reakcija?
—\ Mums patiems atrodė, kad
mes iš “Čiurlionio” dramos pa
ruošėme gražų spektaklį. Iš žiū
rovų taip pat gavome nemažai
pagyrimų. Buvo pasidžiaugta,
kad šiuo veikalu praturtinome
žiūrovą žiniomis apie M. K.
Čiurlionio, kaip asmens ir kūrė
jo, gyvenimo dramą. Daug kas
laiko ant sienų jo darbų repro.dukcijas, bet teturi labai mažai
supratimo apie mūsų tautos ge
nijaus gyvenimo ir kūrybos ki
limus bei kritimus. “Čiurlionio”
drama publikos buvo įvertinta
labai pozityviai. Festivalio ver
tintojų komisijos reakcija, aiš
ku, buvo šiam spektakliui ne
palanki, nes geriausiai suvaidin
to veikalo premija buvo pa
skirta komedijos spektakliui —
— publika mėgsta juoktis.
— Kokius teatrų festivalio
reiškinius laikai teigiamybėmis?
Ir kurios, tavo manymu, ryš
kiausios neigiamybės?
— Teigiami ir neigiami reiš
kiniai — labai abstrakti sąvoka.
Kas vienam visapusiškai teigia
ma, tas kitam gali sukelti visai
neigiamą reakciją. Mano many
mu) didžiausia teigiamybė buvo
pats festivalio suruošimas, ne
žiūrint visų neigiamybių. Buvo
didelis užmojis, gerai suorgani
zuotas ir galbūt finansiškai ne
blogai pavykęs.
Ne rengėjų kaltė, kad teatri
niai vienetai, dalyvavę šioje
šventėje, nepajėgė pakilti augščiau vidutiniškumo, neskaitant
paskirų asmenų. Yra visa gran
dinė priežasčių, kurios pateisi
na ir šį priekaištą. Taip pat ne
rengėjų kaltė, kad publika ne
parodė didesnio susidomėjimo
savam lietuviškam scenos me
nui. Ne rengėjai kalti, kad iš
kaikurių spektaklių publikos
dalis pasišalino, nesulaukusi pa
baigos. Teatrą lankanti publika
skirtinga amžiumi,, išsilavinimu,
profesijom ir bendra kultūra.
Taigi spektaklis nepatenkina vi
sų vienodai, nes reikalavimai
visų skirtingi.
Dažniausiai publiką suskaldo
veikalo tema ir žanras. Dramo
mis, kurios reikalauja galvoji
mo ir susikaupimo, didelė dalis

publikos nesidomi. Žmonės lau
kia juokingų dalykų. Užtat mū
sų “lietuviškojo Bob Hope” (Vitalio Žukausko) rečitaliai viso
se scenose ir visuose kontinen
tuose lūžta nuo publikos gausu
mo. Žmonėms juokas reikalin
gas kaip oras, kaip kasdienė
duona. Spaudoje, reklamuojant
artėjantį teatrų festivali, buvo
pasidžiaugta, kad bus statomos
tik komedijos. Reiškia: “Vyru
čiai, pasijuoksimi” Mūsiškiame
išeivijos gyvenime kaikurie
reiškiniai yra ištisa komedija,
bet mes iš jų nesijuokiam, tik
visom galiom prieš juos kovo
jam. Bet jeigu tos temos perke
liamos Į sceną, visi plyšta juo
kais. Tikras paradoksas.
Šiandien su veikalu, kuriame
patriotiška tema dar surišta su
partizaniniu judėjimu ar spau
dos draudimo laikų kančiomis,
net nesirodyk scenoje — teks
vaidinti ‘tuščioje salėje. Bet dėl
garbės, pridengtos patriotizmu,
mušamės.
Kalbant apie festivalio nei
giamybes (čia jau bus rengėjų
kaltė), reikėtų pabrėžti ypač
viena: tai sugrūdimas visos fes
tivalio .programos į vieną savait
galį, nors ir ilgą; dar, kaip grie
tinėlę ant torto, pirmiausia su
rengiant V. Žukausko humoro
vakarą, į kurį publika ir ne
kviesta sueis ir sumokės, kiek
tik prašysi. Vitalis pats vienas
gali užpildyti visą festivalio pro
gramą ir jam žiūrovų bei klau
sytojų niekad nepritruks, nežiū
rint kada ir kur. Šią publiką rei
kėjo pataupyti dramos vaidini
mams. Bet, jeigu tai buvo daro
ma jieškant lėšų festivalio iš
laidoms padengti, žinoma, at
leistina ir rengėjams. Taigi ne
reikėtų priekaištauti dėl neperdidelio publikos antplūdžio.
Mandagiai išsireiškus, tai
buvo ne teatrų festivalis, bet
olimpiada. Užkulisyje vyko tik
ros lenktynės. Vieni dar savo
dekoracijas tik pradeda nuimti,
o kita grupė jau kala savas. Ap
rangos kambariuose — tas pats.
Savaime suprantama: jei vie
nam spektakliui pasibaigus, už
poros valandų turi prasidėti ki
tas, žinoma, reikia labai vikriai
suktis, kad viską suspėtum ir
kad publika vėl galėtų sėstis į.
dar nevisai ataušusias, kėdes.
Tad ir lakstėme kaktomuša laip
tais augštyn ir žemyn. . . Toks
skubotumas niekam neatneša
naudos, nei kūrybinės nuotai
kos, nei pasitenkinimo. Ateity
je reikėtų labai vengti tokio su
sigrūdimo, nes trys ar net du
spektakliai per dieną tikrai yra
perdaug. Jau gėriau buvo tiems,
kurie turėjo paskirtą spektaklį
sekmadienio popietę, po kurio,
sekė pati linksmiausia dalis —
banketas. Žiūrovas, pasimeldęs
ir po gerų pietų patogiai atsilo
šęs kėdėje, sekė spektaklio eigą
ir juokėsi. . . iki pavargo. Pas
kutinysis spektaklis “Antroji
Salomėja painiavose” tikrai bu
vo perilgas ir aktoriams, ir žiū
rovams.
(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
AIDAI, dvimėnesinis kultūros žur
nalas, 1980 m. lapkritis-gruodis.
Straipsniai: Simas Sužiedėlis, Lietu
va išorinėje kryžkelėje; J. Jakštas,
Vytautas Didysis, Maskvos kunigaikš
tija ir totoriai; Viktoras Gidžiūnas,
OFM, Lietuvos krikščioninimas Vy
tauto Didžiojo politikoje; Antanas
Rubšys, Dešimt Dievo įsakymų: žmo
nijos nuojauta ir Apreiškimas. Sky
riai “Iš minties ir gyvenimo”, kny
gų recenzijos. Numeris iliustruotas
dail. V. Kašubos istorinių skulptū
rų nuotraukomis.

Jurgio Gliaudos dramos “Čiurlionis” aktoriai Čikagoje penktajame teatrų festivalyje. Iš kairės: Antanas Kiškis,
Raisa Urbanienė, Algis Žaliūnas, dekoratorė Darija Žaliūnaitė, Vincas Dovydaitis, Sigutė Petersonienė, Ema
Dovydaitienė, Ramunė Vitkienė, Manfredas Prišmantas, Vytenis Jodelė, Arnoldas Kungys, Aloyzas Pečiulis,
Romas Vaznelis, rež. Dalila Mackialiene.
Nuotr. L. Kanto

Tėviškės žiburiai
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(1 KIJLTMĖJĖ VEIKLOJE
DIRIGENTĄ VYTAUTĄ MARIJOJOŠIU sausio 22 d. laidoje paminėjo
“The Herald" laikraštis savo West
Hartford žinių skyriuje. Iš praneši
mo sužinome, kad V. Marijošius jau
30 metų profesoriauja Hartt muzi
kos kolegijoje West Hartforde, Conn,
šios sukakties proga buvo įsteigtas
jam pagerbti stipendijų fondas, ku
riam vienas nežinomas asmuo paau
kojo §25.000. V. Marijošiaus vardo
stipendijos iš fonde sutelkto kapita
lo palūkanų bus skiriamos studen
tams, pasirinkusiems dirigento spe
cialybę. Hartt muzikos kolegija 1958
m. buvo įjungta į Hartfordo universi
tetą. Pranešime trumpai paliečiama
ir V. Marijošiaus praeitis. Jis esąs
gimęs Lietuvoje, baigęs Klaipėdos
konservatoriją, studijas gilinęs Pra
hoje. Į JAV atvyko 1948 m., dirbo
vargonininku Šv. Andriaus parapijojfe New Britain, Conn., Hartt ko
legijom įsijungė 1950 m. čia jam te
ko būti dirigavimo ir muzikos teori
jos profesorium, taikomosios muzikos
departamento vedėju, nuolatiniu sim
foninio Hartt orkestro dirigentu. Yra
dalyvavęs Hartfordo muzikos festi
valyje, dirigavęs styginiam Hartfor
do orkestrui ir Mančesterio orkest
rui. Minimos ir V. Marijošiaus kon
certinės išvykos į Europą, diriga
vimas Čikagos Lietuvių Operai, kur
buvo pastatytas jo kūrinys “Priesai
ka”. Šiuo metu V. Marijošius yra
pensijon išėjęs profesorius, gyvenąs
Hartforde, vis dar nenutraukęs ry
šių su Hartt muzikos kolegija.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERI
JOJE apžvalginę savo darbų parodą
surengė 40 šiame mieste gyvenančių
dailininkų, sutelkusių apie 100 kūri
nių. Vyravo tapybos darbai, ypač
gamtovaizdžiai. Jausminiu pradu, su
kilnintu gamtos grožiu išsiskyrė K.
Milkevičiaus, L. Drazdauskaitės, S.
Nenortos kūryba, tačiau parodoje bu
vo <ir šaltokų, paviršutiniškų gamto
vaizdžių. Vilties ateičiai teikia jau
nųjų dailininkų įsijungimas. Tapy
bos skyriuje debiutavo A. Vaitkūnas, pasižymintis platesniais apmąs
tymais. Naujoviškumą atspindėjo J.
Maldžiūno kūrinys, liečiantis gam
tos apsaugos problemas. Jaunasis A.
Šatas buvo sukūręs įdomų triptiką
originaliai suvokta motinystės tema.
Portretuose stipriausias buvo M. Os
trauskas, įstengęs atskleisti vaizduo
jamų žmonių vidinę būseną. Grafi
kams atstovavo jų gamtovaizdžiai,
teminės kompozicijos, knygų ilius
tracijos bei knygženkliai. Linijų
žaismu lankytojus sudomino V. Gied
raitienė, vidine ekspresija — E. Saladžius. Silpnesnis buvo skulptūros
skyrius, nes daug jo kūrinių dar ne
spėjo sugrįžti iš parodos Rygoje. Bu
vo tik keletas tradicinių V. Žuklio,
J. Mozūraitės-Klemkicnės portretų,
kamerinių figūrų, dekoratyvinių
kompozicijų. Iš jaunųjų skulptorių
patrauklūs buvo S. Giedraičio, A. Jonušausko bandymai.
KNYGA “STASYS KRASAUS
KAS”, paruošta J) Grigienės ir dail.
V. Armalo, tapo 10.000-jų “Vagos”
leidiniu. Jon įjungti paties velionies
dail. S. Krasausko samprotavimai
apie grafikos meną, kitų dailinin
kų bei meno kritikų atsiliepimai
apie šį grafiką. Surinkta nemažai at
siminimų apie S. Krasauską. Leidi
nys iliustruotas gausiomis nuotrau
komis, grafikos darbais, knygų iliust
racijomis, draugiškais šaržais, es
tampais.

