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KANADOS ĮVYKIAI

Automobiliai, doleriai, palūkanos
Japonijos premjeras Z. Suzu
kis lankėsi Otavoje, grįždamas
iš Vašingtono. Pagrindinis dė
mesys pasitarimuose su min.
pirm. P. E. Trudeau teko japo
niškų automobilių importui Kanadon. Pačioje Kanadoje pa
gamintų automobilių pardavi
mas yra gerokai sumažėjęs.
“Chryslerio” bendrovė netgi
buvo patekusi į bankroto pavo
jų ir turėjo prašyti finansinės
paramos iš JAV bei Kanados
vyriausybių. Unijos reikalauja,
kad būtų sumažintas ir suvar
žytas automobilių įvežimas iš
Japonijos. Šią nuolaidą Japoni
jos premjeras Z. Suzukis paža
dėjo prez. R. Reaganui, įsipa
reigodamas metinį eksportą į
JAV sumažinti 140.000 automo
bilių. Panašus pažadas, liečian
tis Kanadą, Otavoje nebuvo pa
darytas. Japonijos delegacija
priminė Kanadai, kad japoniški
automobiliai į JAV įsileidžiami
be jokio muito. Be to, metinia
me JAV ir Japonijos prekybos
balanse pastaroji turi $10 bili
jonų pelno. Visiškai kitokį rei
kalai yra su Kanada. Įvežamam
automobiliui čia uždedamas 13,-

6% muitas, padidinantis jo
pardavimo kainą. Metinis preky
bos balansas Japonijai duoda $2
bilijonus nuostolio. Šia suma
Japonijos importas iš Kanados
yra didesnis už pastarosios im
portą iš Japonijos. Pasitarimuo
se tebuvo gautas premjero Z.
Suzukio pažadas, kad Japonija
nebandys Kanadon nukreipti tų
140.000 automobilių, kurių da
bar negalės parduoti JAV. Iš
visų 1980 m. Kanadoje parduotų
užsienietiškų automobilių net
80% buvo japoniški. Pernai Ja
ponija automobilių gamyba pra
lenkė JAV, iškopdama pirmon
vieton pasauliniu mastu. Auto
mobilių eksporto pasisekimą jai
užtikrina gera tų mažesnių auto
mobilių kokybė ir pigesnė kai
na net sumokėjus 13,6% muitą.
Kanados automobilių pramonė
taip pat suka į mažesnius auto
mobilius, tačiau jų kokybė te
bėra menkesnė, o kaina beveik
prilygsta didiesiems automobi
liams. Dėl tos kainos jie ne
mažai daliai kanadiečių yra ne
įkandami. Prie kainų pakėlimo
prisidėjo unijų iškovoti augšti
(Nukelta į 8-tą psl.)
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VISĄ PASAULĮ SUKRĖTĖ NETIKĖTI ŠŪVIAI ŠV. PETRO AIKŠ

Pagrindinis sovietų pavergtos lietuvių tautos ir laisvos
jos dalies noras — atsilaikyti prieš egzistencinę grėsmę ir
laimėti pilną laisvę. Tačiau atsilaikymo būdai yra skirtingi.
Tai, kas tinka dabartinėje Lietuvoje, netinka išeivijoje.
Dėlto išeivijos veiksniai, kuriems tenka atsakomybėyrikiuoti išlikimo atramas, turi nuolat budėti, kad nė viena jų
nesunyktų. O tos atramos yra politinės-visuomeninės, kul
tūrinės, religinės. Visos jos reikalingos. Laisvoji išeivija
didžiai nusikalstų, jei nekovotų už Lietuvos išlaisvinimą
politinėje srityje, kuri taip lengvai prieinama laisvajame
pasaulyje. Išeivija sunyktų dvasiškai, jei apleistų kultūri
nį gyvenimą, nesirūpintų švietimu, mokyklomis, spauda,
menu, literatūra, teatru, muzika ir t.t. Išeivija nuskurstų
dvasiškai, jei paneigtų religines vertybes, nesirūpintų lie
tuviškomis parapijomis, religinio-visuomeninio pobūdžio
organizacijomis, moraliniu jaunimo ugdymu. Tai atramos,
kuriomis laikosi tautinis mūsų išeivijos gyvenimas. Bandy
mai ignoruoti kurią nors tų atramų, jų atsisakyti silpnina
visą išeivijos gyvenimą ir didina išnykimo pavojų. Atsa
kingieji mūsų išeivijos veiksniai to neturėtų užmiršti ir
atitinkamai puoselėti bei rikiuoti visas atramas, kad jos
sudarytų bendrą derinį.
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Pasaulio įvykiai

Atramas rikiuojant

KI ŠIOL tas atramų derinimas nebuvo visuomet sėk
mingas. Vis būdavo girdėti skirtingų balsų — vieni
pasisakydavo už politinių atramų pirmumą, kiti —
už kultūrinių, treti — už religinių. Žiūrint į dalykus iš es
mės, reikėtų pirmumą teikti religinėms atramoms, paskui
kultūrinėms ir politinėms-visuomeninėms. Tačiau praktinis
gyvenimas ne visuomet rikiuojasi pagal teorinius svarsty
mus. Būna momentų, kai sąlygos verčia daugiau dėmesio
kreipti į tas atramas, kurios teorinėje eilėje stovi toliau.
Tai ypač pasakytina apie išeivijos gyvenimą, kuriame pvz.
kultūrinės bei tautinės atramos paprastai būna labiausiai
grasinamos. Tai patys gerai matome pagyvenę išeivijoje 3040 metų. Žvelgdami į savo atžalyną, regime, kad jam la
biausiai trūksta kultūrinių-tautinių atramų. Jų lietuvių kal
ba silpna (yra gražių išimčių), lituanistikos pažinimas la
bai ribotas, domėjimasis lietuviškąja kultūra gana siauras.
Ir tai todėl, kad mūsų jaunimas lietuviškos ku’tūros gavo
mažai, o pavojus jai sunaikinti yra didelis. Tokioje būklėje
negalima tikėtis, kad jaunimas stipriai įsisavintų kultūrines
lietuvių tautos vertybes. Iš kitos pusės betgi matome, kad
be šių vertybių lietuviškumas nėra įmanomas.
SANT tokioje būklėje, reikia atitinkamai rikiuoti es
mines atramas. Iki šiol didžiausias veiksnių ir visuo
menės dėmesys tekdavo politinei veiklai, kuri yra
skirta Lietuvos laisvinimui. Be jokios abejonės tai būtina
išeivijos veiklos atrama, prilaikoma mūsų patriotizmo, šiai
veiklai surenkama ir daugiausia aukų, ypač Kanadoje. Tai
girtinas dalykas, tačiau turime suprasti, kad su šia viena
atrama išlaikyti lietuviško išeivijos gyvenimo negalėsime.
Jeigu ir milijonus dolerių surinktume politinei veiklai, Lie
tuvos neišvaduotume. Tų dolerių šiuo metu labiau reikia
kultūrinei-pedagoginei veiklai. Juk mažėja mokyklų ir mo
kinių skaičius, šlubuoja mokytojų paruošimas, o visuome
nė dėl to nesijaudina, nors tai gyvybinės reikšmės daly
kas. Jei išnyks lietuviškos mokyklos, seminarai, — išnyks
visa lietuviškoji veikla, šeima ir mokykla yra pagrindinė
mūsų gyvenimo bazė, kuriai turėtų priklausyti pagrindi
nis visuomenės dėmesys. Visai pagrįstai kyla balsai, prime
nantys, jog atėjo laikas naujai išrikiuoti lietūviškojo gyve
nimo atramas, teikiant daugiau dėmesio ir lėšų toms, ku
rioms gresia didžiausias pavojus. Tokių atramų tarpe yra
ir parapijų lietuviškumas. Tai tvirtovės, kurios yra reika
lingos atnaujinimo, ypač jų įgulų. Ši iniciatyva būtų tęsi
nys užmojo peržiūrėti atramų rikiavimą, atsižvelgiant į da
barties grėsmę.
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Sv. Tėvas JONAS-PAULIUS II lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos koplyčioje (lomoje 1979 m. gegužės 6 d. Kole
gijos rektorius prel. L. TULABA skaito sveikinimo žodį
Nuotr. Arturo Mari

Dabar niekur nebesaugo
Teroristų kulipkos pasiekia ne tik ministerius, prezidentus, bet ir popiežių Romoje
Kai š.m. gegužės 14 d., tuoj
po 11.05 v.r. (Kanados laiku) ra
dijas ir televizija pranešė, kad
peršautas šv. Tėvas Jonas-Pau
lius II Romoje, visas pasaulis
sukluso, nustebo,. .tyliai ar gar
siai galvodami, jog niekur pa
saulyje nesaugu. Tik prieš še
šias savaites buvo sužeistas ga
lingiausios pasaulio valstybės —
JAV prezidentas R. Reaganas.
Italijoje siaučia “Raudonoji bri
gada”, V. Vokietijoje — Meinhofo-Baaderio teroristai, š. Airi
joje — IRA kovotojai, Pietų
Amerikoje — socialiniai ir po
litiniai teroristai, remiami Ku
bos ir Sov. Sąjungos. Tik kol
kas negirdėti teroristinių parti
zanų sovietinėse valstybėse, nes
ten veikia KGB teroras, finan
suojamas valdančiųjų. Pastarųjų
užduotis — išlaikyti teroru iš
kovotą nelaisvę, o vakariečių
teroristų — iškovoti diktatūrinę
santvarką bei nelaisvę, palaidoti
demokratijas.
Pasikėsintojas
Ar pasikėsintojas į šv. Tėvo
gyvybę sąmoningai priklauso
prie pastarųjų grupės, dar ne
aišku, tačiau jo veiksmai įsiri
kiuoja į jos siekimus. Jau yra
žinoma, kad tas pasikėsintojas
yra Mehmet Ali Agca. 23 metų
amžiaus, Turkijos mahometo
nas, teroristas, nužudęs turkų
dienraščio redaktorių Abdi Ipekci 1979 m. vasario 1 d. Dabar
jis sakosi esąs “individualus
teroristas”, tačiau 1979 m., tar
domas Turkijos policijos, pa
reiškė esąs šalininkas idealisti
nio sąjūdžio, susijusio su kovin
ga ultranacionalistine akcijos
partija, kuri protestavo prie Jo
no - Pauliaus II kelionę Turkijon.
Anais metais dabartinis pasi
kėsintojas Agca pabėgo iš kalė
jimo ir parašė laišką, grasinantį
nužudyti popiežių, jeigu atvyks
Turkijon. Tada jis rašė: “Vaka
riečių imperialistai, kurie bojo
Turkijos vienybės su broliško
mis mahometonų šalimis politi
nėje, karinėje ir ekonominėje
srityje, siunčia kryžiuočių va
dą, prisidengusį religijos skrais
te. Jei šis beprasmis, blogu lai
ku numatytas vizitas nebus at
šauktas, aš tikrai nužudysiu po
piežių. Tik dėlto aš pabėgau iš
kalėjimo.”
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II ži
nojo apie šį grasinimą, bet sa
vo kelionės Turkijon neatšaukė,
pareikšdamas: “Reikia ten vyk
ti dabar.. . Meilė yra stipresnė
už pavojų ... Aš esu Dievo ran
kose.”
Į Romą
Turkijoje Jonui-Pauliui II nie

kas neatsitiko, juoba, kad jį la
bai stipriai saugojo policija ir
kariuomenė. Galimas dalykas,
kad teroristas Agca, degdamas
pataloginiu kerštu, pasiryžo ras
ti Šv. Tėvą Rom^L? Jis per Ar^
meniją, Bulgariją pasiekė V.
Vokietiją, vedė vokietę ir tuo
būdu apsisaugojo nuo išdavimo
Turkijos valdžiai. Galimas daly
kas, kad jis buvo susirišęs su vo
kiečių teroristų gritpe, kurios
veiksmai jį inspiravo siekti sa
vojo plano įvykdymo. Buvo jieškomas vokiečių policijos, bet š.
m. gegužės 9 d. atskrido keleivi
niu lėktuvu Italijon ir nusileido
Milano orauostyje.' Čia nebuvo
sulaikytas, nes turėjo suklastotą
pasą Faruko pavarde. Po poros
dienų jis atsirado Romoje ir ap
sigyveno pigiame viešbutyje
“įsa” prie Piazza Cavour. Tai
vieta, kur apsistoja Vidurinių
Rytų turistai, atvykę Romon.
Gegužės 13 d. Agca nuvyko į
šv. Petro aikštę, kur buvo su
sirinkę 18.000 maldininkų į tre
čiadienio audienciją. Ir kai Šv.
Tėvas, stovėdamas automobily
je, iš lėto važiavo pro minią,
pasigirdo keli šūviai, kurių trys
pataikė į Joną-Paulių II, o du
— sužeidė dvi maldininkes.
Sunkiai sužeistas popiežius su
krito, skubiai buvo nuvežtas į
Gemelli ligoninę, kur jam pada
ryta apie penkias valandas tru
kusi operacija — išimtos kulip
kos iš rankų ir vidurių. Šiuo me
tu jis sveiksta, nors gydytojai
mano, kad už mėnesio bus rei
kalinga dar viena operacija ir
kad galima infekcija.
Kodėl kėsinosi?

Koks gi buvo pasikėsintojo

motyvas? Galimas dalykas, tai
buvo patologinis kerštas, atly
dėjęs jį Romon, susietas su ra
dikaliomis jo pažiūromis, bet ga
li būti ir raudonųjų teroro gru
pių inspiruotas. Policijos rasta
me laiške pas Agcą parašytą:
“Nužudžiau popiežių, protestuo
damas prieš JAV ir Sov. Są
jungos imperializmą, vieningai
vykdomą Salvadore ir Afganis
tane.”
Iš to laiško nematyti tikrojo
motyvo. Lyginant jį su pirmuo
ju grasinačiu laišku, parašytu
1979 m. Turkijoje, matyti ta
pati neapykanta popiežiui —
“kryžiuočių vadui”, tik šį sykį
prie vakariečių yra prijungti ir
sovietai. Šis priedas gali būti
priedanga apsaugoti savo drau
gams.
Tai tik prielaida, kuri gali
niekad nepaaiškėti ir pasilikti
paslaptyje, kaip tai įvyko JAV
prez. J. Kennedžio žudiko atve
ju. Visdėlto yra pagrindo ta
prielaida tikėti, nes tardymo
metu Agca Italijos policijai pa
reiškė: “Aš esu palestiniečiams
palankus komunistas, G. Habašo šalininkas.” šią prielaidą su
stiprina ir ta aplinkybė, kad
Agca turėjo apsčiai lėšų keliau
ti po Europos kraštus, gyventi
viešbučiuose, gauti ginklus, su
klastotus pasus įvairiomis pa
vardėmis. Jis sakosi pasikėsini
mą į Šv. Tėvo gyvybę įvykdęs
pats vienas, be jokios kitų pa
galbos.
Šį tvirtinimą remia tie, kurie
mano, kad pasikėsintojas yra
maniakas, psichopatas. Ligšioli
niai gydytojų pareiškimai liu(Nukelta į 9-tą psl.)

TĖJE, nukreipti prieš popiežių Joną-Paulių II, kuris pasaulyje *
tesiekia meilės ir taikos. Turko M. A. Agcos įvykdytas pasikėsi
nimas lieka nesuprantamas, sveiku protu neišaiškinamas. Stam
baus kalibro kulkomis šis gerai pasiruošęs teroristas pataikė į
popiežiaus Jono-Pauliaus II vidurius, ranką ir vieną pirštą. Tik
laimės dėka nebuvo paliestas joks gyvybinis kūno organas. Po
piežių išgelbėjo ilga, bet sėkminga operacija, kurios metu gydy
tojai turėjo išpjauti dalį sužalotų žarnų. Sekmadienį iš ligonio
lovos jis jau prabilo į tikinčiuosius šv. Petro aikštėje, siųsdamas
jiems savo palaiminimą, dovanodamas žiaurų nusikaltimą įvyk
džiusiam M. A. Agcai. Jo žodis buvo įrašytas garso juostelėn ir
perduotas per aikštės garsintu-*----------------- ;---------------------vus. Jono-Pauliaus II laukia dar , ne už jo, bet už popiežiaus Jonoviena operacija, kuri turės at Pauliaus II pasveikimą. Iš tik
statyti dėl infekcijos pavojaus rųjų visose šventovėse Lenkijos
išjungtas kaikurias vidurių katalikai meldėsi už abu žy
funkcijas. Atentate pavojingai miuosius savo tautos sūnus —
buvo sužeista amerikietė Ann sužeistą popiežių ir prie mirties
Odre iš Buffalo, kuriai kulka priartėjusį kardinolą.
pataikė į krūtinę. Amerikiečio
Dar viena auka
misijonieriaus žmona Rose Hall
Kalėjime prie Belfasto mirė
iš Wuerzburgo buvo peršauta
per ranką. Vatikano reikalus dar vienas IRA Organizacijai
dabar tvarko sekretorius kardi priklausantis kalinys Francis
nolas A. Casarolis, kurį žinios Hughes, 25 metų amžiaus, be
apie atentatą pasiekė skrendan maisto išsilaikęs 59 dienas. Jis
tį į JAV. Žinią apie popiežiaus buvo nuteistas kalėti iki gyvos
Jono-Pauliaus II sužeidimą tuo galvos už kareivio nušovimą.
jau paskelbė komunistinės Len Prie bado mirties artėja kiti du
kijos radijas ir televizija. Kom kaliniai. Į bado streiką įsijungė
partijos vardu popiežiui sveika du kaliniai, pakeitę abu miru
tos palinkėjo S. Kania. Telegra siuosius — B. Sands ir F.
mą atsiuntė net ir sovietų kom Hughes. Britanijoje pasigirdo
balsų, patariančių premjerei
partijos vadas L. Brežnevas.
M. Thatcher patenkinti badau
Tardo nusikaltėlį jančių kalinių reikalavimus —
Italijos policija tardo suimtą traktuoti juos kaip karo belais
jį M. A. Agcą, 23 metų amžiaus vius š. Airijoje. Praėjusią sa
teroristą, pabėgusį iš Turkijos vaitę š. Airijoje įvykusiuose su
kalėjimo 1979 m., nuteistą mirti sikirtimuose žuvo keletas asme
dėl vieno redaktoriaus nužudy nų.
mo. Lig šiol laikomasi nuomo
Pavojus koalicijai?
nės, kad atentatą prieš popiežių
V. Vokietiją valdo kanclerio
jis atliko vienas, bet jo ryšius
su teroristų grupėmis įtaigoja H. Schmidto socialdemokratai,
slapstymasis V. Vokietijoje, sudarę koaliciją su liberalais.
brangios kelionės Bulgarijon, Nauji vėjai padvelkė Vakarų
Jugoslavijon, Šveicarijon, Ispa Berlyne, kur po 35 metų rinki
nijon, Prancūzijon ir Italijon. mus pralaimėjo socialdemokra
Kas nors šiam žudikui turėjo tai, į 133 vietų parlamentą grį
parūpinti pinigų, padėjo įsigyti žę tik su 49 atstovais. Juos pra
suklastotus dokumentus. Prie lenkė krikščionys demokratai,
kaištų V. Vokietiją! ir Italijai susilaukę 60 atstovų. Atrodo,
pažėrė Turkija. Esą jos policija jie dabar savo pusėn bandys
buvo pranešusi V. Vokietijos prisivilioti 7 išrinktus liberalus.
policijai, kad M. A. Agca slaps Tokia koalicija gali turėti įta
tosi V. Vokietijoje, tačiau jis li kos ir kituose rinkimuose V. Vo
ko nesusektas ir nesuimtas. kietijoje.
Perspėjimo buvo susilaukusi ir
Iškratė lėktuvę
Italijos policija, kai M. A. Ag
JAV muitininkai ir FBI agen
ca persikėlė Italijon. Esą buvo
pabrėžta, kad šis nuteistas tai Vašingtono aerodrome sulai
žmogžudys jau anksčiau yra kė Maskvon pasiruošusį išskris
ti sovietų “Aerofloto” bendro
grasinęs nužudyti popiežių.
vės lėktuvą. Esą buvo gautas
Lenkų kardinolas slaptas pranešimas, kad lėktuve
Varšuvoje sunkiai serga kar yra nelegaliai išvežamų techno
dinolas S. Wyszynskis, turintis loginių gaminių. Vėliau muiti
jau\ 79 metus amžiaus. Jį ka nė prisipažino, kad nieko nele
muoja pernai pavasarį prasidė galaus nebuvo rasta, išskyrus
jusi vidurių liga, kuri greičiau porą netiksliai užpildytų formų,
siai yra vėžys. Praėjusią savai leidusių išvežti tuos gaminius.
tę jam buvo suteikti ligonio sak Maskva apkaltino Vašingtoną,
ramentai, kardinolas atsisveiki kad kratos metu lėktuvui buvo
no su artimaisiais savo bendra padaryta $200.000 žalos. Esą
darbiais. Sužinojęs apie popie netgi buvo peiliais perpjauti ir
žiaus Jono-Pauliaus II sužeidi iškrėsti trijų sovietų diplomatų
mą, jis įrašė garso juostelėn te ir penkių ambasados tarnautojų
levizijos perduotą savo pareiš lagaminai. JAV pareigūnai šį
kimą, raginantį lenkus melstis kaltinimą paneigė.

Šiame numeryje:

ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II po pamaldų Romos Šv. Petro
bazilikoje lietuvių koplyčioje 1981 m. kovo 5 d. susitiko su ten dalyvavu
siais lietuviais, girdėjusiais jo lietuviškai skaitytą pamokslą. Nuotraukoje torontiškis klierikas K. KAKNEVIČIUS sveikina Šv. Tėvą. Šis klierikas
atliko lietuviškus popiežiaus Mišių skaitymus

Atramas rikiuojant
Didžiausias dėmesys teiktinas labiausiai grasinamoms atramoms
Dabar niekur nebesaugu
Kai šaudoma į popiežių Romoje, pasaulis darosi nesaugus
Priekaištai ir atsakymai
Istorikas J. Jakštas apie lietuvių-žydų diskusijas
Lietuviškos parapijos metų belaukiant
Išeivijos parapijų lietuviškumas reikalingas atnaujinimo
Buvau pasinėrusi alkoholyje
Tautietės kelias iš alkoholio vergijos į visišką laisvę
Švietimui — pagrindines lėšas ir jėgas
Pedagogo A. Rinkūno žodis baigiant mokslo metus
Užpuolimas
Vytauto Tamulaičio novelė iš sužmoginto vabzdžių gyvenimo
“Aido” koncertas ir “Putinai”
Lietuvaičių koncertas ir jų trečioji muzikinė plokštelė
Pirmasis “Pavasario” koncertas
Naujo vokalinio vieneto pirmieji žingsniai Montrealyje
“Auksinio saulėlydžio gundymai”
Pomirtinis rašytojo Romualdo Spalio romanas

2 psi.
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Viena kalba ar dvi?
PROF. R. H. FARQUHARSON

Profesorius Farquharson yra
vokiečių kalbos ir literatūros
departamento narys Toronto
universitete. Siame straipsnyje
jis pasisako apie etninių kalbų
vartojimą.
Internacionalizmas yra atei
ties banga. Pagalvokite: 1940
m. reikėjo 17 ¥2 valandų per
skristi Atlantą, o dabar terei
kia 31/2 valandos. 1950 m. buvo
900,000 telefoninių pasikalbėji
mų iš S. Amerikos su gyvento
jais Europoje. 1979 m. jų buvo
60,630,000. Pasauliui mažėjant,
auga antros kalbos reikalingu
mas.
Tačiau liūdna ir ironiška, kad
tada, kai didėja kalbų reikalin
gumas, domėjimasis jomis Ka
nadoje mažėja. 1969 m. buvo
5,848 studentai Toronto univer
siteto užsienio kalbų kursuose,
o 1979 m. — 5,334. Vidurinėse
mokyklose sumažėjimas yra net
dramatiškesnis. 1974 m. 42,000
Ontario vidurinių mokyklų mo
kinių mokėsi vokiečių, italų ar
ispanų kalbų. 1979 m. palygi
namasis skaičius buvo 35,984,
kuris vis dar mažėja. Nesenoje
studijoje Yorko universiteto
profesorius Mark Weber paste
bėjo, kad viena svarbiausių
priežasčių nesidomėjimo kalbų
studijomis yra studentų many
mas, kad antroji kalba neturi
ryšio su jų svarbiausiu rūpes
čiu, būtent, darbo gavimu. No
rėčiau pasisakyti prieš tokį supratifną.
Iš dalies tokia nuomonė susi
darė dėl svetimų kalbų profe
sorių kaltės, tokių kaip aš. Mes
koncentravomės į Dantę, Mol
jerą ir Goethę, bet kalbos moky
mą palikome Berlitzui. Tiktai
dabar pradedame suprasti prie
žastį. Jeigu būtume buvę apdai
rūs, būtume seniai pastebėję,
kad žmogus negali suprasti
Dantės, Moljero ir Goethės, jei
gu nesupranta itališkai, prancū
ziškai ir vokiškai. Čia antroji
kalba yra būtinai reikalinga.
Jei būsime dar apdairesni, pa
stebėsime, kad daugeliui, stu
dentų kultūrinis požiūris yra
nepakankamas motyvas studi
juoti svetimą kalbą. Reikia pa
brėžti, kad studijuojant sveti

mą kalbą, padidėja karjeros ga
limybės ir įdarbinimas.
Knygos apie tarnybas mini
daugybę galimybių, kur antroji
kalba yra tikras pliusas. Tai
lėktuvo palydovė ar palydovas,
dvikalbis sekretorius, knygų
pirklys, universalinės parduo
tuvės tarnautojas, muitinės ins
pektorius, diplomatas, importininkas, vertėjas, žurnalistas,
bibliotekininkas, televizijos ar
radijo pranešėjas, vertėjas. . .
O jeigu pagalvosime apie dau
giatautes arba tarptautines ins
titucijas, kaip Jungtinės Tautos,
galirpybių sąrašas dar pailgės.
Kanadoje turizmo verslas, atro
do, duoda beveik neribotas ga
limybes sumaniam asmeniui,
gabiam kalboms ir pasiruošu
siam. 1979 m. 156,000 vokiečių
turistų ir 125,000 japonų aplan
kė Kanadą; 1980 m. šis skaičius
padidėjo iki 260,000 iš Vokieti
jos ir iki 180,000 iš Japonijos.
Apskaičiuota, kad 2000 m. Ka
nadą aplankys 11 milijonų už
jūrio svečių į metus.
Ontario vyriausybės kelionių
ir turistų informacijos tarnybos
atstovas pareiškė: “Mums reikia
paruoštų turizmo pareigūnų,
kurie galėtų pasitikti turistus
aerodrome jų pačių kalba ir pa
rodyti jiems kraštą”. Mūsų pre
kyboje ir pramonėje kalbų mo
kėjimas atlieka daug didesnį
vaidmenį, negu mes, dėstantieji
kalbas, tai manome.
Pasauliui mažėjant, svetimos
kalbos mokėjimas, padedąs su
prasti kitas tautas ir kitas kul
tūras, darosi juo labiau reikš
mingas. 1975 m. Helsinkio baig
miniame akte vienas iš įsiparei
gojimų buvo “skatinti svetimų
kalbų ir kultūrų studijas”. To
kios studijos, žinoma, neužtik
rins pasaulio taikos, bet yra
nuostabu, kiek daug palanku
mo sukelia nors vienas svetima
kalba ištartas sakinys.
Antroji kalba negarantuos
darbo, bet jinai padarys studen
tą geresniu karididatu beveik
kiekvienam darbui ir beveik
kiekvienam gyvenimo uždavi
niui.
(Canadian Scene)
Vertė: J. Str.
• Laisvos spaudos siekis — laisva
Lietuva

