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Kai išgirstame žodį “katedra”, galvojame apie religinę
šventovę, vyskupo valdomą, kurioje retkarčiais Įvyksta ir
lietuvių iškilmės. Yra betgi kita — mokslinė to žodžio pras
mė, reiškianti tam tikrą mokslo šaką ar skyrių universitete.
Spaudoje apie lituanistikos katedrą jau daug buvo rašyta,
svarstyta. Mintis kilo dar prieš 1978 metų Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimą Toronte. Mūsų akademikų iniciatyva
ta mintis atkeliavo į PLB seimą, kuris ja susidomėjo ir nu
tarė pavesti visą projektą PLB valdybai. Pastaroji, jaus
dama visuomenės pritarimą, sudarė specialią grupę studi
juoti sumanymui. Po pustrečių metų pasirodė tyrinėjimų
bei jieškojimų pasekmės — buvo gauti konkretūs pasiūly
mai, kuriuos apsvarstė akademinės ir visuomeninės mūsų
institucijos, dengiamos PLB valdybos, ir ryžosi istoriniam
žygiui, būtent, lituanistikos katedros steigimui Illinojaus
universitete (Chicago Circle). Įsipareigojo PLB valdyba,
pirmininkaujama inž. Vytauto Kamanto. Ta istorinė die
na buvo kovo 1-ji Čikagoje. Istorinė ta prasme, kad pada
rytas esminis pozityvus žingsnis lituanistikos katedrai
steigti. Tai nereiškia, kad viskas jau atlikta, ne. Prieš akis
— dar daug darbų, vedančių Į katedros atsiradimą, būtent,
organizacinių, finansinių, akademinių, tačiau jie visi skel
bia, kad esame pakeliui Į lituanistikos katedrą.
OJI katedra turėtų būti lituanistinio švietimo viršūnė
visoje išeivijoje. Turime gana platų tinklą lituanisti
nių mokyklų įvairiuose kraštuose, keletą lituanistinių
kursų, tačiau ligi šiol jie neturėjo natūralios užbaigos. Iš
Lietuviai ir lietuvių bičiuliai Vasario 16-osios proga pas JAV Atstovų Rūmų pirmininką Tip O’Neil, prieš prade
dalies galbūt ją sudarė Pedagoginis Lituanistikos Institutas
dant minėjimą Atstovų Rūmuose š.m. vasario 18 d. Iš kairės: dr. LEONAS KRIAUCELIŪNAS, ALTos vicepirm.,
Čikagoje, bet neturėjo to akademinio lygio,-kurį paprastai
kongresmanas FRANK ANNUNZIO, III., vadovavęs minėjimui. kun. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM, minėjime
duoda universitetas. Turint lituanistikos katedrą, jau bus
sukalbėjęs maldą, kongresmanas JIM WHITE, Texas, demokratų daugumos vadas Atstovų Rūmuose, TIP
galima siekti ir akademinių viršūnių bei,paruošti žmones
O’NEIL, Mass., teikiąs Atstovų Rūmų svečio žymenį, kongresmanas EDWARD DERWINSKI, Ill., dr. JONAS GE
tolimesniam lituanistiniam švietimui. Be to, įrikiąvimas li
NYS, ALTos atstovas Vašingtone, ANTANAS VAIČIULAITIS, dr. STASYS BACKIS, Lietuvos atstovas Vašingtone,
tuanistikos į akademinio lygio sistemą universitete reiškią,
ALFONSAS PETRUTIS, “Amerikos Balso” lietuvių skyriaus direktorius, TEODORAS BLINSTRUBAS, ALTos vice
kad tai dėmesio verta mokslo šaka, kuriai nesigailima net
pirm. Minėjimo proga apie Lietuvos okupaciją pasisakė 70 kongresmanų ir 12 senatorių. Senate Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas ir LB suruoštos vaišės kongreso nariams įvyko vasario 17 d. Lietuvos minėjimui senate
ir didelių išlaidų. Kai ja domisi universitetai, doįiisi ir vi
vadovavo sen. CHARLES PERCY, Hl.
Nuotr. K. Jewell
sas kultūringasis pasaulis. Lietuviams, kaip negausiai tau
tai, tai gana reikšmingas dalykas. Jei toji lituaniįtikos ka
tedra tinkamai įsitvirtins, turės gyvybinės reikšmės visai
lietuvių išeivijai, neturinčiai laisvo ryšio su savo tautos
* kamienu pavergtoje Lietuvoje. Toje katedroje
pasi
ruošti lituanistai, pajėgūs galvoti, jausti, kalbėti ir rašyti
lietuviškai. Tai bus žmonės, kurių išeivijai labiausiai rei
J. KUZMICKIS
kalėjimus bei psichiatrines ligo je, o taipgi į kitus komunistų
kės. Jų pasiruošimui nekliudys jokie sovietiniai varžtai,
nines
arba ištremti!
valdomus kraštus”.
jokios falsifikacijos. Tai bus laisvos lituanistikos katedra,
Anglijos ir Valijos vyskupai,
pajėgi tarnauti tiesai ir atitaisyti sovietines falsifikacijas.
Dievas grįžta į Rusiją
Lietuvių aukos
priminę, kad 1980 m. rugsėjo
Ji turėtų būti apsaugota nuo betkokių neigiamų politinių
Bendradarbiaujant
Kestono
Tame
pačiame leidinyje pa
28 d. Europos vyskupų konfe
įtakų.
skelbtas
straipsnis
“Dievas grįž
kolegijai,
“
Tarptautinei
Amnes
rencija pasisakė už visų Euro
ĮDĖLIS, reikšmingas tai užmojis, bet ar pakankamai
pos vyskupų bendrą atsakomy tijai”, H. Dakin ir k., šiame ta į Rusiją” ir pridėta Sibiro
realus? Juk tokiai lituanistinei katedrai išlaikyti rei
bę dėl Rytų Europos žmonių ge priede duota žinių apie “kaiku- Karagandoje pastatytos naujos
kia paruoštų specialistų, studentų ir lėšų. Niekas, ži
rovės, vasario mėn. paskelbė rias šių dienų aukas, kurioms katalikų šventovės nuotrauka.
jūs galite rašyti, krikščioniškai Tame straipsnyje pateikiamos
noma, negali laiduoti, kad tų dalykų niekad nestokosime,
tuo reikalu savo pareiškimą:
laiškų ištraukos iš Karagandos:
bet šiuo metu visa tai turime. Lietuvių kalbos bei literatū
“Sekdami anuo raginimu, bendradarbiaudami”.
“Mes pradėjome statyti šven
Tų
nelaimingų
aukų
pateikta
ros ir jai artimų šakų specialistų yra, o ateityje atsiras
Anglijos ir Valijos vyskupai
tinkamas jų prieauglis. Studentų, bent kol kas, JAV-se,
kreipiamės, primindami bendrą 18 nuotraukų, pažymint pavar tovę 1978 m. Didįjį šeštadienį
Kanadoje netrūksta. Be to, vienas kitas gali atsirasti iš P.
pareigą melstis vieniems už ki dę, gimimo datą, teismo nuo ir ji jau užbaigta. Tikras stebuk
Amerikos, Australijos, Europos. Žinoma, negalima tikėtis
tus ir siekti praktiškų būdų šiai sprendį, kalinimo vietos ir gi las, kad mūsų maldos laisvai su
masių, nes visiems pirmoje eilėje rūpi duoniniai mokslai,
atsakomybei pareikšti. Mes, minių adresą. Sov. Sąjungos sirinkti ir drauge pasimelsti bu
tačiau visur turėtų atsirasti ir humanitarinių žmonių, ska
vyskupai, tęsiame neatidėlioti darbo stovyklose, kalėjimuose, vo taip nuostabiai išklausytos.
tinamų lituanistinio švietimo. Studentų skaičiui nemažos
ną šio klausimo svarstymą. Eu psichiatrinėse ligoninėse vargs Tai rodo, koks didžiai visagalis
įtakos turės stipendijos, kurias privalėtų parūpinti lietuvių
ropa apima beveik 30 atskirų tančių aukų tarpe minimi penki yra Dievas.”
“(1980 m.) birželio 29 d. pra
bendruomenės. Belieka pinigų klausimas, kuris turbūt sun
valstybių. Kone 50% visų euro lietuviai: Petras Plumpa, Vikto
dėjo
rinktis žmonės, nors dar
ras
Petkus,
Balys
Gajauskas,
kiausiai bus sprendžiamas, nes lituanistikos katedrai rei
piečių gyvena Rytų Europoje.
kia surinkti 600,000 dolerių. Suma didelė, bet žinome iš di
Kaip ir mes, jie yra europiečiai, Julius Sasnauskas ir Antanas buvo ankstyvas rytas. Daugelis
atkeliavo iš toli. Visi stebėjosi,
džiųjų praeities renginių, kad mūsų visuomenė pajėgia
ir daugelis jų katalikai: didesnę Terleckas.
kokia graži mūsų šventovė. 12
Apie
Petrą
Plumpą
pateiktos
sutelkti šimtus tūkstančių dolerių greitai praeinantiems
jų daugumą sudaro krikščionys.
festivaliams. O tokiam pastovios vertės dalykui, kaip li
Drąsa ir ištvermė jų varguose tokios žinios: “Petras Plumpa, vai. mes prie šventovės durų pa
gimęs 1939 m. Kalis 8 metus sitikome kun. Aleksandrą, čia
tuanistikos katedra, visuomenė tikriausiai bus duosni. Kad
mus įkvepia”.
griežto režimo stovykloje, atsa jis apaštalauja 23 metai. Visi
lėšų telkimas neužtruktų perdaug ilgai, tuojau turėtų ateiti
Teisės ir pareigos
kingas už “L. K. Bažnyčios Kro troško, kad jis pats šventovę paį pagalbą Lietuvių Fondas JAV-se, Kanadoje, Australijoje,
Pažymėję, kad vakariečiams nikos” spausdinimą. Stovyklos konsekruotų.”
Kolumbijoje. Milijoninės jų sumos dalis turėtų būti pa
“Mes dėkojame Dievui, Die
svarbu geriau pažinti brolius adresas: 422950 Tatarskaja ASnaudota šiam didžiam užmojui, kad jis netrukus galėtų būti
bei seseris rytuose ir rūpintis SR, g. Chistopol. Uchr. UE- vo Motinai Marijai ir jums,
įgyvendintas.
jų gerove, vyskupai primena, 148/st-4. USSR. Žmonos adre brangūs geradariai, su jūsų vys
jog bendri troškimai siekti tik sas: Aldona Plumpa, Litovskaja kupais ir kunigais už suteiktą
rų žmogiškų vertybių turėtų vi SSR 234321, g. Kulautuva, ui. mums pagalbą. Kiekvieną pir
KANADOS ĮVYKIAI
mą mėnesio penktadienį Mišios
sus atvesti prie Jėzaus Kristaus Akacijų 23/2. USSR”.
Juliaus Sasnausko, gimusio aukojamos už mūsų geradarius,
ir Jo Evangelijos. Tačiau tie
troškimai išsipildys tik tada, 1960 m., suimto 1979 m. Vil čia mes kas dieną meldžiamės
“kai žmogaus teisės bus gerbia niuje ir 1980 m. rugsėjo mėn. už visą pasaulį. Karagandoje
mos ir mūsų pareigos vienų ki nuteisto pusantrų metų griežto nė vienas nėra pamirštamas”.
Naujasis JAV prez. R. Reaga Kanados esančių didžiųjų ežerų tiems bei visuomenei pripažįs režimo stovyklos ir 5 m. ištrė
Galbūt tarp minimų vokiečių
nas pirmajam oficialiam savo išvalyme. Iškilo ir Aliaskos na tamos”.
mimo, kalinimo vietos adreso ir lenkų Karagandos naujoje
vizitui pasirinko Kanadą. Mek tūraliųjų dujų tiekimas į JAV
šventovėje meldžiasi ir lietu
Vyskupai, išryškinę bendrą nebeturima.
sikoje jis lankėsi dar prieš par specialiais vamzdžiais per Ka visų europiečių tikslą ir teisę
Neduota kalinimo vietos ad viai.
eigų perėmimą iš prez. J. Car- nados teritoriją. Kanados pusė “išsilaisvinti iš materializmo reso ir Antano Terlecko, 1979
Tušti komunistų pažadai
terio. R. Reagano apsilankymas je jau pradėti pasiruošimai naf bei pasiturinčios visuomenės m. suimto ketvirtąjį kartą. Nu
“Dievas grįžta į Rusiją” ra
Kanadoje neišsprendė tarp jos totiekiui, o Aliaskoje jie dar pavojų ir laisvai tikėti, garbin teistas už aktyvų žmogaus tei
ir JAV iškilusių problemų, tik nepajudėjo. Prez. R. Reaganas ti bei skleisti tikėjimą”, tvirti sių gynimą ir už “LKB Kroni šinyje tvirtinama, kad, nepai
galbūt ateityje palengvins jų pasisakė už naftotiekį, tačiau na: “Jei Europa nori būti gera ką”. Vedęs, likę trys vaikai. sant persekiojimų, o galbūt dėl
sprendimą. Kanadą bene la nori, kad dideles nutiesimo iš darančia jėga pasaulyje ir jei Žmonos adresas: Elena Terlec to, kad tikintieji yra persekio
biausiai jaudino žvejybos sutar laidas padengtų ne jo vyriau mes norime taikiai gyventi, tu kienė, Litovskaja SSR, g. Vil jami, Dievas grįžta į Rusiją, pa
ties atšaukimas, nes ji buvo ap sybė, o privačios bendrovės sa rime siekti didesnio Europos nius, Nemenčinės pi. 68. saulinio komunizmo versmę:
“Bolševikų, komunistų, mark
ribojusi žuvų gaudymą rytinėse vo kapitalu. Neišspręsta liko vienybės pajutimo, glaudesnio 232016, USSR.
Kanados it JAV pakrantėse. JAV-Kanados automobilių ga suartėjimo bei mūsų visų ano
sistų
tuščių pažadų, nemažėjant
Po nuotraukų ir pagrindinių
Dabargi paaiškėjo, kad prez. R. mybos sutartis, kuri prekybinia bendro tikslo”.
žinių skelbiama: “Dėl smulkes kovai prieš Kristų ir Jo pasekė
Reaganas neturėjo kitos išei me balanse Kanadai kasmet at
Tuo pačiu metu populiaraus nių žinių apie tokius kalinius jus, tikroji vertė (nieko gero)
ties, nes tos sutarties lig šiol neša bilijonus dolerių nuosto katalikų savaitraščio “The Uni kreiptis į K e s t o n College, jau yra matoma Rusijoje, o gal
nepatvirtino ir nebūtų patvirti lio.
verse” leidėjai paskelbė 4 pšl. Heathfield Rd., Keston, Kent, būt ir Vakaruose”.
Nepaisant persekiojimų “į
nęs JAV senatas. Jos atšaukimu
Prez. R. Reaganui buvo su “Pagalbos tikinčiųjų Bendrijai” BR2 6BA. Norintiems padėti
buvo sudaryta galimybė naujos teikta tradicinė proga tarti žodį priedą, kuriame skelbiama, kad psichiatrinio išnaudojimo au Dievą grįžta jaunoji Rusija, vi
sutarties deryboms. Kanada bendrame Kanados parlamento “1980 metai matė aršiausią ti koms kreiptis: “Working Group siškai atmesdama negarbingą
taipgi yra susirūpinusi Ontario ir senato posėdyje. Savo kalbo kėjimo persekiojimo Sov. Są on the Interment of Dissenters rusų kosmonauto radijo prane
provincijos ežerų apsauga, nes je R. Reaganas pagrindinį dė jungoje bangą po 1960 m. in Mental Hospitals, attn. dr. šimą iš stratosferos: “Boga niet
juos teršia su fabrikų dūmais mesį skyrė ilgametei abiejų ša Chruščiovo valymų”: katalikai, Foster, Institute of Neurology, — Dievo nėra!” Tuo tarpu ang
išmetamos rūgštys, šiuo klausi lių bičiulystei. Kaip buvęs ak ortodoksai, baptistai, evangeli Queens Square, London W.C. 1. lų rašytojas, buvęs pats komu
mu taipgi teks pradėti derybas. torius, jis priminė Hollywoodo kai, sėkminininkai, metodistai, ACN (organizacija) siunčia pa nistų simpatikas, M. MuggePrez. R. Reaganas pažadėjo filmuose išgarsėjusius kanadie- adventistai.— visi buvo sušluoti galbą krikščionims Rusijoje, ridge skrydį į stratosferą pavabendradarbiauti tarp JAV ir
(Nukelta į 9-tą psl.)
(Nukelta į 8-tą psl.)
į priverčiamojo darbo stovyklas, Ukrainoje, Latvijoje ir Lietuvo
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TRIJŲ PAKISTANIEČIŲ PAGROBTĄ KELEIVINĮ PAKISTANO
LĖKTUVĄ su 102 įkaitais pavyko išlaisvinti tik po 13-kos parų Si
rijos sostinėje Damaske. Pirmiausia lėktuvas buvo nukreiptas į
Kabulo orauostį Afganistane. Sovietų remiamas marksistinis Af
ganistano režimas įkaitų pagrobėjams leido pasinaudoti radiju ir
netgi parūpino daugiau ginklų, bet neįsileido Pakistano atstovų
pradėti derybų dėl įkaitų išlaisvinimo. Už jų paleidimą pagrobėjai
pareikalavo laisvės politiniams kaliniams Pakistane. Nesusilaukda
mi reakcijos, jie Kabule nušovė ir iš lėktuvo išmetė vieną pakis
tanietį diplomatą. Iš Afganistano lėktuvas buvo atskraidintas į Da
maską. čia jo pagrobėjai, kurie yra velionies premjero Z. A. Bhut
to šalininkai, politinių kalinių sąrašą sumažino iki 55 asmenų ir
pagrasino nužudyti tris ameri-e---- —--------------------------- ------kiečius keleivius. Pakistano dik manevrų, kurie pradedami Len
tatorius gen. Zia ul-Haqas, ma kijoje, R. Vokietijoje, Čekoslo
tyt, JAV vyriausybės spaudžia vakijoje ir Sovietų . Sąjungoje.
mas, pažadėjo laisvę 55 politi JAV žvalgybos duomenimis, So
niams kaliniams. Kartu su jais vietų Sąjunga invaziją Lenkijon
jis sutiko išleisti ir pagrobėjų buvo pasiruošusi pradėti 1980
šeimas. Pakistane buvo surasti m. gruodžio 3 d., bet planus at
tik 54 sąrašan įtraukti politiniai šaukė, kai S. Kania pasisiūlė
kaliniai. Pagrobėjų trijulei va pats sutvarkyti vidaus reikalus.
dovavusio S. K. Tippo šeima at Ligšioliniai jo bandymai tebėra
sisakė išvykti iš Pakistano. Iš nesėkmingi. Kremliui gali būti
laisvinti politiniai kaliniai turė nepakeliamas “Solidarumo”
jo būti nuskraidinti Libijon, ku unijos vado L. Walensos pareiš
ri jiems buvo pažadėjusi politi kimas Italijos žurnalistei Orianę globą, bet šis pažadas buvo nai Fallaci. Esą “Solidarumo”
atšauktas. Lėktuvas negavo lei unija nesiekia valdžios. Jei bet
dimo nusileisti Tripolyje. Pasi- gi dabartinė Lenkijos vyriausy
pildžius kurą Atėnuose, skry bė atsistatydintų, krašto valdy
džiui teko pasirinkti Damaską. mą turėtų perimti unija.
Sirijos prez. H. Assadas sutiko
Įvykiai Maskvoje
priimti atsiųstus politinius kali
nius ir lėktuvo pagrobėjus. Bu
KGB saugumiečiai aikštėje
vusieji kaliniai galės išvykti iš prie Lenino bibliotekos suėmė
Sirijos, o lėktuvo pagrobėjus 11 moterų, priklausančių religi
planuojama sulaikyti ilgesnį nei sekminininkų grupei. Savo
laiką. Po beveik dvi savaites nešamais plakatais jos reikalavo
trukusių kančių pagrobto lėktu teisės išvažiuoti iš Sovietų Są- v
vo keleiviai buvo sutikti su gė jungos. Iš demonstraciją foto
lių puokštėmis. Lėktuvo pagro grafavusių dviejų amerikiečių
bimas buvo aiškiai politinis, ne žurnalistų saugumiečiai atėmė
kreiptas prieš Pakistano dikta padarytų nuotraukų filmus. Kotoriaus gen. Z. uI-Haqo režimą. tuzovo prospekte į KGB auto
Juo protestuojama prieš prem mobilį buvo įtrauktas baleto šo
jero Z. A. Bhutto nuteisimą kėjas J. Stepanovas, norėjęs su
mirti bei tos bausmės įvykdymą. sitikti su ABC korespondente
Anne Garels. Jis 1980 m. buvo
Kietas biudžetas
pabėgęs iš baleto grupės Itali
Britanijos premjerė M. Tha joje, porą mėnesių praleidęs
tcher suskaldė net ir savo kon JAV. Sovietų Sąjungon sugrįžo
servatorių partiją, stengdamasi bijodamas keršto šeimos na
biudžeto pagalba sumažinti in riams. Tada “Izvestijos” laik
fliaciją. Ji gerokai pabrangino raštis parašė, kad amerikiečiai
naftos gaminius, rūkalus, alko J. Stepanovą norėjo padaryti
holį bei kitas prabangines pre savo agentu ir jį panaudoti antikes. Galionas benzino, kanadiš- sovietinei propagandai. Sutik
kais doleriais matuojant, pakilo tiems vakariečiams žurnalis
net iki $4.37. Valdžios tarnau tams J. Stepanovas teigė, kad
tojų unijai buvo pasiūlytas algų tokio pareiškimo “Izvestijai”
padidinimas 7%, o unijos vado jis nebuvo padaręs. Jis taipgi
vybė reikalauja 15%. Šios uni nusiskundė, kad KGB atstovai
jos streikas pirmą kartą nuo II jam uždraudė susitikimus su
D. karo pabaigos buvo uždaręs užsieniečiais, grasino kankini
visus orauosčius Britanijoje. mais ir netgi kriminaline byla.
Gyventojai, seniau rėmę prem
Padegė pastatę
jerę M. Thatcher, dabar vėl pra
Reichstago
rūmus V. Berlyne
deda galvoti apie darbiečių val
padegė trys jaunuoliai, primin
džią.
dami 1933 m., kai šį pastatą nu
Lenkai nerimsta
siaubė gaisras. Tada kaltė buvo
Lenkų kompartijos vadas S. suversta komunistams. Reichs
Kania padarė dar vieną nuolai tagas gerokai nukentėjo II D.
dą “Solidarumo” unijai, atleis karo metais, bet buvo atstaty
damas iš pareigų Radomo gu tas, paverstas konferencijų sa
bernatorių R. Mackowskį ir to le ir muzėjumi. šį kartą nuosto
miesto kompartijos viršininką lio susilaukė tik kilimai ir kaiJ. Prokopiaką. Priešingu atve kurie rodiniai. V. Vokietiją ka
jų unija būtų paskelbusi visuo muoja kairiojo jaunimo de
tinį streiką kovo 23 d. JAV vals monstracijos prieš atomines
tybės sekr. A. Haigas yra susi elektros jėgaines ir JAV teikia
rūpinęs dėl Varšuvos Sąjungos mą paramą Salvadorui.
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Kas yra herojai?
Šiandien dažnai praskamba
herojų-didvyrių vardai. Ar visi
jie yra herojus arba didvyris?
LE apie didvyrius atskirai nie
ko nesako, o herojų taip apibū
dina: herojus arba didvyris yra
tas, kuris yra pasižymėjęs drą
sa, narsa, nepaprastais žygiais,
ypač karo metu.
Bet mes ir taikos metu skai
tome apie herojus. Štai, JAV
herojai Įkaitai sugrįžo iš Irano.
Ar jie tenai kovojo, ar vykdė
savo vyriausybės sunkius, pavo
jingus uždavinius? Ne. Jie buvo
JAV diplomatinės tarnybos pa
reigūnai Irane. Jie buvo fana
tiškos iraniečių grupės užpulti
ir laikomi nelaisvėje. Tam pri
tarė ir to krašto valdovas Chomeinis.
įkaitais paimti amerikiečiai
nebuvo kaliniai ar kacetininkai.
Jie tik neturėjo laisvės ir 14
mėnesių buvo atskirti nuo sa
vųjų. Bet jie ir būdami laisvi
kiekvieną savaitę nevažinėjo į
JAV aplankyti savųjų. Gal tiks
liau herojais tektų vadinti tuos
pareigūnus, kurie vykdė JAV
vyriausybės Įsakymą išvaduoti
Įkaitus. Kaikurie tų pareigūnų
ir žuvo, vykdydami jiems paves
tą uždavinį.
JAV įkaitai Teherane nebuvo
laikomi taip, kaip kaikurie ame
rikiečiai komunistų nelaisvėje
Š. Vietname ar kitur. Sakoma,
kad dar ir dabar daug ameri
kiečių yra Vietnamo nelaisvėje.
Komunistų kalėjimas ar kacetas toli gražu nėra toks pats,
- kaip amerikiečių įkaitų Tehera
ne. Visi įkaitai grižo sveiki, tik
vienas kitas skundžiasi depresi
ja. Jie visi atgaus ’savo 14-kos
mėnesių algas ir be mokesčių,
neskaitant kitokių ekonominių
privilegijų.
yietnamo karo metu dėl
JAV vyriausybės nesiorientavimo, kaip vesti kara, tenai žuvo
apie 50.000 Amerikos jaunimo.
Ar jie yra herojai? Vargu. Tam
reikia parodyti iniciatyvos, drą
sos. Gal ir jų eilėse buvo tokių,
bet apie jų heroizmą spauda ne
rašo. JAV ir Kanados televizija
pateikia Ameriką paniekinančių
vaizdų apie karą Vietname. Ir
tai daroma su buvusių Vietna
mo nelaisvėje asmenų pagalba.
Sakoma, kad amerikiečių
įkaitai Irane ilgai buvo atskirti
nuo savo šeimų, artimųjų, to
dėl yra herojai. Ar tai heroiz

mas’ Juk JAV vyriausybės (F.
D. Roosevelto) ir kitu vakarie
čių dėka Baltijos valstybės bu
vo atiduotos bolševikams. O
kiek yra baltiečių, kurie savo
šeimos nemato jau beveik 40
metų. Ar jie yra herojai? Ne,
tik nelaimingi žmonės.
Įkaitų paleidimas sutapo su
naujo JAV prezidento R. Reagano inauguracijos iškilmėmis.
Televizijoje įkaitų paleidimas
kartais nustelbdavo inauguraci
jos iškilmes. Tai Irano vyriau
sybės kerštas R. Reaganui, ira
niečius pavadinusiam barbarais.
O tą kerštą padėjo vykdyti JAV
ir Kanados televizijos stotys.
Kas gi yra vertingesnis: JAV
naujas prezidentas, į kurio ran
kas atiduodamas krašto likimas,
ar 52 amerikiečiai, kurie grįžta
iš nelaisvės?
Kai tūkstančiai lietuvių buvo
deportuoti į Sibiro lagerius, jų
niekas nelaikė herojais, o tik
nelaimingais žmonėmis, kurie
pateko į barbarų nagus. Hero
jaus vardas tinka tiems lietu
viams, kurie kovoja dėl savo
tautinių ir religinių teisių, ne
bijodami kalėjimų, kacetų. He
rojai pavergtoje Lietuvoje lei
džia “Kroniką” ir atlieka pana
šius darbus, nesibijodami už tai
nukentėti.
Sovietų Sąjungoje herojų var
dus bei atitinkamus žymenis da
lina gana lengvai. Pas juos yra
1-2-3 ir net 4 kartus herojai.
Yra ir tokių, kurie rankose ne
turėjo šautuvo, o herojaus var
dą įsigijo liežuviu, kalbėdami
apie komunistinį rojų. Tokie
herojai-politrukai ir užfrontėje
labai vargindavo karius. Kaiku
rie jų užfrontėje savo menka
vertėmis kalbomis vargindavo
karius, kad tie net užmigdavo.
Vienas sovietinis karys sako,
kad fronto linijoje geriau, negu
užfrontėje klausytis politruko
tauškalų. Jei fronte užsnūdai,
pradėjus šaudyti, gali pabusti.
Kai užfrontėje per ilgą ir nuo
bodžią politruko pamoką kas už
miega, tokį pabudina pats politrukas. Dar taikos metu teko
matyti, kaip per nuobodžią po
litruko pamoką vienas karys
užsnūdo. Politrukas ant jo už
riko, o po poros mėnesių tas ka
rys jau buvo Sibiro kacete, kur
buvo nužudytas badu, ir politru
kas gavo dar vieną herojaus
žvaigždutę. J. V. .