K O M P O Z. GIEDROS GUDAUS
KIENĖS kūrinį “Los Angeles vaiz
dai" šio miesto 200 metų sukakties
proga kovo 8, sekmadienį, 3 v.p.p.,
savo koncerte atliks simfoninis
Brentwood-Westwood orkestras. Kon
certas rengiamas Paul Revere Junior
High School auditorijoje,1450 Alien
ford Ave., Brentwood, Kalifornijoje,
įėjimas nemokamas. Kviečiami apsi
lankyti Los Angeles mieste bei jo
VILNIAUS “LĖLĖS” TEATRAS
apylinkėse gyvenantys lietuviai.
, sausio 27 d. buvo išvykęs į tolimas
SOL. REGINA ŽYMANTAITE-PE- gastroles Etiopijoje, Madagaskare,
TERŠ, sopranas, 1980 m. gruodžio Seišelių salose. Vyr. rež. A. Ragaus
7 d. turėjo debiutinį pasirodymą kaitės pranešimu, lietuvių, anglų ir
New Jersey vasltijos operoje, kuri prancūzų kalbomis gastrolėms buvo
Kean kolegijos Wilkins teatro salėje paruoštos dvi pasakos: A. Ragauskai
atliko “The Bride Comes to Yellow tės “Žvejai ir piratai”, S. Michalkovo
Sky” spektaklį. Libretą šiai moder “Trys paršiukai”. Spektakliai buvo
niai operai yra parašęs Stephen Cra pradedami specialiu lietuvių liaudies
ne, muziką — kompoz, Roger Nixon. dainų bei šokių koncertu, atliekamu
R. Žymantaitei teko pagrindinis vaid aktorių ir lėlių. Gastrolėse taipgi
muo. Ji yra buvusi torontietė, sep buvo rodomi dokumentiniai filmai
tynerius metus fortepijoną studi apie Lietuvą ir Vilnių.
javusi Toronto konservatorijoje, dai
navimą — pas koloratūrinį sopraną
PROF. DR JUOZO GAUDRIMO,
Carolina Zagrega.
muzikologo, amžiaus septyniasdešimt
metis paminėtas Vilniaus konserva
JAV KONGRESO BIBLIOTEKA
torijos mokslinės tarybos ir Kompo
pradėjo rinkti etninių JAV grupių
zitorių sąjungos valdybos prezidiu
leidinius, kurie yra dalis amerikiečių
mo posėdyje. Jis yra Vilniaus kon
tautos istorijos. Tą tautą juk sudaro
daug etninių grupių. Biblioteka sa servatorijos muzikos istorijos kated
vo rinkiniuose jau turi etninių laik ros vedėjas, Kompozitorių sąjungos
valdybos pirmininko pavaduotojas,
raščių bei periodinių leidinių, bet
šiuos rinkinius žadama padidinti. No menotyros daktaras, Lietuvos Moks
rima gauti knygų ir brošiūrų, garsi lų Akademijos narys. Pranešimą apie
nių įrašų ir netgi filmų, atspindin sukaktuvininko pedagoginę bei vi
suomeninę veiklą padarė Vilniaus
čių etninių grupių rūpesčius bei jų
konservatorijos muzikos teorijos ka
veiklą. Į rinkinius norima įtraukti
organizacijų, šventovių leidinius įvai tedros -vedėjas J. Antanavičius.
rių sukaktuvių progomis, literatūri
CENTRINIUOSE DAILININKŲ
nius veikalus, asmeninius atsimini NAMUOSE Maskvoje individualias
mus anglų ar kitomis kalbomis. Jei savo kūrinių parodas turėjo grafikė
kuriuos leidinius biblioteka turėtų Aldona Skirutytė ir keramikė Liu
įsigyti už dolerius, reikia pranešti cija šulgaitė. Jos buvo sutelkusios
jų autorių, pavadinimą, leidėjo ad apie 400 savo darbų, gero įvertinimo
resą, išleidimo datą, puslapių skai susilaukusių užsienyje vykusiose pa
čių ir kainą. Laiškus ir leidinius rodose.
prašoma siųsti šiuo adresu: Exchan
KOMPOZITORIŲ NAMUOSE VIL
ge and Gift Division, Ethnic Unit,
Library of Congress, Washington, D. NIUJE pirmas šiemetinis susipažini
mas su naujaisiais kūriniais įvyko
C. 20540.
sausio 9 d. Jie visi buvo išklausyti
KULTŪRINE SEKMADIENIO PO iš įrašų. V. Borisovo kvartetą fleitai,
PIETE, surengta sausio 25 d. Čika smuikui, violončelei ir fortepijonui
gos Jaunimo Centro kavinėje, buvo atliko V. Gelgotas, A. Batovas, I.
skirta Nobelio literatūrinės premijos
Kučinskas ir V. Korys. I. Paukštytės
laureatui Česlovui Milašiui (Czes ciklas vaikų chorui be pritarimo
law Milosz), gimusiam Lietuvoje. Pa “Mano dainelės”, sukurtas įvairių
skaitą skaitė Jonas Dainauskas, savo poetų tekstais, buvo įrašytas Vilniaus
gyvenime turėjęs ryšių su C. Mila B. Dvariono muzikos mokyklos cho
šium. Laureatą jis apibūdino kaip ro. L. Povilaičio “Trijų patarlių cho
viena stipriausių dabartinių poetų, rui” įrašu pasirūpino Vilnįaus J. Taioperuodamas jo kūrinių citatomis, lat-Kelpšos augštesniosios muzikos
plačiau paliesdamas poeto ryšius su mokyklos choras. P.. Fledžinskas pats
Lietuva. Ant stalo buvo sukrautos prisistatė su savo “Ekspromtu for
Č. Milašiaus knygos, žurnalai įvairio tepijonui”. J. Tamulioniui atstovavo
mis kalbomis, atsiliepiantys apie šį penki etiudai smuikui ir altui, at
lenkų rašytoją Nobelio premijos pro liekami S. ir P. Kuncos, Naujuosius
ga.
kūrinius aptarė K. Kaveckas, V. Kai
riūkštis,
R. Gaidamavičiūtė, J. Gai
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NŲ Adelaidėje surengta dailės paro-. žauskas, J. Antanavičius ir A. La
da turėjo sveikintiną tautodailės sky pinskas.
rių. Su keramikos darbais ir austo
SOL. GRAŽINA APANAVIČIŪTE,
mis juostomis dalyvavo dr. Janina Vilniaus operos sopranas, iškilų dai
Maželienė, su medžio drožiniais — nų ir operų arijų rečitalį sausio 23
Vytautas Miliauskas ir V. Jeršovas. d. surengė Vilniaus filharmonijos
Lankytojus žavėjo dr. J. Maželienės salėje. Lietuvos operos šešiasdešimt
keramikos rūdiniai — vazos, žvakidės, mečio proga ji yra gavusi Lietuvos
peleninės, molinė plokštelė su verps liaudies artistės vardą. Į Vlniaūs
te. Dr. J. Maželienės keramikai yra operos teatrą G. Apanavičiūtė įsi
būdingas formų paprastumas, liau jungė 1968 m. Per palyginti trumpą
diškumas, lietuviška ornamentika. laiką ji yra paruošusi apie 20 pa
Jos gražiai išstatyti keramikos .kūri grindinių soprano vaidmenų įvairio
niai buvo patrauklesni už austas juos se operose. Spėjo pasižymėti ne tik
tas. V. Miliausko medžio drožiniams gražiu balsu, bet ir puikia vaidyba.
atstovavo miniatūriniai stogastulpiai, Savo koncertą Vilnaus filharmonijos
kryžiai, koplytėlės, Vyčiai, verpstės salėje pradėjo P. Tamuliūno kūri
ir rankšluostinės. Jo drožiniai išlaiko niu S. Nėries žodžiais “Lietuva”, J.
grakščias linijas, formos paprastu Juozapaičio ciklu “Diemedžiu žydė
mą, lietuviškos tautodailės santūru siu”, kuriam taip pat yra panaudoti
mą. V. Jeršovo drožiniai, dažnai ma S. Nėries eilėraščiai. Lietuviškąją
tomi Melburno Lietuvių Namuose, dklį papildė F. Bajoro dainos liau
savo braižu leidžia atpažinti autorių. dies žodžiais “Ugdė motutė” ir “Kur
Lietuvių liaudies menas betgi neturi čias miškas”. Pirmąją rečitalio dalį
individualizmo bruožų, vadovaujasi užbaigė penkiomis F. Schuberto dai
senąja savo samprata. Šia kryptimi nomis. Antroji dalis buvo skirta A.
dabar pasuko ir V. Jeršovas naujose Rubinšteino, P. Čaikovskio, A. Scar
Rūpintojėlių variacijose. Tie jo mi latti, A. Ponchiellio, G. Puccini, G.
niatūriniai Rūpintojėliai yra įjungti Verdi operų arijoms. Akompanavo
kaip puošmena į paprastai atrodan jos nuolatinė palydovė Gražina Ručius medžio gabalus.
V. Kst.

•

8 psi.

•
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Ateitininkų žinios

R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

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

įkainojimas
i

• Sęžiningas patarnavimas visuose

nejudomo turto reikaluose
• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

metų patirtis

Ateitininkų žiemos kursuose Dainavos stovyklavietėje klausomės paskaitų

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont.
M6H 1A8
.

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI—virš 19 milijonų
MOKA UŽ:
<
90 dienų termin. indėlius
term, indėlius 6 mėn.
term, indėlius 1 metų
term, indėlius 3 metų
pensijų s-tą
taupomųjų s-tų
spec. taup. s-tų
depozitų-čekių s-tų
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
mortgičius nuo
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1

=
=
Pirmadieniais
10-3 =
Antradieniais
10-3 =
=
Trečiadieniais uždaryta =
Ketvirtadieniais
10-8 E
Penktadieniais
10-8 =
=
šeštadienia'is
9-1
I
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

KASOS VALANDOS:

14 %
13Vi%
12 Vi %
12%
13 °''0
101/4%
13 %
6 %
15 %
14 %
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 sųskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAll’C EIIDC

OlLrnAlld runo
2239 Bloor Street West.