Priekaištai ir atsakymai
Gilios (žvalgos istoriko mintis didžiuoju klausimu

tauto ir privedama iki nepri tik į XX š. antisemitizmą ir se
klausomybės laikų. Čia pat pa nesnio nepaiso.
1
Pasak Grauso, modernusis
naudojama net “Encyclopedia
Kažkas garsiame Niurnbergo Judaica” ir iš jos teikiamos antisemitizmas sąmoningai sie
teisme pareiškė: didžiausias nu skaitytojui dvi Vytauto duotos jamas su šimtmečių tradicija ir
sikaltimas II D. karo metu buvo privilegijos žydams (jos mūsų “žydų pogromai nebuvo niekuo
masinės žydų žudynės, gavusios žymaus Vytauto dokumentų ty met izoliuoti istorijoje”. Toliau
dabar holokausto vardą. Apie rinėtojo K. Jablonskio nuomo autorius samprotauja: “Istori
jį nuo karo pabaigos daug kal ne esančios falsifikatai). Kažko nis vaizdas bus daug tikresnis
bama ir rašoma. Kadangi jis dėl Domeika šalia Vytauto mi tik įsisąmoninus, kad genocidas
vykdytas ir mūsų krašte, tai ni žydų kvietėju į Lietuvą visuomet paliks genocidu, ar
apie jį ir mūsiškėje išeiviškoje ir Gediminą, nors “EJ” jo ne jis bus nukreiptas prieš žydus,
spaudoje dažnai parašoma. Štai mini. Ir teisingai rašoma, nes čigonus, armėnus, kambodiepaskutiniais mėnesiais pasirodė Gediminas negalėjo kviesti žy čius. Masinės žudynės visuomet
“Tėviškės Žiburiuose” net 4 dų. Žydai atsirado Lietuvoje ir pasiliks masinėmis žudynėmis,
straipsniai vienas po kito. Pir nekviečiami iš Lenkijos jau po ar jos yra įvykdytos per didžio
mas jų — Lietuvos Žydų Drau Kriavo unijos, t. y. Vytauto lai jo maro 1349 metus, ar per Rei
cho krištolinės nakties pogro
gijos Izraelyje pirmininko Jo kais.
kūbo Oleiskio (1980. IX. 25).
Aplenkiant kaikurias Žemai mus”. Prie šio teiginio autorius,
Jo straipsnis — atsakymas kun. čio prabėgomis užsimintas pa lyg pasiteisindamas, priduria
J. Prunskiui į jo jam rašytą stabas, verta atsižvelgti į jo pastabą: “Tai nereiškia, kad
laišką. Vadinasi, laiškas buvo duodamą istoriko Vemberto pergyventos žudynės mus ma
privataus pobūdžio, ir kunigas Morais ištrauką iš jo istorijos žiau ir paviršutiniškiau paliečia
nematė reikalo skelbti jo spau “Short History of Antisemi nei daug tolimesnio laiko nusi
doje. Oleiskio straipsnis pasie tism”. Iš tos knygos citatų nu kaltimai”.
kė “TŽ” redakciją, rodos, po manu, kad tai esama populiariai
Autorius baigia kalbą apie
trejų metų ir jinai jį išspausdi parašyto veikalo. Tačiau jame antisemitizmą moraliniu teigi
no. Ir gerai padarė, nes tokia taikliai nusakytas, galima saky niu, esą masinėms žudynėms
me dalyke, kaip holokaustas, ti, visuotinis Europos istorijos negali būti jokio atleidimo, net
reikėtų laikytis taisyklės “au- reiškinys — antisemitizmas. šimtmečių laiko atstumai nema
diatur et altera pars”.
Gaila, kad Žemaitis, užuot ko žina jų. Jų prisiminimas duoda
Oleiskis iškėlė aikštėn tokius mentavęs tą reiškinį gal ir Mo progos žmonijai ryžtis, kad pra
dalykus, kurie mūsų spaudoje rais duotais pavyzdžiais, tuojau eities klaidos ir nusikaltimai nenepaisyti. Mūsų spaudoje iš nukrypo į šalį, ėmęs kaltinti žy sikartotų.
dirbtas tam tikras šablonas, iš dus. Šiuo atveju straipsnio au4
dalies apologetinis, apie vokie —torius neparodė tokios įžvalgos
Grauso
samprotavimai
gali
čių vykdytas masines žydų žu kaip Šveicarijos istorikas Franbūti ir mums lietuviams pamo
dynes. Oleiskiui atsakyti būtų tišek Graus.
kantys. Juo sekdami mes ir tu
reikėję kitaip rašyti. Tačiau
3
rėtume svarstyti Lietuvoje vy
prieš jį pasišovęs rašyti V. Do
meika (“TŽ” 1981. 1. 15) nepa
Tik ką minėtas Bazelyje gy kusį holokaustą ne izoliuotai
taikė tinkamai atsakyti, nes ra venąs istorikas vokiškame isto nuo praeities. Į ją pažvelgę, ras
šė daugiau mūsuose išdirbtu bū riniame žurnale “Historische tume ir mūsuose senų senų an
du. Jį teisingai, tikrai istoriškai Zeitschrift” (1980, t. 231) pa tisemitizmo apraiškų. Juk Lie
pataisė dr. St. Sereika (“TŽ” skelbė straipsnį, pavadintą “is tuva niekuomet negyveno užsi
1981. III. 26). Pažymėtina, kad torijos vienybė” (“Einheit der dariusi nuo Europos. Ją veikė
daktaras gyvena Vokietijoje Geschichte”). Gilios prasmės, jos Vakarai ir Rytai, nes ji bu
(galbūt Vakarų) ir todėl skiria nelengvai
suprantamame vo (ir tebėra) intarpas tarp jų.
si savo galvosena nuo mūsų čio straipsnyje autorius įrodinėja, Tad Lietuva negalėjo būti ap
nykščių autorių. Jo neliečia mū kad istoriniai reiškiniai nėra saugota kokio imuniteto nuo
suose susidariusi “communis paskiri. Jie laiko tėkmėje sieja europinio antisemitizmo. Jis bu
opinio”, matoma straipsniuose. si vienas su kitu ir sudaro įvy vo, tiesa, nežymus, bet glūdėjo
Ji ryški ir Domeikos straipsny kių pynę. Kiekvienas reiškinys krašte ir kartais žmonių buvo
je. Oleiskio straipsnis yra spe ar faktas turi šaknis kartais la išreiškiamas iškeliant neigia
cifiškas ir todėl jam turėtų būti bai tolimoje praeityje ir tik iš mas žydų ypatybes. Reti buvo
atsakoma specifiškai, maždaug laiko perspektyvos gali būti su draugiški bendravimai tarp žy
kaip patarė dr. Sereika.
prantamas bei aiškinamas. Ką dų ir lietuvių (gal geriau pasa
mokslininkas teoriškai grindžia, kius — katalikų). Jei bendrau
2
jis stengiasi lyg pailiustruoti ta, tai daugiausia materialių in
Savitai atsakė Oleiskiui Alek holokausto pavyzdžiu. Apie jį teresų (prekybos) srityje. Žydai
sas Žemaitis straipsniu “Atvi kalbėdamas Grausas pasisako, visais laikais buvo prašalaičiai
ras laiškas kaltintojams” (“TŽ” kad pats yra žydas, per kacetus mūsų visuomenei. Keisti mums
1981. II. 26; III. 5). Straipsnis ėjęs ir todėl antisemitizmo sa atrodė jų papročiai, gyvenimo
žiningai parašytas. Matyt auto vo sielos gilumoje paliestas ir būdas.
rius bus studijavęs atitinkamą juo pasibiaurėjęs.
Apie žydų ir lietuvių santy
literatūrą ir ja remdamasis
kius
praeityje dabar tegalima
stengėsi atremti Oleiskio kalti • Iš pat pradžių autorius paste vien bendrybėmis kalbėti, nes
bi,
kad
neapykanta
žydams
na

nimus lietuvių tautai dėl žydų
dalykas nėra istoriškai tyrinė
egzekucijų. Bet Žemaičio atsa cistinėje Vokietijoje įgavo to tas.
kymas kartais šliaužia pro šalį, kias baisias formas, jog instink
Neturėdami istorinių duome
t. y. neatsako tiesiog į Oleiskio tyviai vengiama jieškoti istori
nų,
mūsų laikraštininkai ginasi
nių
paralelių
iš
baimės,
kad
vi

keliamus kaltinimus lietuviams.
Kas pvz. per atsakymas Oleis sokie palyginimai su senesniais nuo žydų (a la Oleiskio) kaltini
kiui, kai jis klausia, “ką mes žydų persekiojimais gali dabar mų iš priešybės, atseit, teikda
esame padarę nubausti tiems tinį nusikaltimą padaryti relia mi pavyzdžius, kaip lietuviai
nusikaltėliams, kurie šaudė žy tyvų (sumažintų jį). Grausas gelbėjo žydus. Negąjima neigti,
dus” (citata iš Žemaičio straips pripažįsta, kad organizuotos kad gelbėtojų nebuvo. Jų buvo
nio, J. J.). Žemaitis atsako: masinės žydų žudynės naciniais daug. Bet negalima primygtinai
“Mes padarėme gelbėdami žy laikais savo apimtimi dėl vyk tvirtinti, kad nebuvo mūsiškių
dus tiek, kiek galėjome”. Tai dytojus apsėdusios manijos SS bendradarbių žydų egzekuci
nėra tiesioginis atsakymas į (manische Besessenheit der joje. Tai pripažįsta ir A. Žemai
klausimą, o greičiau išsisukinė Taeter), dėl techniškų patobuli tis, rašydamas, kad žydų pajus
giminystė naujiems Rusijos
jimas. Taip pat tuščia retorika nimų ir dėl nebuvusios galimy ta
vadovams “buvo paskata pa
bės
išvengti
aukos,
—
buvo
vie

yra Žemaičio perinimas apie
chuliganams, plėšiteismus, apie komendantą Jo nintelės istorijoje. “Aš tik bi daužoms,
kams ir žmogžudžiams jungtis
jau,
—
rašo
autorius
toliau,
—
kūbą Gennsą, apie Arnoldą Pa
prie SS dalinių ir keršyti žy
brėžą ir kitus pašalinius daly kad mes, bijodami sumažinti dams”. Tokie tipai ir SS dali
nusikaltimų
baisumą,
kai
lygi

kus.
niams nebūti tinkami. Prie ese
Dėmesio vertas platesnis Že name juos su-kitais nusikalti sininkų, bent pirmomis karo sa
mais,
uždarome
sau
kelią
su

maičio pasakojimas apie rody
vaitėmis, jungėsi net unifor
tą “Holocaust” filmą, kur “Var prasti ir analizuoti visą proble muoti bendradarbiai (palieka
mos
kompleksą.
Kruvini
pogro

šuvos geto kautynėse pasiro
atviras klausimas — savanoriš
džiusius lenkų uniformoje ka mai ir persekiojimai nėra XX š. kai ar priverstinai). Kodėl taip
savybė
”
.
Istorikas
Grausas,
tu

rius kalbėtojas (speaker) pava
atsitiko, dabar dalykiškai aiš
dino lietuviais” (citata iš Žemai rėdamas galvoje gausią holo kinti trūksta laiko distancijos
kausto
literatūrą,
kalbančią
čio straipsnio, J. J.).
apie antisemitizmą šimtmečių tarp mūsų kartos ir tų įvykių.
Apie filmą “Holocaust” ir slinktyje, pabrėžia, kad žydų Jie yra dar dabarties istorija
mūsuose nemaža kalbėta bei ra neapykanta nebuvo nacių spe (vokiškai tai vadinama Zeitgešyta, kai jis buvo rodomas Ame cifika ir ne vien Vokietijos ri schichte). Tik ateinančios kar
rikos ekranuose. Niekur nebu bose pasireiškė; ji nebuvo tik tos galės tirti tuos tragiškus
vo užsiminta, kad tie tariami fašizmo ar imperializmo feno reiškinius mūsų tėvynėje iš pla
lietuviai Varšuvos geto kauty menas. Istorikas pasisako prieš čios istorinės perspektyvos ir
nėse būtų apvilkti lenkų unifor naują literatūrą, kuri žvelgia juos aiškinti sine ira et studio.
ma, kaip dabar Žemaitis rašo.
Kas matė tą filmą, kalbėjo apie
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS;
SS uniforma apvilktus karius,
kalbėtojo pavadintus lietuviais.
Atsikertant kalbėtojui vis buvo
pabrėžiama, kad lietuviai nėjo
tarnauti vokiečiams esesinin
kais ir todėl jų negalėjo būti
Varšuvos gete. Iš kur žemaitis
galėjo paimti žinią, kad tariami
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
lietuviai kariai buvo apvilkti
lenkų uniforma, palieka mįslė.
šaldytuvai
Elektros reikmenys
★ Valgomųjų kambarių
Televizijos aparatai
Autoriaus suminėti trys sva
apstatymas ir kt.
rūs argumentai, liudijantieji iš
Skalbiamosios mašinos
neigiamos pusės, kad nebuvo
Siuvamos mašinos
Vaikų baldai
lietuvių esesininkų Varšuvos
Rašomos mašinėlės
įvairūs kilimai
gete. Bet čia pat priduria ir liu
Nemokamas pristatymas į namus.
dijimą, paimtą iš Reitlingerio
knygos “Final Solution”, kur
KRAUTUVĖS:
minimi 335 lietuviai milicinin
kai, turėti geto viršininko. Gai
Vakaruose —
Rytuose —
la, kad autorius palieka tą fak
137
RONCESVALLES
Avė.
2448
DANFORTH
Ave.
tą nenagrinėtą.
Po pirmosios daugiau politiš
Tel. 537-1442
Tel. 699-4444
»
kos polemiškos straipsnio da
Krautuvės
atidarytos
nuo
9
valandos
ryto
rkr9
vai',
vakarolies seka antroji — istorinė.
Pradedama nuo Gedimino, Vy

J. JAKŠTAS

furniture

Solistė SLAVA ŽIEMELYTE, išleisdinusi savo įdainuotų įvairių kompozitorių
dainų plokštelę, kuri gaunama Toronto lietuvių parapijų kioskuose ir Lietu
vių Namuose. Taip pat galima užsakyti paštu šiuo adresu: S. Žiemelytė, P.Q.
Box 552, Station “U”, Toronto, Ont., M8Z 5Y9. Kaina — $7.00. Pažymėtina,
kad solistei akompanavo muz. J. GOVĖDAS

A+A
ANTANUI ŠLEKIUI

mirus,
žmonai ANELEI, dukroms — LAIMAI ir LIUDAI

v..

su šeimomis gilię užuojautą reiškia —

E. Dubininkas

M. E. Zabulioniai

S. A. Kavaliauskai

B. M. Žėkai

A+A
MYKOLUI AUGĖNUI
Lietuvoje mirus,
sūnui VYTAUTUI su šeima, dukrai LINAI ir
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

B. S. S. Ignatavičių šeima

(Canadian Srt fHemeriais Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

YONGE MEMORIALS

LTD.

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

Kanados gyventojų surašymas
Pirmas gyventojų surašymas
Kanadoje įvyko 1666 m. Vėliau
sekė kiti ir daugiau detalizuoti
surašymai. Ligi 1971 m. gyven
tojų surašymai buvo atliekami
kas dešimt metų. Dabar, spar
čiau keičiantis gyvenimo sąly
goms, surašymai organizuojami
kas penkti metai.
Gyventojų surašymas atlieka
mas pagal statistikos įstatymą,
kuriuo kiekvienas asmuo įparei
gojamas atsakyti į pateiktus
klausimus. Asmenys, atsisakę
duoti reikalingas žinias, gali bū
ti baudžiami $500 ir 3 mėnesiais
kalėjimo. Sis įstatymas taip pat
garantuoja asmeninių duomenų
konfidencialumą. Jų negali pa
naudoti nė viena valdžios ar
privati įstaiga. Šios žinios, be
pavardžių, adresų ir telefono
numerių, įdedamos į elektroni
nius skaitytuvus, kurių surinkti
bendri skaičiai yra mikrofil
muojami, spausdinami ir lei
džiami viešai naudotis.
Šiais metais Kanados gyven
tojų surašymas bus birželio.3 d.
Tada bus surašyta per 24.000.000 gyventojų ir palies apie
8.200.000 gyvenviečių.
Gyventojų surašymas yra rei
kalingas valdžios įstaigų, preky
bos, pramonės, žemės ūkio ir

kitų darbų planavimui, seimo
atstovų rajonų nustatymui, ke
lių pravedimui, pramonės, mo
kyklų, ligoninių ir kitų sričių
veiklai.
Siam gyventojų surašymui
duodami paaiškinimai — skel
bimai 30 kalbų. Skelbimams yra
paskirta $1.100.000, bei etninei
spaudai, radijo ir televizijos
skelbimams iš tos sumos skirta
tik $100.000, nors etninės gru
pės sudaro trečdalį visos Kana
dos gyventojų.
1981 m. gegužės 4 d. Kanados
tiekimo ir paslaugų ministeris
Jean-Jacques Blais buvo sukvie
tęs etninės spaudos, radijo ir
televizijos atstovų konferenci
ją Toronto “Harbour Castle —
Hilton” viešbutyje ir plačiau
paaiškino šio gyventojų surašy
mo darbą. Atstovams buvo pa
teikta daug įvairių spausdintų
paaiškinimų apie tai, bet kaž
kas pamiršo atnešti surašymo
anketų. Laimei pats ministeris
turėjo vieną, kurią vėliau atida
vė etninės spaudos atstovui.
“Tėviškės žiburiams” atstova
vo V. Matulaitis.
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $10,00.

Naujas užmojis

Lietuviškos parapijos metų belaukiant
ALOYZAS ASTRAVAS
Su liūdesiu tenka pastebėti, kad
lietuviškos
parapijos
darbuotojų
skaičius ima mažėti ir lietuviškumas
iš parapijų pradeda pamažu pasi
traukti.
KUN. ALBERTAS KONTAUTAS

1980 m. rudenį, Tautos šven
tės — rugsėjo 8-tos dienos mi
nėjimą baigiant, JAV LB Bos
tono apylinkės valdybos pirmi
ninkas Aloyzas Astravas, v trum
pai apibūdindamas tos dienos
prasmę kaip tautiškumo ir reli
gijos derinio šventę, iškėlė pa
rapijos reikšmę lietuvybės išlai
kymui. Jis ragino visus glaustis
prie savų lietuviškų parapijų ir
melstis sava lietuvių kalba, nes
malda į Dievą tik savoj gimtoj
kalboj plaukia iš tyros širdies.
Lietuviškų parapijų sustiprini
mui jis pasiūlė sekančius metus
paskelbti Lietuviškos Parapijos
Metais.
Ta mintis tuojau pat buvo
perkelta į JAV LB krašto val
dybą. Jos pirmininkas Vytautas
Kutkus ją šiltai sutiko, savo
laiške rašydamas: “Mums tas
klausimas irgi rūpi, ir dabartinė
JAV LB krašto valdyba toje sri
tyje ką nors darys”.
Spalio mėn. pradžioje Įvyku
siame ALRK Kunigų Vienybės
seime Lietuviškos Parapijos
Metų mintį referavo So. Bosto
no lietuvių parapijos klebonas
ir gana ryžtingas lietuviškų rei
kalų rėmėjas kun. Albertas
Kontautas. Jis tame seime bu
vo išrinktas ALRK Kunigų Vie
nybės pirmininku. Seimas vien
balsiai nutarė tą mintį remti ir
tuo klausimu priėmė rezoliuci
jąTaip pat 1980 m. spalio mėn.
pabaigoje įvyko JAV LB tary
bos suvažiavimas Čikagoje. Bos
tono apylinkės valdybos vardu
į kultūros komisijos posėdžio
darbotvarkę buvo įrašytas Lie
tuviškos Parapijos Metų pa
skelbimo svarstymas. Bostono
apylinkės valdybos įgaliota tą
mintį referavo Ingrida Bublie
nė, JAV LB kultūros tarybos
pirmininkė. Ji pasiūlė svarstyti
Bostono apylinkės valdybos pir
mininko Aloyzo Astravo pa
ruoštą rezoliuciją, kuri buvo
priimta ir perkelta j suvažiavi
mo visumos posėdį. Jos priėmi
mui porai atstovų pasipriešinus,
rezoliucijos projektas visai ne
tikėtai buvo atsiimtas. Nutari
mas kreiptis į Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę, kad ji skelbtų
pasauliniu mastu Lietuviškos
Parapijos Metus, nebuvo pra
vestas.
Tolimesnė eiga
Mėnesiui prabėgus, JAV LB
kultūros tarybos buvo sušaukta
kultūros darbuotojų konferen
cija Klevelande. Bostono apy
gardos atstovas Aloyzas Astra
vas atvežė krašto valdybos pir
mininkui Vytautui Kutkui Ku
nigų Vienybės pirmininko laiš
ką, kuriame kun. Albertas Kon
tautas rašė: “Kunigų Vienybės
seimas. . . priėmė pasiūlytą re
zoliuciją paskelbti ateinančius
metus Lietuviškos Parapijos
Metais”. Kultūros darbuotojų
konferencijos užbaigos pietų
metu vyko nuoširdūs pasitari
mai tarp Vyt. Kutkaus ir A.
Astravo. Jiems pasibaiguš, Vyt.
Kutkus viešai pareiškė, kad
JAV LB krašto valdyba, kartu
su Kunigų Vienybe ir kitų lie
tuviškų konfesijų atstovais, ne
tolimoje ateityje skelbs Lietu
viškos Parapijos Metus. Su to
kiu įsipareigojimu LP Metų pa
skelbimo mintis perėjo į tvirtas
ir energingas krašto valdybos
ir Kunigų Vienybės rankas.
Taip apsisprendusiam krašto
valdybos pirmininkui Vyt. Kut
kui Kunigų Vienybės vardu jos
pirmininkas kun. Albertas Kon
tautas rašė: “Su didžiu malonu
mu mes sutinkam Lietuvių
Bendruomenės rūpestį lietuviš
kom parapijom. . . Parapija bu
vo pirmoji Lietuvių Bendruo
menė, nes ji jungė ir rūpinosi
visais lietuvių reikalais”.
1981 m. sausio 12 d. JAV LB
krašto valdyba išsiuntinėjo vi
siems parapijų klebonams ir LB
apygardų bei apylinkių pirmi
ninkams bendrą Kunigų Vieny
bės ir LB krašto valdybos pir
mininkų pasirašytą laišką. Ja
me po išreikšto rūpesčio lietu
viškų parapijų likimu pabrė
žiama, kad kiekvieno tikinčio
lietuvio pareiga yra arčiau
bendrauti su savo parapija ir
dėti visas pastangas jas išlaikyti
lietuviškomis. Visi lietuviai tu
ri grįžti kur jie priklauso, bū
tent, į savas lietuviškas parapi
jas. Tam tikslui pasiekti “JAV

Lietuvių Bendruomenės krašto
valdyba kartu su Kunigų Vieny
be visų lietuviškų parapijų su
stiprinimui artimoje ateityje
ruošiasi kartu su kitų lietuviškų
konfesijų atstovais paskelbti
LIETUVIŠKOS PARAPIJOS
METUS”.
Tuojau buvo užmegzti ryšiai
su vyskupu Vincentu Brizgiu,
evangelikų taryba ir aktyvio
mis, religinę mintį puoselėjan
čiomis organizacijomis, kvie
čiant jungtis prie Lietuviškos
Parapijos Metų Paskelbimo
minties ir jos įgyvendinimo.
Atsiliepimai
Su giliu LP Metų minties
įvertinimu pirmasis atsiliepė
vysk. Vincentas Brizgys, rašy
damas: “. . .mintis verta visokio
gero žodžio”. “Manau visiems
malonu, kad lietuvių parapijų
gyvastingumo klausimas pasi
rodo esąs visiems aktualus”.
Ateitininkų Federacijos pirm.
Juozas Laučka prie savo asme
ninių pageidavimų dar pridėjo:
“. . .siūlymas yra labai teigia
mas ir remtinas”. Lietuvos vy
čių pirm. Philip Skabeikis savo
entuziastiškame laiške rašė:
“Džiugu matyti Lietuvių Bend
ruomenę su atnaujintu dėmesiu
besirūpinant lietuviškų parapi
jų ateitim”. O Julia Mack, Ame
rikos Lietuvių Katalikių Mote:
rų Sąjungos pirmininkė, pareiš
kė: “Malonu matyti, kad Bend
ruomenė rūpinasi tais klausi
mais. . . Svarbiausia yra, kas ir
kaip galės pravesti tokį didelį
uždavinį. . . Darbas yra milži
niškas”. Į tai. Kunigų Vienybės
pirmininkas kun. Albertas Kon
tautas savo laiške krašto valdy
bos pirmininkui Vytautui Kut
kui atsakė: “.. . Lietuvių Bend
ruomenė, kaip tos minties ini
ciatorė, turi tvirtai imtis ne tik
LP Metus suorganizuoti, bet ir
juos pravesti, nes tik Lietuvių
Bendruomenė jungs visas kon
fesijas ir organizacijas po savo
stogu. . . Visos organizacijos,
kurioms rūpi lietuviškų parapi
jų ateitis, turi jungtis prie Lie
tuvių Bendruomenės ir LP Me
tų mintį vispusiškai ir be sąly
gų remti. LP Metų mintis pasi-tamaus visų lietuviškų parapi
jų sustiprinimui, kad jos tar
nautų didesnei Dievo garbei, į
religiją atsirėmusios lietuviškos
kultūros ir papročių ugdymui,
krikščioniškosios moralės išlai
kymui”.
Visuose gautuose laiškuose
yra išreikštas pasitikėjimas Lie
tuvių Bendruomenei. Vienas
LB apylinkės valdybos pirmi
ninkas, lyg susumuodamas visų
pasisakymus, rašė: “Lietuvių
Bendruomenė turi paimti tvir
tai į savo rankas Lietuviškos
Parapijos Metus ir jų visą eigą.
Tik tuomet jie pilnai pasiseks”.

’tokias parapijas dabar ir
Amerikos Vyskupų Konferenci
ja remia bei skatina išlaikyti.
Todėl ir LP Metai turi tikėtis
ne vien-, mūsų pačių dėmesio,
bet ir amerikietiškų parapijų
bei jų dvasiškijos gilaus supra
timo ir paramos. Mes turime tu
rėti drąsos pas juos to jieškoti,
nes, pagal jų pasisakymą minė
tame straipsnyje, “visos etni
nės grupės yra amerikietiškumo
pagrindas ir betkoks pasikėsi
nimas ar pasipriešinimas jų bu
vimui, slaptai ar viešai, yra grį
žimas į kolonijinį ir angliškąjį
pranašumą”.
Taip pat ir dabartinis popie
žius Jonas-Paulius II prašė Či
kagon suvažiavusius Amerikos
vyskupus rūpintis visomis tauti
nėmis grupėmis. O prelatas
Stanley Sypec pareiškė: “Tauti
nių parapijų amerikietinimas
yra žmogaus teisių pažeidimas,
nes kiekvienas tikintysis turi
prigimties teisę į savo tautybę”.
Taigi LP Metai kaip tik ir bus
tokių mums brangių ir ameri
kietiškame gyvenime naujų
principų patikrinimas.
Kas vadovaus?
Neužilgo bus sudarytas pa
grindinis LP Metų Komitetas,
kuris “paruoš LP Metams dir
vą, sudarys LP Metų garbės ko
mitetą, sudarys. . . LP Metų
vykdomąją komisiją. . .kreipsis
į lietuvišką visuomenę per
spaudą, radiją ir, kur prieina
ma, per televiziją”.
“LP Metų vykdomoji komisi
ja paruoš. . .vykdomąjį planą ir
. . .vykdys LP Metų eigą.”
“JAV LB krašto valdyba, kar
tu su Kunigų Vienybe ir evan
gelikų taryba, paskelbs LP Me
tus ir juos iškilmingai atida
rys,” rašė Kunigų Vienybės pir
mininkas kun. Albertas Kontau
tas savo laiške LB krašto valdy
bos pirmininkui Vytautui Kut
kui.
LP Metams turės būti gerai
paruošti eigos planai. “Mes nu
rimę skelbti Lietuviškų Parapi
jų Metus tik gerai pasiruošę. . .
nes norime, kad tokius metus
paskelbus būtų susilaukta kon
krečių laimėjimų. Paskelbimas
. . .yra pats lengviausias daly
kas, bet konkrečių rezultatų pa
siekimas yra daug sunkesnis,”
rašė LB krašto valdybos pirm.
Vytautaš Kutkus vyskupui V.
Brizgiui.

kokias šventoves lankysime ir
kuria kalba melsimės.
Negalime pamirštti ir mūsų
dvasiškijos. nes pastoracinis
jautrumas padeda ne vien dva
siniam parapijiečių ugdymui,
bet ir fiziniam parapijos išsilai
kymui. Neturėtų būti pamiršta,
kad lietuviškų parapijų kunigai
turėtų būti ir toliau sąmoningi
lietuviai. Negana vien tik lietu
vių kalbos mokėjimo — jie tu
rėtų būti įaugę į mūsų papro
čius ir kultūrą. Tik tada jie ga
lės pilnai įeiti į mūsų tarpą.
Qualis populus, talis sacerdos
— kokie žmonės, tokie kunigai.
Lietuvis grįš daug greičiau į sa
vo lietuvišką parapiją, jeigu jo
kunigas bus toks, kaip ir jis.
Mes remsime lietuviškas para
pijas ne vien dėl religinių savo
įsitikinimų ir lietuviškos kal
bos, bet ir dėl savų lietuviškų
papročių ir tradicijų, kuriomis
yra paremtas mūsų tautinis tęs
tinumas.

Kada pradėti?
Kai susirinks sudarytas pa
grindinis LP Metų Komitetas į
pirmą savo posėdį, jo lauks du
pagrindiniai sprendimai: kas
sudarys LP Metų vykdomąją ko
misiją ir kada pradėti tuos me
tus.
Vykdomosios komisijos^ su
darymas turės būti patikėtas
aktyviam branduoliui, nes jis
turės ne tik planus paruošti, bet
ir LP Metų eigą vykdyti. Dina
miškiausias mūsų junginys yra
Lietuvių Bendruomenė, kurios
minčių ir žmonių aruodai yra
gausūs. Ten jie ir bus surasti.
Kada LP Metus paskelbti, nu
tars LP Metų Komitetas, bet
Kunigų Vienybės pirmininkas
kun. Albertas Kontautas argu
mentuotai rašė LB krašto val
dybos pirmininkui Vytautui
Kutkui: “Aš norėčiau pasiūlyti,
kad LP Metai būtų paskelbti ir
iškilmingai atidaryti dar šiais
metais, Tautos šventės — rug
sėjo 8-tos dienos proga. Ta
šventė yra mūsų tautiškumo ir
religijos susijungimo simbolis,
kuris pabrėžia, kad lietuvišku
mas yra tautiškumo ir religijos
sintezė. LP Mętų pradėjimas su
Tautos švente pagilins jų pras
mę ir paryškins tnifitį, kad išei
vijos lietuviškumui išlaikyti pa
rapija yra viena iš pagrindinių
tvirtovių. . . Todėl. . .man atro
do, kad Tautos šventė *— rugsė
jo 8-ta būtų pati tinkamiausia
data. . .paskelbti ir iškilmingai
atidaryti Lietuviškos Parapijos
Metus”.
Tikėkime, kad tai datai bus
spėta pasiruošti. Gaila, kad LP
Metai nebus skelbiami Pasaulio
Lietuvių Bendruomenėje.

Ko siekiama?
Kokių konkrečių laimėjimų
bus siekiama per tuos metus?
Pirmiausia — grąžinti “visus
lietuvius kur jie priklauso, bū
tent, į savas lietuviškas parapi
jas”. Tai bus pasiekta, jeigu
mūsų tautinė savigarba bus pa
žadinta sąžinės balsu. Tik tada
mes pripildysime savas švento
NORITE TAPTI KUNIGU?
ves ir niekas nebesakys, kad
Vienuole? Esate virš 30 me
Amerikos vyskupai
tų? Desire priesthood? Sister
LP Metų mintis iškilo pačiu mūsų parapijos nyksta. Tada
hood? Over 30? Kreipkitės:
geriausiu laiku. Ne mes vieni mes ruošime prieššventines ir
Father Nigro, Gonzaga. U.
susirūpinom savų lietuviškų pa tautines vigilijas, parapijines
Spokane, 99259, USA.
rapijų sustiprinimu, bet taip pat šventes ir ugdysime dvasinį at
tautinių parapijų likimu susirū gimimą. Mes tapsime tokiais,
pino ir Amerikos Vyskupų Kon
ferencija per savo Komitetą
Socialinei Gerovei ir Pasaulio
Taikai išlaikyti. “National Ca
tholic News Service” leidžiamas
dokumentinis leidinys “Ori
gins” sausio 15 d. laidoje iš
spausdino pareiškimą “Beyond
the Melting Pot — Cultural
Pluralism in the United States”.
Straipsnis gana ilgas ir jame iš
reiškiama didi pagarba, susirū
pinimas bei skatinimas išlaikyti
daugiakultūres parapijas. “Pa
rapijos neturi bijoti tapti kultū
riniais ir dvasinio įkvėpimo
centrais, įjungiant tautines ver
tybes ir papročius į šių laikų
Evangelijos skelbimą”, rašoma
jame.
Lietuviškos parapijos buvo
steigiamos daugiau tautiniais,
negu religiniais pagrindais. Re
ligijos išlaikymui tarnauja kiek
viena parapija, bet išlaikyti re
ligiją, kuri yra atsirėmusi į mū
sų kalbą, papročius ir tradici
jas, gali tik lietuviškoji. Mūsų
pirmieji ateiviai tokias ir stei
gė. Kruvinom rankom jie statė
šventoves, kad turėtų kur sava
kalba, savais papročiais ir sa
vom ' lietuviškom tradicijom
Dievą garbinti. Jiems parapijos
buvo ne vien religijos, bet ir
lietuviškos kultūros centrai. Jo
se veikė lietuviškos mokyklos,
chorai, teatrai, spauda, visuo
meninės, ekonominės ir politi
nės organizacijos. Bet visų svar
biausia jos buvo lietuviško susi
būrimo centrai. Parapijos buvo
ne vien religinės, bet ir tauti
nės tvirtovės. Parapijos jiems Kanados berželis pasitinka pavasarį, primindamas lietuvių dainą: “Ko liūdi,
berželi, ko liūdi, ko verki nuleidęs šakas . . .”
atstojo paliktą Lietuvą.