Etniniy grupių svarstybos
“Dialogas 81”. Š. m. kovo 7 d.
Toronto L. Namuose Ontario li
beralų partija surengė daugiakultūrę visos dienos programą
“Dialogas 81”, kurioje dalyva
vo 26 iš anksto numatyti kalbė
tojai. Programą pradėjo prof.
R. "Vaštokas, pasveikindamas
susirinkusius ir apžvelgdamas
neanglų ir neprancūzų gyvenų
mo būklę Kanadoje. Jis paste
bėjo, kad Ontario provincija yra
daugiakultūrė.
Tolimesniam darbui visi išsi
skirstė į tris grupes, kur kiek
vienoje grupėje bu£o trys kal
bėtojai ir grupės pirmininkas.
Po kalbų sekė diskusijos. Pir
moji grupė svarstė daugiakultūrės bendruomenės įsijungimą į
valdžią ir politines partijas. Šiai
grupei vadovavo ady. Petras šimonėlis, liberalų partijos kan
didatas High Park — Swansea
rajone.
Antroji grupė nagrinėjo daugiakultūrės bendruomenės daly
vavimą kultūroje ir kultūrinėse
institucijose. Pirmoji šios gru
pės kalbėtoja buvo adv. Joana
Kuraitė.
Trečioje grupėje buvo kalbė
ta apie daugiakultūrės bendruo
menės dalyvavimą viešoje ir
privačioje spaudoje, radijo, te
levizijos programose.
Pietums visi susirinko į di
džiąją salę, kur atvyko opozici

jos vadas S. Smith. Jis pastebė
jo, kad jo tėvai atvyko iš R. Eu
ropos ir nemokėjo nei anglų,
nei prancūzų kalbų. Seniau bu
vę sunkiau, bet jie rado Kana
doje laisvę ir demokratiją. Kai
jis bus išrinktas Ontario val
džion, tai kiekvienoje ministe
rijoje bus po pareigūną daugiakultūriams reikalams. Po jo kal
bos adv. J. Kuraitė jam įteikė
plačią lietuvišką juostą nuo vi
sų lietuvių. S. Smith kalba buvo
filmuojama televizijos stočių.
Tuo laiku buvo ir Toronto spau
dos atstovai.
Po pietų pertraukos visi išsi
skirstė į tris grupes, kur vėl bu
vo trys kalbėtojai ir grupės pir
mininkas. Po kalbų sekė klausi
mai. Grupėse buvo nagrinėja
mas švietimas, žmonių teisės bei
kultūrinis ir įstatyminis daugia
kultūrės bendruomenės pripa
žinimas. Po to visi susirinko
bendrai užbaigai.
Programos metu teko matyti
ir A. Jazukonį, kuris yra libe
ralų partijos vado įstaigos tar
nautojas, daug prisidėjęs prie
šio renginio organizavimo.
V. Matulaitis

Revoliucijos pirklys iš Lietuvos pašalio
SIMAS SUŽIEDĖLIS

Revoliucija yra tokia prekė,
už kurią moka ne tas, kas" ją
perka, bet kas parduoda. Tuo
būdu, pavyzdžiui, rusams par
duota bolševikinė revoliucija,
už kurią sumokėjo vokiečiai.
Tarpininku arba ‘brokeriu’,
kaip sakoma angliškai kalban
čiuose kraštuose, buvoK Alek
sandras Helphandas. Už savo
paslaugą sodinant Leniną į Ru
sijos caro sostą susilaukė tokios
organizuotos tylos, kad jo var
das nedaug kam žinomas ir re
tai užsimenamas. Sovietinė en
ciklopedija jį išmetė iš savo ant
rosios laidos.
Po antrojo pasaulinio karo
du autoriai vakariečiai — vokie
tis W. B. Scharlau ir anglas Z.
A. Zeman, pasirausę Vokietijos
archyvuose, memuaruose ir pe
riodikoje, atkūrė jo paveiksią
savo veikalu “The Merchant of
Revolution” (1965). Veikalas
parašytas mokslišku kruopštu
mu, paremtas Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijos ir gene
ralinio štabo dokumentais. Iš
leido Oksfordo universiteto lei
dykla.
Parankiojęs duomenų iš tos
knygos ir kitos literatūros, su
minėsiu kaikuriuos stambesnius
faktus, susijusius su to ‘broke
rio’ pastangomis užkurti Rusijo
je revoliuciją.
Kilęs iš istorinės Lietuvos
‘Revoliucijos pirklys’ — Izra
elis Lazarevičius Helphandas,
vėliau ėmęsis vadintis Alek
sandru, turėjo 50 metų, kai Ru
sijoje prasidėjo bolševikinė re
voliucija. Jo paties liudijimu,
jis gimęs 1867 m. rugpjūčio 27
d. Bebezino miestelyje, Gudijo
je. Tuo metu beveik vienų žydų
gyvenamas miestelis priklausė
Minsko gubernijai. Oficiali sta
tistika (1897) rodė toje guber
nijoje 54,9% žydų iš 90,879 gy
ventojų — gudų, lietuvių, rusų
ir lenkų. Helphando giminės at
žala gyveno Vilniuje; tai Jokū
bas Helfandas (Helphandas), va
dovavęs žydų socialdemokratų
sąjungai — Bundui, įsteigtam
1897 m. Rusijoje įsigalėjus bol
ševikinei diktatūrai, Bundas ta
po komunistu partijos dalimi
(1920).
Kai Izraelis Helphandas buvo
dar nedidelis berniukas, Berezino miestelį ištiko gaisras. Sude
gė jo tėvo Lozoriaus namai ir
kalvė. Šeima nusikėlė pas gimi
nes į Odesą. Tame judriame
Juodųjų marių uoste žydai lobo
iš javų prekybos, o jų bendruo
menėje plito liberalinės ir revo
liucinės idėjos. Jas užnešdavo
Vakarų Europos laivai, atplauk
dami vežtis Ukrainos grūdų.
Ukraina caro laikais buvo Euro
pos ‘duonos aruodu’. Jį sunaiki
no bolševikinė kolektyvizacija,
išžudžius! milijonus ukrainiečių
badu ir tremtimi į Sibirą.
Odesos gimnazijoje besimo
kydamas, Helphandas įsijungė į
socialistinį pogrindį. Gavęs
brandos atestatą, nesigriebė
pelningos javų prekybos, bet iš
ėjo dirbti fabrike šaltkalviu,
kad galėtų darbininkus aprū
pinti marksistine literatūra.
Tuo metu į rusų kalbą jau buvo
išverstas (1872) Markso “Kapi
talas” ir “Komunistų manifes
tas”, kurio rusiškąją! laidai
(1882) pratarmę parašė pats
Marksas.

Rusijos revoliucininkų perykla
Šveicarijoje buvo nemažai
prisiglaudusių rusų bėglių. Ten
važinėjo ir Helphandas, megzdamas ryšius su bėgliais ir par
sigabendamas marksistinės lite
ratūros." Rusų. policijai susekus
jo kelionių tikslą, turėjo Šveica
rijoje ir pasilikti. Stojęs į Ba
zelio universitetą, studijavo po
litinę ekonomiją pas Karolį
Buecherį. Prieš tai dėstė Tartu
(Dorpato) universitete, iš kurio
pasitraukė su didele neapykan
ta rusams. Mat, caro valdžia
1881-1883 metais griebėsi Stelb
ti užsilikusią Estijoje ir Latvi
joje vokiečių kultūros įtaką:
įvedė rusų įstatymus, rusų kal
bą visose įstaigose ir mokyklo
se. Prof. K. Buecheris pagilino
antirusiškas Helphando nuotai
kas.
Šveicarijos
universitetuose
mokėsi ir daugiau rusų studen
tų. Jie skyrėsi nuo vietinių stu
dentų šveicarų. Šie rimtai ruo
šėsi kuriai nors profesijai, sva
jojo apie uždarbius ir būsimas
žmonas. Rusų studentai buvo
apimti revoliucinės karštligės;
jų galvos buvo pramuštos, kaip
• Supažindinkite savo draugus su nuversti carą. “Šveicarijos uni
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs versitetinių miestų palėpėse, —
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie rašoma minėtoje ’ knygoje, —
perėjosi busimieji rusų revoliu
gaus keletą numerių nemokamai.
>«■»« >«■»<>«■»<>«»<
M cijos vadai”. Prie jų priklausė

ir Izraelis Aleksandras Help
handas.
Dramblys su Sokrato galva
Helphandas buvo stambaus
sudėjimo — tikra “rusiška meš
ka”. Draugai jį praminė
“drambliu su Sokrato galva”, gi
jis pats save vadino “Mažyliu”
— Parvus. Tuo slapyvardžiu bu
vo plačiau žinomas negu tikrą
ja pavarde. Bazelyje įgijęs eko
nomijos daktaro laipsnį, apsi
gyveno Vokietijoje (18 9 1).
Stuttgarte prie socialdemokra
tų laikraščių jį priglaudė Karo
lis Kautsky ir Clara Zetkin. Pir
masis buvo vokiečių socialistų
ideologas, pramintas “socializ
mo popiežium”; antroji buvo
aitri ir ambicinga moterų socialisčių judėjimo skatintoja. Jų
abiejų butai buvo ne tiktai lei
dyklos, bet ir mokyklos jau
niems socialistų žurnalistams.
1891 metų gale Helphandas
atsidūrė Berlyne, pritapęs prie
socialdemokratų laikraščio
“Vorwaerts” (Pirmyn). Čia jis
pasidarė Rusijos reikalų žinovu.
Savo įtaka nustūmė į šalį tame
laikraštyje dirbusius nuosaikes
nius rusus, vadinamus liaudi
ninkus (narodnikus), ir įsprau
dė radikalesnius marksistus.
Aštrūs ir kandūs Helphando
straipsniai suerzino Berlyno po
liciją. Prūsijos vidaus reikalų
ministeris įsakė išvykti iš mies
to (1893).
Nei tėvynės, nei partijos
Vokietijoje tuo metu atskiros
sritys tebeturėjo savo tvarką,
įstatymus ir pilietybę. Helphan
das veltui oande įsipilietinti
Saksonijoje, Bavarijoje, Wuerttemberge, Austrijoje. Niekur
nerado, anot jo žodžių, "pigiai
perkamos tėvynės”, nenorėda
mas atsisakyti revoliucinės veik
los. Kaip amžinas žydas, blaškė
si po įvairius Vokietijos mies
tus; vertėsi iš straipsnių laikraš
čiuose, vieną antrą redagavo.
Kelis mėnesius praleido Rusijo
je, prisidengęs vengro Augusto
Penno pasu. Keliavo drauge su
gydytoju C. Lehmannu. Kelio
nę jiedu aprašė veikale “Die
hungernde Russland” (Badau
janti Rusija, 1900), ne tiek gailėdami alkstančiųjų, kiek
džiaugdamiesi caro režimą pa
lietusią gamtos nelaime.
Tuo laiku Vokietijos Social
demokratai pasidarė antrąja sa
vo gausumu partija parlamente
(Reichstage) ir pradėjo kratytis
ekstremistinio elemento. Laik
raščiuose pasirodė piktų
straipsnių prieš revoliucininkus “iš rytų šalies” — rusus,
lenkus, žydus. Helphandas vo
kiečiams socialdemokratams
prikišo “buržuazėjimą”, p jam
prikištas kurstymas streikų ir
kruvinų riaušių. Dresdeno
kongrese Helphandas pašalin
tas iš socialdemokratų partijos
(1903).
Lenino žmonos ašaros
Bedirbdamas su vokiečiais,
Helphandas nutolo nuo rusų.
Leninas jį laikė “draugu vokie
čiu”. Pirmąjį kartą jiedu susiti
ko 1900 metais Schwabinge,
Muencheno priemiestyje. Busi
mąjį bolševikų “dievaitį” Help
handas priglaudė savo bute, kai
tas ištrūko iš Sibiro ir pasiekė
Vokietiją. Caro laikais pabėgti
iš Sibiro nebuvo jokia naujiena.
Muenchene pas Helphandą atsirado ir antras bolševikų “apaš
talas” — Trockis (1902). Be to,
Helphandas įrengė slaptą spaus

t u v ę nelegaliam laikraščiui
“Iskra” (žiežirba), atkeltam iš
Leipzigo.
Helphandas sukiojosi tarp
Muencheno universiteto studen
tų ir miesto darbininkų, platin-,
damas savo spausdintus agitaci
nius lapelius. Darbininkai betgi
ant jo meškerės nekibo. Tai aiš
kiai parodė Gegužės pirmosios
šventė (1901), kurią sūrengė
socialdemokratai. Darbininkai
su žmonomis ir vaikais ramiai
ir tvarkingai žygiavo miesto gat
vėmis, skubėdami į sodo aludes.
Lenino žmona Nadežda Krups
kaja, laukusi “maištingos de
monstracijos”, iš nusivylimo ap
siverkė. Netrukus su savo vyru
išsikraustė iš Bavarijos sostinės.
Po poros metų rusai social-demokratai suskilo Londono su
važiavime (1903), pasidaliję į
“maištinguosius” ir “taikiuo
sius”. Dauguma (28 atstovai) —
rusiškai “bolšinstvo” (bolševi
kai) — pasisakė už ginkluotą
perversmą ir diktatūrinį reži
mą. Mažuma (22 atstovai) —
rusiškai “menšistvo” (menševi
kai) — siūlė remtis legaliomis
priemonėmis, vedant mases į
demokratinę santvarką. Keli at
stovai laikėsi neutraliai. Po bal
savimo 7 atstovai protestuoda
mi išėjo iš posėdžio. Bolševi
kams vadovavęs Leninas įsi
spraudė į partijos vadus. Men
ševikų vadu buvo Julius Martovas-Cederbaumas, žydų social
demokratų veikėjas, gyvenęs
Vilniuje 1893-1895. Jis davė
pradžią vilniškiam žydų “Bun
dui”,
Helphandas ir Lenkijos žydė
Rosa Luxemburg bandė skilimą
lopyti, bet Leninas buvo nesu
kalbamas. Vokiečių socialistai
ji vadino fanatiku, sektantu. Jo
santykiai su Helphandu pairo.
Geriau sutarė abu tautiečiai:
Izraelis Lazarevičius Helphan
das — Parvus ir Leiba Dovydavičius Bronšteinas — Trockis.
Pirmųjų sovietų nesėkmė
Rusijai pralaimint japonams
karą, krašte kilo maištas. (1905).
Petrapilyje, Rusijos sostinėje,
tuojau atsirado Helphandas ir
Trockis, griebęsi organizuoti
darbininkų tarybas, vadinamus
sovietus. Abu netrukus buvo su
imti ir įkalinti. Leninas, pasiro
dęs porą mėnesių vėliau, spėjo
pasprukti į Suomiją. Sovietai
buvo sulikviduoti; Trockis ir
Helphandas atsidūrė Sibire.
Abu pabėgo: Helphandas 1906
m., Trockis 1907 m. Taigi nė
vienas savo galvos neprarado.
Helphandas įtikinėjo vokie
čių socialistus, kad po Rusijos
revoliucijos plėsis perversmai
visoje Europoje. Kai tai neįvy
ko, kai revoliucija buvo už
gniaužta pačioje Rusijoje, o
Helphandas vėl atsirado Vokie
tijoje Petro Kleino pavarde, jo
buvę draugai užtrenkdavo du
ris po pat jo nosim. Tiktai vie
nas Konradas Haenischas, busi
masis Prūsijos švietimo ministeris, priglaudė ir surado menkai
apmokamo žurnalistinio darbo.
Nuplyšęs ir pusalkanis ketve
rius metus vargo Vokietijoje ir
Austrijoje. Pagaliau, it sūnus
palaidūnas, prisiminė tėvų na
mus Juodųjų marių krante. Sve
tur buvo prabėgę daugiau kaip
20 metų. Negalėdamas grįžti į
Odesą, nuvyko į turkų valdomą
Juodmarių pakrantę — Kons
tantinopolį, dabar vadinamą
Istanbulu.
(Bus daugiau)

AtA
VLADUI PILECKUI
mirus,
žmonai JUZEI, dukteriai GRAŽINAI ir giminėms
gilią užuojautų reiškia —
A E. S. Baltrušaičiai

PADĖKA
Mano mylimai žmonai

a. a. Bronei Mejuvienei
mirus,
nuoširdžiai dėkojame kunigams — A. Žilinskui, J. Stoš
kui ir R. Pranckevičiui, atlikusiems laidojimo apeigas.
Gili padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems,
lankiusiems velionę laidotuvių namuose, už maldas,
gėles, užuojautas, už velionės palydėjimą iš evangelikų
Išganytojo šventovės į lietuvių kapines. Nuoširdi padėka
karsto nešėjams.
Jūsų parodytas nuoširdumas liūdesio valandoje liks
neužmirštamas.

LIŪDINTYS: vyras Jonas, duktė Regina,
sūnūs Alfredas ir Ričardas

Mylimam
TĖVELIUI
mirus,
ponią A. RAMANAUSKIENĘ su šeima nuoširdžiai

užjaučiu —
S.Jankauskas

AtA
JONUI KRILAVIČ1UI
mirus Gudijoje,
jo brolį PRANĄ KRILAVIČIŲ su šeima gyvenantį

Keswick, Ont., nuoširdžiai užjaučiame —
Bernardas Petkevičius
su šeima

Andrius Petkevičius
su šeima

Bronius Rakauskas

Juozas Žiurinskas

AtA
BERNARDUI OLIUI
mirus,
dukrą RITĄ, sūnų ALGIRDĄ, marčią ALDONĄ, žen
tą ANTANĄ GRINĄ, vaikaičius — ARNOLDĄ ir
ANDRIŲ OLIUS, JONĄ, TOMĄ, PETRĄ ir MIKĄ '
GRINAS, taipgi velionies žmonos seserį ELENĄ jų
liūdesio ir skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime—
*
kun. dr. Juozas Grabys
,
Punkrių šeima
Kazimiera Arlauskienė

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

"Savo karjerą pradėjau pečkuriu ..

Docentas kalbėjo 6 valandas.
Teisėjas kelis kartus reikalavo
kalbą trumpinti. Doc. Skuodis
tvirtino, kad “jis nenusikaltęs
valstybei. Čia esąs konfliktas
tarp partijos, save keliančios
virš valstybės, ir manęs.” Dėl
šios priežasties jis ir prašęs pa
keisti teismo sudėtį, nes visi
partiečiai. Pagrįstai nelaikyda
mas savęs TSRS piliečiu, spalio
1 d. parašęs pageidavimą, kad jį
gintų advokatas iš JAV. Prašy
mas liko be atsakymo.
Teisiamasis pabrėžė, kad jam
nebuvo leista pasikonsultuoti su
advokatu, kad po kaltinamosios
išvados įteikimo buvo atimta
pagrindinė pagalbinė medžiaga,
skirta gynybai, o gruodžio 11 d.
atimta pradėta ruošti ginamoji
kalba. Nesu tikras, kalbėjo
Skuodis, kad kaltinančioji pusė
nepasinaudojo ja ruošdama sa
vo kalbą, kaip supratau išklau
sęs valstybinio kaltintojo kalbą.
Toliau kaltinamasis plačiai
komentavo kaltinimo išvados
prielaidas, remdamasis faktais,
įstatymais ir dokumentais. Tarp
kita ko pažymėjo, kad laisvės,
ekonominių ir politinių klausi
mų kėlimas negali būti traktuo
jamas kaip nusikaltimas —
TSRS konstitucija duoda kiek
vienam piliečiui teisę teikti pa
siūlymus ir kritikuoti. Doc.
Skuodis gausiais faktais įrodė,
kad prokuroro kaltinimai nepa
grįsti, tik subjektyvūs, tik prie
laidos. Kalti yra tie, kurie už
gniaužia kritiką, siekiančią kel
ti valstybės prestižą, stiprinti
jos ekonominį pagrindą. Baig
damas V. Skuodis pasiūlė jį iš
teisinti, o bylą perduoti konsti
tuciniam teismui.
Paskutinis doc. V. Skuodžio
žodis užtruko dvi valandas. Pa
teikiame iš atminties užrašytas
kaikurias mintis.
“Kadangi prokuroras palietė
mano pažiūrų susidarymą, rei
kia paminėti keletą biografinių
faktų. Prisimenu, kai vokiečiai
užgrobė Klaipėdos kraštą, mes,
gimnazistai, svarstėme, ką galė
tume padaryti tėvynei ginti. Ta
da per kelias valandas pasiju
tau subrendęs. Netrukus į Lie
tuvą įžygiavo Raudpnoji Armi
ja, savo vakarinių sienų išsau
gojimo pretekstu užėmusi visą
Lietuvą. Šis faktas vertė galvoti
apie tėvynės ateitį. Nė vienas
Lietuvos sūnus negalėjo likti
abejingas jos likimui. Tėvynės
kančios tęsėsi II Pasaulinio ka
ro metu Vokietijai išstūmus Ru
sijos kariuomenę ir vėl šiai grį
žus 1945 metais. Norėdami iš
vengti karinės tarnybos nepa

geidautinoje armijoje, daug vyksta tikėjimo persekiojimas,
Lietuvos sūnų išėjo į miškus kad ateizmas žemo lygio, kad
slėptis nuo prievartos — jie bu baisiausias p'artijos priešas —
vo pavadinti- banditais. Visa tai katalikybė, kad girtuokliavimas,
matydamas, aš negalėjau likti chuliganizmas, venerinės ligos,
abejingas. Tėvynę mylėti ir abortai, narkomanija yra di
jausti jos kančias turėtų kiek džiausios tarybinės visuomenės
vienas sąžiningas jos pilietis. ydos. Esą šios išvados nepagrįs
Tai joks nacionalizmas. Patrio tos. . .
“Dvasinis genocidas Lietuvo
tu privalo būti kiekvienas jos
narys. Tuo būdu prokuroro kal je” — ne propagandinis raši
tinimas, kad nelegalioje litera nys, tai studija, mokslinis dar
tu roję liaupsinami nuteisti bas. Šis darbas atliktas 1977“buržuaziniai
nacionalistai”, 1979 metais, o ne 1975-1979 m.,
psichiniai ligoniai (Romas Ka kaip stengiasi teigti kaltintojas.
I tikinčiųjų teisiu gynimo ko
lanta), yra šmeižtas.
Kaltinamoje išvadoje nuolat mitetą kreipiausi dėl “Dvasinio
kartojama, kad nelegalioje lite genocido Lietuvoje”, norėda
ratūroje kalbama, jog Lietuva mas šiuo darbu prisidėti prie
“tariamai okupuota”, “tariamai komiteto veiklos ir šį darbą pa
rusinama” ir todėl ji esanti skyriau komiteto nuožiūrai. Ma
“šmeižikiška”. Kadangi aš esu nau, kad ši studija atskleidžia
kaltinamas aktyviu dalyvavimu tikrąją Lietuvos katalikų padė
jos leidime, dauginime ir plati tį okupuotame krašte.
nime, privalau apie tai kalbėti.
Be to, esu parašęs laišką TS
Kad Lietuva aneksijos pasek RS premjerui L. Brežnevui apie
mėje tapo Rusijos dalimi, nėra savo pažiūras, paaiškinęs, kaip
abejonių, nors teisėjas neleido atsidūriau dabartinėje padėtyje.
man visų argumentų suminėti. KGB darbuotojai kratos metu
Kad rusinama, taip pat akivaiz tą laišką paėmė. Šis laiškas ma
du. Taškento konferencijos nu ne išteisintų, ir prašau prijung
tarimai jau įgyvendinami — ru ti jį prie bylos (teisėjas prijung
sų kalba dėstoma nuo pirmos ti atsisakė — Red. pastaba).
klasės ir darželiuose. Lietuvos
Baigdamas dar noriu pasaky
vardas vis rečiau girdėti. Ne ti, kad valstybės įstatymams ne
maloniai nuteikia, kai troleibu su nusikaltęs. Nei “Alma Ma
se išgirsti: što takoję Litva, ja ter”, nei “Perspektyvose”, ku
znaju, a što takoję Lietuva, ne- rių leidyba ir dauginimas bei
slychal” — kas tokia “Litva” aš platinimas man inkriminuojami,
žinau, o kas tokia “Lietuva”, nieko šmeižikiško nėra. Visa ne
negirdėjau. Ir tai sostinėje — legali literatūra kelia idėjas pa
Vilniuje!
*
gerinti esamą visuomeninę/
Nelegalią literatūrą aš gerai būklę, kritikuoja, bet nesiekią
žinau. Ja domėjausi dėl savo pakirsti santvarkos pagrindu.
sumanyto darbo “Šmeižto ir Prokuroro kaltinimas baisus,
melo samprata tarybinėje pro tačiau išgirdęs ir mirties nuos
pagandoje ir tikrovėje”. Neži prendį, sutikčiau jį ramiai, kaip
nau, kada jį būčiau parašęs, nes Lietuvos sūnus, kurio gyveni
mažai turėjau laisvo laiko. Ma mas priklauso Tėvynei ir jos
no interesai buvo platūs. Būda žmonėms. Baigiau!”
mas docentu universitete, turė
Per visas teismo dienas ne
jau gamtos apsaugos komiteto
nario pareigas. Nemažai pastan mažas būrys teisiamųjų drau
gų įdėjau, kad būtų išsaugotas gų, pažįstamų ir tikinčiųjų nuo
Vilniaus senamiestis, kur ketin ryto iki vakaro budėjo augščiauta įrengti požeminius garažus. siojo teismo vestibiulyje. Į salę
Be to, ketinta iškasti šachtą jų niekas neįleido, nes nuolat
prie Marcinkonių, kuri grėsė vi budėjo saugumiečiai ir milicija.
sai pietryčių Lietuvai. Šiuo Saugumiečiai įdėmiai sekė kiek
klausimu irgi teko pasisakyti. vieną įėjusių. Milicija ir saugu
Daug laiko, jėgų reikėjo atiduo miečiai visokiais būdais norėjo
ti gamtos apsaugoj skyriaus or-4 įbauginti atėjusius: tai ką nors
ganizavimui ir administravimui, grubiai užlaužę rankas nusives
šį darbą, tolygų tiesioginėms davo, tai įžūliai priėję fotogra
docento pareigoms, dirbau be fuodavo, neklausdami sutikimo.
Saugumiečių- nuotaikas gerai
atlyginimo.
Savo karjerą pradėjau pečku- charakterizuoja j ų replikos
ru universitete, — toliau pasa esantiems teismo vestibiulyje:
kojo doc. Skuodis. — Tuo lai “Jei būtų mano valia, juos visus
ku man buvo pasiūlytas 1000 rb. . susodinčiau į kalėjimą!”, “Į
atlyginimas ir “geras darbas”. teismo salę pateksi tik per ma
Jau tada galėjau pasirinkti no lavoną!” Labiausiai juos er
lengvesnį gyvenimą, bet nuė zindavo, kai pamatydavo susi
jau sunkesniu keliu, kuriuo ma kaupusį veidą. Saugumietis, bu
dintis prie durų, tuojau pradė
ne vedė sąžinė.
Prokuroras tvirtina, kad ma davo drastiškai šaukti: “Mels
no antitarybinės pažiūros susi tis negalima! Iš veidų matau,
darė sistemingai klausant užsie kad meldžiatės!”
nio radijo laidų. Mano amžiaus
Gruodžio 19 d. doc. Skuodžio
žmogui nurodinėti, ką turiu dukros teismo salėje įteikė tė
klatisyti, ką skaityti, mažiausiai veliui gėlių. Už tai jos buvo gru
yra naivu. Be jau minėtų istori biai apstumdytos ir sekančią
nių įvykių, mano pažiūroms for dieną net per nuosprendžio pa
muotis įtakos turėjo ir gilus po skelbimą jos nebuvo įleistos į
žiūris į gyvenimą. Gilindamasis teismo salę ir visą dieną išstovėį istorinį materializmą, jame ra jo teismo vestibiulyje.
dau daug spragų ir nenuoseklu
Todėl žmonės pradėjo rašyti
mų. Filosofinės studijos man protesto raštus.
padėjo sugrįžti į Katalikų Baž
nyčią, nors prieš tai apie 15 me
tų buvau indiferentų. Dabar
Optomctristas
z esu tvirtai tikintis Katalikų
Bažnyčios narys. Jau 10 metų
nesislapstydamas dalyvauju re
liginėse apeigose. Kažkodėl ilgą
SHERWAY GARDENS MALL
laiką su tuo buvo taikstomas!,
25 THE WEST MALL
nors mano darbovietėje tai bu
Toronto, Ontorio
vo žinoma.
Tel. 651-5050
Teismo nuomone. — kalbėjo
kaltinamasis, — “Dvasiniame
Talkininkas (Associate)
genocide Lietuvoje” šmeižikiš
J. S. POLLOCK, O.D.
kai tvirtinama, kad Lietuvoje

Dr.R.J.Lapienis
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Mokytojai persekioja mokinius

Profesoriaus Vytauto Skuodžio gynimosi kalba sovietiniame Vilniaus teisme
1980 m. gruodžio 15 d. Vilniuje
augščiausiojo teismo posėdžių salė
je nr. 101 buvo nagrinėjama byla
trijų Lietuvos kovotojų — Vytauto
Skuodžio, Gintauto Iešmanto ir Po
vilo Pečeliūno. Vyt. Skuodis, Vil
niaus universiteto docentas, yra gi
męs 1929 m. kovo 21 d. Čikagoje
(pagal metrikus — Vytautas-Benedlktas Scott); G. Iešmantas yra gi
męs 1930 m. Lietuvoje, žurnalistas,
baigęs pedagoginį institutą; Povilas
Pečeliūnas yra gimęs 1928 m. gegu
žės 17 d. Lietuvoje, lietuvių kalbos
bei literatūros mokytojas. Jie buvo
kaltinami pogrindžio spaudos reda
gavimu, dauginimu bei platinimu.
Nežiūrint stipraus gynimosi (be ad
vokatų) ir nepagrįstų prokuroro kal
tinimų, visi trys buvo nubausti: Vyt.
Skuodis — 7 metais griežto režimo
lagerio ir 5 tremties; G. Iešmantas
— 6 metais griežto režimo lagerio
ir 5 tremties; P. Pečeliūnas — 3 me
tais griežto režimo lagerio ir 5 trem
ties. Teisėju buvo Ignotas, prokuro
ru Bakučionis, tarėjais — Didžiulie
nė ir vienas vyras rusiška pavarde.
Čia pateikiame prof. V. Skuodžio gy
nimosi ir baigiamosios kalbos san
trauką iš “LKB Kronikos” 46 nr.
RED.
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Hamiltono lietuvaitės Žukauskaitė ir Grajauskaitė deklamuoja Vasario 16
minėjime Hamiltone
Nuotr. J. Miltenio

Kas yra patriotizmas?
Svarstant kun. J. Šarausko paskaitų, skaitytų Toronte
šių metų Vasario 16-sios minėjime

A. RINKŪNAS

Po jautrių ir giliai patriotinių
pamaldų šventovėse su tokia
pat pakilia nuotaika susirinko
me į iškilmingą Vasario šešio
liktosios minėjimą, kuris šie
met įvyko didžiojoje universite
to auditorijoje. įėjus salėje ne
simatė tautinės vėliavos, o Vy
čiu papuošta kalbėtojo pakyla.
Neįprasta tai buvo, bet pagalvo
jome, kad gal jau tokia yra ne
savos salės tvarka. Neįprastas
buvo ir estų spalvomis spaus
dintas programos viršelis (už
tai vėliau Estijos konsulas lie
tuviams padėkojo).
Gražiai minėjimą pradėjome.
Gražiai su daugeliu titulų buvo
pristatytas pagrindinis kalbėto
jas kun. dr. J. šarauskas. Gerai
jis savo kalbą ir pradėjo, iškel
damas mintį, kad mes permažai
dalyvaujame gyvenamojo kraš
to politiniame gyvenime, ypač
jo politinėse partijose. Įsijungę
į jas, galėtume savo reikalui padaryti daug daugiau, negu veik
dami iš šalies. Deja, tai buvo
maždaug ir viskas, ką pozity
vaus jis savo ilgoje kalboje pa
sakė, nes po to įsileido į nepa
vykusį teorizavimą apie tai, kas
yra tikrasis patriotizmas.
Norėdamas duoti savo paskai
tai akademinį toną, paskaitinin
kas pradėjo tos sąvokos apibū
dinimu iš Websterio žodyno:
patriotizmas yra meilė, lojalu
mas ar uoli parama savam kraš
tui. Deja, tolimesniuose jo išve
džiojimuose iš tos sąvokos ma
žai kas liko, visai suniekinant iš
eivijos patriotizmą. Išėjo, kad
nei išeivijos švietėjai nėra pat
riotai, nei kultūrininkai — tai
esanti tik savanaudiška veikla.
Jokiam patriotiniam tikslui ne
tarnauja nei mūsų fondai, išsky
rus tik du: BALFą ir Religinę
Lietuvių Katalikų Šalpą. O apie
visuomenės veikėjus kalbėjo:
geriausia būtų visus, dvidešimi ties metų laikotarpyje dirbu
sius, išvaikyti, jų vietoje pasta
tant naujus.
Pagaliau — santykiai su kraš
tu. “Tiesa, — sakė kalbėtojas,
— daugumas mūsų labai sąži
ningai rūpinamės giminėmis
Lietuvoje — siunčiame jiems
‘jeans’ ir gal net juos aplanko
me su glėbiais dovanų. Bet net
ir tokia veikla yra savęs ir sa
vųjų prižiūrėjimas. Tai nėra
patriotizmas. . .” Klausaisi žmo
gus tokių minčių ir galvoji: kas

gi yra, kalbėtojo nuomone, tik
rasis patriotizmas? Jo atsaky
mas: “Esminis dalykas yra kon
taktas su Lietuva”. Kontaktas
gi su kuo, jeigu ne su giminė
mis? Tikrieji pogrindžio patrio
tai mums nėra žinomi, o jeigu
pienas kitas išeivis juos ir žino,
tai tiesioginis sąlytis su jais, nu
vykus i Lietuvą, būtų ne kas
kita, kaip tik jų išdavimas. Ar
gi tokį patriotizmą mums siūlo
Vasario 16-sios kalbėtojas?
Bet eikime dar toliau. Kalbė
tojas siūlę nuoširdžiai ir be at
rankos priiminėti visus, iš Lie
tuvos atvažiuojančius pas mus
paviešėti. Skaitome: “Nusivy
liau, kai išgirdau, kad grupė
jaunuolių iš Lietuvos nebuvo
priimta į jaunimo kongresą”.
Argi kalbėtojas nežino, kad toji
grupė buvo niekas kitas, kaip
tik Lietuvos komjaunimo dele
gacija, nusistačiusi ne tik mūsų
jaunimo kongrese dalyvauti, bet
ir kongreso delegaciją oficialiai
į Lietuvą pakviesti? Didelė pa
garba priklauso ano meto Lietu
vių Jaunimo Sąjungos vadovy
bei, tokių agentų į kongresą ne
įsileidusiai. Atsilygindamas už
tai okupantas neįsileido kongre
so narių, visdėlto norėjusių į
Lietuvą važiuoti. Dėkui Dievui,
kad taip išėjo ir kad gudriai
okupanto rankai nepavyko mū
sų jaunimo suskaldyti. Dėl ko
gi čia kalbėtojas nuliūdo?
Ir taip iš visos patriotizmo'
analizės gerais patriotais liko
tik tie, kurie važinėja į Lietuvą
nežinia su kuo susitikti. Gir
dint tokias mintis, “verkė iš
skausmo širdis”, kaip Maironis
sakė. Tiesiai norėjosi atsikelti
ir išeiti. Vis jieškome kaltinin
kų, kurie Bendruomenę skaldo.
O kas gi skaldo kitas, jeigu ne
tokie paskaitininkai?
Lieka pamoka ateičiai. Vasa
rio šešioliktoji turi mus ne skal
dyti, o jungti, todėl kontrover
sinėms paskaitoms, kurių čia
pat negalima diskutuoti, neturi
būti vietos iškilminguose tos su
kakties minėjimuose. Jeigu nė
begalima surasti tinkamo pa
skaitininko, geriau tą laiką skir
ti patriotinės literatūros skaity
mui arba Lietuvos pogrindžio
spaudos nagrinėjimui. Ne vieta
skleisti ir mintis, skaldančias
išeiviją amžiaus grupėmis. Tik
visi kartu dirbdami tegalime iš
laikyti Kanados Lietuvių Bend
ruomenę nesuskilusią, t. y. to
kią, kokia ji yra iki šiol.