•

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536-5936 ir
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

PROGRESS 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamų

nuosavybę visada

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

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

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

★
★
★
★

Dundas ir College)

Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

^kET

Telefonas 535-1258

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylig, sukti, kairėn
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

M. MacGuiganas galbūt bandys
susitikti ir su Britanijos užsie
nio reikalų min. lordu Carringtonu, kuris yra pagrindinis ministerės pirmininkės M. That
cher patarėjas Kanados konsti
tucijos klausimuose.
JAV prez. R. Reaganas, pa
skelbęs naują ekonominį planą,
tą pačią dieną pranešė, kad Ota
voje jis su žmona Nancy lanky
sis kovo 10-11 d.d. Tai bus pir
mas JAV prezidento vizitas nuo
1972 m. Įvykusio R. Niksono ap
silankymo. R. Reaganas su min.
pirmininku P. E. Trudeau norė
jo susitikti dar prieš prezidento
pareigų perėmimą, tačiau susi
tikimą tada sutrukdė P. E. Tru
deau atostogos Austrijoje ir jo
suplanuota kelionė į keletą kraš
tų. Oficialiai tėra paskelbta, kad
prez. >R. Reaganas tars žodį
jungtiniame Kanados parlamen
to ir senato posėdyje.
Metinė infliacija Kanadoje
pasiekė 12%. Dėlto didesnio at
lyginimų padidinimo savo na
riams pradės reikalauti darbi
ninkų unijos. Gallupo instituto
duomenimis, didžiausia proble
ma kanadiečiai laiko ne konsti
tucijos parsivežimą iš Britanijos,
o infliaciją. Ją pirmon vieton
įrikiavo 55% apklaustų kana
diečių. Antroje vietoje liko ne
darbas, rūpestį keliantis 50%
kanadiečių. Kovą infliacijai ir
nedarbui paskelbė JAV prez. R.
Reaganas, drastiškai sumažin
damas valdžios išlaidas, palaips
niui įvesdamas pajamų mokes
čių apkarpymą. Kanadą valdan
tys liberalai vis dar nesiryžta
imtis panašių priemonių, pa
grindinį dėmesj skirdami kons
titucijai.
Gallupo institutas taipgi liu
dija partijų populiarumo pasi
keitimą sausio mėnesį. Liberalų

SPORTAS
BALTIEČIŲ SLIDINĖJIMO
REZULTATAI
Vasario 7 d. SALFASS slidinėjimo
komitetas surengė alpinistines baltiečių pirmenybes Moonstone Ski Re
sort, Ont. Dalyvavo 44 baltiečiai sli
dininkai. Lietuviams atstovavo 20
slidininkų iš Klevelando ir Toronto.

Slalomas
Vyrai: 1. Gravlejs J., lat., 2. Mainelis A., Žaibas, 3. Sungaila M., Auš
ra.
Moterys: 1. Vitols, A. lat., 2. Kijauskaitė V., Žaibas, 3. Krauklis V.,
lat.
Veteranai: 1. Čiurlioniu V., Žaibas,
2. Stosiūnas L., Vytis, 3. Strazdins
E., lat.
Jauniai: 1. Tannis, E., lat., 2. Kelle A., ėst., 3. Grasmanis P., latv.
Didysis slalomas
Vyrai: 1. Gravlejs J., lat., 1. Ruutpold A., ėst., (laikai tie patys); 2.
Teene A., ėst., 3. Kriisa P., ėst.
Moterys: 1. Kijauskaitė V., Žaibas,
2. Vitols A., lat., 3. Vitols R., latv.
Veteranai: 1. Stazdins E., lat., 2.
Čiurlionis V., žaibas, 3. Stosiūnas L.,
Vytis. ,
Jauniai: 1. Grasmanis P., lat., 2.
Kelle A., ėst., 3. Tannis E., lat.
Iškiliausios baltiečių slidininkės
taurę laimėjo V. Kijauskaitė, Žaibas,
iškiliausio slidininko — Gravlejs J.,
latvis.
Apgailestautina, kad mūsų prie
auglio klasė neįstengė išsikovoti ge
resnių laimėjimų.
SALFASS slidinėjimo komitetas
dėkoja visiems prisidėjusiems prie
varžybų surengimo ir A. Supronui,
kurio vasarnamyje buvo apsistoję
Klevelando slidininkai.
,
I.
ALPINISTINĖS LIETUVIU
SLIDINĖJIMO VARŽYBOS
Lietuvių pasekmės išvestos iš bend
rų baltiečių varžybų, įvykusių vasa
rio 7 d. Moonstone Ont.
Slalomas
Vyrai: 1. Mainelis A., Žaibas, 2.
Sungaila M., Aušra, 3. Paulionis R.,
Vytis.

populiarumas nuo 44% nukrito
iki 40%, konservatorių liko tas
pats — 34%, o NDP pakilo iki
23%. Įdomūs yra vadų populia
rumo duomenys, pirmon vieton
netikėtai iškėlę socialistą E.
Broadbentą. Jo veikla yra pa
tenkinti 50% apklaustų kana
diečių, P. E. Trudeau — 43%,
opozicijos vado J. Clarko — 40
%. Nepasitikėjimą min. pirmi
ninkui P. E. Trudeau pareiškė
46%, J. Clarku — 41%, E.
Broadbentu — tik 19%. Atro
do, labiausiai krito P. E. Tru
deau populiarumas, matyt, ry
šium su konstitucijos reforma,
prieš kurią yra nusistačiusi Va
karų Kanada, permažu dėmesiu
ekonominiams reikalams.
Kanados pašto streikai gali
prasidėti vasario 27 d. Šį kartą
jie liečia laiškanešių uniją, kuri
iki to laiko gaus naujos sutar
ties pasitarimų rezultatus ir
juos greičiausiai laikys nepriim
tinais. Laiškanešių unijos Montrealio skyriaus pirm. G. Malo
jau iš anksto pranašauja rotaci
nius streikus. Derybos dėl nau
jos sutarties vyksta ir su gero
kai karingesne paštininkų uni
ja, kuri labiau už laiškanešių
uniją yra pamėgusi streikus.
Kanados darbo ministerio L.
Axworthy pranešimu, federaci
nė valdžia studentų vasaros dar
bams šiemetę paskirs $100 mili
jonų. Didžioji šios sumos dalis
teks programai “Kanados vasa
ra 1981”. Finansinės paramos
taipgi susilauks darbus studen
tams parūpinančios įmonės,
bendruorheniniai projektai. De
šimt milijonų doerių teks kari
nių Kanados pajėgų organizuo
jamiems kadetų bei atsarginių
karių kursams. Specialią pro
gramų studentams turės ir RCMP policija. Joje bus duodamas
tos organizacijos kandidatų į
policininkus apmokymas.

Vasario 28, šeštadienį, moksleiviai
ir studentai ateitininkai pardavinės
pyragus, pizza ir kt. Užgavėnių kar
navalo popietei. Visi ateitininkai yra
prašomi atnešti vieną pyragą parda
vinėjimui Lietuvių Namuose vasario
28 d., 1.30 v.p.p.
Vasario 28, šeštadienį, eisime į ki
ną žiūrėti flmo “Rocky Horror Pic
ture Show”. Susirinksime 10.45 v.
vakaro Lietuvių Namuose. Jei yra
kokių nors klausimų, kreiptis pas
Antaną Rašymą 233-7757 arba pas
Ritą Rudaitytę 763-2136.
Visų sendraugių susirinkimas —
vasario 28, šeštadienį, 7 v.v.,' Prisi
kėlimo Parodų salėje. Tema: “Jau
nieji pabėgėliai” pagal “T. žiburių”
vedamąjį. Bus diskusijos svarstytų
formoje. Po to — kavutė. Visi kvie
čiami dalyvauti. Bus pranešimas apie
šių metų veiklą ir sukaktuvinį atei
tininkų kongresą Čikagoje.
Studentų ateitininkų susirinkimas
— kovo 1, sekmadienį, po 10 v. pa
maldų, ateitininkų kambaryje. Susi
rinkime numatytas Giedrės Cepaitytės pranešimas, kaip ir ką rašyti po
litiniams kaliniams, ir V. Kolyčiaus
paskaita apie tikėjimą.

• Nemokamas namo įkainojimas •
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1 576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausios lygos krepšininkai
užbaigė pirmojo rato kovas, sužaidę
po 24 rungtynes. Su 21 pergale pir
mon vieton vėl iškopė Maskvos ka
riškių CASK klubas, pernykštėse pir
menybėse laimėjęs aukso medalį.
Kauno "Žalgiriui”, tada parsivežu
siam sidabro medalį, šiemetinių pir
menybių pradžia buvo nesėkminga
— pralaimėtos net 9 rungtynės. Ant
roje vietoje su 16 laimėjimų atsidūrė
Leningrado “Spartakas”, trečioje —
Tbilisio “Dinamo” su 15 laimėjimų.
Tiek pat pergalių turėjęs “Žalgiris”
užima IV vietą. Jis pateko į geriausių
komandų šešetuką, kurios dabar ko
vos dėl medalių. Aukso medalis kau
niečiams lieka nepasiekiamas, nes
jį penkių pergalių persvara jau yra
užsitikrinęs CASK klubas. “Žalgiris”,
pastaruoju metu pagerinęs savo žai
dimą, turi galimybę laimėti arba si

Tel.
Namų

537-3431
494-0605

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island
St. Petersburg, Florida 33706, USA

Tel. (813) 360-0490

Skautų veikla
• Kaziuko mugė — kovo 1 d. Pri
sikėlimo salėse. Atidarymas — 9.30
v.r.
• Gegužės 2-3 d.d. Toronte šau
kiamas LS seserijos vadovių sąskry
dis.
• Gegužės 23-25 d.d. Beaumont,
Ohio, įvyks “literatūros olimpiada"
skautėms ir prityrusioms skautėms.
Tikslas — įdomiu, prieinamu, žai
dimų ir vaidinimų būdu supažindinti
jaunimą su lietuvių literatūrą. Olimpiadon kviečiami ir broliai. Progra
mos sudarymu rūpinasi s. L. Rugienienė.
,
• Šie metai — LS Sąjungos spau
dos metai. Bendraraščiais vadovaivės kviečiami pagal galimybes vie
netų narius supažindinti su spau
dos darbais, technika, uoliau rašyti
“Skautų Aidui”, išleisti bent po vie
ną vieneto laikraštėlį, raginti dau
giau reikštis bendrinėje lietuvių
spaudoje.
• Darbo šventės savaitgalyje nu
matomas sk.-vyčių, vyr. skaučių, gintarių ir budžių suvažiavimas. Taria
masi dėl vietos. C. S.