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių pasitarimuose 1981 m. balandžio 11-12 d.d. Dainavos stovyklavietėje. Iš
kairės: ALJS pirm. V. VOLERTAS, KUS pirm. L. BERŽ1NYTĖ, PLB pirm. VYT. KAMANTAS, KLB pirm. J.
KURAITĖ, JAV LB pirm. VYT. KUTKUS
Nuotr. J. V. Danio

Buvau pasinėrusi alkoholyje
Kodėl atėjau į nežinomą alkoholikų sąjūdi ir jame pasilikau?
Pirmiausia aš atėjau į “AA”, darbo nebuvau atleista, bet daž riau. Nors ir nenorėdaiha, grį
nes negalėjau pati nustoti gerti nai keičiau darbovietes, nes žau, nes kitos išeities nebeturė
alkoholį. Antra, nebeturėjau praleisdavau dienų dėl pagirių jau. Pamažu išlaikiau 3 mėne
sius negėrusi alkoholio ir pa
kur ir pas ką kreiptis, kad atsi (hangover).
palaiduočiau nuo girtavimo. Gy
Savaime aišku, emocijos vis stebėjau koks pasidarė skirtu
dytojas gydė nuo nervų, o apie daugiau veržėsi iš kontrolės, ir mas mano gyvenime. Man “AA”
alkoholio vartojimą niekad jam alkoholio įtakoje pasikeitė ma atidarė akis ir su Dievo pagalba
teisybės nesakiau. Teko lanky no asmenybė. Buvau girdėjusi išlaikiau blaivystę ištisus me
tis ir pas psichiatrą, bet tai bu apie “AA” per radiją bei televi tus. Po metų blaivystės “AA”
vo tik pradžioje mano girtavi ziją ir jaučiausi artima tiems, įteikia nariui mažą medalį, kaip
mo ir labai trumpą laiką.
kurie po girtavimo sekančią ženklą, kad yra įmanoma gy
Kaip iki šio taško atėjau, yra dieną neatsimindavo ką sakė, venti be alkoholio ir kad atsidė
ilga istorija; neįmanoma trum kur buvo ir ką darė. Anglai tai kojant už šią Dievo malonę rei
kia padėti kitiems. Gavau ir aš
pame straipsnely viską išpasa vadina “black-out”.
koti. Bet yra keletas faktų, ku
Nuėjau į “AA” susirinkimą. tokį medalį. Norėtųsi pasakyti,
riuos norėčiau skaitytojui pa Kai pamačiau tuos vargšus žmo kad viskas gražiai ir laimingai
teikti, ypač tam, kuris nebežino, nes (skid-row), kurie viską buvo pasibaigė, deja, negaliu, nes
kaip kontroliuoti besaikį alko praradę, buvę kalėjime ir be taip neįvyko.
Už dviejų savaičių pasigėriau
holio vartojimą arba mano, kad pročių namuose, nutariau dau
gal jis yra alkoholikas.
giau negerti, nes nenorėjau to iki sąmonės netekimo. Gerai,
Šiandien aš žinau, kad esu al kia pasidaryti. Bet po poros mė kad buvau viena, tai šeima ne
koholikė. Man nebėra gėdos pri nesių aš vėl pradėjau išgerti po matė ir tik vėliau pastebėjo, kad
sipažinti, nes šiandien supran būviuose. Bandžiau saugotis ir aš nesijaučiu gerai. Aš negalė
tu alkoholizmą. Alkoholikas nė sekti savo gėrimą. Iš pradžių jau tikėti, kad po metų blaįvysra silpnas ar be valios žmogus lyg ir sekėsi, bet po kelių savai tės mano kūnas yra narkomaar koks išsigimėlis. Jis yra žmo čių vėl pasinėriau alkoholizme. niškai linkęs į alkoholizmą. Ta
gus, kuris turi trejopą ligą —
Praėjo metai. Šeimoje reika da aš supratau fizinę alkoholiz
fizinę, protinę ir dvasinę. Nie lai ėjo blogyn. Vaikai pradėjo mo dalį ir žinojau, kad aš per
kas negimsta alkoholiku, bet sa manęs neapkęsti. Nustojau vi žengiau tą nematomą liniją, ku
koma, kad yra tam tikra alkoho siško autoriteto ir pagarbos jų ri skiria normalų alkoholio var
liko asmenybė.
akyse. Tada vėl bandžiau eiti į tojimą nuo nenormalaus alko
Perskaičiusi “Alcoholics “A A”. Šį kartą susirinkimas holizmo. Tada aš supratau pil
Anonymous” knygą, jaučiausi buvo gražioje vietoje. Sėdėda ną šios ligos reikšmę. Nustojau
artima Bill W., vienam iš “AA” ma už stalo, girdėjau, kaip žmo save apgaudinėti ir nutariau,
steigėjų. Jis taip pat visą gyve nės tarp savęs labai atvirai kal atidžiau klausyti kas man buvo
nimą jautėsi esąs skirtingas nuo bėjo apie savo alkoholizmą. Jie patariama “AA”. Pradėjau są
kitų, sunkiai pritampąs prie buvo draugiški, bet aš jų neno žiningiau ir rimčiau lankyti su
draugų, vienišas, nuskriaustas rėjau, jais nepasitikėjau, be to, sirinkimus, padėti kitam alko
ir ypač baimingas. Po pirmo iš nenorėjau būti kaip jie — al holikui. Pradėjau save daugiau
gėrimo jis pasijuto daug geriau koholikė.
suprasti ir bandyti pakeisti ne
ir gerdavo, norėdamas išlaikyti
Vėl bandžiau kontroliuoti sa teisingą savo galvojimą.
tą jausmą.
vo girtavimą. Šeimos reikalai
Alkoholizmo liga yra neišgy
Protinė alkoholizmo ligos da vis blogėjo. Sveikata taip pat doma. Nesvarbu kiek metų bū
lis šiandien man labai aiški. Ži ėjo blogyn, ypač išvaizda. Blai- siu blaivi — jeigu pradėsiu ger
nau faktus, kurie privedė mane vystės laikotarpiai darėsi trum ti, mano kūno ir dvasios būklė
prie alkoholizmo. Aš dažnai pesni, ir jau gerdavau kas tre bus apsprendžiama to momen
kartoju žodį šiandien, nes šian čią dieną, o dvi dienas žiauriai to, kuriuo užbaigiau, o ne to,
dien aš žinau. Prieš ateidama į sirgdavau. Menkiausi kasdieni kuriuo pradėjau. Alkoholizmas
“AA”, aš visiškai nesupratau niai sprendimai buvo man ne yra progresuojanti liga. Jeigu
alkoholizmo ir maniau, kad tu įmanomi padaryti be alkoholio. turėjai “black-outs”, tai galiu
riu neišgydomą nervų ligą ir Su žmonėmis bendrauti be al ' garantuoti, kad kitą kartą atsi
tikriausiai pateksiu į psichiatri koholio irgi nebegalėjau. Di dursi ligoninėje. Tai yra faktai,
nę ligoninę.
džiausias rūpestis buvo — kur kurie kartojasi kas dieną, ypač
Per karą mano šeima buvo ir kaip išgerti, kad niekas neži “AA” eilėse, iš kurių žmonės
suardytą. Visą laiką, būdama notų. Vyras pradėjo slėpti nuo vis grįžta neįtikinti.
tremtyje, mačiau ir jaučiau var manęs gėrimus, o aš jų jieškoti.
“Alcoholics Anonymous” są
gą bei skausmą. Tai paveikė
Po kiekvieno pasigėrimo prir jūdis kilo iš daugelio pergyve
mano protą, jausmus ir paga siekdavau sau, kad tai paskuti nimų. Bendrosios medicinos ir
liau kūną.
nis kartas, kad daugiau nebe psichiatrijos daktarai daug pri
Kai sulaukiau 15 metų am gersiu. Po kiekvieno pasigėri sidėjo prie šios organizacijos
žiaus, pirmą kartą gėriau alko mo buvau pilna gėdos, neapy įsteigimo. Taipgi kunigai ir ki
holį baliuje ir po to beveik per kantos ir maniau, kad einu iš ti dvasiškiai prisidėjo prie šios
kiekvieną pobūvį nusigerdavau proto. Alkoholis mano nervų programos dvasinės dalies.
bei sirgdavau. Maniau, Kad taip neberamino, mano įtampų neŠiandien aš esu blaivi ir lai
turi būti. Nekartą mačiau, kai belengvindavo. Beliko būti pa minga, kad galiu gyventi be al
vyresnieji taip pat darydavo, iš smerktai užmiršimui.
koholio. Atgavau šeimos meilę,
gėrimai vykdavo tik savaitga
Vieną tokį sekmadienio rytą kurią buvau praradusi, atgavau
liais, bet aš jų labai laukdavau, atėjo sūnus į miegamąjį ir klau ir vaikų pagarbą. Esu vėl atsa
nes tada galėdavau atsipalai sė kas yra. Aš aiškinau jam, kinga ir pareiginga visuomenės
duoti nuo emocijų ir jaustis kad labai sergu ir reikia mane narė.
laisvai. Kai ištekėjau, girtavi gydyti. Jis, nuleidęs galvą ir nu
Jeigu tu, skaitytojau, manai,
mas padidėjo, nes vyras irgi siminęs, išėjo, nes jis tai daug kad turi negailestingą alkoholio
mėgo išgerti. Apie tą laiką pra kartų matė. Tuo momentu aš ligą, ateik į “AA”. Čia rasi žmo
dėjau daugiau gerti ir jausti, nebeišlaikiau savo širdgėlos ir nes, kurie tave supranta ir nori
kad su manim kažkas netvarkoj, šaukiausi Dievo pagalbos, pra tau padėti.
nes vis pasigeriu. Tada pradė šiau atpalaiduoti mane nuo
Deimantė
jau keisti gėrimus (pvz. nebegė- šios baisios dilemos.
riau degtinės, tik alų), nes ma
Vėl skambinau “AA”. Tai
niau gal atrasiu gėrimą, nuo ku buvo trečias kartas per trejus
Turner & Porter
rio taip smarkiai nepasigersiu. metus iš eilės. Šį kartą žinojau,
laidotuvių namai
Vedybiniame gyvenime buvo kad kitos progos gal nebeturė
436 Roncesvalles Avė.,
sunku sugyventi su giminėmis. siu. Drebėdama, pilna baimės
Toronto, Ontario
Taip pat mano vyras — labai nuėjau į susirinkimą. Jie mane
Tel. 533-7954
skirtingo charakterio. Susilau priėmė ir džiaugėsi, kad grįžau.
kusi vaikų maniau, kad viskas Mačiau daug linksmų žmonių
pasikeis, bet, deja, viskas pablo ir galvojau sau: kur tie alkoho
gėjo, nes turėjau didelę atsako likai? Jie man patarė negerti
mybę.
tik šiandien, nes pirmas stikliu
Tuo laiku visi pradėjo prikai kas nuves mane į pasigėrimą.
šioti, kad perdaug geriu, kad Jie man patarė, jeigu užeis man
turėčiau valdytis, bet niekas ne noras gerti, skambinti telefonu
žinojo, kaip tai įvykdyti. Aš tik kokiam nors nariui ir apie tai
norėjau, kad JIE mane paliktų kalbėti.
ramybėje. Galvojau ’ sau, kad
Aš tikrai norėjau nustoti ger
jeigu ne JIE, gal ir negerčiau. ti arba išmokti “normaliai” ger
Emocinis mano stovis darėsi ti, bet netikėjau, kad “AA” gali
kritiškesnis. Jaučiausi labai vie man padėti. Dėlto gėriau, nors
niša, baiminga ir pradėjau sa ir lankiau susirinkimus. Susi
vęs neapkęsti.
rinkimuose buvo gėda, prisipa
Po kiekvieno pergyvenimo, žinti, kad gėriau, nes “AA” ra
ar tai būtų šeimoje, ar tarp gina pilną blaivystę. Tačiau jie
draugų, ar darbe, girtavimas pa manęs neatstūmė ir ragino grįž
sidarė dažnesnis ir didesnis. Iš ti, sakydami, kad rytoj bus ge

4 psi,
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šį savo žygį. Laimink mus, mūsų
PARTIZANŲ ARCHYVAS
“Tiesos” atstovas Sigitas Blėda šio veikimą ir mūsų sunkų darbą. Palai
dienraščio balandžio 25 ir 26 dienų mink; Viešpatie, savo kovotojų bū
laidose paskelbė rašinį “šiurpus ra rį . . .” Iš šios maldos S. Blėda ban
dinys Klebonmiškyje”. Jis yra su do pasišaipyti, partizanus apšaukęs
sietas su ankstesniais A. Juro straips žudikais, plėšikais, užsienio žvalgybų
niais Šiaulių miesto “Raudonosios agentais. Jis nė žodžiu neatskleidžia
Vėliavos” laikraštyje — “Kruvini antros medalio pusės — Maskvai tar
kviečia visus į
lakštai”, “Su ginklu prieš savo tau navusių stribų, Raudonosios Armijos
dalinių,
žuvusių
partizanų
lavonų
iš

tą” ir “Karštųjų liepos naktų šaltis”.
Tuos kompartijai tarnaujančius niekinimo miestelių turgavietėse bei
strafpsnius paskatino neseniai Kle aikštėse. Iš partizanų archyve rastos
bonmiškyje, netoli Gruzdžių, surastas medžiagos S. Blėda panaudojo tik
partizanų “Audros” būrio archyvas. tą, kuri naudinga kompartijos pro
Solistas JONAS VAZNELIS
Solistė ANITA PAKALNIŠKYTĖ
Iš S. Blėdos pranešimo sužinome, pagandai. Deja, tai yra labai neiš
samus
ir
vienpusiškas
archyvo
apra

kad archyvas buvo užkastas po senu
uosiu, popieriai sudėti į vokiškos du šymas.
jokaukės dėklus. “Audros” partiza
SUMODERNINTA TRADICIJA
nams vadovavo Klemensas Danasas,
K. Astrauskas, gyvenantis Verėduprisidengęs “Drugelio” slapyvardžiu.
S. Blėdą labiausiai sudomino 48 mir voje, atsiuntė laišką “Tiesos” re
ti nuteistų asmenų sąrašas, pasirašy dakcijai su klausimu. “Ar gera tra
dicija?” Laiške rašoma: “Vestuvės
Jaunimo Centre (48 Dundam st. n.) gegužės 23, šeštadienį, 7 v.v.
tas “Audros” būrio vado K. Danaso.
Visi jie buvo komunistinės santvar — kiekvieno žmogaus gyvenime svar
MENINĘ DALĮ ATLIKS:
kos rėmėjai. “Audros” būrys veikė bus ir džiugus įvykis. Tam kruopš
čiai
ruošiasi
jaunavedžiai,
tėvai,
ar

Pakruojo ir Lygumų valsčiuose, Šiau
choras, vadovaujamas Darijos Deksnytėssolistė Anita Pakalniškytė,
lių rajono Meškuičių apylinkėse. Pa timieji. Kviečiami svečiai, perkamos
Iki pasimatymo
sak S. Blėdos, partizanai buvo pasi dovanos, rengiamos vaišės. Ateina
Powell, akompanuojamas Jono Govėdo
sol.
Jonas
Vaznelis
iš
Čikagos
koncerte!
ruošę sunaikinti visą Meškuičių ko diena, kai suskamba vestuvinė mu
ir Hamiltono Aušros Vartų parapijos Šokiams gros J. Vaičiaus orkestras.
munistų aktyvą. Skaudžiausiai to ak zika. Tačiau nuotaika neretai ima
Rengėjai
Bilietų kaina — $6.00, studentams — $4.00.
tyvo nariai nukentėjo 1951 m. rug gesti jau kelyje į civilinės metrika
cijos
biurą.
Užtverti
vestuvininkams
sėjo 1 d. Tada žuvo “Raudonosios
vėliavos” kolchozo brigadininkas J. kelią — sena, nuo mūsų protėvių
išlikusi tradicija. Pati ji nėra gal
Daugėla, kolchozininkai J. Mockus,
E. Birutytė, Vytėnų kaimo gyvento smerktina. Taip kaimynai parodo
LB ST. PETERSBURGO APYLIN
MOTINOS DIENA atšvęsta iškil
jai Alfonsas ir Zosė Turskiai, Kazys dėmesį jaunavedžiams, palinki jiems
KĖS vaidintojai kovo 28 d. Juno
mingomis
pamaldomis
prie
gėlėmis
laimės.
Tačiau
bėda,
kad
tas
užtveriTERESĖ
RODZINSKAITĖ,
buv.
ir Ona Šukiai. S.' Blėdos rašinyje ypač
mas nukeliauja ir toliau nuo jaunųjų Kalmatavičienė, balandžio 24 d. iš papuošto altoriaus. Kun. Juvenalis Beach, pakviesti vietos LB apylinkės
puolami keturi broliai iš Meškuičių:
Liauba pasakė jautrų, patriotišką pa pirm. Ir. Manomaitienės, suvaidino
namų,
vis dažniau neišperkamas vien tekėjo už Juozo Andriukaičio.
Stasys Močius, Vytautas Močius,
mokslą apie daug kentėjusias moti linksmą komediją “Uošvė į namus,
saldainiais.
Neduosi
degtinės
—
ne

kun. Algirdas Močius ir Juozas Mo
PALAIDOTI LIETUVIAI. A.a. Eu nas pavergtoje Lietuvoje. Įdomią tylos nebebus!” Ta pačia komedija
važiuosi
...
Ir
sagsto
portfelį
pirš

čius, tkpęs “Lydžio” partizanų rink
lys, neatsilieka pabroliai. O ‘užtvė- genijus Meškauskas, 73 m. amžiaus, bei nuoširdžią paskaitą skaitė agro kovo 29 d., kviečiami Miami šaulių
tinės štabo viršininku, savo pavardę
nome Pranė Norušienė. Gražiai pa kuopos “Aušra” pirm. M. Vitkaus,
rėjai
’ patenkinti juokiasi: ‘Gerai pa- “Stelco” pensininkas, balandžio 27 d.
pakeitęs į Jonaitį, dabar dirbantis
mirė General ligoninėj, sunegalavus skambino pianinu Darius Zubrickas, tie patys vaidintojai linksmino gau-’
kratėme.
Šiandien
paūšime
ir
rytojui
Šiaulių televizorių gamykloje. Esą
širdžiai. Jati anksčiau buvo turėjęs
šiai susirinkusius žiūrovus Miami lie
tardymo organams jis prisipažino, liks’. Bet tai ne viskas. Kiek pavažia .vadinamą atdaros širdies operaciją. rimtai studijuojantis muziką. Akor tuvių klubo salėje. Vaidino: E. Kra
deonu
žinoviškai
pagrojo
jaunasis
vus,
vėl
nauja
kompanija
belaukian

kad “Lydžio” rinktinė vien tik Tau
Balandžio 30 d. palaidotas Hamiltono
sauskienė, A. Mateika, S. Vaškienė,
ragės apskritoje sušaudė 79 žmonės, ti: tai laužą užkūrusi, tai traktorių Holy Sepulchre kapinėse. Liko Ha R. Zelizniakas, irgi muziką studijuo
St. Vaškys ir E. Vizbarienė. Režisojantis
nuo
mažų
dienų.
Visos
daly

skersai
kelio
pastačiusi
.
;
.
Vėl
kol J. Mpcius-Jonaitis buvo jos nariu.
miltone gyvenantis jb brolis Leonas
rius — S. Velbasis.
Kun. A. Močius, vokiečių okupacijos ta pati ceremonija. Ir taip kartais ir pusbrolis Kostas. Afrikoje gyve vavusios motinos- apdovanotos rožė
LB apygardos pirm. K. Gimžaus
mis.
metais buvęs Viduklės parapijos vi dar keliose vietose. Pagalvokime, ar na jo sesuo. Velionis buvo kilęs nuo
/
kas Juno Beach pasibaigus vaidini
TAUTYBIŲ FESTIVALIS atida
karu, pokaryje užmezgė ryšius su panašus atsitiktinių pakeleivių elge Zarasų. Lietuvoje turėjo pieninių
mui trumpai papasakojo LB St. PePetro Ruibio vadovaujamais partiza sys nežemina žmogaus orumo?”
mašinų priežiūros darbą. Hamiltone rytas balandžio 23 d., dalyvaujant
tersburgo apylinkės vaidintojų bū
nais, platino antisovietinius atsišau
350 spaudos, radijo bei televizijos
priklausė pensininkų klubui.
LIETUVOS ŽIRGAI
relio įsikūrimo istoriją, gi kovo 29
kimus, buvo du kartus teistas už
darbuotojų ir 35 tautybių atstovėms,
Holy
Sepulchre
kapinėse
gegužės
d. Miami lietuvių klube pietų metu,
Kiekvieną
pavasarį
Maskvoje
var

antisovietinę veiklą. Dabar jis yra
7 d. buvo palaidotas a.a. Edvardas šiemet “Miss Lithuanian Communi kalbėdamas įvairiais LB klausimais,
žytinių
būdu
pardavinėjami
žirgai
Jurbarko parapijos altarista. Buvo
ty” išrinkta mūsų auksaplaukė Bar
Vembrė. Velionis paliko žmoną ir du
pabrėžė, jog ir Miami lietuviams rei
atvykęs į Meškuičius ir suorganizavo užsieniui. Pranešimą apie tas varžyti sūnus. Turėjo Ročestery,' NY, 'gyve bora Skrebutėnaifė. Tuo būdu ji pa
kėtų suorganizuoti LB apylinkę.
nes
“
Valstiečių
Laikraščio
”
balandžio
žygį į Kryžių kalnu vadinamą Jur
siėmė ne tik garbę, bet ir sunkias
16 d. laidoje paskelbė L. Jurša, tu nantį brolį. Yra dirbęs “Dofasco”
NAUJAI SUORGANIZUOTAS lie
gaičių piliakalnį.
pareigas dalyvauti įvairiuose rengi
plieno
įmonėje,
turėjęs
viešbutį.
Pas

rėjęs pasikalbėjimą su Lietuvos veis
tuvių šv. Kazimiero misijos moterų
niuose ir didžiajame parade. Lietu
kutiniu
metu
administravo
aparta

ARCHYVO DOKUMENTAI
lininkystės _ įmonių tresto direkto
choras, kuriam vadovauja muz. P.
viškai spaudai atstovavo vietinis “Tė
mentus.
S. Blėda, tarnaująs sovietinei kom riaus pavaduotoju S. Svetlausku. Pas
Armonas. gieda sekmadieniais lietu
viškės Žiburių” korespondentas. .
Gegužės
3
d.
Mississaugos
lietuvių
partijos propagandai, rašo, kad Lie tarasis jam pasakojo: “Mūsų respub
vių pamaldose šv. Vardo šventovė
Šv.
Jono
kapinėse
palaidotas
dar
BUS DU SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ
tuvos Laisvės Armija buvo įsteigta likos žirgų augintojai aukcione da
je. Prie šio choro suorganizavimo
dvejų metų neturintis Edmundo ir
MINĖJIMAI: vienas atskirai lietu
su okupantų vokiečių talka teroris lyvauja nuo 1973 metų. Tada Vil
daug prisidėjo Ir. Račiriskienė.
k.
Rūtos
Norkų
sūnelis
Justinas.
Baisio

viams
savoje
šventovėje,
o
kitas
tiniam darbui, kad tokiu tikslu 1943 niaus žirgynas buvo nuvežęs du že
ji vėžio liga pakirto ir tokio jauno
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ
bendras su 7 pavergtų tautų žmonė
.m. lapkričio 25 d. gimė ir VLIKas, maičių veislės žirgus, kuriuos abu
žmogaus gyvybę.
AMERIKOJE 373 kuopa turėjo meti
mis , prie miesto rotušės, šio minėkurio vadai tarnavo agentais okupan nupirko švedai. Nuo to laiko Šilutės
nį narių susirinkimą balandžio 27
jimo-demonstrącijos data bus praneš
tams. “Audros” būrio archyve esą rajono “Nemuno" ir Joniškio rajono
DAIVA KOPERSKYTĖ — Kana
"d.
lietuvių klube. Išrinkta nauja val
ta
vėliau,
šiuo
metu
svarbu
įsidėmė

,buvo rastos slaptos užsienio žvalgy Žagarės žirgynai kasmet parduoda dos stalo teniso čempijonė. Gegu
dyba: P. Dalinis — pirmininkas, E.
bų instrukcijos, prašančios žinių, ku užsienin Trakėnų ir Hanoverio veis žės 6 d. “The Spectator”, plačiai ap ti tau kad šioje viešoje demonstra
Mažuolis — vicepirmininkė, E. Varių negalima gauti skaitant spaudą lės žirgus. Per tuos metus Vakarų
rašė Daivos čempionato laimėjimą. cijoje būtina dalyvauti kiekvienam
riakojis
— sekretorius, E. Purtulielietuviui
bei
lietuvei.
Tai
vieninte

ir klausantis radijo. S. Blėdos teigi Vokietijos, Italijos, Suomijos, Olan Būdama 14 metų amžiaus, ji lengvai
nė — finansų sekr. ir iždininkė, B.
lis tvirtas būdas parodyti pasauliui
mu, užsienį labiausiai domino kari dijos, Švedijos, Austrijos, Prancūzi nugalėjo visas savo varžoves ir to
Urbonienė ir J. Vaičaitis — narių
ir kruvinam Lietuvos okupantui, kad
nių sovietinių dalinių paskirstymas, jos žirgų augintojai nupirko daugiau amžiaus grupėje (ligi 15 m.) tapo
organizatoriai, dr. K. Bobelis — dak
lietuvis niekad neužmirš jo tėvynei
jų aprūpinimas, Lietuvos pakrančių kaip šimtą mūsų žirgų. Mūsų išau Kanados čempijonė. K. M.
taras kvotėjas.
padarytos skriaudos prieš 40 metų!
apsauga, aerodromai, aviacija ir lai gintieji žirgai užsienyje labai verti
'
.
Kor.
Suinteresuotieji SLA draudos rei
SKULPTORIAUS PRANO BALvynas. Archyve taipgi aptikta keletas nami. Tuo įsitikome ir šiemet. “Ne
kalais prašomi kreiptis į valdybą.
TUONIO medžio šaknų paroda, ren
pogrindinių laikraščių, kuriuos parti muno” ir Žagarės žirgynai pardavė
Persikėlimo reikalu iš kitų vietų
giama K. Liet. Kat. Moterų Dr-jos
zanai slapta platino gyventojų tarpe. dešimt žirgų. O tai penktadalis visų
prašomi kreiptis į finansų sekretorę
Hamiltono skyriaus, įvyks gegužės
Visa jų medžiaga buvo surinkta iš šiemetiniame aukcione nupirktų.
TAUTOS FONDUI 1981 m. auko- <
arba narių organizatorius. 1982 m.
užsienio radijo stočių pranešimų, ku Ypatingu pasisekimu naudojosi šilu 24 d. nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. Jaunimo kojo $200.00: Antanas ir L. KraCentro salėje. Kviečiame visus tau kauskai; $50.00: J. O. Giedriūnai, St. Petersburge įvyks SLA seimas.
riuos S. Blėda vadina prasimanymais. tiškių išauginti Trakėnų veislės žir
Vienbalsiai išrinkta D. Bobelienė
I?są užsieniui taipgi rūpėjo žinios gai. Iš devynių pasiūlytų buvo nu- < tiečius apsilankyti šioje labai įdo A. Juškauskas, dr. Š. Kizis, B. Kudzbūsimo seimo komisijos primininke.
pirkti
septyni,
už
kuriuos
gauta
de

mioje
parodoje
ir
pasigrožėti
Pr.
apie sovietų okupuotoje Lietuvoje ga
mavičius, S. Kukta; $40.00: J. Čepai
Susirinkime dalyvavo specialiai iš
liojančius asmeninius dokumentus šimtys tūkstančių dolerių . . .” Ža- Baltuonio kūriniais ir, kam patiks,
tis; $30.00: V. E. Baltrašiūnai;
bei jų pavyzdžiai. Tarp jų buvo ras gariečių išaugintam Pikusui varžyti papuošti jais savo namus. Pr. Bal $25.00: P. Beldavs, P. B. Januškos, Niujorko atvykusi Genovaitė Meiliūnięnė, SLA generalinė sekretorė.
tas ir dingusio šiauliečio aktyvisto nių kaina buvo keliama net dvylika tuonio kūriniai ■ buvo išstatyti JAV
M. J. Kiziai, E. Pakauskienė, Anta
JAUNIMO ŠVENTŲ balandžio 11
Antano Lukoševičiaus kompartijos kartų. Prieš trejus metus Olandijos parodose, kur jie buvo gerai įver nas ir M. Tautkevičiai; $20.00: Toni
d. lietuvių klube surengė lituanistinė
Valdyba
bilietas. Jį, paskirtą Kurtuvėnų vals žirginio sporto specialistai susidomė tinti meno kritikų.
Gureckienė, S. Kovvbell, kun. D.
mokykla. Ją pradėjo mokyklos vedė
čiaus pirmininko pavaduotoju, turė jo “Nemuno” žirgyno augintiniu
Lengvinas, dr. D." ir S. Naikauskai,
ja Danguolė Cibienė įvadiniu žodžiu,
jusiu tikslą stiprinti kaimo kadrus, Aramiu, kuris dabar Olandijoje jau
KLB SALPOS FONDAS turi ga M. Silinskas, G. O. Vindašiąi; $15.00:
taip pat esą nušovė “Audros” būrio yra įtrauktas į šuoliams skirtų ge limybių pasiųsti lietuviškų knygų į
L. Leparskas, xMilda ir W. Stechy- dėkodama lietuvių klubui ir LB už
paramą, šventės programą paįvairino
partizanai. Archyve rasta ir mašinėle riausių žirgų dešimtuką. Augščiausią
Piętų Amerikos valstybes, nes tenai shyn; $10.00: Bronius ir E. Barisai,
parašyta partizanų “Malda prieš žy kaina, net 6.000 dolerių, 1978 m. ga gyvenantiems tautiečiams lietuviška
E. Baltulienė, VI. Jomantas, D. studentės Linda Jurgėlaitė ir Rūta
gį". S. Blėda pateikia jos tekstą: vo “Nemuno” žirgynas už Trakėnų
Kraniauskienė, K. Linkevičienė, S. Mėlinytė, paskaitydamos “Vilniaus
spauda sunkiau prieinama. Būtume
pilies pasaką’1; ir “Bangos” šokėjai,
v. Kst.
“Tavo vardu, Viešpatie, pradedame veislės Disputą.
Pakauskas, jn., V. ir D. Pliskevičiai,
dėkingi, jeigu kas turėtų paaukoti
lietuviškų knygų šiam tikslui. Kny V.' Pundzius, L. Selenis, Ann Ar kurie pašoko keturis tautinius šokius,
šokiams grojo B. Pakis, šokių vado
bor, Mich., E. S. Zatorskiai; $5.00:
gas prašome pristatyti J. Astui, 106
Eastbourne Ave., Hamilton, arba pa Alma ir J. Hogan. Iš viso surinkta vė — M. Jokūbaitytė - Sandargienė.
Baigus programą, mokiniai kartu su
skambinti telefonu 549-4859, ir kny šiais metais $900.00.
gos bus paimtos. Aukotojams iš
Nuoširdi padėka visiems aukoju visais dalyviais sugiedojo Lietuvos
himną.
siems.
.
anksto dėkojame.
E. Pakauskiene
Padėka priklauso lituanistinės mo
T*
KLB Šalpos Fondas
kyklos mokytojoms — M. Pėteraitienei, V. Kulbokienei, R. Moore ir A.
PADĖKA
• Supažindinkite savo draugus su
Bobelytei už programos paruošimą
Nuoširdžiausią padėką reiškiu už
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs ir tėvų komiteto ponioms, kurios vi
suruoštą man staigmeną-pobūvį ma
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie
sus dalyvius gerai ir skaniai pavai
no gimtadienio ir vardadienio (Jur
gaus keletą numerių nemokamai.
šino.
L. ž.
ginių) proga. Ačiū ruošėjams ir pri
sidėjusioms prie gražios dovanos.
Nuoširdžią padėką reiškiu visoms ir
visiems to pobūvio dalyviams. Taip
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės
pat ačiū visiems už gautus sveikini
yra reikalinga
mus paštu iš tolimesnių vietų.
Jūsų nuoširdumas pasiliks mano
Darbo nėra daug, nes yra tik du kunigai. Salia virtuvės yra
širdyje nepamirštamas. Ačiū visiems!
Gegužės
14 — 28
Gegužės 28 — birželio 11
gyvenamas'kambarys, mokama atitinkama alga, duodama
Geo Palmer
Liepos
9 — 23
Liepos
23 — rugpjūčio 6
viena laisva diena į savaitę ir visi patogumai dalyvauti
(Jurgis Paliliūnas)
Rugpjūčio 13 — 27
Rugsėjo
3 — 17
Hamilton, Ont.
šventovės pamaldose. Jei kuri tautietė norėtų pagelbėti
Sutvarkome iškvietimus vizitui j Lietuvą ir iš Lietuvos.
lietuviškos parapijos kunigams, tesikreipia šiuo adresu:
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.
' 58 Dundurn St. N., Hamilton, Ontario
Smulkiau teiraukitės:
DR. A. KAVECKUI UŽDARIUS
SAVO KABINETĄ. Londono, TillTORONTO
tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
sonburgo, Delhi ir plačiosios apylin
MONTREAL"
tel. (514) 669-8834
kės lietuviai skaudžiai pergyvena ne
CHICAGO
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
tekimą savo gero ir reto sąžiningu
mo gydytojo, kuris nesiskaitydavo su
. TELEX
06-986766 TOR
įsikūręs nuosavuose namuose —
laiku, kiekvieną pacientą rūpestingai
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont,, Canada M6P 1X2
apžiūrėdavo, patardavo, pagelbėdavo.
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)
Todėl ir jo laukiamasis visuomet bu
vo perpildytas įvairių tautybių pa
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
cientais, kurie čia rasdavo nuoširdžią
MOKAME UŽ:
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
pagalbą.
depozitus (P.C.A)
6%
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
Dabar dr. A. Kaveckui dėl svei
santaupas
14%
V! ■
B W
Savininkas — V. SiMINKEVIČIUS
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
katos uždarius savo kabinetą Lon
term, depoz. 1 m. 14%%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
dono ir apylinkės lietuviams pasi
term, depoz. 3 m. 12%%
2385 Dundas St. W., Toronto
galius šeštadieniais uždaryto.
reg. pensijų fondo
14%
darė apgailėtina tuštuma.
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.
90 dienų depozitus
15%
Dr. A. Kaveckui yra linkėtina ge
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nuomojam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo” aparatus.
IMAME UŽ:
ros sveikatos, kad ir toliau, kiek ga
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
nekiln. turto pask. 16%%
Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.
lėdamas, galėtų padėti savo tautie
asmenines paskolas
18%
čiams.
Stepas Jakubickas

parapijos choras

PAVASARIO

KONCERTĄ-BALIŲ

S HAMILTON"

St. Catharines, Ont.