Privačiai organizuojama 13 dienų

Kelionė į Lietuva

Faktai iš “LKB Kronikos“ 46 numerio
šventoriaus vartų, stebėju ir fo
TARYBINĖJE MOKYKLOJE
Vilnius. 1980 m. spalio 22-24 tografavo procesijos dalyvius.
1980 m. rugsėjo 7 d. parapi
d. Vilniuje įvyko zoninis pasita
rimas — seminaras “Užklasinis ja šventė 50 metų bažnyčios pa
darbas rusų kalba nacionalinėje statymo jubilėjų. Vaikai, daly
mokykloje”. Ta proga išleistų vavę iškilmėse, mokykloje buvo
rekomendacijų projektas ragi tardomi ir išjuokiami. Mokines
na: “Visokeriopai siekti plačiai Astą Jociūtę ir Kareivaitę mo
Įtraukti visus moksleivius į įvai kyt. Viršilienė smarkiai išbarė
rių formų užklasinį darbą rusų ir išjuokė.
Prienai. 1980 m. lapkričio 24kalba. (...) Organizuoti bendramokyklinę rusiškai kalbančią 29 dienomis Prienų II vid. mo
aplinką: rusų kalbos dienas ir kyklos ateistų būrelis, vadovau
savaites, olimpiadas, įvairius jamas mokyt. V. Tamašauskie
konkursus, varžybas, disputus nės, surengė ateistinę savaitę.
Programoje buvo numatyta:
ir kt.”
Metodiniame laiške nurodo mokinių piešinių paroda “Ateis
ma rengti pijonierių, komjauni tai šypsosi”, ateistinė paskaita,
mo susirinkimus ir kitas prie sienlaikraščio leidimas, klausi
mones rusų kalba. Siūloma su mų-atsakymų vakaras (susitiki
kurti sąlygas bendrauti su mo mas su ateistu Morkvėnu).'
1980 m. lapkričio 24 d. kelios
kiniais rusų kalba. Rekomen
duojama rusiškai dėstyti geo tikinčiųjų mokinių motinos, su
grafiją, istoriją, biologiją ir kt. žinojusios apie vykstančią ateis
Šiauliai. 1980 m. rugsėjo 2 d. tinių piešinių parodą, nuvyko
saugumietįs Blazauskas apsilan pas mokyklos direktorių Micką
kė Šiaulių medicinos mokyklo ir pareikalavo, kad būtų nuimti
je ir išsikvietė III k. 7 gr. moks piešiniai. Tai padaryti direkto
leivę Ireną Dapkutę, čekistas rius kategoriškai atsisakė.
norėjo ją užverbuoti dirbti sau
Lapkričio 26 d. grupė tikin
gumui, grasindamas, kad ji nie čių mokinių: XIc kl. Aldonas
kam nepapasakotų apie jų susi Gudaitis, XIc kl. Algis Gudaitis,
tikimą. Irena to nepažadėjo. Tą Xb kl. Sigitas Bitkauskas, Xa kl.
kartą nieko nelaimėjęs, rugsėjo Jūratė Kaukmanaitė, IXa kl.
8 d. vėl bandė tas pats saugu Lina Banytė, IXb kl. Lina Bitmietis suvilioti mergaitę gra kauskaitė, IXb kl. Jonė Kazlaus
žiais pažadais: esą padėsiąs įsto kaitė, IXb kl. Snieguolė Golmoti Į augštąją mokyklą (nors kla naitė, IXc kl. Aldona Černevisėje ji buvo pirmūnė). Nepasi čiūtė, IX kl. Marytė Gudaitytė,
sekus Irenos užverbuoti, saugu VIII kl. Virginija Stamkauskaimietis pradėjo klausinėti apie tė, VIII kl. Vida Kaminskaitė
šiauliečius: M. Jurevičių, J. kreipėsi į mokyklos direktorių,
Petkevičienę ir J. Petkevičių, prašydami nutraukti ateistinę
juos visaip šmeiždamas.
savaite arba bent ateistinių kny
Tokiu būdu čekistai bandė gų parodos nerengti viešai (pa
užverbuoti ir Irenos draugę Vi siūlė komjaunimo arba pijonie
dą Uksaitę, tačiau ši griežtai pa rių kambarius).
sipriešino.
Mokyklos direktorius stengė
1980 m. lapkričio 17 d. dar si nukreipti kalbą kita linkme,
kartą saugumietis Blazauskas, bet, tai nepavykus, pareiškė, jog
pasiėmęs iš medicinos mokyk prašymus išsamiai išklausys ir į
los, Ireną Dapkutę išsivežė į juos atsakys sekančios dienos
skyrių. Kartojosi vėl ta pati is rytą.
torija, šmeižtai ir niekinimas
Nustatytą valandą vėl visi su
šiauliečių — M. Jurevičiaus, J. sirinko į mokyklos direktoriaus
Petkevičienės ir kitų. Ir šį kar Mickos kabinetą. Pokalbio me
tą čekistas nieko nelaimėjo.
tu direktorius surašė visų moki
Josvainiai. 1980 m. lapkričio nių pavardes ir pareiškė, jog
12 d. Josvainių vid. mokyklos ateistinių knygų parodos niekur
ateistų vadovė Kaminskienė nu nenukels, kad tik viešai parodys.
siuntė į direktoriaus Vito Ra- Visdėlto paroda buvo surengta
kicko kabinetą VIa kl. mokines pijonierių kambaryje.
— Genutę Brigytę ir Daivą VaLapkričio 28 d. į mokyklą at
siliūtę. Direktorius isteriškai vyko du saugumo darbuotojai.
šaukė ant mergaičių vien dėl to, Buvo tardomi mokiniai: Aldo
kad jos, eidamos į bažnyčią gie nas Gudaitis, XIc kl. mok., Jo
doti, nusivedė ir klasės draugę nė Kazlauskaitė, lib kl., Virgi
Kalinaitę.
nija Stamkauskaitė, VIIIc kl.
Betygala. 1980 m. liepos 27 Čekistus domino, kas visa tai
d. Betygalos parapijoje buvo organizavo? Ypač saugumiečius
švenčiami šv. Onos atlaidai. Tą erzino tai, kad mokiniai, išeida
dieną buvo ir pirmoji Komuni mi iš mokyklos direktoriaus ka
ja vaikams. Būrys mokytojų ir bineto, pasakė “sudiev”, tuo
saugumiečių, stovėdami u ž {žeisdami patį direktorių.

Kun. BENEDIKTAS POVILANSKIS, Karmėlavos klebonas, 1980 m. balan
džio 28 d. rytą banditų užpultas ir smarkiai sumuštas. Nuotrauka daryta
1980 m. rugsėjo 12 d. Nusikaltėlių milicija nesurado

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti
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Čia gausite lietuviškų knygų,
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro
išdirbinių pasirinkimas.

Tėviškės žiburiai
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A.a. Juozas-Petras Belickas, senosios ateivijos veikėjas

Po ilgos ligos š. m. kovo 3 d. munizmo grėsmę laisvajam pa
Toronte mirė Juozas-Petras Be sauliui. šį reikalą ypač kėlė
lickas, senosios lietuvių ateivių Amerikos Tekstilės Darbininkų
bendruomenės darbuotojas ir Unijoje, kurioje aktyviai reiš
kėsi 1930-1940 m. ir buvo ta
rėmėjas.
pęs
apylinkės vyresniuoju. Tais
Velionis gimė Toronte 1912
laikais darbininkų unijose buvo
m. balandžio 1 d. Jo tėvas An
simpatijos komunizmui.
tanas buvo vienas iš steigėjų daug
Velionis drąsiai gynė savo įsiti
Šv. Jono Krikštytojo Pašalpinės kinimus. “Toronto Telegram”
Draugijos Toronte 1920 m.
dienraštis 1949 m. vasario 19 d.
Velionis buvo narys komite parašė ilgą straipsnį apie velioto, kuris gavo Toronto arkivys nies kovas prieš komunizmą.
kupijos leidimą steigti savo pa
Pastaruoju metu velionis at
rapiją Toronte Šv. Jono Krikš
tytojo vardu. Jis buvo atsidėjęs sidėjęs dirbo pensininkų nau
ano meto lietuvių katalikų dai, rašydamas laiškus Toronto
bendruomenei, rėmė parapiją dienraščiams ir kalbėdamas
darbu ir pinigų rinkimu. Savait šiuo reikalu Ontario pensinin
galiais ir po sunkaus darbo fab kų komisijoje.
rike dirbo, drauge su kitais su
Nors visą gyvenimą dirbo fa
kastuvu rankose, kasdamas po brike, velionis skatino ateivių
šventove rūsį-salę.
vaikus siekti mokslo ir padėjo
Dviejų kartų susitikimas Toronte. Iš kairės: Juozas-Petras Belickas (miręs 1981 m. kovo 3d.), prof. Joana BelickaiVelionis turėjo gerą balsą ir dviem savo dukrom baigti uni
tė-Vaštokienė, prof. Romas Vaštokas, Pranutė Gaižauskaitė-Belickienė
dalyvavo parapijos chore. Čia versitetą su akademiniais laips
susitiko ir vedė Pranutę Gai niais.
žauskaitę, atvykusią iš Taura
Velionis buvo pašarvotas Tur
gės 1929 m.
ner-Porter laidotuvių namuose.
Nors velionis ir buvo gimęs Po pamaldų Lietuvos Kankinių
J. BAUŽYS
bų temos galės būti plačiau pa bus kūrybinis “Ateities” vaiz Toronte, visą gyvenimą neuž šventovėje buvo palaidotas lie
liestos. Atskiros sąjungos taip das. šiame vakare taip pat daly miršo savo lietuviškos kilmės ir
Sukaktuvinis ateitininkų kon pat turės ištisą dieną savo spe vaus ir keletas poetų bei rašyto •visomis progomis kėlė rusų ko tuvių kapinėse. Paliko liūdinčią
žmoną ir dukteris. V./
gresas rengiamas š. m. rugsėjo cifinių reikalų svarstymui. Tik jų su sava kūryba. Sekmadienio
3-7 dienomis, ilgąjį Darbo šven jos turėtų iš anksto kongresui vakaras bus skiriamas kongre
tės savaitgalį Čikagoje. Kana pasiruošti: vasaros stovyklų me so banketui. Iškilmingos kon
dos ateitininkai ir visi kiti, skai tu moksleiviai, studentai ir sen greso pamaldos — šv. Mišios
tą “Tėviškės Žiburius”, tegul draugiai galėtų skirti nors po bus vienoje iš Čikagos lietuviš
planuęja į savo vasaros atosto vieną dieną “Ateičiai” ir kon kųjų šventovių. Kongreso pabai
gas įjungti kelionę į Čikagą.
greso pasiruošimui.
ga numatyta pirmadienį, rugsė
Kongresui ruošiamasi pilnu
jo
7, maždaug vidurdienį, kad iš
Pagrindinės kongreso temos
valdyba praneša, kad yra sudaryta
tempu. Neseniai vėl posėdžiavo
toliau
atvykę galėtų pradėti ke
svarstybose
ir
posėdžiuose
nu

rengėjų komitetas, kuriam va
nominacinė komisija rinkimams
lionę Į namus
dovauja Vytautas Soliūnas, atei matytos keturios: krikščioniš
Tad
iki
malonaus
pasimaty

balandžio 5 dieną į valdomuosius
tininkų sendraugių sąjungos kasis atsinaujinimas, kultūrinis mo jubiliejiniame “Ateities”
pirmininkas. Buvo svarstoma ateitininkų pasireiškimas, vi kongrese!
"Paramos"
organus.
kongreso programa ir kiti su suomeninė veikla, pagalba Lie
tuvai. Dovydaičio “Trys pamati
Nominacinė komisija yra šios sudėties:
kongresu susiję klausimai.
Kongresui duotas vardas — niai klausimai”, išspausdinti
ANTANAS BUMBULIS
OPTOMETRISTAS
JUBILIEJINIS ATEITIES pirmajame “Ateities” numery
WALTER DAUGINIS
KONGRESAS. Pagal buvusių je, bus tam tikros gairės, kurių
Dr. S. Brogowski
šviesoje
tos
keturios
temos
bus
JUOZAS
KARASIEJUS
kongresų numeraciją jis yra de nagrinėjamos.
412 Roncesvalles Avė.
šimtasis iš eilės, ir gal būtų ga
Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai "Paramos"
Toronto, Ontario
Kongreso darbotvarkė dar ga
lima jį vadinti dešimtuoju atei
nariai, gavę raštiškų siūlomo kandidato sutikimų.
(prie Howard Park Ave.)
tininkų kongresu. Tačiau 1981 lutinai nenustatyta. Apie ją
(Siūlymo
formas galima gauti "Paramos" raštinėje).
Kabineto
telefonas
metai yra sukaktuviniai “Atei ateitininkai bus informuojami
spaudoje
visą
laiką.
Tuo
tarpu
Siūlymus,
adresuotus nominacijos komisijai, siųsti
ties” žurnalo ir viso ateitininki531-4251
jos sąjūdžio metai, tad norima galima tik pažymėti, kad kon
Pacientai priimami
"Paramos" raštinėn arba jteikti prieš susirinkimų.
šį faktą iškelti ir visam kongre gresas vyks dviejose vietose —
susitarus telefonu
VALDYBA
sui teikti 70 metų atspalvį, iš Ateitininkų Namuose, Lemont,
keliant pačią “Ateitį”, kaip atei- Illinois, (pietvakariniame Čika
tininkijos versmę. Be “Atei gos priemiestyje) ir pačioje Či
ties” juk nebūtų buvę ateitinin kagoje, Jaunimo Centre. Pirmą
kų, tad verta ją ir jos 70 metų sias dvi dienas. posėdžiai vyks
sukaktį žymėti pačiame kongre Ateitininkų Namuose, gražioje
ir jaukioje aplinkoje. Kongreso
so pavadinime.
Kun. dr. K. Trimakas, dabar pradžia bus ketvirtadienį, rug
tinis “Ateities” redaktorius, ra sėjo 3. šeštadienio ir tolimesnių
šydamas "Drauge” kongreso te dienų posėdžiai vyks Jaunimo
ma, išreiškė pageidavimą, kad Centre.
kongresas turėtų būti daugiau
Jaunimo Centre vyks ir visi
darbo renginiu, o ne iškilmingu kongreso renginiai. Penktadie
manifestaciniu įvykiu. Į tai ren nio vakare ten bus susipažinimo
gėjų komisija bando atsižvelgti. vakaras su jaunimo paruošta
Numatoma visa eilė svarstybų programa ir šokiais, šeštadie
mažomis grupėmis, diskusijos nio vakare bus pagrindinis
atskiromis temomis, neplanuo “Ateities” vakaras. Jo progra
jant didelių posėdžių su vienu mą atliks čikagiečiai aktoriai —
paskaitininku. Svarstybų grupė Laima Lapinskienė ir Jonas Kese ateitininkai dalyvaus pagal lečius. Numatytas dailiojo žo
savo individualius interesus, no džio ir muzikos montažas, suda
rintieji išsireikšti turės daugiau rytas iš poezijos ir kitokios kū
galimybių pasisakyti rūpimais rybos, per eilę metų spausdin
klausimais, tuo būdu ir svarsty- tos “Ateities” puslapiuose. Tai

Toronto Maironio mokyklos mokiniai, vadovaujami D. VISKONTIENES,
dainuoja Vasario 16 minėjime universiteto salėje
Nuotr. M. Sungalios

Smurto imperija neišliks

Kq svarstys ateitininku kongresas?

“Paramos” kredito kooperatyvo

Brazilijos parlamento nario Euripides Cardoso de Menezes
kalba Vasario 16 minėjime Rio mieste

Gyvendami šioje planetoje,
kurią Dievas mums davė ir ku
rią turime saugoti ir gerinti,
mes buvome įterpti į tam tikrą
istorinį kontekstą, į tautą, į šei
mą tam tikroje aplinkoje, kurio
je turime veikti kaip žemės
druska ir pasaulio šviesa. Ir jei
norime išvengti klaidų, veikti
sąmoningai, būti naudingais
bendruomenei, kurios dalį su
darome, turime studijuoti ir ge
rai pažinti istoriją, gyvenimo
mokytoją ir didžiąją patarėją.
Kadangi žmonijos esmė nesi
keičia, taip pat ir istorija vyksta
lyg pasikartodama. Kaip ir
žvaigždės, gimsta tautos, išsi
vysto, pasiekia savo apogėjų ir
miršta. Visos didžiosios imperi
jos turėjo panašią trajektoriją
— mirė pagal bendrą taisyklę,
išdraskytos tų tautų, kurios bu
vo jų priespaudoje. Taip atsiti
ko, pavyzdžiui, su galinga ir pir
maujančia ciesorių imperija,
barbarų nugalėta.
1815 m. Vienos kongresas pa
darė klaidą, skirstydamas Euro
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Kodėl jūs čia gyvenate?

Aukojo "Tėviškės Žiburiams”
$100: P. šalna; $40: Vyt. Barisas,
Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas
“Tauras"; $30: Vytautas Martinaitis;
$15: R. Jatulienė, “Petal Florist” —
V. Siminkevičienė; $12: Algirdas
Bielskus, Leonas Radzevičus; $10:
Anne Strolis (Mrs.), Antanas Balt
rūnas, Koste Roman (Mrs.), A. Bil
da, Algirdas Arelis, S. Kozlowski, E.
Vaitkūnienė, J. Peseckas; $7: V. A.
Balsys; $6: H. Žakienė, B. Misevičius.

$20: Jonas Jablonskis, M. Valai
tis, Klemensas Karaška, O. Pranekūnienė, V. T. Le Roy (Mrs.), Anta
nas Baltrūnas, Jonas Leveris, Algir
das Bielskus, J. Liudvikauskas,- G.
Gicius, P. Guobys, Vladas Bakūnas,
E. Galinaitis, A. Jakubauskas, Jad
vyga Pareigienė, Koste Roman
(Mrs.), Ignas Račiūnas, dr. A. Ma
tukas, V. Balys, Vytautas Martinai
tis, S. Ignotas, J. Ambrizas, A. Ru
dokas, A. Pažemėnas, H. Drabato
$5: Julius Sinkevičius, Jonas Jab
(Mrs.), Danutė Keršienė, Aldona
lonskis, J. Navickas, p. Vingevičienė,
Aleliūnienė, Juozas Ališauskas, Jo
A. Bekintis, Ona Tačilauskienė, K. nas Kriąučeliūnas, R. Jatulienė, dr.
Ginčius, Adelė • Stulgienė, Augustas A. Saunoris, B. Neverauskas, J. Ra
Langas, B. Stasiulis, V. Trumpa, A. das, Vyt. Montvilas, S. Pakauska's,
Sekonis, J. Tamošiūnienė, A. Smols- Antanas Paleckis, Jonas Linkūnaitis,
kis, St. Latviūnas, P. Sutkaitis, J.
Antanas Beresnevičius, St. Latviū
Tomas, A. Sudeikis, F. Urbaitis, E. nas, Nikodemas Kardelis, dr. E.
Jocis, S. Andruškevičius, J. Tamo Malkus, A. Kairys, B. Kupcikas, S.
šiūnas: $4: A. Poškus, Marija Žemai
Kozlowski, P. Vežauskas, Z. Rim
tienė; $3: Monika Jurkšienė; $2: A. ša, dr. J. Norkaitis, J. Norkaitis, So
Urbonas, VI. Stočkus, Irena Mače- fija Paltarokas, Petronėlė Laurecrinskas, J. Jakaitis, A. Čepėnas, J. kienė, Aldona Griškuvienė, P. JauzaiSakalas, J. Baltakys, J. A. Kriščiūnas,
tis, V. K. Dailydė, St. Gružinskas, M.
F. Mockus, V. Anysiene, A. Laucius, Remeikis, St. Beržinis, O. GenautieA. Ambraziejus, T. Vainauskas, M.
nė, M. Zakarevičius, Jonas Virpša, C.
Putrimas, B. Tamulionis, P. Remei
Žilionis, P. žumbakis, sn., G. A. Si
ka, Z. Vainauskas, Jonas Giedriūnas, ručiai, H. Jagučanskienė, J. Maci
Nina Preibienė, J. Viečerinskas, V.
jauskas, V. Kačergius, P. Šalna, P.
Gelžinis; $1: J. Strazdas, A. Ališaus
Lukoševičius, J. Kazragis, J. Kablys,
kas.
E. J. Punkris, Ona Kudukienė, E.
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — Butkus, Vincas Beresnevičius, L.
$50: St. Barančiukas; $37: J. Cekelis; Gotceitas, O. Adomavičienė, Jonas
$35: Antanas Baliukonis, Juozas Ja Karka, Bronius Venslovas, Natalija
kubauskas, J. Kviecinskas; $30: M. Liačienė, V. Vaitkus, Vyt. Repšys, S.
Kizis, R. Sovienė, A. Krakauskas; Kuzmickas, dr. E. Zubrienė, L. Pri$27: Ignas Juzukonis, J. Kuncaitis, J. algauskas, Jonas Poška, J. Peseckas,
Astrauskas; $25: Emilija Karosienė, Albinas Vibrys, T. Stanulis, A. SliCasimiro Savickas, dr. B. Znotinas, vinskas, Rimas Strimaitis, j. Stan
Vytautas Pulkauninkas, V. Kerbelis, kus, S. Šalkauskas.
Rėmėjo prenumeratą po $20 už
E. Ažubalienė, A. Dronsatavičius,
kun. A. L. Rubšys, Ignas Kriaučiū trejus metus atsiuntė A. Žebertavinas, dr. J. Sungaila; $22: Aug. Ku čius.
Nuoširdus ačiū visiems už para
dirka, A. Raščius, J. Žilys, V. Šadreimą lietuviškajai spaudai.
ka.

Gal jūs čia gimę,
ne.

Bet jūs čia gyvenate,
nes jūs arba jūsų
proseneliai pasirinkote
Kanadą dėlto? kad čia
atsiveria tiek daug
galimybių kiekvienam.

Laisvės ir galimybių
kraštas, kraštas, kuris
priima ir gerbia visas
rases, tikybas ir kultūras.
V

