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Su nauja reikšme
Sausio mėnesio viduryje ar pabaigoje prieš keletą 

metą vis girdėdavom dažnus minėjimus Klaipėdos atva
davimo sukakties. Ilgą laiką tiek nepriklausomoje Lie
tuvoje, tiek išeivijoje ta sukaktis buvo aktuali, patraukli, 
reikšminga, nes primindavo lietuvių žygį, laimėjusį taip 
svarbų uostą Lietuvai, būtent, Klaipėdą. Be to, ši sukak
tis buvo ir simbolis lietuvių tautos dėmesio Mažajai Lie
tuvai, siekiančiai susijungti su Didžiąja Lietuva vieno
je nepriklausomoje valstybėje. Deja, pastaraisiais me
tais tradicinių Klaipėdos atvadavimo minėjimų mažai 
begirdėti, o ir tie, kurie dar surengiami, nedaug besu- 
traukia dalyvių. Ar tai ženklas, kad lietuviams Mažoji 
Lietuva neberūpi? Anaiptol! Kaip Vilniaus sritis, taip 
ir M. Lietuva tebėra tikrosios Lietuvos dalis. Ji negali 
būti užmiršta, kaip negali būti užmiršta ir pati Lietuva. 
Kadangi ir Vilnija, ir M. Lietuva yra grasomos sritys, 
turinčios priešų iš kaimyninių tautų, susilaukia ypatin
go dėmesio lietuvių tautoje, siekiančioje visų savo etno
grafinių žemių sujungimo vienoje valstybėje. Jei šiuo 
metu išeivijoje mažiau begirdėti įprastinių minėjimų 
ir dar mažiau juos rengiančių veikėjų, reiškia, kad se
noji trafaretinė forma yra atgyvenusi savo amžių, kad, 
pasikeitus situacijai, reikia jieškoti naujų kelių.

ĮPRASTINIŲ minėjimų forma iš viso yra nebepopu
liari, nusibodusi, ypač jaunimui. Vien dėlto daugelis 
mūsų buvusių populiarų minėjimų nebeteko 

anksčiau turėtų gausių dalyvių. Radus naują, patrauklią 
formą, ta pati idėja gali vėl suaktualėti. Pvz. sena yra 
mažlietuvių šiupinio tradicija, bet ji ir šiandieną yra 
populiari ten, kur tinkamai minima. Sakysime, Toronte 
mažlietuvių rengiamas šiupinys priklauso prie didžiųjų 
tradicinių renginių. Šia kryptimi reikėtų eiti dar toliau ir 
ruošti ne tiktai tradicinį šiupinį, bet ištisą Mažlietuvių 
Dieną su kultūrine programa. Ribotis vien tiktai 
Klaipėdos atvadavimo minėjimu yra permaža. Mūsų vi
suomenei šiuo metu svarbu pažinti mažlietuvių kultūrą, 
jų gyvenimą, jų praeitį, jų įnašą į lietuvių tautos lobyną. O 
mažlietuviai turi kuo pasirodyti. Juk jų kultūriniame 
įnaše matyti tokios pavardės, kaip Mažvydas, Rėza, 
Donelaitis, Vydūnas, Simonaitytė, Gaigalalcrs,’Jankus, 
Jagomastas ir daugybė kitų. Vadinamieji didlietuviai 
permažai pažįsta mažlietuvių kultūrą, jos praeitį ir 
dabartį. Mažlietuvių Diena ar bent Mažlietuvių Vakaras 
didesnėse išeivijos lietuvių kolonijose daug kam būtų be
veik naujas pasaulis, ypač jaunajai kartai. Tai būtų ak
tualija, kuri domintų plačiąją visuomenę ir telktų jos 
dėmesį Mažajai Lietuvai kaip Lietuvos daliai.

KAS turėtų imtis iniciatyvos? Visų pirma — patys 
mažlietuviai. Jie išeivijoje galbūt nėra gausūs, 
tačiau turi gerų pajėgų. Dabartinė jų veikla yra 

nukreipta daugiausia į politinę sritį. Veikia Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, kuris, kaip politinė 
grupė, dalyvauja VLIKe. Tai neabejotinai reikalinga or
ganizacija, bet jos apimtis ribojasi politine sritimi. 
Reikėtų kultūrinio pobūdžio organizacijos, kuri visą 
veiklą pasuktų kultūrine-etnografine linkme, siekančia 
ne tik lietuvių visuomenę, bet ir kitataučių. Taip būtų 
liudijamas istorinis M. Lietuvos sričių lietuviškumas, 
reikšmingas ir ateičiai. Jei mažlietuviai jaustųsi 
nepakankamai gausūs ir pajėgūs tokiai veiklai, galėtų 
ateiti talkon didlietuviai, ypač tie, kurie yra gyvenę 
Klaipėdos krašte. Panašaus pobūdžio organizacija buvo 
įsteigta Kanadoje prieš keliolika metų ir pasivadino 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija. Jos betgi tikslas 
buvo politinis ir labdarinis. Kurį laiką ji sėkmingai reiš
kėsi, bet dabar apie ją nieko nebegirdėti. Atrodo, tektų or
ganizuoti naujus vienetus mažlietuvių ir jų bičiulių, suin
teresuotų ypač kultūrinio-etnografinio pobūdžio veikla, 
ateinančia su nauja reikšme. Tai atkreiptų dėmesį 
plačiosios visuomenės ir išlaikytų M. Lietuvos klausimą 
gyvą išeivijoje, laukiančioje naujos Lietuvos perspek
tyvų.

Pasaulio įvykiai
LAISVASIS PASAULIS SAUSIO UŽBAIGĄ PASKYRĖ karinio 
režimo užgniaužtai “Solidarumo” unijai ir Lenkijai. Specialias 
demonstracijas organizavo profesinės sąjungos, o pusantros 
valandos televizijos programą “Leiskit Lenkijai būti Lenkija”, 
kainavusią pusę milijono dolerių, paruošė tarptautinė JAV ry
šių agentūra. Jon buvo įjungti keli aktoriai, dainininkai, poetas 
Č. Milašius, laisvojo pasaulio vadų pareiškimai —JAV prez. R. 
Reagano, Prancūzijos prez. F. Mitterando, V. Vokietijos kancle
rio H. Schmidto, Kanados, Britanijos, Norvegijos, Portugalijos, 
Belgijos, Liuksemburgo, Ispanijos, Italijos, Islandijos, Japoni
jos, Australijos premjerų. Juos papildė anksčiau Lenkijos klau

KANADOS ĮVYKIAI

Biudžetas jaudina piliečius
Kanados parlamentas vėl pra

dėjo savo posėdžius po mėnesį 
laiko trukusių vasaros atosto
gų. Jų metu parlamentarai tu
rėjo progą susitikti su rinkė
jais savo apylinkėse, susipa
žinti su dabartinėmis jų nuo
taikomis. Dienraštis “The To
ronto Star" telefonu apklausi- 
nėjo 112 parlamento narių, no
rėdamas išaiškinti pagrindi
nes problemas. Net 49% ap
klaustų parlamentarų pareiš
kė, kad didžiausią problemą 
sudaro finansų ministerio A. 
MacEacheno 1981 m. lapkričio 
12 d. paskelbtas biudžetas, la
biausiai suerzinęs kanadie
čius. Pasak Montrealyje išrink
to liberalo R. Blakerio, rinkė
jams rūpi tik biudžetas. Antro
je vietoje, apklaustų 25% par
lamentarų nuomone, yra ne
darbas, trečioje su 23% — eko
nomija. Tad visiškai nenuosta
bu, kad parlamente pirmiau

sia ir iškilo ginčas dėl nepopu
liaraus biudžeto. Konservato
rių vadas J. Clarkas pasiūlė 
naujus parlamento rinkimus 
A. MacEacheno biudžeto temo
mis. Esą biudžete numatytas 
mokesčių reformas galima įgy
vendinti tik su rinkėjų prita
rimu. J. Clarkas tikėjosi, kad 
bent dalis biudžetu nusivylu
sių liberalų pritars jo iškel
tam naujo biudžeto reikalavi
mui. J. Clarko reikalavimas 
betgi buvo atmestas 129:108 
balsų rezultatu. Socialistų va
do E. Broadbento pasiūlytas 
palūkanų mortgičiains sumaži
nimas ir pajamų mokesčio pa
didinimas bankų pelnui susi
laukė tokio paties likimo 129: 
107 balsų santykiu. Tokiu pa
čiu rezultatu buvo atmestas 
ir konservatorių reikalavimas, 
kad šis klausimas vėl būtų 
svarstomas vieneriems me
tams praėjus. (Nukelta i 8-tą psl.)