St. Petersburg, Fla.

Windsor, Ontario

Simons

TRAVEL

LIETUVA
11 DIENŲ!

BIRŽELIO 8-22,

Aušros Vartų klebonijai Hamiltone

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!

LIETUVĖ ŠEIMININKĖ.

London, Ontario

Tel.: (416) 522-5272

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Simon's

TALKA

television

Tel. 532-8772

DEIMANTINĖ STASIO BARZDŲKO AMŽIAUS SUKAKTIS Klevelande paminėta balandžio 22 d. Ji pra
dėta vakarinėmis koncelebracinėmis
Mišiomis. Pats minėjimas, įvykęs
svetainėje, sutraukė apie 150 tau
tiečių. Pirmasis sukaktuvininką pa
sveikino LB Klevelando apylinkės
valdybos pirm. J. Malskis. Po to buvo
parodytas S. Barzduką įamžinantis
filmas, paruoštas kun. A. Kezio, SJ,
išryškinantis pagrindinius sukaktu
vininko gyvenimo bei veiklos bruo
žus. Tolimesnėn sveikintojų grupėn
įsijungė PLB valdybos pirm. V. Kamantas, JAV LB krašto valdybos
pirm. V. Kutkus, giminių vardu kal
bėjusi R. Staniškytė. Telefoninis
Lietuvos atstovo Vašingtone dr. S.
Bačkio sveikinimas buvo perduotas
iš juostelės. Raštu gautus sveikini
mus sukaktuvininkui įteikė progra
mai vadovavusi M. Lenkauskienė.
Vaišėmis rūpinosi S. Stasienė su savo
talkininkėmis. Sukaktuvinėn S. Barzduko gimtadienio vakaronėn buvo at
vykęs “Lietuvių Enciklopedijos” lei
dėjas J. Kapočius iš Bostono, dr. A.
Damušis su žmona iš Detroito, kun.
A. Saulaitis, SJ, iš Čikagos, šiltą pa
dėkos žodį tarė pats visuomenininkas
ir kalbininkas S. Barzdukas.
PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS
INSTITUTO lektorių tarybos posėdis
Čikagos Jaunimo Centre aptarė ne
akivaizdinio skyriaus vadovybės
problemas. Jo direktoriui Juozui Masilioniui atsisakius šių pareigų, nau
jąja PLI neakivaizdinio skyriaus di
rektore buvo išrinkta Ramutė Plioplytė, vicedirektorium — kun. Jonas
Duoba, MIC. Posėdyje taipgi aptarti
būdai neakivaizdinio skyriaus stu
dentų skaičiui padidinti. Nutarta
kreiptis į PLB valdybą, kuri turi ry
šių su jaunimu' kitose šalyse, ir į
JAV LB krašto valdybą, kad jaunuo
liai neakivaizdinėmis studijomis bū
tų skatinami įsigyti Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto diplomus. Šiuo
reikalu visi raginami kreiptis į nau
jąją neakivaizdinio skyriaus direkto
rę Ramutę Plioplytę, 7212 So. Taiman Ave., Chicago, IL 60629, USA.
Tel. 776-1939.
PREZ. R. REAGANAS specialiu
savo asistentu ryšiams su etninė
mis grupėmis pasirinko lietuvių kil
mės respublikininką Jack Burgess
(Bruzgį). Jis yra _paskirtas Baltųjų
Rūmų viešųjų ryšių įstaigos vicedi
rektorium. J. Burgess (Bruzgys) yra
antrosios kartos amerikietis lietuvis,
pasižymėjęs respublikininkų parti
jos veikėjas Pensilvanijoje, paskuti
niame prezidentinių rinkimų vajuje
dirbęs R. Reagano ir G. Bush komi
teto tautybių skyriuje.
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ SĄJUNGOS Čikagos sky
riaus susirinkimas balandžio 12 d.
pakeitė valdybą dėl jos iš Čikagos
išvykusių narių. Skyriaus valdybą da
bar sudaro: pirm. Jonas Jokubka, vi
cepirmininkai A. Rugienė ir A. Bal
čiūnas, ižd. A. Povilaitis ir sekr.
J. Kavaliauskas. V. Žemaitis skaitė
paskaitą “žvilgsnis iš praeities į atei
tį ir Mažąją Lietuvą”. Jis priminė su
sirinkimo dalyviams, kad šiemet su
kanka 750 metų nuo to laiko, kai
1231 m. pirmoji kryžiuočių grupė per
Vyslą įsiveržė į prūsų žemes Kulmo
srityje. Čia jie išžudė vietinių pilių
įgulas, per 53 metus nugalėjo prū
sus. Kalbėdamas apie prūsus ir jų
kovas prieš kryžiuočius, V. žemai
tis rėmėsi 1978 m. išleista Henriko
Garlacho knyga “Nur der Name
blieb” ("Tik vardas beliko”). Prūsi
ja yra lietuvių kilmės žmonių šalis,
dabar apgyvendinta daugiausia ru
sais. Pasak V. Žemaičio, lietuvių tau
ta neturi prarasti ryžto bei vilties.
Jos istorija rodo, kad realybe tampa
ir nepasiekiamomis laikomos svajo
nės, jeigu pagalbon ateina dieviš
koji parama.

PIRMĄJĄ LIETUVIŲ JAUNIMO
MENO ŠVENTĘ Klevelande balan
džio 5 d. surengė Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapija, vadovau
jama klebono kun. G. Kijausko, SJ.
Salės apipavidalinimo projektą pa
ruošė architektas E. Kersnauskas, su
telkęs būrį talkininkų. Pagrindine
šventės režisore buvo Nijolė Kersnauskaitė. Šventei buvo pasirinktas
šūkis: “Mes su rūtom, mes su saule”,
paimtas iš B. Gaidžiūno eilėraščio.
Programoje dalyvavo net 77 jaunuo
liai ir jaunuolės: deklamatoriai, ins
trumentalistai. Lietuviškų dainų py
nę atliko Elenutė ir Jonas Mulioliai
gitara ir. rageliu. Savo eilėraščius
skaitė Lina Palubinskaitė, kanklinin
kė Auksė Bankaitytė programon įsi
jungė “Jaunystės svajone”. M. K.
Čiurlionio kanklių orkestras, vado
vaujamas O. Mikulskienės, savo pasi
rodymui buvo pasirinkęs “Liaudies
dainų variaciją” ir “Lietuvišku tau
tinių šokių siuitą”. Naują, programą
šiai šventei paruošė ir L. Sagio vado
vaujama “Grandinėlė”. Jos pasirody
mas buvo patikėtas dviem grupėm
— koncertinei ir jaunajai.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIAI lau
kia Irenos Smieliauskienės įsteigto
tautinių šokių ansamblio “Grandis”
iš Čikagos. Australijoje ansamblis
lankysis birželio pabaigoje ir liepos
pradžioje. “Grandies” koncertai nu
matyti Adelaidėje, Melburne, Kan
beroje ir Sydnėjuje.

METINIS ALB MELBURNO APY
LINKĖS susirinkimas įvyko balan
džio 12 d. Lietuvių Namuose. Veik
los pranešimą padarė buvęs valdybos

pirm. Albinas Pocius, ALB tarybos
suvažiavime jau išrinktas ALB kraš
to valdybos pirmininku. Kadangi jis
net keturias kadencijas ėjo apy
linkės valdybos pirmininko pareigas,
susirinkimo dalyviai nutarė ji pa
skelbti ALB Melburno apylinkės gar
bės nariu. Šį nutarimą turės patvir
tinti sekantis ALB tarybos suvažia
vimas. Naujon apylinkės valdybon
išrinkti: pirm. R. šemetas, vicepirm.
A. Žilinskas, sekr. R. Juškaitė, ižd.
A. Bajoras, parengimų vadove M. Sodaitienė. Palikta senoji revizijos ko
misija, kurią sudaro J. Meiliūnas,
A. Baltrukonienė ir V. Rekešius.
NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLU
BE paskaitą apie Lietuvos pašto
ženklus skaitė prof. dr. V. Doniela,
turintis didelį lietuviškų ženklų rin
kinį. Klausytojus jis supažindino su
pirmųjų Lietuvos pašto ženklų dato
mis nuo 1918 m., išsamiai palietė ne
priklausomybės laikotarpį ir netgi
okupacijų metais Lietuvoje galioju
sius pašto ženklus. Savo paskaitą
iliustravo pašto ženklais ir įvairiais
vokais.
ADELAIDĖS ŠV. KAZIMIERO
LIETUVIŲ MOKYKLOJE V. Venslovavičįenė balandžio 11 d. mokinius
mokė dažyti ir marginti velykinius
margučius. Sekančią dieną Lietuvių
Katalikų Centro salėje ji surengė
velykinių margučių ir piešinių pa
rodėlę, sutelkusi keliasdešimt savo
margučių. V. Venslovavičienė už lie
tuviškas savo lėles ir margučius yra
laimėjusi daug premijų etninių gru
pių ir didžiųjų parduotuvių ruoštose
parodose.

ADELAIDĖS LIETUVIAI savo pa
rapijos kleboną kun. A. Spurgį, MIC,
išlydėjo į Romą, kur jis praleis tris
mėnesius. Adelaidėje jį pavaduos
kun. Povilas Martūzas.
TAUTINIŲ GRUPIŲ FESTIVALĮ
Sydnėjaus operoje birželio pradžioje
rengia “Shell” bendrovė. Dalyvių pa
sitarime lietuviams atstovavo “Ginta
ro” vadovai Ava Saudargienė ir Ka
jus Kazokas. Su festivalio detalėmis
supažindino vyr. jo vadovas Guiller
mo Arenas. Festivalis bus atidarytas
dalyvaujančių grupių paradu gegužės
30 d. prie Sydnėjaus operos rūmų.
Koncertines programas žada paruoš
ti net 63 įvairių tautybių grupės. Pro
gramos bus sujungtos į-penkis kon
certus, atliekamus dviejose rūmų sa
lėse — didžiojoje ir mažojoje. Tauti
nių šokių grupė “Gintaras” savo pa
sirodymą turės birželio 7 d. vakarą
didžiojoje salėje. “Gintaras” savo pa
sirodymui yra pasirinkęs “Rudens
linksmybes”. Du tautinius šokius ge
gužės 31 d. ankstyvoje popietėje šoks
“Sūkurio” grupė.

Britanija
MOTINOS DIENĄ šv. Kazimiero
lietuvių parapija Londone paminėjo
gegužės 3. S. Kasparo pranešimu,
Mišias atnašavo kun. V. Palubinskas,
svečias iš JAV, pavaduojantis į ma
rijonų vienuolijos suvažiavimą Ro
moje išvykusį kleboną kun. dr. J.
Sakevičių. Pamokslas buvo skirtas
motinos temai. Pamaldose giedojo
Londono lietuvių choras, vadovau
jamas J. Cernio. šv. Kazimiero klu
bas parapijos svetainėje surengė pie
tus, susietus su Motinos Dienos mi
nėjimu. Juos paruošė klubo narės
— P. Senkuvienė, B. Nemajuškienė
ir O. Žvirblienė. Trumpą paskaitą
apie lietuves motinas skaitė šeštadie
ninės mokyklos vedėjas Romas Kin
ka, o programą atliko tos parapijinės
mokyklos mokiniai.
TRADICINĮ VELYKŲ POBŪVĮ
Boltono' lietuviai surengė balandžių
20 d. vietinėje ukrainiečių salėje.
Visi apgailestavo, kad kan. V. Kamaitis dėl ligos negalėjo laikyti ve
lykinių Mišių ir netgi dalyvauti šia
me pobūvyje, ktfrio vaišes buvo paruošusios šeimininkės — O. Eidukienė, S. Keturakienė, M. Pauliukonienė, M. Vaines ir M. Wilson. Apie
Velykas bei tautinį lietuvių solida
rumą kalbėjo D. Britanijos Lietuvių
Sąjungos Rochdale skyriaus pirm.
D. Danaitis. Gražiausio margučio var
žybas laimėjo H. Silius. Pobūvyje da
lyvavo pora svečių iš V. Vokietijos,
Mančesterio lietuviškų filmų viene
to atstovai J. Podvoiskis ir K. Ste
ponavičius, visą šventę įrašę vaizda
juostėm

EDINBURGO SKOTUOS SENIE
NŲ MUZĖJUJE iki gegužės mėnesio
veikė pernai atidaryta paroda “La
narkshire lietuviai”,, globojama G.
Sprotto, kuriam šios parodos mintį
davė CBC radijo transliuota serija
“Odisėja”. Parodoje buvo sutelkta
nemažai Škotijos lietuvių leistų se
nųjų laikraščių, įvairių rankdarbių,
gintaro dirbinių.* Prie durų buvo pa
statytas manikenas, aprengtais lie
tuviškais tautiniais drabužiais. Pa
rodos lankytojams buvo dalinamas
informacijos lapelis, paruoštas lie
tuvių kalba susidomėjusio Murdocho
Rogers.

Vokietija
POEZIJOS SAVAITGALĮ Annabergo pilyje prie Bonnos balandžio
3-5 d.d. surengė Artūro Hermano
vadovaujamas poezijos mėgėjų bū
relis. Jo nariai skaitė ir aptarė poe
tų — H. Radausko, V. Šlaito, A.
Maldonio, V. Mykolaičio-Putino, R.
Graibaus, P. Raščiaus, E. Matuzevičiaus, J. Mačiukevičiaus ir J. De
gutytės kūrybą. Išskyrus du pirmuo
sius, kiti gyvena sovietų okupuotoje
Lietuvoje. H. Radauskas mirė išei
vijoje, o V. Mykolaitis-Putinas —
Vilniuje.

Reikšmingas veikalas
ir sveikintina tokia, lyg ir kiek
šalutinė, iniciatyva, parūpinanti
Kaikam mūsiškių vis dar už mums visiems degančios reikš
kliūva tokių visuomeninių jun mės rinkinius, kurių tiesiog
ginių, kaip mažlietuvių ar vil verktinai reikia.
Su tokiomis mintimis tenka
niečių, organizuota veikla. Dar
vis yra abejojančių reikšme ir sutikti Vilniaus Krašto Lietuvių
tikslais tų tautiečių, kurie be Sąjungos leidinį “Rytų Lietu
paliovos rūpinasi Lietuvos va va”. Tai geros išvaizdos, švarios
karų ir rytų sritimis. Tautiečiai, spaudos, stambus (per 600 psl.)
kilę iš minėtų sričių, gana siste veikalas.
Apie jį jau rašyta mūsų spau
mingai seka galimus pasikėsi
nimus iš tų mūsų kaimynų, ku doje, būta ir rimtų recenzijų,
rie mano, kad lietuviškosios sri kurios, nurodžiusios vienokius
tys, nors šiuo metu ir yra Lie ar kitokius trūkumus, pripažino
tuvos administracinėse valdose, leidinio svarbą bei aktualumą.
vėl priklausys apetitų nepraran Tai įvairių straipsnių ir įvairių Augštesniųjų Lituanistinių Kursų Toronte XIII klasė 1980-81 mokslo metais. Iš kairės: R. Pleinytė, A. Gedrimaitė,
dantiems kaimynams vakaruose autorių minčių rinkinys, vieto L. Karosaitė, R. Rauth, D. Barakauskaitė, R. Totoraitytė; stovi: mokyt. G. Paulionienė, T. Prakapas, A. Kišonas,
mis artėjąs prie studijinio po V. Greičiūnas, A. Paulionis, R. Trumpickas, kursų vedėjas A. Rinkūnas
ir rytuose ar pietuose.
Mūsų dauguma liekame ne būdžio, faktais paremtų išvadų.
Tokios knygos lengvai ne
palaužiamais optimistais ir ma
nome, kad galutinis žodis yra gimsta. Joms reikalingi mate
tartas, ir Lietuvos sostinė kartu rialiniai įsipareigojimai ir įvai
su mūsų uostamiesčiu be jokių ri atitinkamų bendradarbių tal
Pedagogo A. Rinkūno kalba
rezervų ar abejonių amžinai liks ka. Vilniečių sutelktos lėšos ir
lituanistinių
kursų išleistuvėse
suorganizuotas
darbas
leidžia
integralia viso krašto dalimi.
Vadinasi, budrumas nebereika mums visiems gėrėtis ir naudo
lingas. Pabundame nebent tuo tis leidiniu, kurio iki šiol tikrai
Baigėme septintuosius kursų dienį važinėdavo 40 mylių į To tams, negyvenantiems metropo
liniame Toronte. Tai nukirto
met, kai kas nors iš mažlietuvių stigo. Kalbama, kad atitinkamai mokslo metus. Šiais metais dir rontą.
J išleidžiamųjų klasę gražiai mums ne tik Hamiltono bei kitų
ar vilniečių pažadina mus kokiu veikalą pertvarkius, išėmus kai- bome panašiai, kaip ir pernai:
nors straipsniu, ištrauka, kalba kuriuos straipsnius, padarius jį tie patys mokytojai dėstė tuos derinosi tame pačiame kamba apylinkių, bet ir kaimyninės
ar minėjimu, matytu, girdėtu ar labiau vientisą ir suglaustą, pla pačius dalykus, o ir mokinių ryje dirbusi XII-ji klasė. Vie Mississaugos studentus. Iki šiol
skaitytų vokiškoje ar lenkiškoje nuojama išleisti anglų kalba. Ži skaičius buvo maždaug toks pat. nuoliktokai mokslo metų pra turėjome jų 5. Už 4 sumokėjo
spaudoje kurioje vis dar pasi nant vilniečių ryžtą, galima ti Tiksliau sakant, gimnazijos už džioje kurį laiką tebesijautė KLB švietimo komisija, o už
rodo piktų ar net ir grėsmingų kėtis, kad ir toks užsimojimas skaitų klasėse lietuvių kalbą ir pradžios mokyklos vaikais, ir vieną — “Paramos” bankas ir
Velniukai Niujorko ateitininkų surengtame Užgavėnių kaukių baliuje. Iš planų Klaipėdos ar Vilniaus at bus įgyvendintas. Nei iš lietu literatūrą dėstė mokyt. A. Rin klasės auklėtojui teko kiek pa Toronto Lietuvių Namai. Atro
kūnas, kuris kartu buvo kursų vargti uždedant šiems jauniems do, kad sekantiems metams to
kairės: Vilija Jurytė, Regina Tarošytė, Daiva Silbajorienė Nuotr. A. Norvilos žvilgiu. Kaikada tai būna tik at viškos, nei iš angliškos laidos
skiri pasisakymai, o kaikada ir pelno nepadarysi, dėlto ir vėl vedėjas ir XI klasės auklėtojas. arkliukams, kurių klasėje buvo limesnių vietovių studentų ne
gana stiprūs balsai. Tuokart bus reikalingi mecenatai, geros Lietuvos istoriją, geografiją ir dauguma, šiokį tokį apynasrį. beturėsime, ir reikės remtis
pasijuntame neturį pakankamai ir plačios širdies tautiečiai, jau- lietuviškąjį visuomenės moks Šiuo metu mes tąja klase esame vien Toronto Maironio mokyk
rimtos literatūros anų “fak čiantieji lietuvišką pareigą, ma lą dėstė mokyt. G. Paulionienė, jau visai patenkinti.
la, kuri šiemet išleidžia perpus
Lietuviškai nekalbančių kla mažesnį skaičių, būtent, 18. Ru
tams” ar fakteliams atremti. tantieji reikalo svarbą. Vilnie kuri kartu buvo ir XII-XII1 kla
Spalio 9-11 dienomis Kanados lietuviai rengia 26-tąsias
Platūs ir gilūs bendrosios veik čių solidarumas ir tarpusavis sės auklėtoja. Lietuviškai ne sės mokytoja ir vėl turėjo denį pradėti paujai 11-tai kla
los dirvonai dar vis neleidžia susiklausymas neabejotinai pri mokančių klasei vadovavo mo spręsti sunkų uždavinį, kaip sei mums reikės 15 mokinių.
iškilmes Toronte su plačia programa
gilintis į “šalutinės” krypties sidės ir prie angliškos versijos kyt. Vida Dailydienė. Mokinių jiems visiems pritaikyti vieną Abejoju, ar toks skaičius susi
išleidimo pastangų.
T i k pasibaigus dvidešimt tuvos rašytojais bei jų kūrybos problemas.
turėjome: XIII klasėj — 13, kursą, nes kiekvienas jų buvo darys. Taigi, sekantiems mokslo
Tad kas nors turi rūpintis ir
penktosioms Kanados Lietuvių rinkiniais.
XII — 14, XI — 12, lietuviškai kitokio kalbos lygio. Dalis atė- metams greičiausiai liksime
Dienoms Hamiltone ir paaiškė
nemokančių klasėj — 14, iš vi jo manydami, kad vien savo bu tik su viena užskaitų klase —
Sekmadienį, spalio 11, kon tokių užadvinių vykdymu, ku
• Lietuvių šeimos kalba yra lie
vimu jie išmoks lietuviškai kal kombinuota XII ir XIII.
so 53.
jus, kad sekančios bus ruošia certo programoje jau sutiko da riems, kaip minėta, veiksniai tuvių
kalba
Lietuviškai nekalbančių kla
mos Toronte, KLB Toronto apy lyvauti: Montrealio “Gintaras”, neturi nei jėgų, nei lėšų. Tad
Šiandien išleidžiamos XIII bėti. Deja, kalbos mokymasis
klasės tikrai apgailestaujame. reikalauja darbo, tad tie, kurie sė niekad nebuvo didelė. Norint
linkės valdyba, kuriai vadovau Londono “Baltija” ir “Sugrįžki
ja pirmininkė Ramūnė Sakalai- Jaunyste”, Hamiltono “Aidas”
Dauguma jų buvo su mumis tre darbo bijojo, išstojo nesulaukę ją išlaikyti, teko jos mokinių
skaičių kombinuoti su užskaitų
jus
metus. Jų amžiuje tai ilgas metų galo.
tė-Jonaitienė, ėmėsi darbo. Jau ir “Gyvataras”, Toronto - “At
NA UJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA
Mūsų kursai yra globojami klasėmis, kurios buvo didelės.
laiko tarpas, per kurį jos ir jie
nuo Kalėdų rimtai pradėjo sa žalynas”, “Gintaras”, “Aras” ir
iš buvusių vaikų tapo mergino Toronto švietimo vadybos, ta Užskaitų klasėms sumažėjus,
vo darbus įvairios komisijos.
"Volungė”. Koncerto tema —
mis ir vyrais su nusistatymais čiau kartais prireikia vieno ki greičiausiai nuo rudens ir lietu
“
Metų
laikai
”
.
Muzikos
ir
šokių
Kanados Lietuvių Dienų pro
ne tik lietuvybės, bet ir bendro to dolerio einamiesiems reika viškai nemokančių klasės nebe
grama rūpinasi dr. J. Cuplins- pynė bus surišta žodžiu, kurį at
Vedėja - KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
idealizmo bei moralumo atžvil lams. Jiems gavome po $100 iš teks atidaryti, juoba, kad turi
kienės vadovaujama komisija. liks poetas Henrikas Nagys.
giais. Išleidžiame juos į gyveni KLB Toronto apylinkės valdy me sunkumų surasti ir tai kla
Kaip
matome
iš
pavardžių,
A. Karkienė rūpinasi literatū
Čikagoje:
kasdien
nuo
pirmadienio
iki
mą
su gražiomis lietuviškomis bos ir iš Prisikėlimo banko. sei mokytoją.
ros vakaru, kuris numatytas darbininkų kol kas yra nemažas
Ačiū.
penktadienio 8.30-9.00 v. vakaro iš WCEV
Viską sudėjus, atrodo, kad
viltimis.
skaičius.
Darbų
taip
pat
atlik

penktadienį, spalio 9. A. Jan♦ ♦ ♦
sekantį
pavasarį teks tą visą lie
stoties
1450
AM
banga.
St.
Petersburge:
Šia
proga
norisi
atskirai
pa

ta
daug,
bet
jų
liko
dar
daug
kaitienė ir A. Vekterytė rengia
Žvelgiant į ateitį, perspekty tuvišką židinį uždaryti.
minėti trejetuką iš Hamiltono
šeštadieniais, 12.30-1.00 v.p.p. iš WTIS
meno parodą, kuri prasidės sa daugiau. Tikimės, kad artėjan
— Pleinytę, Gedrimaitę, Trum- vos nelinksmos. Toronto švieti
Žinoma, galima dar būtų ban
stoties 1110 banga.
vaitę prieš Lietuvių Dienas. Pla čius Kanados lietuvių Diepos
Adresas: 2646 West 71 st Street, Chicago, IL. 60629
dyti
padėtį gelbėti. Toronte dar
picką,
kurie
ištisus
trejus
me

mo
vadybos
yra
nustatytas
žiau

Toronte
tikrai
bus
įspūdingos
nuojama kviesti tapytojus ir
Telefonas: (312)773-5374
yra
daug
gimnazistų, kurie ga
tus,
nežiūrint
kartais
blogų
riai
didelis
mokestis
už
mokslą,
ir
didingos.
skulptorius. Darbų atranką at
lėtų
eiti
j
kursus, yra ir mišrių
būtent,
$320
į
metus
studenžiemos
kelių,
kiekvieną
antraGabija
liktų praplėsta komisija. D. Visšeimų,
kurių
nelietuviškosios
kontienė rengia pagrindinį kon
pusės galėtų lietuvių kalbos pa
certą sekmadienį, spalio 11, ir
simokyti. Bet kas juos surinks?
rūpinasi muzika pamaldoms
Jau daug metų, nuo pat a. a.
sekmadienį, spalio 11,, šv. My
mokytojos Izabelės Matusevi
kolo katedroje. Kun. Augusti
čiūtės
laikų, KLB Toronto apy
nas Simanavičius rūpinasi pa
linkėje nebeveikia švietimo
maldomis. šokiais ir banketu
skyrius, o kursai neturi nė tė
šeštadienį, spalio 10, rūpinasi
vų
komiteto. Mokinių telkimas
V. Dauginis, V. Vaičiūnas ir S.
sudarytų mums, dviems moky
Aušrotienė. Finansų komitetui
tojams, nepakeliamą naštą.
pirmininkauja Vytautas Bireta.
Kanadoje, sekant JAV-bes,
iždo reikalais rūpinasi V. Valiu
jau atsirado daug veiksnių ir
lis. patalpomis ir nakvynėmis
daug politikų, kurie patraukia
— V. Dauginis, bilietais — R.
į save dėmesį, užtemdydami pa
Kuliavas. , Sekretoriato komisi
grindinį Bendruomenės uždavi
jai pirmininkauja Ramūnė Jo
nį — išlaikyti lietuvybę išeivi
naitienė. Spaudos reikalais lie
joje. Atėjo laikas švietimu žy
tuviams rūpinasi Gabija Pet
miai daugiau visiems susirūpin
rauskienė, o anglams — Algis
ti. Reiktų peržiūrėti mūsų veik
Juzukonis. Plakatus ruošia Aida
los pirmumo kategorijas, iškel
Jei turite sunkumų atsakyti j kaikuriuos klausimus,
Kas penkti metai Kanados vyriausybė atlieka gyven
Vekterytė.
ti švietimą j pirmą vietą, skirti
tojų surašymų, pateikia klausimus apie jų šeimas,
galite paskambinti telefono numeriu, nurodytu klau
jam pagrindines lėšas ir pajė
Numatoma per Lietuvių Die
giausius asmenis. Juk jeigu ne
gyvenimo sųlygas, pajamas, švietimų ir kitus daly
nas surengti ir sporto rungty
simų lape. Daugeliu atvejų pareigūnai, kurie moka
išmokysime
priaugančios kar
nes — krepšinio, tinklinio ir
kus, reikalingus ateities ekonominio gyvenimo
jūsų kalbų, galės jums padėti.
tos lietuviškai skaityti ir rašyti,
stalo teniso. Tuo rūpinasi ŠALplanavimui. Tai daroma, kad būtų suregistruota
Jei prie surašymo klausimų lapo yra pri
pakirsime pagrindinę šaką, ant
FASS.
daugybė
pasikeitimų,
jvykusių
mūsų
krašte.
dėtas
iš
anksto
adresuotas
ir
apmokėtas
vokas,
kurios laikosi mūsų išeivijos
Kanados Lietuvių Jaunimo
lietuvybė.
Vyriausybei svarbu turėti naujausių infor
įdėkite jin užpildytų klausimų lapų ir įmeskite
Sąjunga, kuriai pirmininkauja
Laima Beržinytė, šeštadienį,
macijų apie įvairias etnines grupes, dabar esan
pašto dėžutėn. Jei toks adresuotas vokas nėra
spalio 10, rengia Kanados lietu
čias Kanadoje, nes, planuojant programas tiems
pridėtas prie surašymo klausimų lapo, laikykite
BOOKBINDING STUDIO
vių jaunimo suvažiavimą ir jau
asmenims,
remiamasi
daugiausia
gyventojų
su

šj
užpildyta
pas
save,
kol
atsiims
surašymo
par

SAMOGITIA
nimo šokius tema “Kepurinė”.
rašymo duomenimis.
eigūnas.
Jaunimas kviečiamas atvykti su
(lietuvis savininkas)
įdomiomis skrybėlėmis rugia
Jei nebūsite gavę klausimų lapo iki birželio
telefonas 625-2412
pjūtės proga. Šokiai įvyks Pri
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
Gyventojų surašinėtojas įteiks klausimų
1 d., skambinkite telefonu, išsukdami O (Opesikėlimo par. salėje. Ta proga
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
lapą, kuris privalo būti užpildytas šeimos nario.
tor), ir prašykite numerio Zenith 0 — 1981. Pasa
bus L. Beržinytės vadovaujamos
Surašymas Kanadai yra tiek svarbus, kad įstatymas
kykite savo pavardę, adresų, ir klausimų lapas bus
valdybos atsisveikinimas, nes ti
kimasi išrinkti naują Kanados
įpareigoja rūpestingai užpildyti klausimų lapų 1981
jums pristatytas.
OPTOM ETRI STAS
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
m. birželio 3 d. Tas pats įstatymas reikalauja, kad
Gyventojų surašymo duomenys yra ypatingai
dybą suvažiavimo metu.
Dr. S. Brogowski
svarbūs ateityje planuojant pagalbų naujiesiems
jūsų duotų atsakymų niekas nematytų, išskyrus
šeštadienio vakaro, spalio 10,
412 Roncesvalles Ave.
surašinėtojus, kurie yra prisiekę laikyti paslaptį.
ateiviams. Jūs taip pat galite prie to prisidėti rū
iškilmingas bankentas - šokiai
Toronto, Ontario
bus/Harbour Castle viešbučio
pestingai užpildydami klausimų lapų ir grųžindami jj
Ir niekas daugiau nematys asmeninių jūsų atsakymų
(prie Howard Park Ave.)
“Convention Centre”. Tai labai
į klausimus, net joks kitas vyriausybės departamentas.
birželio 3 dienų.
Kabineto telefonas
prašmantus, naujas viešbutis
Jūs, kaip Kanados dalis, privalote būti ir gyventojų
Jūsų duota informacija yra jungiama su kitų šeimų duo
531-4251
prie Toronto miesto uosto, gale
surašymo dalimi.
menimis, ir tik bendri skaičiai yra skelbiami.
Pacientai priimami
Bay gatvės, prie Ontario ežero.

