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Jaunimo laiškai
Kadaise “Tėviškės Žiburiuose” buvo keliama mintis 

pradėti susirašinėjimą laiškais tarp išblaškyto lietuvių 
jaunimo. Tuomet dar nebuvo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos, izoliacija dar nebuvo taip stipriai jaučiama, ir iš
keltoji mintis nerado pritarimo. Dabar, po daugelio metų, 
vėl iškilo ta pati mintis ir tai jau nebe spaudoje, o Jaunimo 
Sąjungos planuotojų sluogsniuose. Ji jau skelbiama kaip 
viena veiklos pozicijų. Nors dalykas jau kiek pavėluotas, 
tačiau nėra nustojęs savo aktualumo, kuris dabar buvo 
pajustas paties jaunimo. Tai ženklas, jog atėjo metas stip
rinti lietuviškas jaunimo gretas. Keliaujantieji po pasaulį 
jaunuoliai pastebėjo, kad yra gana daug izoliuoto jaunimo 
įvairiuose kraštuose. Vieni jų gyvena toli nuo lietuviškų 
telkinių ir jaučia vis didėjantį dvasinį nutolimą, kiti yra 
įsikūrę didmiesčiuose, kur yra nemažai lietuvių, tačiau jų 
artuma nelabai šildo, nes yra dominuojama vyresniosios 
kartos tautiečių. O jaunam žmogui rūpi savosios kartos 
tautiečiai ir tautietės. Dėlto jo žvilgsnis natūraliai krypsta į 
bendraamžius ~ne tik savoje aplinkoje, bet ir kitur. 
Kelionės į kitus kraštus nevisiem prieinamos, o laiškai — 
pati pigiausia ryšio priemonė.

KAD jaunimo susirašinėjimas laiškais išjudėtų 
plačiu mastu, reikia nuolatinio judintojo, or
ganizuojančio visą sistemą. Vienas tokių judintojų 

galėtų būti Jaunimo Ryšių Centras Čikagoje. Juk jis ir 
buvo įsteigtas su mintimi būti išblaškyto jaunimo 
ryšininku. Sustiprinus to centro personalą, būtų galima 
laukti sąjūdžio pradžios. Žinoma, vadovauti, nustatyti 
pagrindines gaires turėtų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba, remiama atskirų kraštų valdybų. Gavęs 
aptartą planą bei uždavinį, Ryšių Centras galėtų pradėti 
darbą. Visų pirma jis turėtų surinkti adresus norinčių 
dalyvauti susirašinėjime, pradėti trumpą informaciją apie 
kiekvienądalyvį ir visa tai paskleisti visuose kraštuose, kur 
veikia jaunimo organizacijos. Tai būtų PLJ Sąjungos už
davinys, bet neturėtų likti nuošaliai ir kitos organizacijos, 
kaip ateitininkai, skautai, meno sambūriai, sporto klubai ir 
1.1. Tię organizuoti vienetai galėtų savo kelių skatinti 
susirašinėjimą ir jį išplėsti. Tuo būdu ilgainiui uusiuaryių 
lyg ir gijų voratinklis, apimantis lietuvių jaunimą visame 
pasaulyje. Jis jungtų išblaškytą jaunimą ir nuolat gaivintų 
ryšius, kuriuos sunkina geografinė toluma ir izoliacija, 
traukianti įsilieti į gyvenamojo krašto visuomenę ir joje 
paskęsti.

TOKS plataus masto susirašinėjimas padėtųne tiktai 
nugalėti geografinę erdvę bei izoliaciją, bet ir stip
rintų lietuvišką nusiteikimą. Visų pirma 

susirašinėjimas turėtų eiti lietuvų kalba. Tarp amerikiečių, 
kanadiečių ir australiečių, žinoma, skverbtųsi anglų kalba, 
nes jaunieji ir savo pobūviuose jąvartoja, tačiau sąmonin
gai reikėtų vartoti lietuvių kalbą, kiek tai yra įmanoma. 
Pietų Amerikoje gyvenantieji, rašydami laiškus 
šiauriečiams, bus priversti vartoti lietuvų kalbą, nes 
šiauriečiai nemoka nei ispaniškai, nei portugališkai. Taip 
pat ir šiauriečiai, rašydami pietiečiams, bus priversti grieb
tis lietuvių kalbos dėl tos pačios priežasties. Tuo būdu 
lietuvų kalba taps tarptautine susirašinėjimo kalba, 
panašiai kaip ir bendrose šiauriečių-pietiečių stovyklose, 
kuriose dalyvauja iš daugelio kraštų suvažiavęs lietuvių 
jaunimas. Naudinga būtų plėsti išeivijos jaunimo 
susirašinėjimąir su pavergtos Lietuvos jaunimu. Jau dabar 
ateina vienas kitas laiškas į laikraščių redakcijas, prašantis 
adresų susirašinėjimui. Deja, tokiem užmojam kelią pas
toja okupacinė cenzūra. Dėlto neįmanoma išplėsti 
jaunimo susirašinėjimo plačiu mastu. Visdėlto yra įm-' 
anoma tai padaryti siauru mastu, apsiribojant savo 
giminėmis, jų pažįstamais ir pan. Šiuo atveju neįmanomas 
koks nors organizuotas patikimas planas, juoba, kad 
sovietinė sistema stengtųsi jį panaudoti savo propagandai 
ir iškreipti susirašinėjimo prasmę.

Pasaulio įvykiai
VALDŽIĄ PRANCŪZIJOJE PERĖMĖ NAUJASIS PREZ. F. MIT- 
TERANDAS, pirmasis socialistas po ilgai trukusio laikotarpio. Premjeru 
jis pasirinko nuosaikių pažiūrų socialistą P. Mauroy, buvusį Lille miesto 
burmistrą. Pastarasis sudarė 42 ministerių kabinetą, pasinaudodamas tik 
socialistų veikėjais. Ši vyriausybė tėra laikinio pobūdžio, nes prez. F. Mit- 
terandas paleido parlamentą ir ruošiasi naujiems’ rinkimams. Lig
šioliniame parlamente daugumą turėjo konservatyvių pažiūrų politikai, 
kurių vadu, iškritus buvusiam prez. V. G. d'Estaingui, dabar tapo 
naujasis gaullistas J. Chiracas. Prez. F. Mitterandas tikisi, kad par
lamento rinkimus laimės socialistai bei jų šalininkai. Nemažos įtakos rin
kimams gali turėti komunistai su savo vadu G. Marchais, galvojančiu apie 
koalicinį ministerių kabinetą. Prez. F. Mitterandas tokio bendradar
biavimo šiuo metu vengia. Galbūt dėlto G. Marchais netgi nedalyvavo jo

KANADOS ĮVYKIAI

Didinami mokesčiai
Ontario Finansų min. F. Milleris 

paskelbė naująjį biudžetą, kurio 
išlaidos, padidėjusios 12,6%, pa
sieks $19,4 bilijono. Biudžete yra 
numatytas $997 milijonų deficitas, 
nepaisant šiemetinio pajamų padi
dinimo $603 milijonais. Sekančiais 
metais, kai jau pilnai veiks visi mo
kesčių padidinimai, ši suma padi
dės iki $1 bilijono. Tad spaudoje ir 
kalbama, kad Ontario gyvento
jams metines savo įmokas į provin
cinį iždą teks padidinti bilijonu do
lerių. Pirmiausia nuo š.m. liepos 1 
d. provincinis pajamų mokestis pa
didinamas 5%, o 1982 m. — 9%. 
Tada jis jau bus lygus net 48% fe
deracinio -pajamų mokesčio, be
veik pusei Otavai mokamos su
mos. Provincinio pajamų mokes
čio padidinimas yra pirmas nuo 
jo įvedimo, liudijantis lig šiol 
nenaudotą kryptį ankstesniuose 
biudžetuose. OHIP sveikatos 
drauda nuo spalio 1 d. padidinama 
15%. Tada kas mėnesį šeimoms ji- 
pakils nuo $40 iki $46, pavieniams 

\ 

draudos nariams — nuo $20 iki 
$23. Metinis OHIP paslaugų pa
brangimas šeimoms sieks $72, pa
vieniams asmenims— $36. Didesnį 
OHIP draudos įmokų padidinimą 
premjero W. Davis vyriausybė 
jau yra bandžiusi ir anksčiau, bet 
tada jos planus sutrukdė at
stovų daugumą parlamente tu
rėjusios opozicinės partijos. 
Šį kartą teisinamasi, kad įmokų 
padidinimas nepalies nemokamą 
draudą gaunančių pensininkų ir 
mažiausius uždarbius turinčių 
šeimų.

Antrosios staigmenos susilaukė 
automobilių savininkai, kuriem 
galionas benzino buvo pabrangin
tas 5-6 centais. Šis mokestis On
tario valdžiai dabar oficialiai buvo 
susietas su parduodamo benzino 
kainomis ir sudaro maždaug 20%. 
Kiekvieną kartą, kai Kanados vy
riausybė, susitarusi su naftą tie
kiančiomis provincijomis, leis pa
kelti benzino kainas, padidės ir į

(Nukelta į 8-tą psl.)

“Amerikos Balso” langas į pasaulį. Korespondentai savo pranešimus iš viso pasaulio į šį žinių telkimo centrą Va
šingtone atsiunčia satelitais, povandeniniais kabeliais, telefonu. Iš čia žinios pasiekia klausytojus

“Amerikos Balsui” 30 metų
Pasikalbėjimas su “Amerikos Balso” lietuvių skyriaus vedėju Alfonsu Petručiu Vašingtone

— Lietuvių skyriui “Ameri
kos Balse” suėjo 30 metų. Kie
no pastangomis jis buvo įsteig
tas?

— Taip, šiemet “Amerikos 
Balso” lietuviškas skyrius mi
ni trisdešimties metų gyvavimo 
sukaktį. Lietuviškos laidos be 
pertraukos skrieja oro bango
mis j Lietuvą kasdien: jos pra
dėtos kuklia penkiolikos minu
čių transliacija, o šiandien net 
tris kartus per dieną pasiekia 
Lietuvą.

Mintį, kad Amerikos vyriau
sybė per savo trumpų bangų ra
diją prabiltų ir lietuviškai, jau 
anksti kėlė paskiri asmenys, vi
suomenės veikėjai bei kaikurios 
lietuvių organizacijos. Gal la
biausiai tą veiklą išvystė Ame
rikos Lietuvių Taryba, varsty
dama Įvairių valdžios įstaigų 
duris bei vesdama pokalbius su 
Valstybės Departamento parei
gūnais ir Kongreso nariais. Nu
tarimas pradėti lietuviškas lai
das iš dalies buvo logiška išva
da Jungtinių Valstybių politi
kos — nusistatymo nepripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prievartinio įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Tas Amerikos nusista
tymas tebegalioja ir šiandien.

— Ar šis skyrius veikė išti
sus 30 metų be pertraukos? Ro
dos, buvo momentų, kai buvo 
norima šį skyrių labai susiau
rinti ir net uždaryti?

— Jungtinių Valstybių fede
racinės valdžios įstaiga “Ameri
kos Balso” (trumpai VGA) radi
jas prabilo lietuviškai reikšmin
gą Lietuvai dieną: tai buvo 
1951 metais vasario 16-tą Niu
jorke. Vėliau (1954 m.), įstaigą 
perkėlus į Vašingtoną, lietuviš
kos laidos siunčiamos į Lietuvą 
iš sostinės. Tiesa, šešetą metų 
(1952-58) Muenchene, Vakarų 
Vokietijoje, veikė atskiras lie
tuvių skyrius, kuriam vadovavo 
Juozas Laučka. Iš ten buvo duo
damos ir atskirai paruoštos ra
dijo programos. Aplamai, 
“Amerikos Balso” lietuviškos 
laidos perduodamos iš Jungti
nių Valstybių į Lietuvą be per
traukos. Per tuos trisdešimt 
veiklos metų, keičiantis vyriau
sybėm ir jų politikai, būta įvai
rių spėliojimų ar gandų dėl lie
tuviško skyriaus ateities, tačiau 
dažniausiai tas klausimas iškil
davo, kai buvo svarstomas kraš
to biudžetas arba lėšos, skiria
mos radijo transliacijoms.

— Daugelis mano, kad “Ame
rikos Balsas” yra lietuvių stei- 
ginys ir kalba lietuvių išeivijos 
vardu. Kaip yra iš tikrųjų?

— Tikrai, daugelis mano, jog 
“Amerikos Balsas” yra lietuviš
ka institucija, kalbanti lietuvių 

išeivių vardu. Iš tikrųjų jis yra 
Amerikos valdžios balsas, vei
kiąs Jungtinių Valstybių Tarp
tautinės Komunikacijos Žiny
bos (trumpai USICA) apimtyje. 
Tai federacinės valdžios žinyba, 
siekianti skatinti geresnį supra
timą apie Jungti les Valstybes, 
jos žmones k'.^nrą. politiką, 
vykdanti su kitais kraštais kul
tūrinius mainus. Lietuviškos 
laidos yra viena iš trisdešimt 
aštuonių “Amerikos Balso” kal
bų, kuriomis Amerika prabyla 
į pasaulį, pateikdama naujau
sias Amerikos ir užsienio žinias, 
komentarus, spaudos apžvalgas, 
pasikalbėjimus su įvairių profe
sijų žmonėmis ir t. t. Aplamai, 
stengiamasi praplėsti klausyto
jų pažinimo akiratį apie Ameri
ką ir jos gyvenimą.

— Taigi “Amerikos Balso” 
uždavinys yra atspindėti Ameri
kos politiką bei gyvenimą. Ar 
duodama pakankamai laiko in
formacijai apie lietuvių išeivi
jos gyvenimą?

— Radijo laidos, kaip koks 
dienraštis, ruošiamos taip, kad 
jos būtų įvairios, patrauklios ir 
įdomios klausytojui. Nemaža 
laiko skiriama grynai lietuviš
kojo gyvenimo apraiškoms: su
važiavimams, minėjimams, sim
poziumams. Į svarbiausius įvy
kius paprastai siunčiamas re
porteris, kuris, šalia savo pa
ruošto išsamesnio reportažo, 
dažnomis progomis įvykių eigą 
praneša ir tiesiog telefonu. Se
kama Vakaruose išeinanti spau
da, periodika, knygos, leidiniai. 
Rašomos jų apžvalgos, santrau
kos, vertinimai, kad Lietuvos 
klausytojas susidarytų nors 
bendrą vaizdą, kas darosi lais
vajame pasaulyje.

— Teko patirti, kad “Ameri
kos Balsas” informuoja ne tik
tai apie Jungtinių Valstybių lie
tuvių veikla, bet ir kitų kraštų, 
pvz. Kanados lietuvių. Ar tai 
neprieštarauja “Amerikos Bal
so” linijai?

— Pranešinėjimai nesiriboja 
vien tiktai lietuvių veikla Ame
rikoje. Nemaža medžiagos lietu
viškoms apžvalgoms gauname 
iš Kanados, Australijos, Vakarų 
Europos ir kitur, kur tik yra 
lietuvių. Sakysime, Jūsų laik
raštis “Tėviškės Žiburiai” arba 
Montrealyje išeinanti “Nepri
klausoma Lietuva” mums daž
nai yra pirmasis ir svarbiausias 
šaltinis apie Kanados lietuvių 
veiklą.

— Kalbate į pavergtą Lietu
vą. Ar įmanoma nustatyti, kiek 
žmonių klauso “Amerikos Bal
so” programų ir ar yra sovieti
nių trukdymų?

— “Amerikos Balso” pagrin
dinis uždavinys — informuoti 
Lietuvos žmones, kuriems ne
prieinama Vakarų spauda ir jos 
leidiniai. Sunku būtų atsakyti į 
klausimą, kiek turime Lietuvo
je klausytojų. Sprendžiant iš tų, 
kurie mūsų laidomis domisi, yra 
nemažas įkaičius, nes juk daž
nai mūsų radijas pirmasis pra
neša apie įvykius pasaulyje, ku
rie dabartinėje Lietuvoje sle
piami arba iškraipomi. Sovietai 
pagal politinę padėtį ir jų po
reikius, norėdami užgožti tiesos 
žodį,, dažnai paleidžia į darbą 
savo trukdytojus.

— Ar susilaukiate atsiliepi
mų iš savo klausytoju Lietuvo
je?

— Kalbėdami į Lietuvos 
klausytojus, kviečiame juos at
siųsti savo pageidavimus mūsų 
laidų reikalu. Laiškų gauname, 
gal ir neperdaugiausia, nes, 
kaip spėju, klausytojai nenori 
turėti su savo valdžia sunkumų. 
Ateina įvairių laiškų — pagi
nančių ir papeikiančių. Pasta
rųjų tarpe, kaip atrodo, yra ir 
tie, kuriems nepatinka teisin
gas ir atviras žodis.

— Kiek programų perduoda
te kas dieną ir kokio ilgumo?

— Šiuo metu kasdien į Lie
tuvą transliuojame tris laidas: 
rytmetinę 15 min. ir dvi vakari
nes — po pusvalandį. Lietuvoje 
jos girdimos 7 vai. 15 min., 19 
vai. ir 21 vai. Per tuos trisde
šimt metų transliavimo laikas 
buvo Įvairus. Rytmetinę laidą 
gavome šių metų sausio 7 dieną, 
nors seniau esame panašias lai
das jau turėję. Jos naudingos 
tuo, kad Lietuvos klausytojai, 
prieš eidami į darbą, gali išgirs
ti naujausias žinias arba trum
pą kuriuo nors klausimu ko
mentarą.

— Ar turite pakankamai gau
sų ir tam darbui paruoštą štabą? 
Gal galima suminėti jo narius?

— Kai 1951 metais buvo pra
dėtos “Amerikos Balso” lietu
viškos laidos, lietuvių tarnybos 
branduolį sudarė įvairių sričių 
specialistai, daugiausia Lietuvo
je išėję mokslus žmonės: istori
kas, teisininkas Kostas Jurgėla, 
ilgą laiką vadovavęs štabui, žur
nalistas Juozas Laučka, jūrų ka
pitonas Povilas Labanauskas, 
Valerija Grigaitytė, pulkininkas 
Kazys Grinius, kalbininkas Leo
nardas Dambriūnas, rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis — vėliau 
buvęs tarnybos viršininku, teisi
ninkas Vytautas Dambrava, 
ekonomistas Pranas Padalis, ak
torius Henrikas Kačinskas ir ei
lė kitų. Nemažą įnašą padarė ir

(Nukelta į 3-čią psl. ) 

įvesdinimo iškilmėse. Prez. F. Mit- 
terando vyriausybė jau pirmą 
dieną susidūrė su ekonominėmis 
problemomis, kurias atnešė staigus 
franko kritimas, palietęs ne tik jo 
santykius su JAV doleriu, bet ir su 
kitomis V. Europos valiutomis. 
Franko vertei gelbėti Prancūzijos 
bankas padidino paskolų pa
lūkanas iki 22%, suvaržė pinigų 
keitimą. Spėjama, kad prez. F. 
Mitterandas savo susitikime su V. 
Vokietijos kancleriu W. Schmidtu, 
ką tik grįžusiu iš Vašingtono, 
galėjo būti paliestas franko nuver
tinimo klausimas. Parlamento rin
kimai įvyks birželio 14 ir 21 d.d. 
Nors rinkiminis vajus pradedamas 
birželio 1 d., socialistai jau paskel
bė 491 savo kandidatą. Naujieji 
gaulistai bendradarbiaudami su V. 
G. d’Estaingo šalininkais, 350-je 
apylinkių pasirinko po vieną 
bendrą kandidatą, tikėdamiesi iš
vengti žalingos kovos pirmajame 
balsavime.

Sveiksta popiežius
Popiežius Jonas-Paulius II at

gauna savo ęyeikatą. Gydytojai jau 
pašalino paskutines operacijos 
siūles. Jo sveikatą patikrino iš Bos
tono atvykęs žymusis vidurių 
operacijų specialistas dr. C. Welch 
su penkiais kitais gydytojais iš už
sienio. Jie visi konstatavo sparčiai 
gerėjančiąsveikatą. Lig šiol ligonis 
buvo maitinamas tik sriubomis ir 
vaisiais, o dabar jau pereita prie 
šviežios žuvies, kurią ligoninėn at
siuntė Sicilijos žvejai. Gydytojų 
nuomone, Jonas-Paulius II pilną 
sveikatą turėtų atgauti per porą 
mėnesių. Jo dar laukia papildoma 
operacija normaliom vidurių 
funkcijom atstatyti. Kalbama, kad 
po poros savaičių popiežius bus iš
leistas iš ligoninės ir gydymąsi galės 
tęsti Vatikane.

Prisipažino klydęs
Specialus lenkų kompartijos 

komitetas tiria buvusių valdžios 
vadų žingsnius, atnešusius dabar
tinę Lenkijos krizę. Buvęs il
gametis kompartijos vadas E. 
Gierekas prisipažino esąs atsakin
gas dėl politinių bei ekonominių 
negerovių. Jis betgi teigia, kad jam 
terūpėjo Lenkijos ateitis, kai jis 
stengėsi parūpinti daugiau darbų, 
sumoderninti pramonę ir tuo būdu 
padidinti jos gamybą. “Soli
darumo” unijos vadas L. Walensa, 
savaitę praleidęs Japonijoje, buvo 
išvykęs Svedijon. Malmo mieste jis 
lankėsi laivų statykloje. Švedų 
laikraštis “Arbetet” L. Walensai 
įteikė $10.000 premiją už jo unijos 
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Pokalbis su lietuvių skyriaus vedėju Alfonsu Petručiu
Lietuvių-žydų santykiai dialoge

Prof. Antanas Musteikis žvelgia į pradėtą sunkų dialogą
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Vilniaus lenkų katalikų raštas, paskelbtas išeivijos spaudoje
Volerto romanas “Greitkelis“

Tai penktas autoriaus kūrinys recenzento akimis
Sovietinė tautžudystė Lietuvoje

“Genocide in Lituania”—dr. J. Pajaujo knyga apie lietuvių tragediją

veiklą ir veiksmus, susietus su 
žmogaus teisių gynimu.

Didėjanti problema
Š. Airijoje vėl badu mirė du IRA 

organizacijos kaliniai — R. 
McCreesh ir P. O’Hara, abu 24 
metų amžiaus. Tai buvojau trečioji 
ir ketvirtoji auka, siekianti Airijos 
sujungimo. Šį kartą IRA or
ganizacija reagavo beveik pusę 
tonos svėrusios minos padėjimu. Ji 
visiškai sunaikino ant jos užva
žiavusį šarvuotą britų ka
riuomenės automobilį su penkių 
vyrų įgula. Remiantis viešosios 
nuomonės tyrimo duomenimis Bri
tanijoje, didžioji gyventojų da
lis pasisako už britų karių atit
raukimą iš Šiaurinės Airijos. 
Naujo parlamento rinkimus pas
kelbė Airijos premjeras Ch. 
Haughey, žadantis siekti politi
nio sprendimo Š. Airijoje, tuo 
klausimu jau turėjęs pasitarimus su 
Britanijos premjere M. Thatcher. 
IRA organizacija reikalauja, kad 
jis viešai pritartų kalinių mirties 
taktikai. Priešingu atveju į rin
kimus žada įjungti savo kan
didatus, kurie gali pakenkti pre
mjerui Ch. Haughey.

Jieško belaisvių
JAV ČIA žvalgyba suorganizavo 

savo agentų įsiveržimą į Laoso 
džungles, kur erdvių satelitai ir lėk
tuvai buvo pastebėję didžiulę 
stovyklą. Buvo kilęs įtarimas, kad 
joje tebėra laikomi amerikiečiai 
karo belaisviai. Tokią mintį 
įtaigoja vis dar labai didelis din
gusių be žinios amerikiečių karių 
skaičius. Šiam žygiui ČIA žvalgyba 
panaudojo užsienyje gyvenančius 
laosiečius. Joks amerikietis jame 
nedalyvavo. Dvigubo įsiveržimo 
metu buvo padarytos stovyklos 
nuotraukos, kuriose nematyti nė 
vieno baltosios rasės atstovo, tik 
azijiečiai. Atrodo, kad tą stovyklą 
naudoja komunistinis Laoso re
žimas ideologiniam savo gyventojų 
perauklėjimui ar kalinimui. Krašto 
apsaugos departamentą vis dar pa
siekia pranešimai, kad buvusioje 
Indokinijoje tebėra nepaleistų 
amerikiečių karių. Pajieškas buvo 
pradėję organizuoti dingusiųjų ar
timieji, samdydami buvusius Viet
namo karo veteranus amerikiečius 
ir vietnamiečius, bet jiems 
nepavyko sutelkti pakankamai lė
šų. Tada šios misijos ėmėsi ČIA 
žvalgyba. Jos planus buvo su
žinojęs dienraštis “Washington 
Post”, bet šios žinios nepranešė 
skaitytojams, kol įsiveržėliai 
nebuvo grįžę iš Laoso.
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Vienerių metų mirties sukaktis
1980 metais birželio mėnesio 8 dieną Otavoje mirė

a.a. Irena Beresnevičiūtė-Jurkienė

Auksas, pinigas ir darbas
J, VAIČELIŪNAS

Iš pasaulio brangiųjų metalų 
auksas yra vienas iš jų. Jį buvo 
nesunku atrasti, nes kaikur bu
vo jo mažyčiais gabaliukais. 
Auksas yra vertinamas dėl jo 
gerų ypatybių: gražios spalvos, 
lengvai apdirbamas, atsparus 
cheminiam veikimui.

Apie aukso vertę sakoma: 
auksas ir pelenuose žiba. Ope
rose net arijos traukiamos: 
“Vien tik auksas valdo mus. . .” 
Iš aukso gaminami įvairūs pa
puošalai, pinig&L apdovanojimo 
ženklai. Paskutiniu metu auk
sinių pinigų nebegaminama, 
nes. keičiantis pinigų vertei, 
auksiniai pinigai iš apyvartos 
dingsta. Auksu būdavo paden
giami popieriniai pinigai, bet 
dabar tai beveik išnyko. Ilgiau
siai savo pinigus auksu dengė 
JAV. Jos popierinius pinigus, 
jei būdavo reikalas, pakeisdavo 
j auksą. Tai dažniau darydavo 
dideliais kiekiais centriniai pa
saulio bankai.'Dabar JAV auk
so keitimą j popierinius pinigus 
sustabdė.

Ilgą laiką aukso uncijos kai
na buvo 35 JAV doleriai. Vėliau 
aukso kaina pašoko 20 kartų. 
Pakilo ir visų prekių kainos, 
ypač naftos. Jei JAV už naftą 
mokėtų auksu, visas JAV auk
sas atsirastų pas arabus. Ameri
ka už viską moka doleriais, ku
rių ji prisispausdino labai daug. 
Turtingieji arabai už dolerius 
perka nuosavybes Amerikoje, 
Anglijoje ir kituose kraštuose. 
Juk geriau turėti nuosavybę, 
negu auksu nepadengtą doleri.

Kurį laiką JAV doleriai buvo 
visuotinai pasaulinė valiuta, ku
ri pakeisdavo auksą. Pinigą 
lengviau panaudoti, negu auk
so gabalą. Dabar JAV doleris 
tos reikšmės nebeturi, bet dar 
yra pasaulinės valiutos pagrin
das: ir dabar daug pasaulio 
valstybių savo valiutos rezerve 
laiko auksą ir JAV dolerius.

Kultūringo pasaulio valsty
bės aukso atsargas sudaro, su- 
pirkdamos jį iš aukso kasyklų 
arba pirkdamos iš kitų valsty
bių. Sovietų Sąjungoje pirmo
sios aukso atsargos buvo suda
rytos iš užgrobto carų valstybi
nio aukso. Maskva pasigrobė ir

jos pavergtų kraštų auksą. Pa
sigrobė ir Ispanijos auksą, kai 
civilinio karo metu kairiųjų vy
riausybę sudarė komunistai. 
Maskvai auksą kasa jos vergai, 
be to, nemažai aukso Maskva 
atėmė iš savo gyventojų. Mask
vos valdovai jau revoliucijos 
metu iš savo gyventojų pareika
lavo atiduoti valstybei vibus 
auksinius pinigus bei papuoša
lus. Kurie laisvai savo aukso 
neatidavė, tie buvo kankinami 
ir net nužudomi. Plėšikų ir 
žmogžudžių pareigas ėjo pati 
valstybė.

Kartą čekistai pareikalavo iš 
vieno totoriaus turimo aukso. 
Tas atsakė aukso neturįs. Čekis
tai žinojo, kad jis turi aukso, to
dėl pradėjo kankinti. Jis visus 
kankinimus atlaikė, bet aukso 
neatidavė. Tada čekistai pradė
jo kankinti jo žmoną, tačiau jis 
aukso neatidavė. Bet kai čekis
tai pradėjo kankinti jo dukteri, 
širdis neišlaikė — jis savo auk
są atidavė čekistams.

Nežiūrint JAV dolerio vertės 
kritimo, doleris ir dabar yra pa
saulinė valiuta. Sovietai oficia
liai už doleri moka 66 kapeikas, 
o privačiai už jį moka 4-5 rub
lius. Sovietai ir savo krašto fi
nansinius duomenis kartais pa
vaizduoja ne rubliais, bet dole
riais, nes rubliai laisvajame pa
saulyje neturi jokios vertės.

Ar tik auksu galima remti 
pinigą? Prieš II D. karą Vokie
tijos pinigas buvo paremtas ne 
auksu, bet darbu. Tas jų pini
gas stovėjo augštai. Ir dabar 
kraštams, kurie sumaniai ver
čiasi pramone ir prekyba, auk
sas nėra būtinas, nes turi pa
kankamai vertingos užsienio va
liutos, už kurią gali įsigyti rei
kalingų prekių. Japonija ir V. 
Vokietija po II D. karo aukso 
beveik neturėjo, o dabar Japo
nija turi apie 700 tonų aukso, 
V. Vokietija — apie 3.700 tonų, 
o JAV — 8.600 tonų. Dabarti
nė JAV dolerio vertė svyruoja 
ne tiek dėl turimo aukso, kiek 
dėl prekybos balanso: jei preky
binis balansas su pliusu, dole
ris kyla, jei su minusu, krinta.

Aukso vertė svyruoja, o dar
bas yra gyvenimo vertingumo 
pagrindas. Darbnt tenka statyti 
augščiau už auksą.

Solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, 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. GOVEDAS

Opioji tema

Lietuvių-žydų santykiai dialoge
ANTANAS MUSTEIKIS

I. Teisuoliškuinas
Prieš ketvertą metų rašiau, 

jog gryną tiesą surasti neleng
va. Dabar tenka tą patį pakar
toti ir pridėti, kad netiesą pa
stebėti ir įrodyti nesunku.

Man rodos, kad šio lietuvių- 
žydų dialogo rėmus apibrėžia 
du pareiškimai. Pirmasis yra 
Michailo Cheifeco, žydų rašyto
jo disidento, kuris Sovietijoj už 
neuniforminę mintį gavo ket
vertą metų sibirinės. Jis kriti
kuoja ne tik totalistus, bet ir sa
vus tautiečius, kurie lengvai pa
sidavė propagandiniam masalui 
(“Akiračiai”, 1979 m. 6 nr.):

Milijonams . . . kurių valią stipri
no kova dėl būvio, o smegenis Bib
lija ir Talmudas, valdžia pasiūlė 
persikelti į Maskvą, Petrapilį, Kijevą, 
paimti į rankas tai, kas iškrito iš 
lepių inteligentijos rankų — viską, 
nuo didžiosios valstybės finansų ligi 
atominės fizikos, nuo šachmatų ligi 
slaptosios policijos. Jie neatsilaikė 
prieš Ezavo gundymą, juo labiau, kad 
jiems buvo pasiūlyta ne tik sriuba, 
bet ir “pažadėtosios žemės” kūryba, 
“naujoji Dievo karalystė žemėje”, at
seit, komunizmas, neva amžinoji liau
dies svajonė. Kas turi teisę juos kal
tinti už tą istorinę klaidą ir istorinį 
atsiskaitymą su Rusija dėl kilnoji
mosi, draudimų ir pogromų — kas, 
išskyrus mus, jų karčiai atgailaujan
čius palikuonis? (Mano pabraukta — 
A. M.)

Antrasis pareiškimas — tai 
UPI agentūros žinia, 1980 lap
kričio 28 d. paskleista Čikago
je. Federacinis teisėjas atmetė 
valdžios bylą prieš Frank Wa- 
lūs, kuris pergyveno “ketverius 
juodus metus”, pakaltintas kaip 
naciškas karo nusikaltėlis, nes 
nauji liudijimai įrodė, jog au
kos tapatybė klaidinga (“Buffa
lo Evening News”, 1980. XI. 
28).

Ne vienas, ne du, ne trys, bet 
koks tuzinas liudininkų, išsigel
bėjusių iš nacių koncentracijos 
lagerių (septyni iš jų atskraidin
ti iš Izraelio), atpažino jį kaip 
Gestapo žandarą, kuris 1940-41 
m. Lenkijoje žudė bei teroriza
vo žydus. Jis buvo pasmerktas 
ir praradęs JAV pilietybę, bet 
apdairiame teisme sprendimas 
buvo panaikintas, nes Walus ka-, 
ro metus praleido kaip ūkio 
darbininkas Ulmo srityje, Vo
kietijoje.

Pirmasis atvejis implikuoja, 
kad tik “atgailaujantys žydų pa
likuonys” turi teisę žydus kal
tinti už jų “klaidą”. Gal tai ir 
būtų teisinga, jei žydai, “persi
kėlę” Į komunistinės imperijos 
centrus, tebūtų savo buhalteri
ją suvedę išskirtinai su jiems 
nusikaltusiais rusais. Deja, ta 
“klaida” buvo nešama ir kaimy
nams, neaplenkė nė Lietuvos. 
Tad ir lietuviai turi teisę panag
rinėti, kokias išdavas tas “atsi
skaitymas” jiems atnešė.