dabro, arba bronzos medalį. Dėl iškopimo į IV vietą nuopelnai priski
Moterys: 1. Kijauskaitė V., Žaibas, riami “Žalgirio” veteranams — L.
2. žiedonytė L., žaibas, 3. Medelytė žukaičiui, A. Linkevičiui, V. Masals
A.
kiui, S. Jovaišai, M. Arlauskui. Sa
Veteranai: 1. Čiurlionis A., Žaibas,, koma, kad žalgiriečių jėgas susilpni
2. Stosiūnas L., Vytis.
no dalyvavimas tuo pačiu metu vyks
Jauniai: 1. Medelis D., 2. Kižys T., tančiose Europos krepšinio taurės
Žaibas, 3. žiedonis P., Žaibas.
pirmenybėse. Vilniaus ' “Statybos”
krepšininkai
iš 24 rungtynių laimėjo
Didysis slalomas
tik 13, vėl atsidurdami antrajame še
Vyrai: 1. Paulionis R., Vytis, 2. šetuke. Vilniečiams teks kovoti dėl
Drešeros R., Aušra, 3. Tarvydas M., VH-tos vietos, kuri dabar su tokiu
Vytis.
pačiu 13-kos laimėjimų skaičiumi
Moterys: 1. Kijauskaitė, V., Žaibas, priklauso Minsko RT1 komandai. Pir
2. Žiedonytė L., žaibas, 3. Medelytė mąjį ratą “Statyba” užbaigė VIII-je
A.
vietoje.
Veteranai: 1. Čiurlionis V., Žaibas,
Baigminės kovos dėl Sovietų Są
2. Stosiūnas L., Vytis.
Jauniai: 1. Medelis D., 2. Kižys T., jungos lengvosios atletikos taurių
įvyko naujojoje Kauno kūno kultū
Žaibas, 3. Žiedonis P., žaibas.
Alpinistinių varžybų klubiniai taš ros instituto sporto salėje, vadina
kai: Klevelando Žaibas — 53, Toron moje maniežiu. Buvo susilaukta apie
to Vytis — 21, Toronto Aušra — 400 lengvaatlečių iš Sovietų Sąjun
gos, Čekoslovakijos, Lenkijos, Veng
10,5. M. E.
/•
rijos, Bulgarijos ir Rumunijos. Tau
res laimėjo keturi Lietuvos atstovai:
AUŠROS ŽINIOS
kaunietė M. Butkienė, į tolį nušoKrepšinis. Vasario 15 d. Prisikė kuhi 6 m 71 cm; vilnietis V. Cepelimo parapijos salėje įvyko krepši levas, toje rungtyje pasiekęs 7 m 95
nio rungtynės tarp Aušros vyrų ir cm; vilnietė A. Kasteckaja, 600 m
latvių Vanags. Aušra laimėjo 122: nubėgusį per 1-min. 28,2 sek.; vil
87 (53:48). Aušros vyrai su R. Kak nietis R. Sausaitis, 3 km bėgimą
nevičiumi pirmą puslaikį baigė 53: įveikęs per 7 min. 56,8 sek. Visi
48. Antrą puslaikį Aušros komanda ypač džiaugiasi M. Butkienės net du
išvystė greitą žaidimą. S. Žulys su kartus pagerintu Lietuvos uždarų
R. Kaknevičiumi perėmė abiejų len patalpų rekordu. Ketvirtu bandymu
tų kontroliavimą ir baigė rungtynes ji į tolį nušoko 6 m 67 cm, o pasku
122:87. Aušros komandoje žaidė: S. tiniu tą rekordą pagerino iki 6 m
Arlauskas 28, K. Bartusevičius 10, 71 cm. Tai yra geriausias šiemetinis
M. Džiuba 16, V. Dementavičius 8, uždarų patalpų rezultatas, nuo pasau
R. Kaknevičius 32, E. Norkus 8, S. linio rekordo atsiliekiantis tik 5 cm.
Nauju Lietuvos rekordu tapo ir A.
Žulys 20.
Vasario 26 d., 8 v.v., Prisikėlimo Kasteckajos 600 m bėgimas. Pasta
parapijos salėje — vyrų tinklinio roji dabar dažnai gerina rekordus.
rungtynės Aušra — lenkų Polonia. V. Cepelevas, turėjęs susižeidimą,
K. š. pradeda atsigauti, šuoliuose į tolį
jam pranašaujama 8 m 10 cm. Olim
pinis čempijonas vilnietis R. Valiulis
tikėjosi pagerinti vilniečiui A. Jeršovui priklausantį 34,4 sek. Lietuvos
rekordą 300 m bėgime. Trenerio A.
Krasaičio auklėtinis pirmuoju įveikė
200 metrų, o paskutiniame šimte jį
pralenkė Maskvos olimpiadoje daly
SHERWAY GARDENS MALL
vavęs kijevietis V. Burakovas, šį
25 THE WEST MALL
nuotolį įveikęse per 35 sek. R. Va
Toronto, Ontario
liulis bėgimą pralaimėjo tik 0,05 sek.
Spaudoje pabrėžiama, kad V. Bura
Tel. 651-5050
kovas šiurkščiai pažeidė varžybų tai
Talkininkas (Associate)
sykles: pirmaujantį R. Valiulį jis po
J. S. POLLOCK, O.D.
sūkyje lenkė iš kairės pusės, pakenk
damas jo bėgimui.

Optometristas

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!

,
__

Savininkė RŪTA KRIAUCIŪNAITĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas baseinas’ vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys,
prie pat Meksikos įlankos.

REAL

ESTATE

LTD.

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
Telefonas

489-1543.

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

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
r* ai M jb J|j| Jt

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

-------------------------------------

MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl.
13’/4% už 6 mėn. term, indėlius
12ka% už 1 m- term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
.13 % už pensijų ir namų planą
13 % specialią taup. sąsk.
10 Vi % už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

IMA:
15% už asm. paskolas
14% už mortgičius

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

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

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartameptai • Kondominiumai • Nuomojimas

FLORIDA Angelė E. Kamiene
REAL s
REALTOR

...

BROKER

...

NOTARY

Y’’
Ą rT' T? 3701 Gulf Boulevard- st- Petersburg Beach, Fl. 33706
1L0 1
X IL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074

o Sov. P. Užbalis .

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

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

Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungų
• 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
S-ir F- Janavičiai

Dr.R.J.Lapienis

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., M6R1VS
FILTS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiai

TORONTO
Didžioji spauda, televizija bei
radijas šiais metais bene pirmą
kartą gausiai dalyvavo Vasario
16 minėjime Toronto un-to sa
lėje ir gana plačiai informavo
apie šią iškilmę. Juos, žinoma,
sudomino abiejų Ontario parti
jų — konservatorių ir liberalų
vadų dalyvavimas, juoba, kad
tai buvo parlamentinių rinkimų
metas. Be to, šį sykį informaci
jos srityje stipriai pasidarbavo
KLB krašto valdybos vicepirmi
ninkė ir visuomeninių reikalų
komisijos pirmininkė I, šernaitė-Meiklejohn drauge su visais
tos komisijos nariais — inž. E.
Cuplinsku, inž. H. Lapu, inž. E.
Stungevičiumi ir A. Juzukoniu.
Pati pirmininkė, padedama kitų
savo talkininkių, vasario 12 d.
aplankė 22 įstaigas: laikraščių,
televizijos bei radijo stočių. Be
to, paštu išsiuntinėjo informaci
ją keturiolikai etninių laikraš
čių. Vasario 16 iškilmėje Toron
to un-te salėje dalyvavo 24 at
stovai — spaudos, televizijos
bei radijo. Jiems buvo įteiktas
specialus aplankas su informa
cine literatūra apie dabartinę
būklę Lietuvoje.
Apie Vasario 16 iškilpię rašė
“Toronto Star”, “The Globe a.
Mali”, “Toronto Sun”, Montrealio “The Gazette”, kalbėjo net
kelios radijo stotys; vaizdus ro
dė televizija — ČBC, CTV, CHCH. Pastaroji stotis rodė libe
ralų partjos vado dr. S. Smitho
kalbą — lietuvišką jos dalį. Lat
vių savaitraštis išspausdino ve
damąjį, parašytą Aleksandro
Vilko. Taipgi rašė apie lietuvių
iškilmę estų ir kitų tautybių
laikraščiai.
Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 63-ji sukaktis paminė
ta dviem renginiais — svečių
priėmime vasario 20 d. ir bend
ra iškilme — vasario 22 d. Sve
čių priėmime Estų Namuose da
lyvavo daug kitataučių — mies
to burmistras Eggleton, savival
dybės, provincinio ir federaci
nio parlamento atstovai, etninių
grupių atstovai ir estų veikėjai.
Pasakyta'daug prakalbų. Onta
rio opozicijos vadui dr. Stuart
Smith atstovavo ir sveikinimą
perskaitė jo įstaigos pareigūnas
Algis Juzukonis. Kanados Estų
‘Tarybos pirm. Leivat įteikė
aukso medalius Estijos garbės
konsului L Heinsoo ir Estijoje
gyvenantiems rezistentams —
Martynui Nikius ir Juriui Kukk
(pastarųjų medaliai palikti kon
sulato globoje). Iš lietuvių daly
vavo gen. Lietuvos konsulas dr.
J. Žmuidzinas su Ponia, KLB
krašto valdybos vicepirm. I.
Šernaitė-Meiklejohn, J. R. Si
manavičius, St. Jokūbaitis, po
nia Kunnapuu, p.p. Birgiolai,
p.p. Grigaliūnai, kun. Pr. Gaida
ir kt. Pagrindinė iškilmė įvyko
sekmadienį Toronto un-to “Con
vocation Hali” salėje. Lietu
viams atstovavo ir jų sveikini
mą perdavė KLB krašto valdy
bos vicepirm. I. Šernaitė-Meik
lejohn.'
P. šalna, gyv. Richmond Hill,
įsigydamas “TŽ” loterijos bilie
tų, pridėjo $100 auką ir tuo pri
sidėjo prie lietuviškosios spau
dos stiprinimo. Dėkojame už
duosnią paramą.
Daugiakultūrių reikalų ministeris J. Fleming paskyrė $47.000 Kanados Etninio Meno ta
rybai, rengiančiai viso krašto
mastu seminarą Winnipege š.
m. vasario 20-23 d.d.