AL. GIMANTAS

Švietimui - pagrindines lėšas
ir VjUriaUOlOO
IQI2IQ JlOfiSIC
“y dO

Kanados Lietuvių Dienos

“LIETUVOS AIDAI”

KANADOS GYVENTOJŲ SURAŠYMAS:
KAS JIS YRA, KĄ REIŠKIA IR KODĖL
JIS MUMS REIKALINGAS?
SURAŠYMO DIENA - BIRŽELIO 3-JI

Sekmadienį katalikų pamal
dos bus 2.30 v.p.p. Šv. Mykolo
katedroje. Koncertas po Mišių
— Ryersono Institute. Taip pat
bus ruošiamas Lietuvių Dienų
užbaigimas — vyno ir sūrio va
karas Lietuvių Namuose.
Rengėjai ima geriausias pa
talpas, kurias įmanoma gauti
tokio masto renginiui Toronte.
Literatūros vakaras penkta
dienį, spalio 9, bus ypatingas,
nes kviečiami labai pajėgūs ta
lentai. Tema yra dviguba: su
pažindinimas su išeivijos ir Lie-

susitarus telefonu

Gyventojų surašymo diena - birželio 3
Įsirašykite ir jūs
statistics Canada

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(prieš Lietuvių Namus)

Canada

į*.
n

1981 Census
of Canada

Recensement
du Canada de 1981

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

“Aido” koncertas ir “Putinai”
K. MILERIS

Toronto lietuvių vyrų choro “Aras” dainininkai prie tėviškės namų stebi, kaip kieme šoka jaunimas. Tai scena iš vaizdų
pynės “Jaunų dienų aidai”, suvaidintoje “Tėviškės Žiburių” spaudos vakare
Nuotr. St. Dabkaus

UŽPUOLIMAS
Netoli ežero pakrantės, sau
lėtoje aikštelėje, širšė kasė
duobę. Pakasusi giliau, apsidai
rė ar niekas nemato. Ir vėl ka
sė, skubino, mesdama pirmuti
nėmis kojomis smėlį po savimi.
Netrukus jis visą įlindo į žemę.
Tik užpakalinių kojų mėtomi
žemės trupinėliai tesimatė, lėk
dami į orą. Pagaliau pasirodė
iš duobės, pasipurtė ir nusiva
lė pirmutinėmis kojomis žemė
tą galvą.
Bitelė labai nustebo, pažinusi
plėšikę širšę, kurią gelbėjo su
žeistą nuo mirties. Norėjo skris
ti ir užkalbinti, bet širšė stai
ga išsitraukė didelį lapų vikšrą,
paslėptą žolių lapuose. Ir lindo
dabar atbula j iškastą duobę,
traukdama savo auką. Ir tempė,
skubino, lyg bijodama, kad kas
nepamatytų.
— Nejaugi ji laidotuvių na
mus atidarė? — galvojo bitelė.
Kai širšė vėl išlindo, tuoj šo
ko duobės užkasti. Sulyginusi
žemes, pasirinko žvyro akme
nuką, kokį tik galėjo pakeltų
Ir stipriai laikydama žanduose,
lyg kokiu kūjų, pradėjo daužy
ti, plodama žemę virš užkastos
duobės. Paskui išspardė liku
sius žemės trupinėlius ir užme
tė ant viršaus sausos žolės lapą,
kad niekas, eidamas pro šalį,
nepamatytų naujai sukastos že
mės.
— Paslėpei duobę,- lyg maišą
aukso ten būtum užkasusi, —
pasakė bitelė.
Širšė krūptelėjo išsigandusi.
— Tai tu! — ištarė nustebusi.
— Gerai, kad matei tu, o ne ko
kia širšė iš mano giminės. Tuoj
pavogtų mano duobę.
— O kam ją vogtų?
— Padėtų savo kiaušinį, o
mano išmestų. Daug muštynių
dėl to būna, nes tinginių visur
pilna. Turėsiu pasaugoti kelias
dienas iš eilės. Tuoj pažinsiu, ar
kas nesikėsino į mano turtą,
brangesnį už maišą aukso, —
tarė širšė.
Pažiūrėjusi į bitelę nusišyp
sojo ir tyliai ištarė:
— Kai gims mano vaikas, aš
jam labai gražų vardą duosiu:
mano išgelbėtojos “Pirmasis
prisiminimas”. Kai gims antras,
tai bus “Antrasis prisimini
mas”. O gal dar trečiasis ir
dar ketvirtasis. . .
Bitelė tik nusišypsojo, nieko
neatsakiusi.
— Nejaugi tau nepatinka tas
vardas, kad tyli? Aš taip ilgai
galvojau, kaip jį pavadinti, kad
tau būtų garbė visoje paežerė
je. ...
— Ačiū, — ištarė bitelė. —
Bet jei kas garbės neturi, tai ki
tas jos neuždės, kaip kokios ke
purės ant musmirio. . .
— Žinoma, kad taip, — kal
bėjo širšė. — Ir aš tą žinau, kad
neviską gali pirkti ir ne už vis
ką gali užmokėti. Ir daug skolų
draugams lieka, kurių grąžinti
jau negalėsi.
— O kodėl vaikams tik duo
bes kasi, lyg nemokėtum pasi
statyti savo namelio, kaip ir ki
tos širšės? — paklausė bitelė.
— Gimiau viena ir mirsiu
viena, — atsakė širšė. — Nie
kas nesupo mano lopšelio, tai
nesupsiu nė aš. O mano namai
dideli ir be stogo, nuo ežero pa
krantės ligi sodo. Tuoj mirčiau
užsidariusi duris mažame name
lyje, kaip kalinys, prirakintas
prie sienos. Jei sykį gimiau kla
jokle, tai turiu ir keliauti. Bet
tas, kuris turi namus, niekada
nesupras mano džiaugsmo, kai
nežinau kur ateinančią naktį
nakvosiu. . . — ir ji šypsojosi,
žiūrėdama į tolumą, blizgančią
saulėje.
— O aš tuoj mirčiau iš ilge
sio, jei negalėčiau grįžti namo,
— kalbėjo bitelė. — Ir saulės

šviesa, kurios džiaugsmu gyve
nu, jau būtų man dingusi. . .
— Kas gi būtų, jei visi tik vie
nu ir tuo pačiu keliu eitų, —
sušuko širšė. — Baisu ir pagal
voti. Dabar, tik pripuolamai
kryžkelėse susitikus, jau lavo
nai guli. O tada per jų dideles
krūvas nė vienas neperliptų.
Net ir tas, kuris ilgas kojas tu
ri.
— Tikra tiesa, — tarė bitelė.
— Aš turiu bėgti savo keliu, o
tu bėk savo, — ir atsisveikino.
širšė, likusi viena, dar kartą
apžiūrėjo užkastą duobę su pa
dėtu kiaušiniu. Gerai ir saugiai
buvo paslėptas. Ji laiminga iški
lo į orą pasidairyti, ar neras ki
tos aukos savo “Antrajam pri
siminimui”. . .
Netoli sodo, virš pievos, ji pa
matė plėšikę musę. Net nudžiu
go, kad susitiks dabar ją, kaip
drąsiems ir geriems kovotojams
tinka. Akis prieš akį, kardas
prieš kardą, o ne slaptai, negar
bingai, kaip plėšikė musė pul
davo. širšė drąsiai kilo prie jos,
kad susitikimas būtų neišven
giamas. Bet plėšikė musė pra
ūžė pro šalį, lyg visai jos ne
matydama. Ji, įsmeigusi savo iš
šokusias ant kaktos akis, žiūrė
jo į kitą, daug vertingesnį gro
bį su pilnu maišu medaus.
Tik dabar širšė pamatė, kad
ji vejasi bitelę, grįžtančią iš pie
vos. Garsiai suzvimbė jos spar
nai, mesdami iš karto ją į prie
kį. Ir niekada, rodos, nešvilpė
taip aštriai oras, kaip šį kartą.
Degdama vis didėjančiu pykčių,
širšė norėjo dabar atsikeršyti
ne tik už slaptą, negarbingą už
puolimą, bet ir grąžinti skolą
tai, kuri padovanojo jai šią sau
lėtą dieną. Kaip ir visos širšės,
ji neužmiršo ne tik padarytos
skriaudos, bet ir pagalbos ne
laimėje. Ji lėkė, skubino tik
vieno bijodama, ar ji nepavė
luos. Plėšikė musė lygiai taip
guviai skrido ant savo ilgų, plo
nų sparnų. Ji drąsiai būtų lenk
tyniavusi su kiekvienu, net ir su
geriausiu
pasaulyje
lakūnu
Laumės žirgeliu (dragon fly).
Plėšikė musė, pasivijusi bite
lę, sulėtino greitį. Kaip visada
darydavo, iškilo augštyn virš
pasirinktos aukos į orą ir smigo
staiga žemyn, išskėtusi aštrius
kojų kablius. O širšė, vos nepra
laimėjusi lenktynių su mirtimi,
jau nesuskubo pastoti kelio užpuolikei. Tik trenkė visu grei
čiu į ją, dar spėdama numušti
ištiestus nagus nuo bitelės gal
vos. Deja, aštrūs kojų kabliai
užkabino bitelės vieną sparnelį
ir vos neišplėšė iš kūno.
Bitelė apsivertė ore ir krito
žemyn. Tik vienu sparnu gaudy
dama orą, ji pradėjo suktis,
kaip krintantis mažas lapelis,
artėdama vis greičiau prie že
mės.
Prieš akis dar sužibėjo auksi
niai širšės dryžiai ir tamsus plė-'

Vytautas Tamulaitis
šikės musės šešėlis su išskėstais
kojų kabliais. Rodos, krito ir
užpuolike musė žemyn kartu su
širše, pralenkdamos bitelę. Bet
greit vėl kartu iškilo į mėlyną
dangų, sukdamosios aplink vie
na kitą ir išnykdamos augštybėje.
Bitelės akyse tik,blizgėjo tai
aštrus saulės spindesys, tai siū
buojanti pieva. Ir vis greičiau
akyse mirgėjo, kol viskas susi
liejo į vieną tamsų šešėlį, atbė
gusį nuo žemės jos pasitikti.
Bitelė atsitrenkė į smilgos ša
keles ir nusirito į žolių tanku
myną. Tik vienas sparnelis dar
vis judėjo. Lyg pats vienas, dar
gyvas likęs, daužė žolių lapelius^, dar vis beviltiškai bandy
damas gelbėti bitelę, kuri vis
labiau grimzdo augštose žolėse
ir smuko prie pat žemės. Tada
jau ir ištiestas sparnelis nuri
mo, netekęs jėgų susiglausti. . .
O mėlyname danguje virš bi
telės nardė du prityrę lakūnai,
atkakliai puldami vienas kitą.
Plėšikė musė, nė vienos oro
kovos nepralaimėjusi, nė negal
vojo trauktis. Visą laiką tik ore
gaudydama savo aukas, pradžio
je jautė net malonumą šokinėti
ant plonų savo sparnų. Net
džiaugėsi sutikusi tikrą drąsuo
lį, išdrįsusį pastoti kelią prie
pat bitės, skrendančios su pilnu
maišu medaus.
Prišokusi prie širšės, ji metė
si į viršų, kad galėtų pagriebti
smigdama žemyn, kaip ir kitas
savo aukas griebdavo. Bet drąsi
kovotoja širšė pakilo kartu su
ja į orą, jau žinodama jos gud
rybę ir kablių aštrumą. Plėšikė
musė jau negalėjo antrą kartą
apgauti gudrios širšės savo pa
mėgtu kovos būdu.
Du priešai, matydami vienas
kito durklus, šokinėjo kartu,
kildami į orą ir smigdami že
myn. Abudu žinojo, kad ir mir
tis šokinėja kartu su jais. Tik
lyg delsdama kurį pasirinkti,
mirtis prišokdavo tai arčiau
vieno, tai arčiau kito.
Plėšikė musė puolė atkakliai.
Staigiais šuoliais šokdama atbu
la ir mesdama savo kūną į šoną,
vis bandydama pakilti augščiau
priešo galvos. Bet širšė vikriai
ir tiesiai ištiesdavo savo kardą
jai prie pat nosies. Lyg supratu
si, kad šį kartą jos gudrybė be
vertė, plėšikė musė išskėtė savo
kojų kablius. Pasitikėdama da
bar jų jėga ir aštrumu, o ne sa
vo gudrumu, griebė širšę, pa
baigdama ilgą kovą.
širšė drąsiai sutiko ją savo
ištiestu kardu, kuris seniai lau
kė.
Susiglaudė ilgieji plėšikės
musės sparnai. Ji apsivertė ore
ir krito į žydinčią pievą, pabai
gusi savo beširdės užmušinėtojos ’ kelią. Net žolių kupstas
krūptelėjo išsigandęs, kai juo
da plėšiko barzda atsirito visai
arti jo. . .

Hamiltoniškis “Aidas” į sa
vo tradicinį pavasario koncertą
š. m. gegužės 9 d. vėl sutraukė
pilną Hamiltono Jaunimo Cent
ro salę žmonių. Šiuo koncertu
aidietės pagarsino ir savo dabar
išleistą naująją plokštelę “Puti
nai”. Tai jau trečia “Aido”
plokštelė. Pirmoji buvo išleis
ta 1973 metais “Baltos gėlės”
vardu, antroji — po garsiųjų
“Aido” gastrolių Europoj, kuri
buvo pavadinta “Keliaujam su
daina”. Trečioji plokštelė “Pu
tinai” atsirado po 10 metų cho
ro veiklos.
Kalbant ne apie plokšteles,
bet apie “Aido” koncertą, rei
kia tik pasidžiaugti, kad Hamil
tone turime kažką gražaus, uni
kalaus, ko niekas kitas neturi.
Spaudoj skaitom, kad ir Montrealyje sudarytas mergaičių
choras. Bet aidietėms jis nebus
konkurentu. Šis mūsų jau vie
nuoliktus metus dirbantis dai
nos meno vienetas sau lygaus
dar niekur greit nesutiks. Prieš
4 metus perėmęs šį chorą jau
nas muzikas J. Govėdas įdėjo
visą savo muzikinį talentą, jau
natvės energiją, jieškodamas
ko nors naujo choriniame dai
navime.
Šiame koncerte “Aidas” at
liko 9 dainas ir dar vieną prie
do. Programą pranešinėjusi
Aušra Pleinytė nepaminėjo dai
nų kompozitorių, bet tik pasa
kė dainų pavadinimus, kurie
taip skambėjo: “Tave matau”,
“Plaukia sau laivelis”, “Laimės
žingsniai”, plokštelės pavadi
nimo daina “Putinai” ir kt.
“Apynėlį” choras atliko net su
trim solistėm — D. Sakalaus
kaite, R. Kvedaraite ir D. Laugalyte.
Atsimename, kai vienu laiku
“Aido” choras buvo pasidaręs
labai jaunų mergaičių vienetas.
Šiandien matome, kad tos jau
nosios dainininkės jau gana pa

ūgėjusios ir sustiprėjusios vi
sais atžvilgiais.
Dabartinį “Aidą”, chorvedžio
J. Govėdo vadovaujamą, galė
tume pavadinti dinamišku cho
ru. Visos dainos parinktos su
tempu, vieni balsai veja kitus,
beveik visi atliekami dalykai
turi dramatinę, kai kur net ak
robatinę interpretaciją. Tas
pats padaroma ir su liaudies
dainomis.
Su
ankstyvesnių
chorvedžiu “Aido” dainuojamos
dainos mums traukdavo ašaras,
dabar jų dainavimas duoda
mums kažką naujo ir gaivinan
čio. Koncertų publika ilgisi nau
jovių.
Didelio dėmesio susilaukė
pats choro vadovas su savo for
tepijono interliudijomis ir dai
nų akompanimentu. Scenoje J.
Govėdas geriausiai jaučiasi sė
dėdamas prie pianino. Jis visą
laiką jį sukinėja, čiupinėja ir
glosto. Atrodo, jei atimtum
pianiną, netektum ųė chorve
džio.
Ne kokie chorinio dainavimo
žinovai klausėsi šio koncerto,
bet žmonės, kurie turi nuojau
tą kas gražu ir kas meniška.
Meninio vieneto užduotis gi ir
yra kitus pradžiuginti, nuteikti.
Šeštadienį dalyvavusieji “Aido”
tradiciniame pavasario koncer
te turėjo progos tą nuotaiką ir
džiaugsmą pergyventi.
Šio koncerto paįvairinti iš
Londono buvo atvykęs D. M.
Chainauskų vadovaujamas “Bal
tijos” tautinių šokių ir dainų
ansamblis. Jis čia nedainavo,
bet per du savo išėjimus davė
gražią ir spalvingą tautinių šo
kių pynę. D. M. Chainauskai
yra žinovai ir mėgėjai mūsų ri
tualinio Lietuvos liaudies šokio.
Jų šokėjai rauna linelius, plauna
abrūsėlius,
jaunamartė
mergvakario vakarą atsisveiki
na su draugėmis, jaunavedžiai
surišami juostomis, piršlys gai(Nukelta į 7-tą psl.)

Iš scenovaizdžio “Jaunų dienų aidai”, režisuoto E. Kudabienės. Kairėje - toron
tiškio “Gintaro” šokėja JŪRATĖ BIRETAITĖ, dešinėje - hamiltoniškio teat
ro “Aukuro” aktorius K. KALVAITIS, deklamavęs scenovaizdžio eilėraščius

Pirmasis “Pavasario” koncertas
Naujojo Montrealio lietuvaičių choro krikštynos
gegužės 9 dieną Aušros Vartų parapijos salėje
Užuolaidoms
prasiskleidus, va” — “nauja Daina”.
Taip, tai nauja daina! Tai
pasigirdo mergaičių balsai, dai
nuojantys specialiai joms Z. La naujas vienetas, bet dar svar
pino sukurtą dainą “Pavasaris”. biau, tai dabarties lietuviško
Dainavo scenoje 23 jaunos, gra jaunimo vienetas, išaugęs iš da
žios lietuvaitės. Jautrią iš dai barties sąlygų. Chorelį sudaro
nų ir eilėraščių supintą invoka- mergaitės 13-21 metų. Reikš
ciją skaitė klebonas kun. J. Ku mingiausia yra tai, kad kaiku-

bilius, SJ. Choro krikšto tėvai
— Gina Capkauskienė ir Zig
mas Lapinas kiekvienai choris
tei įteikė pavasario gėlę.
Pirmoje programos dalyje
choras padainavo aštuonias dai
nas. Antroje dalyje jis pasirodė
su savo krikšto motina G. Capkauskiene. Itin puikų įspūdį su
darė sol. G. Čapkauskienės solo
prie tikro ratelio su mažu vai
keliu prie jos kojų, skaitančiu
iš ABC knygelės. Solistė daina
vo verpėjos dainą iš Br. Budriūno kantatos “Lietuvos šviesos
keliu”. Tuo metu mergaitės jai
sudarė harmonizuotą ratelio
garso foną. Koncertas užbaigtas
St. Gailevičiaus “Nauja daina”.
Su nuostabiu įsijautimu mergai
tės dainavo ir tarė žodį “Lietu-

/= Ontario Place pramogų vieta
jūsų šeimai!

ONTARIO PLACE

yra keliolikos akrų
žaliuojantis plotas trijose dirbtinėse salose vėsioje On
tario ežero pakrantėje. Tarptautinės garsenybės kiek
vieną vakarą atlieka programą Forumo teatre. Ten yra
vandens nuošliauža, ratukinių pačiūžų čiuožykla,
pramogų miestelis vaikam, puikūs restoranai, atatrankinės valtys, padaliniai laiveliai, prieplauka ir kino ek
ranas šešių augštų dydžio.

ONTARIO NORTH NOW yra vaizdo
ir garso įrenginys, parodantis žavingumą ir grožį North
ern Ontario devyniuose paviljonuose West Island
saloje.
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rios dalyvės yra antros-trečios
kartos ir nekalba lietuviškai, ki
tos iš mišrių šeimų silpnai su
pranta kalbą, trečios, nors čia
gimusios, tačiau puikiai valdan
čios kalbą. Tai reikšmingiausias
elementas šio chorelio, tai at
spindys dabartinio ir ateities
lietuviško jaunimo. Daina jun
gia kartas, skirtingus kalbos
mokėjimo laipsnius, tirpdo vi
sas užtvaras būti lietuviu ir įga
lina priklausyti lietuviškam an
sambliui.
Klausant niekas nepasakytų,
kad chorelyje yra mergaičių,
nemokančių lietuvių kalbos.
Nuostabiai švarus, tikslus ir gerąs lietuvių kalbos tarimas. Ir
tai J. Baltuonienės dėka, kuri
valandų valandas sėdėjo ir mo
kė mergaites dainų žodžių, aiškino jų prasmę bei taisė tarimą.
Reiškia dalyvės jautė prasmę
vargti, mokytis, taisyti ir tobu
linti kalbą, matė vertę tokiame
užsiėmime.
Dėl šių pačių priežasčių šis
mažas būrys sutraukė į salę per
350 žmonių, nešė papildomus
stalus ir kėdes, Visi stebėjosi,
nes ir reikšmingiausias parengi
mas Montrealio kolonijoje nesu
teikia tokios gausios publikos. Ir
ar tik ne todėl, kad čia įėjo ke
lios “lietuvių rūšys”? Vakaras
buvo suorganizuotąs chorisčių
tėvų pastangomis. Vaikai jun
gia ne tik tėvus, bet ir lietuvius,
kurie kitu atveju iš viso nesuei
tų, juo labiau nebendradarbiau
tų! Mačiau, kai salę puošė, ir ste
bėjau, kaip puikiai bendradar
biavo rengėjos, kurios tobulai
valdo lietuvių kalbą, su lietuvių
kilmės tėvais.
“Pavasario” krikštynų koncer
tas reikšmingas ir tuo, jog paro
do, kad jaunimas dar vis jieško
prasmingai kartu praleisti bran
gų laisvalaikį (tą patį savaitgalį
kaikurios dalyvės turėjo lietu
viškos mokyklos baigiamuosius
egzaminus, šoko su “Gintaro”
ansambliu ir šiam pasirodymui
ruoštis) ir kad susibūrė kelios
lietuvių kartos — pirmų atei
vių, mišrių šeimų ir “dipukų”
vaikai.
Didelė pagarba tiems, kurie
suorganizavo šį vienetą. Padėka
seselei Teresei Mieczkowski,
kuri, būdama Nek. Pr. M. Ma
rijos seselių Montrealio vienuo
lyno vyresnioji (pati iš tautiškai
mišrios šeimos bei trečios kar
tos lietuvaitė), rado laiko ir
energijos dalintis savo nuosta
biu muzikiniu talentu, mokyti
mergaites bei paruošti jas kon
certui.
Dabar Montrealio jaunimas
turi kitą grupę (šalia “Ginta
ro”), kuri jungia, praturtina
laisvalaikį, ugdo tautiškumą.
Jau dabar visa eilė žmonių pasi
naudojo ir paaugo lietuviškume.
Padaryta daug. Bet tai nevis
kas. šis vienetas — “Pavasaris”
jau įsijungė į parapijos sekma
dienio Mišias ir praturtina litur
giją savo giedojimu. Su vaikais
kartu ateina ir tėvai. Išvykdama
iš Montrealio girdėjau, kad pla
nuojama dar stipriau įsijungti į
liturgiją, išmokstant daugiau
lietuviškų giesmių. Tuo būdu
tikimasi stiprinti tikėjimo pa
grindą — maldą per pilnesnį
įsijungimą į bendruomeninę li
turgiją.
Tegu auga ir bręsta per muzi
ką, per dainą šis naujas “Pava
saris”. Negalėjo būti geresnės
dovanos mamytėm Motinos Die
nos proga, kaip tie dvidešimt
trys nauji pavasario dainų pum
purai! S. I.

Tėviškės Žiburiai

“Auksinio saulėlydžio gundymai"
Anglijoje gyvenęs išeivijos
lietuvių rašytojas Romualdas
Spalis-Giedraitis mirė 1980 m.
gegužės 14 d. Jo peleni} urna
1980 m. rugsėjo 20 d. buvo iš
kilmingai palaidota Čikagos tau
tinėse lietuvių kapinėse.
R. Spalis išeivijos lietuvių li
teratūrą praturtino keliomis no
velių ir feljetonų knygomis. Ta
čiau pats stambiausias jo kūry
bos užmojis yra septynių roma
nų serija, vaizduojanti vienos
lietuvių kartos istoriją. Pasako
jimų seriją R. Spalis pradėjo
pagarsėjusia, pakartotinai iš
leista apysaka “Gatvės berniu
ko nuotykiai” (1952, 1969). Ta
me kųrinyje daugumas serijos
veikėjų tėra dar vaikai. Ypač iš
kitų išsiskiria batsiuvio sūnus
Jonas Vaitas — Pomidoras, pa
daužų gaujos vadas DangolisDinda, inteligentų Valaičių duk
ra Nijolė.
Antroji serijos knyga “Ant
ribos” (1954) vaizduoja jaunuo
lius vienoje Kauno gimnazijoje.
Joje mokosi Antanas Alėjūnas,
Kęstutis Noreiša, Petras Ruseckas. Dėl lėšų stokos Vaitas ne
gali toliau mokytis. Komunistų
veikėjas Jurkūnas stengiasi ir
jaunuolius traukti į komunisti
nę veiklą. Tačiau daugumas jau
nuolių bręsta ateitininkų, skau
tų, neolituanų ar varpininkų
ideologijoje, tik Vaitas palinks
ta į kairę.
Trečiasis romanas “Alma Ma
ter” (1960) buvusius aštuntokus
perkelia į universitetą. Be Alėjūno, Noreišos, Rusecko, čia at
siranda humanitarė Irena Paberžytė iš Panevėžio, medikė
Gražina Normantaitė, karinin
kas Juozas Sereika. Jaunatviški
studentų polėkiai ir užsimez
ganti meilė pina romano intri
gą. Deja, studentams belaikant
pavasarinius egzaminus, lyg
perkūnas trenkia sovietų oku
pacija.
Pirmąją sovietų okupaciją
vaizduoja romanas “Rezistenci
ja” (1969). Pagrindiniai rezis
tentai čia yra Antanas Alėjūnas,
Kęstutis Noreiša ir Petras Ruseckas — neolituanų, ateitinin
kų ir varpininkų atstovai. Jiems
talkina karininkas Sereika, Ire
na Paberžytė, abiturientė Nijolė
Valaitytė. Jų veikla yra daugiau
sporadiška, bet reiškiasi nepap
rastai drąsiais žygiais. Vaitas
sėdi lyg ant dviejų kėdžių —
nenori kenkti kaikuriems lietu
viams (AĮėjūnui, Nijolei), bet
yra įsipareigojęs dirbti sovieti
niame Saugume, prižiūrimas ir
sekamas Jurkūno.
Išdaviko darbą dirba jau
anksčiau sutiktas oportunistas
Algimantas Lapeikis. Per jį No
reiša pakliūva į enkavedistų
rankas. Prasidėjus vokiečių-sovietų karui ir lietuviams suki
lus, iš kalėjimo ištrūksta iškan
kintas Noreiša, ligoninėje Gra
žinos globoje gydomas sunkiai
sužeistas Alėjūnas.
Vokiečių okupacijos metus
vaizduoja romanas "Mergaite iš
geto” (1975). Svarbiausias veiKėjas čia yra dr. Kęstutis Norei
ša, gelbstįs iš geto pabėgusią
žydaitę Chają. Dėl to kyla jo
konfliktas su žmona Mare.
Prieš vokiečius veikia Antanas
Alėjūnas. Išdavikas Lapeikis
vaidina patriotą. Pirmosios kny