Sv. Tėvas JONAS-PAULIUS II. įšventinęs vyskupu kunigą JONĄ-VYTAUTĄ BULAITI Šv. Petro bazilikoje Romoje 
1982 m. sausio 6 d., kalbasi su įšventintuoju ir jo molina ONA BULAITI ENE. Prie jos — naujojo vyskupo sesuo KRISTI
NA ir kiti šeimos artimieji bei bičiuliai Nuotr. Juozo Bulaičio

PRANEŠIMAS IŠ STOCKHOLMO

Švedų spauda apie baltiečius
Galima pasidžiaugti, kad pas

taruoju metu Švedijoje atgims
ta susidomėjimas savo kaimy
nais kitoje Baltijos jūros pu 
sėje. Čia, be abejonės, nemažą 
vaidmenį atliko neprašyta 
sovietinio povandeninio laivo 
“viešnagė” Švedijos pakran
tėje. Lenkijos įvykiai švedams 
padarė didelį įspūdį, sužadino 
užuojautą lenkams ir paska
tino griežtesnes nuotaikas so
vietų atžvilgiu. Tokiu būdu ir 
didieji švedų laikraščiai 
pradeda daugiau rašyti apie 
Baltijos kraštus.

“Nepažįstami kaimynai”
Prieš pat Kalėdas Stockhol- 

mo dienraštis “Svenska Dag
bladet” paskyrė net du pusla
pius savo “nepažįstamiems 
kaimynams”. Išspausdino di
delį visų trijų Baltijos valsty
bių žemėlapį, pieštą dail. 
Bengto Salomonssono ir pa
puoštą tautinėmis spalvomis: 
estų mėlyna-juoda-balta, lat
vių raudona-balta-raudona ir 
mūsų geltona-žalia-raiįdona.

Platų straipsnį “Mūsų nepa
žįstamieji kaimynai” parašė 
buvęs ilgametis dienraščio 
korespondentas Maskvoje — 
Ingmaras Lindmarkeris. Esą 
dabar daug kalbama apie ge
ležine ranka suspaustą Len
kiją, bet beveik nieko negir
dėti apie tris Baltijos šalis, 
kurios jau keturi dešimtme
čiai negailestingai engiamos. 
O kaip tik jas antrasis pasau
linis karas labiausiai nu
skriaudė, ištrindamas iš že
mėlapio kaip savarankiškas 
valstybes.

Išmoko tylėti
Autorius savo reportaže už

sibrėžė papasakoti trijų bro
liškų šiaurės šalių istoriją, 
jų pavergimą ir pasipriešini
mą, rezignaciją ir viltis. Iš 
Maskvos į Taliną atvykęs ko
respondentas čia pasijaučia 
tarsi sugrįžęs namo į Vakarus. 
Bet kas atplaukia laivu iš Va
karų, čia pasijunta atsidūręs 
Rusijoje. Po penkiolikos metų 
aplankęs Taliną švedas kores
pondentas matė gilius rusini
mo pėdsakus gatvių vaizduose 
ir žmonių veiduose. Talinas 
apsilankiusiam šiauriečiui at
rodo tarsi okupuotas Helsin
kis ar Stockholmas, nors prie
spaudos nematyti — teigia 
Lindmarkeris ir čia pat pri
duria: “O gal taip tik atro
do, nes apie tą priespaudą la
bai mažai ką žinome. Turistas 

gali maloniai paviešėti, o vie
tiniai išmoko tylėti. Tik ne
lauktuose sus- tikimuose, sau
gioje aplinkcĮp? galima paste
bėti kartėlį ir pasipriešinimą. 
Iš tylaus pokalbio restorane, 
iš atsitiktinių susitikimų, 
žvilgsnių ir ašarotų akių 
šventovėje turistas gali šiek 
tiek suprasti kaimynių tautų 
pavergimą ir nusiminimą. Ta
da galima sutikti žmonių, ku
rie tebegyvena viltimi prieš 
visokį protą, o sovietinį lai
kotarpį laiko tik įtarpu kovo
je už nepriklausomybę.”

Praeitis ir dabartis
Pažymėjęs glaudžius Estijos 

ir Švedijos ryšius praeityje, 
“Svenska Dagbladet” kores
pondentas primena, kad Lie
tuva praeityje buvo didelė 
Europos galybė, vėliau susi
jungusi su Lenkija, 18 š. gale 
nukariauta Rusijos. Šiandien 
baltiečių mokykliniam jauni
mui primestuose sovietinės 
istorijos vadovėliuose teigia
ma, kad trumpą nepriklauso
mybės laikotarpį žymėjo fašis
tinė diktatūra. Iš tikrųjų tos 
trys šalys niekad neturėjo di
desnės laisvės, kaip anuomet, 
teigia Lindmarkeris.

Atpasakojęs Hitlerio ir Sta
lino sąmokslo padarinius, au
torius pažymi, kad Švedija 
buvo pirmoji valstybė, kuri 
po hitlerinės Vokietijos pri
pažino Baltijos valstybių pri
jungimą, nes jų pasiuntiny
bes perdavė sovietams. Vė
liau buvo teigiama, kad Šve
dija pripažįsta sovietinę Bal
tijos valstybių okupaciją tik 
faktiškai, bet ne teisiškai. Vis- 
dėlto didžiosios Vakarų vals
tybės ir šiandien palaiko for
malius diplomatinius santy
kius su trim savarankiškom 
Baltijos valstybėm. Kai 1975 m. 
buvo pasirašyti Helsinkio susi
tarimai, Amerika ir Prancū
zija atskirais pareiškimais 
pakartojo, kad jos nepripažįs
ta Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
sovietinės aneksijos. “Kodėl 
estų tautai neleidžiama pla
čiai tvarkyti savo valstybę, kai 
mažos Maldivų ar Nauru salos 
gali būti nepriklausomos ir 
priklausyti Jungtinėms Tau
toms? Tokį klausimą 1972 m. 
kėlė Estų Demokratinio Išsi
laisvinimo Sąjūdis savo raš
te Jungtinėms Tautoms.

Tyli kova
Pokario kovas už laisvę šeš

tame dešimtmetyje pakeitė pa

syvus pasipriešinimas, kuris 
nuo septintojo dešimtmečio 
pabaigos pradėjo reikštis nau
jomis formomis. Prieš Maskvos 
jėgos persvarą baltiečiai gina 
savo kultūrą ir istorinį paliki
mą. Rusinimas varžo Baltijos 
kraštus kaip tramdomieji 
marškiniai, bet kova vyksta 
už kalbos ir sąmonės išsaugo
jimą ateičiai, kurioje nebus 
smurto ir svetimųjų valdžios.

Tokiomis mintimis baigė sa
vo reportažą “Svenska Dagbla
det” bendradarbis Ingmaras 
Lindmarkeris. Pateikdamas 
kitoje vietoje svarbiausius sta
tistinius duomenis, jis pažymi, 
kad Estija yra šiuo metu turtin
giausia sovietinė respublika, 
Latvijoje — tik pusė gyventojų 
latviai, Lietuvoje — tautišku
mas remiasi katalikybe.

Ištremtas žurnalistas
Pernai nemažai įdomių pra

nešimų iš Baltijos respublikų 
paskelbė kito didelio šve
dų dienraščio korespondentas 
Maskvoje — Staffanas Teste. 
Jis buvo vienas iš nedaugelio 
vakariečių, kurie nuolat do
mėjosi šiais kraštais ir pa
sinaudojo visomis labai ribo
tomis galimybėmis juos aplan
kyti. Už tai Maskva atsilygi
no, paskelbusi jį nepageidau
jamu asmeniu. Jį kaltino, kad 
nesilaikęs žurnalistams nu
statytų taisyklių, fotografa
vęs karinės reikšmės dalykus 
ir savo straipsniuose šmeižęs 
Sovietų Sąjungą.