Antrasis atvejis implikuoja, 
kad, pasaulyje tebeūžiant kitai 
“atsiskaitymo” bangai, nukreip
tai prieš nacių kolaborantus, ga
li atsirasti ir naujų istorinių 
“klaidų”, kurias ateityje turėtų 
karčiai atgailauti kita mūsų pa
likuonių karta. Gal toks jau yra 
žmonijos likimas — nusidėti ir 
atgailauti.

Žinau, kad yra skaitytojų (ir 
žurnalistų, iš to “duoną valgan
čių”), kurie tarp eilučių išskaito 
ir tai, ko nėra nei sąmonėje, 
nei pasąmonėje. Tad turiu tuoj 
pat pasergėti, kad aplamai nėra 
tautybių, kurios verstųsi klaidom 
ar melu, nors antropologė Ruth 
Benedict, atrodo, vieną tokią 
kiltį surado ir aprašė. Visi mes 
padarofn klaidų. Neišvengia jų 
nei liudininkai, nei teismai. 
Augščiau minėta byla yra išim
tinis atvejis, ne taisyklė. Kaip 
nė viena tauta neturi melo ar 
klaidos monopolio, taip nė vie
na tauta neturi tiesos monopo
lio. Pastarosios bejieškant, pra
vartu į ją pažvelgti iš abiejų

medalio pusių — lietuviškosios 
ir žydiškosios.

Vieną dalyką tačiau aš norė
čiau pabrėžti: nepastebėjau, 
kad lietuviai dialogo dalyviai 
būtų neigę kaltę tų lietuvių, ku
rie kolaboravo su naciais bei žu
dė žydus nacimetyje. Iš kitos 
pusės, neužtikau žydų dialogo 
dalyvių tarpe, kad kas nors bū
tų pripažinęs pilną kaltės svorį 
tiems žydams, kurie kolabora
vo su komunistais, lietuvių tau
ta terorizavusiais bei žudžiu
siais bolševikmetyje. Cheifecas 
yra išimtis, bet jis tiesiogiai ne
dalyvauja mūsų dialoge. Tačiau 
ir toji išimtis nenori leisti, kad 
kas nors kitas juos kaltintų. O 
tai yra teisuoliškuinas, kuris 
tiesą įspraudžia į siaurus rėmus.

Ir minėtos bylos kaltintojų 
gynimas jau po apeliacinio teis
mo sprendimo yra perdėm tei
suoliškas. Nemažiau teisuoliški 
yra ir mūsų dialogo dalyviai. 
Vienas jų pabrėžia nuo pat Bib
lijos laikų ligi šios dienos sukur
tą sau žydų tautinę atminti. Ji 
dvelkia grasa.

Kitas cituoja Bibliją apie rei
kalą pašalinti iš savo tarpo nu
sikaltėlius. Neturint savo vals
tybės ir tų išteklių, kuriuos pa
pildo JAV mokesčiu mokėtojai, 
remdami nusikaltėlių bylas ar 
patį Izraelį, nežinau, kain tai 
galima padaryti. Ant nusikaltė
lio kaktos nėra pažymėta, ka jis 
padarė, o ir tie nusikaltėliai, 
mokėję emigruoti į svetimus 
kraštus, jei jiąjemigravo, moka 
ir slėptis. Antra vertus, ar pats 
Izraelis pajieškojo tokių, kurie 
nusikalto lietuviams, kolaboruo
dami su komunistais? Biblijos 
paskata juk yra visuotinė.

II. Vienos krypties gatvė?
Man rodos, kad visi pokari

niai pabėgėliai, ne aš vienas, at
sidūrę naujai adoptuotuose 
kraštuose, turėjo susidūrimų 
su žydais, kurie daugiau ar ma
žiau smerkė lietuvius. Kai man 
teko lankyti Niujorko universi
teto paskaitas, diskusijų metu 
vienas studentas žydas, sužino
jęs, kad esu iš Lietuvos, neno
rėjo su manim nė žodžiu persi
mesti, lepterėjęs: “Jūs šaudėt 
žydus”. Paruošdamas studijines 
temas, užtikdavau to pačio po
būdžio vienašališkų pareiškimų 
angliškai spausdintose knygose.

Suprantama, kad taip žiau
riai nukentėjusiems nuo nacinio 
genocido vargiai begalima išlai
kyti pusiausvyrą. Tada dažnas 
svetimasis atrodo kaltas. Pro
tarpiais lietuviai žurnalistai at
remdavo žydų užsipuolimus 
laisvoje lietuvių spaudoje, dar 
rečiau — okupuotoje, bet tie at
siliepimai buvo daugiau atsitik
tiniai, proginiai, retais atvejais 
mezgant dialogą. Kitas dalykas, 
kai vienas panašaus pobūdžio 
straipsnis buvo atspausdintas 
moksliniame žurnale, skirtame 
Baltijos kraštų problemoms na
grinėti. Tada aš atsakiau į dr. 
D. Levino studiją, tartum pari
tindamas akmenėlius į pakalnę. 
Prasiveržė kaltinimų ir gynimų- 
si banga lietuvių spaudoje. Aš

pastebėjau kelias dešimtis tokių 
straipsnių, atsiminimų, veda
mųjų, patikslinimų, skaitytojų 
laiškų ir kt., išspausdintų dau
giausia tuose pačiuose “Tėviš
kės Žiburiuose”. Nemanau kad 
dabar, po ketverto metų, dialo
gą užbaigsim. Bet yra pravartu 
jį apžvelgti.

Buvo iškelta daugybė faktų 
iš lietuvių ir žydų pergyvenimų 
Lietuvoje. Atsivėrė opos, pil
nos nuoskaudų. Žydai visą dė
mesį kreipė į tuos lietuvius (ar 
Lietuvos gyventojus), kurie tie
siogiai ar netiesiogiai pagelbė
jo vokiečiams naikinti žydus 
nacimetyje, lietuviai koncentra
vosi į tuos žydus, kurie talkino 
rusams komunistams, terorizuo
jant, įkalinant, tremiant į kon
centracijos lagerius bei mirtį 
lietuvius. Pirmieji užsiminė, jog 
buvo ir tokių lietuvių, kurie 
gelbėjo žydus nuo mirties, pa
tys rizikuodami savo gyvybe. 
Bet tie gelbėtojai kažkodėl ne
atstovavę lietuvių tautai. Ant
rieji komunistinėse valdžios 
institucijose neužtiko tokiu žy
dų, kurie būtų išgelbėję bent 
vieną lietuvį. Ir atrodo, kad ge
nocido gatvė buvo vienos kryp
ties.

Graudžiausia patirtis buvo tų 
aukų, kurios išliko gyvos ir reiš
kė padėką savo gelbėtojams. Iš
kilo ir nedėkingumo atvejų, kai 
išgelbėtieji skundėsi, jog buvę 
prastai maitinami ar savo gelbė
tojui atsimokėjo tremtimi Į Si
birą. . s

Abi pusės rodė ne tik faktų, 
bet ir jausmų. Redaktorius ra
do tikslinga išreikšti pastabą, 
jog kaikurių lietuvių atsiliepi
mų jis nespausdinęs, nes jie bu
vę pilni keršto. Ribojęs ir žydų 
straipsnius, nors pagrindiniai 
paskelbtieji buvo prokuroriški. 
Žydai (su retomis išimtimis) 
puolė sunkiąja artilerija: pakal
tinta visa tauta.

Kažkas prikaišiojo lietu- 
viams, jog jie norėtų panaikin
ti Sovietų Sąjungą, tad suprask: 
nenori, kad kitos valstybės kles
tėtų. . . O rašantysis tartum vi
siems trokšta gerovės. Ir nepa
galvoja, kad nacinės valstybės 
jau nėra, ir pasaulis dėl to yra 
geresnis. Nė nemirkteli, kad 
nėra nė palestiniečių valstybės, 
išliko tik koks milijonas išvie- 
tintų pabėgėlių. Nebėra nei ne
priklausomos Lietuvos. Ar nuo 
to pasaulis šviesesnis?

. Iškilo kolektyvinės atsako
mybės tema. Vieni (daugybė 
žydų, disidentai prof. T. Venc
lova, A. Terleckas) nori užkrau
ti atpildo naštą visai tautai; kiti
— daugybė lietuvių (prof. A. 
Štromas, prof. J. Slavėnas) tiki
na, kad teisiškai ar moraliai tai 
nebūtų teisinga. Nors privačiai 
teko išgirsti teiginį, kad žydai
— komunistai, viešai niekas už 
komunizmą nekaltino visos žy
dų tautos. Gi žydai — pavieniai 
ar bendruomenės vardu — di
džiąja dalimi išliko vienašališki: 
visa tauta turi atgailauti už kai
kurių savo tautiečių nuodėmes, 
ir toji tauta yra lietuviai. . .

(Bus daugiau)

OnaUian Srt emeriais 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 
pasirinkimg 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

Mišiose ir prisiminti a.a. Ireną maldose.

Jos brangų atminimą 
gerbdami, su dideliu 
skausmu ir liūdesiu pris
imename jos skaus
mingą ligą ir perankstyvą 
mirtį. Nors jau metai 
prabėgo, bet jos neuž
miršime niekados.

Šv. Mišios už jos vėlę 
bus atnašaujamos šių 
metų birželio mėnesio 
13, šeštadienį, 10 va
landą ryto, Prisikėlimo 
parapijos šventovėje To
ronte.

Maloniai prašome 
gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šv.

Liūdintys tėvai — Vincas ir Ona, 
vyras Algirdas, dukros — Rūta, Rasa ir Daiva, 
brolis Albinas su šeima ir sesuo Birutė

AfA
Marijai Braunschmidt 

mirus,
dukrai MELITAI ir jos vyrui EDVARDUI BUMEIS- 
TERIUI reiškiame gilią užuojautą —

Irena Kaliukevičienė

MIELAI MOTINAI

AfA 
MARIJAI BRAUNSCHMIDT 

mirus,

MELITĄ ir EDVARDĄ BUMEISTERIUS, sūnų 
PETRĄ su šeima bei kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame —

N. J. Budriai
S. M. Bašinskai
B. J. Banaičiai
O. J. Gustainiai

S. V. Paulioniai 
O. L Rimkai 
A. J. Songailos 
F. V. Urbonai

M. Valaitis

YONGE MEMORIALS LTD.
2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
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i.

J'urnitureJBtb,
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro- i.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSŽ



Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės pirmininko STASIO BARZDUKO (sėdi priekyje) 75-tasis gimtadienis buvo 
iškilmingai paminėtas Klevelande 1981 m. balandžio 22 d. Ta proga atnašautos Mišios DMNP šventovėje V.Bacevičius

Darbai ir ateities planai
JAV Lietuvių Bendruomenės suvažiavimai, kuriuose atsispindėjo 

atliekami darbai ir būsimos veiklos užmojai

Jaunimas mūsų visuomenėje
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Plačiai nuskambėjo diskusi
jos dėl kun. dr. J. Sarausko, 
jaunesnės kartos atstovo, kal
bos, pasakytos Vasario 16 minė
jimo proga Toronte. Įdomios^ 
įvairiaspalvės nuomonės pasi
skirstė nelygiomis (čia nenorė
čiau daryti statistinės išvados, 
pati tose diskusijose dalyvavu
si). Pagrįstos nuomonės “TŽ” 
skaitytojams davė gerokai min
čių ir medžiagos susimąstyti bei 
pasidaryti savo išvadas. Tai vie
na gražiausių laisvos spaudos ir 
demokratijos privilegijų.

Jaunimas — mūsų tęsinys
Jei iš esmės nebeturėčiau 

nieko daugiau pasakyti dėl pa
čios paskaitos, tai visdėlto jau
čiu reikalą pabrėžti, kad aš pa- 

, sisakau už aktyvų mūsų jauni
mo dalyvavimą visose mūsų gy
venimo apraiškose, nes be “įpė
dinių”, nešančių vyresnės kar
tos idealų tęsinį, mes būsime 
pasmerkti išnykti. Tik gaila, 
kad minėtoje, kalboje buvo taip 
drastiškai išryškinta “kartų 
spraga". Mums reikalinga vie
nybė, kurią ir pats kalbėtojas 
turbūt pripažįsta. Taigi pabrėž
dami savybes, kurios mus ski
ria mes vargiai tą vienybę pa
sieksim. Tik jieškodami bendro 
kelio, bendro išeities taško ir 
bendrų darbo dirvų rasime 
prasmingą pilnatvę. O bendro 
turime daug. Visus mus jungia 
bendra meilė Lietuvai ir rūpes
tis jos laisvei atgauti. Mus riša 
tradicijos (religinės, tautinės, 

. šeimyninės), kurios nepripažįs
ta kartų skirtumų. Net Kūčių 
vakarą nėra svarbu, kiek kam 
metų, kokio amžiaus kas gieda 
chore, kuria dainas, skaito pa
skaitas. Intelektualinis bendra
vimas, paremtas gera valia ir 
aiškaus tikslo siekimu, atneša 
nuostabių rezultatų. Karo metu 
apkasuose aštuoniolikametis 
jaunuolis lygiai gina savo kraš
tą, kaip ir patyręs karininkas.

Iš kitos pusės, pasidairius po 
platųjį pasaulį už mūsų visuo
menės ribų, neteko pastebėti, 
kad kada nors praeityje jauni
mas pats vienas būtų ką nors 
plačiai reikšmingo nuveikęs. 
Net tokioje demokratiškoje 
Amerikoje yra ribojamas sena
torių amžius, pripažįstant seną 
dėsnį, kad jaunystės entuziaz
mą privalo tramdyti gyvenimo 
patirtis ir per ją įgyta išmintis.

Vėjai ir tikrovė '
Jaunimas visada atneša nau

ją “vėją”, visada yra linkęs ša
linti tai, ką jis randa nusistovė
jusio. Tačiau i visa nelaimė ta, 
kad jis dar nėra pilnai pasiruo
šęs ką nors konkretaus pateikti. 
Visų pirma jaunimas finansiš
kai nėra pajėgus remti veiklos, 
kuri reikalauja daug lėšų. Net 
ir išsimokslinę profesijonalai, 
kurie dar labai jauni, pirma tu
ri stabilizuoti asmeninį savo 
gyvenimą — kurti šeimą, augin
ti jauną prieauglį, Įsigyti namus 
ir t. t. Iš kitos pusės, kai jauni
mas rūpinasi specifiškai savo 
reikalais, tai daro sėkmingai ir 
efektingai. Tai rodo mūsų jau
nimo kongresai, suvažiavimai, 
darbai jaunimo organizacijose, 
kuriose jis rengiasi formuoti or
ganizacinio darbo principus ir 
ruošiasi visuomeninei veiklai.

Mūsų spaudoje jau nekartą 
buvo keliamas jaunimo vanda
lizmo klausimas. Ar kada nors 
subrendęs, vyresnės kartos as
muo buvo apkaltintas vandaliz
mu? Jaunystė turi pasakišką sa
vo grožį. Ji — tarsi nekantrus 
pumpuras, pavasarį besiveržiąs 
į saulę. Iš pumpuro tapęs žiedu, 
jis jau ruošiasi vaisiui. Tačiau 
tas ruošimasis yra pilnas pakly
dimų.

Veiklus tik branduolys
Jaunimas neturi atsakomybės 

jausmo nei gyvenimo rimties 
sąvokos. Atrodo, kad viskas bū
tų Įmanoma padaryti, jei “se
niai netrukdytų’’. Iš esmės tai 
įmanoma pabandyti. Esame 
laisvame krašte. Kas gi nelei
džia jaunimui kandidatuoti į 
mūsų visų renkamų organų vir
šūnes? Tačiau klausimas kyla, 
ar jaunieji kandidatai turės pa
kankamai autoriteto sukviesti 
savo amžiaus balsuotojus, kurie 
juos išrinktų. Galima garsiai 
kalbėti, bartis ir reikalauti, bet 
kai reikia konkrečiai įgyvendin
ti svajones, susiduriame su gy
venimo realybe, kurios pro jau
nystės akinius nesimato. Gyve
nimo patirtis rodo, kad mūsų 
jaunimas visuomeniniame gyve
nime mažai tesirodo.

Dažnokai tenka dalyvauti jau
nimo simpoziumuose. Taip, 
veiklieji jaunimo nariai yra ge
rai pasiruošę, aktyvūs idealistai. 
Tačiau klausytojų tarpe nesi
mato jaunimo masės, nesimato 
beveik nė vieno draugo ar drau
gės. Jaunimo išklausyti susiren
ka “seniai”. Tam jaunimui vai
šes surengia, “seniai”, jo orga
nizaciją finansiškai išlaiko “se
niai”. Vyresnieji pasigenda jau
nimo organizacijų susirinki
muose, koncertuose, minėji
muose. Taigi iš kur paimti tą 
jaunimo masę, kuri staiga pa
keistų visų mūsų organizacijų 
vadovybes, atimty nuo vyres
niųjų piniginės atsakomybės" 
naštą ir remtų Lietuvą, jos lais
vinimo darbą, išlaikytų spaudą, 
savo lėšomis keliautų po tarp

“Amerikos Balsui” 30 metų
(Atkelta iš 1-mo psl.)

keli jau čia gimę lietuviai, kaip 
aktorius Juozas Bolevičius, Jo
kūbas Stukas, dabartinis Seaton 
Hall universiteto profesorius. 
Laikui bėgant štabo sudėtis kei
tėsi. Į jį įsijungė poetas — re- 
žisorius Jurgis Blekaitis ir aš 
pats su nepriklausomos Lietu
vos radijo patyrimu, žurnalistas 
— redaktorius Juozas Vitėnas. 
įdomu ir tai, kad maždaug pas
tarųjų dešimties metų laikotar
pyje lietuvių štabą papildė jau
noji arba vidurinė karta, dau
giausia čia gimę ir mokslus išė
ję: kaip Romas Sakadolskis, 
Jurgis Bradūnas, Jolanta Ras- 
lavičiūtė, Kęstutis Čižiūnas, 
Lietuvoje gimusi ir ten mokslus 
išėjusi Virginija Vengrienė. Ne
seniai į mūsų eiles įsijungė ir 
didelį patyrimą žurnalistikoje 
turįs Vladas Būtėnas. Lietuvių 
tarnyba taip pat turi eilę bend
radarbių krašte arba užsienyje, 
kurie savo rašiniais bei kitu dar
bu praturtina mūsų laidas.

— Kaip ir iš ko sudaroma 
programa? Pvz. ar pasinaudoja
te lietuvių išeivijos spauda?

— Lietuvių programos, kaip 
ir kitomis kalbomis laidos, be
veik visą medžiagą gauna iš 
“Amerikos Balso” skyrių. Pvz. 
žinių tarnyba (News Div.) ištisą 
parą teletipais siunčia naujau
sias žinias; kasdien iš įvairių 
pasaulio kampų dešimtys mūsų 
korespondentų atsiunčia prane
šimus iš įvykių vietų; kitas sky
rius ruošia straipsnius, spaudos 
apžvalgas, komentarus ir pan. 
Tačiau lituanistika turime pasi
rūpinti patys. Čia pagalbon atei
na lietuviškoji spauda, leidiniai, 
knygos ir įvairių sričių specia
listai, su kuriais pravedame pa
sikalbėjimus. Kiekvieną sekma
dienį trečdalį savo laidos skiria
me lietuvių gyvenimo apžvalgai, 
kuri daugiausia paremta lietu
viškos spaudos pranešimais ar
ba mūsų pačių reportažais iš 
svarbesnių įvykių ir kita me
džiaga. Dažnai mielai pasinau
dojame ir Jūsų laikraščio įdo

tautines konferencijas? Nesi
mato mūsų jaunimo netgi ir vie
tinio gyvenimo sūkuriuose — 
tebelaukiame jaunų lietuvių, 
kandidatuojančių į politines pa- 
reigavietes savo gyvenamuose 
kraštuose.

Natūralus įsiliejimas
Aš matau mūsų čia gimusio 

ir išsimokslinusio jaunimo 
branduolį, išaugusį iš egzistuo
jančių jaunimo ideologinių or
ganizacijų. Jis be triukšmo, na
tūraliai eina vyresniųjų pėdo
mis ir natūraliai vyresniuosius 
pakeis, jų neišmesdamas, tik jų 
darbo naštą lėtai perimdamas. 
Argi niekas nepastebi to, kad 
per paskutinį trisdešimtmetį 
kadaise buvęs jaunimas jau 
šiandieną tapo viduriniąja kar
ta, tiek daug nuveikusia? Ar 
prieš dešimtį ar dvidešimtį me
tų nebūta jaunimo? Jis įsiliejo į 
mūsų gyvenimą be “revoliuci
jos”. Pozityvus jaunimas tuo 
pačiu būdu įsilies į mūsų visuo
menę ir po dešimtmečio taps 
“šalintina vyresniąja karta”.

Taigi skelbiant revoliucines 
jaunimo idėjas, reikėtų rasti tą 
pajėgią jaunimo masę, kuri ga
lėtų ir moraliai, ir materialiai 
remti savo jaunus vadus. Tačiau 
iki šiol to nesimato. Viskas gy
venime turi vystytis palaips
niui. Tą žino mokslinį tyrinėji
mo darbą dirbantys, tą žino po
litinį gyvenimą tvarkantys, tą 
su laiku sužinos ir dabartinis 
jaunimas po keliolikos metų.

miausiais straipsniais. Stebime 
ir kitomis kalbomis pasirodžiu
sius Amerikoje ir kitur straips
nius apie Lietuvą bei' lietuvių 
nuveiktus darbus. Juos taip pat 
atpasakojame savo klausyto
jams.

Reikia pasakyti, kad pastarai
siais metais mūsų programose 
labai daug vietos randa Lietu
vos pogrindžio spauda — savi- 
laida, kuri pasiekia Vakarus: 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, “Aušra”, “Varpas” ir 
kiti. Per mūsų radiją Lietuvos 
klausytojai turi progos išgirsti 
tai, kas rašoma apie juos ir jų 
rūpesčius.

Nemažai gauname klausytojų 
laiškų, kuriuose jie pageidauja 
daugiau informacijos apie lietu
vius ir jų veiklą. Kiek sąlygos 
ir laikas leidžia, stengiamės jų 
pageidavimus išpildyti, turėda
mi mintyje tai, kad “Amerikos 
Balsas” yra Jungtinių Valsty
bių federacinės valdžios insti
tucija — Amerikos radijas, kal
bąs lietuviškai. Dažnai žmonės 
tai pamiršta. Štabo žmonės yra 
specialiai parinkti asmenys, fe
deracinės valdžios tarnautojai, 
kuriuos saisto bendrosios tokių 
tarnautojų darbo ir elgesio tai
syklės.

— Minint trisdešimtmečio su
kaktį, nejučiomis kyla klausi
mas ir apie “Amerikos Balso” 
ateitį. Jei Lietuvai teks dar il
gai vergauti, ar “Amerikos Bal
sas” eis iai į talką visą laiką? 
Jei Lietuva atgautų laisvę neto
limoje ateityje, ar “Amerikos 
Balsas” tęstų savo programas, 
skirtas laisvai Lietuvai?

— Gal sunkiausia atsakyti į 
paskutinį klausimą: čia galiu 
tik spėti. Kuria kalba “Ameri
kos Balsas” turėtų transliuoti 
programas, nusprendžia USICA 
agentūra, derindama savo dar
bą su valdžios politika, jos nu
rodymais. Reikia manyti, kad 
Lietuvos klausytojai, kartą pa
mėgę mūsų laidas dabar, nepa
mirštų mūsų ir tada, kai jos bū
tų siunčiamos ir į nepriklauso
mą Lietuvą.

J. ŠLAJUS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
darbai plečiasi besirūpinant 
švietimo, kultūros, pavergtos 
Lietuvos laisvinimo, socialiniii 
reikalų ir kitomis sritimis. Tų 
darbų paruošimui bei suplana
vimui laikas nuo laiko Bendruo
menė rengia pasitarimus. Pvz. 
balandžio 11 ir 12 d. d. Daina
voje įvyko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, JAV ir Kana
dos LB kraštų valdybų, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo S-gos dar
binga konferencija, padariusi 
reikšmingų nutarimų. Balan
džio 25 d. Jaunimo centre, Či
kagoje, įvyko JAV LB vakari
nio pakraščio (Mičigano, Ohio 
ir Vidurio Vakarų) apygardų 
bei apylinkių pirmininkų rajo
ninė konferencija, o balandžio 
26 d. vėl Jaunimo Centre įvyko 
Vidurio Vakarų apygardos at
stovų konferencija. Žinoma, 
Bendruomenės atstovai nesiren
ka pramogai, dažnai net iš savo 
piniginės užsimoka kelionės bei 
kitas išlaidas, suvažiuoja nutar
ti ir vykdyti lietuviškos veiklos 
darbų, kurių yra žymiai dau
giau, negu dirbančių.

Dalyviai
Abiejų dienų Bendruomenės 

suvažiavimuose Jaunimo Cent
re dalyvavo PLB valdybos pirm. 
V. Kamantas, JAV LB krašto 
valdybos pirm. V. Kutkus, KV 
vykd. vicepirm. J. Urbonas, 
švietimo tarybos pirm. J. Pla- 
čas, kultūros tarybos pirm. I. 
Bublienė, Ohio apygardos pirm. 
Juozas Mikonis, Vid. vakarų 
pirm. K. Laukaitis, Klevelando 
apylinkės pirm. Jurgis Malskis 
ir didesnė dalis apylinkių pir
mininkų arba jų įgaliotinių iš 
Vid. Vakarų apygardos. Balan
džio 26 d. atsilankė 12 LB ta
rybos narių, daugiau kaip šim
tas LB Vidurio Vakarų apygar
dos apylinkių išrinktų atstovų 
ir keletas dešimčių svečių.

Pirmininkų pranešimai
PLB valdybos pirm. V. Ka

mantas, pasveikinęs suvažiavu
sius atstovus, apžvelgė laisva
jame pasaulyje pasklidusių lie
tuvių bendruomeninę veiklą. 
PLB valdyba jau yra aplankiusi 
didesnę dalį Bendruomenės jun
ginių įvairiuose kraštuose, nes 
asiheniniai ryšiai atneša geres
nius lietuviškos veiklos rezul
tatus. Šią vasarą dešimčiai sa
vaičių į Argentiną, Urugvajų ir 
Kolumbiją siunčiama pasižymė
jusi bendruomenininkė ir jau
nimo vadovė Rasa Šoliūnaitė, 
jau nepirmą kartą vykstantį į 
Pietų Ameriką pamokyti te- 1 
nykštį lietuvių jaunimą kalbos, 
dainavimo ir tautinių šokių. Jos 
kelionę remia PLB ir PLJS-gos 
valdybos.

Pirm. V. Kamantas paaiški
no, kad su PLB seimo, JAV-bių 
ir Kanados LB kraštų valdybų, 
Lietuvių Fondo, PLJS-gos ir ki
tų pritarimu PLB valdyba pra
dėjo didelį projektą — steigi
mą lituanistikos katedros Illi- 
nojaus universitete. Projekto 
įvykdymas kainuos 600,000 dol. 
Šią' sumą PLB valdyba esanti 
pasiryžusi sutelkti neprašyda
ma ir nevargindama LB apy
linkių ir tų apylinkių aukotojų, 
t.y. kitu būdu.

Nemažas lietuvių skaičius tu
ri santaupų ir yra jautrūs lie
tuviškiems reikalams. Jeigu 
įsteigtoji lituanistikos katedra 
nebus apytuštė, reikiama suma 
per keletą metų nesunkiai bus 
sutelkta.

Toliau pirm. V. Kamantas pa
aiškino apie 1983 m. įvyksian
čias Pasaulio Lietuvių Dienas 
ir pasidžiaugė, kad “Pasaulio 
Lietuvis”, dabar redaguojamas 
buv. PLB vald. pirm, ir buv. 
“PL” redaktoriaus Broniaus 
Nainio, jau pasivijo jo išleidimą 
ir ateity išeis laiku.

JAV-bių LB krašto valdybos 
pirm. V. Kutkus savo praneši
me apžvelgė visas šio krašto 
darbo sritis, padėkojo Lietuvių 
Fondui už teikiamą finansinę 
paramą švietimo, kultūros ir ki
tai lietuviškai veiklai puoselė
ti. Su LF parama ir LB krašto 
valdybos rugsėjo mėnesio suau
kotais pinigais metinis lituanis
tinių mokyklų biudžetas buvo 
paremtas daugiau kaip 22,000 
dol.

Pirm. V. Kutkus pranešė 
džiugią žinią, kad vietinė Kle
velando televizijos stotis per sa
vo kanalą nori pasirinkti ir pa
rodyti vienos tautinės grupės 
tautinius šokius. Kultūros tary
bos pastangomis iš visų tauty
bių toji stotis pasirinko lietu
vių grupę. Savo lėšomis stotis

nufilmuos vieną valandą trun
kantį profesijonališkai paga
mintą filmą ir jį parodys per 

' savo kanalus televizijoj. Po to 
tą profesijonališkai pagamintą 
filmą gaus LB kultūros taryba, 
o vėliau juo galės pasinaudoti 
ir kitos lietuvių kolonijos.

Valdžios parama
JAV-se LB socialinių reikalų 

tarybos dabar yra vykdomas vy
resnio amžiaus (60 ir daugiau 
metų amžiaus) surašymas anke
tomis. Surašymo tikslas yra ga
vimas paramos iš federacinės 
valdžios vyresnio amžiaus ir 
sunkesnių gyvenimo sąlygų pa
liestiems lietuviams. Šį neleng
vą darbą nemokamai ėmėsi vyk
dyti soc. reikalų taryba, kuriai 
vadovauja dr. A. Butkus Kleve
lande. Anketas paruošė lietu
viai sociologai mokslininkai pa
gal federacinės valdžios reika
lavimus, pritaikytas skaitytu
vams statistinių žinių suvesti
nei. Anketose niekas nėra in- 
dentifikuojamas, nepaliečiamas 
asmeniškai, nes neįrašomas nei 
vardas, nei adresas. Apie as
menį ar jo turtą niekas nieko 
negali sužinoti. Tačiau didelės 
laisvės krašte yra galimybė 
veikti pozityviai ir negatyviai. 
Kai viena dalis stato, stengiasi 
sau padėti bei ilgiau išsilaikyti, 
ateina kita grupelė, kuri vei
kia iš atbulosios pusės. Pvz. Či
kagoj išeinančios “Naujienos” 
rašo, jog tai kenksmingas lie
tuviams “rusiškas surašinėji
mas” (!), ragina, kad lietuviai tų 
anketų nepildytų, patys sau ne
padėtų. O kitos tautinės mažu
mos, be pavydo ir vieningai 
dirbdamos, iš federacinės val
džios reikalingiems asmenims 
paramos gauna.

Kiti reikalai
LB-nė mokslinių ir politinių 

veikalų išleidimui išmoka de
šimtis tūkstančių dol. Bend
ruomenės pajamos kasmet di
dėja. 1981 m. per Vasario 16 
minėjimą gavo 51,000 dol., o 
1982 m. numato sutelkti dau
giau kaip 60,000 dol.

Kitais metais krašto valdyba 
numato skelbti Lietuviškos Pa
rapijos Metus, šiam sumanymui 
pritaria Kunigų Vienybė, reli
ginės konfesijos bei organizaci
jos. Š. m. birželio 14 d. Bend
ruomenė paskelbė maldos dieną 
už Lietuvą.

Pirm. V. Kutkus dar paaiški
no apie santykius su ALTa, tar
damas, kad Bendruomenė dėl 
rimtų santykių nori tartis ir su
sitarti, bet negali priimti vie
nos pusės diktato. Po to, kai 
Klevelande 1980 m. devynias 
valandas posėdžiavom, JAV LB 
pasiektą susitarimą patvirtino, 
o ALTa nei tvirtino, nei pasisa
kė. Kai dabar ALTa vėl siūlo 
viešai diskutuoti susitarimo 
klausimus, mums atrodo nerim
ta.

Apie atliktus bei numatvtus 
atlikti darbus pranešimus pada
rė LB švietimo tarybos, kultū
ros tarybos, apygardų ir apylin
kių pirmininkai. Buvo pagei
dauta, kad LB taryba sesijoj 
persvarstytų solidarumo įnašų 
padvigubinimo klausimą, išleis
tų Lietuvių B-nės vadovą, su
rengtų apylinkių vadovams kur
sus ir t. t.

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. H. 
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.

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

Canada

Lietuvių Bendruomenės veikėjai diskutuoja lietuviškos veiklos klausimus Dai
navos stovyklavietėje įvairių pareigūnų suvažiavime. Kairėje - Kanados Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkė adv. JOANA KURAITĖ, dešinėje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės garbės teismo pirmininkas dr. JUOZAS SONGAILA

Nuotr. J. V. Danio

Tėvai - laimėtojai ir
UI f* f U IŽU Lituanistinių mokyklų 

V' t- U J LU metus užbaigus iškilmėmis

KAZYS MILERIS

Mūsų lituanistinės mokyklos . 
vėl užbaigė savo mokslo metus. 
Mokytojai atsisveikino su savo 
mokiniais, pavesdami jų lietu
viškuoju mokymu dabar per va
sarą rūpintis vasaros stovyk
loms ir organizacijoms. Daugu
mai Kanados lituanistinių mo
kyklų tai buvo jau bene trisde
šimt antrieji mokslo metai.

Mūsų mokyklos, kaip ir visos 
kitos, savo mokslo metus užbai
gė iškilmėmis — su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu. Išleidome dar 
vieną baigusiųjų laidą. Absol
ventus sveikinome, jais didžia- 
vomės ir juos apkrovėme linkė
jimais bei dovanėlėmis.