gos valkatėlė Kanopa-Starkaitis
iškyla į stambius spekuliantus.
Jam atiduodama žydaitė išvežti
į saugią vietą, bet toji neaiškio
mis aplinkybėmis žūva.
Antrosios bolševikų okupaci
jos pradžią vaizduoja romanas
“Širdis iš granito” (1979). Svar
biausi veikėjai čia yra Antanas
Alėjūnas, Juozas Sereika (parti
zanų vadas), Nijolė Valaitytė ir
sovietinio Saugumo kapitonas
Jonas Vaitas. Alėjūnas du kar
tu patenka į saugumiečių nagus,
bet Vaitas jį paslepia pas Nijo
lę. Numatoma Alėjūną ištremti
į Sibirą — inžinieriui ir ten ne
būsią labai blogai. Tačiau oku
pantų pasitikėjimo nustoja.ir
Vaitas. Sereika yra vedęs Ireną
Paberžytę. Bolševikams grįž
tant, jis žmoną išsiuntė į Vokie
tiją, o pats pasiliko veikti parti
zanuose. Į Vokietiją yra išvykęs
ir chemijos daktaras Povilas
Alėjūnas. Ten taip pat išsidan
gina buvęs saugumietis Jurkū
nas. Vokietijoje atsiduria ir dr.
Noreiša, ir sukčius inžinierius
Algimantas Lapeikis su žmona
Gražina.
Prabėgomis čia buvo apžvelg
ta ankstesnių romanų serija,
nes atskiros knygos tėra tik di
delio vaizdo sudedamosios da
lys, glaudžiai susijusios vįena
su kita. Be to prisiminimo ir
paskutiniame romane “Auksin i o saulėlydžio gundymai”
(1980) liktų daug sunkiai įspė
jamų mįslių. Paskutinis roma
nas buvo išleistas jau po auto
riaus mirties. Dėlto knygos ga
le įdėta Alekso Laikūno apybraiža-atsisveikinimas, duodąs
ir kiek biografinių žinių.
* * *
“Auksinio saulėlydžio gundy
mų” veiksmas vyksta jau Ame
rikoje, dideliame mieste ir jo
priemiesčiuose. Pirmiausia pa
tenkame į prabangius Lapeikių
namus. Inžinierius dirba stam
bioje įmonėje, įtakingas, yra
nusipirkęs puošnią rezidenciją,
vasarnamį prie ežero, kelis nau
jus automobilius, net jachtą.
Lietuviški reikalai jam nerūpi,
lietuviams neaukoja, duoda pi
nigų tik sumaterialėjusiam se
nosios kartos klebonui, kad per
jį galėtų kenkti savo taria
miems priešams. O tie “prie
šai” yra dr. Kęstutis^ Noreiša,
rengiąsis Amerikoje įsigyti gy
dytojo teises, ir Irena Sereikienė-Paberžytė, nepasidavusi Lapeikio nedoroms užgaidoms.
Tuodu “priešus” Lapeikis
{skundžia klebonui, o tas net
per pamokslą neiškenčia nepa
baręs tokių, kurie ten paliko
vyrą, kitas žmoną, o dabar vėl
vienas prie kito limpa. Lapei
kis nori, kad ir jo vaikai kalbė
tų tik angliškai. Ir moraliniu
atžvilgiu Lapeikis yra neištiki
mas žmonai, turi nuolatinių
meilužių amerikiečių. Jo na
muose lankosi raudonieji drau
gai — Jurkūnas, Liesys.
Dar sveiko lietuviško charak
terio moteris yra Lapeikio žmo
na Gražina. Ji jau spėjo išlaiky
ti egzaminus ir įsigijo gydyto
jos teises Amerikoje. Ji paste
bi vyro šunybes, savo globon
pasiima vaikus, kad vyras jų
nesugadintų, o jam atvirai pa
sako, kad jis esąs geras savo sri
ties specialistas, mokąs krauti
turtą ir savo turtingumu di
džiuotis prieš žmones, bet sto

kojąs žmoniškumo ir dėlto esąs
panašus į robotą, vertą pasigai
lėjimo. Gražina atsiskiria nuo
vyro, apsigyvena su vaikais vi
loje. Tai stipraus charakterio
moteris, autoriaus gana suma
niai atskleista.
Daugiausia auksinio saulėly
džio viliojimų patiria Irena Sereikienė. Ji dar jauna ir tebėra
graži, švelnaus būdo, patraukli
savo moterišku kuklumu. La
peikis jos nepaėmė gal daugiau
sia dėl savo brutalumo, dėl stai
gumo. Daug didesnis pavojus
Irenai paslysti buvo iš didelės
amerikiečių įmonės direkto
riaus, švedų kilmės gražaus ir
labai lankstaus direktoriaus 01sano pusės. Šis donžuaniškų po
linkių vyras visdėlto suprato
Irenos padėtį, su ja ilgokai
draugavo, jai dovanas teikė, ją
vaišino, bet jos apsisprendimo
pasilikti vienišai Olsanas prie
varta nemėgino palaužti. Nors
savo meilės nuotykius jis net
ciniškai pasako Lapeikiui, bet
savo santūriu elgesiu su Irena
jis lieka gana šviesiu ir teigia
mu romano personažu.
Irenai sunku eiti vienišos mo
ters tremtinės kelių. Ji turi sū
nų, kuris dar nematė Lietuvoje
likusio tėvo. Pagaliau iš laiškų,
atėjusių aplinkiniu keliu, Ire
na sužino, kad jos vyras žuvo
Lietuvoje nelygioje kovoje su
okupanto jėgomis. Dar Lietuvo
je ją mylėjo Noreiša, bet jo ten
yra likusi žmona su sūnumi,
nors jau ir. už kito ištekėjusi.
Galime nujausti, kad jos širdis
po visų praradimų bus palinku
si į chemijos daktarą Povilą
Alėjūną, kuris vokiečių firmos
reikalais dažnai lankosi Ameri
koje ir numatomas čia visai per
kelti.
Iš Povilo gaunamų iš Lietu
vos laiškų paaiškėja ir kitų
ankstesnių veikėjų likimas. An
tanas Alėjūnas grįžo iš Sibiro
ir vedė Nijolę, Vaitas žuvo, at
rodo, nuo bolševikų rankos, Ruseckas buvo Sibire sušaudytas.
Starkaitis ir bolševikmetyje ver
čiasi spekuliacija, tik žydai, at
rodo, žada jam atkeršyti už
Chajos pražudymą. Noreiša
siunčia siuntinius savo buvusiai
žmonai, nes ten yra likęs jo sū
nus. Jurkūnas įsitaisė pelningą
saliūną. Noreiša Amerikoje su
tinka ir daugiau buvusių rezis
tentų, kartu su juo kalėjusių
bolševikų kalėjime. Daugumas
jų gyvena skurdžiai, dirba pa
prastus nepelningus darbus.
Taigi R. Spalis savo didįjį už
mojį — atvaizduoti vienos lietu
vių kartos istoriją — ištesėjo,
laimingai dar prieš mirtį užbai
gė septintąjį romaną. Ir šis ro
manas yra parašytas sklandžia
kalba, lengvu stiliumi. Charak
teriai atskleisti gana sumaniai,
rodomi veiksmu. Įdomu, kad to
ji karta, kuri dar augo ir bren
do nepriklausomoje Lietuvoje,
ant savo pečių turėjo nešti dvie
jų žiaurių okupacijų naštą. Lai
ko įvykiuose iškilo herojai, mo
kėję išsižadėti savo asmeninės
laimės dėl tautos reikalų, iškilo
nepaprasti drąsuoliai, o greta
jų ėjo ir šiukšlės, išdavikai, sa
vanaudžiai pataikūnai, išgamos.
O visdėlto autorių reikia pagir
ti, kad jis išdrįso nuvainikuoti
ir tokius augštai iškilusius iš
davikus, išgamas, kaip Algi
mantas Lapeikis.
Romualdas Spalis, AUKSINIO
SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI. Ro, manas. Išleido LST Korporacija
Neo-Lithuania (6348 So. Albany,
Chicago, Ill. 60629). Spaudos dar
bą atliko “Viltis”. Tiražas 1000
egz., Cleveland 1981 m., 384 psl.
Kaina $10.

VYTAUTAS BERNOTAS

Kanklių giesmė
Jieškau tavęs dausose tarp
žvaigždžių,
Tarp margaspalvių lankos gėlių.
Tu — lyg širdis, kurios virpesį
jaučiu,
Tu — kaip lašelis rasos tarp žiedų.
Šalie auksinių gintarų,
Šalie didvyrių, milžinų,
Rūpintojėlių žeme tu,
Ilgiuosi aš tavęs!

Lyg ir matau tave tolumoj,
. Ir lyg girdžiu tavo skundą raudoj.
Sauki mane sugrįžt prie Ventos,
Prie koplytėlės gojų senos.
Dundės perkūnas, trenks žaibai,
Aidės vėl trimitų garsai,
Iškils trispalvė virš pilies,
Ties pakraščiais Neries.

Dailininkės - keramikės
besirengiant parodai

M.

Gaižutienės

rankos

kūrybinio darbo metu
Nuotr. L. Volodkos

Žaliuos vėl rūtos ten vešliai,
Sušvis aušrinė ten skaisčiai,
O pasaka skambės gaivi,
Jog mes ir vėl laisvi.
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c kultqeimeje veikloje

Paskutinis rašytojo Romualdo Spalio romanas
PR, NAUJOKAITIS

•

Vilniaus senamiesčio kampelis dailininkės REGINOS ŽIŪRAITIENĖS
paveiksle
Nuotr. Br. Liškausko

Lietuvių knygženkliai
DAIL. DAGYS
1980 m. JA Valstybėse pasi
rodė anglų ir lietuvių kalbomis
knyga, skirta lietuvių ekslib
riams, kurią išleido “Lithuanian
Library Press, Inc.” Ją sureda
gavo knygženklių rinkėjas Vita
lis Vengris su grupe pagalbi
ninkų.
Si didelė knyga yra albumo
formato, tvirtai įrišta, dailiai
aplenkta, atspausta ant pirma
eilio popieriaus, redaktorių —
dailininkų puikiai sutvarkyta.
Leidinio įvade (9-13 psl.) ap
rašoma knygženklių istorija:
kuriose šalyse ir kada jie buvo
pradėti vartoti, kas, kaip ir kam
juos darė, koks buvo jų pasise
kimas. Kiekvienam kultūros ži
nių trokštančiam žmogui tai tu
rėtų būti įdomu.
Knyga suskirstyta į dvi dalis:
lietuvių ekslibriai (14-64 psl.) ir
dabartiniai lietuvių ekslibriai
(65-245 psl.). Sunku ar net ne
įmanoma taip sutvarkyti me
džiagą, kad viskas atitiktų tų
dalių pavadinimus. Pvz. pirmo
je dalyje rodomi XVI š. knyg
ženkliai, esą Lenkijos ir Lietu
vos valdovų bei didikų knygy
nuose. O kokių tautybių daili
ninkai juos padarė, kas beišaiškins.
Tie senieji knygženkliai yra
labai sudėtingi ir rūpestingai
atlikti. Tarp įvairių simbolių
juose figūruoja valdovų ar vals
tybių herbai. Daug kur vienas
prieš kitą sustatyti lenkų ere
lis ir lietuvių raitelis. Kai kur
pasitaiko vien tik Lietuvos Vy
tis. Nemalonu, kad Nesvyžiaus
Radvilų knygženkliuose skėčiojasi vien tik lenkų erelis. Atro
do, Lietuvos žirgais jie nejodi
nėjo. Tarp šio skyriaus sunu
meruotų 86 įvairiausių ženklų
yra keletas tik prieš porą metų
darytų sovietinėje Lietuvoje ar
išeivijoje (pvz. A. Varno 1975
m. knygženklis). Dabartinių
knygženklių skyriuje yra daug
senesnių, pvz. P. Galaunės ar ki
tų Lietuvos meno veteranų
pieštų.
Dabartinių knygženklių sky
riuje yra 44-rių autorių darbai.
Vieni jų (dauguma) gyvena
okup. Lietuvoje, kiti išeivijoje,
keletas jų jau yra mirę. Čia ma
tyti griežta tvarka: nė vienas au
torius nerodomas su daugiau
kaip aštuoniais darbais. Beveik
kiekvienam skirti tik 4 gražūs
puslapiai. Porai jų, kurių dar
bai yra didoki, teko po 6 pusla
pius. Kiekvienam dailininkui
vienas puslapis skirtas jo vei
do išraiškai ir trumpai biografi
jai. Mano manymu, nereikėjo
tų jų portretų, geriau jų kūry
ba arba plonesnė knyga. Bet
skaitytojams tai gal bus įdo
miau.
Tie 44 autoriai sukūrė įvai
riausių vaizdų. Vieni jų labai
rimti, kiti subtilūs, paprasti,
treti nori būti komiški, bet
kiekvienas turi savo mintį. Jų
meniškas lygis irgi labai nevie
nodas. Kas į ką susimąstęs žiū
rės, o nuo ko nusišypsojęs ar
susiraukęs nukreips akis bei už
vers tą puslapį, — priklausys
nuo skaitančio. Aišku, bus ir
tokių, kurie ne tik raukysis, bet
ir keiks redaktorius, kodėl jie
surikiavo viename leidinyje vi

sus “laisvuosius” ir “pavergtuo
sius” autorius. Jiems primintina, kad pas kultūringus žmones
kultūrai užtvarų nėra — ji vi
sur laisvai vaikšto.
Po lotyniškojo žodžio “Ex
libris” (iš knygų) lietuviai savo
pavardes rašo dvejopai — vieni
vardininko, kiti kilmininko
linksnyje. Pagal lietuvių k. gra
matiką tiksliau — kilmininkas,
bet sveikesnės išlieka pavardės,
jei sakoma “kas yra savinin
kas”. Aš siūlau vartoti vardi
ninką, ypač, jei tai rodoma kitų
tautų žmonėms. Kai parašyta
“Tumo” ar “Putino”, kitatau
čiams nebus aišku. Kitos tautos,
kurios kalboje vartoja artike
lius, ekslibriuose jų nevartoja.
Knyga “Lithuanian Bookplates”
— “Lietuvių ekslibriai” yra dai
li turininga, vertinga (kainuoja
20 dol.). Ją spausdino Morkūno
spaustuvė Čikagoje. Išleista
2000 egz.

“Aido”
koncertas...
(Atkelta iš 6-td psl.)

nioja jaunimą. Jų šokiai neap
sieina be išgražintų lazdų, mar
gaspalvių juostų, šiaudinių
skrybėlių ir lino rašto rank
šluosčių. Sekdamas Londono šo
kėjus, matai ne tik judesius,
bet ir šokio prasmingumą bei
tautinę tradiciją.
Po koncerto buvo naujosios
plokštelės sutiktuvės, kuriose
prabilo “Aukuro” rež. E. Dauguvietytė-Kudabienė. Ji pasisa
kė norinti ne kritikuoti naująją
plokštelę, bet pasidžiaugti jos
pasirodymu. Dainų plokštelė,
tai kaip ir buvimas koncerte —
daug žmonių, visi klausosi, ir
paskum kiekvienas iš to susida
ro sau nuomonę, kuri gali būti
ir skirtinga. Plokštelė esanti iš
leidžiama kaip ir knyga. Tai yra
mūsų istorijos ir mūsų kultūri
nių laimėjimų užfiksavimas.
“Aido” administratorius J. Pleinys, čia E. Kudabienės pavadin
tas šio choro siela, padėkojo vi
siems po šimtinę ar daugiau
prie plokštelės išleidimo prisidėjusiems mecenatams ir įteikė
visiems po plokštelę.

Atsiųsta paminėti
CHRONICLE OF THE CATHOLIC
CHURCH IN LITHUANIA, No. 44,
July 30, 1980. Translated by Vita
Matusaitis, edited by Rev. Casimir
Pugevičius. Published by the Lithu
anian R. C. Priest’s League of Ame
rica, 351 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207, USA.
CANADIAN ETHNIC STUDIES
— ETUDES ETHNIQUES AU CA
NADA, Vol. II, No. 3, 1980. Editors
— Anthony Rasporich, James Frideres. Published three times a year
by the Research Centre for Cana
dian Ethnic Studies at the Univer
sity of Calgary for the Canadian
Ethnic Studies Association, šiame
.tome yra studija Daivos K. Stasiulis tema “The Political Structuring
of Ethnic Community Action: A Re
formulation, p. 19-44.
ATEITIS, 1980 m. gruodis. Šį nu
merį redagavo Roma ir Saulius Kup
riai. Vyr. red. kun. dr. K. Trimakas,
850 Des Plaines Ave, Apt. 409, Fo
rest Park, IL 60130, USA.

POMIRTINE DAIL. HENRIKO
ŠALKAUSKO DARBŲ PARODĄ ba
landžio 11 — gegužės 24 d.d. Sydnėjuje surengė New South Wales meno
galerija, ši Australijos galerija turi
1979 m. rudenį mirusio H. Šalkaus
ko fondą, kuriam $30.000 parūpino
velionies motina Ona Šalkauskienė.
Iš to fondo kas dveji metai bus ski
riama premija dailininkui už geriau
sią kūrinį moderniojo meno parodo
se, surengtose šioje galerijoje. Pre
mijuoti kūriniai taps galerijos nuo
savybe. Fondo įsteigimu ir pomir
tinės parodos surengimu pasirūpino
velionės bičiulė dail. Eva Kubbos.
Parodos proga buvo išleistas didelis
katalogas su 59 H. Šalkausko darbų
reprodukcijų, menotyrininko G. Dockingo įvadu ir velionies dailininko
biografija. Paroda buvo apžvalginio
pobūdžio, atspindėjusi pradinį H.
Šalkausko posūkį į grafiką, vėlesnį
jo perėjimą į modernias akvareles.
Pasak G. Dockingo, velionis esąs tų
modernių akvarelių pradininkas
Australijoje. Tokiom akvarelėm at
stovavo “Paminklas”, “Pavasario die
vaitis”, “Kalėdos”, “Nakties pulsai”.
Išsamią H. Šalkausko kūrybos studi
ją žada paruošti menotyrininkai.
ANTANO GUSTAIČIO KŪRYBOS
VAKARONE Čikagos lietuviams ba
landžio 10 d. Jaunimo Centro kavinė
je surengė “Santara-Šviesa”. Jos
vardu dalyvius su svečiu supažindi
no M. Drunga. A. Gustaitis skaitė du
dabartinį lietuvių gyvenimą liečian
čius feljetonus ir keletą humoristi
nių savo eilėraščių. Čikagon jis buvo
atvykęs į savo tragikomedijos “Mė
nulio užtemimas” spektaklius, ku
riais “Margučio” radijas pradėjo 50tuosius savo veiklos metus.

SWEET BRIAR KOLEGIJOS Vir
ginia valstijoje surengtame simpo
ziume susitiko trys žymiausios bež
džionių tyrinėtojos, turinčios dokto
ratus: amerikietė Dian Fossey, brite
Jane Goodall ir lietuvė Birutė Gal
dikaitė, gimusi V. Vokietijoje, tu
rinti Kanados pilietybę. Apie jas įdo
mių žinių pateikia “New York Times
Service” pranešime Nan Robertson.
Dr. D Fossey savo dėmesį skiria kal
nų goriloms, dr. J. Goodall—šimpan
zėmis, dr. B. Galdikaitė — orangu
tangams. Pastaroji nusiskundė, kad
jos studijoms apie orangutangus Bor
neo džiunglėse nepritarė mama. Dėl
tų studijų teko išsiskirti su vyru,
elektroninių skaitytuvų mokslininku.
Jis jai pareiškęs: “Aš esu suaugęs
vyras. Dirbau čia septynerius metus
ir nieko neturiu parodyti iš tokio
darbo . . .” Problemą sudarė ir ket
vertų metų sūnelis Bini. Pasak pra
važiuojančio psichiatro, vaikui to
kiame amžiuje reikia žaisti ne su
orangutangiukais, o su vaikais. Dabar
Bini gyvena su savo tėvu ir iš Indo
nezijos kilusia pamote Britų Kolum
bijoje. Dr. B. Galdikaitė betgi sten
giasi sūnų dažnai aplankyti, jieškodama darbo artimesniuose universite
tuose.
RAŠYTOJUI ROMUALDUI SPALIUI-GIEDRAIČIUI buvo skirta ba
landžio 24 d. Čikagos Jaunimo Cent
ro kavinėje įvykusi vakaronė, sureng
ta korporacijos “Neo-Lituania” vie
tinio skyriaus. Jos dalyviai turėjo
progą susipažinti su paskutinąja ve
lionies rašytojo knyga “Auksinio sau
lėlydžio gundymai”. Ji užbaigė R.
Spalio romanų seriją apie vienos kar
tos likimą. Paskaitininku buvo pa
kviestas literatūros kritikas dr. A.
Keblys iš Detroito. Knygos ištraukas
skaitė D. Mikužienė ir V. Jonušienė.
Lietuviškomis dainomis programon
įsijungė J. Tautvilaitė. Vakaronės
dalyviai turėjo progą išgirsti gyvą
R. Spalio žodį.
REPERTUARINIAME YALE TE
ATRE New Havene, Conn.< naują
premjerą amerikiečiams paruošė vis
labiau garsėjantis rež. Jonas Jurašas,
jai pasirinkęs belgų dramaturgo Fer
nando Crommėlyncko pjesę “The
Magnificent Cuckold”, kurią lietu
viškai tektų pavadinti “Didžiadvasis
pavyduolis”. Veikalas yra lyrinio po
būdžio farsas, liečiantis beprotišką
vyro meilę ir pavydą savo žmonai,
gal kiek primenantis V. Šekspyro
“Otelą”, vedantis į vedybinio gyveni
mo sužlugdymą, šiuos du pagrindi
nius vaidmenis atliko Richard Jenkins
ir Jana Schneider. Aktorių sąraše
taipgi buvo ir Vytautas Ruginis, ku
ris spektaklio programoje didžiuojasi
su rež. J. Jurašo tautybe sutampančia
savo kilme. “Didžiadvasio pavyduo
lio” premjera įvyko balandžio 3 die
ną. New Haveno dienraščio “JournalCourier” meninių renginių skyriaus
red. Frank Rizzo, aptardamas būsimąjį spektaklį kovo 25 d. laidoje,
skaitytojus supažindino su rež. J.
Jurašo laimėjimais sovietų okupuo
toje Lietuvoje, jo susikirtimu su val
džia dėl dramos spektakliams taiko
mos cenzūros. Jis taipgi palietė da
bartinę teatrinę rež. J. Jurašo veik
lą JA Valstybėse, pridėdamas tris
dideles nuotraukas. Straipsnis už
baigtas rež. J. Jurašo pareiškimu, kad
Lietuvoje kasmet didėja rezistencija,
kuriai, deja, negalima padėti, nes
Lietuva atskirta nuo laisvojo pasau
lio. Esą liūdna, kad ten veikiančio
pogrindžio niekas čia nežino. Prem
jeros recenziją, parašytą Jay Newquist, balandžio 4 d. paskelbė “New
Haven Register”. Jis džiaugiasi nau
ju rež. J. Jurašo laimėjimu, nes jam
spektaklyje sumaniai pavyko išsau
goti pusiausvyrą tarp farso ir trage
dijos. Tai esąs geriausias bei ryškiau
sias šio sezono laimėjimas repertuariniame Yale teatre.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GOS valdyba savo posėdyje balandžio
7 d. aptarė pasiruošimus dviejų ra
šytojų sukaktims: Vinco Krėvės šimtajam gimtadieniui ir poeto Vytauto
Mačernio šešiasdešimtajam. V. Krė
vės sukaktis bus sekančių metų ru
denį, o dėl V. Mačernio gimtadienio
kyla neaiškumų. Pagal “Lietuvių
Enciklopedija” jis yra gimęs 1920 m.
birželio 6 d. Jeigu ši data yra tiksli,
60-jį gimtadienį reikėjo minėti per
nai.
VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE koncertą surengė styginis Lie
tuvos kvartetas — Eugenijus Pau
lauskas, Kornelija Kalinauskaitė,
Jurgis Fledžinskas ir Romualdas Ku
likauskas. Pirmojon dalin buvo
įtraukti du W. A. Mozarto ir D. šostakovičiaus kvartetai. J antrąją dalį
įsijungė instrumentalistai — Zigmas
Žukas, Algirdas Budrys, Juozas Slankauskas ir Alfredas Račkauskas.
Bendromis jėgomis tada buvo atlik
tas L. Beethoveno “Septetas Es-dur”
smuikui, altui, violončelei, kontra
bosui, klarnetui, fagotui ir valtor
nai.
PANEVĖŽYJE BUVO SURENG
TAS mėgėjiškų satyrinių bei humo
ristinių filmų festivalis. Geriausiais
festivalio kūriniais buvo pripažinti
Panevėžio kelių valdybos inž. J.
Lauraičio piešti filmai “Išdykėlis” ir
“Pagundos”. Prizais ir medaliais taip
gi buvo įvertinti Kauno radijo, Pa
nevėžio kabelių gamyklos kino stu
dijų darbai.
DEŠIMTOJI LITERATŪRINĖ
PRANO ZIBERTO PREMIJA, įsteig
ta jo vardo šilko kombinato Kaune,
balandžio 23 d. buvo įteikta Vytau
tui Petkevičiui už jo knygas “Prie
miesčio žmonės”, “Grupė draugų”,
“šermukšnių lietus”. Apie V. Pet
kevičiaus kūrybą kalbėjo literatūros
kritikas J. Stepšys, jo bei kitų rašy
tojų kūrinių ištraukas skaitė aktorė
M. Rasteikaitė. šiai pramijai paren
kami darbininkų temas liečiantys kū
riniai.
DAILĖS FONDO PARODŲ VITRINOSE pirmąją asmeninę savo ke
ramikos darbų parodą vilniečiams
surengė dail. Kostas Urbanavičius.
Lankytojai ypač domėjosi jaunojo
keramiko kompozicijomis “Pokal
bis”, “Sutartinė”, “Paukščių karas”,
“Lizdai”, keturių formų kūriniu “Po
audros”. K. Urbanavičius daugiausia
domisi dekoratyvine keramika, ven
gia žiedimo, lipdo rankomis. Mėgsta
miausia jo medžiaga yra šamotinis
molis, spalvinamas angobais, drus
komis, matinėmis glazūromis.

LIETUVOS TEATRO DRAUGIJA
vilniečius pakvietė j humoro ir sa
tyros vakarą. Vytautės Žilinskaitės
kūrinius skaitė aktorė A. Mackevi
čiūtė.
LIETUVIŲ LITERATŪRĄ ARMĖ
NIJOJE garsina Feliksas Bachčinianas, dar studijų laikais susidomėjęs
K. Donelaičio “Metais”, E. Mieže
laičio, Justino Marcinkevičiaus, M.
Martinaičio poezija. Dirbdamas cent
rinės Alavardžio bibliotekos vedėju,
F. Bachčinianas rengė susipažinimus
su lietuvių rašytojų knygomis, įtrauk
damas prozininkus J. Avyžių, J. Gru
šą, dailininkus S. Krasauską, A. Sa
vicką, Jis yra paruošęs ir išleisdinęs
įdomią knygutę “Nemunas ir Arara
tas”, kurion yra sutelkti lietuvių ra
šytojų pasisakymai apie Armėniją,
jos rašytojus, apie literatūrinius ar
mėnų ir lietuvių ryšius. Nuo 1978 m.
F. Bachčinianas gilina savo studijas
Vilniaus universiteto filologijos fa
kulteto lietuvių literatūros katedro
je. Spaudai jis paruošė studiją “Ar
mėnija Eduardo Mieželaičio kūrybo
je”.

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES
MUZĖJUS turi liaudies muzikos
teatro grupę, vadovaujamą Povilo
Mataičio, kuriam talkina dail. Dalia
Mataitienė. Grupė yra sutelkusi daug
įvairaus žanro tautosakos kūrinių,
kuriuos stengiamasi susieti su vienti
sa dramaturgija. Per 13 veiklos metų
buvo surengta daugiau kaip pusė
tūkstančio koncertų Lietuvoje, Sovie
tų Sąjungos miestuose, Lankijoje ir
Suomijoje. Naują dviejų dalių teat
ralizuotą koncertą grupė turėjo Vil
niuje. Pirmoji dalis buvo skirta bau
džiavos laikams, į kuriuos žiūrovus
nukėlė pasakojimai, dainos ir žaidi
mai. Antrojon dalin “Naujoji gadynė
jau švinta” buvo įjungtos revoliuci
nės dainos, į kurias grupės vadovai
turėjo įtraukti ir V. Kapsuko straips
nių bei laiškų fragmentus.
KNYGOS BIČIULIŲ DRAUGIJA
buvo paskelbusi labiausiai skaitomos
knygos konkursą, apimantį 1979-80
m. leidinius. Draugijai talkino knygų
prekybos komiteto kolegija, biule
tenio “Naujos knygos” redakcija.
Pirmoji vieta teko Juozo Baltušio
“Sakmei apie Juzą”. Speciali premija
jam įteikta Jurbarko rajono I. Mičiurino sodininkystės sovchoze, ku
rio gyventojai ypač aktyviai reiškėsi
konkurse. Draugijos pirm. J. Nekro
šius autoriui J. Baltušiui įteikė at
verstą vario knygą su įrašu: “Skaitomiausia 1979-1980 m. knyga., Juozas
Baltušis ‘Sakmė apie Juzą’.” J. Bal
tušis sakėsi neturėjęs tokių plačių
užmačių, rašydamas tą savo “Juzą”.
J populiariausių leidinių sąrašą taip
gi pateko V. Bubnio “Pilnaties va
landa”, J. Avyžiaus romanas “Cha
meleono spalvos”, Justino Marcinke
vičiaus poezijos rinkiniai, literatūros
kritikų V. Daujotytės ir A. Bučio
raštai.
V. Kst.

8 psl.
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real estate

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

įkainojimas
• Sąžiningas patarnavimas visuose

nejudomo turto reikaluose
• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

metų patirtis

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

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

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

• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

AKTYVAI—virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais

10-3

Antradieniais

10-3

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais

10-8

Penktadieniais

10-8

9-1

Šeštadieniais
Sekmadieniais

9.30-1

MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 14%%
term, indėlius 6 mėn.
14
%
= term, indėlius 1 metų
13 %
12 %
= term, indėlius 3 metų
pensijų s-tą
13 %
= taupomųjų s-tų
10%%
14 %
E spec. taup. s-tų
depozitų-čekių s-tų
6 %
=
DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo
16 %
= mortgičius nuo .................... 15
%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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 sųskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAII’C EIIDC
v I Li II Ali v lUnd

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West.
•
Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS

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

—

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor StW.
Perkant

ar

parduodant

nekilnojamų

nuosavybę

visada

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

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

(Tarp Dundas ir College)

Telefonas 531-1331
_

,

_

_ ——ab

I elefOnaS 531-1305

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

PARKSIDE ^kET
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

K, BARONAS
Mėgstu šeštadienius ir sek
madienius. Ne todėl, kad tai
nuo darbo laisvos dienos. Ne.
Tom dienom Vokietijos televi
zija daug laiko skiria sporti
niam gyvenimui, tad atsisėdus
galima ramiai stebėti sportinį
Europos gyvenimą. Tiesa, stipri
ir su gausiu sniegu žiema nelei
do pilnai įvykdyti futbolo pir
menybių rungtynių, tad teko
daugiausia tenkintis žiemos
sporto šakomis (slidės, ledo ri
tulys) bei uždarų patalpų rengi
niais.
Sporto mėgėjai žino pasek
mes. Europinė spauda (skaitau
vokišką, amerikietišką ir lenkiš
ką) yra vienodos apie sovietus:
jų “mašina” yra neįveikiama
ledo ritulyje, o kiniečiai — sta
lo tenise. Vokiečiai ir “New
York Herald Tribune” (lenkų
spauda nutylėjo) Maskvos at
stovus ir šį kartą laikė profesijonalais sportininkais, kurie ri
kiuojasi vienoje linijoje su
augštais komunistinės partijos
pareigūnais, gauna nemokamus
gerus butus, automobilius, ato
stogas Sočyje, turi atskiras
krautuves ir t.t. žaisdami aikš
tėje, jie neužmiršta tos visos
prabangos, kelionių į užsienius,
geresnės ekonominės padėties.
Ledo ritulys
Stebėdamas ledo ritulio pir
menybes televizijoje, prisimin
davau Kanados televiziją ir šeš
tadienio “Hockey night in Ca
nada”; programą. Gaila pasida
rydavo į pasaulio pirmenybes
siunčiamų Kanados žaidėjų
(paskutinių vietų klubų žaidė
jai), nes jie turi kovoti su tik
rais profesijonalais.
Deja, ir šiemet Kanados rink
tinėje buvo daug netinkamų žai
dėjų (vokiečiai vadino
“Kitsch”), nes pvz. montrealietis Lafleur (nė vieno įverčio
pasaulio pirmenybėse!) Goeteborgo aikštėje tik. . .čiuožė. La
bai gerai pasirodė jo klubo na
rys L. Robinson, įtrauktas į pro
vizorinę pasaulio rinktinę. Kam
Kanados rinktinėje reikalingas
buvo Babych, linkęs tik į bau
das, kurios ir atnešė Švedijai
pergalę 4:3?!
Jau ir Europa reklamuoja
“Canada cup” rugpjūčio-rugsė
jo mėn. žaidynes įvairiose Ka
nados miestuose. Tai būsiančios
kaip ir atsigriebimo rungtynės
už pralaimėjimus Švedijoje. Ne
noriu būti pranašu ir sakyti,
kad šią Kanados taurę laimės
sovietai (joje jau nežaidžia lat
vis Helmutas Balderis), nes
Maskvos atstovai jau dabar pra
deda ruoštis šiai išvykai į Ka
nadą. Po pirmenybių Goeteberge tai pareiškė spaudai, sovietų
treneris Tichonovas. O Kanada
— šios sporto šakos pradininkė
po gražių atostogų prie golfo ir
meškerės/pirmuosius žingsnius
ant ledo gal pradės savaitę prieš
žaidynes. Sakiau ir visuomet
kartosiu, kad Amerikos profesijonalų sportas tautinės garbės
nepripažįsta!
Patiko man Augsburgo gy
ventojas H. Meitinger, šiose
pasaulio pirmenybėse laimėjęs
daugiausia taškų. Jam pasiūly
tus 200,000 dol. Winnipego
“Jet” komandos vokietis šaltai
atmetė, taipgi atsisakė Mannheimo (Vokietijos meisteris
1980 m.) klubo pasiūlytų 40,000
dol. ir pasiliko savo gimtojo
Augsburgo komandoje su 20,000 dolerių, nors augsburgiškiai
žaidžia II-oje ledo ritulio lygoje.