Provinciniai Ontario rinkikimai — kovo 19 d. Patirta, kad
adv. Petras K. Šimonėlis kandi
datuos High Parko rinkiminėje
apylinkėje, atstovaudamas libe
ralų partijai, o ukrainietis Yuri
Shymko — konservatorių. Parkdale apylinkėje kandidatuoja
buvęs universiteto dėstytojas
dabar — Toronto miesto tary
bos narys Tony Ruprecht kaip
liberalų partijos atstovas. Jis
yra nuoširdus lietuvių bičiulis,
daug prisidėjęs prie Lietuvos
vėliavos pakėlimo iškilmių prie
miesto rotušės vasario 14 d.
Rinkiminiame vajuje aktyviai
dalyvauja Algis Juzukonis kaip
Nuotr. V. Vosyliaus
opozicijos vado dr. S. Smitho Australijos Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos nariai 1980 m. posėdžiauja Adelaidėje
štabo pareigūnas.
raštinę pasivaišinimui bei po
Patikslinimas.
Susižiedavo
kalbiui.
Leonas Raginskas su Birute GriPamaldose dalyvavo nemažas
gutyte (ne Grigaityte, kaip per ALEKSANDRA VAISIŪNIENE žėlis, mokėjo pakelti nepasise būrelis Karako lietuvių veikėju.
kimus. Jei kas šio jaunuolio gy Dalyvavo ir svečias inž. Felik
klaidą paskelbta “TŽ” 8 nr.).
venimą
vadintų paprastų, sakė sas Zubras, lenkų bendruome
Su Naujų Metu sausiu VeneSkotų paviljonas “GlasgowStrathclyde” pasitraukė iš tau cuelos sostinėje Karake pasiro dr. Dambrava, tai jo gyvenimas nės pirmininkas Venecueloje,
tybių savaitės — Karavano, pro dė pirmieji malonūs religinės- buvo nepaprastai didingas savo Lietuvoje gimęs ir-mokęsis. Jis
sveikino kleboną su labai įspū
testuodamas prieš įsileidimą tautinės veiklos ženkjai. Vos tik paprastumu.
Pabaigoje kalbėtojas išreiškė dingomis pamaldomis. Sakė
“British Tourist Association”, atvykus prieš porą savaičių
kuri esanti komercinė. Karava dr. Vytautui Dambravai, jau pageidavimą, kad velionies Pet šias pamaldas laikąs vienomis iš
no vadovybė esanti informuota, sausio dvyliktąją lietuviai daly ruko šventumo garsas pasklis prasmingiausių ir geriausiai pa
kad tai nėra komercinė organi vavo jo suruoštose neoaprasto- tų visame pasaulyje. Su jauni vykusių. Jis prašė adoracijos
se pamaldose. Pirmiausia, gra mo draugu kun. Yla jis kartojo: teksto, išreikšdamas norą ir
zacija.
žioje saleziečių Don Bosco ko “Pašauk, o Viešpatie, jaunystėj ateityje dalyvauti maldos akci
PADĖKA
Drąsiausius brolius ir seses!
Tariu nuoširdų lietuvišką ačiū ma plyčioje Karako mieste nemaža Tegu mūsų tautos kelius pašvęs, joje už Lietuvą.
mūsų
tautiečių
grupė
susirinko
Buvo išreikšta viltis, jog lie
ne lankiusiems ligoninėje: p.p. DamKad Tavo ‘pergalė pražystų.”
tuviškas jaunimas ateityje la
barui, Astrauskams, Karpiui, če- pirmai adoracijos valandai už
Mišioms pasibaigus, kun. A. biau supras reikalą ir pareiga
čiui, Balčiūnui; įteikusiems dovanas Lietuvą. Mišias už a. a. salezie
bei gėles — p.p. Jonynams ir To čių vienuolijos nari Petrą Per- Perkumas dėkojo dr. V. Dam įsijungti į bendruomenės mal
ronto Lietuvių Namams. J. Cicėnas kumą atlaikė jo brolis, katalikų bravai už gražų pamaldų suren das už *Tėvų Žemę bei pasimo
misijos vadovas Venecueloje, gimą ir taip pat visiems daly kyti iš pavyzdžių, kuriuos jiems
PADĖKA
salezietis kun. Antanas Perku- vavusiems šiose pamaldose ir duoda Lietuvos jaunuoliai, kaip
Lietuvos Kankinių parapijos choro mas, primindamas 44-tas mir pakvietė visus svečius į savo Petrukas Perkumas.
š.m. sausio 24 d. suruoštas vakaras ties metines.
su koncertine programa praėjo labai
Petrukas Perkumas mokėsi
sėkmingai.
AtA
Beruošiant šį pasirodymą buvo saleziečių amatu mokvkloje Ita
lijoje
ir
ten
mirė,
sulaukęs
vos
daug geradarių, kurie mums padėjo
KAZIMIERUI MAURUKUI
aukomis ir darbu. Pirmiausia nuo 19 metų. Stiprėja judėjimas
pradėti
beatifikacijos
bylą.
■
širdi mūsų padėka gerb. klebonui
/
mirus,
kun. J. Staškui už paramą visuose
Adoracijon buvo įjungtos iš
choro reikaluose. Ypatinga padėka senų laikų išsilaikiusios maldos,
jo broliui dr. JONUI su šeima ir kitiems giminėms
mūsų choro dirigentui muz. St. Gai- kurias dr. V. Dambrava išsaugo
levičiui už darbą ir rūpestį, beruo jo. Jis išsamiai ir jautriai ap
šiant chorą šiam koncertui. Dėkoja žvelgė Petro Perkumo gyveni
reiškiame gilig užuojautą —
me mūsų mieliems solistams — R.
mą,
apibūdindamas
ji
kaip
bro

Marijošiai
Strimaičiui ir A. Pakalniškytei už
praturtinimą mūsų programos savo lį, draugą ir apaštalą. Dr. Dam
gražiu dainavimu. Nuoširdus ačiū brava apgailestavo, kad lietu
muz. J. Govėdui už akompanavimą viai katalikai, dažnai būdami
visam koncertui. Mūsų padėka A. kuklūs, dažnai perlėti ir kiek
Vitkienei už koncertinės programos apsileidę, pavėluotai atkreipė
pranešinėjimą.
dėmesį į šį jauną ir skaistų K.
Pobūvio loterija buvo gausi gra Bendrijos sūnų, kurį daugelis
žiais laimikiais, kuriuos suaukoję‘šie jau Petruko mirties valandą va
asmenys: dail. R. žiūraitienė, dali. V. dino šventuoju.
B.A. M.L.S. LL.B.
Balsienė, dail. S. Pącevičienė, P.
Pirmoji šio jaunuolio biogra
Eidukaitis, A. Katelienė, A. Lacku3031 Bloor St. W., Suite 200
Telefonai:
vienė, J. Aukštaitis — Mohawk Fur fija buvo paskelbta ne lietuvių,
niture, V. Siminkevičius — Simon’s o italų saleziečio kun. dr. Igini
oLa'Ho
įstaigos (416) 231-4138
I oronro, vnrario
Travel, Anapilio Moterų Būrelis, p. Murari. Po to pasirodė biografi
M8X 1C5
namų 249-2637
Kulienė, O. Urnavičienė, A. Augai- jos portugalų ir net kiniečių
tienė, R. Paltanavičienė, S. Sinkienė, kalbomis. Brazilijoje Lavrinhas
G. Vaitkienė, L. Valiukas, A. B. Vil šventovės vitraže matyti Petru
kai, D. Garbaliauskienė, M. Žėkienė, ko atvaizdas. Lietuviu salezie
O. Derliūnienė. Visiems laimikių au čių, dirbančių Šv. Kazimiero
kotojams nuoširdus ačiū.
parapijoje Sao Paulo mieste,
Po koncerto turėjome sveikinimų
iniciatyva
Perkumo biografija
ir gražių gėlių. Sveikintojai buvo pa
rapijos pirm. R. Gaižutis, KLK Mo lietuvių kalba pasirodė 1979 m.
Pamaldų dalyvius jaudino pa
terų Dr-jos Lietuvos Kankinių para
B.Sc.,LL.B.
pijos skyriaus pirm. G. Trinkienė, sakojimas apie Petruko vaikys
2299
Dundas
St.
W.,
Anapilio Moterų Būrelio pirm. D. tę ir nepalaužiamą jo ryžtą tap
Telefonai:
suite 303
Garbaliauskienė ir choristų šeimų ti vienuoliu, jo sunkią pradžią
atstovas E. Miliauskas. Dėkojame vi Italijoje, apaštalavimą ir galiau
Toronto, Ontario
Įstaigos (416) 537-2643
siems sveikintojams.
siai paskutines valandas šioje
M6R 1X7
Ypatingas ačiū M. Gudelienei, ku žemėje, kurios dar labiau at
namu 233-0303
(Kampas Bloor ir Dundas St.)
rios dovanotos : gražios gėlės puošė skleidė Dievui pražydusį skaistų
visą mūsų pobūvį. Dėkojame V. Pa
liuliui už prižiūrėjimą scenos ap Žemaitijos žiedą. Petruko gyve
nimo šūkis buvo — tauri širdis,
švietimo koncerto metu.
Taip pat esame dėkingi visiems plieninė valia.
V. Dambrava pažymėjo, jog
choristams ir jų šeimų nariams, ku
rie taip nuoširdžiai prisidėjo darbu, Petrukas mokėjo kūną palenkti *
besiruošiant šiam pasirodymui.
dvasiai. Jis buvo kuklus pasiry-

Jauną tautietį prisimenant

; Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

Pagaliau ačiū vsai lietuvių visuo
menei, kuri taip gausiai atsilankė į
mūsų pirmąjį koncertą' šis vakaras
liks visada malonus prisiminimas mū
sų širdyse.
Lietuvos Kankinių Parapijos Choro
Pobūviui Rengti Komisija

metu

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Tel. 533-7954

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Toronto, Ont. M6J 1W9-

1113 Dundas St. W.,

MIL CM A ft L JIM HuronUrio $1, MW

Tel. 533-5454
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
•

•

NAMAI

TONY

VACYS

ŪKIAI

•

ŽEMĖ

GENYS '231-2839

ŽIŽYS
*-

232-1990

----

ekskursijos

i Vilnių
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gegužės
Gegužės
Birželio
Liepos
Rugpjūčio
Rugsėjo
Rugsėjo
Rugsėjo

ir kitus Europos
miestus

12
26
17
15
12
2
16
30

Ekskursijas galima
pasirinkti 8 dienų
arba dviejų savaičių.
Grįžimų galima
sutvarkyti indivi
dualiai nuo 7
iki 30 dienų.
,
Aštuonių dienų
ekskursija kainuoja

$1,365.00

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu
V. BAČĖNO adresu ir telefonu