Švedijos užsienio reikalų 
ministerija protestavo dėl žur
nalisto ištrėmimo. Savo noto
je pabrėžė, kad jis neperžen
gė tų ribų, kurias žurnalistams 
nustato Baigiamasis Helsinkio 
Aktas. Sovietinis ambasado
rius Jakovlevas net du kartus 
tuo reikalu lankėsi Švedijos 
užs. r. ministerijoje. Sausio 
4 d. jis tiesiog pagrasino, kad 
Teste būtų suimtas ir nubaus
tas, jeigu grįžtų į Maskvą. 
Švedas korespondentas buvo 
sugrįžęs Kalėdų atostogoms 
namo, tačiau pagal darbo su
tartį turėjo dar pusmetį išbū
ti Maskvoje. Po aiškaus pagra
sinimo dienraštis “Dagens Ny- 
heter" nusprendė korespon
dento nebesiųsti į Maskvą ir 
pavedė jam pranešinėti apie 
sovietinius reikalus iš Stock- 
holmo.

Staffanas Teste mano, kad 
prie jo ištrėmimo daugiausia 
prisidėjo jo reportažai iš 

(Nukelta į 6-tą psl.) 

simu tarti popiežiaus Jono- 
Pauliaus II žodžiai, ištraukos 
iš “Solidarumo” teises ginan
čių demonstracijų. Erdvių sa
telitu ši programa sausio 31 d. 
buvo transliuojama visam pa
sauliui, tačiau ja pasinaudojo 
tik dalis televizijos stočių. Tad 
tikslus žiūrovų skaičius nėra 
žinomas. Lenkų kompartijos 
dienraštis “Trybuna Ludu” ją 
pavadino politiniu Hollywoo- 
do triuku. Panašaus įvertini
mo ji susilaukė ir iš sovieti
nio TASSo. Lenkijos televizi
ja tada transliavo prieš prez.
R. Reaganą nukreiptą puoli
mą, rodė Vietnamo karo vaiz
dus. Buvo paskelbtas trumpas 
pranešimas, kad Gdanske įvy
ko demonstrantų susikirtimas 
su milicija ir buvo sužeista 
14, suimta apie 200 dalyvių. 
Gen. W. Jaruzelskio sušaukt- 
tas Lenkijos seimas patvirti
no karo stovio įvestus potvar
kius, prieš kuriuos balsavo 
tik vienas katalikų atstovas, 
o penki nariai susilaikė. Pats 
gen. W. Jaruzelskis kalbėjo 
apie galimą karo stovio su
švelninimą, bet ne apie jo at
šaukimą. Jis betgi sutiko leis
ti tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovams aplankyti su
imtus lenkus. Naujos įtampos 
gali atnešti vasario 1 d. įsiga
liojęs maisto ir naftos gami
nių pabranginimas 200-500%.

Partijų skilimas
įvykius Lenkijoje griežtai 

pasmerkė du Vakarų Europos 
kompartijų vadai — Italijos 
E. Berlingueris ir Ispanijos
S. Carrillas. Griežčiausias bu
vo E. Berlinguerio kaltinimas, 
kad komunizmas R. Europoje 
nutolo nuo Spalio revoliuci
jos idėjų, užgniaužė demokra
tinį gyventojų įsijungimą į 
ekonominius bei politinius 
reikalus. Sovietų kompartijos 
oficiozas “Pravda” dabar aš
triai puolė italų kompartijos 
vadovybę, kad ji savo taktika 
remia antikomunistines jėgas 
pasaulyje, stengiasi ton pa- 
čion plotmėn įrikiuoti Sovie
tų Sąjungą ir JAV, pažeisda
ma esminius komunizmo prin
cipus. Į “Pravdos” puolimus 
italų kompartijos komitetas 
reagavo specialiu savo pa
reiškimu komunistų dienraš
tyje “Unitą”. Jame teigiama, 
kad sovietų kompartija vis dar 
vadovaujasi tariama neklai
dingumo dogma, vengia rimtų 
pokalbių. Esą karinė dikta
tūra Lenkijoje yra nukreipta 
prieš socializmo širdį. Italams 
atrodo, kad socialistinę bend
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ruomenę tegalima įsteigti su 
plačiu darbininkų klasės da
lyvavimu. Kremliaus vadams 
primenama, kad jie nieko ne
išmoko iš padarytų klaidų su 
Jugoslavijos Tito ir Kinijos 
Mao.

Mirė ideologas
Maskvoje mirė pagrindinis 

kompartijos ideologas M. Sus
lovas, sulaukęs 79 metų am
žiaus. Daug kas jį laikė stip
riausia jėga Kremliuje po L. 
Brežnevo. Spaudos nekrolo
guose pabrėžiama, kad kom
partijos centro komitetas, 
pasibaigus II D. karui, M. Sus- 
lovą buvo nusiuntęs į Lietuvą, 
kur jis tvarkė priverstinį jos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą, 
organizavo masinius gyvento
jų trėmimus į Sibirą, kovą 
su nepriklausomybės siekian
čiais partizanais. Pilna žodžio 
prasme jį galime pavadinti 
mūsų tautos budeliu. M. Sus
lovas buvo kieto komunizmo 
šalininkas, rėmęs invazijas į 
Vengriją, Čekoslovakiją ir 
Afganistaną, prisidėjęs prie 
N. Chruščiovo pakeitimo L. 
Brežnevu.

Smūgis teroristams
Specialus Italijos policijos 

dalinys išlaisvino 1981 m. 
gruodžio 17 d. kairiųjų Raudo
nosios Brigados teroristų Ve
ronoje pagrobtą amerikietį 
brigados gen. J. Dozierį, tieki
mo viršininką Atlanto Sąjun
gos Veronos bazėje. Jis buvo 
surastas viename bute Padu
vos mieste, prirakintas prie 
lovos kambaryje pastatytoje 
palapinėje. Į policijos rankas 
pateko penki Raudonosios Bri
gados nariai — trys vyrai ir dvi 
moterys. Tarp suimtųjų yra bu
vęs teisės studentas A. Savas- 
ta, kuris jau buvo jieškomas 
dėl Italijos premjero A. Moro 
pagrobimo ir nužudymo 1978 
m. Tai yra pirmas istorinis 
Raudonosios Brigados tero
ristų pagrobto asmens išlais
vinimas. Su juo prasidėjo ma
sinė akcija prieš įtariamus tos 
brigados teroristus. Bendras 
suimtųjų skaičius yra pasie
kęs 30. Skelbiama, kad krato
se buvo rasta planų, nukreip
tų prieš Atlanto Sąjungos ka
rininkus, Italijos politikus, 
daug ginklų ir amunicijos. Ti
kimasi, kad suėmimai palauš 
teroristinę Raudonosios Bri
gados veiklą. Ji betgi pasklei
dė atsišaukimus Venecijoje, 
teigiančius, kad gen. J. Dozie- 
rio išlaisvinimas nėra palau
žęs brigados nugarkaulio.
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Lietuviškos parapijos metai
JAV lietuvių organizacijų vadų kreipimasis į visuomenę

Brangūs broliai ir sesės 
lietuviai,

Prieškarinių laikų lietuvių iš
eivijos karta šiame krašte įkūrė 
daugiau kaip šimtą lietuviškų 
parapijų. Tada iš savo sunkiai 
uždirbtų centu lietuviai pastatė 

■puikias bažnyčias, įsteigė mo
kyklas, įrengė sales. Tai jų sun
kaus darbo ir prakato vaisius. 
Apie lietuviškas parapijas suko
si ne vien tik religinė, bet ir 
tautinė veikla. Parapijose vei
kė chorai, vaidinimo būreliai, 
tautinių šokių grupės, seselių 
vadovaujamos lietuviškos mo
kyklos, įvairios draugijos, broli
jos ir katalikiškos organizaci
jos. Čia po ilgos ir sunkios dar
bo savaitės lietuvis sutiko lietu
vį, garbino Dievą savo gimtąja 
kalba, lankė organizacijų susi
rinkimus, palaikė gražias lietu
viškas tradicijas. Parapijos cent
ras lietuviui buvo pagrindinė 
maldos, atgaivos ir pramogų 
vieta.