TdcfOIlcIS 535-1258

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas
-------------------------------------------------------- —----------- ------------------

Stalo tenisas
Jeigu sovietai vyravo ledo ri
tulio pirmenybėse, tai stalo te
nise liko tik stebėtojais, čia vis
ką nunešė raudonoji Kinija, pa
likdama europiečiams tik bron
zos medalius. Kiniečiai yra tos
šakos tikri meistrai: iš augšto
paduodami sukti servai, kirti
mai iš kairės ir dešinės, stipri
gynyba. Tai jų pergalių ginklai.
Nenuostabu, kad prie baigmi
nio žaidimo stalo matėsi filmuotojai. Jie greičiausiai buvo įpa
reigoti tai atlikti įvairių valsty
bių trenerių, kurie vėliau su sa
vais žaidėjais nagrinėja kinie
čių žaidimo techniką ir bando
atrasti pergalei naujus vaistus,
kurių neturėjo nei šeimininkai
jugoslavai, nei švedai, vengrai
ir anglai, dalyvavę Novi Sad
pirmenybėse.
Futbolas
Pereinant prie vietinio pobū
džio sportinių įvykių, reikėtų
pažymėti dvejas futbolo rung
tynes: meisterių pusbaigmio ko
vą tarp Muencheno FC Bayern
ir FC Liverpool bei taurės FC

Ateitininkų žinios

1

Sportinis gyvenimas

_

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

LAIŠKAS IŠ EUROPOS

Koeln ir Ipswich. Į Muericheną
atvykę anglai pradėjo “garbin
ti” dievaitį Bachą (tiesa, dalis
jų) ir užbaigė muštynėm su vo
kiečiais Muencheno Hofbraeuhause, sumušdami senuką laik
raščių pardavėją, susidurdami
ir su policija. Valandą prieš
rungtynes vokiečių televizija
parodė grupes tų anglų turistų
— futbolo mėgėjų, apsuptų po
licijos, šaukiančių pergalę sa
vai vienuolikei. Deja, apie pus
šimtis jų visiškai nematė rung
tynių — užbaigė vakarą “šalto
joje”. Kiti, neturėdami bilietų
(olimpinis stadijonas buvo iš
anksto išparduotas), užsikabinę
ant kaklo foto aparatus bei kal
bėdami angliškai “vaidino”
spaudos reporterius, mėginda
mi įeiti į stadijoną. Deja, prie
įėjimo vartų tos laimės jie ne
rado.
Abejos rungtynės buvo vo
kiečių pralaimėtos. Tiesa, pas
kutinę minutę Muenchene ge
riausias 1980 m. pasaulio . fut
bolininkas K. Rummenigge vo
kiečiams “ištraukė” lygiąsias.
Tačiau to nepakako, nes sveti
moje aikštėje įkirstas įvartis už
skaitomas dvigubai. Tokiu bū
du vokiečių lygiosios 0:0 Liverpoolyje ir anglų 1:1 Muenche
ne atnešė pergalę vokiečiams,
kurių klubai turi nemažų sun
kumų. Pvz. pirmaujanti Bundeslygoje Muencheno FC Ba
yern vienuolikė pergyvena kri
zę. HSV Hamburg neteko (kal
tas alkoholis) labai gero jugo
slavo trenerio.
Gan sunkiai sekėsi vokie
čiams atrankinėse pasaulio pir
menybėse prieš Albaniją. Tiesa,
pastaroji nepriklauso prie Eurovizijos tinklo, tad pasekmę
Vokietija sužinojo iš radijo.
Bet futbolo mėgėjai televizijos
ekrane galėjo Albanijos-Vokietijos rungtynes stebėti nufil
muotas Tiranoje tik po kelių va
landų iš Vienos, atskraidinus
filmą lėktuvu. Gerai žaidė alba
nai. Jiems, laimėjus šias rung
tynes, buvo pažadėtas atleidi
mas nuo privalomo ir neapmo
kamo darbo valstybei. Vokiečių
technika viršijo, ir jie dviem
FC Barcelonoje žaidžiančio
Schusterio įvarčiais laimėjo
rungtynes. Laimėjo vokiečiai ir
prieš Austriją Hamburge balan
džio 29 d. 2:0.
Nežinau ar .vokiečiai laimės
pasaulio meisterio vardą. Žiū
rėdamas televizijoje pasaulio
“mini” rungtynes iš Urugvajaus
Naujų Metų proga, susidariau
įspūdį, kad pietinės Amerikos
komandos pranašesnės. Vokie
čių spauda “triūbija” jau dabar
pergalę saviesiems, tačiau tai
tik svajonė.

,

Metinė Toronto ateitininkų šven
tė jau čia pat — gegužės 22-24 d.d.
Ruoškimės visi ir visur dalyvauti:
penktadienį — lauže, šeštadienį —
įvairiose programose, sekmadienį —
įžodyje ir iškilmingose' Mišiose
(žiūr. skelbimą 10 psl/). Oficiali
šventės pradžia — gegužės 23, šeš
tadienį, 2 v.p.p., seselių namuose
(Sylvan Ave 57). Ten bus paskaita
svečių iš Detroito apie ateitininkiško
jaunimo auklėjimą.’Kviečiami visi
globėjai, vadovai ir ypač tėvai.
— Iš Toronto “Paramos” banko
gauta S300 parama ateitininkų veik
lai. Dėkojame.
Moksleivių rekolekcijos ir stu
dentų mokslo metų užbaiga — gegu
žės 29-31 d.d. Wasagoje. Tema: “Ko
dėl tikime tai, ką tikime?” Studen
tai ten rinks sekančių metų valdy
bą. L. U.

Skautų veikla
• LSS ideologijos komisijos po
sėdyje sų “Šatrijos” ir “Rambyno”
tuntų vadovais gegužės 12 d. disku
tuoti ideologijos pažinimo, perdavi
mo bei įsisavinimo metodai, panau
dojant sės. s. Ignės Marijošiūtės pa
rengtus klausimus. Taipgi apžvelgtos
galimybės vadijų posėdžiuose regu
liariai pasvarstyti sk'autybės klausi
mus.
• Gegužės 13 d. rajono vado v. s.
V. Skrinsko sušauktame pasitarime
svarstyti 1983 m. jubilėjinės stovyk
los reikalai ir nutarta ištirti visas
galimybes tokią stovyklą surengti
Kanadoje.
• Gegužės 9 d. jaun. skautės išky
lavo “Canada Wonderland” — nau
joje pramogų ir žaidimų “karalys
tėje”. Dalyvavo 10 sesių, vad. V.
Puzerienė.
• Romuvai aukojo po $100: H. Stepaitis, V. Dauginis ir A. D. V.; $30:
L. Novog; po $20: B. Baranauskas,
S. Grizickas; po $10: P. Lelis, H.
Chvedukas, V. Seniūnas, P. Jan
kauskas, S. Jaseliūnas, L. Balsys, K.
Daunys; $40: B. Jackus. $500 aukojo
Jurgis Strazdas, o ne G. Strazdas,
kaip klaidingai atspausdinta. Ačiū
visiems. Vajaus tikslas — $15,000
būtiniems remontams. Čekius rašyti
“Romuva Ine.” vardu. Visos aukos
tinka mokestinėms atskaitoms.
• Mindaugo draugovės sueiga, ne
įvykusi gegužės 11 d. dėl kitokių
būtinų dr-vės skautų užsiėmimų, nu
kelta į gegužės 25 d. Tai bus pas
kutinė šio pavasario sueiga. C. S.

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

Optometristas

Dr.R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL
25 THE WEST MALL
Toronto, Ontario

Tel. 621-5050
Talkininkas (Associate)
J. S. POLLOCK, O.D.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

atlyginimai automobilių gamyk
lų darbininkams, $1.000 pasie
kusios mėnesinės pensijos, prie
das prie nedarbo draudos, ku
rio dėka iš darbo atleistas dar
bininkas gauna 90% turėto už
darbio. Kanados automobilių
pramonę tegali atstatyti ne su
varžymai importams iš užsienio,
bet čia pagamintų automobilių
kainų sumažinimas.
Dėl rekordinio paskolų palū
kanų padidinimo opozicijos
priekaištų federaciniame parla
ment Susilaukė liberalai ir min.
P. E. Trudeau vyriausybė. So
cialistų vadas E. Broadbentas
netgi priminė, kad 1979 m. li
beralai iškėlė nepasitikėjimo
klausimą J. Clarko konservato
rių vyriausybe ir ją nuvertė,
kai paskolų palūkanos tesiekė
13%. Dabar jos yra pakilusios
iki 19%. Pasak E. Broadbento,
tūkstančiai kanadiečių yra pri
versti parduoti namus dėl ne
pakeliamų palūkanų už mortgi
čius. E. Broadbentas nutylėjo
faktą, kad naująjį konservato
rių biudžetą tada atmetė ir jo
partijos socialistai. Tame biu
džete buvo numatytas projektas
mortgičių naštai palengvinti. Jų
metines palūkanas iki $1.500
sumos būtų leidęs atskaityti iš
pajamų mokesčio. Biudžete taip
gi buvo numatytos priemonės
valdžios deficitui sumažinti, nes
jis yra vienas pagrindinių in
fliacijos šaltinių, prisidedantis
prie Kanados dolerio vertės kri
timo.
Finansų min. A. MacEachenas atmetė betkokius savo biu
džeto pakeitimus dėl kanadie
čius užgriuvusių finansinių pro
blemų. Esą paskolų pabrangimo
neleidžia sumažinti kova su in-

fliacija, noras apsaugoti dolerio
vertę. Pasak A. MacEacheno,
mortgičių problemas padeda iš
spręsti atlyginimų padidėjimas.
Iš tikrųjų tokia teorija nėra be
spragų. Pirmiausia Kanadoje
atlyginimai didinami nuošim
čiais — niekas nekreipia dėme
sio į tikrąsias tų nuošimčiais
atnešamų padidinimų sumas.
Įsivaizduokime, kad visiems ka
nadiečiams metinis atlyginimas
padidinamas 10%. Jo rezultatai
priklauso nuo turėto uždarbio:
$10.000 uždarbis pakyla $1.000,
$20.000 uždarbis — $2.000,$30.000 alga — $3.000 ir t.t.
Tokiu atveju kanadietis su $10.000 tegauna vieną papildomą
tūkstantį dolerių, su $50.000 —
jau penkis tūkstančius, su $100.000 — dešimtį tūkstančių dole
rių, o tai sudaro visą turėtą už
darbį to kanadiečio, kuris šion
statistikon įsivėlė su $10.000
atlyginimu. Mažai uždirbantieji)
iš tikrųjų dėl mortgičių pabran
ginimo tenka parduoti namus,
o daugiau uždirbantiems tokie
mortgičiai pakeliami be jokių
sunkumų. Antroji spraga, lie
čianti infliacijos kilimą ir do
lerio vertės kritimą, yra susieta
su valdžios biudžeto deficitu.
Seniau liberalų vyriausybės lai
kėsi subalansuoto biudžeto.
Tada Kanados doleris turėjo
augštesnę vertę už JAV dolerį.
Pastarųjų kelerių metų laikotar
pyje metinis Kanados deficitas
sudaro maždaug penktadalį biu
džetinės sumos. Valdžios įsisko
linimas auga, apyvarton palei
džiama vis daugiau naujai at
spausdintų dolerių, mažinančių
jų vertę. Net ir šiemetiniam
biudžeto sumažinimui min. A.
MacEachenas nesiėmė jokių
priemonių.

A. E. LePAGE

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!
Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)
1576 Bloor Street West

Tei.

Toronto, Ontario M6P 1A4

Namu

537-3431
494-0605

M AE-LAl.bE BRID/ILS
Yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario bei
vasaros vestuviniais drabužiais — nuotakų, pamergių ir
kasdienine apranga.
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

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant
namus ir t.t.
LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte,
veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

g* jb
jb M j| JB
HAK#l/vlA

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

MOKA:
14%%
14
%
13
%
12
%
13
%
14
%
10%%
6
%

IMA:

už 90 dienų term, indėl.
už 6 mėn. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už pensijų ir namų planą
specialią taup. sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

16% ųž asm. paskolas

15% už mortgičius

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario
ir

532-1149

M6P 1A6

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

/AT) TTA A

Į Į J Į Į .</>
beat
m Angelė E. Karnienė
rVUllY JU
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

TJ’ Qnn Ą nPT7 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706
JJU J. A. 1 1L Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Toisomi tęleviiijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs ipeciolistai tu ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 a

Sov. P. Užbollt

AUTOMOTIVE FIBER
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. Sąjungų
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.;
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė.,
Tęlefonas
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.)
____
Toronto, Ont., M6R 1 VS
FILTS°S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiai

<& SKAITYTOJI PASISAKO
RUSOFOBIJA?
S.m. “Akiračių” 3 nr. yra išspaus
dintas Z. V. Rekašiaus straipsnis “Rusofobija — išeivijos liga”. Tos “li
gos” pavyzdžiu nurodomas Br. Zu
merio straipsnis apie rusus “I Lais
vę” žurnalo 79 nr. ir “T. Žiburių”
kronikinė informacija 1981 m. 7 nr.,
kur rašoma apie J. Maniušį okupuo
toje Lietuvoje. Ten pasakyta, kad J.
Maniušį pakeitęs “ministerio pirmi
ninko” pareigose R. B. Songaila, pa
stebint, jog sovietinėje spaudoje šis
pavadintas lietuviu. Iš to padaryta iš
vada, kad J. Maniušis nesąs lietuviš
kos kilmės, nes apie jo tautybę neuž
simenama. Z. V. Rekašiaus žiniomis,
J. Maniušis, nors gimęs Gudijoje,
esąs lietuvis. Galimas dalykas, kad
Z. V. Rekašiaus informacija yra tiks
lesnė, bet šaukti, kad tai rusofobija
ir rodyti kaip jos pavyzdį yra labai
netikslu. Skaičiau kadaise to paties
autoriaus rašinį “Akiračiuose” apie
antisemitizmą, kur jis net vyskupą
V. Brizgį pavadino antisemitu. Tai
rodo Z. V. Rekašiaus polinkį dirbti
nai pertempti dalykus, matyti fobiją
ir antisemitizmą ten, kur jo nėra.
Z. V. Rekašius “fobijos” žodį varto
ja neapykantos prasme. Bet tai jau
pratęstinė prasmė, nes graikiškai žo
dis “phobia” pirmoje eilėje reiškia
baimę. Si prasmė lietuviams kaip tik
ir teiktina, nes lietuviai kovoja prieš
rusinimą, reiškiantį lietuvių asimi
liavimą bei naikinimą. Tokios pras
mės rusofobija ir yra lietuvių tautai
reikalinga rusinimo grėsmės akivaiz
doje. Lietuviai bijo rusinimo, su juo
kovoja, gindamiesi nuo grėsmės. Už
puolikai šiuo atveju yra sovietiniai
rusai ir tie jų talkininkai lietuviai,
kurie vykdo rusinimo politiką. Pasta
rąją vykdė carai, ją tęsia sovietai,
tik kitais būdais. Teisinti sovietinę
kolonizaciją Lietuvoje kadrų ir dar
bininkų trūkumu reiškia kalbėti
maskvine kalba, pataikauti imperia
listiniams sovietams. Tokių rusų, ku
rie remia lietuvių gynybą, kaip Sa
charovas, Kovaliovas..., matyti labai
nedaug. Tokius lietuviai gerbia, reiš
kia padėką ir pogrindžio, ir išeivijos
spaudoje.
Panašių prašovimų “Akiračiuose”
būna ir daugiau. Neseniai D. Bielskus mokė Kanados lietuvius kaip žiū
rėti j Kvebeko separatizmą, smerkė
jų pasisakymą už Kanados vienybę.
Bet tokiu čikagiškio patarimu nepasi
naudojo nė kvebekiečiai.
Šiaipjau “Akiračiuose” būna įdo
mių, vertingų straipsnių, bet proso
vietiniai ir kitokie “perlai” garbės
nedaro.
Būna prašovimų ir “T. žiburiuose”,
tik kitokio pobūdžio. Juos pastebi
skaitytojai, kaip matyti iš spausdi
namų laiškų, .
J. Žibutis

PRAEITĮ PRISIMENANT

š.m. "TŽ” 16 nr. skaitytojas J.
K-as laiške “Kerštas ir draugystė”
pasisako dėl praeities žydų-lietuvių
santykių, bet nagrinėdamas tuos tra
giškus įvykius įžvelgia tik paviršu
tiniškas priežastis. Svarbiausia, J.
K-as neparodo jokio įsijautimo, ko
kiose sąlygose tuo laiku Lietuvoje,
valdomoje autokratinės valdžios, gy
veno nelietuviškos mažumos. O buvo
taip. Netekus Vilniaus, po 1926 m.
perversmo įsigalėjus autokratinei
valdžiai, buvo stipriai išvystytas prie
šingumas viskam, kas lenkiška. Bu
vo kurstomi tam tikslui studentai ir
vyresnių klasių moksleiviai, užgaunant lenkus gatvėse, o kartais iš
daužant langus įstaigose, ištepant
naktį iškabas degutu.
Įsismaginus niekinti, atsirado ape
titas niekinti ir žydus. O tai kurstė
jau ne valdžia, bet lietuviai prekybi
ninkai susispietę apie “Verslą”. Na
cionalizmo šalininkai su Voldemaro
organizacijos palaima perėmė neapy
kantą ir propagandą iš nacių Vokieti
jos. Teko duoklė ir Lietuvoje gyve
nusiems rusams.
Todėl nuo tų laikų nelietuviškų ma
žumų santykiai yra susipynę ir ap
kartinti. Tie apkartinti santykiai turi
būti atvirai, humaniškoje ir krikš

Torontiškio lietuvių vyrų choro “Aras” nariai'scenovaizdyje “Jaunų dienų aidai”, režisuotame E. KUDABIENĖS.
Jame reikėjo ne tik dainuoti, bet ir vaidinti
'
Nuotr. St. Dabkaus

Jieškote pigaus automobilio?
M

Biuletenyje “Consumer
Beat” 1981 m. sausio nr. yra
išspausdintas
straipsnis
“Stretching your car dollars”,
kurio santrauką čia pateikiu.
Jeigu teiravotės apie naujo
automobilio pirkimą, pastebėjo
te, kad pastarųjų kelerių metų
laikotarpyje jo kaina padvigu
bėjo. Dėlto daug žmonių ryžta
si laikyti turimą automobili dar
porą metų arba pirkti gerą var
totą.
Geriausią sprendimą padary
site, jei rūpestingai tirsite ir
svarstysite. Pirmiausia. atsaky
kite sau į šiuos tris pagrindi
nius klausimus:
• Ar jums tikrai reikalingas
automobilis?
• Ar naudojatės juo kasdie
niam eismui ar tiktai pramogi
niam keliavimui?
• Ar jo vietoje galite naudo
tis viešojo eismo priemone?
Turint galvoje, kad automo
bilio išlaikymas atseina į metus
$3000 ar daugiau, kyla klausi
mas, ar jis to vertas? Viešoji
eismo priemonė ir retkarčiais
taksis ar išnuomotas automobi-'
lis gali atseiti daug pigiau.
Jeigu automobilio įsigijimas
yra būtinas, reikia pasvarstvti,
koks automobilis jums reikalin
gas? Kokį pajėgiate įsigyti?
Nuolat kylant automobilio ir jo
išlaikymo kainoms, tinkamo au
tomobilio pasirinkimas jums ga
li būti labai svarbus. Aštuonių
cilinderių automobilis gali su
vartoti 20% daugiau benzino,
negu keturių cilinderių, o dizelinė mašina gali padaryti dau
giau mylių nei benzino mašina.
Kur gauti informacijų?
Vienas geriausių šaltinių yra
Energy, Mines and Resources
Canada išleista knyga “The car
economy book”, kuri pabrėžia
taupumą perkant, važiuojant ar
išlaikant automobilį. Ją nemo
kamai galima gauti iš Enersave,
588 Booth St., Ottawa, Ont. Tel.
(613) 995-1801.
Metinis “Consumer Reports”
leidinys “Annual Auto Issue”
(balandžio mėn.) įvertina nau
jus ir vartotus automobilius bei
jų gerąsias ir blogąsias savybes.

LIETUVIAI BUVO
ATSTOVAUJAMI
“TŽ” 19 nr. “Skaitytojai pasisako”
skyriuje E. D. rašo, kad nepastebėjo
nei lietuvių nei baltiečių 17-kos et
ninių grupių pasimatyme su min.
pirm. Trudeau dėl konstitucijos
perkėlimo Kanadon.
Minėto pasimatymo organizatoriai
pakvietė Baltiečių Federaciją Kana
doje ir dabartinis jos pirm. T. Kronbergs paprašė Baltiečių Federacijai
atstovauti Otavos baltiečių pirm. dr.
Ę. Parups. Jis, kaip ir kiti atstovai,
buvo pristatytas min. pirm. Trudeau
kaip Kanados estų, latvių ir lietu
vių atstovas.
Baltiečių Federacija 1980. XI. 24
įteikė parlamentiniam konstitucijos
komitetui memorandumą, kuriame
pritariama kęnstitucijos perkėlimui
į Kanadą ir išreikšta keletas pagei
davimų. Svarbiausia mintis — kad
būtų aiškiai pažymėta, jog Kanada
yra daugiakultūris kraštas su dauge
liu etninių grupių ir kad jų kal
bos ir kultūros teisės būtų apsau
gotos. Daug ir kitų etninių grupių
įteikė savo memorandumus.
Atitinkamas paragrafas, įvestas į
perredaguotą projektą, sako, kad
“...šitos (teisių ir laisvių) chartos
interpretacija turi atitikti kanadie
čių daugiakultūrio tautinio pavel
dėjimo apsaugojimo ir ugdymo rei
kalavimus”. (“This charter shall be
interpreted in a manner consistent
with the preservation and enhance
ment of the multicultural heritage
of Canadians.”) J. V. D.

Šypsenos
Pašventintas automobilis
Garsusis filmų' aktorius Gary
Cooper kartą kreipėsi į savo pa
žįstamą pastorių, prašydamas
pašventinti jo naują automobi
lį. Po šventinimo iškilmių pas
torius pasišaukė jį ir tarė:
— Kaip tavo bičiulis, noriu
priminti, kad mano palaimini
mas veikia tik iki 60 mylių į va
landą. . .
“Papūsti uodegą”
— Žinoma, kas už 18 eilučių
eilėraštį laimi 500 dolerių pre
miją, tas jau gali išdidžiai pa
pūsti uodegą (Bronys Raila).

Didelio senelio mažas vaikaitis
Britanijos ministerio pirmi
ninko Winstono Churchillio vai
kaitis Gorton rajone kandidata
vo rinkimuose į vietos tarybą
kaip konservatorių kandidatas.
Norėdamas sužvejoti daugiau
balsų, ėmė lankyti gyventojus.
Vienai moteriškei atidarius bu
to duris, prisistatė:
— Esu Winston Churchill.
Išgirdusi tai moteriškė atrė
žė:
— Tai aš esu Marlene Dietrich, — ir užtrenkė duris. . .

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
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Muzikinis plėšikas
Japonijos kavinėse pasirodė
naujas muzikos automatas. Jei
gu per pusvalandį neįmetama
moneta, aparatas ima nepaken
čiamai cypti. Kavinės lankytojai
priversti “maitinti” šį muzikinį
plėšiką.
Parinko Pr. Alš.

TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

I I II I i.
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
x

•

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

I
I

leidžiamoje “Motor Vehicle Da
ta Book” vietinėje bibliotekoje
arba vietiniame banke (klauski
te banko vedėją).
Naudingų informacijų patei
kia “Tips on buying a car and
rust inhibition” ir “The nuts
and bolts of car repair” knygu
tės, kurios nemokamai gauna
mos iš Consumer Information
Centre, Ontario' Ministry of
Consumer and Commercial Re
lations, 555 Yonge St., Toronto,
M4Y 2P8. Tel. (416) 963-1111.
Telefoniniai pasiteiravimai (col
lect calls) laukiami.
Naujų automobilių kainoms
staigiai kylant, jie daugeliui
žmonių yra neprieinami. Todėl
gerų vartotų automobilių pa
klausa yra didelė. Rūpestingai
perkant, šiek tiek patyrinėjus
ir logiškai įvertinus, vartotas
automobilis, reguliariai, sąži
ningai prižiūrimas, turėtų gerai
tarnauti kelerius metus.
Paruošė J. Str.

Dabar niekur nebesaugu
(Atkelta iš 1-mo psl.)

dija, kad Agca nėra psichinis
ligonis, nors galutinės diagnozė
dar nesanti nustatyta. Turkijoje
1979 m. jo bylos metu psichiat
rai rado, kad teisiamasis yra
psichiškai sveikas. Italų polici
jos pareigūnas A. Lazzarini, da
lyvavęs Agcos tardyme, pareiš
kė: “Jis yra neeilinis teroristas
— šaltas, šviesios orientacijos
ir taiklus šaudytojas.” Kitas po
licijos pareigūnas taip pasisakė:
“Tai žmogus, kuris gali atlikti
betkokį veiksmą, reikalaujantį
net ir savęs paaukojimo. Jis yra
neabejotinai pajėgus neišduoti
savo draugų, kurie jam padėjo.”
Nepirmas atvejis
Šis pasikėsinimas į Šv. Tėvo
gyvybę nėra pirmas istorijoje.
Apaštalas Petras buvo nukry
žiuotas Romoje žemyn galva 64
ar 67 metais. Po jo 14 popiežių
mirė kankinių mirtimi, šešioli
ka ar septyniolika jų buvo nu
nuodyti ar kitaip nužudyti. Nuo
renesanso laikų popiežių gyve
nimas buvo ramesnis. Naujai
siais laikais Paulių VI Manilo

metu

je bandė sužeisti ar nužudyti
1970 m. bolivietis dailininkas
Mendoza, persirengęs kunigu.
Ir dabartiniam popiežiui besi
lankant Pakistane, Karači mies
to orauostyje, kur Jonas-Paulius
II turėjo laikyti pamaldas, spro
go bomba pasikėsintojo rankose
ir jį užmušė. Tai įvyko tik 20
minučių prieš popiežiaus atvy
kimą pamaldoms.
Pasikėsinimas į dabartinio $v.
Tėvo gyvybę labai iškėlė tero
rizmo grėsmę visame pasauly
je. Reikia tikėtis, kad vyriau
sybės pradės organizuoti stip
resnį pasipriešinimą tarptauti
niu mastu, kad pasaulis pasida
rytų saugesnis.
Baigus šį straipsnį praneši
mai iš Romos ėmė keistis. Pra
džioje buvo sakoma, kad pasi
kėsintoj as paleido 5 šūvius į
Šv. Tėvą, vėliau — 3, pagaliau
— 2. Taip pat buvo sakoma,
kad Agca atvykęs Italijon iŠ Vo
kietijos, vėliau — iš Majorkos
salos (Ispanijoje),'o ginklą prieš
tai atsigabenęs iš Šveicarijos.
Dar ir šiandieną neviskas yra
paaiškėję. M
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Apie “T. Žiburių” spaudos
balių, įvykusį balandžio 25 d.,
ilgoką aprašymą, paruoštą Pr.
Alšėno, išspausdino “Draugas”
gegužės 4 d. laidoje. Jame iške
liama grandiozinė programa,
kurią atliko vyrų choras “Aras”,
“Gintaro” šokėjų grupė ir “Au
kuro” aktoriai, vadovaujant V.
Verikaičiui ir E. Kudabienei.
Aprašyme sakoma: “Šiemet to
ji programa buvo itin turininga
ir puikiai paruošta. Tai tikrai
buvo pavasariškos nuotaikos
programa”. Tiktai virš kores
pondencijos uždėta klaidinga
antraštė, būtent Manitouwadge,
Ont., vietoje Mississauga, Ont.

Skaityk - platink remk SPEAK UP
— anglų kalba G. URBONO
leidžiamą prieškomunistinį,
24 psl. mėnesinį laikraštį.
Metinė prenumerata tik $10. —
Be politinių straipsnių laikrašty
je, rasite daug medžiagos apie
religiją, švietimą, ekonomiją, fi
nansus ir pan. Apie šį tarptautinį
kovos laikraštį labai palankiai
yra pasisakę: “The Toronto Sun”,
“The Spotlight” Vašingtone,
“Opinii” Paryžiuje, “The Catho
lic Register” Toronte, “Christian
Anti - Communism Crusade”,
Long Beach, CA, “The National
Educator”, Fullerton, CA, "Bal
tic News” Tasmanijoje, “News
Digest International” Australi
joje, prof. E. Waldman, Kalgario
universitete, prof. D. Tomlinson
Albertos universitete, Mrs. II.
Gauvreau “Lincoln Renaissance”,
World Anti-Communist League,
Canadians for Responsible Go
vernment Otavoje, radijo stotis
“The Clarion Call”, National Ci
ty, CA, visa eilė lietuviškų ir ne
lietuviškų informacinių vienetų
bei asmenų. Susipažinimui siun
čiame vieną numerį nemokamai.