Štai kodėl mes
esame kanadiečiai.
Multiculturalism
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pos tautas, lyg jos būtų gyvu
lių bandos. Belgija, katalikiška
ir kalbanti prancūziškai, buvo
priskirta prie Olandijos. Lom
bardija, itališkai kalbanti, buvo
priskirta prie Austrijos, kalban
čios vokiškai.
Po II D. karo susovietinta
Rusija jėga prijungė prie savo
valdomų žemių visą eilę skirtin
gų tautų: 41 milijoną ukrainie
čių, 9 milijonus uzbekų, 9 mili
jonus gudų, 6 milijonus totorių,
5 milijonus kazachų, 4 milijo
nus azerbaidžaniečių, 3,6 milijo
no armėnų, 2,7 milijono molda
vų, 2,2 milijono žydų, 2,1 mili
jono tadžikų, 2,9 milijono lie
tuvių ir t, t.
Iš viso, pagal 1970 m. duome
nis, Sovietų Sąjungoje rusų bu
vo 129 milijonai ir 112,7 milijo
no nerusų. čia neminime naujų
vergų Afganistane, Afrikoje,
Azijoje ir Vidurio Amerikoje,
kurie pasidarė maskvinio Anti
kristo satelitais. Ir tai įvyko be
jokių laisvų rinkimų ar plebis
citų, nepaisant žmogaus teisių
ir tautų laisvo apsisprendimo
principo.
Po kelių šimtmečių įvairiau
sių sunkumų ir-po 120 metų ru
siško carinio viešpatavimo Lie
tuvai pasisekė 1918 m. vasario
16 d. deklaruoti savo politinę
nepriklausomybę, tačiau ji tega
lėjo gyventi. tiktai 22 metus
kaip suvereni tauta. Prijungta
ginklų jėga prie Sovietų Sąjun
gos 1944 m. birželio 15 d., ji
buvo okupuota kartu su Latvija
ir Estija.
Daug pasipriešinimo sąjūdžių
buvo nuo 1944 iki 1952 m. prieš
užpuolikus. Juose Lietuva pra
rado 40.000 savo sūnų kovoje
su prispaudėju.
Kai Stalinas nutarė galutinai
pasmaugti lietuvių pasipriešini
mą, ištrėmė 1945-1957 m. 350.000 žmonių į priverstinio darbo
stovyklas Sibire.
Bet lietuvių tauta, kurios
dauguma yra giliai katalikiška,
tebesipriešina, nuolat melsda
masi ir kovodama už savo išsi
laisvinimą, kuris gali užtrukti,
bet vieną dieną ateis.
50.000 lietuvių rado prieglau
dą Brazilijoje, kurių % — Sao
Paulo mieste ir valstijoje, su
darydami tokiu būdu didžiau
sią lietuvių bendruomenę Pietų
Amerikoje, kuriai čia atstovau
ja taip gausi ir rinktinė publika
šioje tikybinėje — civilinėje
šventėje.
Istorija tačiau eina savo ke
liu. Imperija, įsteigta plėšikavi
mu, smurtu, neteisingumu, ne
teise (“Totus in maligno positus”), negali išsilaikyti. Įvykiai
Lenkijoje yra ženklas, kad arti
nasi krizės diena, kuri išlais
vins tiek sukaustytų ir supan
čiotų tautų.
Savo maldomis galime pa
greitinti šį istorinį procesą. Tam
mes čia ir susirinkome: padėko
ti Dangiškajam Tėvui už gau
tas malones, už prieglaudą, ku
rią lietuviai rado Brazilijoje, ir
prašyti Visagalį sutraukyti pan
čius tų, kurie liko belaisviais sa
vo Tėvynėje arba buvo ištremti
ir ilgisi savo gimtojo krašto.
Gailestingasis Jėzau, kuris
parodei prie Lozoriaus kapo sa
vo nuostabią galią, išklausyk
dabar mūsų maldas ir prie
kankinės Lietuvos antkapio pa
rodyk, kad visuomet esi tas
pats — vakar, šiandien ir amži
nai, įsakyk didvyriškai Lietuvai:
prisikeik, palaiminta Marijos
žeme, ir ženk be baimės pirmyn
į geresnę ateitį ir garbę.
Iš portugalų kalbos vertė
Ernestas Petraitis
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KAIP PATRAUKTI JAUNIMĄ?
IGNORAVOTE KATILIŠKI
Mes, senesnieji, “Jaunimo Žibu
“TŽ” 1981 m. 6 nr. buvo išspaus
rius” mieliau skaitome, negu raši dintas Balio Brazdžionio atsiminimų
nius apie streikus. Mat jaunimas — žiupsnelis apie velionį rašytoją Ma
rių Katiliškį. Bet jis yra nieko nesa
mūsų ateitis.
Mane sudomino J. Adomonytės kantis — nedavė nieko gero nei skai
rašinys “TŽ” 1980 m. 5 nr., kaip tytojams, nei laikraščiui. Jeigu at
įjungti jaunimą lietuviškon. veiklom siminimuose apie tokį rašytoją daž
Aš galiu pasakyti, kaip aš buvau niau užtinkamas dviratis negu rašy
kadaise įjungtas. Tai buvo 1930 m. tojo pavardė, kam varginti skaityto
Po vienų pamaldų Kauno baziliko jus, redakciją ir menkinti laikraščio
je, kalbantis šventoriuje su pažįs vardą.
Iš viso, kodėl “TŽ” taip karčiai
tamais, prieina prie manęs kažkoks
sodietis ir klausosi mūsų pokalbio ignoravo M. Katiliškio mirties prane
apie vyriausybės palankumą ateiti šimą savo skaitytojams? To nebūtų
ninkams. Ten buvo ir Z. Daugvai- galima pasakyti apie Justo Paleckio
nienė. Paaiškėjo, kad anas sodietis mirties atvejį. Daugumo- mūsų laik
buvo prof. Pr. Dovydaitis. Jis pa raščių Paleckio mirties pranešimus
kvietė mane į Laisvės alėjos 3 nr. — spausdino pirmuose puslapiuose, dar
ateitininkų namus. Ten nuėjęs ra gi pagražindami nuotraukomis.
Tačiau neatrodo, kad tokie rašy
dau prof. Dovydaitį, kuris padėjo
tojai
kaip M. Katiliškis, primiršti ar
ant stalo savo redaguojamus žurna
lus “Kosmos”, “Soter”, “Logos” ir ba ignoruojami išeivijoje, bus pa
Montrealio “Lito” valdyba ir komisijos 1980 metais. Iš kairės sėdi: vald. sekr, G. Vazalinskas, vald. narė R. Ru- kitus leidinius, pakalbino mane ir miršti ir Lietuvoje. Jau pasiekė ži Kanados daugiakultūrių reikalų ministeris J. Flemingas kalbėjo etninių
dinskienė, pirm. A. Kličius, vedėja R. Piečaitienė, vald. narys B. Bulota; stovi: rev. kom. pirm. K. Toliušis, vald. kvietė įsijungti ateitininkų veiklom nios, kad ir pavergtoje tėvynėje tau grupių atstovams Hamiltone. Iš kairės: Sheila Copps, min. J. Fleming, L.
tiečiai turi galimybę grožėtis M. Ka Skripkutė, M. Masienė
narys J. Jurėnas, rev. kom. narys J. šiaučiulis, kred. kom. pirm. J. Kibirkštis, vald. narys P. Adamonis, kred. kom. Taip jis mane laimėjo.
Nuotr. M. Borusienės
narys V. Piečaltis, buhalteris B. Niedvaras, vicepirm. R. Išganaitis, kred. kom. narys J. Adamonis Tony’s Photo
Kiekvienas turi savo “aš”. Jeigu tiliškio nepaprastai gražia, turtinga
juo niekas nesidomi, niekas nekvie lietuvių kalba jo kūryboje.
/
Nijolė Bagdžiūnienė
čia, tai ir lieka nuošaliai.
K. Cinčius Montreal, Que.
Australijos Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos nutarimai
Red. pastaba. B. Brazdžionio atsi
SUNKU PRISITAIKYTI
minimu žiupsnelio tikslas buvo at
ALB krašto tarybos XVII sesija, gas; b. kad visos jaunimo organizaci
Jau bus metai, kai visam laikui skleisti vieną kasdieninio gyvenimo susirinkusi Adelaidėje 1980 m. gruo jos, kurios rūpinasi jaunimo auklė
Giliaro Urbono ir jo draugų "Speakup
palikau pasaulio siaubą — socialis aspektą, kuris turi savo vietą bend džio 28-31 d.d., išklausiusi PLB pirm. jimu, pagal galimybes stengtųsi būti
lygose “kūdikis” auga' ir stip torium ir “šviesos” sambūrio tinę imperiją. Sesuo užprenumeravo rame vaizde. Iš tokio rašinio negali Vytauto Kamanto, J. E. vyskupo Vin lietuviškos ir auklėtų jaunimą lietu
STEPAS VARANKA
rėja. Jame rašo žinomi Kanado steigėju. Praradęs BALFo sti man Jūsų leidžiamą laikraštį, kurio ma laukti literatūrinio šedevro. Be cento Brizgio ir kitų atstovų paskai viškoje dvasioje, kad visi tėvai, kurie
aš visada laukiu ir su malonumu
to, tai buvo vienintelis rašinys, gau tas, pranęšimus ir išdiskutavusi klau turi mokyklinio amžiaus vaikų, leis
je,
JAV ir kitur žurnalistai, kaip pendiją, pradėjo dirbti Zueri skaitau
Laisvojo pasaulio spauda ir
— tai vienintelis mano šal
televizija nevisada teisingai pa Peter Worthington, Larry Hen cho telefonų bendrovėje. Dėl tinis, per kurį susipažįstu su Kana tas . “TŽ” redakcijoje, apie , velionį simus, priėmė sekančiaš rezoliucijas: tų juos į lituanistines mokyklas, kad
Katiliškį. Iš čikagiškių bendra
I. Lietuvių tautai, esančiai paverg apylinkių valdybos ir kitos tauti
vaizduoja suktą rusiškojo ko derson, Douglas Greenwood, netikros karo pabėgėlių padė dos lietuvių gyvenimu, veikla, Kana- M.
darbių nebuvo sulaukta nė (croniki- tame krašte ir siekiančiai nepriklau nės organizacijos ateitų tėvams į
Patricia
Young,
A.
E.
Hancock,
ties
Europoje
su
seserimi
Jieva
munizmo politiką. Jiems komu
• dos ir pasaulio naujienomis.
nio pranešimo. Taipgi nepaprastai somybės atstatymo, linkime ištver pagalbą. Raginame remti vienintelę
Tikiuosi, Jūs suprasite, kad nėra vėlavo čikagiškė spauda kalėdiniame mės ir Dievo palaimos tęsti kovą už išeivijoje lietuvišką Vasario 16 gim
nizmas yra žinomas daugiausia dr. Eric Waldman, Kenneth Mc emigravo į Argentiną. Sustojęs
lengva
man,
Lietuvoje
išdirbusiai
30
tik iš Marksą Lenino ir kitų Donald ir kiti, kurių pažiūros trumpam laikui Paryžiuje, už
laikotarpyje. Dėlto kronikinį prane laisvę ir ją laimėti. Vergovės pan naziją Vokietijoje lėšomis ir siunti
raštų. Laisvas pasaulis nepergy- ir gyvenimo filosofija atitinka mezgė ryšius su Rezistencine metų pedagoginį darbą ir sulaukusiai šimą apie M. Katiliškio mirtį galėjo čiai nėra amžini — jau matosi, kaip mu į ją mokinių bei mokytojų iš
Lietuvių Santarve ir kitom lie pensijos, prisitaikyti prie šio krašto me įdėti tiktai 1981 m. sausio 22 d., jie trūksta ir dyla. Tegul tvirta vil Australijos. Krašto valdybą prašome
; veno komunistinio teroro ir jo mūsų siekius.
Giliaras Urbonas gimė 1921 tuvių politinėm grupėm. Argen lietuvių veiklos, suvokti Lietuvos apie jo laidotuves — vasario 5 d. tis būna Jūsų ii- mūsų (išeivijos) organizuoti gimnazijos rėmėjų būre
pasekmių. Komunistų pristatoidėjos siekius ir prasmę, “Tž” laidose. Taigi nebuvo veliohies nenuilstamų darbų skatintoja, pri lius.
m.
Kaune. Mokėsi Tėvų jėzuitų tinoje, Buenos Aires mieste, ke įlaisvinimo
’ mas “rojus”, jiems yra rojus
ją dedamas viltis, kurių kaip tik ignoravimas, o tiktai vėlavimas ne simenant Maironio pranašystę: “Lai
IV. Švietimo ir tautinio auklėjimo
ir “Aušros” gimnazijose. Bolše letą metų dirbo įvairius darbus. aš jau visai nebeturėjau gyvendama
be kabučių.
dėl
“
TŽ
”
kaltės.
srityje
turi didelės reikšmės litua
kas
juk
mainosi:
slėgė
pįkti,
nušvis
Pasitaikius
progai,
persikėlė
į
Matant ne tik politines, bet ir vikų okupacijos metu dirbo po
Lietuvoje.
nistinių mokyklų mokytojų konfe
kiti Lietuvai, mūsų tėvynei”.
grindyje.
Išdaviko
Įskųstas
bu

Kanadą,
į
Montrealį,
pas
gimi

moralines negeroves, G. Urbo
Mano supratimu, mes buvome pa
MŪSŲ RŪPESČIAI
II. Kviečiame visus geros valios rencijos ir pasitarimai, todėl ALB
nui ir keliems jo draugams kilo vo suimtas; karui prasidėjus nes. Ten susipažino su Jone vergti bevaliai robotai, varomi mulai,
lietuvius, kurie dar nėra pilnai įsi krašto taryba mano, kad tokie moky
Retkarčiais
ir
mes
parašome
“
T.
vežtas
ir
varytas
mirties
kolono

Kvietyte,
išraiškos
šokio
šokė

kuriems buvo draudžiama galvoti sa
mintis leisti anglų kalba mėn
Žiburiams”, pranešdami, kad dar ne- jungę į mūsų ALB veiklą dėl laiko tojų susitikimai būtų labai naudin
raštį, kuriame būtų vedama ko je iki Červenės. Išlikęs gyvas, ja, ją vedė ir persikėlė į Toron vo mintimis, o buvo brukami jų nusigyvenom. Daugumai įdomu ma ir sąlygų neturėjimo ar dėl kitokių gi ir pageidautini bent kartą dvejų
“
kodeksai
”
,
kuriuose
buvo
rašoma
va su tomis negerovėmis. Taip po įvairių pavojų iš rusų ir vo tą. čia gavo darbą viename ban
priežasčių, įsijungti į tautinį darbą metų laikotarpyje. Tokias mokytojų
tyti nors trumpą korespondenciją iš
atsirado “Speakup”, kurio mot kiečių pusės 1941 m. pasiekė ke, tarptautiniame skyriuje, viena, o daroma — kita.
vienokiu ar kitokiu būdu, atsimenant, konferencijas turėtų suorganizuoti
Sault
Ste.
Marie,
Ont.
Jūsų
laikraš

Tačiau jaučiau ir tebejaučiu, kad
kad ne sąlygos turi žmogui nustatyti ALB krašto valdybos švietimo tary
to yra: “The penalty good men Kauną, kur pradėjo studijuoti kur šiais metais atšventė 25 me kiekvieno
tikro lietuvio, ypač jauno tis yra populiariausias.
gyvenimo būdą, bet žmogus privalo ba.
pay for indifference to public Vytauto Didžiojo universitete tų darbo ir savo 60 metų am sios kartos lietuvio širdyje rusena gi
Mūsų kolonijoje niekad nebuvo
V. ALB krašto taryba pageidauja,
sukurti sau gyvenimo būdą ir sąly
žiaus
sukaktį.
Gyvendamas
To

darnaus
sugyvenimo.
Yra
daug
rėks

affairs is to be ruled by evil statybą ir įsijungė į rezistenci
liai paslėpta laisvės troškimo ugnelė,
nį pogrindžio veikimą prieš vo ronte, Giliaras ištvermingai tę kuri tikrai suliepsnotų, jeigu pajustų nių, mažai veiksnių. Kaimynai su kai gas. Todėl nutolimas nuo savo tauti kad tarp VLIKo ir PLB būtų tvir
men” (Plato).
sė savo politinę ir visuomeninę didžiųjų Vakarų pasaulio valstybių mynais kažkaip nesutelpa, nors Ka nio kamieno, nuo savo natūralinių tesni bei glaudesni ryšiai, bendra
Iš tos mažos grupelės apie kiečius.
tautai negali būti pateisina darbiaujant politinėje plotmėje. ALB
veiklą.'
Kurį laiką priklausė dėmesį ir pritarimą, kurio siekia, nada plati. Kurie turi gabumų veik pareigų
Uždarius universitetą, dirbo
laikraščio leidybą nusimanė tik
mas jokiais argumentais, kaip tik krašto taryba reiškia pilną pritarimą
ti,
yra
gal
perdaug
jautrūs
ir
užsivienas ukrainietis. Sumanymas, durpių pramonės Įmonėje, vė Edmund Burke draugijai. Vie mano manymu, laisvajame pasauly gauna dėl netaip pasakyto žodžio.
bloga valia, apsileidimu, tautinės są dabartinei PLB valdybos veiklos li
N.-N.
teorijoje gražus ir kilnus, prak liau Praveniškių durpyne, kur ną kadenciją buvo Toronto LB je gyvenantys lietuviai.
monės nepaisymu.
nijai ir kartu apgailestauja, kad atsi
Gaila, kad kaikurie tautiečiai, ir
rado nesutarimai mūsų veiksnių vir
tikoje — pilnas kliūčių ir sun padėdavo politiniams kaliniams apylinkės valdybos vicepirmi
NUOMONĖS
III.
Kadangi
mūsų
jaunimo
nutau

pensijon išėję, dar nežino kam rei
kumų. Maždaug prieš 6-rius me- ir žydams susižinoti su jų šei ninku ir Lietuvos Atgimimo Są
Buvome su vyru labai patenkinti kalinga Vasario' 16 gimnazija, Kana tėjimas yra didelis, tai didelis yra šūnėse. ALB taryba kviečia visus su
jūdžio pirmininku.
tartinai dirbti, ypač politinėje srity
; tus anas ukrainietis, kuris nusi momis.
“TŽ”, kol laikėsi neutralios linijos.
Lietuvių Fondas, VI.IKas, Tau ir pavojus prarasti betkokią lietuvių je, nemonopolizuojant darbo vienai
Paskutinius kelerius metus Nepatartina garbinti vieną organiza dos
1943 m., prasidėjus griežtesmanė apie spaudos darbą, sure
veikla Australijoje, Todėl mes siū
tos Fondas, KLB.
kuriai grupei.
dagavo ir išleido pirmą “Speak niam jaunų vyrų "gaudymui, Gi- jokioje organizacijoje , aktyviai ciją už neužtafnėutus nuopelnus ir
Malonu matyti nuoseklų jūsų laik lome ir raginame!: a. kad visi tėvai,
VI. Politinis sąmoningumas ir
nesireiškė
—
rūpinosi
“
Speak

žeminti
kitą.
Siūlyčiau
viską
rašyti
kurie
turi
vaikų,
įrašytų
juos
į
jau

•
liaras
Įstojo
Į
statybos
bendro

up” numerį, pažymėdamas lei
raštį, nesileidžiantį į asmeninius iš
veikla
yra labai svarbus veiksnys
sišokimus, nors kaikada labai sunku nimo organizacijas, sudarytų jiems mūsų Bendruomenėje. Jį turėtume
dėju Giliarą Urboną, o pats dėl vę “Rentinys” ir išvyko į Vieną. up” laikraščio leidybos reika teisingai ir bešališkai.
sąlygas
tenai
atlikti
visas
jų
parei

V.
Gasperienė
lais.
to išvengti. K. S.
ligos pasitraukė. Taip Giliarui Rusų frontui artėjant, pasitrau
žymiai pagerinti. Tam reikalingi
atiteko ne tik leidėjo pareigos, kė Į Šveicariją, kur sulaukė ka
prie krašto valdybos ir apylinkių
bet ir visos kitos kliūtys, susi ro veiksmų pabaigos.
valdybų komitetai, kurie rūpintųsi
Būdamas Šveicarijoje, įstojo
politinio sąmoningumo ugdymu mū
jusios su laikraščio leidimu ir
sų Bendruomenėje ir kartu galėtų at
jo platinimu. Kaip matome šian Į Zuericho universitetą ir tęsė
likti bei organizuoti atitinkamą veik
dieną lietuvio sumanymas tapo studijas. Trumpą laiką buvo
lą, surištą su krašto politika ir Lie
korporacijos
“
Lituania
’
.
’
sekre

tikrove. -Gimęs nepaprastose sątuvos nepriklausomybės atgavimu.
I
VII. ALB tarybęs atstovai apgai
lestauja JAV-bių lietuvių bendruo
menėje vykstančius nesklandumus,
kurie susidarė dėl vadinamosios “re
gistruotos bendruomenės” atsiradi
Kompozitorių, chorvedį, orkestrų dirigentą prisimenant
mo. Demokratinėje sistemoje yra na
tūralus opozicijos principas, būtinas
nukeldavo
klausytojus
iš
pilkos
Š. m. vasario 12 d. suėjo penlaisvam žodžiui ir minčiai pasireikš
keri metai nuo pirmojo “Daina kasdienybės į gražesnį meno pa
ti, tačiau mėginimas įkurti kitą bend
vos” ansamblio dirigento muz. saulį.
ruomenę jau yra destruktyvinis
Vokietijoje Br. Jonušas vado
veiksmas. Mes prašome ir raginame
Br. Jonušo mirties. Jo našlės
JAV-bių lietuvius rasti būdą savo
pastangomis kasmet už jo vėlę vavo Dilįingeno vyrų chorui, o
veiklai suderinti.
atnašaujamos šv. Mišios net še po to — “Dainavos” ansambliui
JIS BUS SĄŽININGAS PILNOS
Australijos LB taryba pritaria ir
didžiausioje
lietuviu
stovykloje
šiose vietose, įskaitant Romą,
remia PLB valdybos vykdomą Lie
Čikagą, Kennebunkportą ir kt. Hanau mieste. Tai buvo tas
TARNYBOS ATSTOVAS NUO
tuvos laisvinimo darbą ir kviečia vi
Jo atminimui ji yra įsteigusi ir pats ansamblis, kuris dabar at
sus lietuvius ją visokeriopai remti
jo vardo stipendiją studijuojan veža savo operas ir į Torontą.
savo talka ir lėšomis.
“Dainavai” velionis padėjo stip
čiam lietuvių jaunimui.
Australijos LB taryba prašo visas
rius meno; pagrindus. Po kelių
apylinkes, ir seniūnijas rengti Vasa
Jonušas buvo kilęs iš muzi mėnesių įtempto darbo jo vie
rio 16 minėjimus, jų metu telkti lė
kalios žemaičių šeimos. Jį teko netas Wuerzburgp dainų šven
šas Lietuvos laisvinimui ir lietuvy
arčiau pažinti. Man ypač dėme tės konkurse laimėjo pirmą vie
bės išlaikymui pagal aukotojo valią
APYLINKĖS
sin krito jo nepaprastas darbš tą, nurungdamas net žinomąjį
Lietuvių Bendruomenei ar kitoms
tumas, kruopštumas, siekimas ir seniai jau veikiantį muz. Br.
organizacijoms.
“ Viską tobulai atlikti ir ypatin Budriūno chorą. Jonušo gerai
Australijos LB krašto taryba pri
gas jo dėmesys tinkamam lietu paruošti koncertai būdavo at
taria ir remia kun. Kazimiero Pugevių atstovavimui tarp kitatau liekami ne tik lietuvių, vokie
vičiaus vadovaujamą Lietuvių Infor
JIS GERAI SUPRANTA IR ŽINO
macijos Centrą Niujorke, JAV, ir
čių. Žinoma, daug lėmė ir jo čių bei kitų tautybių klausyto
kviečia visus Australijos lietuvius jo
meilė bei atsidavimas muzikos jams, bet ir augštiesiems ame
MŪSŲ BENDRUOMENĘ
veiklą remti lėšomis bei informaci
pasauliui. Velionis kreipė dide rikiečių kariams Frankfurte,
jomis.
lį dėmesį ne tik į tinkamą kūri kuriame buvo gen. EisenhoweVIII. Siekiant didesnio jaunimo
BEI JOS RŪPESČIUS
nių atlikimą, bet ir į jo vado rio štabas. Vokiečių visuomenė
bendradarbiavimo ir gilesnio tauti
vaujamo vieneto išvaizdą. Jis ir je ypač populiarūs buvo “Dai
nio pažinimo, ALB krašto taryba
jo vienetas būdavo visų paradų navos” religiniai koncertai, da
mano, kad geresnių rezultatų būtų
pažiba: nuo nublizgintų batų iki lyvaujant vargonų meisteriui
galima pasiekti, jei PLJ Sąjunga su
paskutinės sagos. Tiek jo, tiek Nomeikai, žinomajai operos so
organizuotų Australijoje PLJ Kong
• Steigėjas ii* pirmininkas Kanados Laisvės Tarybos,
Ontario Patariamosios Daugiakultūrių Reikalų Tarybos
ir kiekvieno jo vieneto nario listei Grigaitienei ir kitiems so
resą
1986-88 m. ALB krašto tary
dalyvis tarptautinių konferencijų žmogaus ir civilinių
pirmininkas
ba pritaria, kad ALB krašto valdyba
uniforma ryškiai skirdavosi iš listams.
teisių
klausimais,
redaktorius
leidinio
apie
žmogaus
Ontario vyriausybės delegacijos narys 1980 metų
remtų moraliai ir materialiai PLJ
kitų vienetų Savo ypatingu tvar
teises "For this was I born" ir dokumentinių raštų tomo
federacinėje-provincinėje konstitucijos konferencijoje
Kongreso įgyvendinimą.
Čikagoje matėme Br. Jonušą
kingumu, švarumu ir t. t. Ypač
apie padėtį Rytų Europoje Jungtinių Tautų visumos
IX. Prašyti Australijos vyriausybę,
Parlamento narys nuo Parkdale apylinkės
žinomu jis pasidarė po to, kai diriguojantį jungtiniam chorui
kad ji įsijungtų į Baltijos tautų lais
Narys
parlamentinių
komisijų
—
užsienio
reikalų,
pirmininkui.
ir
orkestrui
taut,
šokių
šventė

su 8-tojo pėit. pulko orkestru
vinimo akciją, kuri kaskart stipriau
• Delegacijos narys ir autorius raštų karališkajai •<
gynybos, įdarbinimo ir imigracijos
pradėjo duoti popietinius kon se, kurias jis paremdavo ir tūks
pasireiškia tarptautinėje arenoje,
"B & B" komisijai, jungtiniam parlamento komitetui
Kanados parlamentinės grupės narys Europos saugumo
certus Palangos .pušyne. Jis tantine auka. Jis reiškėsi dau
kad ji remtų ir keltų tarptau
konstitucijos klausimu ir Kanados vienybės
s mėgo gyvos muzikos žanrą ir gelyje sričių. Nevienoj jų dabar
ir bendradarbiavimo klausimams
tinėse institucijose Sovietų Rusijos
4 vengdavo liūdnų kūrinių. Tokia (per paskutinius penkerius me
dekolonizacijos klausimą, kad pri
Federacinio parlamento Ontario pažangiųjų konserva
komisijai
>
sidėtų prie reikalavimo panaikinti
muzika į parką sutraukdavo tus) jaučiama tam tikra spraga.
• Pasaulio Ukrainiečių Bendruomenės generalinis
torių atstovų grupės pirmininkas ir opozicijos
slaptą bei gėdingą nacių-sovietų pak
daug Vasarotojų. Pagaliau jis
nuomonės
reiškėjas
žmogaus
teisių
klausimais
sekretorius
Velionis buvo laimėjęs ir ke
tą, pasirašytą Ribbentropo-Molotovo
tapo nuolatiniu tų koncertų va letą konkursų, skirtų ’maršu
Maskvoje 1939 m., kad tvirčiau pasi
dovu. Su reprezentaciniu Kau kompozicijoms įvertinti, išleido
reikštų žmogaus teisių įgyvendinimo
no policijos orkestru ir toliau savo maršu tautiniais motyvais
reikalavimuose tarptautiniame foru
jis atlikdavo panašius koncer plokštelę. Jo maršai dar ir šian
me.

Lietuvio laikraštis angliškai

Ne aplinka turi diktuoti

KOVO 19 IŠRINKITE

Penkmetis be Jonušo

YURI SHYMKO

HIGH PARK-SWANSEA

tus minėtam® pušyne.
Pavasarį, rudenį ir žiemą
per Kauno radiofoną perduo
davo skaidrios nuotaikos kon
certus, atliekamus minėtojo po
licijos orkestro, vyrų choro ir
solistų. Visi minėti koncertai

dien tebeskamba taut, šokių
šventėse ir kitomis iškilmingo
mis progomis. Tikėkimės, jie
dar ilgai skambės, primindami
vpatingo darbštumo dirigentą,
kapelmeisteri, kompozitorių ir
ramaus būdo lietuvį. D. E.

SHYMKO, Yuri

Progressive Conservative

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

4 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

•
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TRIUKŠMAS DĖL PAMOKSLO
“Komjaunimo Tiesa” sausio 24 d.
laidoje paskelbė ilgą Felikso Lauri
naičio laišką, puolantį pernai rugsėjo
pabaigoje Vilniaus šv. Teresės šven
tovėje girdėtą jauno kunigo Vytauto
Skipario pamokslą. Laiško antraštė
klausia: “Argi sakykla šmeižtams
skleisti?” Po autoriaus pavarde pri
dėta pastaba, kad F. Laurinaitis yra
Kauno politechnikos instituto “moks
linio komunizmo? katedros vyr. dės
tytojas. Kitais žodžiais tariant, jis yra
gerai paruoštas kompartijos propa
gandistas, ištikimai tarnaujantis jos
reikalams ir ateizmui. Esą kun. Vy
tautas Skiparis, vikaraujantis Šilalės
parapijoje, buvo tik svečias Vilniuje,
kunigu įšventintas vos prieš savaitę.
Savo pamoksle jis prašneko apie val
diškuosius bedievius, kurie iš lietu
vių nori atimti katalikų tikėjimą, kad
po šimto ar daugiau metų Lietuvoje
neliktų nė vienos šventovės, nė vie
no kryžiaus, netgi ir ženklo, kad čia
kadaise buvo Marijos žemė, gyveno
kultūringa tauta. Savo tikslo valdiš
kieji bedieviai siekia per daugybę
karčiamų ir smuklių. Girtuokliavimo
skatinimu jie nori atitraukti tikinčuosius nuo tikėjimo. Kovai prieš
kun. V. Skiparį F. Laurinaitis grie
biasi “Lietuvos TSR istorijos šalti
nių”, kurie paruošti pagal “mokslinio
komunizmo” metodus, patvirtintus
Maskvoje. Pagal juos, smukles ir karčiamas jau nuo pat krikščionybės
pradžios Lietuvoje steigę kunigai,
šiam tikslui turėję specialias teises.
F. Laurinaitis visdėlto prisimena
vysk. M. Valančiaus blaivybės akciją,
kurią atnešė pasikeitusios ekonomi
nės sąlygos. F. Laurinaitis net neuž
simena, kad Lietuva tada buvo cari
nės Rusijos priespaudoje ir kad be
saikis girtavimas Lietuvon atkeliavo
su okupacine valdžia bei jos parei
gūnais. Ir šiandien girtavimo pliti
mas vyksta rusiškoje Sovietų Sąjun
gos okupacijoje. Matyt, abi tos oku
pacijos turėjo ir tebeturi bendrą tiks
lą — lietuvių tautos sumenkinimą
alkoholio priemonėmis. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais girtavimas buvo
nepalyginamai menkesnis. Atramos
alkoholyje tada nereikėjo jieškoti.
Posūkis į alkoholizmą prasidėjo pir
mosios sovietinės okupacijos metais,
tęsėsi karo laikotarpyje ir savo vir
šūnę pasiekė pokarinėje okupacijoje.

KUNIGŲ SEMINARIJA
Savo pamoksle jaunasis kun. V.
Skiparis palietė ir Kauno kunigų se
minarijai taikoriius valdžios suvaržy
mus. Propagandistui F. Laurinaičiui
nepatinka kun. V. Skipario žodžiai,
kad į kunigų seminariją tegalima pa
tekti tik su valstybės saugumo komi
teto sutikimu. Tas komitetas patvir
tina ir atsiunčia seminaristus. F. Lau
rinaitis klausia: “Jeigu iš tikrųjų
taip būtų, tai kokiu būdu į kunigų
seminariją pateko pats Skiparis? Nes
jis nepasakė, kad ir jis iš tų pasiųs
tųjų . . . Na, o jeigu jis galėjo įsto
ti į seminariją be saugumo organų
‘protekcijos’, tai kodėl to negalėjo
padaryti ir kiti seminaristai? Tad
kokiu pagrindu V. Skiparis drįsta
mesti įtarimo šaltinį ant kitų? . . .”
Pasak F. Laurinaičio, tai esąs aiš
kus šmeižimo įrodymas. Jis, deja,
užmiršta visiems žinomą faktą, kad
net seminaristų skaičių iš anksto nu
stato valdžia, patvirtina kandidatų
sąrašą, iš jo išbraukdama kaikurias
pavardes, o sau agentų jose bando
jieškoti KGB saugumiečiai. Masinis
visų Lietuvos gyventojų sekimas bu
vo pradėtas jau pirmaisiais sovieti
nės okupacijos metais. Jau tada žmo-.
nės buvo verčiami teikti žinias apie
savo bičiulius,' mokslo draugus ir
bendradarbius, šis Stalino išradimas,
jį nuvertinus, palaikus išmetus iš Le

nino maužolėjaus į Kremliaus patvo
rį, kruopščiai tęsiamas ir dabar. Sau
gumo manija yra sovietinės kompar
tijos neišgydoma liga, būdinga vi
soms diktatūroms. Trečiasis A. Hit
lerio reichas turėjo Gestapą, Sovie
tų Sąjunga — dažnai pavadinimus
kaitaliojusius enkavedistus. Dabarti
nį KGB saugumą "patobulino” L.
Brežnevas, netgi įvesdamas disidentų
kankinimą psichiatrinėse ligoninėse.
Šis metodas praktikuojamas ir Lietu
voje.
BAUDA UŽ KAILIUKĄ
V. Bankus “Valstiečių Laikraščio”
sausio 27 d. laidoje skaitytojus su
pažindina su Kybartų prekybos įren
ginių gamyklos kopijuotoja A. Zai
kauskaite, už 150 rublių bandžiusia
parduoti usūrinio šuns kailiuką. Ją
sulaikė Kauno gamtos apsaugos ins
pektoriai, o liaudies teismas paskyrė
20 rublių baudą ir konfiskavo to zui
kius bei laputes gainiojusio keturko
jo kailiuką. Esą A. Zaikauskienė pa
žeidė 29-tajį Lietuvos medžioklės tai
syklių punktą, kuriame skelbiama:
"Privatiems asmenims draudžiama
pardavinėti, supirkinėti ir laikyti
pardavimo arba perdibimo tikslais
žvėrių kailius.”
KARINGI MANGUTAI
Teofilis Zubavičius vasario 5 d.
“Komjaunimo Tiesoje” prašneko
apie plėšriuosius mangutus Amalvo
pelkėse ir Žuvinto gamtos drausti
nyje, kur jie papjauna daug teter
vinų, į ežero pakraščius pailsėti at
plaukusių antelių: “O kartais taip
atsitinka, kad ir žmonėms jie nesi
traukia iš kelio. Tuo atveju iš anks
to reikia turėti gerą lazdą, kad nuo
jų atsigintum. Visa laimė, kad mangutai būriais nevaikščioja, o tik po
vieną slankioja net ir dienos metu.
Tetervinams neduoda ramybės ir la
pės. Taip pat šernai, radę lizdą, vi
sada suėda kiaušinius. Nuo šitų žvė
rių kenčia ne tik tetervinai, bet ir
jerubės, brastiniai tilvikai, slankos,
kuolingos, gervės ir kiti gražūs ba
lų paukščiai ...” O Žuvintas kaip
tik ir buvo paskelbtas gamtos draus
tiniu, kad jame netrukdomi galėtų
gyventi paukščiai. T. Zubavičius ra
gina skelbti kovą mangutams bei ki
tiems plėšrūnams

DOVANA Iš KALIFORNIJOS
Kaišiadorių sodininkystės ūkis
Žiežmariuose pradėjo auginti orchi
dėjas, kurių Lietuva lig šiol neturė
jo. Apie šimtą orchidėjų šakniastie
bių ūkio šiltadaržiams atsiuntė Kali
fornijoje gyvenanti Zita Rudvalienė,
ten besiverčianti orchidėjų augini
mu. Ji netgi yra išvedusi kaikurias
naujas orchidėjų rūšis su lietuviš
kais vardais — “Lietuva”, “Palan
ga”, “Neringa”. Iš Kalifornijos atke
liavusias orchidėjas su savo brigada
prižiūri agronomas Pranas Puidokas.
Gautieji šakniastiebiai Žiežmariuose
jau leidžia šaknis. P. Puidokas Lietu
voje užaugintomis orchidėjomis žada
aprūpinti ir kitus jos gėlynus.