Rodos, kas čia ypatingo, jei 
vaikas lanko tokią mokyklą? O 
visdėlto yra kažkas ypatingo. 
Mes dabar Kanadoje turime tik
rai geras mokymosi ir mokymo 
sąlygas. Turime geras mokyklų 
patalpas, valdžios apmokamus 
mokytojus, esame. aprūpinti vi
sais vadovėliais, rašomąja me
džiaga, esame kviečiami, prašo
mi ir raginami siųsti savo vai
kus į lituanistines mokyklas, o 
tačiau gal tik pusė lietuvių te- 
pasinaudoja šia ;privilegija. Ki
ta pusė lietuvių tėvų jau yra 
sutikę ir kitiems parodę, kad 
jie yra pralaimėtojai. Tas pra
laimėjimas prasidėjo jų pačių 
šeimoj, kai Lietuvos audėjėlės 
dukra ir lietuvio artojo sūnus 
nebegalėjo su savo vaiku susi
kalbėti lietuviškai.

Mus gyvenime visą laiką ža
vi ištvermės, principo ir pasi
šventimo idealai. Nors mokyk
la nėra vieta jieškoti herojų, 
bet mes jų čia tikrai turime. 
Tai yra visi tie, kurie apsispren
dė ir įtikėjo į savo tautinį idea
lą ir ryžtasi dėl jo aukotis. Ka
nados gyvenime yra atvejų, kai 
žmonės už pasiaukojimą ir pa
darymą gero einant tiesiogines 
savo pareigas yra apdovanoja
mi mędaliais, pažymėjimais su 
žinomu įrašu: “Above and be
yond the call of duty”. Džiaug
damiesi ir stebėdami mes tą 
lietuviškai besimokantį atžaly
ną turime matyti ir tų vaikų tė
vus, kurie, kaip tie tvirti ąžuo
lai prie Nemunėlio, visi yra 
verti to ypatingojo pažymėjimo.

Lietuvių kalba reikalinga
Kiekvienam dar vienos kal

bos mokėjimas yra didelis tur
tas. Asmens inteligencija net 
apsprendžiama iš jo svetimų 
kalbų mokėjimo. Vartodamas 
ir kitas kalbas, žmogus turi pla
tesnį akiratį. Mes žinome, kad 
toks gali naudotis ir kitų kalbų 
laikraščiais, žurnalais, moksli
ne bei grožine literatūra. O tai 
yra didelė pagalba mokslinin
kui, profesijonalui, net ir fab
riko darbininkui, išvažiavusiam 
atostogų į pasaulį.

Be lituanistinio švietimo tau
tietis lietuviškoje draugijoje 
yra bemokslis, tamsuolis. Gal 
teko matyti tokį liūdną vaizdą, 
kai lietuvis tėvas supažindina 
kitus su savo mokslus baigusiu 
sūnumi, o tas, lietuviškai užkal
bintas, nei bū nei bė.

Lietuvių kalba yra taip pat 
viena, savita kalba iš daugelio. 
Pasaulyje daugiau kaip 3 mili
jonai žmonių ja kalba. Joje taip 
pat yra sudėta daug mokslinio 
ir grožinio lobio. Lietuvių kal
ba — viena iš seniausių Euro
pos kalbų, kurios istorija ling
vistų yra studijuojama, rašomos 
apie ją studijos. Šiais metais 
jau bus įsteigta net lituanisti
kos katedra Ilinojaus universi
tete. Turime daug ir nelietuvių, 

išmokusių ir gražiai kalbančių 
lietuviškai.

Profesijonalas, kalbantis lie
tuviškai, turės ir lietuvišką 
klientūrą. Čikagoje lietuviai ei
na tik pas savus gydytojus, Ha
miltone lietuviai dažniausiai ei
na tik pas lietuvį advokatą, To
ronte jie dažniausiai jieško lie
tuvio rangovo. Žmonės gal ir 
neklysta manydami, kad lietu
viškai kalbantis gydytojas tave 
nuoširdžiau gydys, lietuviškai 
kalbantis advokatas geriau tavo 
reikalus gins ir lietuviškai kal
bantis rangovas tavęs neapgaus.

Lituanistines mokyklas šian
dien Kanados valdžia jau yra 
pripažinusi, jas globoja ir išlai
ko. Lituanistinį mokymą švieti
mo ministerijos pripažįsta kaip 
ir kitą kurį mokomą dalyką mo
kykloje, o einantiems gimnazi
jos kursą duoda ir užskaitas — 
kreditus. Dėstytojas lietuviui 
studentui visada gali rašyti ge
rą pažymį, kadangi jis čia dau
giau tos kalbos pramoksta nei 
kuris kitas, mokydamasis loty
nų bei prancūzų kalbų. Geras 
lietuvių kalbos pažymys gali pa
gerinti studento gimnazijos bai
gimo atestato taškų skaičių ir 
tuo pagelbėti jam įstoti į nori
mą universitetą. Bet apie viso
kį kalbų mokymąsi labai daug 
išminties yra pasakyta mums 
žinomame posaky: “Didelė gar
bė svetimomis kalbomis kalbėti, 
didelė gėda savosios gerai ne
mokėti”.

Tėvų patriotizmas
Kaip bebūtų, ligi šiol litu

anistinės mokyklos lankymo pa
grindinis motyvas dar vis tebė
ra patriotinis. Tėvai yra susi
pratę lietuviai patriotai. Dėlto 
jų vaikai lanko ir lituanistinę 
mokyklą. Yra pastebėta, kad čia 
tam reikšmės neturi tėvų išsila
vinimas, jų Lietuvoje turėtos 
valdiškos tarnybos ar jų suki
nėjimasis tarp lietuvių su visuo
menininko švarkeliu. Kiekvie
noje kategorijoje visokių yra. 
Nuostabu, kad iš dabartinės 
Lietuvos į kitus kraštus ištrūkę 
negausūs lietuviai jaučia dide
lę pareigą savo vaikams parū
pinti lituanistinį švietimą. Daug 
naujo mokyklinio prieauglio ir 
pastiprinimo mūsų mokykloms 
davė iš Suvalkų trikampio atvy
kusios lietuvaitės ir čia sukūru- 
sios savo šeimas.

Lietuvių kalbos išlaikymo ko
voje visą laiką turime ne vaikų, 
o tėvų problemą. Vaikui yra 
sunku pradėti branginti kažką, 
ko patys tėvai nebrangina. Li
tuanistinė mokykla, ■ kad ir ge
riausia, be tėvų pagalbos neiš- 
auklės lietuviškai kalbančio 
vaiko. Lietuvių kalbos mokymas 
šeimoje yra toks paprastas ir 
nesudėtingas, bet jį reikia prak
tikuoti. Gerai, jei vaikai auga 
su seneliais, kurie vien tik lie
tuviškai kalba, šeimoje, kurio
je vienas tėvų su vaikais kalba 
lietuviškai, kitas angliškai, jau 
tas mokymo darbas dvigubai 
pasunkėja. Bet ir iš tokių šeimų 
turime labai daug džiuginančių 
reiškinių.

Yra sakoma, kad visos imi
gracijos yra pasmerktos nutau- 
timui. Tokia likiminė paskirtis 
galbūt laukia mūsų lietuviško
sios išeivijos. Bet su lietuviais 
yra kažkas kitaip. Esame maža 
tauta, netekusi savo valstybi
nės nepriklausomybės. Lietu
viui tėvynėje brukama svetima 
kalba ir svetimas raidynas. Lie
tuviškai kalbančiam lietuviui 
siūlomas kitos kalbos pakaita
las. Lietuvoje tai pamažu įveda
ma įstatymu, o čia mes patys iš 
apsileidimo sau tai padarysime.
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® PAVERGTOJE IlVTllJI
KUNIGŲ SEMINARIJA

Vienintelė visoje Lietuvoje vei
kianti Kauno kunigų seminarija šiais 
mokslo metais turėjo 85 klierikus. 
Paskaitų skaitymas buvo užbaigtas 
prieš Velykas, o tada prasidėjo eg
zaminų sesija. Gegužės mėnesį tiki
masi įšventinti 14 naujų kunigų 
(miršta į metus apie 20 kunigų). Se
minarija savo žinioje turi Švč. Tre- 

- jybės šventovę, kuri šiuo metu re
montuojama ir bus pritaikyta nau
jiesiems Il-sios Vatikano santarybos 
nuostatams. Seminarijoje profeso
riaujantys kunigai yra įsijungę ir į 
darbą Kauno bazilikoje.

JAUNUOLIŲ BYLA
Lietuvos prokuratūros skyriaus 

prokuroras J. Levitinas “Komjauni
mo Tiesos” 83 nr. paskelbė prane
šimą iš teismo salės "Gerumas jiems 
buvo svetimas”, ši augščiausiojo teis
mo byla lietė šešis jaunuolius nuo 
16 iki 19 metų amžiaus, pasižymė
jusius automobilių vogimu, valdžios 

___  turto ir asmeninės piliečių nuosavy- 
~bės grobstymu, merginų prievarta

vimu. Jas jie įsiviliodavo į “Žigu
lius”, prašydami parodyti kelią, vai
dindami nepažįstančius miesto kelei
vius. Jauniausi šioje grupėje buvo 
du moksleiviai — Vilniaus elektro
mechanikos technikumo antrakursis 
Algirdas Jakonis ir Lentvario vidu
rinės mokyklos moksleivis Leonar
das Dienovagis, abu dar nepilname
čiai. Anksčiau už panašius nusikal
timus jau buvo bausti du jaunuoliai
— santechnikos detalių gamyklos 
darbininkas Ivanas Surovičius ir Vil
niaus autotransporto įmonės vairuo
tojas Edmundas Sladkevičius. Gru
pėje ypač veikliai reiškėsi Vilniaus 
autokombinato moksleivis Janas Lu- 
kaševičius. nuo kurio neatsiliko ir

. Vilniaus technologijos technikumo 
IV kurso studentas Viktoras Bara- 
novskis. Teismas šį kartą paskyrė 
griežtas bausmes: J. Lukaševičiui — 
11 metų laisvės atėmimo, V. Bara- 
novskiui — 10,5 metų, I. Surovičiui
— 10 metų, A. Jakoniui — 9 metus, 
L. Dienovagiui — 7,5 metų, E. Slad
kevičiui — 5 metus. Pasak J. Levi- 
tino, teisme paaiškėjo, kad nuteis
tųjų tėvai ir artimieji blogai juos 
auklėjo, nesirūpino savo vaikų veik
la. Daugiausia priekaištų J. Leviti
nas pažeria L. Dienovagio motinai, 
kuri, gindama sūnų, be jokių už
uolankų bandė kaltinti miliciją. J. 
Levitinas klausia: “Kaip vertinti tokį 
motinos elgesį? Juk jos sūnus iš
ankstiniame tardyme ir teisme pri-

~~ sipažino, kad kumščiais daužė mer
ginos veidą, kad palaužtų jos pasi- 

; priešinimą. Kaip gali motina moteris 
ginti ir teisinti tokį šunų, jo žiau
rumą. Koks gi iš jo išaugs vyras 
ir vaikų tėvas? Mes negalime kal
tinti už blogą jaunimo auklėjimą tik 
mokyklos, komjaunimo ir visuome
ninių organizacijų. Visų pirma tė
vai turi būti atsakingi už savo vai
kus. Ir nugalėti turi ne akla meilė 
vaikui, o griežtas, pagrįstas ir tei
singas žodis. Kalbant apie mokyk
las, technikumus, įmones, kur mo
kėsi ir dirbo nuteistieji, manome, 
ten reikia apsvarstyti jų ‘globotinių’ 
poelgius . . .”

GIRTAVIMO AUKOS
Pakruojo rajono liaudies teismo 

pirm. Jonas Nekrašius “Komjauni
mo Tiesos” skaitytojus 26 nr. su
pažindina su liūdnomis girtavimo pa- 

—-------sėkmėmis 1980 m. liepos 9 d. Eks-
kavatorininkas Romualdas Grinius, 
23 metų amžiaus, tą dieną nėjo į 
darbą. Iš vakaro gerokai pasivaišinęs 
alkoholiu, ilsėjosi pas savo dvide
šimtmetę draugę G. Kutaitę. Su ja 
ir su pažįstama R. Kuliauskaite iš
gėrė butelį degtinės. Po to ši trijulė 
nuėjo pas A. Miliauską, kurį jau

rado girtą su A. Karmazinu. Čia vėl 
buvo tęsiamas girtavimas. R. Ku
liauskaite, gavusi pinigų iš buto sa
vininko devyniolikmečio A. Miliaus
ko, atnešė dar vieną butelį degtinės, 
nupirktą iš spekuliantės: “Slidina 
stiklinė ėjo vėl ratu, dūmų debesys 
darėsi tirštesni, kalbos garsesnės, 
judesiai vis mažiau koordinuoti. Kai
to galvos, kilo aistros. Gėrimo metu 
tarp A. Karmazino ir R. Griniaus 
kilo ginčas, kurio eilė gerti. Ginčas 
peraugo į pyktį. A. Karmazinas kir
to žiūrinčiam televizorių R. Griniui 
į sprandą. Nuo smūgio R. Grinius 
nuvirto ant grindų. Tada prišokęs 
A. Karmazinas ir A. Miliauskas pra
dėjo jį mušti. Bet greitai R. Gri
nius atsistojo. Atrodė, kad konfliktas 
tarp jų baigėsi. Deja ... R. Grinius 
išsiėmė iš striukės lenktinį peilį, 
smogė A. Karmazinui į krūtinę. Pa
likęs mirtinai sužalotą A. Karma
ziną, R. Grinius su G. Kutaite iš nu
sikaltimo vietos pasišalino. Pamatę, 
kas įvyko, iškart prablaivėjo A. Mi
liauskas ir R. Kuliauskaite. Jie šoko 
padėti nukentėjusiam, pakvietė grei
tąją pagalbą. Bet viskas jau buvo 
veltui. Atvykę gydytojai konstatavo 
A. Karmazino mirtį . . .” Ir teisia
masis R. Grinius, ir žuvęs' A. Kar
mazinas tą dieną buvo girti. Teisme 
G. Kutaitė ir R. Kuliauskaite liudi
jo: “Pas Miliauską gėrėme visi vie
nodai, išgėrėme po 500 gramų deg
tinės, buvome pasigėrusios, bet dar 
negriuvinėjome . . .” Teisme taip
gi paaiškėjo, kad R. Grinius savi
gynos tikslu peilį nešiojosi jau ant
ri metai, nekartą buvo dalyvavęs 
muštynėse, anksčiau susilaukęs su
žalojimo. Prieš šį lemtingą įvykį jis 
kelias dienas iš eilės girtavo, ne
buvo darbe. Teismas jam paskyrė 
septynerius metus sustiprint.o režimo 
pataisos darbų kolonijoje. A. Miliaus
kas, kurio landynėje girtaudavo įvai
rūs asmenys, daugiausia jaunimas, 
susilaukė administracinės bausmės. 
Tik po tragiškos A. Karmazino mir
ties milicija atkreipė dėmesį ir į 
degtinės spekuliantes — V. Kvašie- 
nę, A. Bulienę ir A. Minikavičienę, 
kurios taip pat buvo patrauktos ad
ministracinėn atsakomybėn.

PADEGĖ VĖLIAVĄ
Mūsiškės ELTOS pranešimu, 1980 

m. spalio 7 d. du jaunuoliai Vilniu
je padegė sovietinę vėliavą. Juos ban
dė sulaikyti praeinantis rusas, tačiau 
jjem pavyko pabėgti. KGB saugu
miečiai daug vilniečių jaunuolių 
kvietė į prokuratūrą ir -reikalavo 
įrodyti, kur jie buvo tą dieną. Tarp 
tardomųjų buvo Vytautas Bogušis, 
Kęstutis Subačius bei kiti KGB per
sekiojami jaunuoliai. Esą vėliau iš
aiškinti keturi į šį įvykį įsivėlę 22- 
sios vidurinės mokyklos dešimtokai. 
Spėjama, kad du moksleiviai — No
reika ir Sinkevičius buvo suimti per
nai lapkričio mėnesį ir tebėra kalina
mi Vilniuje. Kiti du moksleiviai, ste
bėję vėliavos padegimą, buvo paša
linti iš komjaunimo.

SKYSTANČIŲ GELBĖTOJAI 
šiaulietis S. Vytenis “Valstiečių

Laikraščio” 52 nr. atkreipia dėmesį 
į šiame mieste gyvenančius skęstan
čiųjų gelbėtojus: “Antai ir Šiauliuo
se ties miesto vandens telkiniu įsteig
ta skęstančiųjų gelbėjimo, stotis. Yra 
stotyje reikalingas inventorius, yra 
nemažai darbuotojų ir jų viršininkas 
V. Bitinas, pavaldus komunalinio 
ūkio valdybai. Viskas yra, deja. Yra 
ir spyna ant stoties durų. Veltui pa
vojaus atveju skambintumėte išrek
lamuotu telefonu 2-66-33. Niekas ne
atsilieps. Mat Šiauliuose įvesta žy
miai tobulesnė forma: ‘skęsk be kan
čių!' Tik įdomu, už ką valstybė moka 
atlyginimus keliolikai darbuotojų?”

V. Kst.

Hamiltoniškio “Aido” choristės su save/ vadovu JONU GOVĖDU koncerto metu, klausant gausiai publikai
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, Maloniai kviečiame visus atvykti
•įoį. gegužės 30, šeštadienį, 8 v.v., į ketvirtąjį 

daugiakultūrį teatrų festivalį Hamiltone 
s^/ (Sir Winston Churchill auditorijoje, 1715 Main St.)

Hamiltono lietuvių teatras “AUKURAS”
* * *

vaidins Birutės Pukelevičiutės 3 v. išdaigą 

“Antroji Salomėja painiavose”
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Kudabienė. “Aukuras” laukia visų!

© LIETUVIAI PASAULYJE

Simons
TRAVEL 

LIETUVA 
11 DIENŲ!

Birželio 8 — 22 — išparduota
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU
Gegužės 28 — išparduota
Liepos 9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

GIMINĖM!!!
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17
Gruodžio 21 —sausio 4

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

Smulkiau teiraukitės:
TORONTO tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAL tel.(514)669-8834

-CHICAGO tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
' TELEX 06-986766 TOR
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simon's televisionL' • LvJ! I'kJ Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Winnipeg, Manitoba
MOTINOS DIENOS PROGA gegu

žės 10, sekmadienį, lietuvių Šv. Kazi
miero šventovėje motinų intencija 
buvo atlaikytos visos trejos Mišios. 
Per 10 v. Mišias, kurios buvo anglų 
kalba, angliškai pamokslą pasakė 
kun. Jonas Abromaitis, SJ. Taip pat 
šių Mišių metu giedojo angliškai kal
bančiųjų sudarytas choras. Per 11 
v. lietuviškas Mišias kun. J. Abro
maitis, SJ, pasakė lietuviškai pa
mokslą. Mišių metu giedojo lietuvių 
šeštadieninės mokyklos mokiniai, J. 
Valaičiui grojant akordeonu.

Tuoj po pamaldų parapijos salėje 
įvyko motinų pagerbimas, surengtas 
šeštadieninės mokyklos. Kun. J. Ber- 
tašius pasveikino motinas, vaikučiai 
joms prisegė gėles. Tolimesnei pro
gramai vadovavo inž. Jurgis Valaitis. 
Programą atliko tik mokyklos mo
kiniai: pašoko 6 tautinius šokius, su
dainavo 5 dainas. Be to, Brigita 
Barkauskaitė ir Cary Scolny padek
lamavo, Renata Ramančiauskaitė pa
skambino pianinu. Tautinių šokių 
grupę sudaro: Brigita Barkauskaitė, 
Erika Samulaitytė, Cary Scolny, Rena
ta Ramančiauskaitė, Stephanie Tim
merman, Antanas Samulaitis, Jason 
Samulaitis, Gary ir Antanas Cranjc, 
Tomas ir Rokas Sarauskai.

Atlikus paskutini tautinį šokį, mo
kyklos berniukai suktinį šoko su sa
vo motinomis ar senelėmis, o mer
gaitės su tėvais ar seneliais. Tas šo
kis visus labai linksmai nuteikė. Po 
šokio inž. J. Valaitis visus supažin
dino su šeštadieninės mokyklos mo
kytojais — A. Samulaitiene, J. Bar- 
kauskaite ir kun. J. Bertašium. Pas
tarasis padėkojo inž. J. Valaičiui ir 
mokytojoms už didelio pasišventimo 
reikalaujantį darbą mokykloje, o vi
siems atsilankiusiems į šią šventę, 
ypač motinoms, už tokius gražius 
vaikus. Po to visi buvo pavaišinti ka
va ir pyragaičiais.

PARAPIJOS ATVELYKIO POBŪ
VIS įvyko šeštadienį po Velykų. Jis 
buvo pradėtas vakariene, šeštadieni
nės mokyklos mokinių nudažytų kiau
šinių mušimu. Maistą paruošė: J. Ra
manauskienė, D. Skolny, J. Barkaus
kaitė, K. Mažeika.

Pavalgius vakarienę, buvo paskir
tos premijos už gražiausius margu- 
čiuš. Buvo tikrai daug gražiai nu
dažytu kiaušinių. .Juos vertino J. 
Kriščiūnienė, E. Sarauskienė ir J. 

i Grabys. Pirmą premiją laimėjo Mar
ta Bagdonienė, antrą — Dafiutė Skol
ny. Jos abi gavo po baltą gyvą zui
kį. Trečią vietą laimėjusiai Renatai 
Ramančiauskaitei ir ketvirtą vietą 
Brigitai Barkauskaitei įteikta po šo
koladinį zuikį.

Pobūvio metu grojo J. Rimkus, 
prie įėjimo budėjo St. Ramančiaus- 
kas ir J.’ Demereckas, barą tvarkė 
St. Surdokas, drabužinę prižiūrėjo 
V. Armanavičius, salę — K. Mažeika.

DVEJOS VESTUVĖS VIENOJE 
ŠEIMOJE. Normanas ir Gail Stapo- 
nai turėjo daug džiaugsmo, trumpa
me laikotarpyje surengdami dvejas 
vestuves.

Balandžio 20, antrą Velykų dieną, 
Šv. Alfonso šventovėje buvo sutuok
tas jų sūnus Brent Craig su Patricia 
Colleen. Mišias laikė ir moterystės 
sakramentą suteikė du klebonai: Šv. 
Alfonso parapijos ir lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. J. 
Bertašius. Vestuvinis pokylis įvyko 
Southwood Supper Club menėje.

Gegužės 2 d. Brethren šventovėje 
moterystės ryšiu sujungta jų duktė 
April Gay su Peter Roesler. Jauno
ji 1979 m. festivalyje buvo lietuvių 
paviljono karalaitė. Vestuviniai pie
tūs buvo suruošti Niakwa Country 
Club svetainėje. J. B.

® HAMILTON3"1
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

SKYRIUS kviečia visas organizaci
jas dalyvauti susirinkime, kuris įvyks 
ketvirtadienį, birželio 4, Jaunime 
Centre. Valdyba

VISUOTINIS GIEDRAIČIO KLU
BO narių susirinkimas šaukiamas 
birželio 7, sekmadienį, 16 v., savos 
šaudyklos patalpose (už Kaledoni- 
jos). Bus svarstomi įvairūs klubo ei
namieji reikalai. Prašome visus na
rius dalyvauti. Narių registracija — 
15 v. Valdyba

I ' 90
“AIDO” KONUERTAS-ŠOKIAI 

bei trečiosios, plokštelės “Putinai" 
sutiktuvės gegtfžės 9 d. praėjo gražioje 
nuotaikoje. Nuoširdi padėka priklauso 
Londono tautinių šokių grupei “Bal
tija" ir jos vadovams D. M.'Chainaus- 
kams už puikius šokius, kurie 
paįvairino "Aido" koncertą.

Taip pat “Aidas” reiškia nuoširdžią 
padėką šokėjams ir jų vadovams už at
sisakymą mokesčio, už kelionę bei ho
noraro. Nuoširdi padėka šeimininkei 
G. Vindašienei ir jos padėjėjai K. Gc- 
ležinienei, kurios, aidiečių mamy
čių padedamos, vaišino gardžiais val
giais visus svečius. “Aidas” taip pat 
dėkoja Ottawa Meat savininkams p.p. 
Kybartams, kurie su didele nuolaida 
parūpino maisto gaminius šio vakaro 
vaišėms. Šokių metu bare visus vaišino 
S. Senkus ir L. Borusas. Abiem nuo
širdi padėka.

Daugelis svečių mėgino savo laimę 
turtingoje loterijoje, kurios laimikius 
bei pinigines dovanas aukojo tėvai bei 
“Aido" rėmėjai. Jiems visiems už tai 
"Aidas" nuoširdžiai dėkoja. Taip pat 
gili padėka priklauso p.p. Z. Pu- 
lianauskaųis už loterijos tvarkymą.

“Aidas”, norėdamas sukelti daugiau 
lėšų, kurids šiuo metu labai reikalingos 
plokštelės išleidimui, suorganizavo tris 
laimės staliukus. Jis yra dėkingas šių 
laimės staliukų aukotojams: J. J. 
Kamaičiams, X. Y., ir S. Rakštienei. 
Ačiū M. Šiūlienei ir E. Šopienei už tor
tus laimės staliukams. Šio koncerto 
metu buvo sutikta trečioji “Aido" 
plokštelė “Putinai”. Už jose tartą žodį 
aidietės dėkoja E. Kudabienei.

Koncerto proga "Aidui” aukojo po 
$50 dr. V. Kvedaras ir E. V. Sakai.

Jiems "Aidas" nuoširdžiai dėkoja. 
Didžiausia padėka visiems šio vakaro 
svečiams, kurie taip gausiai atsilankė į 
vienuoliktąjį “Aido" gimtadienio kon
certą. Jūsų visų parodyta meilė 
dainuojančiam ir šokančiam jaunimui 
duoda naujo ryžto bei naujos energijos 
tęsti pradėtus darbus.

TREČIOJI “AIDO” PLOKŠTELĖ 
“PUTINAI” jau išleista. Joje yra 11 
dainų, o su sol. R. Strimaičiu ir kartu su 
choru — 3 dainos. Šią plokštelę galima 
gauti: AIDAS, 84 Balsam Avė., S., 
Hamilton, Ont., L8M 3B3. Čekius ar 
perlaidas rašyti: Hamilton Girls' Choir 
Aidas vardu. Plokštelės kaina — $8, su 
persiuntimu — $9. J. P.

Sudbury, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 

surengtas LB Sudburio skyriaus val
dybos ukrainiečių salėje, praėjo pa
kilioj nuotaikoj. Jį pradėjo pirm. 
Juozas Bataitis, pasveikindamas mo
tinas. Sugiedojus Kanados himną, 
gražią paskaitą skaitė jaunimo atsto
vė Rūta Cebatoriūtė. Po paskaitos 
įvyko tikrai augšto lygio koncertas 
čia gimusios ir augusios Irenos čer- 
nienės-Glizickaitės, kuri vėl gyvena 
Londone. Padainavo astuonias dai
nas, daugausia arijas, o triukšmin
gai publikai plojant dar pridėjo vie
ną. Irena Černienė yra iškili solistė, 
laimėjusi Toronto parodoje tris auk
so medalius, du sidabro ir vieną 
bronzos, Londono Western univer
siteto operoje puikiai atlikusi svar
biausius vaidmenis. Jai akompanavo 
taip pat aukso medaliais pasižymė
jusi muzikė Jean Willadsen. Ji pa
skambino Šopeno preliudą nr. 3. Rū
ta Cebatoriūtė įteikė solistei gėlių 
puokštę. Meninė dalis buvo užbaigta 
Tautos himnu. Po to prasidėjo šo
kiai, veikė bufetas ir loterija. Lai
mikius loterijai padovanojo A. Braš- 
kys, K. E. Sviežikai ir S. E. Tolvai- 
šos. Sekmadienį buvo atlaikytos pa
maldos už gyvas ir mirusias motinas. 
Jas užprašė Sudburio LB valdyba.

— Danguolė Rotkienė susilaukė 
dukrelės.

— Sofija Kusinskienė sunkiai ser
ga Laurentian ligoninėje. K. A. S.

DATSUN
PLAZA
DATSUN

Imports Limited

970 Barton St. E.
Hamilton, Ont. L8L 3C7
(416)549-3588/549-9027

AL TASIN (PTAŠINSKAS)

' Rūpestingai aptarnauja - Plaza pleases!"

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose — '

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tėl. 544-7125 L8M 1L6

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

TALKA
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% 
santaupas 1 5 %
term, depoz. 1 m. 15 Vi % 
term, depoz. 3 m, ... 13% 
reg. pensijų fondo 14% 
90 dienų depozitus 15'/z %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 17’/z% 
asmenines paskolas .19%

JA Valstybės
TAUTOS FONDO NARIŲ SUVA

ŽIAVIMAS gegužės 2 d. įvyko Brook- 
lyne, Kultūros židinyje. Jį savo žo
džiu pradėjo TF tarybos pirm. A. 
Vakselis. Po gausių sveikinimų veik
los pranešimą padarė TF valdybos 
pirm. J. Giedraitis, 1980 m. apyskai
tą pateikė ižd. V. Kulpa. Iš jos pa
aiškėjo, kad 1980 metai sausio 1 d. 
buvo pradėti su $103.053,21 kapita
lu. Metų laikotarpyje papildomų 
įplaukų turėta $93.053,55. Sutelktos 
lėšos 1980 m. pakilo iki $196.340,76. 
Bendroji tų metų aukų suma — $82.- 
561,83: iš Australijos lietuvių gauta 
$6.164,69, iš Britanijos — $115,50, iš 
Kanados — $37.846,07, iš Kolumbi
jos — $152, iš JAV — $38.383,57. 
Tas aukas papildė $1.600 VLIKo or
ganizacijų įnašai, $8.850,72 palūka
nos už turėtą kapitalą. VLIKo už
daviniams vykdyti 1980 m. buvo iš
leista $82.561,83, Tautos Fondo veik
lai — $11.361,79. Bendrinė išlaidų 
suma — $98.236,52. Pasak VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelio, 1980 m. iš
laidas gerokai padidino Madrido kon
ferencija, kurion vyko daug VLIKo 
pareigūnų, Madride turėjusių pra
leisti 10 dienų, ten rengti demons
tracijas, susitikti su žurnalistais, 
skleisti specialią medžiagą anglų, 
prancūzų, vokiečių, ispanų kalbomis. 
Savo finansinę apyskaitą VLIKas pa
skelbs sekančiame seime. Naujon TF 
tarybon išrinkti: pirm. — A. Vakse
lis, vicepirmininkais — I. Banaitie
nė, A. Firavičius, J. Giedraitis ir A. 
Patamsis, sekr. — M. Noreikienė, 
direktoriais — J. Audėnas, dr. K. 
Bobelis, V. Banelis, dr. A. Jana- 
čienė, A. Markevičius, J. Valaitis 
ir dr. P. Vileišis. Kontrolės komi
siją sudarė: A. Campė, A. Speraus- 
kas, L. Tamošaitis; finansų komisi
ją — J. Bobelis, V. Kulpa ir P. 
Minkūnas.

LOS ANGELES LIETUVIAI seniai 
svajojo įsigyti savas kapines, bet tai 
padaryti nepavyko. Tada buvo pra
dėta dairytis į jau veikiančias kapi
nes, esančias arčiau Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos. Gražiausios yra 
Memorial Park — Forest Lawn kapi
nės plačiuose kalnų šlaituose, arti 
savosios parapijos. Jas puošia augš- 
tai ant kalno iškeltas ir visada ap
šviestas kryžius, trys meniškos šven
tovės, eilė koplyčių, religinio meno 
muzėjų. Didžiulis pastatas “Hall of 
Crucifiction” turi keletą salių su 
meniškais Kristaus gyvenimo bei 
kančios vaizdais, sukurtais žymių dai
lininkų. Lietuviams pavyko tame Me
morialiniame Parke gauti atskirą 
vietą prie mūrinės sienos. Tas plo
tas yra pavadintas “Prisiminimo so
du”. Lietuviams1 jau yra rezervuota 
100 kapaviečių, o vėliau jas norin
tieji įsigyti galės gauti gretimame 
plote. Buvo gautas leidimas tą mū
rinę sieną papuošti paminkline lenta, 
kurią iš bronzos išliejo skulptorius 
Pranas Gasparonis. Lentos dydis — 
76 cm x 100. cm. Jos viduryje yra 
lietuviškas kryžius su dviem kop
lytstulpiais, du klaipėdietiški kapinių 
simboliai. Abu kraštus užpildo lie
tuviškas ir anglų kalbon išverstas 
Bernardo Brazdžionio eilėraščio pos
mas: “Lietuva, visur tavęs ieškojau, 
apėjau pasaulio vietų daug, ir ant 
žemės slenksčio kai sustojau, Vieš
patyje tėviškę radau.” Lietuviškąjį 
posmą puošia Vytis, angliškąjį — 
Gedimino stulpai.

DR. ZENONAS DANILEVIČIUS, 
ištiktas pakartotino širdies smūgio, 
mirė balandžio 15 d. Čikagoje, sulau
kęs 65 metų amžiaus. Ilgus metus 
jis redagavo Amerikos Gydytojų 
Draugijos žurnalą, buvo veiklus lie
tuvių organįzacijose. Tai liudijo gau
sūs tų organizacijų atstovai prieš 
laidotuves įvykusiame atsisveikinime 
su velioniu. Palaidotas balandžio 22 
d. iš Marijos Gimimo parapijos šven
tovėje, kur Mišias su būriu kunigų 
koncelebravo vysk. V. Brizgys, o pa
mokslą pasakė klebonas kun. A. Za
karauskas. Giesmėmis pamaldas pra
turtino sol. P. Bičkienė. Nemažas bū
rys lietuvių šimto automobilių vilks
tine velionį palydėjo į Šv. Kazimie
ro kapines.

aktorius Henrikas Kačins
kas, iš Niujorko persikėlęs į Sunny 
Hills vietovę Floridoje, buvo susir
gęs kovo 22 d. Ligoninėje jam pa
daryta sudėtinga vidurių operacija. 
Balandžio 11 d. šis Lietuvos dramos 
teatro veteranas jau grįžo namo ir 

•dabar sveiksta rūpestingoje žmonos 
Sofijos priežiūroje.