Po antrojo pasaulinio karo 
nauja lietuvių banga pasiekė šį 
svetingą Amerikos kraštą. Lie
tuviškos parapijos sutiko juos 
išskėstomis rankomis ir atviro
mis širdimis. Tai buvo tartum 
šviežias kraujas Amerikos lie
tuvių gyvenime. Tačiau neužil
go Amerikos miestai pradėjo 
žymiai keisti savo veidą. Iš įvai
rių vietų gyventojai veržėsi į 
miestus, o kiti bėgo į priemies
čius, kur kėlėsi ir daug lietuvių. 
Pakito ir daugelio mūsų para
pijų vaizdas. Gamta tuštumos 
nemėgsta, todėl lietuviams išsi
keliant į priemiesčius, jų vietas 
užėmė kiti. Daug kur lietuviš
kos parapijos buvo apsuptos 
svetimųjų.

Po Vatikano II suvažiavimo, 
įvedus liturgijon tautines kal
bas, lietuvių parapijos daug kur 
tapo beveik grynai lietuviško
mis, nes kitataučiai, nesupras
dami lietuvių kalbos, pasitraukė 
iš jų bažnyčių. Tačiau lietuviai 
neužpildė jų vietų, o skubėjo į 
priemiesčius. Tokiu būdu kai- 
kurios mūsų parapijos smarkiai 
sumažėjo savo narių ir rėmėjų 
skaičiumi, o kaikurios visai iš
nyko.

Mieli lietuviai, kova už tikėji
mo išlaikymą ir šiandieną yra 
neatskiriama lietuvių tautos ko
vos už išsilaikymą dalis. Ir Lie
tuvoje, nors okupantas deda 
milžiniškas pastangas izoliuoti 
lietuvį nuo lietuvio, jį visiškai 
nužmoginti, tačiau neįstengia 
sunaikinti tikinčiųjų bendruo
menės. Tai mums akivaizdžiai 
liudija “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika”, kurios skel
biami duomenys rodo religiją 
esant galinga tautiškumo atra
ma ir vilties šaltiniu.

Nors turime pilną religijos 
laisvę šiame krašte, tačiau susi
duriame su religijos ir tautišku
mo išlaikymo problemomis. Pa
grindinis uždavinys šiuo atžvil
giu yra išlaikymas savo tautinių 
parapijų. Kristaus Bažnyčia yra 
kiekvieno antroji tėvynė, am
žinosios tėvynės jungtis ir sim
bolis.

Norėdami pagelbėti lietuviš
koms parapijoms išlikti ir ge
riau atlikti savo uždavinius, 
mes, žemiau pasirašę, vadovau
damiesi savo organizacijų nuta
rimais, skelbiame 1982 metus 
lietuviškų parapijų metais. Jų 
laikotarpyje ir vėliau sieksime 
šių pagrindinių tikslų:

1. Sugrąžinti visus lietuvius į 
savas lietuviškas parapijas. Mū
sų visų pareiga sunkiu darbu ir 
prakaitu pastatytas lietuviškas 
šventoves išlaikyti, lankyti ir 
neapleisti, nors ir būtų tekę to
li nuo jų savanoriškai išsikelti. 
Tai yra visų lietuvių pareiga 
Dievui ir tautai, nežiūrint ko
kiai religinei bendruomenei pri
klausytume.

2. Lietuviškoji parapija, ypač 
išeivijoje, turėtų būti kiekvieno 

lietuvio antrieji namai. įženg
dami į savo bažnyčią, turėtume 
giliau pajusti savo gyvennimo 
prasmę, bei savo tėvynės dalį. 
Todėl šiandien, išauginti lietu
viškų, krikščioniškų tradicijų 
dvasioje, visi lietuviai turėtų 
jausti gyvą pareigą visomis jė
gomis prisidėti prie tautinės 
sąmonės stiprinimo ir lietuviš
kų parapijų išlaikymo. O mūsų 
parapijos turi atsinaujinti dva
sioje. Savoje lietuviškoje para
pijoje lietuvis turi gauti tai, ko 
neranda jam artimiausioje pa
rapijoje. Lietuviška parapija 
privalo spindėti lietuvių bažny
tinėmis ir tautinėmis tradici
jomis. Joje lietuvis tepajunta 
kampelį Lietuvos.

3. Visais įmanomais būdais iš
laikykime dabartines lietuvių 
parapijas, o kur tai neįmano
ma, perkelkime jas į lietuviams 
patogesnę vietą. Kai parapijie
čiai nori savo parapiją perkelti 
kiton vieton, tada jie turi teisę 
prašyti, kad diecezija už jų ki
tiems atiduotas bažnyčias pagel
bėtų lietuviams pastatyti bažny
čią kitoje vietoje.

Tų uždavinių siekiant:
1. Lietuviškų parapijų kuni

gai ir tikintieji raginami palai
kyti gyvą tarpusavį kontaktą, 
pavyzdžiui, lankant savo para
pijiečius.

2. Lietuviška parapija tepasi
lieka centrine mūsų veiklos vie
ta. Tik tada ji turės gyvybinės 
reikšmės išlaikyti gyvą mūsų 
vieningumo ryšį, stiprią mo
ralę ir atsparumą mus ardan
čioms įtakoms. JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir visos šį atsi
šaukimą pasirašiusios organiza
cijos per savo apylinkes, apskri
tis ar skyrius ragins visus lie
tuvius grįžti j lietuviškas para
pijas, nepaisant kaip toli kuris 
gyventų nuo jų centrų, organi
zuos vajus ir minėjimus lietu
viškoms parapijoms stiprinti, 
jas pagyvinti ir išlaikyti.

3. Visiems tiems darbams pla
nuoti, derinti ir skatinti suda
romas centrinis iniciatyvos ži
dinys, o paskirose vietovėse — 
jo skyriai, kurie talkins para
pijų komitetams ir taryboms jų 
pastangose stiprinti ir išlaikyti 
lietuviškas parapijas.

Jus gerbią —
Vyskupas Vincentas Brlzgys

- Kun. Albertas J. Kontautas, 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Vienybės 

pirmininkas
Loreta Stukienė, 

Lietuvių Vyčių pirmininkė
Juozas Laučka, 

Ateitininkų Federacijos vadas 
Vytautas Kutkus, 

JAV LB krašto valdybos pirm.
Saulius Kuprys, 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos 

pirmininkas 
Julia Mack,

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos pirmininkė 
Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Tarnybos 

direktorius

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

Optomctristas
Dr.R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario

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

Okupuotos Lietuvos pakelėse, vietoje tradiciniu kryžių, vietomis yra paminklinių stulpų su įvairom figūrom. Šioje nuo
traukoje matyti iš medžio išdrožtas drakonas, pasiruošęs pulti kovotojus. Šis stulpas yra pastatytas prie Čiurlionio kelio 
iš Varėnos į Druskininkus. Tokių ir panašių stulpų prie minėto kelio yra gana daug

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad

EGIDIJUS PETRUŠAITIS
mirė 1982 m. sausio 1 dieną, širdies smūgio ištiktas 

Los Angeles, Kalifornijoje.

Gimė 1933 m. Lietuvo
je, Kybartuose; 1944 m.per- 
sikėlė į Vokietiją, 1948 m. 
su tėvais emigravo į Kana
dą. Gyveno ir mokėsi Ha
miltone. Baigė Toronto uni
versitetą ir gavo diplomą iš 
elektr. inžinerijos. Tėvams 
mirus, persikėlė į JAV. Pas
kutiniu laiku dirbo savo 
profesijoje Los Angeles 
mieste.

Lenkų kunigo atsiminimai
Ilgai kalėjęs ir apaštalavęs Sov. Sąjungoje, susitiko ir su lietuviais kunigais. Autoriaus nuomone, 

Lenkijai naudingiau turėti gerus santykius su lietuvių tauta, negu vieną Vilnių

Buvo veiklus visuomenininkas, sportininkas, priklausė 
skautams, šoko tautinius šokius, dainavo ir vaidino.

Pasiliko nuliūdime seserys — Marija Andriušienė, Ele
na Pažėrienė, Renata Žilionienė su šeimomis, broliai 
— Vytautas Petrušaitis su šeima, Apolinaras ir kiti giminės.