ŽIRGŲ LENKTYNES
Dusetas išgarsino kasmet ant Sar
tų ežero rengiamos respublikinės ris
tųjų žirgų lenktynės. Dėl nepalankių
gamtos sąlygų jas jau dvejus metus
iš eilės teko perkelti į Rašės hipo
dromą Utenoje, šiemet jos įvyko va
sario 21 d., kai Sartų ežero teko at
sisakyti dėl perplono ledo. Dalyvavo
59 važnyčiotojai iš 17 rajonų, rung
tyniavę dėl 11 prizų. Didįjį žiemos
prizą laimėjo P. Kazlauskas su Liubinecu iš Utenos rajono Pakalnių
kolchozo. Pirmoji komandinė vieta
su keturiais laimėtais prizais teko
Širvintų rajono atstovams, antroji
— lazdijiečiams, trečioji Dusetų žir
gyno komandai.
y. Kst.

Simon's
TRAVEL

LIETUVA
11 DIENŲ!
BIRŽELIO 8-22,
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
Gegužės
Liepos
Rugpjūčio

14 — 28
9 — 23
13 — 27

Gegužės 28 — birželio ,11
rugpjūčio 6
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23
Rugsėjo
3 — 17

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvę ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.
Smulkiau teiraukitės:

TORONTO
MONTREAL
CHICAGO
TELEX

tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
tel. (514) 669-8334
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
06-986766 TOR

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simons
H
f rV/f

2385 Dundas St. W., Toronto

television

Šovininiai — V. SIMINKEVIČIUS

Tel. 532-8772

JA Valstybės

Vasario 16 proga Hamiltono lietuvių mokyklos mokiniai aukojo Lietuvos laisvinimo reikalams. Dešinėje — TauNuotr. J. Miltenio
tos Fondo atstovas A. Patamsis

g HAMILTON’"
PRIEŠVELYKINIS LAIMĖS RA
TAS bus kovo 28, šeštadienį, lietu
vių parapijos salėje, Hamiltone. Pra
džia — 19 v. Įvairūs laimėjimai, ka
vutė ir kiti gėrimai. Visi laukiami.
HLŽ ir M. Klubo Giedraitis valdyba
KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto
no skyrius šaukia susirinkimą kovo
29, sekmadienį, tuojau po 10.30 v.r.
pamaldų, parapijos salėje. Valdyba
nori supažindinti nares, kas naujai
yra užplanuota š.m. veikime. Kartu
bus įteiktos dovanos aktorėms, ku
rios atliko programą mūsų blynų va
karienėje. Be to, Teresė TumaitytėKennedy parodys ir paaiškins apie
orchidėjų gėlių auginimą ir priežiū
rą. Iš tikrųjų jos yra labai lengva
išlaikyti, tik reikia kaiką žinoti. Bus
ir kavutė su pyragais. Kviečiamos
dalyvauti visos narės ir viešnios.
Valdyba
PADĖKA

Už suruoštą man staigmeną lau
kiant naujagimio ypatinga padėka
rengėjoms: p.p. D. Kekienei, G. Juodelienei, I. Pečiulienei. Taip pat dė
koju visoms ponioms, dalyvavusioms
bei prisidėjusiom prie dovanos: T.
Apanavičienei, D. Aiderdice, E. Balytienei, O. Burdinavičienei, J. Bacevičienei, G. Baliūnienei, L. Ciparienei, O. Dziemionienei, O. Guodelienei, M. Garkūnienei, G. Juodelienei, St. Jankauskienei, N. Koleinikienei, A. Končaitienei, D. Kekienei,
J. KamaitieneiZB. Kažukauskienei,
T. Kareckienei, B. Kaminskienei, J.
Liutkienei, D. Mačienei, E. Mačie
nei, J. Pečiulienei, A. Pajaujienei,
B. Prakapienei, K. Rudaitienei, A.
Stungurienei, A. Stanaitienei, Senkienei, D. Trečiokienei, O. Ažubalienei, G. Vaitkienei, B. Znotinienei,
S. Zimnickienei, A. Žukauskienei.
G. Žukauskienei. Ačiū.
Jūsų —
Aldona Apanavičienė
PADĖKA
Dėkoju savo šeimai, ypač žmonai
Gailutei, sukvietusiai tiek daug drau
gų į Jaunimo Centro salę mano
gimtadienio paminėti ir kartu atsidė
koti už prieš tai mums suruoštas na
mo įkurtuves.
Dėkoju žmonos draugėms: p.p. J.
Pranckevičienei, M. Kazlauskienei,
R. H. Rimkevičiams, padėjusiems
viską suorganizuoti.
Ačiū p.p. Petkevičiams, ypač po
niai, taip skaniai visus pavaišinu
siems.
Dėkoju pokylio vedėjui K.
Mileriui ir sveikinusiems: prel. dr.
J. Tadarauskui, KLB atstovui J. R.
Simanavičiui, KLB Hamiltono apy
linkės pirm. dr. V. Kvedarui, “Tal
kos” ir medžiotojų klubo atstovui J.
Stankui, šaulių atstovui P. Kanopai,
“Talkos” tarnautojų atstovui Pr. Sa
kalui, choro — A. Tumaičiui, drau
gų — A. Šilgaliui.
Dėkoju visiems, kurie prisidėjo ir
atsilankė, ypač savo žmonai, nes aš
niekad nemaniau, kad be mano pa
galbos ir man nieko nežinant ji tai
galėtų padaryti.
Nuoširdžiausias ačiū visiems!
Juozas Krištolaitis
PADĖKA

Mes visi nuoširdžiai dėkojame Ha
miltono lietuviams už suteiktą pagal
bą apsigyvenant šitame laisvame Ka
nados krašte. Ypatinga padėka komi
teto nariams — Liucijai Skripkutei,
Julijai Didžbalienei, Zigmui Didžbalui, Juozui Asmenavičiui, Motiejui
Jonikui, Gediminui Skaisčiui, kurie
iškėlė pagalbos idėją, pradėjo tam
rekalui fondą, aukojo pinigais (kaip
ir daugelis lietuvių Hamiltone) ir as
meniškai pasirašė garantiją valdžiai.
Jie nuo pirmos atvažiavimo dienos
mumis rūpinosi, supažindino su Ha
miltono miestu ir padėjo surasti dar
bus. Mes esame labai laimingi, kad
galime gyventi laisvame krašte o ne
komunistų vergijoje.
Taip pat dėkojame visiems prisidėjusiems lietuviams Hamiltone ir
savo tėvų vardu, kurie yra likę ko
munistu pavergtame Vietname. Jie
labai džiaugiasi, kad bent dalis jų
šeimos galėjo įsikurti laisvame krašte’ TUAN-VU, ANH-VU, THAO-VU

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundos požeminio.

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

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

Atbudo Valencija
Vasario 16 šventė ir lietuvių atstovų suvažiavimas

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

1981 m. vasario 15 d. Valencijos mieste po daugelio metų
tylos pagaliau pabudo Valencijos lietuviai ir surengė gražų
Lietuvos nepriklausomybės
šventės minėjimą. Reikia pažy
mėti, kad iš dalies tikslą būsiu
pasiekusi: galbūt mano kritika
buvo karti, tačiau, kaip šiandie
ną matau, tai buvo vaistas mirš
tančiai bendruomenei atgaivin
ti. Sveikiname!
Į šį minėjimą atsilankė apie
120 asmenų. Garbės prezidiu
man rengėjai pakvietė Barquisimeto gyventoją dipl. teisininką
Kazimierą Nausėdą, dr. Vytau
tą Dambravą. VLIKo atstovą
Henriką Gavorską ir iš Klevelando svečią inž. Juodikį.
Minėjimą pradėjo buvęs VLB
centro valdybos pitmininkas J.
Kukanauza ir pakvietė paskai
tai dr. Vytautą Dambravą. Pas
tarasis padėkojo už progą svei
kinti Venecuelos lietuvius ir
džiaugėsi, matydamas tokį gau
sų tautiečių būrį. Pirmos pa
skaitos dalyje kalbėjo ispaniš
kai svečiams, antroje — lietu-

London, Ontario
EVELINA PETRAUSKAITĖ, moks
leivė ir “Baltijos” šokių grupės na
rė, dr. Smiejos pakviesta, kovo 9 d.
dalyvavo Londono “Cablecast TV”
studijos filmuotame pašnekesyje, ku
ris bus perduodamas “London Cable
cast” 13 kanalu kovo 30, pirmadienį,
9 v.v. ir balandžio 3 .d. 11 v. ryto.
Dr. Smeja yra lenkų kilmės vak.
Ontario universiteto dėstytojas, ve
dąs Savaitinę “Cablecast TV” progra
mą “London Mosaic”.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS Ši
luvos Marijos šventovėje Londono ir
apylinkės lietuviams ves kun. Vyt.
Zakaras, OFM, balandžio 3 ir 4 d.d.,
7.30 v.v. Rekolekcijos baigsis balan
džio 5, sekmadienį, Mišiomis 9 ir 11
v.r.
LIETUVOS KANKINIŲ PARAPI
JOS choras iš Mississaugos viešės
Londone, pakeisdamas “Pašvaistės”
chorą, ir giedos balandžio 5 d., 11 v.
pamaldų metu Šiluvos Marijos šven
tovėje. Tai graži proga išgirsti cho
rą, neseniai turėjusį savo koncertą
Toronte. Lietuviai Londone ir apy
linkėse kviečiami gausiai dalyvauti
rekolekcijose.
Norintieji pabendrauti su viešin
čio choro nariais bei juos pavaišinti
kviečiami prisidėti prie išlaidų ir
savo auką įteikti “Pašvaistės” choro
administracijai per pirm. Edmundą
Petrauską arba ižd. Algį Švilpą. P.

viškai. Jis suminėjo mirusiusVenecuelos lietuvių veikėjus ir
pakvietė vienos minutės susi
kaupimu juos pagerbti. Po pa-j
skaitos buvo perskaityti raštu
gauti sveikinimai.
Meninę dalį atliko Karako
jaunimo chorelis, padainavęs
keletą lietuviškų dainų, ir Valencijos tautinių šokių grupė.
Vadovaujama ilgametės tauti
nių šokių mokytojos Aurelijos
Žalnieriūnaitės, ji pašoko kele
tą tautinių šokių.
' Minėjimas baigtas Tautos
himnu. Po 10 min. pertraukos
prasidėjo atstovų suvažiavimas
ir naujos centro valdybos bei
kitų Bendruomenės organų rinkimai.
Suvažiavimo prezidiuman buvo pakviesti — dipl. teisininkas
Kazimieras Nausėdas, dr. Vy
tautas Dambrava, VLIKo atsto
vas H. Gavorskas, VLB apylin
kių pirmininkai ir tautinių šo
kių mokytoja Aurelija Žalneriūnaitė. Pirmininkavo K. Nausė
das. Suvažiavime dalyvavo 44
atstovai iš įvairių Venecuelos
vietovių.
Pagal nustatytą darbotvarkę
buvo apsvarstyti visi numatyti
klausimai. Klausimų, sumany
mų bei diskusijų dalyje Alek
sandra Vaisiūnienė paskaitė sa
vo pranešimą, liečiantį tarpusa
vio nesutarimus.
Į naują Venecuelos Lietuvių
Bendruomenės centro valdybą
išrinkti: dr. Vytautas Dambra
va 43 balsais, mokytojas Petras
Krikščiūnas 37, Ričardas Zavadzkas 33, inž. Antarias Baro
nas 24, Jūratė de Rosales 29. I
garbės teismą: dipl. teis. K.
Nausėdas, H. Gavorskas, L. Ma
žeika. I revizijos komisiją: Eidrigevičiūtė, R. Klova ir J. Ku
kanauza. Bendruomenės statu
tui pakeisti komisiją sudarė
dipl. teis. K. Nausėdas, dr. V.
Dambrava ir J. Zavadzkas.
Naujoji centro valdyba iš
rinkta trejiem metam. Jai palin
kėta sėkmės. Naujasis pirminin
kas dr. V. Dambrava kvietė vi
sus vieningai dirbti Venecuelos
lietuvių ir Lietuvos gerovei.
Suvažiavimui pasibaigus, vi
si svečiai nuvažiavo Valencijos
užmiestin į atstovų ir svečių vai
šes.
“La Religion” dienraštis va
sario 14 d. gražiai paminėjo mū
sų nepriklausomybės šventės iš
kilmes, įdėdamas net du straips
nius ir tris nuotraukas.

Norinčius kūno ir dvasios
dff|fl|VAS
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kviečiame atvykti poilsiui į Nek.
Pr. Marijos seserų sodybą Putname.

Graži gamta ir jauki lietuviška nuotaika Jus atgaivins.
Galima pabūti kelias dienas, savaitę ar ilgiau. Apie savo
atvykimą prašome pranešti šiuo adresu:

Sės. M. Margarita, I. C. C., Putnam, CT 06260, USA.

Telefonas 203-928-5828

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $15,000,000

,u TALKA

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A)
6%
santaupas
12%%
term, depoz. 1 m. 12’/2%
term, depozitus 3 m. 12%
13%
reg. pensiją fondo
14%
90 dienų depozitus
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 14-15%
asmenines paskolas
16%

DVISAVAITINIS ŽURNALAS
“The Diplomatic World Bulletin”,
leidžiamas Niujorke, yra skiriamas
Jungtinių Tautų ir tarptautinei šio
miesto bendruomenei. Vasario 23 d.
laidoje žurnalas įdėjo generalinio
Lietuvos konsulo Aniceto Simučio
biografinę apžvalgą ir jo nuotrauką.
Kiekviename numeryje apžvelgiami
įvykiai Jungtinėse Tautose ir kelios
šalys, turinčios savo konsulatus Niu
jorke. Minėtoje laidoje tarp 13-kos
šalių apžvelgiama ir Lietuva.
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” radi
jo programa, vadovaujama prof. dr.
Jokūbo Stuko, daug klausytojų turi
N.J., N.Y. ir Conn, valstijose. Prane
šama visuomenei, "kad ji nuo š.m. ko
vo 7 d. pakeitė transliacijos laiką.
Yra girdima šeštadieniais 8-9 v.v. iš
tos pačios WEVD Niujorko stoties,
bet tik FM banga 97.9. Pavasarį bus
minima “Lietuvos Atsiminimų” keturiasdešimtmečio sukaktis, susieta
su dvitūkstantąja transliacija, šia
proga gegužės 16 d., 7 v.v., Brooklyno Kultūros židinyje bus sureng
tas pokylis su šokiais, kuriame dainų
programą atliks vokalinis studentiš
ko jaunimo vienetas “Vaiva” iš Či
kagos su savo vadovu muz. Faustu
Strolia. Gegužės 17, sekmadienį, 12
v., bus pamaldos lietuvių Šv. Trejy
bės parapijoje, Newmark, N.J., už
gyvus ir mirusius programos rėmė
jus.
/ PRANO IR ALGIRDO BRAŽINS

Lietuvoje bei jos laisvės kova. Ta organizacija sektų politinius įvykius,
organizuotų atitinkamą akciją dėl jų.
Iniciatorių vardu pranešimą apie bū
simą organizaciją padarė Vytenis
Šliogeris po Vasario 16 minėjimo.
Jam visi pritarė, bet pasigedo konk
retesnių planų, kurie dabar bus pa
ruošti sekančiam susirinkimui.

Britanija

K. BARĖNAS, ilgametis “Europos
Lietuvio” redaktorius, Nidos Knygų
Klubo vedėjas ir “Pradalgių” paruošėjas, “EL” kovo 2 d. laidoje paskelbė pasitraukimą iš šių pareigų dėl
susikirtimo su D. Britanijos Lietuvių
Sąjungos centro valdybą. Susikirtimo priežastis — jo straipsnis “Vi
durio Europos federalistai ir jų idea
lai”, kurio ištraukas paskelbė Čika
goje leidžiami “Akiračiai”. Pasak K.
Barėno, toje prolenkiškoje grupėje
dalyvauja ir D. Britanijos Lietuvių
Sąjunga be narių žinios ir sutikimo.
Į “Akiračių” redakcijos klausimą at
siliepė D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos pirm. Z. Juras savo pareiškimu
“Paskalos ardo vienybę”. Jame tei
giama, kad DBL Sąjungos valdybos
nariai nedalyvavo ir nedalyvauja jo
kiose prolenkiškose, provokiškose ar
prosovietiškose organizacijose: “Visų
tų Rytų ir Vidurio Europos* organi
zacijų, esančių Londone, kuriose
bendradarbiaujame su panašioje pa
dėtyje esančiomis tautomis, bendras
tikslas yra atstatyti savo kraštų ne
priklausomybę. Tas, kas skleidžia ki
KŲ likimas buvo sprendžiamas vasa- tokias paskalas, šmeižia Britanijos
'rio 23 d. Los Angeles teisme. Imi Lietuvių Sąjungą, ardo D. Britani
gracijos teisėjas R. T. Griffin atidėjo jos lietuvių vienybę, kenkia mūsų
sprendimą, leisdamas jiems kreiptis bendradarbiavimui su kitų kraštų iš
į naująjį JAV valstybės sekr. A. eivija, ir tokiu būdu — sąmoningai
Haigą ir jį prašyti politinės globos. ar nesąmoningai — pasitarnauja ir
Tokį prašymą jiedu buvo įteikę 1976 padeda Sovietų imperialistinei Vals
m., kai valdė prez. G. Fordo vyriau tybei pratęsti lietuvių ir kitų paverg
sybė. Tada buvo pripažinta, kad Bra tųjų Europos tautų nelaisvę . .
žinskų įvykdytas sovietų “Aeroflo Tokia pirm. Z. Juro reakcija “Aki
to” lėktuvo pagrobimas 1970 m. ir račiuose” ir išsėmė K. Barėno kant
jų pabėgimas Turkijon, susietas su rybę, nes ji buvo taikoma jam už jo
keleivių palydovės žuvimu bei straipsnį “Vidurio Europos federalis
dviejų įgulos nariu sužeidimu, esąs tai ir jų idealai”. Plačiame savo atsa
ne politinio, o kriminalinio pobū kyme jis išdėstė savo tvirtinimus,
džio. Vilniškiame “Gimtajame Kraš remdamasis įvairiais šaltiniais.
te” pranešama, kad prieš šį teismą, Straipsnį K. Barėnas užbaigė pasta
vasario 11 d., Sovietų Sąjungos užsie ba: “Atsisveikindamas su padėka len
nio reikalų ministerija įteikė notą kiu galvą prieš tuos, kurie tiek daug
JAV ambasadai Maskvoje, reikalau metų man talkino, kol dirbau laikraš
jančią Prano ir Algirdo Bražinskų tyje, ar parodė atvirą bičiulystę. Be
išdavimo. Los Angeles spauda teis kito ko. mano adresas nuo šiol bus
mo proga vėl prisiminė tą 1970 m. šitoks: 31 Drayton Rd., London W13
įvykį, sovietinę Lietuvos okupaciją, OLD, Britain.
iš jos pabėgusių abiejų Bražinskų
odisėją, šia proga taipgi pastebima Šveicarija
ir diplomatinė problema — pri
ŠVEICARIJOS LIETUVIAI, susi
verstinio Lietuvos įjungimo j Sovie
rinkę Berne vasario 22 d., Lietuvos
tų Sąjungą lig šiol nėra pripažinusi
nepriklausomybės šventės minėjimą
JAV vyriausybė. P. A. Bražinskai sa
pradėjo kun. prof. dr. J. Jūraičio at
ve laiko ne Sovietų Sąjungos, o ne laikytomis Mišiomis ir pasakytu pa
priklausomos Lietuvos piliečiais.
mokslu. Po pamaldų įvyko metinis
ŠLB narių susirinkimas, kuriain va
Australija
dovavo naujosios kartos tautietis dr.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Melbur Algimantas Gegeckas, gimęs ir moks
no lietuviai pradėjo svečių priėmimu lus baigęs Šveicarijoje. Pirmiausia
vasario 13 d. Lietuvių Namų salėje. buvo nutarta kreiptis į Šveicarijos
Jų susilaukta apie 120. {vadinį žodį vyskupų konferenciją, kad šios ša- .
tarė ALB Melburno apylinkės pirm. lies lietuviai galėtų dalyvauti popie
A. Pocius, supažindindamas juos su žiaus Jono-Pauliaus II priėmimo iš
Lietuva, išryškindamas jos laisvės kilmėse, kai jis lankysis švecarijoje.
siekius. Australijos vyriausybei at šiam tikslui komisija sudarė — kun.
stovavo senatorius D. Hamer, jos dr. J. Jūraitis, dr. J. Pečiulionytė ir
opozicijai — senatorius J. Button, dr. A. Gegeckas. Naujojon ŠLB valViktorijos valdžiai — kongreso na dybon perrinkti: pirm. dr. A. Kušlys,
rys D. J. Mackinson. Kalbėtojų eilė vicepirm. dr. J. Pečiulionytė, sekr. ir
se taipgi buvo Melburno arkiv. F. ižd. L Augevičiūtė-Kacstli, buvusio
Little. Svečių eilėse — JAV, Liba gen. Šveicarijos konsulo Kanadoje
no, Šveicarijos ir Islandijos konsu žmona. Revizorium perrinktas J. Ja
lai, tautinių grupių atstovai. Oficia kaitis. Lietuvos Diplomatinės Tarny
lioji minėjimo dalis vasario 15 d.,bu bos narys dr. A. Gerutis skaitė įdo
vo pradėta pamaldomis šv. Jono mią paskaitą apie Šveicarijos lietu
šventovėje. Mišias atnašaujančiam vių veiklą I D. karo metais. Nors ir
kun. Pr. Vaseriui patarnavo skautai. būdami negausūs, jie daug prisidėjo
Po pamaldų Lietuvių Namų salėje
prie Lietuvos nepriklausomybės at
susirinko apie 500 lietuvių. Pagrin statymo 1918 m. Keletą tautinių šo
diniu kalbėtoju buvo federacinio par kių pašoko J. Stasiulienės vadovau
jama grupė, kurią sudaro šveicarų
lamento narys N. Brown, minėjiman
jaunimas. Minėjiman vėl buvo atvy
atvykęs kaip oficialus premjero M.
Fraserio atstovas. Jis yra gerai su kęs kun. T. Ereminas iš Domodossolos, š. Italijos. Jis su italu prof. dr.
sipažinęs su Lietuvos istorija bei jos
dabartinėmis problemomis. Progra G. Michelini dėsto lietuvių kalbos
mą atliko A. Morkūnienės vadovau kursus Milano katalikų universitete.
jama tautinių šokių grupė “Klumpa Šia proga jis atsivežė grupę įtalų
kojis", Lietuvai skirtus savo eilėraš moterų ir vyrų, kurie lanko minėtuo
čius skaitęs J. Mikštas, antroji šo sius kursus, domisi Lietuva ir lietu
kėjų grupė “Gintaras”, paruošta Pa-, vių tauta.
melos ir Jono Sadauskų, ir “Dainos
PASKAITĄ APIE BALTIJOS
sambūris” su savo vadove Z. PrašmuVALSTYBES Berne skaitė baltiečių
taite.
bičiulis Hans Rychener. Jis priminė
KUKLESNIS MINĖJIMAS, kuria
gėdingąjį Molotovo-Ribbentropo suo
me dalyvavo tik lietuviai, vasario 15
kalbį, kurio dėka Sovietų Sąjunga
d. įvyko Sydnėjuje. Jis taip pat pra
okupavo Baltijos respublikas ir jas
dėtas iškilmingomis pamaldomis,
vėliau susovietino. Tos sutarties So
kun. P. Martuzo šiai progai skirtu
vietų Sąjunga nėra atšaukusi. H. Rypamokslu. Po to visi susirinko Lie
chenerid paskaitos turinį išsamiai at
tuvių Namuose. ALB Sydnėjaus apy
pasakojo pagrindiniai Berno dienraš
linkės valdybos pirm. dr. A. Mauračiai — “Der Bund” ir “Berner Zeigis įteikė PLB valdybos atsiųstus
tung”. Paskaitą suorganizavo vals
Vilniaus universiteto 400 metų su
tybiniu bei pilietiniu šveicarų tautos
kakties medalius prof. dr. A. Kabaisąmoningumu besirūpinanti organi
lai, V. Patašiui, L. Cox. Pagrindinis
zacija “Staatsbuergerliche Gesell
dėmesys teko Australijos Lietuvių
schaft”, turinti savo skyrius visose
Fondo $500 premijoms. Fondo įga
svarbesnėse Šveicarijos vietovėse.
liotinis B. Stašionis jas įteikė, ar
chitektui R. P. Kabailai už diplominį
darbą universitete “Tradicinė lietu Vokietija
vių archtektūra” ir V. Viliūnaitei už
VLB MUENCHENO APYLINKEI
jos lietuvišką veiklą. Premiją taipgi 1981 m. vadovauja pernykštė valdy
gavo ir Kristina Cox, baigusi lituanis ba, perrinkta metiniame susirinkime:
tinius kursus, gerausiai išlaikiusi lie pirm, inž, R. Hermanas, sekr. A. Grituvių kalbos egzaminus brandos ates niuvienė ir ižd. M. Landas. Kontro
tatui. Jai taip pat įteikta ir Pulgio lieriais išrinkti — V Paškauskas ir
Andriušio vardo premija, įsteigta P. česūnas. šiek tiek pasikeitė “Ra
ALB krašto valdybos. Paskaitą Va tuko” vadovybė, perėjusi į jaunimo
sario 16 proga skaitė prof. dr. A. rankas, šio vieneto vadovas dabar
Kabaila. Savo eilėraščiais programon yra M. Landas, šokėjų vadovės — K.
įsijungė Juozas Almis Jūragis. Oku- Pauliukevičiūtė ir K. Žutautaitėpuotoj Lietuvoj gyvenančių poetų Dreslerienė, orkestrėlio ir chorelio
eilėraščius skaitė skautės. Minėji — A. Hermanas, iždininkas — R.
mą užbaigė muz. B. Kiverio vado Landas, sekretorė ir informacijų va
vaujamas “Dainos” choras.
dovė — R. Buivytė. Vaikų darželį iš
SYDNĖJAUS LIETUVIAI nutarė Alinos Griniuvienės perėmė Ramunė
įsteigti naują organizaciją, kurį rū Buivytė, porą metų su lietuviukais
pintųsi žmogaus teisių pažeidimais dirbusi Baltimorėje.
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Prūsija ir Mažoji Lietuva

Ontario Londono tautinių šokių grupės “Sugrįžk jaunyste” moterys. Iš kairės: Elė Jurgutienė, Ona Švilpienė, Jonė
Brazlauskienė, Eli Vilembrektienė, Mirga Bendoraitienė, Vantįa švilpienė, Gražina Petrauskienė, Rita Vilienė

Stratford e astuoni veikalai
ALFONSAS NAKAS
Dvidešimt aštuntąjį kanadiškio Stratfordo festivalio sezoną
labai sėkmingai užbaigus, kilo
didelis ginčas tarp profesinės
Kanados aktorių sąjungos (Ac
tors Equity) ir festivalio direk
torių tarybos. Su sezonu baigė
si iš Anglijos importuoto meno
vadovo Robin Phillips šešerių
metų darbo sutartis. Direktorių
taryba dairėsi kito pasaulinio
garso importo, o aktorių sąjun
ga ‘primygtinai reikalavo kana
diečio. Naujo sezono programai
ruošti vienu metu buvo sudary
tas keturių kanadiečių (dviejų
aktorių ir dviejų režisorių) me
no direktoriatas, bet, suradusi
pasaulinio garso anglą John
Dexterj (Niujorko Metropolitan
operos meno vadovą), festivalio
direktorių taryba ketveriukės
atsisakė. Aktoriai nenusileido
Jų pusėn stojo Kanados valdžia,
atsisakiusi Dexteriui išduoti
darbo leidimą. Po beveik poros
mėnesių tąsynių surastas kom
promisas: meno vadovu paskir
tas Vengrijoj gimęs žydas John
Hirsch, natūralizuotas Kanados
pilietis. Patenkintas Kanados
aktorių nacionalizmas (tik ka
nadietis mums vadovaus!) ir di
rektorių tarybos internaciona
lizmas (Europoj gimęs, kaip me
no vadovas ir režisorius susiri
šęs su eile JAV bei Kanados
teatrų, keletą metų, kartu su
Jean Gasconu, ėjęs ir Stratfor
do festivalio meno vadovo pa
reigas). Deja, ginčas tiek nusi
tęsė, kad jau buvo manoma
1981 m. sezono visai atsisakyti.
Tik baimė, kad vienam sezonui
iškritus, Stratfordo prestižas
gali žiauriai nukentėti ir ko ge
ro festivalio visiškai žlugti, pri
vertė susiimti. Vasario pradžio
je sudaryta programa ir pradė
ta repetuoti.