POLITINĘ KONFERENCIJĄ NIU
JORKE birželio 12-13 d.d. turės Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, JAV 
Lietuvių Bendruomenė, Kanados Lie
tuvių Bendruomenė ir Lietuvių Jau
nimo Sąjunga. Svarstybose bus gvil
denamos žmogaus teisės, parama po
litiniams kaliniams, Lietuvos valsty
bingumas ir baltiečių bendradarbia
vimas.

Australija
ALB HOBARTO APYLINKĖS 

VALDYBA nutarė atgaivinti lietu
višką savaitgalio mokyklą, šis nu
tarimas padarytas valdybos sušauk
tame tėvų susirinkime. Mokytojau
ti sutiko vietinėje mokykloje dir
banti Regina Krutulytė-Share. At
gaivintoji mokykla darbą pradės bir
želio 19 d. ir veiks kiekvieną penk
tadienį 4-6 v.p.p. Ją globos ALB 
apylinkės valdyba. .

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJA Melburne savo metinia
me susirinkime naujon valdybon iš

rinko: pirm. — J. Šalkauskienę, 
sekr. — B. Bitienę, ižd. V. Morkū
nienę, ligonių lankymo koordinato
re — M. Sodaitienę, parengimų va
dovėmis — V. Bladzevičienę, R. Mu- 
lokienę ir E. Korsakąitę.

A.a. STASYS CIŽAUSKAS balan
džio 24 d. mirė vienoje Melburno 
ligoninėje, sulaukęs 54 metų am
žiaus. Jis buvo kybartietis, gyvenęs 
Weideno stovykloje, Australijon at
vykęs su tėvais ir įsikūręs Melbur
ne. Velionis mėgdavo rašyti humo
ristinius eilėraščius, Akivaros sla
pyvardžiu turėjo savo skyrių "Pra
džios pabaiga” savaitraštyje “Tėviš
kės Aidai”. Buvo įsteigęs "Skers
vėju” vadinamus linksmuosius bro
lius. Jiems paruošdavo kupletus, at
spindinčius Melburne lietuvių gy
venimą. Rašė ir vaidinimėlius atei
tininkams bei skautams. Melburno 
parapijos sekmadienio mokykloje 
septynerius metus dirbo su mokinių 
choreliu. Ėjo Melburno Lietuvių Klu
bo tarybos sekretoriaus ir vicepir
mininko pareigas. Palaidotas balan
džio 27 d. po gedulingų Mišių, kurias 
laikė su juo Weideno stovykloje dir
bęs kun. Pr. Vaseris. Fawknerio ka
pinėse atsisveikinimo žodį tarė Aust
ralijos Lietuvių Katalikų Federaci
jos viccpirni. Halina Statkuvienė, pa
reikšdama užuojautą velionies bro
liui Valentinui, kuris yra ALK Fe
deracijos pirmininkas. Fawknerio 
kapinėse jau ilsisi velionies motina 
ir jaunesnysis brolis Vytas. Giliame 
skausme liko velionies žmona Danu
tė, dukros Loreta ir Rita, brolis Va
lentinas, sesuo Aldona ir tėvas Vin
cas.

Britanija
MOTINOS DIENĄ Bradfordo bei 

apylinkių lietuviai paminėjo gegu
žės 3 d. kapeliono kun. J. Kuzmic- 
kio atnašautomis Mišiomis, kurias 
buvo užprašęs “Vyčio” klubas už mi
rusias ir gyvas motinas. Minėjimą 
“Vyčio" salėje įvadinėmis kalbomis 
bei sveikinimais pradėjo pirm. V. 
Gurevičius ir kultūrinių reikalų va
dovas A. Traška. Paskaitą skaitė kun. 
J. Kuzmickis, plačiau- paliesdamas 
lietuvių rašytojų vaizduotas motinas. 
Motinai skirtą savo eilėraštį skaitė 
B. Kuzminskaitė, o trim savo eilė
raščiais anglų kalba programon įsi
jungė L. šilingaitė. Porą liaudies 
dainų padainavo sol. Pr. Dzidolikas, 
svečias iš Škotijos. Vaišes minėji
mo dalyviams paruošė Z. Voicekaus- 
kienė su dukra Roma.

RAŠYTOJAS a.a. ROMUALDAS 
SPALIS-GIEDRAITIS, miręs 1980 
m. gegužės 14 d., Hamburge, pirmųjų 
mirties metinių proga buvo prisimin
tas Halifakse, našlės Angelės Gied
raitienės namuose. Mišias atnašavo 
anglas kunigas iš vienos Halifakso 
parapijos. Pamaldose delyvavo ne
mažas būrys kaimynų iš . Halifakso, 
svečių iš Boltono, Bradfordo ir Roč- 
dalės. Juos visus pavaišino A. Gied
raitienė.

Italija
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KO

LEGIJOJE Romoje birželio 6 d. bus 
paminėta dviguba vysk. Antano 
Deksnio sukaktis — deimantinė am
žiaus ir auksinė kunigystės. Jis yra 
gimęs 1906 m. gegužės 9 d. Rokiškio 
apskrityje, kunigu įšventintas 1931 
m. gegužės 30 d. Nuo 1941 m. gyve
no JAV, laisvosios Europos lietuvių 
vyskupu paskirtas 1969 m. birželio 
19 d.

Šveicarija ,
PROF. DR. JUOZUI ERETUI, gy

venančiam Bazelyje, padaryta vidu
rių operacija. Ligonis didelę savo gy
venimo dalį yra atidavęs Lietuvai, 
profesoriavęs Vytauto Didžiojo uni
versitete, dalyvavęs lietuviškų orga
nizacijų veikloje. Pokaryje jis savo 
raštais taip pat rūpinosi Lietuvos bei 
kitų Baltijos, šalių reikalais. JAV lan
kėsi porą kartų ir skaitė paskaitas 
lietuvių kolonijose.

Vokietija
A.a. JUOZAS GENYS, plaučių vė

žio pakirstas, balandžio 23 d. mirė 
Luebecko ligoninėje. Velionis buvo 
šiaulietis, gimęs 1917 m. birželio 29 
d. Luebecko stovykloje apsigyveno 
karui pasibaigus. Dirbo automobilio 
vairuotoju UNRROS ir IRO organiza
cijose iki jų uždarymo, vėliau — 
Schweizerhofo ir Hansenso pieninė
se. Vadovaudamas VLB Luebecko 
skyriui, sujungė tris apylinkes į vie
ną. Paliko vokiečių kilmės žmoną 
Paulą ir podukrą Ingridą su šeima. 
Atsisveikinimas su velioniu balan
džio 28 d. įvyko Vorwerkerio kapinių 
krematoriumo koplyčioje, kur žodį 
tarė kun. V. šarka.

HAMBURGO LIETUVIUS IR LAT
VIUS sutelkė violončelisto prof. Do
vydo Geringo koncertas, kurio su
rengimu daugiausia rūpinosi dr. L. 
Pašaitienė, T. Lipšienė ir A. Mašid- 
lauskienė su kitomis talkininkėmis. 
Prof. D. Geringas yra gimęs 1946 m. 
Vilniuje, ten pradėjęs muzikos stu
dijas, užaugęs Lietuvoje. Programon 
įtrauktus pasaulinių kompozitorių kū
rinius šiame savo koncerte jis pa
pildė Balio Dvariono elegija “Prie 
ežerėlio” ir latvio Jozeps Medinšo 
“Romansu nr. 3”. Solistui akompa
navo jo žmona pianistė Tatjana 
Schatz. Prof. D. Geringas, laikomas 
pasaulinio garso violončelistu, V. 
Vokietijon atvyko prieš penketą mę- 
tų. Jis profesoriauja Hamburgo kon
servatorijoje, nori palaikyti glau
džius ryšius su lietuviais.
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Lenkai kreipiasi (lietuvius

Kredito kooperatyvų problemos
Keičiantis aplinkybėms, reikia naujos iniciatyvos ir finansinio apdairumo

J. VARČIUS

Kooperatyvų tikslas
Kredito bankeliai — unijos 

yra kooperacinės organizacijos, 
jungiančios grupę žmonių, pasi
ryžusių taupyti, pinigus ir juos 
skolinti savo nariams. Tai fi
nansinės institucijos, kurių pa
grindinis principas yra ne pel
no siekimas, bet patarnavimas 
nariams, išdalinant jiems gautą 
pelną iš operacijų. Kredito ko
operatyvai, panašiai kaip ir ga
mintojų bei vartotojų koopera
tyvai, jungia ekonomiškai silp
nesnius individus ir yra uždari 
pašaliniams. Visi nariai turi ly
gias teises, sprendimuose daly
vauja tik kaip individai su vie
no balso teise, išsirenka valdo
muosius organus, neturinčius 
teisės gauti atlyginimo. Finan
sinis kredito kooperatyvų pajė
gumas glūdi narių skaičiuje ir 
jų pasinaudojime teikiamais pa
tarnavimais. Vyriausias koope
ratyvo organas yra narių susi
rinkimas, kuris tvirtina metines 
apyskaitas, renka valdybą bei 
komisijas ir priima nutarimus, 
kuriuos turi vykdyti valdomieji 
organai.

Įstatymų reikalavimai
Kanadoje kredito kooperaty

vai yra tvarkomi provincijų 
parlamentų išleistais įstatymais, 
kurie praeityje buvo keičiami 
pagal ekonominės ir politinės 
veiklos reikalavimus. Ontario 
provincijoje po II D. karo veikė 
1937 m. parlamento priimtas 
“The Credit Union Act”, kuris 
buvo keičiamas ir papildomas 
naujais potvarkiais. Sis įstaty
mas buvo pakeistas nauju 1976 
m. Ontario provincijos parla
mento išleistu įstatymu, kuris 
pradėjo veikti 1977 m., sudaręs 
kredito kooperatyvams palan
kesnes ir platesnės apimties fi
nansinių operacijų veiklos są
lygas.

Pagal įstatymus, kiekvienas 
kredito kooperatyvas yra sava
rankiška organizacija, neturinti 
jokio tiesioginio ryšio su kitais 
kredito kooperatyvais. Jos pa
grindą sudaro nariai ir jų iš
rinktieji valdomieji organai: 
valdyba, priežiūros ir kredito 
komisijos. Pagal seną įstatymą 
nariai taupydavo pinigus šėrų 
sąskaitoje, kuri jokios draudos 
neturėjo. Netikėtiems nuosto
liams padengti įstatymas reika
lavo sudaryti garantijų fondą, į 
kurį buvo perkeliama 20% gau
to pelno finansiniams metams 
užsibaigus. Jei atsirasdavo tokių 
didelių nuostolių, kurių negalė
davo padengti garantijų fondas, 
tai tuos nuostolius sumokėdavo 
nariai iš savo šėrų sąskaitos. 
Tai dažnai priversdavo tokius 
kooperatyvus likviduotis.

1976 m. Ontario kredito ko
operatyvų įstatymas suteikė 
šioms organizacijoms daugiau 
teisių, bet ir uždėjo naujų įpa
reigojimų, kad apsaugotų tau
pytojų indėlius nuo netikėtų 
nuostolių. Buvo įsteigta Onta
rio Šėrų ir Depozitų Draudos 
Korporacija, kuri garantuoja 
narių indėlių saugumą iki $20,- 
000. Už šią paslaugą kooperaty
vai privalo investuoti 1% indė
lių sumos minėtoje korporaci
joje. Asmeninėms abejotinoms 
paskoloms apdrausti kooperaty
vai privalo sudaryti iš pelno 
abejotinų paskolų rezervų fon
dą atsilikusių paskolų pagrin
dinių sumų ribose, šias abejoti
nas paskolas sudaro asmeninės 
paskolos, kurios mokamos ne
reguliariai, atsilikusios mokėji
muose po keletą mėnesių ar 
daugiau. Jei šios paskolos yra 
nerizikingos, garantuotos kitų 

narių parašais, tai tokių atsili
kusių skolų suma yra nežymi. 
Mortgičių paskolos yra neabe
jotinos, nes jos apdraustos ne
kilnojamuoju turtu. Dėl minė
tos draudos ir rezervų koopera
tyvų įstatymai nereikalauja su
daryti kitų atsargos fondų. Kad 
kooperatyvai nesudarytų kitų 
didelių specialių rezervų ar fon
dų, nepasidarytų finansinėmis 
institucijomis, buvo įvestas pa
jamų mokestis, kurį jie turi mo
kėti nuo likusio pelno, jei jis 
neišdalinamas nariams.

Lietuvių kredito kooperatyvų 
veikla

Minėtų tikslų pagrindu ir įs
tatymų ribose Kanadoje po II 
D. karo buvo suorganizuoti lie
tuvių kredito kooperatyvai, 
daugelio vadinami iš Lietuvos 
atsivežtu vardu “bankeliais”. Jų 
pirmtakas buvo 1952 m. Toron
te suorganizuota “Parama”, ku
rios pavyzdžiu 1955 m. pasekė 
Hamiltono “Talka” ir Montrea- 
lio “Litas”. Jie steigėsi neturė
dami jokio patyrimo ir paveldė
jimo. Neribotos darbo valandos 
be atlyginimo, bendruomenės 
narių neturtingumas ir abejin
gumas, ribotos operacijos orga
nizatoriams sudarė daug pro
blemų. Tik kooperacijos,;idėja, 
kelių asmenų užsispyrimas ir 
pasiaukojimas lietuviškiems in
teresams sudarė pagrindą atei
čiai. Ilgainiui kooperatyvų narių 
šeima didėjo, sunkumai lengvė
jo, nes bendruomenės nariai įsi
tikino lietuviškų bankelių nau
dingumu, kurie siekė ne pelno, 
bet pagalbos lietuviams. Toron
to “Parama” buvo šio darbo 
pradininkas, kurį sekė kiti lie
tuviški bankeliai ir naudojosi 
jo patyrimu. Tik po 8 metų 
veiklos “Paramai” pavyko su
telkti vieną milijoną indėlių. 
Tai buvo didelis laimėjimas, su
stiprinęs pasitikėjimą ne tik 
šio kooperatyvo, bet ir kitų ban
kelių, kurie irgi jau spartes
niais žingsniais skubėjo įsijung
ti milijonierių kooperatyvų ei- 
lėsna.

Po sėkmingos 10 metų veik
los “Parama” pergyveno pirmą 
krizę, nes dėl atsiradusių jo val
domuose organuose nuomonių 
skirtumų 1962 m. buvo suorga
nizuotas Toronte Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas. 
Nežiūrint neigiamų pasisakymų 
spaudoje ir susirinkimų disku
sijose, šis antras Toronte kredi
to kooperatyvas rado bendruo
menės narių pritarimą, nes jau 
antraisiais veiklos metais šio 
bankelio indėliai peršoko vieną 
milijoną dolerių.

Šių bankelių veikla Kanados 
lietuvių išeivių gyvenime buvo 
labai reikšminga, nes jie koope
racijos tikslais sujungė stam
biausias lietuvių kolonijas Į di
džiausią registruotų narių orga
nizaciją, siekiančią vienas kitam 
padėti. Pagal šių kredito koope
ratyvų 1980 m. apyskaitas, “Pa
rama” turėjo 4752 narius ir 
$26,236,000 indėlių, Prisikėli
mo parapijos — 3105 narius ir 
$18,764,000 indėlių, “Talka” — 
2194 narius ir $14,671,000 in
dėlių, “Litas” — 1812 narių ir 
$8,842,000 indėlių. Taigi iš vi
so mūsų kredito kooperatyvai 
1980 m. pabaigoje turėjo 11,863 
registruotus narius ir jų indėlių 
per 68 milijonus dolerių.

Palūkanos ir rezervai
Paskutiniame dešimtmetyje 

mūsų kredito kooperatyvai pra
dėjo staiga augti, padidinę savo 
indėlius naujais narių depozi
tais. Pavyzdžiui, 1971-1980 m. 
laikotarpyje “Parama” paaugo 
indėliais $21,575,000, Prisikėli
mo parapijos — $14,902,000, 

“Talka” — $11,595,000 ir “Li
tas” — $5,987,000. Šitą staigų 
augimą paskatino didėjanti in
fliacija, narių praturtėjimas ir 
augštesnės palūkanos, negu ki
tų komercinių bankų bei finan
sinių institucijų.

Lietuvių kredito kooperatyvų 
valdybos gautą metinį pelną pa
skirstydavo nariams, pakelda- 
mos mokamas palūkanas už in
dėlius ir grąžindamos skolinin
kams dalį gautų nuošimčių už 
paskolas. Tik mažą dalį pelno 
skirdavo į rezervus arba atsar
gos fondus pagal įstatymų rei-- 
kalavimus. Kooperatyvų pa
tarnavimas nariams, mokant 
augštesnes palūkanas už indė
lius, skatino taupymą. Dėlto, 
mūsų bankeliai kiekvienais me
tais augo ne vien tik prirašyto
mis palūkanomis, bet ir naujais 
nariais bei indėliais.

Dėl tokios gaunamų ir moka
mų palūkanų politikos rezervų 
fondai buvo normalūs, nedideli. 
Jie buvo sudaromi iš pelno liku
čių, neišdalintų nariams. Pavyz
džiui, 1976 m. atsargos fondai: 
“Paramos” $306,000, Prisikėli
mo parapijos — $258,000, “Tal
kos” — $140,000 ir “Lito” — 
$136,000. šitie rezervai buvo 
sudaryti nuo pat kooperatyvų 
veiklos pradžios, skiriant kas
met 20% iš gauto pelno į garan
tijų fondą ir — nedideles sumas 
į atsargos fondus netikėtų nuos
tolingų operacijų išlyginimui.

Analizuojant šių keturių ko
operatyvų metines apyskaitas 
nuo 1977 metų, pradėjus veikti 
naujiems įstatymams, vedama 
gaunamų-mokamų palūkanų ir 
rezervų politika pradėjo skirtis, 
kuri ypač išryškėjo paskutinių 
trejų metų laikotarpyje. Iš jų 
ypač išsiskyrė “Parama” per- • 
keldama juos į atsargos fondus, 
kurie 1980 m. pabaigoje siekė 
$738,000. Už šių rezervų didini
mą “Parama” per trejus metus 
turėjo sumokėti baudą — paja
mų mokesčių $91,000. Panašiu, 
nors ir lėtesniu keliu ėjo ir Pri
sikėlimo Parapijos Kredito Ko
operatyvas, nemokėjęs mokes
čių. Šitie rezervai buvo sudaryti 
iš nepaskirstyto nariams pelno, 
mokant taupytojams mažesnes 
palūkanas, negu komercinių 
bankų. Teisinimasis, kad na
riams yra duodamos paskolos 
žemesniais nuošimčiais, yra ma
ža paguoda taupytojams na
riams, kurių daugumą sudaro 
pensininkai arba jau besirengią 
įstoti į jų eiles.

Hamiltono “Talkos” ir Mont- 
realio “Lito” valdybos pasirin
ko kitą kelią. Jos moka nariams 
augštesnes palūkanas, panau- 
dodamos susidariusių rezervų 
atsargas. Pagal 1980 m. apy
skaitų duomenis, kooperatyvų 
palūkanų metinis vidurkis bu
vo:

gau mo pel
namų kamų nas

“Paramos” 11 % 9.2% 1.8%
Prisikėlimo 10.9% 9.6% 1.3%
“Talkos” 11.7% 10.4% 1.3%
“Lito” 11.4% 9.8% 1.6%

Šie duomenys rodo, kad “Pa
rama” 1980 m. mokėjo nariams 
žemiausias palūkanas už indė
lius. Gavus pelno 1.8% ir iš jo 
padengus operacijų išlaidas, 
dar liko gryno pelno $150,000, 
už kurį turėjo sumokėti mokes
čių $37,000. Prisikėlimo Para
pijos Kredito Kooperatyvas mo
ka už indėlius kaip ir “Para
ma”, tačiau jo mokamų palūka
nų vidurkis yra augštesnis. Tai 
priklauso nuo palūkanų skaičia
vimo metodo ir indėlių sąlygų, 
kurios Prisikėlimo bankelyje 
yra palankesnės taupytojams. 
Augščiausias palūkanas mokėjo

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lenkų laikraštis “Tydzien Polski” 
Britanijos Londone išspausdino ilgą 
straipsnį — “Atviras laiškas dėl len
kų religinių teisių Lietuvoje”. Jis 
buvo perspausdintas Toronto lenkų 
laikraštyje “Zwiackowiec” 1981 m. 
35 nr. čia pateikiame jo santrauką.

RED.

Pagal 1979 m. sausio 17 d. 
Lietuvos gyventojų surašymą iš 
bendro 3.392.000 gyventojų 
skaičiaus 247.000 buvo lenkai, 
taigi 7.3%. Lietuvių buvo 2.- 
712.000, t. y. 80%. Santykyje 
su lietuviais lenkų būtų 9.1%. 
Tai yra oficialūs Lietuvos sta
tistinės įstaigos duomenys.

Daug lenkų gyvena Vilniuje. 
Pagal 1969 m. surašymą (pas
kutinio surašymo duomenys 
dar nėra žinomi) ten gyveno 68.- 
000 lenkų, t. y. 18.3% miesto 
gyventojų skaičiaus ir 42.9% 
santykyje su lietuviais, šiuo 
metu Vilniuje galėtų būti apie 
100.000 lenkų, t. y. beveik pu
sė šio miesto katalikų. Lenkai 
čia yra autochtonai (vietiniai).

Norėtume atkreipti viešosios 
opinijos dėmesį į nuolat blogė
jančią lenkų katalikų padėtį 
Lietuvoje, šiuo būdu mes nori
me jieškoti paramos religiniam 
jų gyvenimui.

Vilniaus krašte liko tik keli 
lenkai ganytojai, o 16 lenkiškų 
parapijų jau nebeturi klebonų. 
Didesnėse parapijose klebonau
ja nepalankiai lenkam nusitei
kę lietuviai, kurie silpnai kalba 
lenkiškai ir mažai težino apie 
lenkų kultūrą ir jų liaudies 
apeigas. Tikintiesiems tai yra 
skaudu, nes jie žino, kad tam 
tikras, nors ir nedidelis, jaunų 
lenkų kunigų skaičius, kurie 
paskutiniaisiais metais baigė 
seminariją, buvo paskirti į gry
nai lietuviškas parapijas, kur 
nėra lenkiškų pamaldų.

Nežiūrint didelio lenkų tikin
čiųjų skaičiaus, Kauno kunigų 
seminarijoje lenkų kalba nėra 
dėstoma, nekalbant jau apie 
Lenkijos istoriją arba literatū
rą.

Paskutiniaisiais metais buvo 
išleistas lietuvių kalba Šv. Raš
to Naujasis Testamentas, tam 
tikras skaičius maldaknygių ir 
praplėstas katekizmas. Lenkai 
šios rūšies pagalbos tikėjimo iš
laikymui neturi, todėl galima 
pastebėti prie Aušros Vartų ti
kinčiuosius besimeldžiant iš 
ranka, kaip viduramžiais, per
rašytų maldaknygių.

Gudijos respublikoje yra 4 
milijonai katalikų, kurių religi
nis gyvenimas yra surištas su 
lenkų kalba. Vilnius yra jų reli
ginio gyvenimo centras, į kurį 
jie atvyksta, kad pasinaudotų 
sakramentais ir kitais religi
niais patarnavimais. Atvyksta 
čia taip pat katalikai iš tolimų 
Sov. Sąjungos sričių. Tuo tarpu 
Vilniuje yra tik vienas senas ir 
liguistas lenkas kunigas.

Paskutiniaisiais metais Lie
tuvos lenkai vėl ėmė kaltinti 
hierarchiją, kad pastaroji lau
kianti lenkų dvasiškių išmirimo 
ir tuo būdu siekia palaipsniui 
viską sulietuvinti. Ta kryptimi 
ji jau veikianti eilę metų. Tai 
iššaukia tikinčiųjų ir kartais 
pačių lietuvių dvasiškių pasi
priešinimą, kurie nenori praras
ti moralinio autoriteto tikinčių
jų akyse. Laimei lietuvių dva
siškių tarpe yra kilniadvasių ga
nytojų, kurie pasišventusiai tar
nauja visiems tikintiesiems, ne
žiūrėdami jų tautybės.

Ligšiolinis patyrimas tarpka- 
riniame laikotarpyje rodo, kad 
bandymas sulietuvinti Lietuvos 
lenkus per tikybą veda juos 
prie religinio indiferentizmo ir 
ateizmo. Jeigu kada nors Lietu
vos lenkai sulietuvės, tai tikrai 
spontaniškai ir savanoriškai.

Tikėjimo labui ir Kristaus 
Bendrijos gerovei lenkai katali
kai kreipiasi į lietuvius vysku
pus, prašydami daugiau lenkų 
kunigų ir ligšiolinio lenkiško 
charakterio išlaikymo. Antras 
prašymas — kad būtų daugiau 
priimta iš lenkiškų šeimų kilu
sių kandidatų į kunigų semina
riją ir kad ten būtų dėstoma 
lenkų kalba arba busimieji dva
siškiai būtų raginami bent jos 
mokytis. Susirūpinimas tikėji
mu taip pat įpareigoja stengtis, 
kad būtų Lietuvoje išleistos 
maldaknygės ir katekizmai len
kų kalba. Keli pasenę ir liguisti 
lenkai kunigai nėra pajėgūs da
ryti šia kryptimi žygių valdžios 
įstaigose, todėl lenkai katalikai 
prašo, kad lietuviai jų vietoje 
tai atliktų.

Negausios lietuvių katalikų 
grupės šių dienų Lenkijoje turi 
lygias teises. Katalikas, lenkas 
ar lietuvis Lenkijos K. Bendri
jos akyse yra visų pirma jos na
rys ir turi visas galimybes pil
nai dalyvauti religiniame gyve- 

nime bei ugdyti krikščionišką 
savo asmenybę.

Lietuvos lenkų katalikų troš
kimų įvykdymas esą teiktų nau
jų jėgų tikėjimui ir sustiprintų 
moralinį K. Bendrijos autorite
tą.

Atpasakotojo pastabos
Sunku tiksliai pasakyti koks 

lenkų nuošimtis šiuo metu gy
venančių Vilniuje yra autoch
tonai. Atrodo, kad nedidelis.

1944 m. liepos 7-13 dienomis 
Londono lenkų vyriausybės ži
nioje esanti “krašto armija”, 
kuriai vadovavo generolu pasi
vadinęs pik. Wilk-Krzyžanows- 
ki, puolė Vilnių, tačiau miestas 
buvo paimtas tiktai Raudonajai 
Armijai padarius spaudimą. 
Naivūs Maskvos talkininkai bu
vo tuoj gen. Černiakovskio nu
ginkluoti, o lenkai karininkai 
pakviesti į “pasitarimą” ir ten 
suimti. Jų simpatikai buvo iš
gaudyti, likučiai žuvo Rūdnin
kų girioje. Iš viso žuvo per 6.- 
000 Vilniaus lenkų vadovaujan
čio elemento. Dauguma jų buvo 
autochtonai.

Per pokario “repatriaciją” į 
Lenkiją iš Lietuvos išvyko šim
tai tūkstančių lenkų, nežiūrint 
to, kad Londono lenkai ragino 
juos pasilikti Lietuvoje ir išlai
kyti savo pozicijas. Jie bėgo 
kuo toliausiai nuo Stalino ir jo 
teroro. Kartu su jais išvyko ir 
nemažai lietuvių. Dauguma jų 
buvo autochtonai.

Šiuo metu vyksta į Vilnių 
lenkai iš Gudijos, kur jų nema
žai gyvena Naugarduko ir Ba
ranovičių apylinkėse. Į Lietuvą 
važiuoja darbo jieškoti, tikėda
miesi, kad iš Lietuvos yra leng
viau emigruoti į Lenkiją. Jie 
nuo vidurnakčio stovi eilėse 
prie “Gintaro” viešbutyje esan
čio langelio, kur galima gauti 
leidimą bent vizitui į Lenkiją 
vadinamame “Draugystės trau
kinyje”. Šie Gudijos lenkai Vil
niuje nėra autochtonai.

SPECIALI 
PROGRAMA PAGELBĖTI 

BENDRUOMENINĖM 
ONTARIO GRUPĖM, 

KURIOS PADEDA DARBO 
JIEŠKANČIAM JAUNIMUI

Jeigu jūsų bendruomenės grupė nori teikti patarimus jaunimui, mažai teiš- 
silavinusiam arba nepakankamai nepakankamai paruoštam pagrindinių 
specialybių darbams ir dėlto negaunančiam darbo, — yra duodama finan
sinė parama.

Ontario Jaunimo Sekretoriatas ir Ontario įdarbinimo Komisija kaip 
dalis BILD (Board of Industrial Leadership and Development) sudarė prog
ramą, skatinančią bendruomenės iniciatyvą susidomėti nedirbančio 
jaunimo problemomis. Ontario Jaunimo Sekretoriatas, remdamas steigimą 
patarimų tarnybos, prisidės prie vietinės grupės sutelktų lėšų, skirdamas iki 
$60,000 įmetus

Ar jūs esate suinteresuoti? Norite gauti daugiau informacijų? Užpildy
kite žemiau įdėtą atkarpą, ir gausite brošiūrą, kuri jums pilnai išaiškins prog
ramą ir kvalifikacijas.

Ontario Jaunimo Sekretoriatas 
yra Ontario 
vyriausybės agentūra, 
dirbanti jaunimui, 
dirbanti jums.

Name

Community Group

Address

City/Town Postal Code

Margaret Birch, 
Provincial Secretary 
for Social Development 
William Davis, Premier

Ontario

Ontario Youth Secretariat, Queen's Park, Ontario M7A 1Z1
Please send me the brochure “Funds for Youth Employment Counselling 
Programs”
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Mažieji Toronto atžalyniečiai savo tautinių šokių grupės koncerte

Minėtame lenkų laiške yra 
šis sakinys: “Kiekviena pastan
ga, iš kurios pusės ji beateitų, 
iškelti į pirmą vietą nacionalis
tinę pergalę virš tikėjimo ir jo 
ugdymo kenkia Bendrijai ir ją 
griauna. Bendrijoje negali būti 
nei graiko, nei žydo”. Tai geras, 
krikščioniškas principas, kurio 
lenkai, deja, sau netaiko. Jie jo 
nesilaikė valdydami okupuotą 
Vilniaus kraštą, jie jo nesilaiko 
ir dabar, valdydami Seinus. Ten 

jie neleidžia lietuviškų pamal
dų bazilikoje, nežiūrint stiprių 
vietos lietuvių prašymų. Tai dar 
kartą rodo, kad lenkų naciona
lizmas yra iškeltas i pirmą vietą 
ir yra stipresnis už jų krikščio
nybę. J. B.

• Supažindinkite savo draugus su 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.



Aukos Tautos Fondui Toronte
1981 metų aukų sąrašas I

$100.00: a.a. Aldonos Saulės Mi- 
chelevičienės vienerių metų mirties 
atminimui aukojo J. B. Stalioraitis.

$400.00: G. M. Šernas & Assoc. 
Ltd.

$200.00: A. Kantvydas.
$150.00: J. Barakauskas, Vyt. Mar

tinkevičius.
$100.00: Br. Mackevičius, B. J. H., 

D. K., Dr. Yčas, A. J. Jankaitis, J. H. 
Lasys, J. Linkūnaitis, J. Prisas, E. I. 
Punkris, Pr. Br. Serepinas, V. Sinke
vičius, A. A. šmigelskis, dr. J. M. 
Uleckas, J. Vitkūnas, B. Žolpys.

$70.00: Pr. Basys.
$60.00: J. M. Dambaras, Pr. S. Lia- 

čas, V. Montvilas.
$52.00: J. Br. Maziliauskas.
$50.00: A. E. Abromaitis, V. Kavė- 

nas, VI. A. Balsiai, J. Baltakys, A.
D. Brazys, W. V. Dauginis, P. Gaide
lis, M. Girčienė, P. Guobys, A. Gu
revičius, C. K. Jonys, A. Kelmelis, 
P. Kudreikis, V. K., A, Masalas, M. 
S. Meškauskas, L. Novog, M. Paul, A. 
J. Plioplys, A. E. Prialgauskai, F. 
Puidokas, J. Puteris, A. M. Raila, 
M. D. Regina, D. T. Renkauskai, B. 
Saplys, B. V. Saulėnas, J. St. Sinke
vičius, H. A. Stepaičiai, S. V. Šim
kus, V. Vaitkus, E. J. Vitartas.

$40.00: J. G. Kaknevičiai, K. Ka
minskai, B. F. Kasperavičius, J. Pi
kelis, A. Rinkūnas, J. Rukša, Z. J. 
Stravinskas.

$30.00: U. Bleizgienė, S. Čepas, V. 
Gudaitis, J. Yurkus, V. Kecorius, M. 
Kojelis, L. Markelis, J. Morkūnas, P.
S. Morkūnas, B. Pabedinskienė, dr. 
A. Pacevičius, V. Paulionis, J. Pet
ravičius, J. J. Pilipavičius, A. Poškus, 
P. M. Pranaitis, E. Radavičiūtė, E. 
Smilgys, E. Švėgžda, M. V. Tamu- 
laitis, B. J. Vaidotas.