Sausio 7 d. Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero švento
vėje už velionies vėlę buvo sukalbėtas Rožinis. Po gedulin
gų pamaldų kūnas buvo palaidotas Forest Lawn Memorial 
kapinėse.

STEPAS VARANKA

Lenkų kunigo Wladyslawo 
Bukowinskio atsiminimų kny
gelėje “Wspomnienia z Kazach
stanu”, išleistoje Anglijos Lon
done 1979 m. “Spotkania” bib
liotekos, rašoma apie Įvairių 
tautų tremtinius Sibire, jų tar
pe ir jo sutiktus lietuvius kuni
gus.

W. Bukowinski yra gimęs 
1904 m. Ukrainos Berdyceve. 
1920 m. su tėvais persikėlė į 
Lenkiją. 1921-1931 m. studija
vo Krokuvos Jogailaičių univer
sitete teisę ir teologiją. Baigęs 
studijas, 1931 m. vyskupo Ado
mo Stefano Sapiehos Vavelio 
katedroje buvo įšventintas ku
nigu. Kiek vėliau — paskirtas 
Lucko katedros rektoriumi. 
Lenkų-vokiečių karui prasidė
jus ir Lenkijai žlugus, Lucko 
miestas, pagal Sovietų Sąjun
gos — Vokietijos susitarimą, te
ko rusams.

Triskart suimtas
Vos spėjus komunistams ap

šilti, prasidėjo suėmimai. Kun. 
Bukowinskis buvo suimtas vi
durvasaryje, tardomas ir laiko
mas metus kalėjime. Paleistas 
toliau dirbo katedroje kaip jos 
rektorius. Antrą kartą buvo su
imtas 1945 m. ir nubaustas 10 
metų kalėjimo. Sėdėjo Lucko, 
Kijevo ir kituose kalėjimuose, 
vėliau buvo perkeltas į darbo 
stovyklas, kuriose išbuvo 8 me
tus. Trečią kartą buvo suimtas 
1958 m. ir nubaustas trejus me
tus kalėti už “valkatavimą”.

Autorius rašo, kad blogiausia 
padėtis buvo, kai kriminaliniai 
kaliniai būdavo maišomi su įvai
rių tautybių nekriminaliniais 
kaliniais. Kriminaliniai juos 
skriausdavo, mušdavo ir apvog
davo. Taip pat labai slegiančiai 
kalinį veikė laikymas izoliuoto
je vienutėje. Į ją tekdavo pa
kliūti už betkokį menkniekį.

Kun. Bukowinskis su pertrau
kom kalėjo per 13 metų. Būda
mas darbo stovyklose, teikė, 
kaip ir kiti dvasiškiai, religinius 
patarnavimus norintiems jais 
pasinaudoti. Būdamas privers
tinoje tremtyje po atliktos la
gerio bausmės Karagandoje, pa
sirinko naktinio sargo darbą, 
kad turėtų daugiau laiko teikti 
tikintiesiems religines paslau
gas — krikštyti, laidoti, tuokti, 
retkarčiais atlaikyti slaptai šv. 
Mišias.

Sovietinė pilietybė
1955 m. Sovietų Sąjungoje 

vyko norinčių grįžti į Lenkiją 
repatriacija. Lenkų tremtiniai 
iš džiaugsmo verkė. Kun. W. 
Bukowskis tuo nepasinaudojo. 
Jis apsisprendė likti Sovietų Są
jungoje, priimti pilietybę ir ten 
skelbti Kristaus Evangeliją. Jo 
jaunystės svajonė buvo skelbti 
krikščionišką tikėjimą tarp ne
tikinčių. 1956 m. jis tapo komu
nistinės valstybės piliečiu. Ga
vo pasą su kuriuo galėjo važinė
ti po visą Sovietų Sąjungą ir 
ten, pagal esamas sąlygas, dirb
ti bei slaptai atlikti apaštališką
jį darbą. Sovietų Sąjungoje, pa
gal autorių, dirvonai apaštalavi
mui yra nepaprastai dideli. 
Žmonės to laukia, deja, trūksta 
ganytojų.

Kun. W. Bukowinskis, kurį 
laiką apaštalavęs Sov. Sąjungo
je, mirė 1974 m. Karagandoje 
ir ten buvo palaidotas.

Vilniaus klausimu
Atliekant apaštališką nelega-

KUN. VLADISLOVAS BUKOWINS
KIS, autorius knygos “Atsiminimai 
iš Kazachstano", parašytos lenkų 
kalba. Ten jis rašo ir apie lietuvius

lų misijų darBą kalėjimuose, 
stovyklose ir tremtyje, kun. Bu- 
kowinskiui teko susitikti keletą 
lietuvių kunigų.

Vienoje stovykloje, pramin
toje “tikinčiųjų”, autoriui, jo 
draugui kun. dr. Juozapui Ku- 
czynskiui ir kun. Bronislawui 
Drzepeckui teko keletą kartų 
kalbėtis ir diskutuoti su lietu
viais kunigais. Bukowinskis 22- 
23 psl. rašo: “Pirmiausia netu
rime užmiršti, kad visi lietuviai, 
ypač vyresnioji karta, turi psi
chinę traumą prieš Lenkiją ir 
lenkus dėl Vilniaus problemos. 
Turime sau aiškiai pasirinkti 
alternatyvą: arba visa Lietuva, 
arba tik vienas Vilnius. Kas yra 
svarbiau? Ar geri santykiai su 
visa lietuvių tauta, ar turėjimas 
Vilniaus miesto? Manau, teatlei
džia man tikrieji vilniečiai, kad 
geri lenkų-lietuvių santykiai 
mums yra svarbesni už Vilnių. 
Bet kuo turi remtis lenkų-lietu
vių draugiški santykiai, dėl ku
rių turime išsižadėti Vilniaus 
su jo didele, turtinga ne tik lie
tuviška, bet ir lenkiška kultūra 
bei jos istorine tradicija? Ar ei
na reikalas apie atnaujinimą jo
gailaičių unijos? Ne, tai nėra 
realu, šių laikų lietuviai nesva
joja apie unijos atnaujinimą su 
Lenkija. Taip pat lietuviai ne
mano, kad amžinai pasiliks So
vietų Sąjungoje. Politinis lietu
vių idealas yra lietuvių-latvių- 
estų ir galbūt suomių federaci
ja. Tai Baltijos valstybių svajo
nė.

<£urniture£td.
APSTATYMAS

Canadian girt jfHPilioriais Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

PILNAS NAMŲ
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.
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Z Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro- y 
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“Tikinčiųjų” stovykloje 1961 
m. nuoširdžiame pokalbyje su 
lietuviais kunigais išryškėjo, 
kad jie nepageidauja unijos at
naujinimo, nors tai ir būtų rea
lu. Lietuviai unijos bijo. Lietu
viai mano, kad rusai mažą lie
tuvių tautą gali fiziškai išnai
kinti, bet jos nesurusins. Len
kai Lietuvos fiziškai nesunai
kins, bet ją sulenkins. Lietuva 
savo laiku prarado visą bajori
ją lenkų naudai. Lenkai savo 
draugiškumu, meilumu ir kul
tūra esą Lietuvai pavojingi. Lie
tuviai kunigai išreiškė norą 
glaudesnio i r nuoširdesnio 
bendradarbiavimų religinėje 
srityje.

Lietuviai kunigai
Kun. Bukowinskis savo 31 

metų apaštalavimo veikloje su
sipažino su lietuviu kun. Jonu 
Paukščiu. Pastarasis 1955-1958 
m. dirbo misijų darbą nuo Ura
lo iki Jakutijos krašto. Tai buvo 
tolimiausia religinė išvyka. To
je vietoje dar nebuvo įžengusi 
Kunigo Koja. Taip rašo atsimi
nimų autorius. Kun. Paukščio 
darbas buvęs labai vaisingas ir 
sėkmingas. Po kurio laiko kun. 
Paukštys apsigyveno Vilniaus 
krašte, kur po kelių metų mirė.

Kitas lietuvis kunigas misio
nierius Juozas Gustas dirbo su 
nepaprastu pasišventimu Kras
nojarske. Jo nelegalios misijos 
garsėjo ir nešė gražų derlių. 
Deja,' jo kilnus darbas nutrūko 
dėl neaiškios mirties 1958 m. 
Laidotuvės įvyko be kunigo. Jo
se dalyvavo gausi minia tikin
čiųjų.