DKAUCA

YBACENAS

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

All Seasons Travel, B.D.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

•

psl. 9

SKAITYTOJAI PASISAKO
PAREIŠKIMAS
lietuvis pasaulio'platybėse, ar bend
Kanados Lietuviu Tautinės Sąjungos ruomenės narys?
čia mano suminėti klausimai dau
PIRMININKUI
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovy geliui tautiečių, skaitančių lietuviš
bė nuo 1976 metų liovėsi buvusi ką spaudą, būtų naudingi išaiškinti.
bendrija, atstovaujanti visų tautinin Tada Amerikos, o gal ir viso pasau
kų politinei valiai (kaip reikalauja lio lietuviai jaustųsi lietuvių b-nės
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovy nariai ir nebereikėtų organizuoti kobės nuostatų 2 str.) ir tapo tautinės ‘kias kitas bendruomenes.
Galima dar palyginti bendruome
srovės nuoaugos intrigų įnagiu.
Sutikdami nuo Kanados Lietuvių nės sampratą su Katalikų BendrijaTautinės Sąjungos įeiti sąjūdžio va- Bažnyčia. Juk tai visai tas pat —
dovybėn, tikėjomės, kad ji, palai čia katalikų, ten lietuvių bendruo
kydama ryšius su kitų kraštų lietu menė. V. C.
vių tautinės srovės junginiais, paga
PAGARBA VĖLIAVAI
liau vėl, kaip ir anksčiau, ją vienys
ir atstovaus jos bendrajai politinei
Savo laiku “TŽ" išspausdino dis
valiai, užuot tautininkiją žeminusi ir kusinį straipsnį “Ką laidoti su vė
skaldžiusi.
liava?” Jame buvo rašoma, kad
Deja, mūsų viltys neišsipildė. Vie šauliai pradėjo paprotį mirusius
na, Amerikos Lietuvių Tautinės Są šaulius laidoti, uždengiant mirusio
jungos valdyba tyčia apsunkino kitų karstą tautine Lietuvos vėliava. Lai
kraštų, tautinės srovės atstovų daly dojimo šaulių su vėliava klausimas
vavimą Lietuvių Tautinio Sąjūdžio nėra be prasmės. Nevertų atsitikimų
vadovybėje’— su jais nesusitarusi ir gali būti. Reikia atsiminti, kad šau
nesitarusi skyrė savo atstovus iš Či lių vieneto (kuopos, skyriaus, būrio
kagos apylinkių. Antra, dabartinis arba ir rinktinės) vadovybė apie
sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Bart įstojusi šaulį tiek žino, kiek paduo
kus, matyt, derindamasis prie Ame damas pareiškimą pasisakė apie sa
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos val ve. Kad Lietuvos vėliava nebūtų den
dybos užmačios, siekiančios elimi giami tie, kurie ją savo laiku buvo
nuoti kitų kraštų (Kanados, Angli paniekinę, reikia šaulių vadovybei
jos) tautininkų atstovų įtaką ir, nustatyti, kas gali būti laidojamas
“šeimyniškai” tvarkydamasis, savo su Lietuvos vėliava. Laidojimo apei
veiksmais visiškai nuo jų atsijo ir gas, kaip stovėjimą sargyboje prie
užsidarė savame tautinės srovės nuo karsto ir dalyvavimą uniformuo
šliaužos ratelyje.
tiems laidotuvėse, palikti kaip dabar
Esame giliai įsitikinę, kad būtų ne yra. Su vėliava laidoti, mano nuo
sąžininga dengti lietuvių tautinės mone, reikia tik. garbės šaulius, bu
srovės nuoaugos oligarchinę veiklą vusius ir esamus LŠST centro valdy
ir už ją imtis atsakomybės. Todėl nu bos narius, buvusius ir esamus rink
tarėme pasitraukti iš Lietuvių Tauti tinių vadus, kuopų, skyrių būrių
nio Sąjūdžio vadovybės ir tatai pa pirmininkus ir tuos narius-šaulius,
skelbti “Dirvoje” ar kitoje lietuvių kuriuos nutars, šauliui mirus, dalinio
spaudoje. .
vadovybė.
K. T-kus
Be to, kiek teko patirti, Kazimie
“ATSKAITYSIU IŠ
ras Bačauskas, Anglijos tautininkų
PRENUMERATOS”
atstovas, taip pat pasitraukė iš Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės
“TŽ” 4 nr. V. Zander rašo: “dėl
dėl tų pačių priežasčių — Amerikos jūsų atostogų dviejų “TŽ” negauna
Lietuvių Tautinės Sąjungos valdybos me” (mano pabr. — B. J.), “o jums
ir .Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pir pasitaiko ir kitokių kliūčių”. Esą
mininko užmačios eliminuoti kitų metų laikotarpyje jis negauna ke
kraštų tautininkų atstovus iš tautinės lių numerių. “Nieko neturiu prieš
srovės politinio atstovavimo.
jūsų atostogas, atostogaukite, bet sa
Dėkojame už pasitikėjimą.
vaitraštį turėtume (mano pabr. —
Tamstą gerbią —
— B. J.) gauti normaliai.” PanaivioPovilas Ališauskas
ti žodžiai “negauname” ir “turėtu
Bronius Nemickas
me” netiksliai, nes jais atstovauja
viešiem skaitytojam. O nei mano,
New York, 1981 m. sausio 15 d.
nei kitų — aš manau — jis sutiki
LĖŠOS BENDRUOMENEI
mo neprašė ir negavo.
Laiško pabaigoje primena, skaitąs
Pasiskaitęs “Pasaulio Lietuvio”
1980 m. 7 nr. ir “Kario” 1980 m. 8 nevieną lietuvišką laikraštį ir žur
hr., priėjau išvadą, kad Vyriausio nalą, “bet tokių kurjozų (mano pabr.
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirm, — B. J.) nepasitaiko kaip “TŽ”. Ga
dr. K. Bobelis ir jo valdyba pilnu lop V. Zander tvirtina, jei negaus
“garu” eina prieš Lietuvių Bendruo kaikurių numerių, už jos atskaitys
menę. Manau, kad dabartinio VLIKo iš prenumeratos.
nereikėtų remti mūsų Bendruome
Gerb. V. Zander, ir aš kaikada
nės suaukotais pinigais.
negaunu laiku “TŽ”. Bet ar tai lei
Pasikalbėjimuose su tautiečiais sa dėjų kaltė? Gyvenu Auroroje, Illi
vo aplinkoje labai aiškiai pastebė nois, JAV, kurių paštai ir laiškane- '
jau, kad dauguma nežino kur eina šiai aprūpinti pažangiausiomis paš
surinktos aukos Tautos Fondo vardu. tui išvežioti ir išnešioti priemonė
Kad tai yra tiesioginė parama VLIK- mis. Mano gyvenamojo miesto laiš
ui, niekas apie tai ir nepagalvoja.
kanešiai turi “džypus”. Argi reikia
Tos aukos ar jų dalis turėtų tekti ir geresnio ir greitesnio patogumo
Kanados Lietuvių B-nei, kurios už spaudai ir laiškams išnešioti?
daviniai vis daugėja ir platėja. Ypač
O visdėlto ne kiekvieną dieną gau
reikia lėšų lietuvybės išlaikymui vi nu dienraštį “Draugą”. Ne aš vie
same laisvafne pasaulyje. O tuo rū nas, bet ir kiti. O “Draugo” redak
pinasi Pasaulio Lietuvių Bendruome cija tėra apie 40 mylių nuo Auroros.
nė. V. C.
Kieno gi kaltė? Aišku, pašto ar
laiškanešio. Pasitaiko dienų, jog ry
tinė pusė jį gauna, o vakarinė ne.
BENDRUOMENĖS SĄVOKA
Savo apmąstymuose susiduriu su Štai, kur toji minima “kliūtis” ir
klausimu — kas yra arba ką reiškia “kaltininkas”, gerb. V. Zander.
Pasitaiko ir Amerikoje aimanuo
žodis “bendruomenė”? Juk kiekvie
nam žinoma, kad yra įvairių tautų jančių skaitytojų, bet jie taip šiurkš
bendruomenės. Tačiau už Lietuvos ri čiai nekaltina leidėjų. Paaiinanuobų gyvenančių tautiečių bendruome ja, pasiskundžia pašto apsileidimu
ir dar prideda auką, kurios kiekvie
nės sąvoka įvairiai suprantama.
Ar tai yra naujadaras, atsiradęs nas lietuviškas leidinys yra labai
»
tik po II D. karo išsibarsčiusiems pa reikalingas.
B. Jablonskis
saulyje lietuviams surinkti? Ar bend
ruomenė turi būti suprantama, kaip
NEPAGERBĖ GERULAIČIO
bendra organizacija už Tėvynės ri
Per televiziją stebėjau teniso
bų jungianti visus lietuvius? Man
rungtynes iš Toronto, ir labai apsi
priimtinesnė sąvoka būtų ta, kad
džiaugiau, kai V. Gerulaitis laimėjo
kiekvienas lietuvis už Lietuvos ribų varžybas. Tik gaila, kad Toronto lie
yra Lietuvių Bendruomenės narys,
tuviai neišnaudojo šios progos. O
nežiūrint jo religinių ar politinių įsi
tikinimų. Tik galėtų būti suprantama galėjo po varžybų nusiųsti dvi jaunas
lietuvaites, tautiniais drabužiais ap
— geros ar blogos valios bendruo
sirengusias, įteikti V. Gerulaičiui
menės narys. Bet jis vistiek yra lie
puokštę gėlių. Per televizija tai būtų
tuviškos bendruomenės narys, nes
mačiusi tūkstantinė minia, ir tai būtų
yra lietuviu gimęs.
buvusi didžiausia reklama lietuviams.
r Įdomu būtų sužinoti nuomonę mū
sų kalbininkų-lituanistų, kaip jiems Deja, lietuviai nerangūs ir nemoka
atrodo bendruomenės sąvoka. Tada išnaudoti tokių progų.
Verdunietis
galima būtų remtis jų prielaidom
kiekvienam iš mūsų — būti ar ne-,
• Laisvos spaudos siekis — laisva
būti bendruomenės nariu? Ar esi tik Lietuva .

W G.

DRESHER
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INSURANCE

agency
LTD.

231-6226

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

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

Toronto, Ontario

1981. II. 26 — Nr. 9 (1620)

TK

Įstaigos (4 16) 233-3323

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

•

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių r
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

INSURANCC
533-1121*

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West
Toronto

822-8480
•

Ontario

10 psi.

•

Tėviškės žiburiai

•
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Anapilio žinios
— Tikinčiosios Lietuvos Diena —
kovo 1. Pamaldos — 10 ir 11 v.r.
Si diena skirta maldai už persekio
jamus tikinčiuosius Lietuvoje ir jų
paramai. Tam tisklui daroma speciali
rinkliava.
— KLK Moterų Draugijos Lietu
vos Kankinių par. skyriaus susirinki
mas — kovo 1, sekmadienį, po 11
v.r. pamaldų Parodų salėje. Paskai
ta apie Lietuvą B. Paltanavičienės,
neseniai atvykusios iš Lietuvos. Po
susirinkimo — vaišės. Kviečiamos
dalyvauti narės, viešnios ir svečiai.
— Choras “Aras” šį sekmadienį
giedos Lietuvos Kankinių šventovė
je per 11 v. Mišias, prisimenant a.a.
Jurgį Dementavičių, choro narį.
— Parapijos skoloms mokėti pa
aukojo $100 P. ir V. Dalndos.
— Kapinių aptvėrimui aukojo
$100: V. Butrimas, St. Grigaliūnas;
$50: J. Gerulis, M. Lapinskas; $25:
A. Grimienė.
— Reikalingas Anapilio salėms
darbininkas. Kreiptis į kleboniją tel.
277-1270.
— Mišios kovo 1, sekmadienį, 10
v.r. už a.a. Vytautą ir Mečį Senke
vičius, 11 v.r. — už a.a. Jurgį De
mentavičių.

Anapilio Moterų Būrelis va
sario 22, sekmadieni, po 11 v. r.
pamaldų Anapilio salėje suruo
šė pobūvi, kuriame dalyvavo
Būrelio narės su savo šeimomis
ir keletas svečių bei viešnių.
Pradžioje Lietuvos Kankinių
parapijos choras, prisiminda
mas a. a. kun. P. Ažubalį, su
giedojo “Apsaugok Augščiausias” ir keletą lietuviškų dainų
(dirigentas — St. Gailevičius,
akompaniatorius — J. Govėdas). Pasivaišinus Būrelio narių
paruoštais patiekalais, praneši
mus padarė pirm. D. Garbaliauskienė, ižd. p. Barkauskie
nė, p. Aušrotienė, dr. Kazlaus
kienė. Iš jų pranešimų paaiškė
jo, kad balandžio 12 d. rengia
mos didžiojo kilitno sutiktuvės,
ruošiamasi siųsti siuntinius į
Lenkiją ir Suvalkų trikampį,
prisidėti prie šalpos Lietuvai.
Sveikinimo žodį tarė ir Anapi
lio tarybos pirm. A. Rinkūnas,
žadėdamas talką Būrelio veik
lai. Labai gausioje loterijoje,
kuriai vadovavo G. Lapienė su
talkininkėmis, daug kam atke
liavo laimė.
A. a. Bronė Mejuvienė (Mejus) palaidota vasario 21 d. lie
tuvių kapinėse iš lietuvių evan
gelikų Išganytojo šventovės. Ji
dingo 1980 m. gruodžio 27 d.,
kai Toronte siautė šalčiai ir
sniego pūgos. Kai atšilo oras ir
nutirpo sniegas, ji buvo rasta
Etobicoke priemiestyje, kur bu
vo užpustyta, Velionė buvo 54
m. amžiaus. Mirties priežastis
nežinoma. Velionės liūdi likusi
šeima — vyras ir trys vaikai.
Laidotuvių apeigas atliko kun.
A. Žilinskas ir kun. J. Staškus.
Atšventus Vasario 16, gautas
vo 7, šeštadieni nuo 8.30 v.r. iki
sišaukimas, rašytas vasario 12
d. Jame raginama visa išeivija
tęsti kovą už Lietuvos nepri
klausomybę. Toji kova fiziškai
esanti nelygi, bet lietuvių pozi
cija moraline bei dvasine pras
me stipresnė ir vedanti į galu
tinę laisvės pergalę, “šiandien
nėra abejonės, kad Lietuvą vėl
bus laisva. Tik kaip greit tai
įvyks, priklauso labai daug nuo
mūsų visų' pasiaukojimo, mei
lės, užsispyrimo, darbo.”