Ką matysime?
Neskaitant uždarųjų spektak
lių (previews) birželio pradžio
je, teatrų durys eilinei publikai
atsidarys birželio 15 d. Sezonas
truks 22 savaites (pernai ir ke
letą ankstesnių metų trukdavo
po 26 savaites). Bus po daugeli
kartų vaidinami 8 veikalai (per
nai buvo 16), po keturis festi
valio ir “A v o n” teatruose.
“Third Stage” teatras šią vasa
rą neveiks. Festivalio teatre
įvyks 168 spektakliai, o “Avon”
teatre — 164.
Festivalio teatre pirmieji
spektakliai įvyks šia tvarka: bir
želio 15 d. — Moliere’o “The
Misanthrope”; birželio 16 d. —
William Shakespeare’o “Corio
lanus” (šis veikalas Stratforde
statomas tik antrą kartą iš viso
ir tik po 20 metų); birželio 17 d.
— Shakespeare’o “The Taming
of the Shrew”; rugpjūčio 14 d.
— Shakespeare’o “The Comedy
of Errors”.
“Avon” teatre birželio 15 d.
— muzikinis Gilberto ir Sullivano veikalas “H. M. S. Pinafore”;
rugpjūčio 8 d. — R. B. Sheridano “The Rivals”; rugpjūčio 15
d. — Friedricho Duerrenmatto
“The Visit”; rugsėjo 25 d. —
John O’Keeffe “Wild Oats”. Pa
vadinimus palieku angliškai,
kad lengviau būtų orientuotis
ar tai bilietus užsakant, ar spau
doje veikalų recenzijas sekant.
Iš arti šimto aktorių bei sta
tistų tuo tarpu paskelbtos tik
šios pavardės (aišku, garseny
bių, ne statistų): Brian Bedford,
Len Cariou, Barbara Chilcott
(Stratforde iki šiol negirdėta).
Danielle Darrieux (garsioji

prancūzų filmų žvaigždė), Eric Berthold Carriere.
Bilietus teatro kasoje asme
Donkin, Pat Galloway, William
Hutt, Scott Hylands, Nicholas niškai ar laiškais galima užsa
Pennell. Pirmieji režisoriai: kyti nuo kovo 21 d., o telefoni
Brian Bedford, Jean Gascon, niai užsakymai bus priimami
Peter Dews. Vyriausia dailinin nuo balandžio 25 d. Festivalio
kė (head of design) — Susan adresas ir telefono numeriai
Benson. Muzikos direktorius — bus paskelbti laikraščiuose.

Aliuminio tapyba
Dail. Račkaus kūrinių paroda Los Angeles mieste

ALGIRDAS GUSTAITIS

Jurgis Kęstutis Račkus gimė
1927 m. gegužės 27 d. Suvalkų
Kalvarijos- vlsč., Marijampolės
aps. 1934 m. su. tėvais atvyko į
Kanadą. Po įvairių mokšlų Ka
nadoje ir Prancūzijoje išaugo į
žymų dailininką. Dabar lietu
viams pasirašinėja Jurgis Rač
kus, svetimiesiems — George
Rackus.
1981 m. vasario 7 — kovo 3
d. d. dail. Račkaus meno kūri
nių paroda įvyko garsioje
“Brand Library” galerijoje,
Glendale, Calif. (Los Angeles
priemiestis). Patalpos šaunios,
puikiai apšviestos. Rengėjai
laukė šių patalpų dvejus metus.
Vasario 24 d. vakare dail.
Račkus, kaip buvo iš anksto
skelbta, tenai kalbėjo apie ilius
tracinį meną, paskui apie savąjį
ir pagaliau apie lietuviškąjį vis
ką pavaizduodamas skaidrėmis.
Dail. Račkus yra pradininkas
Kanadoje ir turbūt Amerikoje
aliumininės tapybos. Jis atvirai
paaiškino, kaip tai daroma.
Aliuminis pamerkiamas į vonią
ar indą, pripildytą tam tikrų
chemikalų. Ten aliuminis atve
ria savo celes, savotiškai atsi
palaiduoja ir tada per keletą
dienų galima į jį leisti dažus,
formuoti linijas, apskritimus
ar smulkesnius piešinius.
Visa eilė tokių paveikslų bu
vo iškabinta šioje parodoje. Jie
patraukliai spalvingi, švariai ly
gūs ir blizga, traukia akį. Daili
ninkas vartoja modernius įvaiz
džius. Žiūrovą atveda prie pa
veikslo, juo pavedžioja ir palie
ka apspręsti kas, kur, kodėl ir
kaip.
x
Paveikslai kaikuriuos žiūro
vus verčia prabilti. Juose gali
įžiūrėti ką nori ir net kaip nori.
Gali įžiūrėti pakrypusią rugio
varpą, krentantį medį, palaužtą
gyvybę, jaunystės sverdėjimą,
muzikos akordą. Kiekvieną pa
veikslą traukia savaip vertinti.
Atlikti savo paveikslų tech
niškai dail. Račkus važiuoja į
Belgiją. Tenai sutinka kelių
Europos valstybių dailininkus.
Užbaigtus paveikslus veža į Ka
nadą ar kitur. Pirmieji treji me
tai tebuvo bandymaį. Dirbti su
chemikalų prisigėrusiu aliumi' niu nelengva — jis labai jaut
rus, net alsavimą pagauna.
Tarptautinėms akims J. Rač
kaus paveikslai gražūs, įdomūs,
patrauklūs, bet juose nėra lietu
viškumo. Dailininkas aiškino,
esą užtenka būti lietuviu — tuo

Atsiųsta paminėti
NAUJOJI VILTIS. Politikos ir
kultūros žurnalas, 1980 m. 13 nr. Lei
dėjai — Lietuvių Studentu Tautinin
kų Korporacija “Neo-Lithuania” ir
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga.
Vyr. redaktorius — dr. Jonas Balys.
Administratorius — Bronius Kasakaitis, 7150 So. Spauding Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Numerio kaina
— $4. (šiame nr. yra vertingas Z.
Ivinskio straipsnis “Lietdva ir žydai
istorijos šviesoje”).
MUSŲ ŽINIOS, lietuvių jėzuitų ir
Jaunimo Centro Čikagoje biulete
nis, 1980 m., nr.. 11 (158), 12 (159).

pačiu ir paveikslai lietuviški.
Kažin ar pakankamai svarus
motyvavimas? Kūrinyje norisi
matyti ką nors lietuviško, nebū
tinai senąsias sodybas ar mer
gaites tautiniais drabužiais. Lie
tuviškumas yra platus, tik rei
kia jį jausti. Šito jausmo, skun
dėsi dailininkas, dar nėra paga
vęs, vis gyveno užsienyje, nors
neseniai apsilankymas okup.
Lietuvoje ir susitikimas su te
nykščiais lietuviais dailininkais
jam įžiebė lietuvišką kibirkštė
lę. Gal kada ir pradės kurti lie
tuviška tematika. Tada pasau
lio menininkams būtų dar įdo
miau, nes tarptautine tematika
kuria nesuskaitoma daugybė
dailininkų, o lietuviškų motyvų
menininkų yra nedaug. Visi ži
nome, deimantai brangesni už
akmenukus, nes jų kur kas ma
žiau ir sunkiau atrandami.
Dail. J. K. Račkus yra suren
gęs daug meno parodų: turėjo
Paryžiuje, Barcelonoje, Toron
te, Londone, Čikagoje, Briusely
je, Montrealyje, Hamiltone ir
kt. Grupinėse parodose dalyva
vo dar plačiau — JAV-se, Mek*
sikoje, Anglijoje, Prancūzijoje,
Kanadoje. Jo paveikslų turi iš
tisa eilė galerijų, rinkėjų. Pri
klauso eilei meno vienetų. Pa
stoviai gyvena netoli Toronto,
Kanadoje.
Minėto pokalbio metu paro
dė nuotraukų iš okup. Lietuvos,
tenai gyvenančių dailininkų,
daugiausia grafikų kūrinių, ku
riuos labai vertino.

Užsisakykite
Anatolijaus Kairio
knygas
UNDER THE SWORD OF
DAMOCLES, romanas angliškai;
vertė N. Gražulienė; kietais vir
šeliais, praplėsta ir pataisyta
lietuviškos laidos versija, 251 p.
......................................... $10.00
VYSKUPO SODAS ir KRYŽ
KELĖ, dvi dramos vienoje kny
goje iš vysk. M. Valančiaus lai
kų, 144 p......................... $6.00
PO DAMOKLO KARDU, (lie
tuviškai), premijuotas romanas,
219 p.
$4.00
LAISVĖS SONATA, poema
apie vieną jūrininką; 40 dail. D.
Kizlauskienės iliustracijų; kie
tais viršeliais, didelio formato,
tinkama dovana jaunimui, 78 p.
$4.00
TRYS DRAMOS — Rūtelė”,
“Saulės rūmai”, “Žmogus ir til
tas” — vienoje knygoje; kietais
viršeliais, 158 p.
$4.00
TRYS KOMEDIJOS — “Ku
kū”, “Didysis penktadienis”,
“Rūtos ir Bijūnai” — vienoje
knygoje, 224 p.
7 $4.00
KARŪNA, istorinė trilogijapoema iš Mindaugo laikų, trys
atskiri veikalai; kietais virše
liais, 318 p. ................... $4.00
SIDABRINĖ DIENA, 3 v. ko
medija ir libretas vienoje kny
goje; kietais viršeliais, 155 p.
.................................... $3.00
Kainos — Įskaitant persiuntimo
išlaidas
Lithuanian Literary
Associates
P.O. Box 29060
Chicago, III. 60629, USA

Lietuvių istorikų žurnale bu
vo parašytas toks sakinys: “Gal
nė į vieną mokslo sritį nekiša
nosies tiek neišmanėlių, kiek į
istoriją” (“Tautos praeitis” IV
t., 1978).
Tai gal pergriežtas pasaky
mas, nes kiekvienas lietuvis do
misi savo ir kaimyninės tautos
istorija, nors ir nėra diplomuo
tas istorikas. Jei jis rašydamas
į spaudą istoriniu klausimu pa
daro klaidų, tai skaitytojai, pa
matę aiškias klaidas, gali jas
nurodyti ir patikslinti.
Šiuo atveju noriu patikslinti
kaikuriuos netikslumus, paste
bėtus St. Juzėno rašinyje “Prū
sija ir Mažoji Lietuva”. “TŽ”
1981 m. 5 nr.
1. Versalyje įsteigtas II Rei
chas, kur Prūsijos karalius Wilhelmas pasidarė ir Reicho kanc
leriu.
Turbūt čia vietoj kanclerio
turėjo būti kaizeris, nes Prūsi
jos kancleriu jau nuo 1862 m.
buvo Bismarkas, vadinamas “ge
ležiniu kancleriu”. Jis laikomas
tikruoju II Reicho kūrėju. (Vo
kiečių “Kaiser” yra imperato
rius, o “Reich” — imperija).
2. Prūsija ir Mažoji Lietuva
(Klaipėdos kraštas) jau XII šmt.
buvo kunigaikštystė.
Tai prieštarauja paties auto
riaus tolimesniam tvirtinimui,
kur pasakyta “tik 1283 metais
kryžiuočių ordinas nukariavo
prūsus”. Prūsijos kunigaikštys
tė buvo įsteigta 1525 m.
3. Tas pats kryžiuočių ordi
nas su krikščionybės plėtimo
misija 1525 m. Prūsiją pavedė
kng. Albrechtui, o jam mirus
— Brandenburgo kurfiurstui.
Ordinui nereikėjo pavesti
Prūsijos Albrechtui, nes jis
pats buvo ordino vyr. magistru,
bet, pamatęs, kad ordinas nebe
turi gyventojų pasitikėjimo, jį
sekuliarizavo, priėmė liuteronų
tikybą ir tapo Prūsijos kuni
gaikščiu, Lietuvos-Lenkijos va
t

salu. Jam mirus 1568 m., Prū
sijos kunigaikštystę valdė Len
kijos paskirti regentai, nes Al
brechto sūnus buvo psichiškai
riesveikas; tik kai jo duktė Ona
ištekėjo už Brandenburgo kur
fiursto Jono Zigmanto, buv. re
gento, 1618 m. Prūsijos kuni
gaikštystė paveldėjimo teise
perėjo Brandenburgo nuosavy
bėn.
Lenkijos karaliai Stp. Bato
ras ir Zigmantas Vaza, būdami
užimti karais su rusais ir šve
dais, mažai domėjosi Prūsijos
kun-tės reikalais. Jie, nebūda
mi lenkai, skyrė į regentus ne
lenkus, o vokiečius ir manė,
kad Brandenburgo dinastijai iš
mirus, Prūsija vistiek pasiliks
Lenkijai. Už tą klaidą likimas
Lenkijai žiauriai atkeršijo —
įsistiprinę Prūsijos valdovai
Hohencolernai, susitarę su ru
sais, pasidalino ne tik Lenkiją,
bet ir Lietuvą.
4. Ar neaišku kas atsitiko su
buvusia Prūsija, kaip dabar su
rusų okupuota Kaliningrado sri
timi? Po šimto ar daugiau me
tų ten žmonės kalbės tik rusiš
kai. . .
O kaip šiandien ten kalba
90% gyventojų, ar ne rusiškai?
Autorius, rašydamas “Mažoji
Lietuva”, skliausteliuose Klai
pėdos kraštas, tuos kraštus su
tapatina, o juk tai visai skirtin
gos sąvokos.
5. Prūsija, kaip atskira vals
tybė, vėliau Vokietijos okupuo
ta.
Kad Prūsija okupavo ar kito
kiais ryšiais įjungė į savo ribas
atskiras Vokietijos valstybes ar
kunigaikštystes, kaip Sileziją,
Šlezvig-Holšteiną,
Hanoverį,
Saksoniją, Bavariją, tai žinome
kaip antrąjį Reichą, bet kad Vo
kietija okupavo Prūsiją tai pir
mą kartą girdime.
Kad Prūsija nebuvo agresorė
ir turėtų būti nepriklausoma
valstybė, tai tik nereali svajonė.
P, Lelis

Tėviškės Žiburiai
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□ KJLTMĖJE VEIKLOJE

RAŠYTOJAS ALGIRDAS LANDS
BERGIS, svečias iš JAV, lankėsi pas
Britanijos lietuvius. Londono Lie
tuvių Namuose jo humoro vakaras
buvo surengtas vasario 21 d. Įvadinį
žodį tarė K. Barėnas, tačiau A.
Landsbergis jau yra pakankamai ži
nomas Londono lietuviams, čia tu
rėjęs net kelis pasirodymus. Va
karą jis pradėjo savo škicu, kurį yra
parašęs “Antro kaimo" grupei Čika
goje. Po to perėjo prie kitų humoris
tų kūrinių, pasirinkdamas Kazio Sa
jos “Abstinentą” ir Vytautės Žilins
kaitės humoreską “Angelas virš
miesto”. Juos jis laiko talentingiau
siais humoristais Lietuvoje. Programon taipgi įjungė ištrauką iš londoniškio rašytojo K. Barėno “Pensinin
kų klubo”, kurią savo repertuaran
taip pat buvo įtraukęs čikagiečių
“Antras kaimas”. Vakarą A. Lands
bergis užbaigė savo satyra apie rašy
toją Icchoką Merą bei jo “Striptizo”
sukeltą audrą. Vieni jį gynė, kiti
puolė. Esą puolėjai netgi bandė ma
lūnsparniais nuskristi Izraelin ir at
imti Lietuvių Rašytojų Draugijos pa
skirtą $1.000 premiją.
TARPTAUTINĖ DAINININKŲ
GRUPĖ Los Angeles mieste savo
koncertą vasario 7 d. surengė lietu
vių Sv. Kazimiero parapijos, salėje.
Si grupė, vadovaujama vengro muz.
dr. Nandoro Damokos, yra pastačiu
si tris operas — G. Puccini “Madame
Butterfly”, “Bohemą” ir G. Verdi
“Traviatą”. Svajojama ir apie nuola
tinius operų - spektaklius. Grupėje
yra ir daug lietuvių dainininkų. Kon
certe pvz. dalyvavo sopranai — Biru
tė Dabšenė, Stasė Pautienienė, Re
gina Kungienė, Vita Polikaitytė, lie
tuvių kilmės Lois Muson, tenoras
Vincas Saras ir pianistė Raimonda
Apeikytė. Su kitų tautų dainininkais
daugiausia buvo atliekami operų
duetai bei jų arijos.
PROF. STEPONAS KAIRYS, Lie
tuvos Nepriklausomybės Akto signa
taras, buvęs socialdemokratų parti
jos vadas ir VLIKo pirmininkas, yra
palikęs labai turtingą savo archyvą,
kuris sutelktas Britanijoje, 55
Ringmer Ave., London SW6 5LP.
Archyve yra daug medžiagos, lie
čiančios VLIKo veiklą, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės steigimą bei ki
tus įvykius. Nutarta tuos archyvo do
kumentus išleisti atskirais sąsiuvi
niais, kad jie galėtų pasiekti visuo
menę. Lėšas pirmo sąsiuvinio išlei
kavo savo mokytojai Motekai- dimui jau sutelkė Britanjios Lietu
tienei, užbaigė “Ne, jau nedai vių Bendruomenei priklausančios
nuosiu, ne!” (arija iš Isouard kultūrinės ir visuomeninės organiza
operos “Loterijos bilietas”).
cijos. Leidimo darbui talkinti yra pa
kviestas K. Barėnas. Norintieji prisi
’Gauta daugybė gėlių ir svei dėti aukomis ar iš anksto užsisakyti
kinimų žodžiais, laiškais, tele sąsiuvinius prašomi nedelsiant kreip
gramomis. Studijos vardu svei tis archyvo adresu.

Naujas koloratūrinis sopranas
Aušra Baronaitytė, viena jau
niausių dabartinių solisčių,
šiais metais baigė balso lavini
mo kursą buv. Lietuvos operos
solistės Izabelės Motekaitienės
Čikagoje dainavimo studijoj.
Vietoj diplomo Mqtekaitienes
studija surengė debiutinį jos
rečitalį š. m. vasario 22 d. di
džiojoj Jaunimo Centro salėj.
Šis debiutas sulaukė didelio vi
suomenės dėmesio. Atrodė, kad
čikagiškiai jau buvo pasiilgę
naujo, pavasariško veidelio ir
balso scenoje. Koncerto salė bu
vo pilna, ir entuziastiškos katu
tės lydėjo solistę po kiekvienos
dainos. Solistės programa buvo
nauja, lietuvių scenoj dar negir
dėta, keturiomis kalbomis. Ją
sudarė vokaliniai kūriniai kom
pozitorių — Haydno, Paradisi,
Donizetti, Arditi, Loewe, R.
Strausso, Verdi, Barabo, Gu
dauskienės, Dell’Acqua ir Weckerlino. Jie greitai prabėga
pusantroj dainavimo valandoj,
ir publika išprašė solistę dai
nuoti priedo, širmąją dainą —
Metrikienės “Gegutę” ji dedi

•

kino ir “atsisveikino” jaunąją
M. K. ČIURLIONIO GALERIJA
dainos absolventę architektė ir Čikagos Jaunimo Centre Vasario 16
dainos studentė Ona Požarniu- proga kasmet surengia tradicinėmis
kaitė.
tapusias lietuvių dailininkų darbų
parodas. Šiemetinėje daylvavo 16
dailininkų su 37 savo kūriniais, at
liktais įvairia technika bei stiliumi.
Parodos atidaryme kalbėjo M. K.
Čiurlionio galerijos globos komiteto
pirm. kun. J. Vaišnys, SJ. Be jo,
šį komitetą sudaro: gen. Lietuvos
konsule J. Daužvardienė, dr. P. Ki
sielius, dail. M. Ambrozaitienė ir
dail. A. Marčiulionis. Parodą vasario
Malonu, kad paskutiniųjų me 13-22 d.d. surengė M. K. Čiurlionio
tų laikotarpyje greta masinio galerijos direktoriai — V. Aleknie
M. Gaižutienė, V. Lukas, A. Trin
meno jaunimo gastrolių po pa nė,
kūnas ir D. Varnaitis.

Jaunajai debiutantei preciziš
kai akompanavo fortepijono vir
tuozas Manigirdas Motekaitis.
Po koncerto gausi rečitalio pub
lika buvo pakviesta į Jaunimo
Centro kavinę susipažinti su so
liste Aušra ir pasivaišinti kavu
te.

saulio lietuvių kolonijas, prasiskynė kelią į sceną balso talenR. SPALIO (Romualdo Giedraičio
tu ir geru pasiruošimu nauja, 1915-80) paskutinis romanas “Auk
individuali solo dainos meninin sinio saulėlydžio gundymai” jau bai
kė. Tokių talentų prieauglis iš giamas spausdinti ir netrukus pa
sieks skaitytojus. Šiuo romanu už
eivijoj labai šykštus. B. M.

baigiamas R. Spalio sukurtos vienos
kartos ciklas. Romano sutiktuvės
įvyks balandžio 24 d. Čikagoje. Apie
velionies R. Spalio kūrybą kalbės dr.
K. Keblys.
“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SO PREMIJA ją laimėjusiam Jonui
Vizbarui bus įteikta balandžio 5 d.
Los Angeles mieste, Sv. Kazmiero
parapijos salėje. Iškilmė bus pradėta
pamaldomis su “Draugo” reikalų ve
dėjo kun. V. Rimšelio, MIC, pamoks
lu. Pats premijos įteikimas įvyks vir
šutinėje parapijos salėje. Meninę
programą atliks iš Čikagos atvykusi
sol. Roma Mastienė ir vietinis akto
rius Algimantas Žemaitaitis. Oficia
lią dalį užbaigs vaišės apatinėje pa
rapijos salėje. Pasiruošimu šiai iš
kilmei rūpinasi Los Angeles skau
čių Gražinos būrelis, vadovaujamas
V. Zelenienės.
VELIONIES DR. JUOZO PAJAU
JO knygą “Soviet Genocide in Lithu
ania” išleido Stepo Zobarsko “Manyland Books” leidykla, 84-39 90th
Street, Woddhaven, NY 11421, USA.
Šioje knygoje atskleidžiama sovieti
nė tautžudystė Lietuvoje. Ji prade
dama Molotovo-Ribbentropo sandėrio
slaptais protokolais, 1939 m. Raudo
nosios Armijos žemėlapiu, kurin Lie
tuva, Latvija ir Estija jau yra įtrauk
tos kaip sovietinės respublikos. Pa
baigai pateikami Sibiro tremtinių
liudijimai, papildyti tardymo kame
rų, kankinimo įrankių ir nukankin
tų žmonių nuotraukomis. Išsamus
skyrius atskleidžia priverčiamų dar
bų stovyklų tinklą Sovietų Sąjungo
je, istorinius jų duomenis, vietoves,
būdingas charakteristikas, lietuvių
Solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, išleisdinusi savo įdainuotų įvairių kompozitorių tremtinių gyvenimo sąlygas. Vienas
dainų plokštelę, kuri gaunama Toronto lietuvių parapijų kioskuose ir Lietu skyrius liečia tragišką Lietuvos ka
vių Namuose. Taip pat galima užsakyti paštu šiuo adresu: S. Žiemelytė, P.Q. riuomenės likimą. Knyga kainuoja
Box 552, Station “U”, Toronto, Ont., M8Z 5Y9. Kaina — $7.00. Pažymėtina, $10.95. Jos išleidimą finansiškai pa
rėmė Tautos Fondas.
kad solistei akompanavo muz. J. GOVĖDAS

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUN
GOJE vilniečiai vasario 12 d. pami
nėjo velionies skulptoriaus Juozo Mi
kėno aštuoniasdešimtąsias gimimo
metines. Atsiminimais dalijosi vakarą
įžanginiu žodžiu pradėjęs skulpto
rius K. Bogdanas. Apie J. Mikėno
studijas Paryžiuje, jo darbą Kauno
meno mokykloje kalbėjo dailininkai
— A. Gudaitis ir L. Strolis. Atskirus
J. Mikėno gyvenimo bei kūrybos mo
mentus, jo indėlį Lietuvos skulptū
rai apibūdino dailininkai I. Trečiokaitė-žebenkienė, G. Jokūbonis, V.
Jurkūnas, architektas V. Mikučianis,
archyvų valdybos viršininkas F. Bie
liauskas, chirurgas K. Sirmenis ir
dailėtyrininkė G. Martinaitienė. Kon
certinę programą atliko smuikinin
kas J. Dvarionas su pianiste N. Kat
kova. įdomią nuotraukų parodą, skir
tą J. Mikėnui, surengė dail. F. Dau
kantas.
TARPTAUTINIS R. SCHUMANNO
PIANISTŲ KONKURSAS birželio
mėnesį įvyks R. Vokietijoje, Zwickau
mieste. Sąjunginė trijų dalių, kandi
datų atranka šiam konkursui buvo
pravesta Vilniaus konservatorijoje ir
filharmonijoje. I baigminę trečiąją
dalį buvo įjungtas ir pianistams tal
kinęs simfoninis filharmonijos or
kestras su dirigentu J. Domarku.
Vertintojų komisijai vadovavo Gudi
jos konservatorijos prof. I. Cvetaje
va, narių eilėse buvo prof. J. Karnavičius ir docentas K. Grybauskas.
Teisę dalyvauti konkurse išsikovojo
du pianistai — Estijos filharmonijos
sol. K. Randalus ir vilnietis J. Karnavičius, Maskvos P. Čaikovskio kon
servatorijos aspirantas.

“VAGA” VILNIUJE PRADĖJO
LEISTI “Lietuvių liaudies dainyną”,
pirmajam tomui pasirinkusi “Vaikų
dainas”. Toman įtraukta 1.000 tekstų
ir 336 melodijos, o jį ruošiant buvo
peržiūrėta apie 12.000 vaikų dainų
variantų. Tomą sudaro penki skyriai
— “Lopšinės”, “Žaidimai”, “Gyvūni
jos apdainavimas”, “Formulinės dai
nos”, “Erzinimai”. Tomo tekstą pa
ruošė P. Jokimaitienė, melodijas —
Z. Puteikienė. P. Jokimaitienė taip
pat parašė ir įvadinį straipsnį apie
vaikų dainų savybes.
KAUNO CHORAS su savo vadovu
Petru Bingeliu grįžo iš sėkmingų
gastrolių Vengrijoje. Ten jis vieną
koncertą turėjo Piušpekladanio mies
telyje, du — Debrecene. Koncertuose
daugiausia skambėjo lietuvių kompo
zitorių kūriniai — J. švedo, J. Juze
liūno, A. Bražinsko, K. Brundzaitės,
J. Bašinsko, V. Montvilos, V. švedo,
J. Dambrausko. Juos papildė R.
ščedrino, G. Sviridovo, Z. Kodajaus
bei kitų kompozitorių dainos. Pasak
vadovo P. Bingelio, šilčiausiai veng
rų buvo sutiktos dainos: J. švedo
“Tylus buvo vakarėlis”, S. Naujalio
ir J. Juzeliūno “Lietuva brangi”, A.
Bražinsko “Upele, šventoji”, V. Šve
do “Miško pasaka”.
MENO DARBUOTOJŲ RŪMUOSE
Vilniuje V. Mykolaičio-Putino poezi
jos vakarą surengė dramos aktorius
Laimonas Noreika. Programon jis
buvo įtraukęs eilėraščių ciklus “Sep
tynios dienos”, “Benamio dainos”,
sonetus, “Mocartą”, “Žilviną ir Eg
lę”, “Somnanbulą”.
KUPIŠKIO RAJONO KRAŠTOTY
RININKAI Lietuvos Mokslų Akade
mijos lietuvių kalbos ir literatūros
institutui įteikė apie 2.000 rajone
surinktų vietovardžių. Tai yra antras
rajonas, užbaigęs Lietuvos vardyno
rinkimo talką. Pirmieji buvo Joniš
kio rajono kraštotyrininkai. Kupiš
kėnai dabar renka žodžius savo tar
mės žodynui.
VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE savo skulptūrų ir monotipi
jų parodą surengė dail. Vytautas še
rys. Jis yra atnaujinęs daug skulp
tūrų architektūriniuose Vilniaus an
sambliuose, sukūręs keletą pamink
lų. Parodos atidaryme kalbėjęs dail.
prof. K. Bogdanas žavėjosi jo kūry
biškumu, subtiliu įvairių medžiagų
— granito, marmoro, gipso ir me
džio derinimu.
PERNAI “TIESA” buvo paskelbu
si konkursą apsakymų, spausdintų,
šio dienraščio puslapiuose. Pirmąją
600 rb. premiją laimėjo Vytautas
Rimkevičius už apsakymą “šauks
mas”, dvi antrąsias po 400 rb. — Po
vilas ir Petras Dirgėlos už apsakymą
“Kelyje su motule”, Vytautas Sirijos
Gira už apsakymą “Serenada”. Trys
trečiosios premijos po 200 rb. įteik
tos: Banguoliui Balaševičiui už ap
sakymą "Baltijos sakmė”, Broniui
Bušmai už apsakymą “Nuodėmės iš
rišimas” ir Antanui čalnariui už ap
sakymą “Brakonierių priešas”.
VYTAUTAS MAŽIULIS, Vilniaus
universiteto baltų filologijos kated
ros vedėjas, jau 20 metų tyrinėja se
nosios prūsų kalbos šaltinius, jos
žodyną ir sandarą, ryšius su kitomis
kalbomis, šiemet bus išleista antroji
jo veikalo “Prūsų kalbos paminklai”
dalis. Ji apims vertimus, papildytus
plačiais komentarais. Į pirmąją dalį
buvo įjungtos iki mūsų laikų išliku
sių XIV-XVIš. prūsų kalbos šaltinių
fotokopijos. Seniausias išlikęs baltų
kalbų paminklas yra prūsiškas, bū
tent, nedidelis XVI š. vokiečių-prūsų kalbų žodynėlis. V. Mažiulis taip
gi baigia ruošti spaudai trijų dalių
prūsų kalbos žodyną, turėsiantį apie
3.500 žodžųi. Prieš tris šimtmečius išnykusios prūsų kalbos tyrinėjimai
turi didelę reikšmę lyginamajai kal
botyrai, indoeuropiečių kalbų istori
jai.
V. Kst.

8 psi.
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REAL ESTATE

Daiva T. Dalinda, B. A.

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

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

* Nemokamas namo įkainojimas

• Nemokamas nejudomo turto

(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

įkainojimas

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

• Sęžiningas patarnavimas visuose

Tel.
Namą

537-3431
494-0605

nejudomo turto reikaluose
• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

MAE-LAINE BR1D/ILS

metų patirtis

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

PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

999 College St., Toronto, Ont.
M6H 1A8

AKTYVAI — virš *19 milijonų
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 14 %
term, indėlius 6 mėn.
131/4%
term, indėlius 1 metų
121/2%
term, indėlius 3 metų
12 %
pensiją s-tą
13 %
taupomąją s-tą
10 Vi %
spec. taup. s-tą
13 %
depozitų-čekių s-tą
6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
15 %
mortgičius nuo
.14 %
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

KASOS VALANDOS:

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

CTEDUAII’C Ell DC

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

OlCrnARO runo
2239 Bloor Street West.

•

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 nekilnojamą

nuosavybę visada

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

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

__

531-1331

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

_ .