Trečią lietuvį kunigą Antaną 
Šeškevičių (autorius rašo len
kiškai Szeszkiewicius) mini kaip 
salezietį 3-je zonoje (jis yra jė
zuitas, Red.). Kun. Šeškevičius 
1955 m. gyveno Slavgorodo 
mieste, Altajaus krašte.

1962 m. jis buvo suimtas Kir
gizijoje ir nuteistas 7 metams 
kalėjimo. Kur įvyko jo teismas, 
autorius nežino. Bausmei atlik
ti buvo grąžintas į tėvynę. Tuo 
•autorius džiaugėsi, nes ten tik
riausiai sąlygos buvo geresnės 
negu Sibire.

Kun. Bukowinskis mini 
dar vieną lietuvį kunigą, pavar
dės nenurodo, mokantį gerai 
vokiečių kalbą. Jis 1956 m. Ka
ragandos m. vokiečiams katali
kams įsteigė nedidelę šventovę 
ir ją aptarnavo. Jo pavyzdžiu 
pasekė lenkas kunigas ir ukrai
niečių dvasiškis. Tos trys šven
tovės ilgai neišsilaikė — jas 
1957 m. valdžia uždarė.

Nuliūdę — seserys, broliai su šeimomis 
ir kiti giminės

Padėka
Reiškiu nuoširdžią padėką klebonui,kunigui J. Staškevi

čiui, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už atnašautas šv. Mišias 
už mano vyro

a.a. Leono Opanavičiaus vėlę 
bei pasakytą pamokslą šventovėje ir kapuose. Petrui Gul- 
binskui už vargonavimą bei giedojimą taip pat tariu nuoširdų 
ačiū.

Nuoširdi padėka Emilijai ir St. Jonaičiams, A. A. Masio- 
niams, A. T. Sekoniams, L. M. Garbačiauskams už ligonio 
lankymą ir man teiktą visokeriopą pagalbą.

Nuoširdžią padėką reiškiu karsto nešėjams, o S. Bonč- 
kui už pasakytą prasmingą, jautrią atsisveikinimo kalbą.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju už suaukotas gėles, ponioms 
prisidėjusioms prie užkandžių stalo paįvairinimo bei papuo
šimo. Dėkoju užprašiusiems šv. Mišias už a.a. Leono vėlę 
ir atsilankiusiems išvakarėse Staynerio laidotuvių namuose 
bei dalyvavusiems šv. Mišių aukoje, palydėjusiems į amži
no poilsio vietą lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ontario.

Su nuoširdžiu dėkingumu —
liūdinti U. Opanavičienė

AfA

KAZYS MARGEVIČIUS,
gyvenęs Toronte, Ontario, mirė 1982 m. sausio 12 d., 
3 v.p.p., sulaukęs 78 metų amžiaus. Ilgai kentėjo, sirg
damas vėžio liga.

Buvo gimęs Lietuvoje, Kanadoje išgyveno 33 me
tus. Paliko nuliūdusius — žmoną ir sūnų su šeima. 
Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie velionį palydėjo į 
amžiną gyvenimą.

Margevičių šeima

AfA
ONAI PUZAUSKIENEI

Suvalkų trikampyje mirus,

dukrą ADELĘ CIRUŠIENĘ su šeima, sūnų PETRĄ 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame —

Jonas ir Julė Kamaičiai 
Algis ir Ona Dzemijonai 
Stasys ir Bronė Prakapai 
Jonas ir Ona Ažubaliai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių • 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės ii

•r

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444 „ į

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

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

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

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume EJ 

neskubėdami atlikti visą menišką darbą 
pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

tUfNTAVfC

ONA RINKIW 
viMf i*x. HtJt •

* K

RINKEVICIAI
JONAS RINKEVIČIUS į 
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Valanda, kuri visus jungė
Gausi dalyviais šventoji valanda už Lietuvą Venecuelos sostinėje

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

472 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) '
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami , 
susitarus telefonu

Jauniausi torontiškio “Atžalyno” šokėjai. Iš kairės: Zita Lapinskaitė. Larisa 
Svirplytė, Brian Bawks, Kathy Sysak Nuo t r. B. Tarvydo

i

Darbai atliekami—reikia paramos
Aukos Kanados Lietuvių Bendruomenei Vasario 16 proga

Kanadoje ryšiais su Kanados 
vyriausybe bei kitomis Kana
dos institucijomis Lietuvos lais
vinimo reikalu nuolat rūpinosi 
ir tebesirūpina Kanados Lietu
vių Bendruomenė (KLB), ypač 
jos krašto valdyba. Galime 
džiaugti, kad ir po 40 metų 
Kanada nepripažįsta Lietuvos 
inkorporavimo Į Sovietų Sąjun
gą ir viešuose forumuose tai 
pareiškia, pvz. Madrido konfe
rencijoje viešai iškėlė tikinčių
jų persekiojimą ir rusifikacijos 
priemones Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Ir šiemet KLB kreipiasi į tau
tiečius, kad Vasario 16 proga 
paremtu KLB, nes ji atlieka 
konkrečius politinius ir kultū
rinius darbus KANADOJE. Štai 
dalis 1981 m. atliktų politinių 
darbų.

1. Įteiktas, kartu su latviais ir 
estais, memorandumas Kanados 
konstitucijos klausimu, kad bū
tų atsižvelgta Į tai, jog Kanada 
yra daugiakultūrė valstybė.

2. Vasario 16 minėjime To
ronte prisidėta prie parengimo, 
valdžios atstovų priėmimo ir in
formacijos angliškoje spaudoje 
bei radijuje.

3. Suruošta, kartu su latviais 
ir estais, Baltiečių Diena Ota
voje parlamento rūmuose, sie
kiant painformuoti apie mūsų 
reikalus senatorius, parlamen
to atstovus, diplomatus ir spau
dos atstovus. Tokių dalyvavo 
arti 80. Pagrindine kalbėtoja 
buvo ministerė Judith Erola.

4. Įteiktas memorandujnas už
sienio reikalų ministerijos Ry
tu Europos skyriaus viršininkui 
dėl persekiojimų Baltijos valsty
bėse ir diskutuota Madrido kon
ferencija.

5. Visi trijų baltiečių centri
nių organizacijų pirmininkai bu
vo priimti daugiakultūrių Ireika- 
lų ministerio J. Flemingo.

6. Suorganizuotas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos garbės kon
sulų Kanadoje susitikimas Ota
voje su vadovaujannčiais parla
mentarais ir užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnais. Konsulai 
buvo oficialiai pristatyti parla
mento ir senato posėdžiuose, 
minint, kad jie atstovauja ne
priklausomoms Baltijos valsty
bėms.

7. KLB ir KLJS delegacija 
1981. VI. 12 buvo priimta Ka
nados misijos prie Jungtinių 
Tautų Niujorke ambasadoriaus 
pareigas einančio J. R. Morden, 
kuriam Įteiktas memorandumas 
dėl žmogaus teisių pažeidimo 
Lietuvoje. Taip pat įteiktas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
memorandumas, kuris buvo per
siųstas ženevon, Šveicarijoje, 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
komisijai, kuri davė eigą tam 
memorandumui.

8. Sekant Madrido konferen
cijos eigą ir rezultatus, buvo 
kartu su kitais Rytų Europos 
pavergtų tautų atstovais susitik
ta su parlamento nariu Charles 
Caccia, Kanados parlamentarų 
komisijos Madride pirmininku, 
ir taip pat vėliau su Kanados 
ambasadoriumi Madrido konfe
rencijai R. L. Rogers. Ta pro
ga Įteiktas memorandumas dėl 
Vyt. Skuodžio ir B. Gajausko. 
Savo laiku memorandumas Mad
rido konferencijos reikalu buvo 
įteiktas Kanados parlamentinei 
komisijai; Kanados atstovas 
Madride viešai iškėlė religijos 
persekiojimą ir rusinimą Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

9. Kartu su latviais ir estais 
surengta “Baltic Month” To
ronto universitete su gintaro 

paroda, paskaitomis, seminarais 
ir teatru.