$26.00: T. Stanulis.
$25.00: P. Adomaitis, H. Adomonis, 

V. O. Anskis, A. Barkauskas, Beržas, 
A. Bričkus, P. Butėnas, A. Ciplijaus
kas, J. Dabrowski, dr. A. P. Dailydė, 
Dalinda, J. Didžbalis, L. Dūda, V. 
Endzelis, O. Indrelienė, P. Jakubaus
kas, St. Jakubauskas, V. Janulevi- 
čius, V. Jurgulienė, K. Lembertas, 
V. K. Otto, J. Palys, V. V. Paškus, 
V. A. Paulionis, M. Putrimas, P. V. 
Rasiulis, L. Rudaitis, G. A. Sakus, A. 
Statulevičius, A. Šiukšta, P. štuopis,
T. Trakymienė, V. B. Vaičiūnas, B. 
Vaidila, S. Varanka, J. Veta, M. Za
bulionis, J. M. Zubrickas, kun. A. R. 
Žilinskai.

$20.00: V. Abromavičius, L. I. Ado
mavičiai, J. Astrauskas, E. Aukšta- 
kalnienė, J. Ažubalis, J. Balčiūnas, 
A. Baltrušaitytė, F. Barzdžius, J. 
Barzevičius, K. Batūra, R. O. Beren- 
tai, S. Bubelienė, K. Bubliauskienė,
J. Budnikas, J. B., L. Ciplijauskas,
E. J. Cuplinskai, P. O. Dabkai, V.' J. 
Dagiliai, J. G. Dičpetriai, Dromantie- 
nė, K. Dulevičius, J. Dziminskas, P. 
Gaida, M. Gečienė, Z. Girdauskas, S.
D. Gotšeldas, J. Girdzijauskas, T. V. 
Gražulis, L. Gvildienė, J. Ignatavi
čius, St. Juodviršis, S. Jurcevičius, 
P. L. Jurėnas, I. Juzukonis, A. Kai
rys, J. Karka, I. Kondrotienė, J. G. 
Kauliai, B. Kerulienė, J. O. Kirvai
tis, A. Katelienė, J. Krasauskas, P.
O. ’ Kurpis, B. Laučys, K. J. Liutkai,
E. Mačionienė, K. Manglicas, J. M., 
S. E. Markauskas, J. Matulevičius, V. 
Matulevičius, G. Maurušaitis, Z. Ma- 
žonas, V. Melnykas, St. Merkelis, A. 
Mikšienė, B. Mikšys, L. V. Morkūnas,
P. L. Murauskas, V. L. Nakrošius, S. 
Petryla, J. Petronis, L. Pilipavičius,
A. Pyragius, J. Poška, P. Raudys, B. 
M. Rickevičius, Ruslys, J. Sabaliaus
kas, A. Seliokas, V. Simonaitis, J.
B. Sriubiškis, Stauskas, F. Stirbys, K. 
Stirbys, H. Sukauskas, B. Tamulio- 
nis, O. V. Taseckas, K. Tuba, E. 
Vaičekauskas, V. Vaidotas, B. Vaiš
nora, dr. A. Valadka, V. Vaškelis, J. 
Vaskela, J. M. Vaškevičius, L. E. 
Vaštokas, B. O. Vilimas, J. Žakas, A. 
Zalagėnas, A. Zubrys, J. B. Žėkas, 
A. Žilėnas, B. K. Žutautai.

$15.00: K. Aperavičius, O. St. 
Banelis, P. Čiurlys, K. Gaputis, A. V. 
Klupšas, P. Lelis, M. Petrulis, A. S. 
Sakus, A. Stulgys, A. S. Šergaliai, A. 
R. Ulbos, N. J. Uogintai, T. A. Ži
lys.

$13.00: P. žibūnas.
$10.00: K. Abromaitis, M. Adoma

vičienė, G. Adomaitienė, V. Akelai
tis, P. Alšėnas, M. Andriulevičienė, 
V. Anysas, Iz. Antanaitis, B. Arūnas,
K. Augaitis, V. Aušrotas, J. Bacevi
čius, J. O. Balsiai, B. Baranauskas, 
A. M. Basalykas, S. R. Bekeris, A. R. 
Beresnevičius, A. Braziukaitis, A. V. 
Bubelis, Butrimas, A. Čepaitis, P. Ce- 

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos centro valdyba, posėdžiavusi Toronto 
Lietuvių Namuose. Pirmoje eilėje iš kairės: V. Osteikienė, G. Bulotienė, pirm. 
A. Misiūnas, A. Česnulienė (viešnia); antroje eilėje: Br. Saplys, Stp. Varanka, 
J. Cicėnas, P. Česnulis. Trūksta V. Gurkos, dariusio šią nuotrauką

ponkus, St. Dačkus, V. E. Dailydžiai, 
D. Dargienė, M. Dausienė, B. Dicevi- 
čienė, A. Diržys, Z. Dobilas, Drauge
lis, E. Dubininkas, A. Empakeris, I. 
Gataveckas, E. R. Girdauskai, J. Gi
rėnas, A. R. Girša, A. Grigonis, J. 
Hirsh, E. Jankutė, J. Jasinevičius, P. 
Jonikas, I. B. Jonynas, E. Jonūnie- 
nė, E. Juzenienė, P. Karaliūnas, dr.
R. Karka, D. Karosas, V. Kazlauskas, 
VI. Kazlauskas, S. Kiršinąs, T. Kra
sauskas, S. Kryževičius, Al. Kuolas,
J. Kušlikis, A. Kvedaras, Langas, A. 
Ledienė, A. Lukošius, S. Macijaus
kas, F. Mačiulienė, M. L. Malinaus
kas, A. Martišius, A. Matulionienė,
S. Mazlaveckas, Ed. Miliauskas, P. 
Misevičius, B. V. Misevičius, V. Miš
kinis, J. Mockevičius, F. Mockus, R. 
Namikas, V. K. Naruševičius, V. Nau
sėda, Normantienė, L. Olekas, Paciū- 
nas, V. Paškauskas, Panevėžietis, A. 
Paškevičius, J. Pečiulienė, M. Pečiu
lienė, A. Peleckis, J. Petrauskas, V. 
Pyragius, S. I. Poška, N. Preibys, J. 
Preikšaitis, V. Prūsaitis, A. Pūkas, 
A. S. Pundzius, B. Radzevičius, A. M. 
Radžiūnai, S. Remeikaitė, J. Rin
kevičius, J. Rovas, J. Rugys, R. S. 
Sapliai, T. Savickas, J. Sičiūnas, P. 
Siminkevičienė, A. N. Simonavičiai, 
R. A. Sirutis, P. Skablauskas, J. 
Skilandžiūnas, M. Skučienė, V. O. 
Skukauskas, A. Sprainaitis, O. Spur- 
gaitienė, V. Stabačinskas, S. Stanke
vičius, A. Stankus, J. Staškevičius, V. 
Stočkus, V. Šaltmiras, K. Šapočki- 
nas, B. ščepanavičius, J. Šergalis, P. 
Šernas, E. Šlekys, I. P. šturmai, K. 
Šukevičienė, A. Šukys, B. Trukana- 
vičius, J. Urbonas, I. Vadauskienė,
K. Vaicekauskienė, V. S. Vaičiūnas, 
A. Vaičiūnienė, A. Valeškienė, E. Va- 
leška, J. Valevičius, J. Valiukienė, 
Valiūnai, A. Vanagas, J. Varanavi
čius, A. J. Venslovaitis, P. Vilutis, 
J. E. Zabulionis, J. Zenkevičius, J. 
Žiurinskas, X.

$5.00: A. Arlauskas, J. Atkočiūnas, 
P. A. Augaitis, A. Bacevičius, B. Ba- 
kevičius, E. Benetas, Beržanskis, V. 
Birštonas, L V. Biskys, A. M. Bum
bulis, H. Chvedukas, K. Cibas, P. Ge
čys, P. Čižikas, V. Dimskienė, A. Dyl, 
P. Dranginis, P. Eidukaitis, M. Ga- 
linaitis, V. Gataveckas, M. Gegužis, 
J. Genys, R. Gricius, P. Gulbinskas, 
V. Ivanauskas, K. Ivanauskienė, M. 
Yčas, A. Jagėla, J. Jagėla, F. Jony- 
nas-Jons, P. Jurkšaitis, A. Kalendra,
J. Kalinskis, S. Kalytis, A. Kanapka, 
V. Karnilavičius, J. Kasakaitis, S. A. 
Kavaliauskas, D. Kazlauskas, A. D. 
Keršiai, B. Kišonas, J. Kriščiūnas, J. 
Kuprevičius, P. P. Kušlikis, Z. Ku
činskas, A. Lemežys, P. Lukošius, 
Matušaitis, M. Mikelėnas, V. Mockū- 
nas, J. Morkūnas, A. Neverauskas, B. 
Norkus, J. Pargauskas, R. I. Paškaus
kas, V. Pečiulis, Petkevičius, P. Pe
terson, A. S. Petraitis, V. Petrulis, 
D. Pettai, B. Poška, S. Prakapas, 
Prakas, A. Pranskevičius, J. Račys,
K. Rašymas, A. A. Raudys, O. Rei
nert, B. Romeika, I. Ross, St. Rui- 
bys, A. Rusinienė, A. Saulis, V. Sen- 
džikas, V. Skrinskas, J. Smolskienė, 
J. Stankaitis, V. Stukas, M. Šakalinis,
J. šablinskas, V. šalvaitis, J. E. Ši
leikis, P. Šimkienė, S. Škėma, J. A. 
Šulcas, E. Ulickas, Z. A. Underiai, 
D. Vaidila, Vaitkus, J. Vaitkus, O. 
Vaišnoraitė, V. V. Valiuliai, J. Zavys,
K. Žulys, J. Kazlauskas.

$4.00: K. Cinčikas, Dobilienė.
$3.00: P. Gurklys, J. Žadeikis.
$2.00: V. Beresnevičius, R. Griga

liūnas, Kevežienė, E. Kulienė, M. Ma
tusevičius, Makusa, A. Norkus, L. 
Norvaiša, E. Žemaitaitis.

$1.00: A. Bernotaitis, A. Brizgytė, 
P. Šukevičius, Užbalienė.

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

Optomctristas 
Dr.R.J. Lapienis 
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

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

ORGANIZACIJOS — 
INSTITUCIJOS — DRAUGIJOS 
$50: Mažosios Lietuvos Moterų 

Draugija, Toronto Lietuvių Namų 
Moterų Būrelis.

$40.00: Medžiotojų-žūklautojų Klu
bas “Tauras”.

$30.00: Tėvai pranciškonai.
COLGAN, ONT.

$100.00: A. Baltrūnas.
$50.00: A. Kazilis.

NEW MARKET, ONT.
$5.00: P. Sutkaitis.

OAKVILLE, ONT.
$15.00: L. Radzevičius.
$10.00: V. Adomonis, E. Juzėnienė.

RICHMOND HILL, ONT.
$10.00: Nolan.>

ST. CATHARINES, ONT. 
$100.00: J. Dilys.
$20.00: I. A. šajauka.

STAYNER, ONT.
$10.00: J. Pikšilingis.

THORNHILL, ONT.
$100.00: J. Stankus.

TILLSONBURG, ONT.
$20.00: V. Vytas.
Rinkliavoje rasta neišskaitomų, ne

užpildytų kortelių. Jei rasite netiks-

Duosnios rankos šalpai 
Hamiltone

KLB Šalpos Fondo Hamiltono apylinkės aukotojai 1980 metų 
rudens ir 1981 metų pradžios vajuje

naitis, Bagdonas, J. Gimžauskas, dr. 
Saunoris.

$4.00: P. Būdvidis, F. Pinkevičius.
$3.00: V. Stabingis, A. Muliuolis, 

V. Skvereckas, A. Kaušpėdas, A. Bu- 
gailiškis, K. Karaška, J. Kazickas, S. 
Samus, S. Senkus, A. Maksimavičius, 
V. Apanavičius, J. Remezaitis, K. Žu
kauskas, A. Vindašius, J. Visockis, 
K. Butkus, A. Pinkevičius.

$2.00: F. Vizbaras, J. Mačiulaitis, 
G. Palmer, Paškevičius, J. Raguc- 
kas, V. Bagdonas, Motiejūnas, S. 
Žioba, F. Voronovienė, I. Varnas, 
V. Jakimavičius, A. Juraitis, M. Laz- 
dutis, Mr. Kamaitis, V. Saulis, V. 
Grikietis, A. Aušrotas, J. Kareckas, 
Koperskis, E. Kudaba, V. Bartinin- 
kas, V. Triponas, Mrs. Vitkevičius, 
V. Norkevičius, O. Mikšytė, C. Cho- 
romanskis, V. Adamonis, S. Savic
kas.

KLB šalpos Fondo Hamiltono sky
riaus valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojąms ir vajaus talkinin
kams, rinkusiems aukas tautiečių šal
pai Suvalkų trikampyje.

Taip pat nuoširdi padėka aukoju
siems drabužius, nes jei ne Jūsų 
aukos pinigais ir drabužiais, šalpos 
Fondas nieko negalėtų padaryti.

Nuoširdi padėka visiems kuo nors 
prisidėjusiems prie loterijos paren
gimo metu 1980 m. lapkričio 8 d. 
ir aukojusiems laimės staliukus.

KLB šalpos Fondo Hamiltono 
skyriaus valdyba

$119.00: V.. Bernotas, Vokietija.
$119.00: V. Damijonaitis, Vokietija.
$50.00: dr. O. Valaitis, dr. V. Kve

daras, J. Inkratas, “Marlatt Funeral 
Home”.

$35.00: B. Kronas.
$25.00: E. Kronas
$20.00: J. Wiliams, Butkus, G. 

Tomkevičius, A. Kerutytė, O. ščiu- 
kienė, J. Mažulaitis, A. Pilypaitis, E. 
Apanavičius, P. Masys, K. Mileris, 
J. Pleinys, S. Rakštys, L. Kriaučiū
nas, V. Užbalis.

$15.00: J. Steiblys, A. Jankus, P. 
Latauskas, B. Venslova, D. Raycroft, 
D. Aiderdice.

$10.00: H. Rimkevičius, J. Kriš
tolaitis, J. Stankus, V. Morkūnas, A. 
Sakalas, M. Jonikas, P. Ročys, P. 
Armonas, J. Dubinskas, H. Gailius, 
A. šilinskas, A. Pauliukas, Z. Ston
kus, J. Bajoraitis, L. Bacevičius, K. 
Gudinskas, B. Grajauskas, B. Veng
ris, A. Jankūnas, P. Bružas, J. Juo
zaitis, L. Palčiąuskas, A. Geleži
nis, A. Obcarskas, S. Labuckas, P. 
Pleinys, J. Kšivickis, M. Vidugiris, 
P. Juškevičius, J. Svilas, B. Pakal
niškis, M. šniuolis, P. Kanopa, B. 
Venslova, M. Pike, G. Melnykas, V. 
Narkevičius, J. Liaugminas, J. Astas, 
K. Norkus, L. Gutauskas, A. Mingėla, 
J. Grybas, F. Rimkus, J. Adomaus- 
kas, J. Bubnys, J. Zurlys, A. Liau- 
kus, J. Kažemėkas, A. Verbickas, P. 
Vaitonis, V. Bruzgys, F. Urbaitis, Z. 
Didžbalis, J. A. Mikšiai, A. Tėvelis, 
V. Leparskas, P. Zabarauskas, O. 
Dramantas, V. Geležinis, K. Žilvitis, 
A. Prunskus, J. Vaičius, A. Krakaitis, 
V. Kontenis, S. Verbickas, V. E. Kai
rys, P. Šeirys, S. V. Bikinai, K. Bun- 
garda, A. Patamsis, B. Pliskevičius.

$7.00: J. Lekutis, V. Perkauskas.
$6.00: Z. Cečkauskas, V. Kėžinaitis, 

M. Borusienė.
$5.00: O. Savickienė, J. Stanaitis, 

P. Vaitiekūnas, B. Juodelė, V. Pranc- 
kevičius, A. Joniką, Z. Pulianauskas, 
G. Žemaitienė, M. Repečka, J. Sta
nius, V. Merkevičius, J. Merkevičius, 
P. Volungė, A. Kelečius, A. Dudonis,
J. Jurgutis, P. Siūlys, P. Kareckas, P. 
Lukošius, J. Jokūbynas, P. Ciparis, 
E. Navickas, A. Jankauskas, M. Kai
rys, M. Stasevičius, S. Antanaitis, L. 
Ulbinas, B. Jurevičius, V. Svilas, M. 
Naujokienė, E. Lesevičienė, V. Venc- 
kevičius, D. Mačys, R. Rožanskas, E. 
Mačys, L. Gudinskas, V. Simanavi
čius, B. Latauskas, H. Švažas, P. J. 
Gimiai, P. Falkauskas, A. Erštikaitis,
K. Mikšys, P. Gužas, A. Godelis, J. 
Kažukauskas, J. Klypas, P. Žulys, M. 
Rusinavičius, O. Stasiulis, J. Mika
lauskas, Mrs. Dersys, J. Butkevičius,
J. šešelgis, B. Paulius, J. Sadauskas,
K. Sinkevičius, P. Zubas, A. Kažemė
kas, P. Eismantas, V. Liškauskas, R. 
Simaitis, B. Grajauskas, L. Skripkutė, 
J. Asmenavičius, S. Bakšys, A. Ka- 
maitis, J. Bartkus, F. Krivinskas, S. 
Kačinskas, A. Rzevuckas, S. Dalius, 
A. Lukas, Z. Vainauskienė, S. Ur
bonavičius, P. Giedraitis, E. Gali
nis, A. Kybartas, V. Sakas, M. Reme- 
zaitis, J. Petrūnas, D. Jonikaitė, E. 
Vembrė, J. Samušis, M. Daugėla. T. 
Kochanka, P. Lukavičius, J. Deksnys, 
A. Šilgalis, V. Subatninkaitė, Pet
kevičius, K. Skrebutėnas, J. Kudžma, 
A. Povilauskas, R. Repšys, E. Elvi- 
kis, S. Vyšniauskas, S. Burdinavičius, 
A. Mikalauskas, M. Bilevičienė, G. 
Vindašienė, M. Šukaitis, F. Pajars
kas, J. Povilauskas, P. Breichmanas, 
J. Blekaitis, A. Tumaitis, A. Garkū- 
nas, M. Gedminas, M. Cibas, E. Šo- 
pys, E. Boguslauskas, J. Stungevi- 
čius, K. Milaševičius, K. Urbonavi
čius, A. Stasevičius, A. Būdininkas, 
M. Juodis, L. Meškauskas, A. Kriau
čiūnas, L. Skripkutė, E. Dambraus
kienė, A. Repčys, V. Pilkauskas, S. 
Aleksa, B. Steponavičius, P. Bulkė, 
J. Deveikis, A. Meškauskas, Z. Sta- 

lumų, prašome pranešti TF Toronto 
atstovybei, šiame sąraše paskelbtos 
aukos gautos nuo 1981 m. sausio 1 
d. iki balandžio 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems tėvynės laisvės reikalams. 
Nuoširdi padėka visų trijų parapijų 
klebonams, kunigams už pagalbą 
Tautos Fondui Vasario 16 proga. 
Nuoširdžiai dėkojame TF rinkliavos 
talkininkams: G. Baltaduonienei, O. 
Indrelienei, P. Jankaitienei, H. La- 
sienei, J. Dambarui, Br. Mackevičiui, 
V. Montvilui, P. Puidokui, A. Rasla
nui.

Ypatingai nuoširdžiai dėkojame M. 
Dambarienei už pagalbą Tautos Fon
do darbuose.

Šiais metais sueina 40 metų nuo 
sukilimo už laisvę (1941 m.) Lie
tuvoje.

Broli, sese lietuvi, prisiminkime, 
pagerbkime laisvės kovotojų mirtį, 
kančią ir auką, kurią jie atidavė ir 
atiduoda už tėvynės laisvę. Padėki
me jiems, padėkime tėvynei, auko
kime Tautos Fondui!

Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybė 

6 Constance St. 
Toronto, Ont. M6R 1S4 

Tel. 535-9864

Jūs priklausote Kanadai

o Kanada priklauso

Kredito kooperatyvų problemos
(Atkelta iš 5-to psl.)

“Talka”, visą pelną išmokėjusi 
nariams, ir “Litas”, kuris iš re
zervų fondų išmokėjo $58,000, 
grąžindamas taupytojams pri
klausantį pelną iš praėjusių me
tų.'

Klaidinga būtų tvirtinti, kad 
bankeliams rezervai nereikalin
gi. Jie susidaro iš nedidelių pel
no likučių, kurių dydis turi ri
botis negaunamų palūkanų su
ma už kasos apyvartos pinigus 
ir investavimus be palūkanų 
(CSDIC). Nenormalių didelių 
rezervų sudarymas prieštarauja 
kooperatyvų tikslams ir sudaro 
pavojų, kad ateityje taupyto
jams nepadalintas pelnas bus 
išmokėtas tiems, kuriems jis 
nepriklauso.

Krizės reiškiniai
Finansinis kredito kooperaty-

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N« ir Ja VAZNELIŲ

\&ifts international inc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471 -1424

jums 
Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena 

provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas 
miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 

valstybinės sostinės sritis, didingieji 
Rockie kalnai vakaruose ir už jų.

Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 
didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su 

plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 
neturi jokia kita šalis. 

Ryžkitės šiais metais pažinti 
naują Kanados dalį!

Kanada
tiek daug Įdomybių

Canadian Government Office de tourisme
Office of Tourism du Canada

vų pajėgumas priklauso ne nuo 
turimų rezervų, bet nuo harių 
skaičiaus ir jų naudojimosi pa
tarnavimais. Mūsų bankeliai iš
augo į finansiškai stiprias insti
tucijas, nes kiekvienais metais 
jie augo naujais nariais ir indė
liais. Tačiau paskutinių dvejų 
metų laikotarpyje, padidėjus 
šiame krašte infliacijai, jie ne
sugebėjo prisitaikyti prie naujų 
susidariusių finansinių reikala
vimų, ir jų augimas sumažėjo. 
Bankelių 1980 m. apyskaitos 
rodo, kad jie padidėjo tik išmo
kėtomis palūkanomis už indė
lius, kurių dalį nariai išėmė. 
Naujų narių skaičiaus augimas 
krito: “Parama” paaugo tik 68 
nariais, Prisikėlimo — 47. Su
mažėjo “Talka” 11 narių ir “Li
tas” — 61. Tai pirmieji mūsų 
kredito kooperatyvų krizės reiš
kiniai, ir 1980 m. yra persilau
žimo metai.

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

Pagrindinė artėjančios krizės 
priežastis yra ta, kad mūsų kre
dito kooperatyvų narių daugu
mą sudaro senoji išeivijos kar
ta, iš kurios naujų narių poten
cialas jau yra išsisėmęs. Iš jau
nosios kartos, čia gimusios ir 
augusios, narių bankeliai turi 
gal tik po keletą šimtų, o visi 
kiti nesidomi šių lietuviškų ins
titucijų veikla. Kita priežastis 
— tai kaikurių bankelių valdy
bų nesugebėjimas prisitaikyti 
prie besikeičiančios šio krašto 
finansinės rinkos reikalavimų. 
Mūsų bankeliams neįstengiant 
išlaikyti komercinių bankų ir 
kitų finansinių institucijų kon
kurencijos, kooperatyvų nariai 
savo taupmenas perkelia Į ban
kus, kurie moka augštesnes pa
lūkanas, teikia geresnius patar
navimus taupymo sąskaitų įvai
rumo bei lankstumo srityje.

Svarbiausia problema
Kun. dr. J. Sarausko paskai

ta, skaityta Toronte Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro
ga, paliko sprogusios bombos 
įspūdį, nes jis viešai iškėlė iftū- 
sų išeivijos organizacijų veiklos 
trūkumus ir negeroves, kurių 
senosios kartos veikėjai nenori 
pripažinti, šitos problemos atsi
rado dėl mūsų organizacijų na
rių senėjimo proceso, kuris pri
vertė daug organizacijų likvi
duotis. 1960 m. Montrealyje bu
vo 46, Toronte 60 organizacinių 
vienetų, iš kurių šiandien liko 
veikiančių tik trečdalis.

Šį narių senėjimo procesą 
pergyvena ir mūsų kredito ko
operatyvai. Tai svarbiausia ir 
didžiausia jų problema, kuri 
kiekvienais metais aštrės. Pir
mieji jos ženklai pasirodė 1980 
m. finansinėje veikloje, kurie 
neteikia šviesesnių perspektyvų 
ateičiai. Toronto “Paramos” ir 
Prisikėlimo kredito kooperaty
vai turi iš viso 7857 narius ir 
indėlių $45,000,000. Jie jau ne
auga naujais indėliais, nes na
riai juos perkelia į komercinius 
bankus, kurie šiuo metu moka 
už reguliarias taupomąsias sąs
kaitas 14%, o mūsų torontiškiai 
bankeliai tik 1014%, teisinda
miesi, kad už šias sąskaitas na
riai gauna gyvybės draudą iki 
$2000, už kurias jie moka pre
mijas tik iki minėtos sumos. 
Pinigas neturi sentimentų ir 
patriotinių jausmų, nes nuo jo 
priklauso kiekvieno taupytojo 
asmeninė ekonominė gerovė.

Mūsų kredito kooperatyvų 
veiklos pratęsimas priklausys 
nuo valdomųjų organų finansi
nės politikos, iniciatyvos ir ap
dairumo. Jei, pavyzdžiui, “Para
mos” rezervai didės, kaip pas
kutiniais metais, tai po dešimt 
metų jie išaugs iki dviejų mili
jonų dolerių. Šia proga prisi
mintina JAV senųjų lietuvių iš
eivių viena finansinio pobūdžio 
organizacija, kuri buvo likvi
duota prieš keletą metų. Ji išda
lino sunkiai narių sutaupytus 
tris milijonus dolerių rezervų 
amerikietiškoms organizaci
joms, o lietuviškoms paskyrė 
tik tūkstantį dolerių. z

Iškeldamas šias mūsų kredi
to kooperatyvų problemas, ne
siekiu sukelti narių nepasitikė
jimo jų veikla, bet priešingai 
noriu atkreipti dėmesį į koope
ratyvų naudingumą, reikalingu
mą7 ir didesnį narių susidomėji
mą, nes bankelių savininkai yra 
nariai.



Augštesniųjų Lituanistinių Kursų Toronte studentai ir klausytojai, baigę 1980 1981 mokslo metus. Dešiniajame 
krašte — vedėjas A. RINKŪNAS, kairiajame’ — mokyt. G. PAULIONIENĖ
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fl KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

Vol erto romanas “Greitkelis”
PR. NAUJOKAITIS

Išeivijos lietuvių literatūroje 
Vytautas Volertas turi jau ryš
kų originalaus rašytojo veidą. 
Jo romanų įtaigumas ir psicho
loginis gilumas priklauso dau
giausia nuo sugebėjimo parinkti 
personažus iš rašytojui gerai 
pažįstamos aplinkos.

Debiutinis romanas “Upė te
ka vingiais” (1963) nukėlė skai
tytoją į neramius okupacijų 
laikus Lietuvoje. Antrasis ro
manas “Gyvenimas yra dailus” 
(1964) parodė senosios lietuvių 
emigracijos amerikinėje aplin
koje palaužtą .žmogų. “Draugo” 
premijuotasis romanas “S ą- 
mokslas” (1968) jau gana vyku
siai mėgino atskleisti kaiku- 
riuos amerikinės visuomenės 
susidariusius klodus, tarp įvai- 

x rių veikėjų parinkdamas tik 
vieną naujosios emigracijos lie
tuvį. Kitas premijuotasis roma
nas “Pragaro vyresnysis” (1971) 
nukėlė skaitytoją į sukolchozin- 
tą okupuotos Lietuvos kaimą ir 
atskleidė gyvenimo sąlygų bei 
prievartinės sovietinės santvar
kos palaužtą kunigą, kreipda
mas dėmesį ne tiek į buitines 
negeroves, kiek į psichines žmo
nių žaizdas.

Naujasis V. Volerto romanas 
“Greitkelis” yra kiek giminin
gas su “Sąmokslu” tuo atžvil
giu, kad atskleidžia tam tikrų 
amerikinio gyvenimo klodų su
sidarymo priežastis ir psicholo
giją-

Romanas pradedamas niūriu 
pelkės vaizdu. Tik toje beribėje 
jielkėje negalėjai nuskęsti — ji 
buvo su dugnu, bet jos dumblo 
paviršiuje šliaužiojo visokie 
bjaurūs šliužai, rydami vienas 
kitą. Svarbiausia, kad ta pelkė 
butfo ne liguistas įsivaizdavi
mas, bet tikra pelkė. Ji buvo 
pagrindinį veikėją Matų apsu
pantis gyvenimas. Jau pats pel
kės vaizdas primena, kad roma
ne bus ir nemaža simbolinės 
prasmės. Ir per pelkes išvestas 
greitkelis yra ne tik kelias, bet 
ir viso skubančio gyvenimo 
simbolis. Žmogaus valdoma 
technologija sukūrė greitkelį, 
kuriame siautėja metalas, sku
bėjimo srovė beprotybei pagrei
tinti. Žmogaus padarytas greit
kelis tapo velnio gysla ir patį 
žmogų įsuko lyg į nesustojan
čių karuselę, iš kurios neįmano
ma išeiti. Greitkelyje siautėjan
tis metalas apgaubia įvairiausių 
žmonių veidus, neša juos, nepa
leidžia. Nekalta pradžia, baugi
nanti dabartis, nežinoma pabai
ga rauna paties žmogaus šaknis 
ir skandina jį beviltiškume.

Visą tą pesimistinę nuotaiką 
išgyvena svarbiausias romano 
veikėjas vidutinio dydžio Ame
rikos įmonės vyresnysis admi
nistratorius Tonis Matus, Lie
tuvoje vadinęsis Antanu Matu- 
kevičiunj. Anksčiau Matus dir
bo menkoje metalo įmonėje. Į 
dabartinę savo vietą pateko at
sitiktinai traukinyje susipažinęs 
su įmonės savininku Simons. 
Pradžioje buvo jo padėjėju, o 
paskiau išstūmė iš įmonės ir pa
tį savininką, nes bendrovė tapo 
akcininkų nuosavybe.

Pats būdamas neaugštos mo
ralės, Matus visdėlto išdrįsta 
smerkti kitus savo bendradar
bius. Jam dažnai kyla mintis, 
kad čia yra beprotnamis ar pats 
pragaras. Jis jaučia, kad gali 
prakeikti tą įmonę ir išeiti ki
tur, bet ir kitur laukia tas pats.

Tonio pesimizmas yra depre
sinis, nenugalimas. Jam visas 
pasaulis atrodo apklotas ūkano
mis, neperžengiamomis balo
mis, ir kiekvienas brenda per 
šias balas sumirkęs,- purvinas, 
kol nugriūna kaip išrauta vėja- 

varta supūti, o virš jo strypinė- 
ja kiti, bilda minios visokių sa
vanaudžių Silvijų, mortonų, kre- 
sidų (Mataus bendradarbių). 
Kartais Matų užpuola juodas še
šėlis ir pradeda smaugti. Matui 
atrodo, kad prasmės neturinčia
me gyvenime net grožis yra 
skaudi pašaipa, lyg dykumos 
miražai ištroškusiems klajok
liams. Jam gyvenimas buvo ir 
liko užgrūstu greitkeliu, iš nie
kur ateinančiu, niekur vedan
čiu, kuriuo veržiasi pasiklydę 
žmonės, ne savo valios ragina
mi, bet kažkokio pašalinio iš
protėjimo genami. Tik du ženk
lai juos valdo, būtent, EXIT ir 
ENTRANCE (40 psl.).

Iš kur tokia pesimistinė Tonio 
pasaulėžiūra? Autorius mus ne
jučiomis nukelia į Tonio jau
nystę Lietuvoje. Ten Tonis su 
seserimi maži liko be motinos. 
Tėvas taip aptariamas: “Banko 
direktorius, rimtu veidu gatvė
mis žingsniuojąs, namuose kie
tas, bažnyčioje visada akis pa
kėlęs į viršų, lyg rengtųsi skris
ti. . (62 psl.). Tėvo buvo pilni
miesto susirinkimai, garsėjo 
labdarybe, bet nesirūpino na
mie paliktais vaikais, kurie bu
vo nepakalbinti, nepaguosti, jų 
ėraičiai pavasarinėse .ganyklo
se (62 psl.). Gyvenimas visai su- 
rūgo, kai tėvas į namus parsi
vedė įnamę, gal tik kokiais me
tais vyresnę už dukterį. Vėliau 
ją vedė, o vaikai baisiai neken
tė pamotės.

Tonio sesuo netrukus pabėgo 
iš namų, kiek vėliau ištekėjo. 
Ir Tonis paliko tėvo namus, už
darbiavo, rinkdamas laikraščiui 
prekybinius skelbimus; sovie
tams užėmus Lietuvą, net tapo 
leidyklos prižiūrėtoju, sakė 
ateistines prakalbas. Vėliau bu
vo išvežtas į darbus Vokietijoje, 
pateko pas amerikiečius ir to
kiu būdu atsidūrė Amerikoje. 
Čia sąmoningai nutolo nuo lie
tuvių, slėpėsi nuo pažįstamų, 
bet neįstengė pabėgti ir pasi
slėpti nuo vidinės graužaties.

Matus Dievo neneigia, bet gy
vena be jo. Kartą jis prisipažįs
ta: “Aš ant jo pykstu, nes pasi
slėpė nuo manęs” (141 psl.). Ki
tu atveju prisipažįsta kiek gi
liau įžvelgdamas, kad Dievas 
yra išsiplėtęs, neapžvelgiamas, 
“kad jo rūpesčiuose ne tik aš 
vienas egzistuoju. Ir ne tik že
mė yra jo glėby” (156 psl.). Tai
gi Tonis Matus yra viena tragiš
kiausių romano figūrų, grau
žiamas sąžinės, nerandąs gyve
nimo prasmės.