_

_

TeleTOTiaS 531-13U5

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

Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE ss„
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Telefonas 535-1258

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 myliq, 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

Yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario bei
vasaros vestuviniais drabužiais — nuotakų, pamergių ir
kasdienine apranga.

Taip pavaizdavo VITO GERULAIČIO laimėjimą teniso turnyre Toronte latvių karikatūristas Ed. Keišs .

čius, kurie sudaro maždaug ket
virtadali tų aktorių skaičiaus.
Politinėje srityje JAV ir Kana
da kartu rūpinasi Š. Amerikos
žemyno apsauga. Esą abi vals
tybės turi kovoti prieš komu
nistini terorizmą, kuris dabar
paliečia mažąsias centrinės
Amerikos valstybes. Anapus
Atlanto JAV ir Kanada rūpinasi
Europos apsauga, smerkia So
vietų Sąjungos invaziją Į Afga
nistaną. Prez. R. Reaganas pri
sipažino, kad JAV biudžetų de
ficitai buvo išaugę iki nepake
liamo dydžio. Dėlto jam teko
drastiškai sumažinti biudžeto iš
laidas. Jis tikisi, kad iš šios
kovos su infliacija naudos tu
rės ir Kanada.

Valstybiniame Meno Centre
Otavoje svečiui pagerbti buvo
surengtas Kanados talentų kon
certas, transliuotas valstybinės
CBC bendrovės televizijos. Ja
me daugiausia pasireiškė pran
cūzų kilmės menininkai, ukrai
niečių šokėjai, baleto solistai
Karen Kain ir Frank Augustyn,
plataus pripažinimo ir Kanado
je, ir JAV susilaukusi populia
rioji dainininkė Anne Murray.
CBC dėl šios transliacijos susi
laukė daug protestų. Esą buvo
nusiskųsta, kad pagrindinis kon
certo krūvis teko Kvebeko pran
cūzams, ignoruojant kitas pro
vincijas, perdaug buvo kalbama
prancūziškai. Stebint tą trans
liaciją, iki akis krito vieno hu
moristo sąmojis. Kalbėdamas
apie skirtumus tarp JAV ir Ka
nados, jis teigė: “Jeigu aktorius
Amerikoje nori pasidaryti poli
tiku, jam teųka atsisakyti ak
torystės. Kanadoje aktorium
tampama federaciniame parla
mente. Spauda paskelbė, kad
JAV išrado nematomą ginklą.
Kanadiečiams tai jokia naujie
na, nes pas mus visi ginklai yra
nematomi...”
Viešnagės nuotaikas sudrums
tė pora tūkstančių demonstran
tų prie federacinio parlamento
rūmų, prie kurio durų žodį tu
rėjo tarti prez. R. Reaganas.
Nors buvo sustabdytas svečių
įleidimas į parlamento rūmus
ir netgi iš anksto paskelbtas
suvaržymas prie jų priartėti,
tie demonstrantai buvo taip ar
ti kalbėtojo, kad jų šūkiai truk
dė kalbą. Iš neštų plakatų aiš
kiai matyti komunistinis raugalas, kurį atskleidžia šūkiai: “Ša
lin JAV imperializmą”, “šalin
R. Reaganą, fašistinės agresijos
apaštalą”, “Protestuojame prieš
Kanados ryšius su JAV imperia
listais”. Demonstrantai netgi su
degino JAV vėliavą. Jų propa
gandinių šauksmų negalėjo su
stabdyti netgi ir min. pirm. P.
E. Trudeau įsikišimas bei jo pa
staba per mikrofoną, kad ame
rikiečiai taip pat turi skundų
Kanadai, bet jo niekas tenai nė
ra sutikęs demonstracijomis.
Šias demonstracijas, JAV vėlia
vos sudeginimą parodė visos
JAV televizijos stotys. Prez. R.
Reaganas demonstraciją sutiko
humorisitškai. Esą jis jaučiasi
kaip namie, nes demonstrantai
turbūt yra iš JAV. Prez. R.
Reaganą lydėję JAV pareigūnai
betgi prasitarė, kad tokios de
monstracijos neteko patirti net
ir prez. R. Niksonui Vietnamo
karo metais.
Provinciniai rinkimai į Kve
beko parlamentą įvyks š.m. ba
landžio 13 d. Paleistame parla
mente buvo 67 Kvebeko parti
jos nariai, 34 liberalai, 5 Tau
tinės Vienybės nariai, 2 nepri
klausomi; dviejų atstovų vie
tos nebuvo užimtos. Naujame

parlamente atstovų skaičius iš
110 bus padidintas iki 122. Kve
beko partija tikisi laimėti 80
atstovų, tačiau komentatoriai
pranašauja liberalų pergalę, nes
neseniai įvykusiuose papildo
muose rinkimuose visus 11 at
stovų laimėjo liberalai.
Pagrindinis dėmesys federaci
nės konservatorių partijos su
važiavime teko ne jos veiklos
programai, o dabartiniam vadui
J. Clarkui. Balsavimo keliu bu
vo sprendžiamas klausimas, ar
konservatoriams reikia svarsty
ti vado klausimą. Už svarstymą
pasisakė 714 suvažiavimo daly
vių, prieš — 1.409. Iš pirmo
žvilgsnio atrodo, kad balsavimą
laimėjo J. Clarko šalininkai, ta
čiau jo opozicija siekė net 33,6
% balsavusiųjų. Tai reiškia, kad
trečdalis atstovų yra nepaten
kinti J. Clarku. Net ir už jį bal
savusiųjų eilėse tikriausiai buvo
tokių, kurie norėtų kito vado,
tačiau ne dabartiniu momentu,
kai parlamente konservatoriams
reikia vienybės. Jie galbūt sva
joja apie vado rinkimus už po
ros metų. Naujo vado išrinki
mas paprastai sustiprina parti
jos poziciją federacinio parla
mento rinkimuose. Tie rinkimai
betgi gali įvykti žymiai anks
čiau, jeigu juos dėl konstituci
jos ar naftos problemų sugalvo
tų paskelbti min. pirm. P. E.
Trudeau. Net ir labiausiai už
kietėję konservatoriai abejoja,
kad juos būtų galima laimėti su
dabartiniu vadu J. Clarku. Blankokai suvažiavime nuskambėjo
pagrindinė J. Clarko kalba prieš
pat balsavimą. Kiek geriau pa
vyko paskutinė kalba. Susilau
kęs trečdalio dalyvių opozicijos,
J. Clarkas pats galėjo pasiūlyti
vado rinkimus, juose kandida
tuoti arba pasitraukti iš vado
vybės, bet jis dviejų trečdalių
pripažinimą laiko pakankamu.
Naujuoju konservatorių parti
jos pirmininku buvo išrinktas
Peter Blaikie, dvikalbis advoka
tas iš Montrealio. Jis dabar ža
da važinėti po visą Kanadą, no
rėdamas sužinoti konservatorių
nuomonę ųpie J. Clarką bei ki
tus klausimus. Vieningą paramą
J. Clarkui pažadėjo konservato
riai Kanados parlamente ir se
nate, tačiau ir jų eilėse yra aiš
kaus svyravimo.
■>

Skautų veikla
• Skautininkų sueiga — kovo 22
d., 3 v.p.p., pas seniūną jūr. s. A.
Empakerį, 35 Alanmead Cres., Isling
ton, tel. 622-5142.
• Mindaugo dr-vės sueiga — ko
vo 23 d., 7 v.v., Varžybose pirmauja
Ričardas Kalendra, surinkęs 70 taš
kų; antrasis — Algis Nausėdas su
55 t. “Žirgų” skiltis turi surinkusi
304 t., “Briedžiai” — 258.
• “Romuvai” aukojo $50: P. Gulbinskas; $10: V. A. Sekai; $9: D.
Keršienė; $8: A. L. Sapliai; $4: J.
Trinkūnienė.
• Sveikiname susižiedavusius Ma
rių Rusiną su Rūta Urbonaite ir
Liudą Rusinaitę su Raimundu Stul
giu.
• Kovo 29 d., 11 v.r., skautų būk
le šaukiamas svarbus pasitarimas ra
joninės stovyklos reikalu. Kviečiami
vadovai-vės iš Toronto, Hamiltono,
Montrealio, Londono.
• LSS korespondencinio suvažiavi
mo tvarkaraštis: vienetų sąrašai siun
čiami iki kovo 15 d., dalyvių regist
racija — bal. 30 d., kandidatų siūly
mas ir nuomonių pareiškimai —
birželio 15 d., kandidatų sąrašų pa
skelbimas — liepos 15 d., balsavi
mo lapų išsiuntimas — rugsėjo 15 d.,
balsavimo lapų grąžinimas — spalio
15 d., balsavimo duomenų paskelbi
mas — lapkričio 30 d. Suvažiavimo
prezidiumo adresas: s. fil. Liuda Rugienienė, 30717 Lund Dr., Warren,
Mich. 48093, USA. Tel. (313 ) 5739448. C. S.

SPOKTAS
Bjorn Borg žaidė eilę parodomų
teniso rungtynių Azijoje. Jis laimė
jo prieš Vitą Gerulaitį Jakartoje ir
Kuala Lumpur, tačiau netikėtai jam
pralaimėjo Hong Konge (6-4, 3-6,
6-4, 7-6).
Leonas Rautinšas sėkmingai žai
džia Syracuse universiteto krepšinio
komandoje. Įtemptoje kovoje laimė
jo prieš Villanova 83:80 ir tapo “Big
East Conference” meisteriais. Leo
nas buvo išrinktas vertingiausiu tur
nyro žaidėju. J. B.
Slidinėjimo pirmenybės. Vasario
8 d. estų sporto klubas Kalev su
rengė baltiečių lygumos slidinėjimo
pirmenybes Moonstone, Ont. Daly
vavo 21 estas ir 11 lietuvių. Geros
slidinėjimo sąlygos ir tvarkingas
lenktynių takų paruošimas prisidėjo
prie varžybų sklandumo. Mergaičių
klasėje V. Kijauskaitė (Žaibas) lai
mėjo I vietą, L. Žiedonytė (Žaibas)
— II. T. Kižys išsikovojo, jaunių kla
sėje I v. Vyrų, moterų ir veteranų
klasėse pirmas tris vietas laimėjo es
tai.
Toronto veteranų slidininkų perei
namoji klubinė taurė atiteko Klevelando Žaibo klubui, surinkusiam
86 taškus (51.5 alpinistėse ir 34.5
lygumos). Si taurė įsteigta slidinin
kų aukomis: J. Danaičio, J. Gustai
nio, K. Kėkšto, S. Krašausko, H.
Lapo, V. Paulionio ir L. Stosiūno.E.

SPORTAS LIETUVOJE
Jaunimo lengvosios atletikos užda
rų patalpų pirmenybėse Maskvoje
čempijonės vardą 60 metrų bėgime
su kliūtimis išsikovojo vilnietė Ne
ringa Untonaitė, šį nuotolį įveikusi
per 8,67 sek. Tai yra naujas Lietuvos
moterų rekordas. Nors 100 metrų (bė
gime su kliūtimis N. Utonaitė teuž
ėmė III vietą su 14 sek. rezultatu, ji
vėl pagerino ligšiolinį Lietuvos mote
rų rekordą — 14,1 sek., kurį 1972 m.
buvo pasiekusi šiaulietė N. Kvietkauskaitė. N. Untonaitė, trenerio V.
Sabaliausko auklėtinė, treniruotes
yra pradėjusi tik prieš trejetą metų.
Po pustrečio mėnesio pertraukos
vyrų rankinio augščiausioji lyga
Minske pradėjo antrąjį XX-jų pirme
nybių ratą. Pirmon vieton tada buvo
iškopęs Kauno “Granitas” su 17 su
rinktų taškų. Kovos pradžia Minske
granitiečiams nebuvo sėkminga: pa
siekta tik viena pergale, dvejos rung
tynės užbaigtos lygiomis. Pirmon vie
ton iškopė III-je vietoje buvusi Mins
ko ASK komanda, o “Granitas” atsi
dūrė Il-je vietoje. Šios abi koman
dos betgi turi lygų taškų skaičių —
po 21-ną, tad pozicija vėl gali pasi
keisti. Trečioje vietoje yra Maskvos
kariškių CASK klubas su 19 taškų.
Augščiausioji moterų krepšinio ly
ga, kuriai priklauso Vlniaus “Ki
birkšties” komanda, pradėjo antrąjį
pirmenybių ratą. Vilnietės krepšinin
kės pirmąjį ratą užbaigė Vl-je vieto
je su penkiomis pasiektomis pergalė
mis. Antrajame rate “Kibirkšties” ko
manda susilaukė net penkių pralai
mėjimų iš eilės. Su ligšiolinėmis pen
kiomis pergalėmis vilnietės krepši
ninkės nukrito į beviltišką IX vietą
dvylikos komandų lentelėje. Pirmo
je vietoje dabar yra Rygos TTT ko
manda su 15 laimėjimų, II — Novo
sibirsko “Dinamo” su 14, III —
Maskvos CASK klubas su 11.
Kauno “Granito” rankininkai daly
vavo tarptautiniame vyrų rankinio
turnyre Sofijoje. Išvykoje negalėjo
dalyvauti V. Novickis, priklausantis
Sovietų Sąjungos rinktinei, pradėjusai treniruotes. Kauniečiai po pra
dinių pergalių prieš vengrus ir ru
munus nugalėjo bulgarus 30:28, olan
dus — 27:20. Kovoje dėl I vietos
“Granitas” susitiko su Ispanijos at
stovais. Šias lemiamas rungtynes 32:
17 rezultatu laimėjo ispanai, Mask
vos olimpiadoje užėmę V vietą. “Gra
nitas” atsidūrė II vietoje, o III vie
tą užėmė Vengrijos rankininkų rink
tinė, Maskvos olimpiadoje buvusi
ketvirta.
Kaune kasmet surengiamos tradi
cinės motociklininkų lenktynės, skir
tos S. Dariaus ir S. Girėno atmini
mui. Šiemetinėse dalyvavo 196 mo
tociklininkai. Lietuvos atstovus lai
mė lydėjo tik jaunųjų grupėje, kur
čempijonu tapo Biržų rajono “Ta
rybinio artojo” kolchozo atstovas A.
Tryrka. Suaugusiųjų lenktynes lai
mėjo latviai A. Žukas, V. Grandis,
A. Kubavertas ir gudas I. Sepetas.

Krautuvė atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio
9 v.r. — 9 v.v., šeštadieniais 9 v.r. — 6 v.v.

1603 Clarkson Rd. N.
Mississauga, Ontario

Telefonas 823-5960

(Clarkson Rd. Plaza)

Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
Telefonas 489-1543.
Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių
reikalus, įkainojant namus ir t.t.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

•

PARAMA

MOKA:
14 % už 90 dieną term, indėl.
1314% už 6 mėn. term, indėlius
121/2% už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
13 % už pensiją ir namą planą
13 % specialią taup. sąsk.
1014% už taupymo s-tas
6 % už čekią -s-tas (dep.)

IMA:

15% už asm. paskolas
14% už mortgičius

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario

532-1149

ir
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Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumal • NuomoJImas

m Angelė E. Karnienė
REALTOR

• • •

BROKER

• • •

NOTARY

p Q rp A rp p 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, FL 33706
JCiO 1 IX 1 Je 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 praktika.

1000 College St. • LE 1-3074

e Sav. 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 j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą
• Priimame siuntinių užsakymus.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta
482 Roncesvalles Avė.,
Telefonas
Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5
531-3098
*r Janav*čiai

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.)
nn —_
-Toronto, Ont., M6R 1V5
FILTS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiai

AtA
MYLIMAI SESUTEI

LEOKADIJAI NAVAKAUSKIENEI
Lietuvoje mirus,
brolį VLADĄ RAMANAUSKĄ ir jo šeimg nuoširdžiai

E E Majauskai

užjaučia —

Lietuviai ir lenkai Estijoje
Prieš.II D- karą iš 1.2 milijo
no Estijos gyventojų apie 1500
buvo lenkai. Sezoniniams žemės
ūkio darbams atvykdavo dar
apie 5.000 lenkų, tačiau jie jo
kios įtakos Estijos lenkų gyveni
mui neturėjo. Rusams okupavus
Estiją, jų likimas buvo panašus
į kitų to krašto gyventojų liki
mą, įskaitant ir trėmimą į Si
birą.
II D. karui pasibaigus, lenkai
iš Gudijos, Ukrainos ir Lietuvos
vyko į Estiją bei Latviją uždar
bių tikslais ir pagal 1970 m.
Sov. Sąjungos statistiką iš 1.273.000 Estijos gyventojų buvo
apie 2.500 lenkų. Jų buvimas
ypač yra pastebimas katalikiško
se parapijose, kurių Estijoje yra
dvi — Taline ir Tartu. Kunigas
yra tik vienas. Jis yra 80 metų
turįs ir gerai lenkiškai kalbantis
latvis Krumpan, kuris nuolatos
gyvena Taline, o į Tartu vyksta
tiktai pamaldų atlaikyti.
Sekmadieninės Mišios Taline
yra laikomos lotyniškai, kadan
gi jose dalyvauja lenkai, lietu
viai ir lenkų kilmės lenkiškai
nekalbantieji estai. Evangelija
skaitoma estų, lenkų ir lietuvių
kalbomis. Tomis pačiomis tri
mis kalbomis yra sakomi ir pa
mokslai. Spalio mėnesį kasdien
Nauji nuostatai namų darbi
ninkams, paskelbti Ontario dar
bo ministerijos, teikia sustiprin
tą globą virėjams, tarnaitėms,
šeimininkėms, auklėms ir pana
šiems asmenims, dirbantiems
daugiau kaip 24 valandas į sa
vaitę. Nuo 1981 m. sausio 1 d.
namų darbininkai (domestic
employees) turi teisę gauti $24
į dieną, $132 į savaitę, $568 į
mėnesį arba $3 į valandą. Šei
mininkai gali atskaityti nuo at
lyginimo $50 į savaitę už kam
barį ir maistą. Namų darbinin
kai turi teisę gauti mažiausiai
38 nepertraukiamas valandas į
savaitę laisvo laiko, nemažinant
atlyginimo. Jeigu jie dirba lais
valaikio valandomis, turi gauti
tiek pat laisvų valandų kitu lai
ku arba po $3 j valandą. Namų
darbininkai turi teisę į dvi sa
vaites atostogų per metus ir ma
žiausiai 4% nuo metinio atlygi
nimo. Be to, jie turi teisę gauti
septynias apmokamas šventines
dienas į metus. Jeigu jie dirba
šventą dieną, turi gauti kitą lais.’vą dieną, reguliariai apmokėtą,
prieš sekančių metų atostogas.
Šie nuostatai netaikomi vaikų
prižiūrėtojom ir bendrovėm.

Optical Studio

lenkiškai yra skaitomos litani
jos ir kalbamas Rožinis. Lietu
viškai tai yra daroma tiktai pir
mą mėnesio sekmadienį. Jauni
mo šventovėse būna nedaug.
Dar rečiau galima pamatyti vai
ką. Beveik pusė pamaldų daly
vių eina Komunijos, kiekvienas
turi Rožinį ir maldaknygę. Vy
ras, tarnaujantis Mišioms, yra
lenkas.
1979 m. Didžiosios Savaitės
pamaldos buvo laikomos pagal
lenkų papročius. Buvo paruoš
tas daugybe gėlių papuoštas
Kristaus karstas, Didįjį šešta
dienį buvo šventinama ugnis ir
maistas, giesmė “Linksina diena
mums nušvito” buvo džiaugs
mingai giedama lenkiškai. Pri
sikėlimo pamaldose, kurios tru
ko nuo 8 iki 11 v.r., dalyvavo
apie 500 asmenų, kurių dalis
atvyko iš gana toli. Pamokslas
buvo sakomas trimis kalbomis,
bet giedama buvo tiktai lenkiš
kai. Procesija vyko šventovės
viduje.
Jonų-Paulių II išrinkus popie
žiumi, suomių televizija, kuri
yra matoma ir Estijoje, tam įvy
kiui paskyrė visą valandą, šią
programą estai su džiaugsmu
stebėjo. Negausūs estai katali
kai buvo patenkinti, kad popie
žiumi buvo išrinktas lenkas. Čia
nesimatė to rezervuotumo, pa
stebimo Lietuvoje ir Ukrainoje,
kur primenama lietuviška arba
ukrainietiška popiežiaus kilmė.
Lietuviai savo tvirtinimus remia
neva lietuviška Vojtylos pavar
de, o ukrainiečiai — jų kalbos
mokėjimu ir šeimos ryšiais. Ta
lino katalikų parapijos klebonas
popiežiaus karūnacijos dieną
per pamokslą išreiškė savo
džiaugsmą, kad popiežiumi buvo
išrinktas lenkas, nes jis gerai
žino tikinčiųjų būklę už Geleži
nės Uždangos.
(“Kultūra” 1980 m.,
gruodžio mėn.)

Šypsenos
Biržoje.
Finansininkas buvo paklaus
tas apie jo sėkmingą operacijų
paslaptį biržoje su akcijomis.
— Čia nieko ypatingo. Nėra
jokio genialumo, t i k reikia
pirkti akcijas iš pesimistų, o jas
parduoti — optimistams. . .
Silpna prekyba
— Ar tiesa, kad jums preky
ba nelabai sekasi?
— Deja, jei protarpiais neuž
eitų antstolis, kartais per visą
dien4 nesulaukčiau žmogaus.

OPTIKAS R. SCHMID

Vieta bus užleista
Paryžiaus istorinio muzėjaus
prižiūrėtojas vienam lankyto
jui priminė, kad jis sėdįs ant
karaliaus Barbarosos kėdės.
— Aš tai gerai žinau, — atsa
kė lankytojas. — Kai tas ponas
sugrįš, aš jam užleisiu vietą. . .
Parinko Pr. Alšėnas

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

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neatigštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

ED. KONDRATAS, siuvėjas
'

Toronto, Ont. M6J 1W9

1113 Dundas St. W.,

Tel. 533-5454

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

NAMAI

TONY
VACYS

•

ŪKIAI

•

2EMĖ

GENYS

231-2839

ŽIŽYS

232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

DDAUDA ■ (įSr)
BALIO MASKELIŪNO
‘
INSURANCE AGENCY LTD.

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6
V/SŲ /?OS/4/ DRAUDA

•

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Išrinkime Į Ontario
parlamentą

Baltistikai Puoselėti Draugi
ja kviečia visus baltiečius atsi
lankyti š. m. kovo 23, pirmadie
nį, 8 v. v., į estų TARTU COL
LEGE, 310 Bloor St. West (į ry
tus nuo Spadina Avenue), kur
estų prof. Rein Taagepera kal
bės tema: “Ar baigsis rusų ant
plūdis?”
Paskaitininkas — estų moks
lininkas, Kalifornijos universi
teto socialinių mokslų profeso
rius, plačios erudicijos žmogus,
turįs magistrą bei doktoratą
branduolinės fizikos bei jos at
šakų (Toronto ir Delaware uni
versitetuose), taip pat magistrą
loginių mokslų ir tarptautinių
santykių. Jis gvildens Baltijos
kraštų gyventojų sudėties pasi
keitimus 1950-1990 metais. Įėji
mas į šią paskaitą nemokamas.
Dabartiniu metu dr. Taagepe
ra drauge su mūsų dr. R. Misiū
nu rašo knygą “Aneksijos me
tai. Baltijos valstybės 1940-1980
metais” (“The Years or Depen

c.

Petrą
ŠIMONĖLI,
LIBERALŲ PARTIJOS
KANDIDATĄ

HIGH PARK-SWANSEA
apylinkėje

Būstinė: 1574 Bloor St. W„
Toronto, Ontario

tel. 535-9031
Sault Ste. Marie, Ont.

^PRANEŠIMAS
LIETUVIŲ NAMŲ NARIAMS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir
"LABDARA FOUNDATION" NARIŲ METINISVISUOTINIS SUSIRINKIMAS yra šaukiamas 1981 m.

kovo 22, sekmadienį, 3 vai. po pietų,
Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje,
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.
SUSIRINKIMO

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS
praėjo su dideliu pasisekimu. Pro
gramą pranešinėjo prof. dr. Ant.
Klimas. Priimta ir pasiųsta rezoliu
cija, įtaigiojanti JAV prezidentą
įjungti Lietuvos, Latvijos ir Estijos
klausimą į Amerikos vedamą užsie
nio politiką.
Miesto burmistras priėmė gausią,
lietuvių delegaciją vasario 20 d. ir
paskelbė Lietuvių Dieną Ročesteryje.
Vaizdus iš Lietuvių Dienos paskel
bimo burmistro įstaigoje vietos te
levizijos X kanalas perdavė per va
karinės žinias. Delegacijai vadovavo
ALTos sk. pirm. J. Jurkus.
Kitos televizijos stotys perdavė
vaizdus iš minėjimo salėje vasario
22 d.; XIII kanalas minėjimo dieną
ir pirmadienio rytą perdavė pasikal
bėjimą su disidentu prof. Tomu
Venclova. Jo kalba buvo išklausyta
su’dideliu dėmesiu. Jis vaizdžiai nu
pasakojo dabartinę Lietuvos padėtį,
disidentų veiklą ir laisvos Lietuvos
ateities vizija, kurios, jo manymu,
gal daugelis iš mūsų sulauks. Išva
karėse T. Venclova dalyvavo litera
tūros vakare, kurį surengė rašyt. Jur
gis Jankus. Vasario 16 minėjimas
trumpai buvo aprašytas dienraštyje
“Democrat & Chronicle”.
Per vietos lietuvių radiją minėji
mą surengė R. ir Aid. Kiršteinai.
Pamaldas už žuvusius laisvės kovo
tojus laikė kun. J. Vaškys ir pasa
kė jautrų pamokslą. Šventovėje ir
salėje gražiai giedojo ir dainavo vie
tos Lietuvių Bendruomenės choras,
kuriam vadovavo J. Adomaitis ir
vargonais bei pianinu, akompanavo
muz. R. Obalis. Meninę .programą sa
lėje praturtino Jadvygos Reginienės
tautinių šokių būrelis.
Salėje aukų buvo surinkta $2205.
Jos paskirtos: ALTai — $1709, L.
B-nei — $386, VLIKui — $110. Au
kos teberenkamos toliau, j.j.
KUN. DR KĘSTUTIS TRIMAKAS,
psichologijos daktaras, “Ateities” ir
“Aidų” žurnalų redaktorius, balan
džio 3, 4 ir 5 d.d. Ročesterio lietuvių
parapijoje ves susikaupimo dienas
(rekolekcijas). Jis daug rašo krikš
čionybės klausimais, ypač “Ateities”
žurnale, ir daug laiko skiria religi
niam bei tautiniam jaunimo auklė
jimui. Balandžio 3, penktadenio, va
kare bus progos prie kavos puodu
ko arčiau su juo susipąžinti ir išsi
kalbėti kiekvienam rūpimais reli
giniais ir kitais dvasinės buities klau
simais.
Sekmadienį, balandžio 5 d., tuoj po
vienuoliktos valandos Mišių, jis daly
vaus Ročesterio ateitininkų susirin
kime, kuriame aptars “Ateities” žur
nalo 70 metų sukaktį. Ks.

DARBOTVARKĖ

L Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas —
a. susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus,
b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų
3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,
c. visuomeninės veiklos komisijos, d. statybos
komisijos
5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1980 metų apyskaitų tvirtinimas
9. 1981 metų sąmatos tvirtinimas
10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
1 1. Valdomųjų organų rinkimai: a. valdybos (penki
nariai), b. revizijos komisijos (vienas narys).
12. Einamieji reikalai — sumanymai ir rezoliucijos
13. Susirinkimo uždarymas

Rochester, N.Y.

1981. III. 19 —Nr. 12 (1623)

psl. 9

•

Baltiečiu paskaita Toronte

advokato

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS. Nau
jai išrinkta KLB Sault Ste. Marie
apylinkės valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. Albinas Vanagas, sekre
torius Anicetas Petronis, iždininkas
Pranas Umbrasas, nariai — Antanas
Balčiūnas, EI. Dabulskienė. Revizi
jos komisija: Vyt. Skaržinskas, VI.
Mockus, K. Slyžys.
,
Prie šios valdybos sudarymo pri
eita tiktai po dviejų apylinkės
susirinkimų. Į pirmąjį susirinkimą
1980 m. gruodžio 20 d. atvyko tik as
tuoni asmenys, neskaitant senosios
valdybos narių. Antrasis susirinki
mas įvyko 1981 m. vasario 14 d. Jis
buvo šaukiamas kaip paskutinis, ku
riam neįvykus, beliktų valdybai su
daryti likvidacinę komisija, šį sykį
susirinko apie 20 asmenų ir pagaliau
sudarė valdybą dvejų metų laikotar
piui. Linkime jai geriausios sėkmės.
V. S.

•

Šiais'metois į Lietuvių Namų valdybą bus prirenkami
penki nariai. Iš valdybos išeina: V. Dauginis, S. Kuzmas,
H. Lapas, A. Pacevičius ir J. Slivinskas. į Lietuvių Namų
revizijos komisiją bus renkamas vienas narys. Iš revizijos
komisijos šiais metais išeina B. Saplys.

Lietuvių Namų valdyba siūlą, kad nariai gautų iš
nominuoto kandidato-ės raštišką sutikimą. Tam yra pa
ruoštas specialus blankas, kurį nariai gali gauti Lietu
vių Namų raštinėje arba sekmadienio popietės metu.
Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nema
žiau kaip du nariai) pasirašytų nominacijos blanką ir
įteiktų metinio susirinkimo metu nominacijų komisijai.

LANKYS KANADOS VAKARUS
Kanados Lietuvių Katalikų
Kunigų Vienybės siunčiamas
kun. Liudas Januška, OFM, šios
Gavėnios metu aplankys Vaka
rų Kanados lietuvius, rūpinda
masis jų sielovada. Aplankys
šias vietoves: Winnipegą, Kaigarį, Edmontoną ir Vankuverį.
Štai jo kelionės tvarkaraštis.
Kovo 25 d. 7.30 v. r., jis iš
skrenda CP lėktuvu iš Toronto
(skrydis 185) ir nusileis Winnipege 8.50 v. r. (laiko skirtumas
— viena valanda) Kovo 29, sek
madienį, 7 v. r. išskrenda į Kalgarį (skrydžio nr. 251) ir nusi
leidžia Kalgaryjė 7.55 v. r. (lai
ko skirtumas — viena valanda).
Balandžio 2 d., 1.15 v p. p., “Pa
cific Western” lėktuvu (skry
džio nr. 543) išskrenda į Ed
montoną ir nusileidžia Munici-

pal aerodrome 1.55 v. p. p. Ba
landžio 8 d., 11.55 v. r., iš Edmontono International aerodro
mo “Air Canada” lėktuvu (skry
džio nr. 123) išskrenda į Vanku
verį ir nusileidžia 12.21 v. p. p.
(laiko skirtumas — viena valam
da). Balandžio 13 d., 1.30 v. p.
p., “CP Air” lėktuvu (skrydAc
nr 180) išskrenda į Torontą,,
kur nusileis 8.40 v. v.
Minėtose vietovėse lietuviai
pasirūpina vieta pamaldoms ir
kita pagalba lankančiam kuni
gui,'pasiryžusiam padėti visiems
tautiečiams.