10. Sibirinių trėmimų minė
jimui Toronte šiemet vadovavo 
lietuviai. Informuota spauda ir 
radijas. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo-kun. K. Pugevičius, Lie
tuvių Informacijos Centro di
rektorius iš Niujorko. Jis taip 
pat kalbėjo ir Otavos minėjime, 
kur, be baltiečių dvasiškių ir 
vyskupų, dalyvavo popiežiaus 
atstovas Kanadai, anglikonų ir 
presbiterininkų dvasiškiai. Kun. 
Pugevičius skaitė paskaitą par
lamentarų grupei if kartu su 
KLB vicepirmininku J. V. Da
niu buvo priimtas užsienio rei
kalų ministerijos Rytų Europos 
departamento direktoriaus A. 
P. McLaine.

11. Paruošta informacija Ka
nados vyriausybei ir įvairioms 
institucijoms. Informaciniai lei
diniai anglų kalba išdalinti bib
liotekoms (62), vyskupams (48), 
religinėms organizacijoms (25), 
senatoriams, parlamentarams, 
federacinės ir provincinių val
džių įstaigoms, universitetams 
(290 egz.). Išdalinti leidiniai: 
“Violations of Human Rights 
in Soviet-Occupied Lithuania” 
(KLB laida 500 egz. $1,600); 
“Frozen Inferno”(išversta KLB; 
išleista Liet. Informacijos Cent
ro, KLB 1000 egz., $200); “Op
position to Soviet Rule in Li- 
thuania”($150) Reader’s Digest: 
“Europe’s Forgottenn Baltic Na
tion” (1000 egz., $125).

Taip pat išdalinti anglų kal
ba Lietuvos Informacijos Cent
ro biuleteniai ir “KLB Kroni
kos” nr. 45 ir 46. (KLB parėmė 
Liet. Informacijos Centrą už 
parūpintus leidinius $1000).

1981 m. KLB aukų Vasario 
16 proga surinkta mažiau kaip 
$4000, o vien informaciniams 
leidiniams išleista $3000. Išvar
dinti darbai atlikti savanorišku 
darbu aukojant savo laiką ir pa
dengiant didelę dalį išlaidų.

Prašome aukoti KANADOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENEI, 
kad dirbamas savanoriškas taip 
svarbus lietuviškas darbas KA
NADOJE nenutrūktu, kad KA
NADOS VYRIAUSYBES INSTI
TUCIJŲ IR VISUOMENĖS in
formavimo netektų sumažinti ar 
nutraukti.

Aukos $10.00 ar daugiau at
leidžiamos nuo mokesčių, nes 
KANADOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖ yra pripažinta ir už
registruota KANADOS valdžios 
įstaigose.

KLB krašto valdyba

Reikalauja laisvės sovietų kalinamiems kovotojams už žmogaus teises 1981.XII.10 lietuvių ir latvių jaunimo surengtoje 
demonstracijoje Toronte, kurioje dalyviai, priėję prie mikrofono, sakė kalinamųjų pavardes Nuotr. St. Dabkaus

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ
Maždaug 15 dienų prieš šį 

renginį jau žinojome, kad yra 
kruopščiai ruošiamasi, net ta 
proga išspausdinti lietuvių 
kalba pakvietimai į 1981 m. 
gale organizuojamą šventąją 
valandą už Lietuvą.

Gruodžio 29 d. vakare lietu
viai kaip niekad iš visų Karako 
miesto dalių skubėjo Don Bos
co koplyčion Altamiroje. Ją 
bematant pripildė ir net per
pildė. Trūko sėdimų vietų. Di
delė dalis tautiečių stovėjo 
koplytėlės tarpduryje, nes 
šios rūšies mūsų tautos pager
bimas buvo pirmas Venecue
los lietuvių gyvenime.

Iškilmingai liturgijai vado
vavo misijos vedėjas salezie
tis kun. A. Perkumas. Prieš 
pradedant adoracijos valandą, 
buvo išdalinta specialiai pa
ruošta adoracijos brošiūrėlė, 
kurioje buvo nurodyta, kas ir 
kaip turi įsijungti į eucharis
tines maldas. Šią brošiūrėlę 
paruošė dr. Vytautas Dambra- 
va. Kaikurios maldos buvo par
vežtos iš Lietuvos, taigi tikin
tiesiems negirdėtos. Grupėms 
vadovavo inž. Antanas Šulcas 
ir mokytojas Petras Kriščiū
nas, specialias maldas skaitė 
humanitarė Elena Gutauskie- 
nė, vaistininkė Jadvyga Klo- 
vaitė, Apolonija Dambravienė, 
B. Ignatavičiūtė ir inž. Anta
nas Baronas. Maldos, psalmės 
ir himnai buvo perpinti kalė
dinėmis giesmėmis.

Adoracijos metu buvo prisi
minti priespaudą kenčią bro
liai ir seserys Tėvynėje, kalė
jimuose ir ištrėmime. Prisi
minta ir prieš komunizmą ko
vojanti lenkų tauta, o taip pat 
ir EI Salvadoro eucharistinin- 
kai, kurie savo šūkiu pasirinko 
Lietuvos ateitininkijos šūkį 
“Visa atnaujinti Kristuje”. Čia 
buvo išklausyta juoston ispa
nų kalba įrašyta Sibiro malda
knygės istorija, kuri kalėdi
niame fone jautriai ir spalvin
gai vaizduoja tikinčios lietu
vių tautos nueitą kelią, pa
brėždama jaunimo kilniadva
siškumą Sibire. Nenuostabu, 
kad šioji programa jautriau
siai palietė šventosios valan
dos dalyvių širdis, ypač jau
nimo.

Kova už laisvą Lietuvą
Artėjame į didžiąją tautos 

laisvės ir nepriklausomybės 
šventę — Vasario 16-ją. Ji vėl 
nukels mus visus į tėvynę, ku
rią prieš 38 metus, likimo ver
čiami, palikome.

Greitai prabėgo lakias. Mūsų 
nesulaukusių motinų dauguma 
jau ilsisi smėlėtuose Lietuvos 
kapuose. Dalis brolių grįžo iš 
Sibiro paliegę, sunkiai begavo 
tėvynėje ne tik darbą, bet ir 
pastogę. Kita dalis, nors ir 
“bausmę” atlikę, negavo leidi
mo grįžti ir turėjo pasilikti to
liau gyventi Sibire arba kitose 
sovietų respublikose. O pati tė
vynė Lietuva liko nužymėta ne
žinomų partizanų kapais. Jie, 
ir toliau nežinomi, ilsisi pasi
slėpę mūsų pušynuose ir nieko 
nesakančiuose pamiškės kups
teliuose. Bet Lietuva tebėra gy
va! Ji dabar yra kaip rugio 
grūdas, žiemą pasislėpęs po 
sniegu, kad pavasariur atėjus 
vėl pakiltų ir sužaliuotų naujų 
varpų jūroje.

Ar mes, ramiai ir šiltai gy
vendami, galime visa tai pa
miršti? O ne! Nepamiršome ir

Baigus adoracijos valandą, 
metų pabaigos proga, visi su
giedojo Mažosios Lietuvos 
himną “Lietuviais esame mes 
gimę”.

Kun. A. Perkumas padėkojo 
dr. V. Dambravai už suorgani
zavimą šios nepaprastos litur
ginės šventės. Po to visi daly
viai buvo pakviesti į kun. A. 
Perkumo kleboniją vaišėms, 
kurias skoningai paruošė p.p. 
Dambravienė, Šulcienė ir Ba
ronienė. Naujųjų Metų proga 
kun. A. Perkumui palinkėta 
ilgiausių metų. Visi džiaugėsj, 
kad turėjo progos drauge pasi
melsti už savo kraštą ir pasi
keisti šventiniais linkėjimais.

Tarybos globėjas dr. V. Dam- 
brava paaiškino apie šventojo
je valandoje naudotas maldas 
iš Lietuvos. Kaikurios jų iš
verstos į ispanų kalbą ir nau
dojamos P. Amerikoje. Taip 
pat jis pranešė, kad Sibiro mal
daknygės istorija daug metų 
buvo kiekvienų Kalėdų metu 
naudojama dviejų šimtų radi
jo stočių P. Amerikoje. Prašy
mas nurašyti ir atsiųsti Sibiro 
maldaknygėje mergaičių mal
das buvo gautas net iš tikinčių
jų Kuboje.