Kitas romano veikėjas Lex 
Mortonas, įmonėje einąs preky
bos vedėjo pareigas, taip pat ki
lęs iš Lietuvos. Jo motina — 
žydė, įskundusi Tonio tėvą en- 

'kavedistams. Mortonas yra ge
rokai apsileidęs, tingus, bet jo 
komerciniai sugebėjimai yra 
įmonei naudingi. Tonis jį laiko 
moraliniu iškrypėliu, nes jis sa
vo donžuaniškų nuotykių nė ne
slepia nuo savo bendradarbio. 
Atsilankęs Mortono namuose, 
Tonis pastebi, kad Mortonas 
skaito rimtas teologines knygas, 
mokosi psalmių, gerbia Dievą. 
Mortono odisėjos iš Lietuvos 
autorius nevaizduoja. Iš viso 
Mortono asmuo yra silpniau iš
ryškintas.

Antras Tonio bendradarbis 
yra įmonės . dirbtuvių vedėjas 
Silvijus Perro. Tai nepaprastai 
tvarkingas, labai griežtas darbi
ninkams. Jo namuose dvelkia 
šaltis, nes žmona niekina vyrą, 
laiko jį menkaverčiu žmogumi. 
Silvijus yra tikintis, bijo Dievo. 
Už mirusį Mortoną jis suorga
nizuoja šventovėje katalikiškas 
pamaldas, nes Dievas esąs visų 
tas pats.

Silpniau atskleistas yra ket-

Sovietinė tautžudystė
I iotuwnio DrJ-Pajaujoknyga L.I VQjJtZr “Soviet Genocide in Lithuania”

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS

1970 m. tuometinė VLIKo 
valdyba per Lietuvos Tyrimo 
Institutą pakvietė dr. Domą Ja
saitį ir dr. Juozą Pajaujį, kad 
pirmasis parašytų studiją ang
ių kalba apie nacių tautžudystę 
Lietuvoje, o antrasis — apie so
vietinę. Dr. Jasaitis mirė, ne
spėjęs to uždavinio įvykdyti. 
Dr. Pajaujo rankraštis buvo už
kliuvęs VLIKo taryboje, kuri 
nustato VLIKo biudžetą, .tad ir 
lėšas VLIKo leidiniam. Tik per
nai vilkinio Tautos Fondo ir au
toriaus našlės (dr. J. Pajaujis 
mirė 1973) bendromis lėšomis 

■ Manyland Books, Inc. leidykla 
Niujorke išleido dr. J. Pajaujo 
“Soviet Genocide in Lithuania”.

Knygos turinį sudaro dvi da
lys teksto — pirmoji apima so
vietų okupaciją 1940-1941 m., 
antroji — sovietų okupacijos 
pirmą dešimtmetį (1944-1954). 
Be to, yra aštuoni priedai, bib
liografija ir vardynas.

Tautžudystei aptarti autorius 
tenkinasi tarptautinės konven
cijos citata (3 p.), nors ta aptar- 
tis labai siaura. Jau daug plates
nė tautžudystės aptartis yra 
Nuernbergo tribunolo chartoje, 
kuri, kaip ir tautžudystės kon
vencija, įeina į tarptautinę tei
sę. Be to, pats autorius tautžu- 

. dystės sampratą galėjo dar dau
giau praplėsti, šalia biologinio 
prado įvesdamas ir kultūrinį.

Po tautžudystės aptarties ei
na sovietinių pastangų Baltijos 
valstybėm aneksuoti aprašymas: 
Ribbentropo-Molotovo sutartis, 
“savitarpinės pagalbos” sutar
čių užkerimas, įgulos, ultimatu
mas, “liaudies seimas”, aneksi
ja. Autorius kažkodėl nepažy
mėjo, kad prezidento A. Smetoy 
nos pavaduotoju paliktas prem
jeras Merkys (14 p.), pagal 
konstituciją, nebuvo kompeten
tingas skirti naują premjerą 
(Paleckį).

Masinių suėmimų ir sovieti
nio teroro aprašymą autorius 
pradeda šiuo teiginiu:

“Eight „months before the 
actual military occupation of 
Lithuania, as early, as October 
11, 1939, (. . .) the Deputy Peo
ple’s. Commissar of Public Se
curity of the USSR, Serov, is
sued instructions No. 001223, 
‘Regarding the procedure of 
carrying out deportation of an
ti-Soviet elements from Lithua
nia, Latvia and Estonia” (Ap
pendix No. 4). These instruc
tions served later as a basis for 
orders by the chiefs of the Li
thuanian SSR State Security 
Police or by the chiefs of the 
Soviet NKVD” (23 psl.).

Čia autorius NKGB (narodny 
komisariat gosudarstvennoj be- 
zopasnosti) komisaro pavaduoto
jo Serovo instrukciją apie de
portacijų faktinį vykdymą (de
portuojamųjų adresus, suėmi
mą, vyrų nuo šeimų atskyrimą, 
deportuojamajam leistinus pasi
imti daiktus ir t.* t.) klaidingai 
sutapina su NKVD (narodny ko
misariat vnutrennych d i e 1) 
1939. X. 11. potvarkiu 001223 
nr. dėl- ėmimo vadinamon ata
skaitom t. y. dėl saugumui ne
patikimų gyventojų įtraukimo į 
“liaudies priešų” sąrašus ir 
įtrauktųjų sekimo. Turint gal
voj, kad sovietinis saugumas 
buvo pertvarkytas į NKGB*) tik 
1941 m. pradžioj, yra neįmano
ma, kad jau 1939. X. 11. būtų 
buvusi išleista NKGB komisaro 
pavaduotojo instrukcija.

' virtasis Tonio bendradarbis — 
įmonės personalinių ir pinigi
nių reikalų viršininkas Kresida. 
Ant jo pečių laikosi įmonė. Sa
vo bendradarbių veikimo jis ne
varžo, nors ir susidariusi nuo
monė,. kad jis ant visų joja.

Tonis Matus miršta paraly
žuotas dėl kraujo išsiliejimo 
smegenyse. Silvijus jį palaidos 
dar iškilmingiau — iš miesto 
katedros, su iškilmingomis Mi- 
šiomis, su vargonais, žvakėmis 
ir šviesomis,

Nauja'sis V. Volerto romanas 
parašytas taupiu, taikliu žodžiu. 
Pažvelgta jame ir į veikėjų sie
los gelmes. Personažams nepa
gailėta žmogiškos šilumos. Ta
čiau romane maža šviesos. Tas 
gyvenimo greitkelis yra baugiai 
fatališkas: tos pelkės, kuriose 
Tėplioja visokie šliužai, yra pil
nos tamsos ir pesimizmo. Roma
ne atskleista tikroviška ameri
kinio pramonės gyvenimo iškar
pa, bet ji tokia niūri, žlugdanti 
žmogų. . .

“Greitkelis” sudėtas iš trijų 
dalių. Pirmoji ir paskutinė DA
BAR vaizduoja veikėjus, pririš
tus įmonėje, antroji dalis KA- 
DAIS nukelia skaitytoją į To
nio Mato jaunystę Lietuvoje. 
Rašytojas skaitytoją taip neti
kėtai nukelia iš Amerikos mies
tų į ramią Lietuvos aplinkumą, 
kad iš karto sunku net susigau
dyti, kuriame pasaulyje atsidū
rėme. Tik pamažu ima ryškėti 
to krašto bruožai. Bet ir tėvynės 
gyvenimas gerokai pritemdytas 
neigiamų asmenų veikimu.

V. Volertas rašo savitu eks
presionistiniu stiliumi, žmonių 
gyvenimą Įderindamas į trum
pus gamtovaizdžius ir taupius 
pramoninės aplinkos brūkšnius. 
Ypač gausūs yra taiklūs, vaiz
dingi ir prasmingi palyginimai:

. . žinojo, kad šmeižtai drie
kiasi, kaip rugsėjo voratinkliai, 
užpildydami erdvę ir ausyse 
veldamiesi” (59 psl.). “Raudo
na saulė, tarsi Tonio sujauktos 
lovos pagalvė, vos plėšėsi pro 
akiratį” (61 psl.). “Laiką lydėjo 
užmarštis, lyg iš paskos traukia
ma marška, pradžioje reta, 
lengvai persišviečianti, toliau 
vis tirštėjanti ir sunkėjant!, 
virstanti juoda skraiste, šliau
žimu viską uždengiančia” (64 
psl.). “Tada bažnyčios vengda
vo, kaip vengiama eiti pro po
licijos įstaigas ar nelaimingųjų 
prieglaudas” (76 psl.). “Tonis 
jausdavosi, lyg po velėna atsi
dūręs, kenčiąs nuo sunkumo ir 
oro stokos” (78 psl.). “Dviejų 
jaunų žmonių gyvenimas, kaip 
šilko debesys, plaukė nelūku
riuodamas” (91 psl.). Panašių 
vaizdingų palyginimų galėtume 
parinkti beveik iš kiekvieno 
puslapio.

Romanas parašytas įgudusio 
rašytojo, sugebančio pažvelgti 
į gyvenimo gelmes, į veikėjų vi
daus pasaulį. Tik ta turinio tam
sa palieka kiek slegiantį įspūdį.

Aplanką nupiešė dail. Irena 
Mitkutė. (Kodėl mūsų moterys 
taip labai nori pavirsti vyrais? 
Vyriška moters pavardės for
ma pateisinama svetimoje kal
boje arba tarnyboje, bet lietu
viškoj knygoj nepalankiai nu
teikia).

Vytautas Volertas, GREITKELIS. 
Romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Spaudė “Drau
go” spaustuvė. Dailininkė — Ire
na Mitkus. Čikaga 1981 m., 164 
psl. Kaina — $6.00.

Atsiųsta paminėti

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

PASAULIO LIETUVIS, 1981 m. 
1-2 nr. ir 3 nr. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės mėnraštis. Adresas: 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA. Metinė prenumerata — 
$8 JAV.

Antanas Tulys, INTELIGENTU 
STALAS. Novelės. Redagavo Vladas 
Kulbokas. “Nidos” Knygų Klubo lei
dinys 103 nr. Londonas 1980 m., 177 
psl. Kaina — 3.00 svarai, kietais vir
šeliais — 3.50 sv.

Prof. Viktoras Biržiška, GYVENTŲ 
DIENŲ PRISIMINIMAI. Raudonaja
me Petrapilio pragare 1918-1920. 
“Nidos” Knygų Klubo leidinys 102 nr. 
Londonas 1980 m., 109 psl. Kaina — 
2.50 sv., Kitais viršeliais — 3.00 sv.

KRIVŪLĖ, 1981 m. 1 (32) nr. 
Leidžia Vakarų Europos Lietuvių 
Sielovada. Redaguoja kun. B. Liubi- 
nas (Carl Theodor Str. 11, 6710 Fran
kenthal, W. Germany) ir V. Natke
vičius.

LIETUVIŲ DIENOS, 1981 m. 4 
nr. Leidėjas — Antanas F. Skirius. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd., Los An
geles, CA 90029, USA.

NKGB komisaro pavaduotojo 
Serovo instrukcija, 1941 m. ru
sam strimagalviais iš Lietuvos 
pasitraukus, buvo rasta Šiaulių 
NKGB įstaigos archyve. Pats 
tekstas be datos. Pirmo lapo 
kertėje yra spaudas: Gauta VI. 
7. 41. Lietuvos pasiuntinybės 
Londone leidinyje “Lithuania: 
Soviet Measures Destined to 
Destroy an Enslaved Nation” 
Serovo instrukcijos data pažy
mėta “January 12, 1941”. Kny
gos autorius Serovo instrukci
jos šaltiniu nurodo kongresinio 
Kersteno komiteto “The Third 
Interim Report”. Bet tame ra
porte Serovo instrukcija yra be 
datos, tik jai klaidingai prikerg
tas visai kitos (NKVD) instruk
cijos numeris. Kadangi nesusi
pratimą dėl Serovo instrukcijos 
autorius kartoja ir kitose teks
to vietose bei prieduose, tatai 
nuvertina ir kitų knygos duo
menų patikimumą.

Atskiru gabalu knygoje eina 
Lietuvos kariuomenės susovie- 
tinimas ir jos kadrų naikinimas.

Baisiojo birželio negandu 
mūsų išeivijos sąmonėje įsibrė- 
žusios pirmosioss masinės de
portacijos (1941 m. birželio 14- 
19) knygoje užima tik septynis 
teksto puslapius ir keturis do
kumentinius priedus. Kokie mo
tyvai bus veikę tokį autoriaus 
santūrumą, neaišku.

Politinių kalinių žudynėm 
knygoje skirta 15 puslapių teks
to ir vienas dokumentinis prie
das, taip pat septyni puslapiai 
nuotraukų. Šių žudynių tarptau
tinę reikšmę veikia faktas, kad 
jos vyko jau Vokietijos — So
vietų Sąjungos karo įvykių ap
linkoje.

Rezistencijai ir 1941 m. tau
tos sukilimui prieš sovietinį 
okupantą skirti aštuoni knygos 
puslapiai.

Antroje knygos teksto dalyje 
12 puslapių užima Kremliaus 
nusistatymų ir Britanijos bei 
Jungtinių Valstybių karo metų 
politikos vingių Baltijos valsty
bių likimo klausimu aptarimas. 
Vokietijos pralaimėjimui ir so
vietinei Lietuvos reokupacijai 
skirti septyni puslapiai, parti
zanų karui,— 1? puslapių, Lie
tuvos ūkio sovietinimui — trys 
puslapiai. Masinėm deportaci
jom per antrosios sovietų oku
pacijos pirmąjį dešimtmetį ir 
deportuotųjų likimui pavaiz
duoti knyga skiria 102 pusla
pius. čia įeina ir platoka sovie
tinių vergų stovyklų tinklo ap
žvalga, ir iš tų stovyklų į lais
vę grįžusių liudytojų parody
mai, ir gana ilgokos ištraukos 
iš jų atsiminimų. Pvz. E. Juciū- 
tės atsiminimų ištrauka užima 
15 knygos puslapių, B. Armo- 
nienės atsiminimų ištrauka — 
23 puslapius.

Knyga nėra mokslinė sovieti
nės tautžudystės Lietuvoje ana
lizė. Veikiau tai informacinis 
įvairių temų durstinys. Turint 
galvoje autoriaus intelektualinį 
pajėgumą, susidaro įspūdis, kad 
šią knygą rašant jį jau bus stip
riai veikęs jo gyvenimo saulė
lydis.

*) Sovietinis saugumas 1917-1922 
m. vadinosi CEKA (črezvyčainaja 
komisija), 1922-1934 m. — GPU 
(gosudarstvennoje političeskoje up- 
ravlenije), 1934-1941 m. — NKVD 
(narodny komisariat vnutrennich 
diet), 1941-1946 m. — NKGB (na- 

.rodny komisariat gosudarstvennoj 
bezopasnosti), 1946-1954 iri. — MGB 
(ministerstvo gosudarstvennoj bezo
pasnosti), nuo 1954 m. — KGB (ko- 
mitet gosudarstvennoj bezopasnos
ti).

PASAULIO LIETUVIŲ KATALI
KŲ ŽINYNAS — World Lithuanian 
Roman Catholic Directory 1981. Re
dagavo Rev. Casimir Pugevičius, Ma
rian Skabeikis. Leidėjas — LRK Ku
nigų vienybė. Brooklyn, NY, 1981 m., 
174 psl. Kaina — $7.

VYTIS, 5 nr., 1980, Lietuvos po
grindžio spauda 1 nr. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės leidinys. Či
kaga 1981 m., 95 psl. Kaina — $4.

ATEITISj katalikiškos-lietuviškos 
orientacijos žurnalas, 1980 m. lap
kritis. Vyr. red. — kun. dr. K. Tri-. 
makas, administratorius — Juozas 
Polikaitis, 7235 S. Sacramento Ave, 
Chicago, IL 60629, USA.

FROZEN INFERNO. Dr. Dalios 
Grinkevičiūtės atsiminimų dalis apie 
šiurpius deportuotų lietuvių pergyve
nimus Sibire. Iš rusų kalbos į lietu
vių kalbą išvertė Paulius Vaduris, 
iš lietuvių kalbos j anglų kalbą — 
Milda Danytė. Išleido Lithuanian Ca
tholic Religiuos Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Brook
lyn, 1981 m., 16 psl.

DAIL. JOLANTOS JANAVIČIE
NĖS keramikos darbų parodą Syd- 
juje surengė Holdswortho galerija. 
Naujove šioje parodoje dvelkė jos 
neseniai sukurtos vazos “Gyvačių 
dievaitė”, “Oktopas”, atspindinčios 
senąją mikėnų kultūrą Kretos sa
loje. Matyt, įtakos turėjo jos apsi
lankymas Europoje, tobulinimasis 
pas žymiuosius Italijos ir Prancū
zijos keramikos specialistus. Jos va
zos yra pusės metro augščio, kažku
rios primena etruskų urnas mirusio 
asmens pelenams saugoti. Kiti dail. 
J. Janavičienės keramikos kūriniai
— didžiulės lėkštės, tekinti puodai, 
papuošti įvairiais gamtos motyvais
— lapais, žiedais, kriauklėmis. Vi
siems savo darbams dailininkė nau
doja molį, lieka ištikima paprastu
mui bei kuklumui. Australijoje dail.
J. Janavičienė jau yra surengusi 
devynias individualias keramikos pa
rodos, o 1979 m. savo keramikos 
darbus buvo išstačius! Britanijos 
Londone, Sloane St. galerijoje.

BENDRĄJĄ LIETUVIŲ DAILĖS 
PARODĄ lapkričio 6-21 d.d. rengia 
antroji Čiurlionio galerija Čikagoje. 
Jos dalyviams bus paskirtos trys 
premijos: dail. M. Sileikio $500 — 
už tapybą ar skulptūrą, dail. T. Pet
raičio $300 — už akvarelę ar grafi
ką ir pačios galerijos $200 — už ge
riausią betkurios technikos kūrinį. 
Parodai kiekvienas dailininkas gali 
pasiūlyti iki 10 kūrinių. Darbų skaid
res ar nuotraukas reikia atsiųsti iki 
spalio 15 d. Čiurlionio galerijos, 
Ine., adresu: 4083 Archer Ave., Chi
cago, IL 60632, USA. Pageidaujama, 
kad kūrinių nuotraukos būtų nespal
votos, tinkamos parodos katalogui ir 
spaudai. Jose reikia pažymėti kū
rinio techniką bei jo dydį. Parodai 
siūlomus kūrinius pasirinks galerijos 
meno taryba, vadovaujama dail. M. 
Sileikio. Jos pasirinktus kūrinius 
dailininkai turi pristatyti galerijai 
iki lapkričio 2 d. Parodos premijas 
laimėjusieji darbai bus perduoti Me
no Kūrinių Fondui ir taps nepriklau
somos Lietuvos nuosavybe.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ, be
sireiškianti kultūriniame lietuvių 
gyvenime literatūriniais kūriniais ir 
straipsniais, parašė muzikinę dramą 
“Vilniaus pilies legenda” pagal Vaiž
ganto to paties vardo pasakojimą. 
Šią dramą vaidins čikagiškis ansamb
lis “Dainava”, kuris jau pradėjo re
peticijas. Muziką dramai kuria “Dai
navos” vadovas muz. A. Jurgutis. 
Premjera numatoma Čikagoje 1982 
m. vasario mėnesį.

TARPTAUTINĖ DAILĖS PARO
DA balandžio 2-26 d.d. buvo sureng
ta Caen mieste, Prancūzijoje. Joje 
dalyvavo dailininkai iš keturių vals
tybių — V. Vokietijos, Italijos, Bri
tanijos ir Prancūzijos. Su keturiais 
aliejinės tapybos kūriniais parodon 
įsijungė ir Britanijoje gyvenanti lie
tuvė dail. Genė Gragarevičiūtė-Johns- 
ton. Ji buvo išstačius! “Koventrio 
atstatymą”, “Vasaros gėles”, du Ško
tijos ir Prancūzijos gamtovaizdžius.

R. VOKIETIJOS RADIJAS savo 
klausytojus supažindino su naujuo
ju prof. Reinerio Kunado kūriniu — 
kantata “Metai”, kuriai jis panau
dojo K. Donelaičio poemą, vokiečių 
kalbon talentingai išverstą velionies 
H. Buddensiego. Pokalbyje dalyva
vo R. Kunadas, vyriausias simfoni
nių įrašų red. K. Richteris, dirigen
tas V. Bergeris, muzikos kritikas dr. 
D. Haertvigas. “Metų” kantata buvo 
pradėtas tarptautinis muzikos fes
tivalis Dresdene, premjerinį jos įra
šą transliavo R. Vokietijos televizija. 
Kompoz. R. Kunadas papasakojo, kad 
jo dėmesį į K. Donelaitį atkreipė J. 
Bobrowskio eilėraščiai bei jo roma
nas “Lietuviški fortepijonai”, kurin 
buvo įjungtas K. Donelaitis. Pagal 
šį romaną jis prieš keletą metų pa
rašė operą, kuri buvo pastatyta Dres- 
deno teatre. Prieš pradedant kiek
vienos “Metų” dalies įrašo translia
ciją, kompoz. R. Kunadas skaitė šios
K. Donelaičio poemos ištraukas.

RAŠYTOJO ANTANO VAIČIU
LAIČIO vakarą Vašingtono bei apy
linkių lietuviams balandžio 25 d. Lat
vių Namuose surengė lituanistinės 
K. Donelaičio mokyklos tėvų komite
tas. Pagrindinis dėmesys teko ne
seniai pasirodžiusiam jo poezijos rin
kiniui “Ir atlėkė volungė”. Vakaro 
dalyvius su A. Vaičiulaičiu bei jo 
kūryba supažindino Paryžiuje lite
ratūrą studijavusi Sigita Kondratai- 
tė-Naujokienė, su aktorium Juozu 
Palubinsku — Dalia Lukienė. Pats 
A. Vaičiulaitis, pagarsėjęs savo ro
manais ir novelėmis, prisipažino, kad 
poezija domėjosi nuo jaunystės lai
kų. Pirmuosius savo eilėraščius pa
rašęs po obelimi Didžiųjų Šelvių kai
me. Ten jis išvydęs ir pirmąjį savo 
gyvenime spektaklį, kai atėjo čigonai 
su beždžionėle. Įtakos turėjo ir Vil
kaviškio gimnazija, kurioje mokėsi 
poetai P. Karuža, S. Nėris, P. Orin- 
taitė, o vėliau pirmuosius poezijos 
žingsnius pradėjo J. Švabaitė ir K. 
Bradūnas. Sakėsi labai norėjęs pa
matyti bent vieną žymųjį poetą. Ta 
svajonė išsipildė Palangoje sutikus 
Maironį. Kai 1979 m. teko lankytis 
Vilniuje, Maironio didybę vėl at
skleidė vienoje šventovėje choro su
giedota giesmė “Apsaugok Augščiau- 
sias tą mylimą šalį”. Poezijos rin
kinys “Ir atlėkė volungė” atiduoda 
A. Vaičiulaičio duoklę poezijai, ku
rią jis tegalėjo sutelkti ir sutvarky
ti jau pensininko amžiuje. Ištraukas 
iš rinkinio skaitė aktorius J. Pa
lubinskas.

JAUNIEJI VILNIAUS UNIVER
SITETO LITERATAI savo kūrybos 
vakarą turėjo Lietuvos meno darbuo
tojų rūmuose. Jame dalyvavo poetai 
— Vaidotas Daunys, Voldemaras Ku
kulas, Dalia Dubickaitė, Vytautas 
Landsbergis, Vidas Valaitis ir Audra 
Zubavičiūtė. Prie jų prisijungė poe
tai Marcelijus Martinaitis ir Antanas 
A. Jonynas, kadaise priklausę uni
versiteto literatų skyriui. Vakaro da
lyvius su jaunųjų poetų kūryba su
pažindino universiteto dėstytoja ir 
literatūros kritikė Viktorija Daujo
tytė.

SOVIETŲ KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS SEKRETORIATAS pasky
rė metines premijas už geriausius 
muzikos kritikos straipsnius. Antroji 
premija teko vilniečiui muzikologui 
Vytautui Landsbergiui už jo straips
nį “Deficitas dainų skrynelėj”, at
spausdintą savaitraštyje “Literatūra 
ir Menas”.

KLAIPĖDOS L SIMONAITYTĖS 
VARDO BIBLIOTEKA ir dramos 
teatras uostamiesčio gyventojams su
rengė pokalbį “Knyga mano gyve
nime”. Jame buvo diskutuojamas 
knygos poveikis asmenybės ugdymui. 
Aktorė N. Narijauskaitė skaitė poeto 
P. Drevinio ir jaunojo klaipėdiečio 
V. Nausėdos eilėraščius. Vilniaus 
konservatorijos Klaipėdos fakultetų 
birbynių kvintetas atliko kompozito
rių — J. švedo, V. Telksnio, R. Ži- 
gaičio, V. Budrevičiaus kūrinius. Bu
vo surengta knygų paroda “Būk vers
mė amžinoji”.

MUZIKINIAME KAUNO TEATRE 
buvo suvaidintas šimtasis muzikinio 
veikalo “Pagramančio šnekučiai" 
spektaklis. Libretą šiam veikalui pa
gal P. Cvirkos romaną “Meisteris ir 
sūnūs” ’yra parašęs A. Drilinga, mu
ziką sukūręs kompoz. A. Bražinskas. 
Premjerinį spektaklį paruošė diri
gentas S. Domarkas, rež. R. Vaitke
vičius, scenovaizdžius — dail. V. 
Gatavynaitė.

VILNIAUS MENO DARBUOTOJŲ 
RŪMUOSE čigonų poezijos vakarą 
surengė aktorė Monika Mironaitė. 
Jos skaitomus eilėraščius papildė či
goniškų dainų įrašai.

KLAIPĖDOS DRAMOS- TEATRAS 
surengė latvių vyresniosios kartos 
dail. A. Dzenio piešinių etnografi
nėmis temomis parodą. Ilgus metus 
jis yra dirbęs Rygos ir Liepojos te
atrų dailininku, o dabar susidomėjo 
etnografine Liepojos apylinkių ar
chitektūra ir pajūriu.

“LIETUVIŲ VAIKŲ POEZIJA”, 
turinti 446 psl., pernai 30.000 egz. 
tiražu buvo išleista Vilniuje. Ją spau
dai paruošė V. Auryla, sutelkęs net 
74 autorių kūrinius. Leidinys prade
damas M. Mažvydo ištrauka iš “Kny
gelės pačios bylo lietuvininkump ir 
žemaičiump", raginančia vaikus mo
kytis gimtosios kalbos. Yra įjung
tas ir nežinomo autoriaus 1763 m. 
išleistas pirmasis laikraštėlis vaikams 
“Kalėdaitis dėl mažų vaikelių”. Lei
dinys apima visą mūsų vaikų po
ezijos raidą nuo K. Donelaičio, A. 
Strazdo, A. Baranausko, S. Stane
vičiaus, B. Sruogos, S. Nėries, K. 
Binkio laikų iki dabartinių poetų. 
Rinkinin įtraukti ir trys JAV gyve
nantys poetai — Vytės Nemunėlio 
slapyvardžiu pasirašinėjęs B. Braz
džionis,L. Žitkevičius, S. Tomarienė. 
Svariausia išeivijoje esanti Vytės Ne
munėlio vaikams skirta kūryba. “Lie
tuvių vaikų poezijon” jos sudaryto
jas V. Auryla įjungė V. Nemunėlio 
žilėraščius “Vyrai ir pipirai”, “Dvi
ratukas”, ištraukas iš “Meškiuko 
Rudnosiuko”.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GA balandžio 21 d. posėdyje į savo 
eiles priėmė keturis naujus narius — 
Tautvydą Galinį (Vydą Astą), įsa
ką Fridbergą, Saulių Kondrotą ir 
Steponą Verbą. T. Galinis yra pro
zininkas ir dramaturgas, gimęs 1948 
m. Vilniuje, baigęs universiteto fi
zikos fakultetą. Dirba Vilniaus uni
versitete vyr. inžinieriumi. Jo kū
rybiniam kraičiui priklauso dvi kny
gos — “Namų šiluma” (1975) ir 
“Taip lengva būti savimi” (1980). 
Poetas S. Verba gimė 1941 m. Rasei
nių rajono Argaičių kaime. Studija
vo Kauno politechnikos institute, o 
žurnalistiką — Vilniaus universiteto 
istorijos fakultete. Dirba korespon
dentu “Komjaunimo Tiesoje”, yra 
išleidęs eilėraščių rinkinius “Pake
lės žalumos” (1977) ir “Aprišiu obe
lį” (1980). S. Kondrotas, gimęs 1953 
m. Kaune, reiškiasi kaip prozinin
kas, literatūros kritikas, teatro ir 
kino dramaturgas. Yra baigęs psicho
logijos studijas Vilniaus universite
te, parašęs apsakymų rinkinį “Pa
saulis be ribų” (1977), romaną “Žal
čio žvilgsnis” (1981), pjesių ir kino 
scenarijų. Prozininkas ir dramatur
gas I. Fridbergas gimė 1947 m. Vil
niuje, baigė Kauno politechnikos ins
tituto Vilniaus skyriaus prietaisų ga
mybos fakultetą, nuo ,1979 m. stu
dijuoja režisūrą Sovietų Sąjungos 
kino komiteto augštuosiuose scena
ristų ir režisorių kursuose. 1979 m. 
išleido apsakymų rinkinį rusų kalba 
“Tykios šventės”, 1980 m. — taip pat 
rusų kalba su G. Kanovičiumi para
šytas apysakas “Apelsinų giraitė”. 
1980 m. “Pergalės” žurnalas paskel
bė I. Fridbergo romaną "Kompro
misas”. Minima jo pjesė “Arena”, 
1979 m. pastatyta liaudies teatre 
“Aušra”, 1981 m. — Vilniaus rusų 
dramos teatre. Kartu su G. Kanovi
čiumi yra sukūręs keletą kino sce
narijų Vilniaus, Rygos ir Talino stu
dijoms. v



8 psi. * Tėviškės Žiburiai • 1981. V. 28 — Nr. 22 (1633)

R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE
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DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
t

Parduodantiems per mus nuolaida

CHOLKRn

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

I

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

namų 239-5923 namų 769-9356

Nuoširdžiai užjaučiame VACĮ VAITKŲ

jo mylimam BROLIUI

Lietuvoje mirus —
B. M. Abromaičiai
A. J. Jankaičiai
J. J. Pilipavičiai

Beveik visą savo gyvenimą kūno sąnarių negalavimų 
iškankintai ir paskutiniu laiku 

nepagydomos vėžio ligos galutinai pakirstai

AfA
SOFIJAI KUSINSKIENEI,

iškeliavus Į amžinos ramybės ir poilsio Dievo karalystę, 
liūdintį jos vyrą, brangų lenkimiškį ALEKSĄ, vaikus — 
ALGĮ, DANĄ ir RITUTĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
dalijamės skausmu —

Br. J. Staniai
D. P Stuokas

Hamilton, Ont. Mileriai

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS: = 

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 15 Vi % 
term, indėlius 6 mėn......... 15 %
term, indėlius 1 metų 13 %
term, indėlius 3 metų 12 %
pensijų s-tq 14 %
tapomqjq s-tq 11 %
spec. taup. s-tq ..................14 %
depozitų-čekių s-tq .............6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ......  17 %
mortgičius nuo 16 %

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUABI’C EIIDG 406 Roncesvalles Avė. 
O I trn AR O r Uno 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

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

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamq nuosavybę visada

Jums sqžiningai patarnausi A. BliŪdŽlUS
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

PROGRESS

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . , __4
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
e Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių 
e Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti ) vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.)
tuos 20% atremtos Ontario paja
mos. Kitais žodžiais tariant, 
prie federacinio benzino pabrangi
nimo prisidės dar ir provincinis. 
O tų naftos bei jos gaminių pabran
ginimų bus nemažai, kol bus pa
sirašyta oficiali sutartis su Alberta, 
kuri už savo naftą siekia 75% pa
saulinės kainos. Už automobilių 
vairuotojų leidimus trejiem metam 
lig šiol reikėdavo mokėti $6, o 
dabar nuo liepos 1 d. jie kai
nuos jau $15. Dėžutė cigarečių šį 
kartą pabranginta 5 et. Butelis 
alaus nuo birželio. 1 d. pabrangs 
beveik 2 et., butelis degtinės 
nuo liepos 20 d. — 25 et.

Atvirą laišką ministeriui pir
mininkui P. E. Trudeau paskelbė 
buvęs finansų min. W. Gordonas, 
pasitraukęs iš liberalų vyriausy
bės ir dabar vadovaujantis 
Ekonominiam Kanados Institutui. 
Savo laiške jis griežtai pasmer
kia ligšiolinę P. E. Trudeau 
vyriausybės kovos taktiką su in
fliacija. Esą ji gali padaryti dides
nės žalos, negu pati infliacija, vi
siškai sustabdydama ekonominį 
krašto augimą, atnešdama nepake
liamą bedarbių skaičių. Jam 
ypač nepatinka Kanados banko 
vykdomas paskolų palūkanų di
dinimas bei to didinimo keiti
mas kiekvieną ketvirtadienį. Šiuo 
būdu stengiamasi apsaugoti Kana
dos dolerio vertę, sustabdyti do
lerių išpjaukas iš Kanados. Pasak 
W. Gordono, tai kenkia ekono
mijos augimui. Dėl nuolatinio 
palūkanų keitimosi neįmanomi jo
kie didesni planai ateičiai. 
Jis pataria gerokai sumažinti 
ir įvesti pastovias paskolų pa
lūkanas, nors dėl jų ir sumažė
tų užsienietiško kapitalo įplau
kos Kanadon bei pati kanadiško' 
dolerio vertė. Pramonei reikalin
gas paskolas turėtų parūpinti pati 
vyriausybė. Kovai su infliacija W. 
Gordonas prideda savo pasiū
lymus. Pirmiausia esą reikia (vėsti 
bent dalinę atlyginimų bei algų 
kontrolę, atšaukti valdžios tar
nautojams įvestą algų bei pen
sijų didinimą pagal pragyvenimo 
pabrangimą, paskelbti nelegalio
mis tokias unijų pasiektas su
tartis, kuriose atlyginimų padi
dinimo nuošimtis yra augštesnis už 
infliacijos. W. Gordono nuomone, 
ligšiolinė Kanados vyriausybės 
politika jau yra peržengusi tik 
žalos ribą ir Kanadą veda ka
tastrofom W. Gordonas lankėsi 
Otavoje, kur netrukus bus iš
leista jo knyga “Beyond the 
Monetarists”, nagrinėjanti ekono
mines problemas. Kritikuoda
mas min. P. E. Trudeau pasirink
tą taktiką, jis betgi pabrėžė, 
kad jo kišenėje tebėra libera
lų partijos nario kortelė, nors kar
tais neišvengusi laiko atneštų 
nežymių aplankstymų. W. Gor
donas finansų ministeriu buvo 
min. L. B. Pearsono laikais. 
Ekonominėje politikoje jis yra 
aiškus tautininkas, norintis, kad 
savo pramonę kontroliuotų pati 
Kanada.