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tikinčiosios Lietuvos Diena —
šį sekmadienį, kovo 1. Per visas Mi
šias bus daroma antra rnkliava re
liginei Lietuvos šalpai. Pamkoslininkas — kun. K. Pugevičius.
— Tradicinė Kaziuko mugė — šį
sekmadienį visose parapijos salėse.
Pradžia po 9 v. Mišių. Visi skautai
dalyvauja organizuotai 10 v. Mišiose.
— Metinis parapijos banketas kovo
29, sekmadienį. Bilietai į vakarie
nę pardavinėjami sekmadieniais po
10 ir po 11.30 v. Mišių parapijos sa
lėje, šiokiadieniais — parapijos raš
tinėje. Kaina — $15, pensininkams
ir studentams $13. Meninę programą
atliks parapijos choras, vadovaujant
sol. V. Verikaičui. ,
— Ekskursija į Šventąją Žemę,
Romą ir Asyžių, Šv. Pranciškaus 800
metų nuo jo gimimo proga, organi
zuojama parapijos š.m. rugsėjo 1327 d.d. Skambinti į kleboniją.
— Parapijai aukojo: a.a. S. Saldžiūnas, gyvenęs Kitchener, Ont.,
savo gyvybės drauda $5000 (paliko
pranciškonams); G. A. Senkai $200,
V. Kiškūnas $100, J. Paršeliūnas
$100, E. Ažubalienė $50. Skoloms
mokėti (kalėdojant) aukojo: R. R.
Kazlauskai $50, B. Rickevičius $50,
J. B, Maziliauskai $50, Z. O. Girdauskai $40, P. Naudžiuvienė $30,
P. L. Murauskai $30, L. Ožerbergaitė $30, J. S. Freimanai $25, E. Walenciej $25, V. M. Indriai $25, kiti —
po mažiau.
— Metinis parapijos susirinkimas
— balandžio 5 d.; bus renkama 10
naujų tarybos narių. Kandidatams
telkti sudaryta nominacijų komisi
ja, į kurią įeina E. čižikienė tel.
769-2129, A. Bumbulis tel 769-6038
ir L. Baziliauskas tel. 279-8226. No
rintieji kandidatuoti ar pasiūlyti, ga
vus sutikimą, kitus, prašomi skam
binti vienam iš trijų minėtų asmenų.
. — Visuotinis Prisikėlimo parapijos
banko narių susirinkimas — kovo 8,
sekmadienį, 3 v.p.p., parapijos salė
je. Visais pajamų mokesčių reikalais
banko valdyba pasiruošusi nariams
padėti. Kreiptis tel. 239-0327.
— Pakrikštyta Triša Adelė, Ar
tūro ir Kristinos (Buteikytės) Sullivanų dukrelė.
— Mišios sekmadienį 8 v.r. už
Juozą Skėrių, užpr. O. Skėrienė; 9
v.r. už Povilą ir Aleksandrą Preibius,
užpr. N. Preibienė; 10 v. tretininkų
intencija, užpr. valdyba; 11.30 už
parapiją; 7 v.v. už Kazį Gontą, užpr.
A. Gontienė.

KLB Oakvillės apylinkė Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo 63-ją sūkaktį paminėjo
specialiu pobūviu vasario 21 d.
Anapilyje, Lietuvos Kankinių
parapijos salėje. Iškilmę pradė
jo įžanginiu žodžiu lietuviškai
ir angliškai apylinkės pirm. J.
Žiūraitis. Pagrindinę kalbą pa
sakė klebonas kun. J. Staškus,
primindamas dabartinę Lietu
vos padėtį, jos kovotojus tėvy
nėje ir išeivijos užduotį. Savo
kalbos santrauką davė ir anglų
kalba, kad suprastų ir keli po
būvyje dalyvavę kitataučiai. Po
šaunių vaišių buvo renkamos
aukos Tautos Fondui ir links
minamasi grojant šokių muzi
kai. Dalyvavo apie 70 asmenų.
Aukos Tautos Fondui. Vasa
rio 16 proga surinkta prie Pris i k ė 1 i m o šventovės $3,549,
“Convocation Hali” salėje
$3,544, prie Lietuvos Kankinių
šventovės $1,078, prie Lietuvių
Evg. Išganytojo šventovės $490,
Toronto Lietuvių Namuose
$350. Iš viso $9,011.00.
Aukojusiems nuoširdžiai dė
kojame. Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė

“PARAMOS” Kredito Kooperatyvas
įieško
TARNAUTOJO
“management trainee”,
turinčio patyrimo buhalterijoje ar kompiuterio operacijose.
Skambinti vedėjui

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

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

tel. 532-1149
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.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKE VICIENE.

Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais
tel. 763-6256. Adresas: 710 Annette
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
namus už prieinamą kainą. Skam ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių
tvarkymo srityje.
binti 534-3882 Toronte.

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

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
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■ vasario 28, šeštadienį, karaliaus Mindaugo menėje,
Toronto Lietuvių Namuose.
POPIETE įvyks nuo 3 vai. po pietų iki 6.30 valandos vakaro.
MENINĘ PROGRAMA
veiks oraa '
••
°”'ks Maironio mokykla ir "Atžalyno" mažieji. Jūsų malonumui
Pav'ljonai su skaniais užkandžiais ir gėrimais. Įėjimas nemokamas.
Atėję paremsit mūsų jaunimą.

KAUKIŲ VAKARAS - nuo 7.30 vai. vakaro iki 1.30 vai. ryto.
butinių šokių grupė "Atžalynas" ir kiti meniniai vienetai. Veiks UžgaGražiausiaUma kUŽka"<,Ž,U' LN šve,nių ir stiprių gėrimų bufetai.
aradinė apranga ir kaukės bus premijuojami.
Gros smagus orkestras,
į j'mas suaugusiems — $5.00, studentams— $4.00. Bilietai gaunami pas dalyvaujančius

programoje vienetus ir Lietuvių Namuose.

Lietuvių Namų Visuomeninės Veiklos Komitetas

Visus maloniai kviečiame atsilankyti j

Jaunimo Ansamblio

"GINTARAS“ metini

kovo 8, sekmadienį, 4 v.p.p.,
Toronto Lietuvių Namuose.
x:

PROGRAMOJE
visos „Gintaro” šokėjų grupės
dainininkės ir muzikantai.
{ĖJIMAS — suaugusiems $4,
studentams ir pensininkams $3.
Visos vietos numeruotos.

TIKINCIOSIOS LIETUVOS
DIENA — kovo 1, sekmadienį.
Ji skirta maldai už Lietuvoje
persekiojamus tikinčiuosius ir
jų pagalbai. Tą dieną visose Ka
nados lietuvių katalikų švento
vėse pamaldos laikomos, pra
šant Augščiausiąjį pagalbos pa
vergtos Lietuvos tikintiesiems,
ta tema sakomi pamokslai, daro
mos rinkliavos jų paramai. Su
rinktos lėšos siunčiamos Kana
dos Lietuvių Katalikų Centrui,
kuris jas panaudoja Lietuvos ti
kinčiųjų paramai per Religinę
Lietuvių Katalikų šalpą (Niu
jorke}, vadovaujamą ir globoja
mą vyskupo V. Brizgio. Surink
tos aukos parapijose skelbiamos
spaudoje. Didesnes sumas auRojantieji gauna pakvitavimus pa
jamų mokesčiams atskaityti. Vi
si tautiečiai skatinami duosniai
paremti persekiojamus Lietu
vos tikinčiuosius. INF.
Metinis '“Tėviškės žiburių”
spaudos balius — balandžio 25,
Atvelykio šeštadienį, Anapilio
salėje. Bus dvi loterijos —- di
džioji ir mažoji. Pirmosios bilie
tai jau platinami ir prieinami
visiem suinteresuotiem tautie
čiam. Antrojoje (mažojoje) ga
lės dalyvauti tiktai spaudos ba
liaus dalyviai, turintieji įėjimo
bilietus Didžiajai loterijai jau
gautas leidimas ir šie laimikiai:
spalvota “Zenith” televizija 20”
dydžio, radijas (“Tauro” dova
na); skulptūros — dail. Dagio,
Pr. Baltuonio, A. Katelienės;
paveikslai — dailininkų A. Ta
mošaitienės, A. Tamošaičių, H.
Zmuidzinienės, R. Žiūraitienės,
A. Valiūno, vieno nežinomo dai
lininko (A. Bliūdžiaus dovana);
keramikos kūriniai — dailinin
kių S. Pacevičienės, V. Balsie
nės, G. Balsienės; medžio droži
niai — P. Eidukaičio. P. Gied
raičio; mezginiai — E. Jankutėe, K. Bačėnienės; gintarai —
A. Bliūdžiaus; lempa — Mo
hawk Furniture dovana; metalo
rankdarbis — J. Vėgelio; muzi
kinės plokštelės iš Lietuvos.
Mažajai loterijai (su įėjimo bi
lietais) laimikiai tebėra telkia
mi ir mielai laukiami. “TŽ” lei
dėjai yra labai dėkingi už visus

BILIETAI gaunami sekmadieniais po Mišių parapijų
salėse, L. Namuose ir pas-J. Vingelienę tel. 536-1785.

"Gintaro" tėvų komitetas

LIETUVIŲ PROFESIJONALŲ IR VERSLININKŲ
SĄJUNGA š.m. kovo 1, sekmadienį, 2.30 v.p.p., Lietuvių
Namuose rengia paskaitų

“TESTAMENTINIAI PALIKIMAI”.
Jq skaitys adv. A. Puteris.
dalyvauti.