Miami Beach, Florida
ATITAISYMAS. “TŽ” 8 nr. žinio
je apie šaulių šventę, ruošiant rank
raštį spaudai, įsibrovė klaida: “Auš
ros” kuopos pirmininkas yra Myko
las Vitkus, o ne Vaitkus. Atsipra
šome. Red.

„Dievas grįžta..
(Atkelta iš 1-mo psl.)

dino “didžiuoju XX šimtmečio
stebuklu, kuris, kaip paprastai,
tuo metu nebuvo pastebėtas”.
Rašinio pabaigoje klausiama:.
“Ar norite prisidėti prie to
visuotinid labdaros darbo, pa
dėdami šių dienų kankiniams,
kurie kenčia už Kristų? Būti su
jais XX šimtmečio sutemose yra
garbės pareiga. Mūsų pagalba
— vos mažutė dalelė jų herojinėję laikysenoje, bet ji pade-.
da”.

KUN. KAZIMIERAS PUGEVICIUS,
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos
reikalų vedėjas, kalba Toronte šalpos
vakaronėje
• Nuotr. B. Tarvydo

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

Lietuvių Namų valdyba

*

dence: The Baltic States 19401980”).
Dr. Taagepera ypač gerai
orientuojasi statistinėje analizė
je, sugeba surišti visus turimus
duomenis, nebūtinai betarpiškai
giminingus.
Nacių plane “Generalplan,
Ost” iki 1960 metų buvo norėta
apgyvendinti Baltijos kraštų te
ritorijoje 520,000 vokiečių. Jų
vietoje iki 1960 metų toje teri
torijoje apsigyveno 1.100.000
rusų. Kokia Baltijos gyventojų
ateitis, išgirsime iš paskaitinin
ko. Būtų gera, kad ne tik vyres
nioji karta, ne tik čia universi
tetus baigę, bet ir studijuojantis
ifnlusis jaunimas (neišskiriant
nė vyresniųjų klasių gimnazis
tų) pasinaudotų reta proga su
sipažinti su konkrečiais duome
nimis mums visiems taip rūpi
mu klausimu: ar sovietinė oku
pacija mums nereikš biologinio
sunaikinimo?
Po paskaitos bus neformalios
diskusijos bei kava. VI. Š.

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

ekskursijos
į Vilnių ’miestus &
metu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gegužės
Gegužės
Birželio
Liepos .
Rugpjūčio
Rugsėjo
Rugsėjo
Rugsėjo

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

Telefonai:

3031 Bloor St. W., Suite 200

įstaigos

R,OyaAVrk

Toronto, Ontario
M8X1C5

(416) 231-4138
namų 249-2637

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

2299 Dundas St. W.,
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
(Kampas Bloor Ir Dundas St.)

W.

g.

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

TX

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu
V. BAČĖNO adresu ir telefonu

TE

DRESHER

JjRESHER-jjARAUSKAS
233-3334

-

231-2661

-

INSURANCE

agency

231-6226

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

BA€ E N AS
All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 v,r. 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

INSURANCE
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West
•
Toronto

822-8480
•

Ontario

10 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

• 1981. III. 19 —Nr. 12 (1623)

TORONTO
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Tikinčiosios Lietuvos Dienos
proga Lietuvos Kankinių parapijoje
surinkta $1,616.70 Lietuvos tikinčių
jų šalpai. Pinigai persiųsti Kanados
Lietuvių Katalikų Centrui, kuris rū
pinasi religine šalpa.
— Anapilio Moterų Būrelio pa
stangomis išausto didelio kilimo
“Anapilis” sutiktuvės — balandžio
12, sekmadieni, Anapilio salėje (žiūr.
skelbimą).
— Dėvėtų drabužių vajų pradėjo
Anapilio Moterų Būrelis. Iš jų bus
sudaryti siuntiniai Suvalkų trikam
pio ir Lenkijos lietuviams. Drabužiai
priimami sekmadieniais kilimo kam
baryje.
— Lietuvių kapinių aptvėrimui pa-1
aukojo $100: E. P. Pawelko, J. M. Sefleriai, O. Tačiliauskienė, K. J. Batū
ros, V. Bucevičius, K. Dulevičius, M.
Raškauskas, Gampp-Mašalaitė; $50:
M. Antanaitis; $40: J. Zakaras; $20:
J. Zabulionis, E. Dickson, G. S. Kra
sauskai.
— Mišios sekmadienį, kovo 22, 10
v.r. — už a.a. Luką ir Oną Gataveckus, 11 v.r, — už a.a. Juozą Puzyrą ir
motiną a.a. Stefaniją Puzyrienę.

— Gavėnios metu kasdien laiko
mos Mišios 7.15, 8 ir 9.30 v.r.: penk
tadieniais Kryžiaus keliai 7 v.v.
— KLK Moterų Draugijos šios pa
rapijos skyriaus susirinkimas — šį
sekmadienį po 11.30 v. Mišių Parodų
salėje. Dr. O. Gustainienės paskaita
“Kas naujo medicinoje?".
— Metinė parapijos vakarienė —
kovo 29 d., 5 v.p.p., par. salėje. Bi
lietai pardavinėjami po 10 ir 11.30
v. Mišių salėje. Programą atliks pa
rapijos choras. Bilietų kaina $15 as
meniui, pensininkams ir studentams
$13.,
— Sv. Raštas mokslo šviesoje —
tai paskaitų ciklas, aiškinamas Gavė
nios metu antradieniais, 7 v.v., Paro
dų salėje. Praėjusį antradienį daly
vavo per 40 žmonių. Sekanti paskaita
— kovo 24 d., 7 v.v.
— Ekskursija į Sv. žemę, Romą ir
Asyžių — rugsėjo 13-26 d.d. Lėktuvų
kainos netolimoje ateityje gali kilti,
tad suinteresuoti kelione prašomi
tuojau registruotis. Smulkus kelionės
planas gaunamas parapijos raštinėje.
— A.a. Valentinas Rūtalė, 61 m.,
palaidotas iš Prisikėlimo šventovės
lietuvių kapinėse. Paliko žmoną Mag
dę, sūnus Morkų ir Mykolą, seserį
Hedi.
— Metinis parapijos susirinkimas
ir dešimties naujų tarybos narių rin
kimas — balandžio 5 d., po 11.30 v.
Mišių Parodų salėje. Nominacijų ko
misija: A. Bumbulis 769-6038, E. čižikienė 769-2129, L. Baziliauskas 2798226.
— Parapijai ir skoloms mokėti au
kojo: A. A. Smigelskiai $100, P. M.
Krilavičiai $100, Br. G. Narbutai
$100, V. S. Liuimos $100, M. Rūtalė
savo vyro a.a. Valentino atminimui
$100, K. A. S. Bubeliai $70, T. V.
Sičiūnai $50, J. L Morkūnai $50, K.
G. Budreckai $50, P. V. Dalindos
$50, A. E. Kiškiai $50, B. L. Laučiai
$50, V, Žemaitis $50, A. E. Baltru
šaičiai $50, dr. P. Vytė $50, L. J. Dū
dos $40, A. A. Jagėlos $40, V. Z.
Gvaldos $40, O. Mašalienė $40, B. S.
Žutautai $30, O. Grigaravičienė $30,
S. V. Vaitkai $30, B. Birštonas $30,
P. Jakubauskas $25, V. K. Gapučiai
$25, kiti — po mažiau.
— Parapijos rekolekcijos, kurias
ves kun. Paulius Baltakis, OFM, pra
sidės kovo 29 d., baigsis balandžio 5
d.
— Mišios sekmadienį 8 v. padėkos
intencija, užpr. M. Skrinskienė, 9 v.
Už Antaną Stauską, užpr. V. S. Luimos, 10 v. už Mariją ir Antaną Šel
mius, užpr. sūnus Antanas, 11.30 už
parapiją, 7 v.v. už Juozą Siminkevičių, užpr. P. B. Sapliai.

NORITE TAPTI KUNIGU?
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės:

Father Nigro, Gonzaga U.
Spokane, 99259, USA.

Lietuvių Namų žinios
— “Gintaro" ansamblio metinia
me koncerte, įvykusiame kovo 8 d.,
sekmadienį, Mindaugo menėje daly
vavo per 400 publikos ir 150 šokėjų.
Mortos menėje tuo pačiu metu vyko
"Gintaro" veiklos paroda, kurioje bubuvo išstatyta daug nuotraukų, albu
mų, suvfenyrų, festivaliuose laimėtų
dovanų ir kitų įdomių rodinių.
— Metinis LN Šachmatų Klubo
narių susirinkimas — kovo 22, sek
madienį, 2 v.p.p., Vytauto , D. menės
balkone.
— Metinis Toronto Lietuvių Sen
jorų Klubo narių susirinkimas — ko
vo 31, antradienį, 2 v.p.p., Gedimino
pilies menėje. Bus valdybos rinki
mai, 1980 m. apyskaitos, valdybos
pranešimai.
— Metinis Toronto Lietuvių Sen
jorų Klubo pobūvis — balandžio 28,
antradienį, Gedimino pilies menėje.
— LN Vyrų Būrelio valdyba kovo
14, šeštadienį, Gedimino pilies menė
je surengė tradicinį metinį pobūvį
penkerių metų veiklos sukakčiai pa
minėti. Būrelis buvo suorganizuotas
1976 ni. sausio mėn. Jo tikslas — pa
dėti Lietuvių Namams kultūrinėje ir
visuomeninėje veikloje. Pobūvyje da
lyvavo per 80 narių ir svečių.

I Baigiant ruošti šį “T2” nu/merį, gautas pranešimas iš Ro/ mos, kad kovo 5 d. lietuvių ko/ plyčioje, Sv. Petro bazilikoje,
/ minint lietuvių Sv. Kazimiero
į kolegijos sukaktį, Sv. Tėvas Jonas-Paulius II atnašavo Mišias
su lietuviais, vyskupais bei kuni
gais ir pasakė pamokslą lietuvių
kalba. Vatikano dienraštis
“L’Osservatore Romano” pir
mame puslapyje išspausdino
gana plačią informaciją apie tą
iškilmę ir Sv. Tėvo pamokslo
tekstą lietuvių kalba. Platesnė
informacija — sekančiame
“TŽ” numeryje.
. Sol. Slava Žiemelytė, koncer
tavusi įvairiose vietovėse, šio
mis dienomis išleisdino plokš
telę “Su jumis”. Joje įdainuo
tos lietuvių ir kitataučių kompo
zitorių rinktinės dainos, gies
mės ir kitokios kompozicijos.
Akompaniatorius — muz. J. Govėdas. Plokštelė gaunama lietu
vių spaudos kioskuose ir Toron
to L. Namuose.
Mažosios Lietuvos Moterų
Draugijos ruoštas tradicinis
šiupinys kovo 3 d. didžiojoje
Prisikėlimo salėje susilaukė
gausių dalyvių. Susėdus prie
gražiai paruoštų stalų, vakarą
pradėjo pirm. Grita Baltaduo
nienė, kviesdama garbės pirmi
ninkę Elzę Jankutę tarti įvadinį
žodį. Vakarui pritaikytą kalbą
pasakė klaipėdietis Ansas Lymantas, buvęs “Lietuvos Pajū
rio” redaktorius, atvykęs iš
Montrealio su savo žmona. Hil
da Lasienė paskaitė ištraukų iš,
Donelaičio “Metų”, o Asta Šernaitė ir Kristina Dambaraitė pa
deklamavo eilėraščių. Vyrų cho
ras “Aras” padainavo smagių
dainų. Sukalbėjus maldą ev. ku-'
nigui A. Žilinskui, visi vaišinosi
šiupiniu, gamintu pagal Done
laičio aprašymą. Sakoma, kad
minint 100-sias Donelaičio mir
ties metines, į Bitėnus pas M.
Jankų atvyko prof. Tetzneris.
Juodu nuvažiavo į Tolįminkiemį
padėti vainiko Donelaičio palai
dojimo vietoje. Ta proga viena
tolminkiemietė pagamino šiupi• nį ir juo vaišino .svečius . . .
Šiupinys Prisikėlimo salėje
baigtas gausia loterija, kuriai
laimikius suaukojo duosnūs tau
tiečiai bei tautietės.

TRIJŲ TORONTO LIETU
VIŲ PARAPIJŲ moterų drau
gijos kovo 15 d. L. Namuose su
rengė koncertą, kurio progra
mą atliko solistė Praurimė Ragienė iš Čikagos ir sol. Rimas
Strimaitis. Koncertas pradėtas
punktualiai 4 v. p. p. Rengėjų
vardu atidaromąjį žodį tarė
KLK Moterų Draugijos Lietu
vos Kankinių par. skyriaus
pirm. G. Trinkienė, pranešda
ma, kad šis koncertas surengtas
jungtinėmis moterų draugijų
pastangomis okupuotos Lietu
vos kalinių šeimų šalpai. Kon
certą solistai pradėjo St. Gailevičiaus duetu “Paviliojo mergu
žėlę” ir J. Stankūno “Meilės
balsai”. Sol. P. Ragienė pirmo
je dalyje atliko visą eilę lietu
vių kompozitorių dainų, o ant
roje — kitataučių kompozitorių
kūrinius, daugiausia operų ari
jas. Lietuviškai operai atstova
vo Birutės arija iš operos “Bi
rutė” M. Petrausko. Iš visu so
listės dainuotų kūrinių įspūdin
giausias buvo Vyt. Jurgučio dai
nų ciklas “Mergaitė namų šešė
liuose”, apimantis penkis Įvai
rios nuotaikos fragmentus. Sol
R. Strimaitis pirmoje dalyje
taip pat dainavo lietuvių kom
pozitorių kūrinius, o antroje —
tarptautinių kompozitorių su
kurtas. operų arijas, daugiausia
draminio atspalvio, nors jo bal
sui labiau tinka lyrinio pobū
džio kūriniai. Kaip įtarpą pro
gramoje Ramūnė Jonaitienė,
“Aitvaro” aktorė, paskaitė žmo
gaus teisių kovotojos O. Lukauskaitės-Poškienės eilėraštį. Pa
baigai abu solistai padainavo
dvi arijas iš operos “Traviata”,
nuotaikingai užbaigdami pro
gramą. Jiems akompanavo muz.
J. Govėdas. Visi programos atli
kėjai susilaukė gaūsių katučių
bei gėlių ir rengėjų padėkos,
kurią išreiškė G. Trinkienė. Ji
taipgi padėkojo visoms talkinin
kėms bei talkininkams, kurių
dėka šis koncertas susilaukė
plataus dėmesio ir beveik 500
klausytojų. Apie meninę kon
certo vertę tepasisako muzikai.

Augštesnieji Lituanistiniai
Kursai Toronte dėkoja KLB To
ronto apylinkės valdybai ir Pri
sikėlimo bankui, paaukojusiems
po $100 mokymo priemonėms
įsigyti.
Kursų vedėjas

Lietuvio Gilioro Urbono anglų kalba
leidžiamo
supažindinimo
laikraščio
sukaktuvinis

spaudos vakaras
Vakaro rengėjai maloniai kviečia tautiečius atsilankyti j ši renginį, kuris įvyks š. m.

kovo 28, šeštadienį, 6 valandą vakaro, Lietuvių Namuose,
Vytauto Didžiojo menėje, 1573 Bloor Street West, Toronto,

Ontario,

M6P 1A6

VAKARO PROGRAMA: paskaita — dr. ALEKSANDRAS ŠTROMAS iš Anglijos. Hamiltono
"AUKURO" dainos vienetas ir ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ. Šilta vakarienė su
vynu, kava ir pyragaičiais. Veiks "Bacho" kampelis su stipriais ir švelniais gėrimais.

Dalyvaukime ir paremkime šį už pavergtųjų laisvę kovojantį laikraštį. Bilietai gaunami:
Lietuvių Namuose darbo valandomis — 532-331 1, V. Kulnys — 769-1266, T. Stanulis —
231-4937 ir S. Varanka — 534-9127; sekmadieniais — parapijose po pamaldų, Lietuvių
Namų popietėse. įėjimas — $12.50.
Vakaro "Speakup" rengėjai

Visi kviečiami i PASKAITA
”Ar pasibaigs rusų antplūdis?’ j

estų profesorius

dr. Rein Taagepera kovo 23, pirmadienį, 8 v.v. Tartu College
(310 Bloor St. W., Įėjimas iš Madison Ave)

Įėjimas nemokamas.

Rengia Tartu kolegija ir Baltistikai Puoselėti Draugija

Rinkimai į provincinį Onta
rio parlamentą — kovo 19, ket
virtadienį. Lietuviai skatinami
balsuoti už savo pasirinktą kan
didatą ir tuo būdu atlikti pilie
tinę savo pareigą. Lietuvių kan
didatų visoje provincijoje nėra,
išskyrus jauną advokatą Petrą
Šimonėlį, kandidatuojantį To
ronto High Park-Swansea apy
linkėje nuo liberali} partijos
(žiūr. skelbimą 9 psl.l. Toje pa
čioje apylinkėje (gyvena gana
daug lietuvių) kandidatuoja lie
tuviams gerai žinomas ukrai
niečių veikėjas ir Ontario daugiakultūrės tarybos pirm. Yuri
Shymko nuo konservatorių par
tijos (žiūr. skelbimą 6 psl.).

"ARO” plokštelės
va|us

lyvavo apie 300 asmenų. Kazimieros
Palaidotas a.a. A. Ališauskas. Kovo
3 d. pensininkų klubo “Rūtos” patal ir Kazimierai pagerbti gėlėmis ir “Il
pose, Užgavėnių pobūvio metu skai giausių metų" linkėjimais. Gėles pa
tydamas savo kūrybą, mirė Augusti aukoję šv. Onos Dr-jos pirm. p. Kurylo. Vakarienę ruošė par. komiteto
nas Ališauskas. Montrealis neteko
nariai, talkinami savo žmonų ir kitų
vieno iš veikliųjų visuomenininkų, o
parapijiečių. Vakarienės metu para
taip pat ir “TŽ" patyrusio, ilgamečio
korespondento. Velionis buvo šešta pijai aukojo po $100: C. Ambrasas,
dieninės mokyklos steigėjas, vedėjas C. Brilvicas; po $50: K. Ambrasas, K.
ir jos mokytojas, AV parapijos komi Lukošius. Loterija, turėjusi 63 laimi
teto narys, “Rūtos” klubo valdybos kius, davė $525 pelno. Kun. klebonas
sekretorius. Nebuvo Mpntrealyje lie F. Jucevičius pranešė, jog Sv. Onos
tuvio, prie kurio jis nebūtų pribėgęs ir Sv. Elzbietos draugijos paaukojo
po $300 liturginiams drabužiams. Per
trumpam pokalbiui ir kurio jis būtų
pirmininkas p.p. Kurylo ir Kreivienepalikęs su plačia šypsena veide.
Paskutinėje savo korespondenci nę padėkojo abiem draugijom.
joje į “TŽ”, rašydamas apie Montre
— Velykų rytą po Prisikėlimo pa
alio įvykius, velionis aprašė vieno . maldų Sv. Onos Dr-ja ruošia pusry
mūsų tautiečio laidotuvių iškilmingu čius par. svetainėje. Pelnas skiria
mą ir didelės žmonių minios dalyva mas svetainei pagerinti ir naujiems
vimą, nenujausdamas, kad už kelių reikmenims įsigyti. Kaina — suaugu
dienų toje pačioje AV šventovėje siems $6, jaunimui $3.
jis pats bus laidojamas su tokiomis
— Parapijos nario mokestis pakel
pat iškilmėmis ir labai gausiu bū tas iš $10 į $20 metams.
riu tautiečių.
V
—■ Parapijos choras, vadovaujamas
Gedulingas pamaldas laikė kun. St. prancūzų kunigo M. Milox, yra ge
Kulbis, SJ, giedojo mūsų seselės su rokai sustiprėjęs ir labai praturtina
sol. Gina Capkauskiene, kuri viena mūsų pamaldas. Choristų eilėse yra
taip ■ pat atliko “Kai skausmas tau
ir pora prancūzų, kurie taip pat gie
širdį” ir “Avė Maria“. Kun. J. Ara- da ne tik lotyniškas, bet ir lietuviš
nauskas, SJ, pasakė labai jautria kal kas giesmes.
bą, visų vardu išreiškė giliausią už
— Kovo 8 d., šv. Kazimiero šventės
uojautą velionies našlei Stasei bei sū proga, buvo atlaikytos iškilmingos
nums Arūnui ir Rimui.
pamaldos, kuriose skautai dalyvavo
Kitą sekmadienį AV parapijos cho su savo vėliavomis. Pamaldos baigtos
ras už a.a. A. Ališausko vėlę sugie Tautos himnu. Svetainėje klebonas
dojo maldą “Libera”.
kun. dr. F. Jucevičius papasakojo sa
A.a. Augustino Ališausko mirtis vo įspūdžių iš kelionių, iliustruoda
— skaudus smūgis Montrealio lietu mas. juos skaidrėmis. Iškilmės baig
vių visuomenei. Seimą neteko rūpes tos jaukiomis vaišėmis.
tingo vyra ir tėvo, organizacijos —— Kazimierinių vakarienė parapi
peareigingo veikėjo, o draugai — vi jai davė $2257 pelno. Pridėjus aukas,
sada linksmo ir pilno sąmojo savo gautas vakarienės metu, susidaro
kolegos.
Nijolė Bagdžiūnienė
$2557.
— Rekolekcijos Sv. Kazimiero
Sv. Kazimiero parapijoje. Vasario
28 d. par. svetainėje įvyko tradicinė šventovėje — kovo 26-28 d.d. VedėKazimierinių vakarienė, kurioje da jas — kun. J. Borevičius, SJ. K. A.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Nuo 1981 metų vasario 8 d. surinkta ir buvo
paskelbta "TŽ" nr, 10 (1981. III. 5)
$2,285.00

Res.: 256-5355

Nauji mecenatai po $100.00:

J. Dementavičiaus atm. — O. Dementavičienė,
Prisikėlimo par. kredito kooperatyvas, P. Žiulis,
T. Kiškūnifenė..
Iš viso
$400.00
Choristai-mecenatai:

Toronto Maironio mokykla
praneša, kad kovo 21 ir 28 d. d.
mokykloje pamokų nebus. Mo
kiniai sugrįžta pamokoms ba
landžio 4 dr> 9 v. r.
Vedėjas

V. Gražulis — $ 123.45. Po $ 100.00: A. Paulius
P. Puidokas, L. Valiukas, V. Zadurskis.
Iš viso
$523.45
Iki kovo 11 d. surinkta
$3,285.00

Kanados Lietuvių Fondo val
dyba primena, kad prašymai fi
nansinei paramai gauti priima
mi iki š. m. balandžio 1 d. Ad
resas: 28 The Palisades, Toron
to, Ont. M6S 2W8 arba: 1573
Bloor St. W., Toronto, Ont.
M6P 1A6.

T. Stanuliui, 81 Norseman St., Etobicoke, Ont. M8Z 2P7
arba tiesiai įnešti į "Paramos" sąsk. nr. 6716 arba į
Prisikėlimo par. kredito kooperatyvo sųsk. nr. 4060.
"ARO" valdyba

Vyrų choras "ARAS" nuoširdžiai dėkoja visiems me
cenatams. Aukas prašome siųsti "ARO" reikalų vedėjui

Metinis “Paramos” Kredito
Kooperatyvo narių susirinkimas
įvyks š.m. balandžio 5, sekma
dienį, 3 v. p.p., Lietuvių Na
muose. Narių registracija pra
sidės 2 v.p.p. Prašome atsinešti
nario knygutes.
Vedėjas

Metiniam “T. Žiburių” spau
dos baliui, kuris įvyks balandžio ,
25, Atvelykio šeštadienį, Ana
pilio salėje, baigiami paruošia
mieji darbai ir netrukus bus
pradėtas bilietų platinimas. Šį
sykį bus originali meninė pro
grama, kurios pagrindą sudarys
vaidybinė dainų pynė. Joje cho
ras ne tik dainuos, bet ir vai
dins, o foną sudarys atitinka
mos dekoracijos. Muzikinei-vaidybinei pynei paruošti pakvies
ta “Aukuro” režisorė E. Kuda
bienė, o jos atlikimui — vyrų
choras “Aras” su savo vadovudirigentu sol. V. Verikaičiu.
Tai bus smagus lietuviškos nuo
taikos spektaklis.
Torontiškiai klierikai E. Put
rimas ir K. Kaknevičius, kurie
studijuoja Romoje ir gyvena lie
tuvių šv. Kazimiero kolegijoje,
dalyvavo vietinės Lietuvių
Bendruomenės surengtame Va
sario 16 minėjime ir įteikė lie
tuvių bičiuliui kardinolui A. Samore lietuvišką juostą. Ją išau
dė p. Sendžikienė Toronte, fi
nansavo — abi Toronto lietuvių
katalikų parapijos. Tuo būdu
buvo priminta kardinolo 30 me
tų vyskupavimo sukaktis.
“The New Perspective”, trimėnesihis Hamiltono daugiakultūrės. tarybos laikraštis, š.m. 2
nr. išspausdino informaciją apie .
Kanados Lietuvių Dienas, įvy
kusias 1980 m. spalio 10-12 d.d.
Rašinys pavadintas “Lithuanian
Canadian Days in Hamilton”.
Jame suminėti KLD renginiai,
bet nėra nė vienos nuotraukos.
Leidėjas — Mervin Jobity. Re
dakcijos talkininku grupėje įra
šyta Vida Stanevičius.

MONTREAL™

Aldona Sendžikaitė, šv. Juo
zapo gimnazijos ir Augštesniųjų
Lituanistinių Kursų XII klasės
mokinė Toronte, pateko i pir
maujančias vietas McMaster
Universiteto paskelbtame raši
nio konkurse tema: “Ar princi
pas vienam žmogui — vienas
balsas yra teisingas ir pakanka
mas?”
Metropolinis Torontas ir po
licija svarsto naują būdą finan
sinėms baudoms už nelegalų au
tomobilių pastatymą rinkti. Esą
reikia pasinaudoti Ontario susi
siekimo ministerijoje bandomais elektroniniais skaitytuvais.
J juos būtų galima įtraukti bau
dų nesumokėjusius asmenis bei
nesumokėtą sumą. Tokius elek
troninius skaitytuvus gautų nau
jas registracijos plokštes ar me
tinius jų pratęsimus išduodan
čios įstaigos. Tada būtų lengva
Sovietinės propagandos laik patikrinti, ar pratęsimo atėjęs
raštyje “Gimtasis Kraštas” š.m. žmogus yra sumokėjęs nele
8 nr. skyriuje “Tautiečiai svei galaus automobilio pastatymo
kina” išspausdinti sveikinimai, baudas. Nesumokėjusieji negau
skirti minėtam laikraščiui N. tų plokštės pratęsimo, kol ne
Metų proga. Iš Kanados sveiki sumokėtų baudų, o be jo nega
no: A. Bliskis, K. Bukys, G. lėtų naudotis automobiliu.
Kriaučeliūnas, A. ir N. KulpaK. CIBAS atlieka visus staliaus
vičiai, B. Naujalis.

Lietuvos laisvės kovotojas
Vladas šakalys, lankydamasis
Toronte, kalbėjo ir latviams ko
vo 9 d. Latvių Centre apie lat
vių pogrindžio veiklą. Jo paskai
tos latvių kalba klausėsi apie
600 latvių. Įvadinį žodį tarė
prof. Juris Dreifelds. Už įėjimą
klausytojai mokėjo po $4, stu
dentai — po $3. Dėl dar nesu
tvarkytų savo dokumentų VI.
Šakalys ir šį kartą turėjo sunkumų su grįžimu į JAV-bes.
Toronto Lietuvių Filatelistų
Draugija išleisdino specialius
vokus sibirinių trėmimų 40-mečiui paminėti. Kairėje voko pu
sėje matyti Lietuvą vaizduojan
tis piešinys su įrašais: “Gelbėk
mus Viešpatie!” ir “Commemo
rating the massive deportation
of Lithuanians to Siberia —
USSR in 1941”.

darbus, taiso senus ir stato naujus

Ontario naujųjų demokratų namus už prieinamą kainą. Skam
. (socialistų) partijos biuletenis binti 534-3882 Toronte.
skelbia, kad dabartinė švietimo
ministerė Bette Stephenson pa
BOOKBINDING STUDIO
sirašė potvarkį, pagal kurį dau
"SAMOGITIA"
gelis etninių kalbų kursų visoje
Ontario provincijoje gali būti
(lietuvis savininkas)
panaikinta. Mat, jame sakoma,
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
kad į dieninius etninių kalbų
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
kursus gali būti priimami tik
savos apylinkės mokiniai. Atski
rųjų bei privačiųjų mokyklų
mokiniai, taip pat gyvenantieji
už atitinkamos mokyklos švie
timo valdybos ribų, negalės tokiuose kursuose dalyvauti. Ki
tokių balsų prieš minėtąjį po
tvarkį dar negirdėti.

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
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nūmthehuū lietimu
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1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefono,: 766-5827

MOKA UŽ:

DUODA PASKOLAS:

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

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

Duoda nemokom, gyvybės droudq
iki $2,000 už toup. s-tos sumos.

Nemokama gyvybės drauda Iki
$10,000 už paskolos sumq.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,
Toronte.
WEST0N0 IR DENISONO gatvių
rajone, antrame augšte, išnuomoja
mas butas iš dviejų kambarių, vir
tuvės ir prausyklos. Yra vieta pasta
tyti automobiliui. Skambinti telefonu
247-3850 Toronte.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVICIENE.
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 j ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių
tvarkymo srityje.

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

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

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom.
Skambinkite — JAUNIUS BAKEVICIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818
Toronte.

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.
MODERNI MAŽA SOFA ir fotelis
dviejų mėnesių senumo, aksomo me
džiagos pigiai parduodami dėl persi
kraustymo. Skambinti tel. 638-3171
(dirbtuvės) arba 663-9096 (namų).

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

iškirpkite

[įjlmiinsJ.&L.SULIMIERSKI

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

INCOME TAX

____ Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma____
žemiausios kainos
į vakarus nuo Runnymede

2290 Bloor W.

nuolaidos
"T. Žiburių"
skaitytojams
i š k i r p k i t cmbm

%

garantuotas patarnavimas
per ištisus metus

769-4558
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