Daugiau kaip pusė Kanadoje 
leidžiamų laikraščių priklauso 
dviem bendrovėm — “Southam 
Newspapers” ir “Thomson News
papers”. Pernai jos sustabdė tris 
didelius dienraščius: “Montreal 
Star”, “Winnipeg Tribune” ir 
“Ottawa Journal”. Be to,“Thom
son” bendrovė “Southam” bend
rovei perleido savo interesus 
dviejuose laikraščiuose — “Van
couver Sun” ir “Vancouver Pro
vince”. šias operacijas tyrusi 
valdžios komisija nustatė, kad 
tai buvo abiejų bendrovių suo
kalbis, sumažinantis tarpusavio 

varžybas, užtikrinantis pajamų 
padidėjimą. Tokius bendrovių 
suokalbius draudžia specialus 
Kanados Įstatymas. Abi bendro
vės buvo apkaltintos įstatymus, 
pažeidusiu suokalbiu, bet oficia
laus kaltinimo nesusilaukė tame 
suokalbyje dalyvavę trys augš- 
ti tų bendrovių pareigūnai. Ma
tyt, byla bus keliama tik pa
čioms bendrovėms.

Italijos vyriausybė buvo pra
dėjusi sulaikyti italų kilmės Ka
nados piliečius, kai jie atvyk
davo pas savo gimines Italijon, 
dėl karinės prievolės neatliki
mo. Kaikurie netgi buvo užda
ryti į kalėjimus. Teigiama, kad 
nukentėjusių tarpe yra Kanado
je gimusių itališkų šeimų vai
kų. Dabar šiuo klausimu susirū
pino Kanados užsienio reikalų 
min. M. MacGuiganas, neseniai 
lankęsis Romoje. Jo nuomone, 
paliestas tebuvo labai nežymus 
turistų skaičius. Kad neįvyktų 
daugiau tokių nesusipratimų, M. 
MacGuiganas žada dar šiemet 
paruošti ir pasirašyti sutartį su 
Italija, kurios dėka Kanados pi
lietybę turintieji italai ir net 
imigrantai bus atleisti nuo kari
nės prievolės Italijoje.

SPORTAS LIETUVOJE
“Tiesos” taurės bėgimo varžybos 

Įvyko Vilniaus Vingio parke. Jose 
dalyvavo Įvairios bėgikų grupės, pra
dedant mergaitėmis ir berniukais, 
baigiant vyrais ir moterimis. Mote
rų 3 km bėgimą laimėjo vilnietė L. 
Simonavičiūtė per 9 min. 59,3 sek., 
vyrų 5 km — kaunietis R. Trakymas 
per 14 min. 26,9 sek., vyrų 8 km 
— vilnietis R. Sausaitis per 23 min.
48.5 sek.

Pabaltijo taurės krepšinio pirmeny
bes aštuntą kartą iš eilės laimėjo 
jaunieji Lietuvos atstovai. Pirmą vie
tą jose išsikovojo mergaičių ir ber
niukų komandos, II vietas — jau
nutės ir jaunės. Bendroje Įskaitoje 
pergalė buvo pripažinta Lietuvai.

Lietuvos moterų šachmatų turny
rą Vilniuje laimėjo klaipėdietė E. 
Epštein, surinkusi 13 taškų. Lygiu
11.5 taško skaičiumi jas užbaigė R. 
Kartanaitė ir R. Kaunaitė. Sidabro 
medalis įteiktas Plungės abiturientei 
R. Kaunaitei, bronzos — Vilniaus 
universiteto studentei R. Kartanaitei. 
Daugkartinė čempijonė V. Kaušilaitė

• šį kartą su 9 taškais atsidūrė IV 
vietoje.

Čekoslovakijos žurnalas “Stadion”, 
pasinaudodamas Europos Plaukimo 
Federacijos vertinimo sistema, pa
skelbė geriausių pasaulio plaukikų 
penketuką. Pirmoji vieta su 1118 
taškų teko amerikietei Mary Me- 
džer (sulietuvinta pavardės versija), 
kuri pernai pasiekė naują pasaulio 
rekordą 200 metrų plaukime delfinu, 
šį nuotolį įveikusi neįtikėtinu re
zultatu — per 2 min. 6,37 sek. Jai 
būtų tekęs aukso medalis Maskvos 
olimpiadoje, nes jį laimėjusios vo
kietės Inesos Geisler rezultatas yra 
blogesnis 4,07 sek. Antron geriausių 
plaukikų vieton žurnalas įtraukė vil
nietę Liną Kačiušytę su 1105 taškais 
už jos pasaulinį rekordą 200 metrų 
plaukime (2 min. 28,36 sek). Pradė
jusi studijas Pedagoginiame Institu
te, ji buvo sumažinusi treniruotes, 
bet dabar vėl tvirtai ruošiasi artė
jančioms vasaros kovoms. Jos pajė
gumas turėtų paaiškėti Europos 
plaukimo pirmenybėse Jugoslavijoje 
rugsėjo mėnesį.

Ketvirtą kartą Telšiuose buvo su
rengtos Lietuvos vaikų stalo teniso 
varžybos. Jose dalyvavo Telšių, Ma
žeikių ir Šiaulių rajonų komandos. 
Komandinį prizą ketvirtą kartą iš 
eilės laimėjo telšiškiai, šešiolikme
čių grupės laimėtojais tapo telšie
čiai G. Martišauskaitė ir G. Tumb- 
rotas. 15-14- metų — šiaulietė R. 
Tubelytė ir mažeikietis ž. Kižys, 13 
metų ir jaunesnių — mažeikietė D. 
Šniukštaitė ir Ž. Stancelis iš Telšių.

Ateitininkų žinios
Sendraugiai ruošia gegužinę bir

želio 14, sekmadienį, 12.30 v.p.p., 
parke prie Old Mill. Visi susitinka 
prie parko įvažiavimo. Vaikams bus 
žaidimai, premijuojamos jų kaukės. 
Suneštinis maistas. Kviečiami visi 
ateitininkai.

Sendraugių stovykla Dainavoje bus 
liepos 16-26 d.d. Registruotis pas V. 
Majauskienę, 21542 Beauford Ct., 
Northville, Mich. 48167, tel. (313) 
478-6905. Programa rūpinasi Romas 
Bridžius iš Klevelando.

Ateitininkų stovykla Wasagoje — 
liepos 19 — rugpjūčio 1 d.d.: jaunu
čiams 7-12 m. ir moksleiviams 13-17 
m. Studentai, norintys vadovauti, 
prašomi kreiptis pas L. Underienę 
536-8388.

Paulius Kuras iš Windsoro, suži
nojęs apie įvykstančią loteriją sto
vyklai paremti, atsiuntė $10. Ačiū 
jam. Julius Vaikavičius loterijai pa
aukojo $100 (sidabriniais doleriais). 
Labai ačiū! L. U.

Skautų veikla
• Knygai “Mūsų skautybė” me

džiaga rajonuose baigiama rinkti. Ka
nados rajone dar neatsiliepė Montre- 
alio “Geležinio Vilko” tuntas. Broliai, 
paskubėkit!

• “Skautų Aidą” $100 parėmė “Pa
ramos” kredito kooperatyvas. Skau
tiškas ačiū. Kad “Sk.A.” būtų re
miamas, Toronte rūpinasi s. B. Abro- 
maitienė.

• Lietuvių Namai Romuvai pado
vanojo 30 stalų, kurie tinka stovyk
lavietės valgyklai. Ačiū.

• Tęsiant vajų, Romuvai aukojo: 
$100: P. Gulbinskas, dr. J. Yčas, 
adv. Alg. Pacevičius, G. Sakas; $50: 
W. V. Jocas, v.s. VI. Bacevičius, v.s. 
V. šenbergas, Klevelando “Pilėnų” 
tuntas; $30: V. Stankauskas; $25: 
J. Pacevičienė; $20: V. Butkys; $10: 
V. Anysienė, P. Štuopis, L. Cesė- 
kienė, St. Jagėla, R. Z., V. Bačėnas; 
$5: J. Priščepionka. Skautiškas ačiū.

C. S.

GOLFO ŽINIOS
Gegužės 9 d. Sunny Brea golfo 

laukuose buvo surengtas antrasis šio 
sezono Toronto Lietuvių Golfo Klubo 
turnyras. Turnyre dalyvavo 33 žai
dėjai. Tai tik trečioji dalis klubo na
rių. Šį turnyrą laimėjo vėl Algis Si
manavičius, surinkęs “low gross” 81 
tašką. Antroje vietoje liko R. Ast
rauskas taip pat su “low gross” 81 
taško pasekme. Trečiąja vieta dali
nosi A. Banelis ir V. Astrauskas, su
rinkę “low gross” po 83 taškus. Su 
išlyginamaisiais smūgiais, “low net”, 
I vietą laimėjo J. Koller 91-60, II
— V. Vaitkevičius 93-62 irIII -- J. 
Tumosa 98-66. Moterų klasėje I v. 
atiteko I. Kymantienei, “low gross” 
110. Premijas už primetimus arčiau
siai vėliavos laimėjo: vienu smūgiu 
6 žalioji — S. Rukša ir 16-ta žalioji 
dviem smūgiais — Algis Simanavi
čius. Turnyre taip pat dalyvavo du 
suomiai, svečiai, kurie sužaidė po 
85 “low gross”.

Gegužės 16 d. Golf Haven laukuo
se įvyko trečiasis šiais metais ir va
dinamasis tradicinis TLG Klubo se
zono atidarymo turnyras. “Low net” 
geriausia pasekmę laimėjusiam at
skirose klasėse žaidėjui buvo įteik
ta pereinamoji trofėja. įteikta visa 
eilė kitų dovanų. Turnyre dalyvavo 
44 žaidėjai, jų tarpe ir jauniausias 
klubo narys Aliukas Žaliauskas, 10 
metų amžiaus.

A klasėje 83-73 I v. laimėjo Algis 
Simanavičius ir kartu inž. Petro 
Stausko trofėją. Antroje v. liko R. 
Strimaitis su 86-75. B klasėje I v. 
laimėjo R. Astrauskas 84-69 ir A. Kli
mo trofeją. II-je v. liko A. Žaliauskas 
su 91-72.

C klasėje I v. laimėjo V. Vaitke
vičius su 99-68 ir kartu V. Vaitkevi
čiaus ir R. Kymanto trofėją. II-je v. 
liko A. Klimas su 100-71. Jaunių kla
sėje I v. laimėjo Ričardas Vaitkevi
čius 111-66 ir kartu H. Paukščio 
trofėją. II-je v. su 141-96 liko Aliu
kas Žaliauskas.

Senjorų klasėje I v. laimėjo S. 
Kėkštas 88-71 ir J. Sungailos trofėją; 
II-je v. liko A. Zalagėnas su 96-72.

Moterų klasėje I v. laimėjo I. Ky- 
mantienė 116-78 ir kartu Sig. Kra- 
šausko trofėją. II-je v. liko G. Staus- 
kienė su 139-94.

“Low gross” vyrų grupėje I v. 
laimėjo E. Astrauskas su 83 ir R. 
Astrauskas II v. su 84 taškais. Mote
rų grupėje “low gross” su 109 t. I 
v. laimėjo E. Kėkštienė.

Premijos už arčiausius primetimus 
prie vėliavų: 8 žalioji — Vyt. Štui- 
kys, 15 žalioji — Alg. Žaliauskas su 
vienu smūgiu; dviem smūgiais (18 
žalioji) arčiausiai skylės primetimą 
laimėjo Ed. Astrauskas. Paslaptingo
ji — “mistery” skylė buvo sėkmin
ga naujajam klubo nariui R. Marijo- 
šiui.

Sekantys turnyrai įvyks gegužės 
31 d., 12 v., Glen Eagles; ir birželio 
14 d., 12 v., Sunny Brea golfo lau
kuose.

Prie Toronto Lietuvių Golfo Klubo 
laimingųjų golfininkų, vienu smū
giu pasiekusių skylę (hole in one)
— Mečislovo Meiliūno, Algimanto 
Banelio, Leono Radzevičiaus ir Algio 
Simanavičiaus, prisidėjo ir Stasys 
Kėkštas. Jis šiais metais Scarlet 
Woods golfo klube 16-tą skylę pa
siekė vienu smūgiu, taigi ir ‘hole in 
one”. Sveikiname.

Toronto Lietuvių Golfo Klubo lei
dinyje “1980 metų sezonas” pasi
taikė kaikurių netikslumų. Jų dėl 
laiko ir informacijos stokos nebuvo 
galima laiku ištaisyti. Vienas iš jų: 
“1980 m. birželio 15 d. Golfo Haven 
turnyre pirmą vietą laimėjo Algis Si
manavičius.” Leidinyje turėjo būti 
įrašyta: Tėvas Augustinas Simanavi
čius. Atsiprašome. Sig. K.

A.E.LePAGE

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

MAE-LAINE BRIDALS
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
(Clarkson Rd. Plaza)

Telefonas 823-5960
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

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame gy jb m jb a j| jb 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 

KREDITO KOOPERATYVE ----------------------- --------------
MOKA:

15>/2% už 90 dienų term, indėl.
15 % už 6 mėn. term, indėlius 
13 ‘J% už T m. term, indėlius 
12 
14 
14 
11
6

IMA

17% už asm. paskolas

>% už 3 m. term, indėlius 
% už pensijų ir namų planų 
% specialių taup. sqsk.
% užtaupymo s-tas 
% už čekių s-tas (dep.)

16% už mortgičius

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
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

Z~\T)TT1A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės rl lt. Į Į Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

P17AT IT E- Karnienė
JLV.IL/a.JLj REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY
p Qrp Ą rri p 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, FI. 33706 
iLiJ JL 2X 1 IL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE 1

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

1000 College St. • LE 1-3074 e Sav. P. Užballs

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., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r J°n<>vičiai

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.)
Toron,., On,., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Kapinių informacija
Ligi šiol lietuvių §v. Jono ka

pinėms Mississaugoje suaukota 
$27,000.00. Kapinių komisija 
nuoširdžiausiai dėkoja visiems 
aukotojams.

Jau pradėti kapinėse ir dar
bai. Pirmiausia švarinamas ir 
lyginamas kapinių rajonas, kad 
būtų galima be sunkumų regu
liariai nupjauti žolę. Visi kapi
nių keliai bus išlyginti ir išpilti 
specialiu žvyru, o vėliau, jei 
bus lėšų, jie bus padengti leng
vu asfaltu. Po paviršiaus išlygi
nimo bus tveriama aplink kapi
nes tvora. Neilgai trukus bus 
pradėta įrengti ir nauja laidoji
mo sekcija. Pačiose kapinėse 
matavimo darbams vadovauja 
Vytautas Montvila, kuriam ko
misija nuoširdžiai dėkoja.

Be šių darbų, laukia dar ir ki
ti. Reikia patalpos (garažo) susi
dėti įvairiems kapinių reikme
nims. Nevisos laidojimo sekci
jos turi vandenį. Į jas ir į nau
jai atidaromą sekciją reikės 
įvesti laistymo sistemą.

Norima įrengti kapinių var
tus, kuriuos puoštų tradiciniai 
religiniai bei tautiniai lietuvių 
simboliai.

Pagrindinis kapinių pamink
las vandalų yra labai sugadin
tas. Šiuo metu jis visiškai nesi
derina prie gražių atskirų kapa
viečių paminklų. Jį reikia būti
nai atnaujinti. Yra gerų suma
nymų, kaip padaryti, tik, žino
ma, viskas daug kainuoja.

Komisija, padrąsinta jaut
raus lietuvių visuomenės atsi
liepimo, drįsta kapinių vajų 
pratęsti dar vieneriems metams. 
Kaip iki šiol, bus ir toliau išduo
dami pakvitavimai pajamų mo
kesčių atskaitoms. Yra atidary
tos kapinių sąskaitos “Para
mos”, Prisikėlimo parapijos ir 
“Talkos” (Hamiltone) bankuose. 
Aukas siųsti šiuo adresu: Šv. 
Jono lietuvių kapinių komisija, 
494 Isabella Ave., Mississauga, 
Ont. O jei kam patogiau, aukas 
priims ir komisijos nariai.'

Kapinių lankymo dieną, ge
gužės 31, rinkliava pamaldų me
tu skiriama kapinių išlaikymui.

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

(prieš Lietuvių Namus) . 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖUS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X 1C5

Advokatas
Algis S. Pacevičius, 

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

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

Tel. 533-5454

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

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

s t a i g o s (4 16) 233-3323

D R AU D A (įSį)
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 

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

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

O Anapilio salėje bus priimamos 
vajaus aukos.

Pasitaiko nugirsti, kad kai- 
kas vis dar abejoja kapinių tei
siniu stoviu. Užtikriname, kad 
kapinės yra lietuvių — Anapi
lio sodybos nuosavybė. Tai įro
do turimi Toronto arkivyskupi
jos ir civilinės valdžios doku
mentai.

Šia proga negalima neprisi
minti kapinių steigėjo a. a. kle
bono kun. P. Ažubalio, kurio 
mirties metinės artėja. Steig
damas kapines, jis nugalėjo 
milžiniškas kliūtis. Mums dabar 
reikia nugalėti tik mažas. Gerb
dami jo atminimą ir dėkodami 
už šį brangų palikimą, savo au
komis ir darbu nuolat prisidėsi
me prie kapinių gerinimo, puo
šimo ir tinkamo jų užlaikymo.

šv. Jono lietuvių 
kapinių komisija

Šypsenos
Žeimelio ūkininkai

“Visi žinojo, kad Žeimelio 
valsčiaus ūkininkai padarydavo 
tokį alų, kad išgėrus jo kelis 
stiklus pradėdavo velniai akyse 
rodytis” (St. Trinka).

Anuomet ir dabar
Prieš 25 metus sakydavome, 

kad nesame tokie gudrūs, kaip 
mūsų tėvai, o dabar sakome, 
kad nesame tokie gudrūs, kaip 
mūsų vaikai.

Opera
— Opera yra tokia veikla, 

kurioj vaidintojas, gavęs peilio 
smūgį į nugarą, užuot krauja
vęs, dainuoja. . .

Klebonas ir girtuoklis
Susitikęs gatvėje girtą savo 

parapijietį, klebonas sako:
— Vakar buvau laimingas, 

susitikęs jus visiškai blaivų, o 
šiandien. . .

— Nevisuomet, klebone, vi
siems būti laimingais. Vakar 
jūs buvote laimingas, šiandien 
— aš. . . Parinko Pr. Alš.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Telefonai:
įstaigos (416)231-4138 

namų 249-2637

Įstaigos (416) 537-2643 
namų 233-0303

Trys veikėjos torontiškio “Atžalyno” dešimtmečio vakare. Iš kairės “Atžalyno” vadovė SILVIJA 
MARTINKUTĖ, montreališkio “Gintaro” vadovė RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ, “Jaunimo Žiburių” redaktorė 
ir jaunimo organizacijų veikėja RITA RUDAITYTĖ Nuotr. B. Tarvydo

Mes neturime sustoti!
Mūsų taktika

Čia spausdiname samprotavimus 
asmens, ilgokai gyvenusio okupuo
toje Lietuvoje ir dirbusio sovietinė
je santvarkoje, o dabar gyvenančio 
JAV-se. RED.

VIDIMANTAS VALATKA

Mes neturime nustoti kovoję 
prieš komunistinę Rusijos oku
paciją Lietuvoje, šiuolaikinėse 
sąlygose lietuvių tauta yra be
jėgė nusikratyti okupacija, bet 
gali sau palengvinti esamos oku
pacijos sąlygas. Kokiu būdu?

Gruzinų pavyzdys
Gruzinų tauta nedidelė — per 

6 milijonus gyventojų. Gruzijoje 
gyvena nedidelė dalis komunis
tų rusų. Man teko matyti kodėl. 
Mat, beveik kiekvienas gruzi
nas, partijos narys ar ne, ne
kenčia ruso visa širdimi. Neapy
kanta rusui tokia didelė, kad at
vykėlis rusas negali gyventi 
Gruzijoje. Įstaigų vadovai gru
zinai — partijos nariai neleidžia 
rusui “šiltai pasijusti” gruzino 
vadovaujamoje įstaigoje. Sten
giasi išvyti, o ne padėti rusui įsi
kurti. Rusas atvykėlis negauna 
jokios paramos pas gruzinus, ku
rie dirba įstaigoje arba fabrike. 
Kur rusas bebūtų, visur sutinka 
šaltus žvilgsnius ir niekur ne
randa “užuovėjos”. Tokiose są
lygose okupantas negali ilgai iš
silaikyti ir stengiasi išsinešdinti 
iš Gruzijos.

Tačiau gruzinai visuomet šil
tai priima lietuvį arba latvį, at
važiavusį aplankyti jų krašto. 
Juos visur šiltai priima ir pa
vaišina.

Dvasinis atsparumas
Mums, lietuviams, taip pat 

reikėtų liautis verkšlenus dėl 
okupacijos ir pradėti ryžtingiau 
veikti didesnio savarankiškumo 
linkme, ugdyti dvasinį atsparu
mą, kurio prošvaisčių yra ir da
bartinėje Lietuvoje. Imkime 
pvz. miškininkystę. Šioje srityje 
dirba žmonės, kurie atėjo dirbti 
iš pašaukimo. Tai eigulių, bu
vusių miškininkų ir gamtos my
lėtojų vaikai. Miškininkystė yra 
vienintelė pramonės šaka Lie
tuvoje, kur lietuvis parodo dva
sines ir kūrybines savybes, šio
je srityje lietuviai pirmauja, ne
žiūrint komunistinės sistemos, 
planavimo ribotumo, mokslinio 
atsilikimo ir komunistinio vado
vavimo menkumo, šioje srityje 
lietuviai dirba taip, kaip dirbo 
anksčiau, kai buvo laisvi.

Kai sovietiniais laikais bai
giau miškų fakultetą ir pradė
jau dirbti Kauno miškų ūkyje, 
turėjau važinėti į vadinamus 
gamybinius susirinkimus, į ku
riuos atvykdavo lietuviai moks
lininkai iš miškų tyrimo insti
tuto. 1959 m. vasarą dalyvavau 
gamybiniame susirinkime, į ku
rį buvo atvykęs Kauno miškų ty
rimo instituto direktorius Kve
daras. Jis tuomet turėjo per 70 
metų, bet, kaip visada, jautrus 
ir geras vadovas. Partijos nariu 
jis nebuvo.

Tame susirinkime Kvedaras 
aiškino, kad reikia mylėti savo 

V EAC E SI AS
All Seasons Travel, B.D.

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

kovojant prieš sovietinę okupe 
tėvynę, stengtis ją puošti ir 
gerbti.

Tame susirinkime Kvedaras 
neminėjo mano pavardės, bet 
aiškiai supratau, kad jis buvo 
nepatenkintas mano darbu, nes 
pareiškė: “Yra mūsų tarpe to
kių, kurie nesirūpina savo kraš
to ateitimi ir randa pasitenki
nimą dainavime bei sąviveiklo- 
je.” Tuo metu mokiausi daina
vimo ir nekreipiau dėmesio į 
tuometinę savo profesiją. Aš pa
galvojau sau vienas: “Komedi- 
jantas tas senis, sakantis, kad 
reikia mylėti savo kraštą ir dirb
ti savo tėvynei.” Tuo metu man 
atrodė, kad tėvynė galutinai 
prarasta ir nėra jokios vilties 
ją atgauti. Dirbti gerai, reiš
kia dirbti komunistiniam oku
pantui ir komunistinei sistemai. 
Man visa tai buvo svetima, nes 
nuo jaunų dienų giliai neken
čiau okupacijos bei okupanto, 
ir darbas be “širdies įdėjimo” 
buvo slaptas protestas prieš oku
paciją. Vėliau įsitikinau, kad aš 
klydau. Negalima nugalėti oku
panto vien tik neapykanta ir ty
liu dvasiniu pasipiktinimu bei 
protestu, čia ir yra viena iš mū
sų tautos klaidų. Reikia dirbti 
savo kraštui ir dirbti gerai, ug
dyti meilę savo kraštui.

Mes turime praaugti okupan
tą kūrybiniu darbu, pralenkti 
rusišką galvoseną, pasiekti tai, 
kad savo dvasinėmis pajė
gomis nugalėtume tuos, kurie 
yra atsiųsti mūsų valdyti, ir lai
kui atėjus, pajėgtume sukilti su 
ginklu. Aš nesakau, kad nepa
kanta okupantui ir okupacijai 
turi išnykti. O ne! Bet nepakan
ta neturi mūsų apakinti. Šią 
mintį noriu pailiustruoti sekan
čiu pavyzdžiu.

Pozityvi taktika
1956 m. žemės ūkio akademi

jos V kurso studentai, kartu ir 
aš, buvome nuvežti kariniam ap
mokymui į buvusią 'Gumbynę, 
dabartinį černiachovską, buvu
siose Rytprūsiuose. Laukuose 
augo vien didžiulė žolė, mies
tuose riogsojo griuvėsiai. Mums 
vadovauti buvo paskirti rusų ka
rininkai. Kad galėtume juoktis 
iš jų, ruskių, karininkus vadino- 
4ne vardais, paimtais iš knygos 
“Jauno kareivio Šveiko nuoty
kiai”. Visi nutarėme, kad steng
simės pasirodyti lietuviais.

Kai uždainuodavome žygio 
metu lietuviškai, skarmaluoti 
rusai, dabartiniai miestų gyven
tojai, sustodavo būriais pasi
klausyti mūsų dainų. Karininkai 
rusai visuomet prašydavo mus 
dainuoti, kai žygiuodavome.

Pratybose parodėme susiklau
symą ir stengėmės padaryti tai, 
ko vadai rusai norėjo. Kas tuo
met atsitiko? Ogi rusų • karinin
kai ateidavo pas mus pasikalbė
ti sekmadieniais. Aiškiai jautė
me, kad rusai karininkai stebė
josi mūsų išsilavinimu, duodavo 
mums daug lengvatų ir mes pra
dėjome valdyti juos, ne jie mus.

Vienam iš jų, važiuodami na
mo, įteikėme dovaną, ir rusų 

karininkas, pagyvenęs majoras, 
pravirko.

Kaip minėjau, mes pradėjo
me valdyti rusų karininkus, nu
galėjome juos savo žiniomis, 
augštesne morale ir dvasia.

Pagalvokime, kas galėtų atsi
tikti karo metu, kai tinkamu 
momentu norėtume sukilti prieš 
okupaciją? Dalis karininkų ei
tų iš vieno su mumis, jeigu mes 
su jais tinkamai “dirbtume”.

i

Charakterio savybės
čia ir yra pavyzdys, kuris pa

rodo, ką gali atlikti tinkamai 
panaudota dvasios galia. Argi 
mums neužtenka gudrumo, su
manumo, dorumo, sugebėjimo 
ir įžvalgumo, meilės savo kraš
tui? Mes turime visas šias savy
bes. Tai reiškia, kad mes nenu
galėti.

Kodėl Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas padarė Lietu
vą viena iš galingiausių Euro
pos valstybių? Todėl, kad jis, 
šalia karinių gabumų, buvo ap
dovanotas ypatingomis dvasinė
mis savybėmis. Lietuviai buvo 
stiprūš, nes turėjo ypatingas 
dvasines savybes, kurias vėliau 
prarado, įsisavinę lenkų ir šian
dien rusų gyvenimo būdą.

Šiandien mums labai kenks
minga viena didžiausių lietuvio 
būdo savybių — tai pasidavę 
mas svetimai įtakai ir stoka mei
lės savo artimui.

Pažiūrėkime į Amerikos lietu
vių ir kitų kraštų lietuvių gy
venimą užsienyje. Jame matome 
daug sumanumo, išmintingumo, 
sugebėjimą organizuotis, kūry
biškumą, meilę kraštui, bet kar
tu aiškiai matyti ir silpnoji vie
ta — pasidavimas svetimai įta
kai ir stoka meilės artimui. Ko
dėl mes ją praradome? Juk jos 
buvo pakankamai, kai buvome 
galingi ir laisvi.

Šioje srityje mums labai pa
kenkė carinė okupacija — pa- 
veldėjome ydas rusų tautos, pra
dėjome galvoti kaip vergai, lei
dome save pavergti dvasiškai. 
Nepriklausomybės laikotarpis 
buvo pertrumpas išsivaduoti iš 
okupacijos palikimo. Dvasiai rei
kia ilgo laiko, kad pamirštų bu
vusią vergovę.

Kai lietuvis vėl atgaus dvasi
nę stiprybę, okupacija žymiai 
palengvės ir bus pirmas žings
nis į krašto nepriklausomybės 
atgavimą.

Neužtenka tik norėti nepri
klausomybės — reikia žinoti ir 
kaip dėl jos kovoti.

šiuo metu Lietuvoje yra daug 
lietuvių, kurie yra komunistų 
partijos nariai ir vadovauja įvai
rioms įstaigoms. Kas atsitiktų, 
jeigu kiekvienas partijos narys 
lietuvis kasmet išvytų iš savo 
vadovaujamos įstaigos rusą. Ogi 
per 10 metų kraštas laisviau at
sikvėptų. Žinoma išvyti rusą rei
kia mokėti, t.y. sudaryti “gud
rias” sąlygas, kad rusas išsineš
dintų. šis metodas yra mažiau
siai pavojingas tautai. Tai pui
kiai parodo Gruzijos pavyzdys.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.
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TORONTO"
Metinė ateitininkų šventė bu

vo gausi renginiais. Gegužės 22, 
penktadienio vakarą, buvo su
rengtas laužas High Parke, o 
Prisikėlimo salėje — linksma- 
vakaris. šeštadienis buvo skir
tas paskaitoms bei pokalbiams, 
kuriem vadovavo detroitiškiai
— B. Bublienė, J. Udrienė ir 
dr. R. Kriaučiūnas, šeštadienio 
vakare G. Damušytė skaitė pa
skaitą apie Lietuvos pogrindžio 
veiklą, iliustruodama ją skaid
rėmis. Po jos gana gausūs daly
viai vaišinosi sūriu ir vynu, o 
jaunimas ruošėsi šokiams, ku
rie prasidėjo kiek vėliau. Sek
madienio rytą graži jaunimo 
grupė atliko įžodį, kuriuo įsipa
reigojo dalyvauti ateitininkiš- 
koje veikloje. 10 v. r. visi atei
tininkai dalyvavo Mišiose su sa
vo vėliavomis Prisikėlimo šven
tovėje. Pamokslą pasakė kun. 
J. Staškus. Pagaliau visa šventė 
baigta bendra agape. Platesnis 
šventės aprašymas — vėliau.

Kanados Baltiečių Federaci
jos valdyba posėdžiavo gegužės 
23 d. Latvių Namuose, aptarė 
veiklos reikalus ir iš naujo pa
siskirstė pareigomis, nes atėjo 
laikas perimti pirmininkavimą 
lietuviams. Nauja pirmininke 
išrinkta advokatė Joana Kurai- 
tė, kuri yra ir KLB krašto val
dybos pirmininkė, vicepirmi
ninku J. R. Simanavičius, sekre
tore Irena šernaitė-Meiklejohn, 
Otavos skyriaus atstovas — inž. 
J. V. Danys, vicepirmininku — 
latvių atstovas dr. L. Lukss, vi- 
cėpirm. estų atstovas L. Leivat, 
iždininku estas M. Epner, nare
— I. Leimanis. Revizijos komi- 
sijon iš lietuvių pusės įėjo inž. 
E. Čuplinskas.

Lietuviškoji opera Čikagoje, 
minėdama savo 25-rių metų su
kaktį, stato Ponchielli operą “I 
Lituani”, kurios turinys imtas 
iš Lietuvos istorinės praeities. 
Iš viso bus trys spektakliai — 
birželio 13, 14 ir 20 dienomis. 
Dėl spektaklių brangumo opera 
nebus statoma už Čikagos ribų. 
Antrajame spektaklyje, birže
lio 14, Viltenio vaidmenį dai
nuos torontiškis operos solistas 
Vyt. Paulionis. ... ......

Gražus lietuviškas mergvaka
ris buvo suruoštas gegužės 20 
d. Rūtai Urbonaitei. Apie 300 
viešnių ir rengėjų labai malo
nioj nuotaikoj praleido porą va
landų.

Programai vadovavo R. Jo
naitienė. šeimininkių vardu pa
sveikino S. Aušrotienė. Taip pat 
sveikino ateitininkų ir skautų 
organizacijų atstovai. Progra
mą linksmom humoristinėm 
dainom paįvairino “Volungė”.

Rūta savo padėkos kalboje 
pažadėjo ateityje remti abi or
ganizacijas — 6 vaikus skirti 
skautams ir 6 ateitininkams. 
Jaunikis Marius Rusinas pabai
goje nuoširdžiai padėkojo savo 
vardu visoms viešnioms už at
silankymą ir gausias dovanas.