Visi suinteresuoti kviečiami

Valdyba

B MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Lietuvos nepriklausomybės
šventės proga iškilmingos pamaldos
įvyko vasario 15 d. 11 v.r. Jaunimas
dalyvavo su vėliavomis, o parapijos
choras, vadovaujamas kun. M. Milox,
giedojo. Oras buvo gražus, ir pamal
dose dalyvavo gražus skaičius žmo
nių.
— Kazimierinių vakarienė įvyks
vasario 28 d., 7 v.v. Vakarienės me
tu gros bavarų orkestras. Pelnas —
šildymo išlaidoms padengti.
— Pelenų Diena — kovo 4, trečia
dienį. Pamaldos — 7 v.v., t.y. Mišios,
pelenų šventinimas ir teikimas.
— Sv. Kazimiero atlaidai kovo 8 d.;
11 v.r. — iškilmingos Mišios, o po
Sumos jaunimas bus supažindintas
su Vakarų Europos viduramžių gar
siosiomis katedromis ir rodomos jų
skaidrės, šventę organizuoja studen
tų ateitininkų valdyba — Paulius
Mališka, Julija Adomonytė ir Kris
tina Mališkaitė. Visas Montrealio
jaunimas kviečiamas dalyvauti.
— Mirė a.a. Aldona Vanagaitė, 49
metų; palaidota vasario 12 d. A.a.
Juozas Milius, 59 metų, palaidotas
vasario 16 d. A. Vanagaitė priklausė
Šv. Onos Draugijai, J. Milius buvo
Kanados kariuomenės veteranas.
Klebonas kun. J. Kubilius, gydy
tojų patarimu, išvyko poilsio į sau
są ir saulėtą Arizoną. Velykas žada
švęsti kartu su mumis.
Aušros Vartų Marijos paveikslo
atstatymui veiklieji mūsų šauliai,
“Vilniaus” Šaulių Rinktinės, M. Kas
peravičienės ir A. Urbonavičiaus ini
ciatyva, talkinant Mindaugo ir “Ne
ringos” kuopoms, kovo 8 d. AV para
pijos salėje ruošia iškilmingus pie
tus. Čia girdėsime dainuojant sesę
šaulę solistę Giną Čapkauskienę.
Įėjimas —'$5. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti.
Pensininkų klubas “Rūta”, nežiū
rint šaltos ir sniegingos žiemos, va
sario 11 d. kultūrinėje popietėje su
žydėjo pavasariu. Pilna salė narių
ir svečių grožėjosi praėjusių metų
“Expo” gėlių daržais. Tą malonumą
padarė Pranas Montvila gražiomis
skaidrėmis. Už tai jam buvo pareikš
ta padėka garsiais ilgais plojimais.
Už gėlių nuotraukas Pr. Montvilas
gavo pirmą premiją iš 50 kvebekiečių fotografų. “Rūta” kovo 3 d. na
riams ruošia tradicines lietuviškas
Užgavėnes su menine programa.
A.a. Albinas Ptašinskas, 56 metų,
staigiai mirė darbovietėje. Didelia
me nuliūdime liko žmona Lydija,
sūnūs — Algis ir Vytas su žmona
bei kiti giminės. Palaidotas iš Auš
ros Varių šventovės. Tai retos laido
tuvės Montrealyje, kuriose dalyvavo
tiek daug žmonių. Per du vakarus
laidotuvių namuose buvo pilna lan
kytojų. Karstas skendo gėlėse. Ge
dulingose pamaldose AV šventovėje
žmonių susirinko kaip per didžiąsias
šventes. Laidotuvių apeigas atliko
kun. J. Aranauskas.
A. A.
Montrealio “Gintaras”, po gausių
(net aštuonįų) išvykų koncertams
1980 metais, pirmą kartą šiemet pasrodė per Vasario 16 minėjimą. Da
lyviai entuziastingai sutiko jaunes
niųjų ir vyresniųjų grupių šokėjus.
Jie šoko lengvai ir darniai su nesle-

piamu energijos perteklium.
Tikrumoje matėme tk “Gintaro”
atstovus. Šiuo metu “Gintaras” turi
52 narius. Vadovai — Rasa Lukoševičiūtė, Andrius Lapinas, Ina Kličienė, Silvija Staškevičienė-Akstinaitė.
Jauniausių ir pradedančių grupė
“Gintarėlis” turi 9 instrumentalistus
ir 12 šokėjų. Jie dalyvavo Vasario 16
minėjime Otavoje vasario 21 d. “Gin
tarėliui” vadovauja seselė Teresė, šo
kių vadovės — Kristina Kličiūtė ir
Ina Lukoševičiūtė.
Dabąr “Gintaras” dirba užsidaręs,
nes ruošia medžiagą muzikinei plokš
telei. Liaudies instrumentų orkest
ras, talkinamas Zigmo Lapino, jau
turi įrašęs tris ketvirčius medžiagos,
taipgi ir Inos Kličienės dainininkės.
Žodinė dalis taip pat aptarta.
“Gintarą” leisti plokštelę paragi
no Klara Mrongowius, gyvenanti Vo
kietijoje, paskirdama ir atsiųsdama
5000 DM.
“Gintaras”, jausdamas, kad pažadą
ištesės, š.m. balandžio 25 d. AV pa
rapijos salėje ruošia pobūvį — “ba
by shower” plokštelei. I. M.
“Journal de Montreal” vasario 10
d. išspausdino UPI informaciją apie
teniso varžybas Toronte, kur pirmą
vietą laimėjo Vitas Gerulaitis, ir įdė
jo jo nuotrauką. Jo tautybė nemini
ma. Pabrėžiamas baigminių varžybų
netvarkingumas dėl Gerulačio var
žovo McEnroe piktokų išpuolių prieš
teisėjus. Varžybos buvusios komer
cinio pobūdžio, nes pasaulinio garso
žaidėjai rungėsi dėl pinigų, t. y.
$500.000. Kr.
Dienraštis “The Gazette” vasario
16 d. išspausdino UPC agentūros in
formaciją iš Toronto apie provinci
nius Ontario rinkimus, kurioje ne-,
mažai vietos skiriama konservatorių'
ir liberalų vadams, kalbėjusiems Va
sario 16 minėjime Toronte. Esą abu.
toje iškilmėje vengė partinės poli-'
tikos ir kalbėjo apie Lietuvą, Sov.
Sąjungos okupuotą 1940 m. “The
Gazette” cituoja premjero W. Davis
kalbą, kurioje pabrėžama laisvės
svarba ir atkreipiamas dėmesys į
dabartinius įvykius Lenkijoje. Onta
rio liberalų vadas dr. S. Smith esą
priminė buvusio Kanados min. pir
mininko Pearsono pareiškmą: nemo
raliausias vakariečių veiksmas buvo
ne tiek atominės bombos panaudoji
mas II D. karo metu, bet Baltijos
valstybių pardavimas sovietiniam
imperializmui.
Apie vyskupą Paulių Marcinkų iš
spausdino netrumpą informacją “The
Gazette” dienraštis vasario 17 d. pir
mame puslapyje, kur buvo rašoma
apie popiežiaus Jono-Pauliaus II ke
lionę į Azijos kraštus. Informacija
pavadinta “More than prayers guard
him” ir paimta iš “New York Daily
News”. Joje sakoma, kad vysk. P.
Marcinkus, 58 m. amžiaus, 6 pėdų
3 colių ūgio, sveria 235 svarus. Jis
1970 m. išgelbėjęs popiežiaus Pauliaus VI gyvybę Filipinuose, kai brazilietis dailininkas bandė užpulti jį
peiliu. Ir dabar vysk. P. Marcinkaus
pareiga yra saugoti popiežių ir tvar
kyti jo kelionės reikalus (jo tautybė
nutylėta). Kartu su juo keliauja ir
keletas neuniformuotų bet ginkluotų
Vatikano policijos bei šveicarų gvar
dijos narių. K.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
TULSK - Toronto Universiteto Lietuvių Studentų Klubas
maloniai kviečia visus studentus |
.
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kovo 6, penktadienį, į

Kily CHO

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

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

* Vakarienė — 6 v. vakaro
* Įvairi muzika —
(kanklės, TULSK choras)

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
* įėjimas — viena
milžiniška bulvė

International Students Centre (33 St. George St. prie
College St.)

* Po vakarienės — čiuožimas prie City Hali

gautus laimikius, kurie pra
džiugins daugelį laimingų “TŽ”
skaitytojų ir prisidės prie lietu
viškos spaudos išlaikymo.
Daugiakultflrė konferencija
“Dialog 81”, rengiama Ontario
liberalų partijos, įvyks š.m. ko
vo 7, šeštadienį, nuo 8.30 v.r.
iki 4.30 v.p.p., Toronto Lietuvių
Namuose. Pirmininkaus prof.
R. Vaštokas. Tema: “Ontario
kaip daugiakultūrė visuomenė.”
Šalia bendrųjų posėdžių bus
grupiniai, kurie nagrinės šias
temas: I “Vyriausybė ir poli
tinės partijos”, II “Kultūra ir
kultūrinės institucijos”, III
“Viešos ir privačios komunika
cinės priemonės”. Lietuviams
reikėtų aktyviai šioje konferen
cijoje dalyvauti. Informacijos
reikalais kreiptis: Algis Juzukonis tel. 965-3976.
Naujagimiai. Gabija ir Ri
mantas Petrauskai susilaukė
dukrelės Vilijos-Marijos; MarieAnn ir Bernardas Kušlikiai susilaukė sūnelio Viktoro-Pauliaus; Aida (Žiūraitytė) ir David
Hudsonai susilaukė sūnaus
Andriaus-David.

PADĖKA

Dalyvaudamas išvykoje į Australi
ja, išgyvenau gražią patirtį ii- parsi
vežiau malonių prisiminimų. Už su
darymą progos tokioj išvykoj daly
vauti reiškiu nuoširdžią padėką SALFASS-gos ir Toronto sporto klubo
vadovybėms, išvykos rengėjams ir
jos vadovams, Australijos sportinės
veiklos darbuotojams ir tiems, ku
rie mus nuoširdžiai bei vaišingai pri
ėmė. Ypatinga padėka tiems, kurie
finansine parama sudarė galimybę
išvykoje dalyvauti. Apgailestauju,
kad negaliu išvardinti pavardėmis.
Visiems nuoširdus ačiū ir taipgi
tiems, kuriuos pamiršau paminėti.
Jonas Karpis, jn.,
ir tėvai

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

i rr-n c MONTHEfUU LIETINI
Lil AS HREDITŪLIDUJfl
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonos: 766-5827

MOKA UŽ:

DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas
..... 6%
Taupomąsias s-tas ...i.... .. 11%
Pensijų planą
13.5%
Term. ind. 1 m.
12.5%

Asmenines nuo
Nekiln. turto nuo
Čekių kredito
Investacines nuo

Duodu nemokomą gyvybės draudq
iki $2,000 už ta up. s-tos sumos.

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

15.75%
15.5%
18%
16.25%

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 nedirbamo vasarų nuo
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir
penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

—i Š k i r p k i t

ftfliniIMlIBJ&L.SULIMIERSKI

INCOME TAX
___ Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma
žemiausios kainos

į vakarus nuo Runnymede

2290 Bloor W.

nuolaidos
"T. Žiburių"
skaitytojams

ii š k i r p k i t ei

garantuotas patarnavimas
per ištisus metus

769-4558