Ontario Meno Taryba prane
ša, kad š.m. gegužės 9 d. pasky
rė meno galerijoms $133.051
paramos. Taip pat ji paskyrė fi
nansinę paramą 382 meno kū
rėjam ir 343 meno organizaci
jom — viso $4,405,876. Iš et
ninių grupių, gavusių paramą,
sąraše matyti vos pora: Ontario
Multicultural Theatre Associa
tion — $6,000, Toronto Jewish
Fulk Choir — $2,451. Pavienių
menininkų sąraše yra visa eilė

“SPEAK UP”,
P.O. Box 272, St. “B”,
Toronto, Ont. M5T 2W2,
Canada

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B.

Telefonai:

3031 Bloor St. W„ Suite 200

jstaig0S

prie Royal York
Toronto, Ontario

M8X1C5

(416) 231-4138 _
namų 249-2637

Advokatas
Algis S. Pacevičius,
Telefonai:
Įstaigos (416) 537-2643
namu 233-0303
namų
UJUJ

(Kampas Bloor ir Dundas St.)

Ekskursijos 8 dienų
Kaina - $1,365.00.
Galima sutvarkyti ir
dviem savaitėm, jei
norima aplankyti ir kitus
Europos miestus.

W G.

DRESHER °™

RESHER-įjARAUSKAS
233-3334

-

231-2661

-

INSURANCE

agency

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

1551 Bloor Street West,

B’nai B’rith moterų organi
zacija parodų aikštės kolizėjuje
rengia gegužės 27, trečiadienį,
didelį bazarą, kuriame papigin
ta kaina galima bus gauti ver
tingų daiktų. Bazaras veiks nuo
10 v.r. iki 10 v.v.

2299 Dundas st. w.,
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu
V. BAČĖNO adresu ir telefonu.

Registration No. 0009239

neangliškų pavardžių, bet nė
vienos lietuviškos. Matyt, lietu
vių menininkai neprašo para
mos. Kreiptis šiuo adresu: On
tario Arts Council, suite 500,
151 Bloor St. W., Toronto, Ont.
M5S 1T6. Informacijos teikia
Barbara Sheffield 961-1660 ext.
69.

Toronto “Gintaro” ansamblis,
atlikęs metinį koncertą, toliau
tęsia savo veiklą. Po sėkmingo
pasirodymo “Tėviškės Žiburių”
spaudos baliuje, balandžio 26
d. gintariečiai atliko pilną kon
certo programą Buffalo un-te
“Heritage Day” proga. Dalyva
vo vyresnieji šokėjai bei daininkės ir vidurinė grupė, vadovau
jama R. Grigaliūnaitės. Publika
šiltai priėmė gintariečius ir bu
vo paminėta, kad lietuvių kon
certas sutraukė didžiausią žmo
nių skaičių tą savaitę.
Gegužės 2 d. vidurinė grupė,
vadovaujama Gaidos Visockytės, šoko Oakvillės “Trafalgar
Village” tautybių festivalyje.
“Gintaro” programą paįvairino
berniukų grupė, vadovaujama
Irenos Ross.
“Gintaro” vaikų grupė, vadojama L. Kaminskienės, dalyva
vo Toronto Maironio mokyklos
užbaigime su šokiu “Aguonėlė”.
“Gintaro” ansamblis nuošir
džiai dėkoja savo ilgamečiu!
akordeonistui Ričardui Punkriui, išvykusiam tęsti studijų
Windsoro un-te. “Gintaras” lin
ki jam daug sėkmės ir tikisi,
kad ateityje matys jį vėl “Gin
taro” eilėse. “Gintaras” taipgi
dėkoja M. Slapšiui, kuris visuo
met rasdavo laiko praturtinti
mūsų pasirodymus savo meniš
ka ranka. Nuoširdi padėka rė
mėjam už pinigines aukas. “Pa
rama” paaukojo $300, Prisikėli
mo parapijos bankelis $200, S.
G. Kuzmai $100, p. Venclovaitis $100, dr. A. Valadka $50, p.
Daunys $50, A. Gulbinskas $30.
Karavano — tautybių savai
tės vadovybė jau pranešė, kad
šiemet įėjimo pasai kainuos $8
ir galios visuose paviljonuose.
Pernai tie pasai galiojo tik 18koje paviljonų ir dėlto gerokai
sumažėjo lankytojų skaičius.
Nauji pasai bus pardavinėjami
po $8 iki birželio 12 d., o po tos
datos — $10. Vaikams Ųci 12
metų amžiaus įėjimas bus ne
mokamas. Šią informaciją pa
skelbė didžioji spauda. Dar nie
ko negirdėti apie lietuvių pavil
joną, nors laiko nebedaug beli
ko. Karavanas prasidės birželio
19 d. ir baigsis birželio 28 d.

B.Sc.,LL.B.

l VILNIŲ

All Seasons Travel, B.D.

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

M8V 1C6

Gaunamas kioskuose ar vietinė
je bibliotekoje.
Kanados Phil Edmonston
kasmet išleidžia daugelio per
kamą knygą “Lemon-Aid”, kuri
nurodo benzino suvartojimą,
numatomus pataisymus, reko
mendacijas ir perspėjimus apie
trūkumus. Gaunama knygynuo
se arba bibliotekose.
Transport Canada “Fuel Con
sumption Guide 1981” nurodo
benzino suvartojimą kiekvieno
išvardinto autovežimio mieste,
plentuose ir įvertinimą, palygi
nant įvairius automobilius. Gau
namas nemokamai iš daugumos
įstaigų, išduodančių automobi
lių leidimus arba iš The Public
Affairs Branch, Transport Ca
nada, Ottawa, KIA 0N5.
“Gold book or used car prices” nurodo vartotų automobi
lių didmeninę ir mažmeninę
kainą. Galite jieškoti, informaci
jų šioje knygoje ar kasmet iš

i

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
Toronto, Ontario
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čioniškoje dvasioje pagrindinai ištir
ti akademinėje studijoje. Pavyzdžiui,
kodėl žydiška jaunuomenė pasitiko
sovietinę armiją? Ar tik dėl nusivyli
mo diskriminacija ar už pykinimą
ir įžeidinėjimus? O galbūt tik dėlto,
kad matė į Lietuvą įžygiavusią ne
nacių kariuomenę, kuri jau 1939 m.
žudė žydus kaimynystėje — Lenki
joje. Galbūt žydai manė, kad sovie
tų kariuomenė, nors atima nuosavy
bę, nėra užsimojusi žudyti visų žydų
tik dėlto, kad jie žydai.
Dabar patiems gyvenant išeivijoje,
ar verta tęsti buvusią propagandą?
Praktika parodė, kad sunku būti
išeiviui svetimtaučių įvertintam ir
suprastam. Š.m. sausio 5 d. “Drau
go” vedamajame rašoma, kaip Čika
gos visuomenė buvo apvilta po žy
maus etnikų specialisto Andrew
Greeley paskaitos: “Kodėl Greeley,
etnikų specialistu būdamas, apie to
kį mūsų gyvenimą neužsiminė neži
nau, bet manau, kad mums tai turė
tų kelti didelį rūpestį, nes mūsų
kultūriniais bei kitais darbais nesi
domi nei kiti apie mus rašantieji ar
kalbantieji svetimieji. Jie dažniau
siai mus temato tik kaip parapinio
lygio, pačioje žemiausioje socialinė
je pakopoje besitrinančius, į geres
nį materialinį gyvenimą prasiveržti
bebandančius, mažai išprususius, kul
tūriškai nuo šio krašto lygio atsili
kusius, žemesnės klasės žmones . . .”
Todėl ar nebūtų paskatinimas iš
eivijai viską daryti, kad ateityje Lie
tuva būtų kraštas, kuriame nelietu
vis nebūtų įžeidžiamas ar žeminamas
dėl savo gimtosios kalbos ar tautinės
kilmės.
M. Goberis

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

•

V. BAČĖNAS

į

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

INSURANCE
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

822-8480
Ontario

10 psi. • Tėviškės Žiburiai
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Anapilio žinios
— Pakrikštytas Andrius-Edmundas
Pakštas.
— Rengiasi tuoktis Martynas Yčas
su Ramona Grigaliūnaite.
— Parapijos skoloms mokėti paau
kojo $100 P. Gulbinskas.
— Lietuvių kapinių aptvėrimui au
kojo: $100 — J. Gustainis (a.a. Moklickaitės atminimui), E. Čepienė, E.
Bartkienė, J. Maniuška, A. M. Garkūnai, R. Z. Baikauskai, S. M. Kniukš
tos, J. Barzdaitienė, J. Jocas; $50 —
P. Gulbinskas; $20 — M. Dręvinskas.
— Pavasarinis kapinių lankymas
— gegužės 31, sekmadienį, 3 v.p.p.
— Kun. A. Stalioraitis yra išvykęs
atostogų dviem savaitėm.
— Mišios gegužės 24, sekmadienį,
10 v.r. Šimanauskų ir Ališauskų in
tencija, 11 v.r. — už a.a. Kostą Ka
lendrą.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 19, antradienį, 7.30 v .v.,
paskutinis posėdis su sinodo vyskupu
Kuras ir par. taryba.
— Visuotinis parapijos susirinki
mas — gegužės 26 d., pirmininkau
jant vyskupui. Reikia tikėtis, kad šis
susirinkimas, kuris pateiks parapijai
vienbalsį tarybos nutarimą, paten
kins bei išspręs parapijinę trintį.
— Trešiadienį, 6 v.v., konfirmandų
pamoka Mississaugoje.
— Praėjusį sekmadienį maldose
buvo prisiminta a.a. Marija Braunschmidt, Melitos Bumeisterienės ma
mytė, kuri mirė Vokietijoje.
— Lietuvių evangelikų atstovybės
vardu Kanadoje šį sekmadienį visi
vienijosi maldoje už Joną-Paulių II,
vyriausią katalikų ganytoją, kad vi
sagalis Dievas prikeltų jį iš ligos pa
talo, kad Dievas, o ne pasaulinis te
rorizmas turėtų paskutinį žodį.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pakrikštyta: Kristina Sofija, Jo
no ir Danutės (Vilčinskaitės) Kiškių
duktė; Aleksandras, Edvardo ir Nikolos Puodžiukų sūnus; Jacquelline
Michele, Manuelio Figueiredo ir Ri
tos (Daugėlaitės) duktė.
— Susituokė Viktoras Radžiūnas
su Ina Vainauskaite, Louise Jackovich su Paul Beaudin.
— Ruošiasi tuoktis Silvija Klibingaitytė su David Pauloff.
— Kun. A. Grauslys, svečias iš Či
kagos, mūsų šventovėje per du sek
madienius sakė pamokslus ir šiokia
dieniais per gegužines pamaldas.
— Metinė ateitininkų šventė — šį
šeštadienį ir sekmadienį.
— A.a. Bronė Tamašauskienė, 85
m., palaidota iš mūsų šventovės Park
Lawn kapinėse.
— Kapinių lankymas ir paminklų
šventinimas — gegužės 31 d.
— Sekminių pasiruošimui birželio
5-7 d.d. yra pakviestas prel. V. Bal
čiūnas.
— Gegužinės pamaldos — kasdien
7 v.v., šeštadieniais — po 9 v. Mi
šių, sekmadieniais — po 11.30 v. Mi
šių.
— Parapijai aukojo: Antanas GaŲnaitis $2,000, Anelė Slekienė savo a.a.
vyro Antano atminimui $500, M. Sku
čienė savo vyro a.a. Povilo metinių
proga $150, P. A. Dovidaičiai $100,
E. V. Vaitkai $50, P. Lukošius paau
kojo palūkanas už paskolą parapijai
$800. Labdaros sekcijai N. A. Bane
liai paaukojo $150.
— Parapijos kavinėje pradedant
šiuo sekmadieniu nebegaminamas
maistas.
— Parapijos biblioteka ir kioskas
veikia įprasta tvarka.
— Stovyklavietės priežiūros sekci
ja jau pradėjo darbus Wasagos sto
vyklavietėje. Galinčius ateiti į talką
prašom skambinti stovyklavietės sek
cijos pirm. K. Sapočkinui 762-0455
arba į parapijos raštinę 533-0621.
— Tretininkų susirinkimas ir kon
ferencija — birželio 7 d., po 10 v
Mišių posėdžių kambaryje.
— "Share Life” vyskupijos reika
lams surinkta $1,015.
'
— Mišios sekmadienį: 8 v.r. už
Leoną Dromantą, užpr. A. Dromantienė, 9 v. už Mišių novenai paves
tas motinas, 10 v. už Vladą Stanulį,
užpr. T. Stanulis ir A. Kulnienė,
11.30 už parapiją, 7 v.v. už Adelę
ir Pijų Adomavičius, užpr, M. V.
Indrišiūnai.

Lietuvių Namų žinios
— Lietuvėms motinoms pagerbti
popietėje dalyvavo per 620 viešnių ir
svečių. Motinos buvo pavaišintos vy
nu ir apdovanotos gėlėmis. Deja, LN
nebuvo pasiruošę tokiam dideliam
skaičiui svečių. Vienu metu Kara
liaus Mindaugo menėje.įmanoma su
sodinti apie 400 svečių LN adminis
tracija labai apgailestauja, kad ne
galėjo visų patenkinti. Planuojama
sekančiais metais geriau pasiruošti
didesniam skaičiui dalyvių.
— Karalienės 1 Mortos menėje
įrengtas vaisvandenių bufetas. Jį pra
dės naudoti bingo bufeto šeimininkės
Dali. Snaigės Valiūnaitės-Šijau šią savaitę. Daugelis LN lanky
tojų ir bingo dalyvių gėrisi gražiai leikienės graviūrų ir serigrafiįręngtu baru. Tikimasi, kad šis nau nių kūrinių paroda įvyks gegu
jas papildymas LN atneš daugiau pa žės 21 — birželio 18 d.d. Lyson
jamų, palengvins pobūvių organiza galerijoje (Cumberland Terra
torių darbą ir atskaitomybę.
ce, Lower Concourse, 2 Bloor
— LN bingo bufeto vedėja L. St. W., next to LCBO). Parodos
Venslovaitienė kurį laiką gydėsi li
goninėje, o dabar jau sveiksta na atidarymas — gegužės 21, ket
muose. LN administracija ir bendra virtadienį, 6 v.v. Telefonas 964darbės linki jai kuo greičiau pasveik 2576. Si jauna dailininkė yra
baigusi meno mokslus Toronte
ti ir grįžti į LN.
— LN laikiniam patarnavimui ir Paryžiuje, studijavusi pas a.a.
(ypač nakties metu ir savaitgaliais) dail. Telesforą Valių ir dirba
reikalingi darbininkai. Prašome savo srityje kaip dailininkė ir
kreiptis pas LN vedėją darbo valan meno mokytoja Toronte (Three
domis.
,
Schools of Art). Ji yra dalyva

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,
'
Toronte.
JIESKOME IŠSINUOMOTI vasarna
mį dviejų arba trijų. miegamųjų
Springhurst rajone visam vasaros se
zonui. Skambinti tarp 2-5 vai. po
pietų tel. 275-3968 o po 5 vai. —
tel. 270-0035 Mississaugoje.
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. 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 į 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.

DŽIAUKITĖS GYVENIMU

naudodamiesi šilta, patogia ant
klode. Užsisakykite arba atnau
jinkite pūkines bei plunksnines
antklodes (kaldras), jų užvalka
lus, pagalves, miegmaišius ir
matracams klostytus uždangalus.

Telefonai 787-9021,
368-1017 Toronte

vusi visoje eilėje grupinių pa
rodų nuo 1974 m. Šią vasarą su
savo vyru A. Šileika ketina vie
ną mėnesį praleisti Paryžiuje
ir atnaujinti pažintis su tenykš
čiu meno pasauliu.
VI. Pūtvio šaulių kuopa š.m.
gegužės 24 d., 2.30 v.p.p., Lie
tuvių Namų Mortos salėje (1573
Bloor St. W.) kviečia informa
cinį susirinkimą. Pirmoje susi
rinkimo dalyje bus pranešimas
“Šių dienų mokykla pavergtoje
Tėvynėje”. Kalbės neseniai at
vykę iš Lietuvos ir ten lankę
mokyklą. Pranešimas užtruks
apie 1 vai. Antroji dalis — ei
namieji kuopos reikalai.
Prašome šaulius ir maloniai
kviečiame svečius atsilankyti.
Kuopos valdyba
J IEŠKOM A MOTERIS PABŪTI
PRIE MAŽO VAIKO. Nuo birželio
1 d. reikalinga moteris, kuri galėtų
pabūti prie 4 mėnesių amžiaus mer
gytės bent keturias dienas į savaitę
(Jane ir Bloor gatvių sankryža).
Skambinti Gabijai Petrauskienei 7676806. Namas — tik trys minutės
pėsčiom nuo Jane požeminio stoties.
PARDUODAMA: Victoria Harbour
vietovėje 111 akrų žemės sklypas už
$65.000 ir Tottenham-Beeton 100 ak
ru žemės sklypas. Skambinti Jonui
tel. 1-705-538-2202.

WASAGOS VASARVIETĖJE prie
lietuvių “Gerojo Ganytojo” stovykla
vietės ir ežero išnuomojami kamba
riai su atskiru įėjimu 2, 3 ar 4 žmo
nėm. Galima virtis. Skambinti E.
Kulienei tel. 534-8112 Toronte.
PIGIAI PARDUODAMAS SKLYPAS
netoli Waubaushene. Geras susisieki
mas 400-uoju keliu. Arti Georgian
Bay. Rašyti: A. Tribinevičius, P. O.
Box 2116, Orillia, Ont. L3V 1T9,
arba skambinti 705-326-2524.

HONEY HARBOUR parduodami 3
sklypai — 30 akrų, 56 akrų ir 90 ak
rų prie greitkelio; įvesta elektra ir
telefonas. Prašoma kaina — $300
už akrą. Skambinti Jonui tel. 1-705538-2202.

MONTREAL

Maloniai kviečiame atsilankyti į

TORONTO ATEITININKU

Sv. Kazimiero parapijoje. Mūsų
klebonas kun. dr. F. Jucevičius yra
išvykęs atostogų į Romą. Jį pavaduo
ja kun. St. Kulbis, kuris sekmadieni,
skirtą Motinos Dienai, pasakė gražų
pamokslą.
— Sekmadienį, gegužės 17, 10 ir
11 v. Mišias atnašavo kun. M. Milox,
mūsų choro vedėjas.
— Gegužės 10 d., po 11 v. pamal
dų, Sv. Onos Dr-jos narės turėjo
susirinkimą par. svetainėje. Aptarė
einamuosius reikalus ir pasivaišino
kava.
— Sv. Onos Dr-jos pirmininkė tę
sia rinkliavą mūsų svetainės ir vir
tuvės naujo inventoriaus įsigijimui.
Papildomai aukojo po $25: P. Buniai, E. Čičinskai, P. Adamoniai; po
$20: L. K. Ambrasai, A. Dasiai, P.
Zakarauskai, Mrs. ir Miss J. Norkeliūnas, P. Šukiai, A. Zienka, Alio-

METINE ŠVENTE
š.m. gegužės 22-24 dienomis
P R O G R A M A

Gegužės 22, penktadienį:
LAUŽAS - High Parke, 7.30 v.v.,

Vyno ir sūrio vakaras-

SUSIPAŽINIMO VAKARAS Prisikėlimo Parodų salėje.

Po paskaitos — šokiai.
Pastaba. į paskaitas kviečiama ir visuomenė.

Gegužės 23, šeštadienį:

Gegužės 24, sekmadienį:

Atskiri pokalbiai iš ryto. "Praktiški nurody
mai dirbant su ateitininkišku jaunimu" —
2 v. p. p. (Pokalbis su B. Bubliene, dr. R.
Kriaučiūnu ir J. Udriene). "Lietuvos pogrindžio veikla ir mūsų talka" (moksleiviams ir
studentams pokalbis su Ginte Damušyte) —

ĮŽODIS — 9.45 v. r., MIŠIOS — 10 v. r.
Prisikėlimo šventovėje, AGAPĖ.
BILIETU KAINA: S5.00 iki gegužės 15 d., $6.00 —
po gegužės 15 d. Į bilieto kainą įeina laužas, pa
skaitos ir šokiai. Vien tik paskaitos — $3.00, vien
tik šokiai — $3.00. Bilietai gaunami pas Antaną
Rašymą tel. 233-7757.

6.30 v.v.

"Lietuvos pogrindžio veikla ir išeivijos vaid
muo" — Gintės Damušytės paskaita.

niai; po $10: J. Vilkeliai, J. Guzevičiai. Keturios šeimos kartu aukojo
$40: M. Matusevičienė, V. Vaitiekū
nas, L. Vaitiekūnas, Mrs. ir Mr. Buttino; $5: V. Lukauskas. Iš viso jau
suaukota šiam tikslui $2529. K. A.
Aušros Vartų parapijoje. Gegužižinės pamaldos laikomos kiekvieną
dieną 7 v.v. — Gegužės 6 d. staigiai
mirė Nijolė Sideravičiūtė-Akstinienė.
Palaidota gegužės 9 d. — Gegužės 11
d. atvyko jėzuitų provincijolas kun.
L. Zaremba, o kun. St. Kulbis išvyko
dviem savaitėm atostogų. — Vaikus
pirmajai Komunijai parengė sesuo
Teresė. — “Litas” neveiks sekma
dieniais iki š.m. spalio 18 d.
Akademinis Lietuvių Sambūris
gegužės 23, šeštadienį, 7.30 v.v., Auš
ros Vartų par. salėje rengia dail. V.
Vizgirdos paskaitą tema "Lietuvių
dailės vingiai Lietuvoje”. Paskaita
bus iliustruojama skaidrėmis. P. B.

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

LITAS

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Dailininkės Reginos Ziuraitienės

meno PARODA-

5

VILNIAUS VAIZDAI

MOKA UŽ:
Terminuotus vienerių metų
indėlius ....,............................... 14.75%
Uždarus terminuotus vienerių
metų indėlius ............................... 15.5 %
Specialias taupomąsias s-tas 13.5 %
Taupomąsias sąskaitas................. 11 %
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas............................... 6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto
Asmenines ir

prekybines
Paskolos mirties

atveju apdraustos
Iki $10,000

Parodų salėje.

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ATIDARYMAS - gegužės 30, šeštadienį, 4 v.p.p. Sekmadienį paroda bus

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

atidaryta nuo 10 valandos ryto iki 5 valandos po pietų

KASOS VALANDOS

įvyks gegužės 30 - 31

dienomis Anapilio

Parodą globoja — Anapilio Moterų Būrelis

Pirm., Antr., Treč.

TAUPYKITE
MONTREALIO
“LITE”
•

/

Uždari terminuoti indėliai .......................
Terminuoti vienerių metų indėliai ..........
Trumpalaikiai indėliai (minimum $20,000)
Specialios taupomosios sąskaitos ..........

Montreal, Que. H4E 2A8
Slbirinių trėmimų minėjimas,
rengiamas Kanados Baltiečių
Federacijos, įvyks birželio 11,
ketvirtadienį, 7.30 v. vakaro,
šv. Mykolo katedroje. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas kun.
K. Pugevičius iš Niujorko. Per
pamaldas giedos vyrų choras
“Aras”, vadovaujamas V. Verikaičio. Kadangi tai 40-ji sibirinių trėmimų sukaktis, tikimasi
platesnio visuomenės dėmesio.
Smulkesnė informacija bus pa
skelbta sekančiame “TŽ” nume
ryje.
A.a. kun. P. Ažubalio mirties
metinės sueis liepos 12 d. Ka
dangi tai atostogų metas ir daug
kas išvyksta iš Toronto, specia
lios pamaldos numatytos birže
lio 13, šeštadienį, 10 v.r. Lie
tuvos Kankinių šventovėje. Spe
cialiame pasitarime, sukviesta
me Anapilio parapijos vadovy
bės, nuspręsta Velionies mir
ties sukaktį paminėti iškilmin
gomis pamaldomis bei pamoks
lu ir ta proga kviesti tautiečius
prisidėti prie stipendijų fondo,
kurio tikslas — remti lituanis
tiką ir jai artimus mokslus stu
dijuojantį jaunimą.
Ekskursinė lietuvių grupė,
kuriai vadovavo žurnalo “Laiš
kai Lietuviams” red. kun. J.
Vaišnys, SJ, dalyvavo gegužės
13 d. popiežiaus audiencijoje
Romoje, kur tuo momentu įvy
ko pasikėsinimas prieš Šv. Tėvo
gyvybę. Lietuvių grupė su lie
tuviškomis vėliavėlėmis laukė
pravažiuojančio šv. Tėvo ir stai
ga išgirdo šūvius. Ji buvo liu
dininkė šio tragiško įvykio.

I

15.5
16

Toronto Lietuvių Namų Vyrų Būrelio
rengiama

STOVYKLA
WASAGOJE
Veiks virtuvė. Kreiptis į raštinę

įvyks š.m.rugpjūčio 2-15
dienomis.

tel. 532-3311

A+A
MARIJAI BRAUNSCHMIDT
mirus V. Vokietijoje
1981 m. gegužės I6 d.,
nuoširdžių užuojautų reiškiame jos dukrai MELITAI
BUMEISTERIENEI, vyrui EDVARDUI BUMEISTERIUI

ir kitiems giminėms, drauge liūdėdami jų skaudaus
liūdesio valandoje —
/. W. Dauginiai

I. O. Delkai

I. V/. Drešeriai

I. P. Šturmai

Dail. Pranas Gailius iš Pary
žiaus, susižavėjęs Ontario pro
vincijos gamta 1979 metų vasa
ros metu, grįžta kurti naujų dar
bų Ontario šiaurės vakaruose
šią vasarą. Ta proga bus sureng
tos dvi jo dailės parodos. Pir
moji įvyks Prisikėlimo parapi
jos Parodų salėje birželio 7,
sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 6
v.v.,
antroji — Toronto pran
K. CIBAS atlieka visus staliaus cūzų kultūriniame
centre “Cent
darbus, taiso senus ir stato naujus
re
Francophone
”
nuo birželio
namus už prieinamą kainą. Skam
9 iki birželio 18 d. Šią parodą
binti 534-3882 Toronte.

9—3

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12—-6

12 — 6

/

Sekmadieniais 10.30—12.45

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

Res.: 256-5355

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

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

Telefonas
(514)766-5827

“LITAS”, 1465 De Seve Street,

3907 A Rosemont

1465 DeSeve

bus galima lankyti nuo 10 v.r.
iki 8.30 v.v. Prancūzų “Centre
Francophone” yra “Harbour
front” komplekso dalis Spadina
ir Queen’s Quay West sankry
žoje (Centre Francophone, 435
Queen’s Quay West, Toronto,
Ontario M5V 1A2, tel. 3671950).
Visi maloniai kviečiami į abi
parodas. Bus gera proga susi
pažinti ar atnaujinti pažintį su
dailininku Gailium ir pažiūrėti
bei įsigyti jo darbų.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J.
Žmuidzinas pasiuntė telegramą
sužeistam popiežiui Jonui-Pauliui II Romoje, išreikšdamas
užuojautą ir linkėdamas greitai
pasveikti.
Melita Bumeisterienė, gavusi
žinią, kad gegužės 16 d. mirė
jos motina Muenchene, išskrido
į V. Vokiettiją dalyvauti laido
tuvėse, gegužės 21 d.
Vyresnioji “Atžalyno” grupė
gegužės 8-10 dienomis dalyvavo
folkloriniame festivalyje Thun
der Bay, Ont. Pasirodė tris kar
tus ir susilaukė didelio dėmesio
vietinėje visuomenėje bei spau
doje. Atžalyniečiai yra labai dė
kingi ypač dr. E. Jasevičiūtei,
daug dirbančiai lietuvių labui.
Ji nuoširdžiai globojo atžalyniečius. Atžalyniečiai taipgi yra
dėkingi už globą Henrikui ir
poniai Bružams.
Visos “Atžalyno” grupės da
lyvaus torontiškiame Karavane
— “Vilniaus” paviljone ir Ka
nados Lietuvių Dienose. Š. m.
liepos 16-19 d. d. vyr. “Atžaly
no” grupė atstovaus Ontario
provincijai etninių grupių festi
valyje Gaspe, Quebec.
Augštesnieji Lituanistiniai
Kursai Toronte dėkoja M. Liegienei, valgyklos Wasagoje sa
vininkei, už paskyrimą $300 ge
riausiai baigusių premijoms.
Kursų vedėjas
Antanas Galinaitis, gyvenan
tis Toronte, Anapilio sodybai
paaukojo $2000, Antanas Aulinskas, gyvenantis Oakvillėje,
— $1000. Tai pirmieji šio va
jaus aukotojai, kurie bus įrašyti
į garbės sąrašą. Šios aukos la
bai reikalingos skoloms mokėti.
Anapilio sodybos korporacija
yra grynai lietuviška nepelno
bendrovė, kuriai priklauso Ana
pilio žemė, kapinės ir pastatai.
Pastaruosius slegia didelė sko
la ir vis kylančios palūkanos.
Anapilio organizatoriai yra la
bai dėkingi už gautas aukas ir
laukia jų daugiau. Čekius rašy
ti Lithuanian Foundation Ana
pilis ir įteikti parapijai arba
Anapilio korporacijos valdybos
nariams.

Dėkojame
“Atžalynas” atšventė savo
dešimtmetį gegužės 2 d. West
Park mokyklos auditorijoj įvy
ko sukaktuvinis koncertas, da
lyvaujant Hamiltono Lietuvių
Mergaičių Chorui “Aidas” ir vi
som “Atžalyno” šokėjų grupėm.
Po koncerto Lietuvių Namuose
įvyko vakarienė-balius.
Nuoširdi padėka sveikintojam-svečiam už šiltus žodžius,
gėles, dovanas-aukas: KLB To
ronto apylinkės pirm. R. Jonai
tienei, “Gintaro” vadovei R. Karasiejienei, KLB krašto valdy
bos pirm. J. Kuraitei, Montrealio “Gintaro” vadovei R. Lukoševičiūtei, “Tėviškės Žiburių”
redaktoriui kun. dr. Pr. Gaidai,
“Volungės” vadovei D. Viskontienei, “Aitvaro” atstovei L.
Nakrošienei, Kanados Lietuvių
Jaunimo Sąjungos pirm. L. Ber
žiny tei, Lietuvių Namų valdy
bos pirm. A. Senkui, “Paramos”
pirm. H. Stepaičiui. Nuoširdus
ačiū “Atžalyno” krikšto tėvams
ir G. Breichmanienei, raštu
sveikinusiai “Gyvataro” vardu,
G. Guobienei, .raštu sveikinusiai
Tautinių šokių Instituto vardu.
Nuoširdžiausia
“Atžalyno”
padėka priklauso nuolatiniams
“Atžalyno” rėmėjams, garbės
svečiams, kurie nuo pat “Atža
lyno” įsteigimo per visa dešimtį
metų mus rėmė bei dabar re
mia lėšomis: KLB Toronto apy
linkei, J. Strazdui, V. J. Skrebutėnams, J. Kudabai, Lietuvių
Namams, “Paramai”, O. L Delkams, E. M. Bumeisteriams, R.
L. Hirsch, O. Indrelienei, KLB
krašto valdybai, S. Čepui, J.
Budnikienei, P. Gulbinskui, A.
Langui, M. Putrimui, P. Jan
kauskui, J. Vitkūnui, “Hi-Fashion Coiffure.
“Atžalynas”

Petras Judzentis, mirus a.a.
Sofijai Simonaitienei, vietoj gė
lių paaukojo “T. Žiburiams”
$20.
A.a. Stasiui Šimkui mirus, jo
pusbrolis J. Kviecinskas, vieto
je gėlių paaukojo “T. žibu
riams” $25.