B, M.
A. a. Sofijos Simonaitienės 

atminimui vietoje gėlių Filome
na Mašalienė paaukojo “T. ži
buriams” $25. A. a. Justino 
Norkaus atminimui K. Z. Ber- 
žanskiai paaukojo “T. Žibu
riams” $20.

KLK Moterų Draugijos Delhi 
skyrius paaukojo “T. Žibu
riams” $50, Toronto Lietuvių 
Golfo Klubas — taip pat $50.

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

W G. DRESHER
D

TK INSURANCE
RESHER-įjARAUSKAS agency

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

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCC
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Martynas Yčas, jn., susituokė 
su Ramona Grigaliūnaite gegu
žės 23 d. Lietuvos Kankinių 
šventovėje. Apeigas atliko kle
bonas kun. J. Staškus, dalyvau
jant reformatų kunigui St. Nei- 
manui iš Čikagos. Vestuvinis 
pokylis įvyko didžiojoje Ana
pilio salėje, kur dalyvavo arti 
400 asmenų, atvykusių iš įvai
rių vietovių. Kadangi abu yra 
buvę “Gintaro” šokėjai, jų ves
tuvėse dalyvavo daug gintarie- 
čių, kurie gražiai dalyvavo pro
gramoje.

Regina ir Stasys Ramanaus
kai susilaukė naujo šeimos na
rio — sūnelio Adomo, o Indrė 
ir Simonas — broliuko.

Ontario vartotojų ir komerci
nių reikalų ministerija patvirti
no kredito kooperatyvo “Para
ma” pavadinimo pakeitimą. Iki 
šiol oficialiuose dokumentuose 
buvo įrašytas šis pavadinimas: 
“Parama (Toronto) Credit 
Union Limited”, pažymint, kad 
ji buvo inkorporuota 1952 m. 
gruodžio 19 d. Dabar oficialus 
“Paramos” pavadinimas yra 
toks: “Parama Lithuanian Cre
dit Union Limited”. Pakeiti
mas padarytas “Paramos” vado
vybei prašant 1981 m. gegužės 
5 d. Dabar visiems bus aišku, 
kad tai lietuvių finansinė orga
nizacija.

“The Toronto Sun” 1981. V. 
21 išspausdino reportažą apie 
kabaretinę programą Danforth 
Music Hall salėje. Jame rašo
ma, kad programą atlieka ir 
“Hummer Sisters” trijulė, ku
rių viena yra Jennifer Puido
kas, dainininkė. 'Prie aprašymo 
pridėta ir minėtos trijulės nuo
trauka.

Labai papiginta kaina par
duodama “Encyclopedia Litua- 
nica”, šeši tomai. Joje sutelkta 
labai daug lituanistinės medžia
gos anglų kalba. Labai naudin
gas leidinys šeimoms ir pavie
niams asmenims. Kreiptis Į 
rtTŽ” redakciją.

PADĖKA
Atėjus į savo mergvakarį bu

vau maloniai nustebinta tokiu 
gausiu viešnių dalyvavimu. 
Nuoširdus ačiū visoms.

Didžiausią savo padėką tariu 
p. A. Skilandžiūnienei ir vi
soms rengėjoms už visą darbą, 
rūpestį, organizavimą, sveikini
mus ir linkėjimus. lan ir savo 
vardu sakau dėkui už puikias 
vaišes, gražias gėles ir daugybę 
dovanų, kurios labai palengvins 
mano naują vedybinį gyvenimą 
ir visada primins mums Jus vi
sas.

Dar kartą visom rengėjom, 
viešniom, ir tom, kurios prisi
dėjo, bet negalėjo dalyvauti, 
nuoširdus ačiū.

Ina Maziliauskaitė
PADĖKA

Esu labai dėkinga visiems, kurie 
mane suprato ligos metu, lankė ligo
ninėje, namuose, skambino telefo
nu, siuntė linkėjimus, gražias dova
nas ir gėles.

Dėkoju dr. Jonui Yčui, dr. C. Bū
rui, Prisikėlimo parapijos kun. kle
bonui Augustinui Simanavičiui, OFM,
L. N. vedėjui Algiui Vaičiūnui, L. N.
M. Būreliui ir pirm. L. Novogrods- 
kienei, Br. Galinienei, J. Vanagie
nei, St. Sinkevičienei, Aid. Genčiu- 
vienei, A. Urkienei, Aid. Skilandžiū
nienei, Aid. Biškevičienei, V. Gry
bienei, B. Abromaitienei, A. Gata- 
veckienei, E. Juknienei, L. Valiukui, 
Alb. Kazlauskienei, Gr. Kaknevičie- 
nei, M. St. Jakubauskams.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju savo 
šeimai — vyrui, svainiui Juozui, sū
nums, marčioms ir vaikaičiams.

Su nuoširdžiu dėkingumu 
visiems —

A. Venslovaitienė

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai
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TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

— Gegužės 22 d. lietuvių kapinėse 
palaidota a.a. Sofija Kusinskienė iš 
Sudburio, 58 metų amžiaus.

— Rengiasi tuoktis — dr. Algis 
Valiulis su Vilta Zubrickaite.

— Aukų vajus Anapilio sodybai 
jau pradėtas. Stambiųjų aukotojų pa
vardės bus įrašytos garbės lentose, 
kurios bus pastoviai iškabintos Ana
pilio salės priesalyje. Aukas pato
giausia įteikti per parapiją (Lithua
nian Martyr’s Church). Jau gautos 
pirmosios aukos — iš Antano Gali- 
naičio $2000, Antano Aulinsko — 
$1000.

— Lietuvių kapinių aptvėrimui 
aukojo $200: J. M. Vaseriai, E. Kau
nienė, A. Vasiliauskienė; $100: K. 
Kukleris, S. Gotšeldas, M. Norman
tienė, J. Vyšniauskas, S. L. Barčai- 
čiai, V. Geras, S. Stankevičius; $50: 
E. Graibienė, A. Mačiulaitis, P. Juo
zaitis, J. Jurkūnienė. Be to, lietu
vių kapinių aptvėrimui aukojo $50: 
J. Danisevičius, R. Draudvila, A. Pet
raitis, A. Underys; $100: J. Gustainis 
(iš V. Moklickaitės palikimo).

— Parapijos skoloms mokėti “Pa
rama” paaukojo $300 (ne $100, kaip 
per klaidą buvo paskelbta “TŽ”).

— Kapinių lankymo dieną, gegu
žės 31, Anapilio salėje bus galima 
gauti pietus, kuriuos paruoš KLK 
Moterų Draugijos Anapilio skyrius. 
Pietauti bus galima po 11 v. Mišių ir 
po 3 v. pamaldų.

— Specialus autobusas kapinių lan
kymo dieną paims maldininkus iš Is
lington© požeminio stoties 2.30 v.p.p. 
atveš Anapilin ir 5 v.p.p. grįš Isling- 
tonan.

— Mišios gegužės 31, sekmadienį, 
10 v.r., už Valiulių, Besąsparių mi
rusius ir a.a. kun. P. Ažubalį, 11 v.r. 
už a.a. Albiną Kazlauskienę.

Lietuvių Namų žinios
— Gegužės 19 d. įvyko LN vi

suomeninės veiklos komisijos sušauk
tas organizacijų pasitarimas, kuria
me buvo aptarti rengiamo 1982 m. 
vasario 20 d. Užgavėnių karnavalo 
reikalai. Organizacijos, norinčios da
lyvauti šiame karnavale, kviečiamo? 
registruotis LN raštinėje iki š.m. 
birželio 25 d.

— “Atžalynas” uoliai repetuoja 
Gedimino salėje, ruošdamasis Kara
vanui ir išvykai į Gaspe.

— “Aitvaro” kviestas Hamiltono 
“Aukuras” suvaidino B. Pūkelevi- 
čiūtės 3 v. išdaigą "Antroji Salomė- 
je painiavose”. Per 200 žiūrovių šil
tai priėmė E. Kudabienės režisuo
tą veikalą, kuris Kanados scenoje bu
vo suvaidintas pirmą kartą. 1980 m. 
aukuriečiai laimėjo Čikagos festiva
lyje pirmą vietą, o M. Kalvaitienė, 
vaidinusi Salomėją, gavo geriausios 
aktorės žymenį.

— LN gavo knygų ir žurnalų iš p. 
Bakevičiaus, p. Baranausko ir p. 
Pocienės.

— Studentų darbų programos rė
muose LN pradėjo dirbti Laima Kri- 
vaitė. Ji yra baigusi Maironio mo
kyklą, lankė augštesniuosius lituanis
tinius kursus, buvo Vasario 16 gim
nazijos auklėtinė, studijuoja Yorko 
universitete.

— Nuo birželio 1 d. gėrimų kainos 
bus pakeltos, prisitaikant prie LCBO 
ir naujų Ontario kainų.

— Ilgo savaitgalio proga LN su
laukė daug svečių. Malonu, kad LN 
popietės yra labai populiarios ir sėk
mingos LN šeimininkės E. Juknienės 
skaniai gaminamo maisto ir tarnau
tojų pastangų dėka.

— LN reikalingi tarnautojai nuola
tiniam arba laikinam darbui. Kreip
tis į LN vedėją.

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.

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. SIMINKEVICIENĖ. 
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

Prisikėlimo parapijos žinios
— šeštinės, kurios šiais metais iš

puola gegužės 28 d., nukeltos į sek
madienį, gegužės 31.

— Pakrikštyta Aušrelė Elizabeth, 
Barrie ir Irenos (Malinauskaitės) 
Wilkinson dukrelė; Kelly Maria, Arū
no ir Dominikos Sabaliauskų duk
relė.

— Ruošiasi tuoktis Rasa žemaitai- 
tytė su David Chrastina.

— Pasiruošimą Sekminėms praves 
prel. V. Balčiūnas šia tvarka: birže
lio 5, penktadienį, 7 v.v., švenčiausio 
adoracija, 7.30 Mišios. Po Mišių Pa
rodų salėje svečias kalbės Sekmi
nių tema ir praves diskusijas, šešta
dienį, birželio 6, Sekminių vigilija ir 
Mišios seselių namuose 4 v.p.p. Sek
madienį, birželio 7, sakys pamokslus 
per visas Mišias ir po kiekvienų Mi
šių teiks palaiminimą šeimoms.

— Informacijų apie parapijos or
ganizuojama kelionę į Šv. Žemę, Ro
mą ir Asyžių rugsėjo 13-26 d.d. ga
lima gauti parapijos raštinėje. Re
gistruotis iki liepos 1 d.

— A.a. Petronėlė Austinskienė, 
75 m., palaidota iš mūsų šventovės 
lietuvių kapinėse. Paliko seserį Mi
kaliną Čikagoje ir seserį Joaną Lie
tuvoje. Laidotuvėmis rūpinosi B. M. 
Rickevičiai.

— Parapijai aukojo: B. M. Ricke
vičiai (a.a. Petronėlės Austinkienės 
atminimui) $200, J. B. Maziliauskai 
$100, A. Dromantienė (savo vyro a.a. 
Leono atminimui) $60 labdarai; K. 
B. Čepaičiai $100 “LKB Kronikai”; 
skoloms mokėti — P. Gulbinskas $25 
ir S. Olekienė $20.

— Stovyklavietės priežiūros sekci
ja, pradėjusi darbus, kviečia galin
čius ateiti į talką šeštadieniais, nes 
yra daug darbų. Prašoma skambin
ti sekcijos pirmininkui K. šapočki- 
nui 762-0455 arba į parapijos raštinę
533- 0621.

— Parapijos kavinėje vasaros me
tu galima gauti kavos ir švelnių 
gėrimų.

— “Aušros” stovykla prasidės lie
pos 5 d., ateitininkų stovykla — lie
pos 20 d.

— Mišios sekmadienį 8 v. už So
fiją Gustainienę, užpr. M. J. Tarvy
dai, 9 v. už Mišių novenai pavestas 
motinas, 10 v. už Krasauskų ir Tom- 
kevičių šeimų mirusius, užpr. O. T. 
Krasauskai, 11.30 už parapiją, 7 v.v. 
už Stefaniją ir Juozą Vaitkevičius, 
užpr. V. Vaitkevičius.

Pavasarinis lietuvių kapinių 
lankymas — gegužės 31, sek
madienį, 3 v. p. p. Ten bus lai
komos Mišios, dalinama Komu
nija, šventinami nauji pamink
lai. Atvykstantieji automobiliais 
prašomi juos palikti Anapilio 
aikštėje. Įvažiavimas — tik iš 
Stavebank Rd. gatvės. Senasis 
įvažiavimas pro kapinių vartus 
— uždarytas.

Pasaulio Komunikacijos Die
na bus gegužės 31, sekmadienį. 
Ta proga kalbės Toronto kardi
nolas G. E. Carteris per televi
zijos 47-tą kanalą 6.10 v. v. To
ronto arkivyskupijos kurija iš
siuntinėjo parapijoms specia
lius maldų tekstus.

Savo metinės šventės proga 
Toronto ateitininkiškasis jauni
mas išleido metinį laikraštėlį 
“Pirmyn Jaunime” 44 nr. Jis 
yra gražiai iliustruotas, pilnas 
straipsnių, eilėraščių, pasisaky
mų, humoro. Dalis laikraštėlio 
skirta Toronto studentų ateiti
ninkų veiklai ir jų pasisaky
mams lietuviškumo klausimu. 
Skyriaus pabaigoje studentų 
pirm. Ant. Rašymas sako: “Sun
kiai dirbom, daug laiko įdėjom 
ir net nejutom, kaip tie metai 
prabėgo”. Laikraštėlį redagavo 
Dana Čepaitė, iliustravo pati 
redaktorė, Bernadeta Abromai
tytė, Violeta Slivinskaitė, Leta 
Vaitonytė.

Reikalinga pagalbinė moky
toja lietuvių vaikų darželiui To
ronte (57 Sylvan Ave). Galėtų 
dirbti visą laiką arba tik keletą 
valandų į dieną. Dėl sąlygų ir 
atlyginimo teirautis telefonu
534- 5773 (Skelb.).
PARDUODAMA: Victoria Harbour 
vietovėje 111 akrų žemės sklypas už 
$65.000 ir Tottenham-Beeton 100 ak
rų žemės sklypas. Skambinti Jonui 
tel. 1-705-538-2202.

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

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. 1-705- 
538-2202.
JIEŠKOMA 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 767- 
6806. Namas — tik trys minutės 
pėsčiom nuo Jane požeminio stoties.
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\ Dailininkės Reginos Žiūraitienės \ 
\ meno PARODA- j
\ VILNIAUS VAIZDAI
į įvyks gegužės 30 - 31 dienomis Anapilio Parodų salėje. 't 
\ ATIDARYMAS - gegužės 30, šeštadienį, 4 v.p.p. Sekmadienį paroda bus 't 
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į Parodą globoja — Anapilio Moterų Būrelis į
8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8

Sibirinių trėmimų 40-ji su
kaktis bus minima visų baltie- 
čių birželio 11, ketvirtadienį, 
7.30 v. v., Sv. Mykolo katedroje 
bendromis pamaldomis. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas kun. 
K. Pugevičius iš Niujorko, reli
ginės šalpos reikalų vedėjas. 
Giedos lietuvių vyrų choras 
“Aras” vadovaujamas V. Veri- 
kaičio.

A. a. kun. P. Ažubalio mirties 
metinės bus minimos birželio 
13, šeštadienį, 10 v. r., Lietuvos 
Kankinių šventovėje. Pamokslą 
pasakys ilgametis velionies 
bendradarbis kun. dr. J. Gu
tauskas. Lietuvių visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

Daugiakultūris Ontario festi
valis prasidėjo gegužės 25 d. ir 
baigsis gegužės 30 d. Kas vaka
rą 8 v. St. Vladimir’s Institute 
(620 Spadina Avė.) vaidinama 
muzikinė komedija “Lysistra- 
ta”, išversta iš graikų kalbos. 
Režisorius — Adolf Taman, če
kas, aktoriai — įvairių tautybių. 
Jų tarpe yra trys lietuviai: Al
dona Dargyte-Byszkiewitz, Te
resė Slenienė ir muz. Jonas Go- 
vėdas. Pastarasis parašė kaiku- 
rias vaidinimo dainas, sukūrė 
joms muziką ir dalyvauja vaidi
nime. Įėjimas — $5, pensinin
kams ir studentams — $4. Mi
nėtoji vieta pasiekiama požemi
niu, važiuojant iki Spadina Avė. 
Rengėjai kviečia lietuvius susi
domėti šiuo vaidinimu.

Karavanas
Toronto tautybių savaitė — 

Karavanas, kuriame lietuviai 
dalyvauja su “Vilniaus” pavil
jonu, yra vienintelė proga me
tuose pasirodyti svetimtaučių 
visuomenei. Paviljono ruoša 
daug kainuoja ir jėgomis, ir pi
nigais, tačiau patyrimas rodo, 
kad “ką įdėsi, tą ir rasi”. Sį pap
rastą pasakymą galima pritaiky
ti kiekvienam užsimojimui.

KLB Toronto apylinkės val
dyba kreipiasi vėl į visus, norė
dama atnaujinti tą vieningą 
darbštumo dvasią, kuria praei
tyje pasižymėjo Toronto lietu
viai savo veikloje. Net sunkiau
sias darbas palengvėja, kai at
siranda entuziastingų talkinin
kų. Tokių ir jieškome šių metų 
“Vilniaus” paviljonui.

Talkininkų susirinkimas 
įvyks birželio 1, pirmadienį, 
7.30 v. v., Toronto Lietuvių Na
mų Gedimino menėje (salė D, 
III augšte). Kviečiame visus, 
kurie galėtų prisidėti prie pa
viljono darbo, t. y. salių puoši
mo, maisto bei gėrimų pardavi
nėjimo ir t. t.

Karavano datos: nuo birželio 
19, penktadienio, iki birželio 
27, šeštadienio. “Vilniaus” pa
viljono valandos: šiokiadieniais 
nuo 6 iki 11 v. v., savaitgaliais 
nuo 3 v. p. p. iki 11 v. v.

Jieškome taip pat savanorių 
ponių, kurios iškeptų pyragų 
(pardavimui) šeštadieniui, bir
želio 20, ir sekančiam šeštadie
niui — birželio 27. Toronto mo
terų būreliai vėl maloniai suti
ko pagaminti ir pardavinėti py
ragus visais kitais vakarais.

Kas galėtų paaukoti laiko, iš
kepti arba pardavinėti pyragų, 
prisidėti prie paviljono darbų 
arba paskolinti eksponatų, bet 
negalėtų dalyvauti posėdyje, 
prašome skambinti Linai Kulia- 
vienei dienos metu 236-1048 ir 
palikti pavardę.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė su atskira prausykla. Skam- 
binti tel. 536 4968 Toronte.
GARANTUOTAS PELNAS — $25,- 
000 j metus, auginant žuvavimul slie
kus atliekamu laiku. Garantuotai 
pirksime jų už $30.000 į metus. Rei
kalaujama įmokėjimui $3,890. Dėl 
tolimesnių informacijų skambinkite 
arba rašykite — Delite Ecology Sys
tems, 6533 Mississauga Rd., Missi
ssauga, Ont. L5N 1A6. Tel. 416-821- 
2151.

STOVYKLA
WASAGOJE

įvyks š.m.
rugpjūčio 2-15 
dienomis.

Veiks virtuvė. Kreiptis [raštinę tel. 532-3311

toronto Lietuvių vyrų 
CHORO “ARAS” 

PLOKŠTELĖS VAJUS
Š.m. vasario 8 d. vyrų choras savo koncerto metu paskelbė 

“ARO” plokštelės vajų. Per šiuos tris mėnesius “ARAS” 
susilaukė daug moralinės ir finansinės paramos. Mecenatų ir 
aukotojų pavardės buvo skelbiamos “TŽ", bet visdėlto pasitaikė 
pasikeitimų ir klaidų. Čia skelbiamas sąrašas apima visus 
mecenatus ir aukotojus nuo vasario 8 iki gegužės 12 d.

GARBĖS MECENATAS: 
Kanados Lietuvių Fondas $500.

MECENATAI:
$250: Toronto L. Namai; $150: A.ir A. Šmigelskiai; $145: J. 

Danaitis; $125: Mažosios Lietuvos Moterų Draugija; $100: A. 
Baltrūnas (Tottenham), V. ir I. Biskiai, O. Dementavičienė (J. De- 
mentavičiaus atm.), V. ir I. Ignaičiai, J. Jablonskis, P. Jocius 
(Rodney), H. Kairienė (Hamilton), W. Kiškūnas, T. Kiškūnienė, 
KLB Toronto apyl., p.p. Krilavičiai, J. ir A. Lajukai (Newmarket), 
kun. J. Liauba (St. Catharines), B. Mikšys, K. Mikšys (Hamilton), 
Z. Mockus (Rodney), J. Petrauskas, Prisikėlimo Par. Kredito 
Kooperatyvas, A. Sagevičius, A. ir O. Starkus, kun. J. Staš
kevičius, P. Šidlauskas (Welland), Toronto lietuvių kred. 
kooperatyvas “Parama”, R. Tumpa, V. Zadurskis, I. Zubienė 
(Hamilton), P. Žiulis, J. Vaškela, J. Venclovaitis.

CHORISTAI MECENATAI:
$150: V. Siminkevičius, $123.45: V. Gražulis; $100: A. 

Grigaitis, V. Gumauskas, J. Karasiejus, V. Karnilavičius, P. 
Kevalaitis, J. Maniuška, V. Melnykas, P. Murauskas, J. 
Nešukaitis, A. Paulius (Hamilton), V. Pečiulis, A. Povilauskas 
(Hamilton), T. Stanulis, P. Šturmas, L. Valiukas, V. Zadurskis.

AUKOTOJAI:
$50: S. Jurgelis, A. Kuzmarskis, V. Marcinkevičius, V. 

Seniūnas, dr. J. Sungaila; $20: J. Trinkūnienė; $10: K. Bal- 
trimaitis, E. Siman, P. Lukošius.

Iš viso suaukota $6,243.45.

Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras” nuožirdžiai dėkoja 
visiems mecenatams ir aukotojams už jųduosnumą ir pritarimą 
lietuviškai dainai. Mecenatai, paaukoję nemažiau kaip $100 (iš 
karto ar dalimis) gaus nemokamai “Aro plokštelę, ir jų pavardės 
bus įrašytos plokštelių viršeliuose.

Plokštelė rekorduojama gegužės 23 ir 30 d.d. “Arui” ir sol. 
V. Verikaičiui pritars specialus styginių instrumentų ir dūdų or
kestras.

Dali. Algmino meno paroda ir “Aro” plokštelės sutik
tuvių koncertas įvyks š.m. spalio 24 ir 25 d.d. Lietuvių 
Namuose, dalyvaujant svečiams solistams.

Infliacija palietė ir mūsų plokštelės išleidimą—kainuos apie 
$11,000-12,000.

Kviečiame visus įsijungti į mecenatų eiles ir tuo pagreitinti 
plokštelės išleidimą. Aukas galima perduoti “Aro” dirigentui sol. 
Vaclovui Verikaičiui, valdybos nariams, choristams, arba siųsti 
“Aro” reikalų vedėjui-iždininkui T. Stanuliui, 81 Norseman St., 
Etobicoke, Ont. M8Z 2P7, tel. 231-4937(416).

Toronto Lietuvių Vyrų ' 
Choro “Aras" valdyba

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:
Terminuotus vienerių metų 
Indėlius ....................................... .
Uždarus terminuotus vienerių 
metų indėlius ............................. .
Specialias taupomąsias s-tas 
Taupomąsias sąskaitas..............
su drauda iki $2,000 
Čekių sąskaitas ........................... .

14.75%

. 15.5
13.5 

.. 11

6

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

3907 A Rosemont
KASOS VALANDOS

1465 DeSeve
Pirm., Antr., Treč.

Ketvirtadieniais

Penktadieniais

Sekmadieniais 10.30—12.45

9 — 3

12 — 8

12 — 6

6 — 8

12 — 6

Šv. Kazimiero parapijoje. Sekma
dienį, gegužės 17 d., 11 v.r. Mišias 
atnašavo kun. M. Milox — mūsų cho
ro vedėjas. Visiems tikintiesiems jis 
padarė didelę staigmeną, nes dides
nę dalį Mišių atnašavo lietuvių kal
ba, o likusią — prancūziškai. Jis yra 
nuoširdus ne tik mūsų parapijos, bet 
ir visų mūsų bičiulis. Jis yra atvykęs 
iš Prancūzijos ir sakosi, jog tarp 
mūsų jis yra suradęs antrą savo tė
vynę.

— Parapijos choras skaičiumi nėra 
gausus, amžiumi nėra jau toks jau
nas, bet kokybe yra gana pajėgus. 
Kiekvieną sekmadienį 11 v. pamaldų 
metu jie gražiai atlieka savo pareigą. 
Pamaldų dalyviai yra nuoširdžiai dė
kingi choro vedėjui kun. M. Milox 
ir choristams už reguliarų giedojimą.

— L. ir K. Ambrasų sūnus Edis ir 
marti Fransine po 5 m. laukimo 
(adoptavimo keliu) susilaukė duk
relės, kuri bus krikštijama Melisos 
vardu. Jaunieji tėvai jaučiasi lai
mingi su gražia dukrele, o “seneliai” 
— vaikaite, kuri yra antra po vaikai
čio Eriko.

— Tebeplaukia aukos mūsų sve
tainės atnaujinimui. Aukojo: A. Lie- 
pinaitienė $20, K. Mickūnas, Vaps- 
vienė, Meištienė — po $10, Bilels- 
kienė — $2. (Meištienė aukojo du
kart po $10). Iš viso jau suaukota 
$2581. K. A.

Naujas Montrealio lietuvių mer
gaičių choras po labai sėkmingo 
krikštynų koncerto pasivadino “Pa
vasario” vardu. Choro kūmais buvo 
sol. G. Capkauskienė ir Zigmas La
pinas. Prieš koncertą-krikštynas in- 
vokaciją sukalbėjo kun. J. Kubilius, 
SJ. Choras atliko 11 dainų, iš kurių 
3 su G. Capkauskiene. Ypatingai 
gražiai skambėjo B. Budriūno “Ver
pėjos daina” iš kantatos “Lietuvos 
šviesos keliu”. Solistė ją atliko prie 
lietuviško verpimo ratelio, pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, šią dainą 
mergaitės dedikavo savo motinoms.

Po koncerto Montrealio “Gintaro” 
ansamblisir AV parapijos choras ap
dovanojo mergaites gėlėmis. Choris
tės gi savo ruožtu įteikė dovanas 
kūmams — G. Capkauskienei ir Zig
mui Lapinui, choro organizatorei J. 
Baltuonienei ir jų mylimai vadovei 
seselei Teresei. Koncerto oficialią da
lį pranešinėjo choristės D. Jagelytė 
ir T. Keršytė, o visą programą — V. 
Piečaitis.

“Pavasarį” sveikino įvairios Mont
realio organizacijos, pavieniai asme
nys, Klevelando Čiurlionio ansamb
lio vadovai p.p. Mikulskiai ir To
ronto “Volungė”.

Į šį koncertą atsilankė nepapras
tai daug žmonių. Mūsų padangėje tai 
jau gana retas dalykas. Mergaičių 
choro gimimas Montrealyje gal ir 
buvo tas nepaprastas įvykis, kokių 
šiais laikais jau mažai bepasitaiko. 
O specialiai chorui sukurtoji Zigmo 
Lapino daina “Pavasaris”, taip sėk
mingai ir sutartinai pirmą kartą nu
skambėjusi mūsų padangėje, lai savo 
garsais pradžiugins ir kitas lietuviš
kas kolonijas!

A.a. Nijplė Akstinienė-Sideravičiū- 
tė, 54 m. amžiaus, staiga mirė gegu
žės 6 d., palikdama dideliame nuliū
dime vaikus Silviją Staškevičienę bei 
Divainį, tetą Onutę Bieliūnaitę ir 
daug giminių JAV-se. Velionė buvo 
našlė prieš kurį laiką mirusio akto
riaus ir dailininko Juozo Akstino.

KLB Montrealio apylinkės valdy
ba su Jaunimo S-ga surengė Motinos 
Dienos minėjimą, pasikviesdama pa
skaitininke E. Bradfinaitę iš Vašing
tono. Gausiai susirinkusiai publikai 
paskaitininke kalbėjo temo “Moteris 
lietuvių tautosakoje” ir rodė filmą 
iš Pensilvanijos lietuvių gyvenimo.

Tą pačią dieną Seselių Namuose 
įvyko šeštadieninės mokyklos užbai
gimo iškilmės, šiemet šeštadieninę 
mokyklą baigė 7 mokiniai. Jiems bu
vo įteiktos KLB Montrealio apylin

%

%

DUODA PASKOLAS: 
Nekilnojamo turto 
Asmenines Ir 
prekybines 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $10,000

YRA MADINGA
paskelbti žemas draudos kainas

DEJA...
kainos buvo tik laikinas reiškinys

DABAR
prašome palyginti kainas ir draudas

A D A M O N I S
INSURANCE AGENCY INC.

Pirmoje vietoje mes siūlome patarnavimą 
parūpinant draudą ir nelaimės atveju 

už standartinę kainą.

TEL.:722-3545

kės v-bos skirtos dovanos, šeštadie
ninės mokyklos vedėja M. Jonynienė 
pasveikino baigusius šeštadieninę 
mokyklą, diplomus įteikė kun. J. 
Kubilius, o dovanas — J. Šiaučiu- 
lis. Po iškilmių abiturientų vardu 
padėkos žodį tarė A. Verbylaitė. Vi
si pasivaišino kava ir pyragais.

“Litas” paskutiniame savo posėdy
je priėmė nutarimus, įgalinančius 
sėkmingą taupymą. 1. Mokama 15,5 
% už garantuotus invesatvimo certi- 
fikatus su sąlyga, kad mažiausia įdė
ta suma bus $1000 ir nebus išimta 
per vięnerius metus, 2. Įvesti trum
palaikiai indėliai ir už juos moko
ma 16% ar pagal susitarimą, įne- 
šant ne mažesnę kaip $20.000 sumą. 
3. Įvesta speciali taupomoji sąskaita, 
už kurią mokoma 13,5%. ši sąskaita 
neturi gyvybės draudimo. 4. Termi
nuotų indėlių palūkanos yra pakeltos 
iki 14.75% vieneriems metams, įne- 
šant ne mažiau $1000.

“Lito” valdyba tikisi, kad šis palū
kanų pakėlimas patenkins narių pa
geidavimus ir paskatins daugiau nau
jų narių įsijungti į finansinę “Lito” 
veiklą.

“Litas” perėjo į vasaros darbo va
landas ir nuo gegužės 15 d. iki spalio 
15 d. sekmadieniais yra uždarytas.

Genovaitė Kudžmienė grįžo po sėk
mingai praleistų atostogų Europoje; 
aplankė šv. Žemę ir kitas žymias 
vietoves. Ji yra KLK Moterų D-jos 
Montrealio skyriaus valdybos pirmi
ninkė.

AV parapijos šventovėje kiekvieną 
vakarą visą gegužės mėnesį vyksta 
gegužinės pamaldos, į kurias atsi
lanko nemažai žmonių. Būtų malo
nu matyti daugiau jaunimo. Seselė 
Teresė vadovauja giedojimui. Lais
vajame pasaulyje mes tik vieną, mė
nesį turime paskyrę vakarinei mal
dai, būtent, gegužį. Pavergtoje Lie
tuvoje yra ne tik gegužinės, bet ir 
birželinės ir spalio mėnesio pamal
dos. Ir į jas atsilanko daug žmo
nių. Mes gi, džiaugdamiesi religine 
laisve, galėtume daug gausiau daly
vauti gegužinėse pamaldose.

Jūrų šaulių kuopa “Neringa” bir
želio 7, sekmadienį tuojau po pamal
dų, AV parapijos salėje ruošia pa- 
gerbtuVes-pietus kun. Juozui Ara- 
nauskui pagerbti jo 65-rių metų am
žiaus sukakties proga. AV parapija 
ir visos organizacijos kviečiamos da
lyvauti. N. B.

Joninės — kun. klebono Jono Ku
biliaus, SJ, 75 metų amžiaus ir Mont
realio Jonų, Petrų-Povilų pagerbi
mas rengiamas birželio 21, sekmadie
nį, 12 v., Aušros Vartų pąr. salėje. 
Rengėjas — LK Mindaugo šaulių 
kuopa, talkinama Aušros Vartų para
pijos komiteto. A. M.

Sibirinių trėmimų minėjimas Mont
realyje įvyks birželio 11, ketvirtadie
nį, 7 v.v. Dominion Square aikštėje. 
Bus padėtas vainikas už žuvusius bei 
nukankintus Baltijos ir kitų kraštų 
gyventojus. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas Kvebeko liberalų partijos 
atstovas Ciaccia. Po to 7.30 v. Mont
realio katalikų katedroje bus religi
nis koncertas, dalyvaujant Baltijos 
kraštų meniniams vienetams. Lie
tuviams atstovaus AV parapijos vy
rų choras. Šiais metais minėjintjui 
vadovauja lietuviai. v

Ateitininkų susirinkimas. Gegužės 
15 d. P. Adamonio namuose ateiti
ninkai turėjo savo susirinkimą. Jie 
jau pradėjo ruoštis kandidatų įžo
džiui. Metinę šventę numatyta rengti 
rudenį. Į Toronto ateitininkų metinę 
šventę buvo nuvykę 6 atstovai: Juli
ja, Janina, Irena ir Marytė Adamo- 
nytės, Paulius Mališka ir Gediminas 
Murauskas.

Regina ir Juozas Piečaičiai susilau
kė sūnaus, kuriam duotas Juozo var
das. Naujuoju vaikaičiu džiaugiasi 
seneliai Danutė ir Bronius Staške
vičiai bei M. Piečaitienė. N. B.