Pamaldose dalyvavęs lietu
viškai kalbąs lenkų kolonijos 
pirmininkas dr. Feliksas Zu- 
bras dėkojo už prisiminimą 
maldoje katalikiškos lenkų 
tautos. Turėjome svečių net 
iš tolimos provincijos. Tai gyd. 
Jonas Hermanavičius, p. Ger- 
cas iš Lara apskrities (apie 
400 km), jūrų kpt. Povilas Ma
žeika iš JAV, šiuo metu atlie
kąs mokslinius bandymus Mar
garitos saloje.

Manyčiau, kad ir kitos lietu
vių kolonijos turėtų pasekti 
šiuo gražiu pavyzdžiu. Malo
nu konstatuoti, kad į pamaldas 
susirinko didelis lietuvių skai
čius. kad pamaldų planas bu
vo kruopščiai paruoštas ir įdo
miai pravestas ir kad jose da
lyvavo gražus jaunimo būrys. 
Visa tai turi mus džiuginti, nes 
tuo yra stiprinama mūsų 
bendruomenė. Iš tikro Vene
cuelos lietuvių tarpe gražiai 
pakilo kalėdinė vilties žvaigž
dė, kuri mus lydės per naujuo
sius metus.

nepamiršime, nors kaikurių iš 
mūsų širdyse pareigos tėvynei 
jausmas pamažu gal ir nyksta.

Yra daug būdų padėti tėvy
nei šiuo metu, bet vienas iš tiks
liausių būdų yra dar daugiau ir 
plačiau rodyti pasauliui mūsų 
tautai daromas skriaudas, kartu 
duodant žinoti ir tautai apie mū
sų rūpestį ja. Tuo keliu eida
ma, Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje yra sukonkretinusi savo 
tikslus ir nutarusi nukreipti di
džiąją dalį Kanadoje surenkamų 
aukų į radijo bangas, siunčia
mas į Lietuvą, ir į ELTOS biule
tenius svetimomis kalbomis.

Gražu savo aukomis, kartais 
ir didelėmis, remti kitataučių 
pabėgėlių šelpimą. Gražu ir hu
maniška, bet dar gražiau bent 
nemažesnėmis sumomis remti 
mūsų pačių lietuviškąją kovą 
prieš tuos, kurie yra pagrindinė 
visų- mūsų tautinių nelaimių 
priežastis.

Padėkite Tautos Fondo re
miamą kovą už Lietuvą ne tik 
išlaikyti, bet ir žymiai praplėsti!

Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje
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® PAVERGTOJE TEVYNtJE
PAKRANČIŲ DUGNAS

Gargžduose įsikūrė jury geologai, 
kuriems teks tyrinėti Baltijos pa
krančių dugnų pietryčių dalyje. Jono 
Šumeno vadovaujama jūros geologų 
grupė paruoš geologinius, geomor
fologinius, jūros nuosėdų, naudingų
jų iškasenų žemėlapius. Tada bus ga
lima pradėti iškasenų pajieškas, pa
ruošti būdus joms išgauti. Išsamių 
Baltijos pakrančių nuotraukų šiai 
geologų grupei padės paruošti spe
cialistai iš Rygos. Kaliningrado ir 
Talino.

KOVA DEL VAIKU
Kai 1981 m. lapkričio 24 d. Vilniuje 

pravažiuojantis sunkvežimis užmušė 
kun. Bronių Laurinavičių. Adutiškio 
parapijos klebonų Švenčionių rajone, 
pranešimuose apie jo mirtį buvo mi
nimas aštrus jo puolimas vilniškėje 
“Tiesoje”. Kanados pašto dėka tas 
oro paštu siųstas pernykštis lapkri
čio 26 d. “Tiesos” numeris “Tėviš
kės Žiburius” pasiekė tik sausio pra
džioje su krūva kitų laikdraščių. 
Taip, “Tiesa” buvo paskelbusi į 
ateistines temas jrikiuotų korespon
dentes Danguolės Repšienės rašinį 
“l gyvenimų — ne per šventorių". Ja
me klebonas kun. B. Laurinavičius iš 
tikrųjų aštriai puolamas del kovos 
už vaikus. D. Repšienę erzina Mi
šioms tarnaujantys berniukai, cho
ristės mergaites, maldų bei giesmių 
pamokos mokyklinio amžiaus vai
kams klebonijoje. Pasak D. Repšie
nės, Adutiškio šventovėje arti alto
riaus yra pastatyta vaikiškų kėdučių 
eilė. Esu Adutiškio vidurinės mokyk
los mokytojas A. Baužys savo laiške 
“Tiesos", redakcijai skundėsi, kad 
klebonas kun. B. Laurinavičius vi
lioja žemesnių klasių moksleivius 
atlikinėti religines apeigas, patar
nauti per Mišias. Cituojamas ir tos 
mokyklos direktorius J. Navikas: 
“Adutiškio bažnyčios klebonas Lau
rinavičius. per pamokslų apšmeižė 
mane, sakydamas, kad aš jaunystėje 
neva buvęs mušeika ir negaliu būti 
geru mokytoju, tuo labiau — vaikų 
auklėtoju ...” D. Repšienė nė ne
užsimena apie J. Naviko jaunystę, 
bet neužmiršta pagirti jo už gerų va
dovavimų mokyklai. Mušeika pava
dintas J. Navikas tada dar kartų pa
kelia propagandinį kumštį: “Klebo
nas Laurinavičius per laidotuves 
kapinėse šmeižia tarybinį gyvenimo 
būdų, apylinkes gyventojus . . .” Prie 
J. Naviko prisijungia ir mokytojas 
A. Baužys: “Klebonas Laurinavičius 
šmeižia mus, kalba, kad mokytojai 
terorizuoja vaikus, mažina pažymius 
tiems, kurie lanko bažnyčių...“ 
Neatsakiusi j šį opų kaltinimų, D. 
Repšiene griebiasi konstitucijos, 
kuri, pasak jos. saugo tikinčiųjų tei
ses, tik tas nelemtasis klebonas šmei
žia mokytojus, kišasi j mokyklos rei
kalus. Ji, žinoma, užmiršta, kad ki
tų medalio pusę atskleidžia jos ateis
tinio rašinio antraštė “Į gyvenimų — 
ne per šventorių". Kodėl ne per šven
torių, jeigu yra pilna religine laisvė?

ATEISTINE KONFERENCIJA
Ateistinėn vciklon įjungiami ir 

medicinos darbuotojai. Panevėžio 
respublikinės ligonines antroje po
liklinikoje buvo surengta ateistinė 
medicinos seserų konferencija, kurio
je jos aptarė praktinį ateistinės veik
los darbų. Pranešimus apie dabarti
nę katalikybę ir ateistinę propagan
dų padarė respublikinės ligoninės 
vyr. gydytojas D. Dailydėnas ir Pa
nevėžio miesto partinio komiteto 
instruktorius P. Sirtautas.

NAUJAMETINĖS PUOKŠTES
Vilniaus dailės parodu rūmuose 

surengta naujametinių puokščių pa
roda daugiausia rūpinosi Vilniaus 
apželdinimo tresto ir Vilniaus uni
versiteto botanikos sodo darbuotojai. 
Premijas už gražiausias puokštes lai

mėjo šių organizacijų atstovės — B. 
Veiverytė ir D. Norvaišienė. Parodai 
buvo gauta apie šimtų puokščių, ku
rios liudijo vilniečiams, kaip su vie
na kita eglišake galima gražiai pa
puošti butų Naujiesiems Metams. 
Puokščių propagavimu stengiamasi 
sumažinti besaikį eglučių kirtimų, 
darantį žalų Lietuvos miškams.

SKULPTORIAUS VEIKLA
Skulptorius Gediminas Jokūbonis 

gavo M. B. G re kovo vardo medalį už 
sovietiniam karvedžiui Vytautui Put- 
nai sukurtų paminklų, kuris yra pas
tatytas centrinėje Molėtų miestelio 
gatvėje. Tas Maskvai tarnavęs sovie
tų karininkas ir komisaras, karinis 
atstovas Japonijoje. Suomijoje. Vo
kietijoje ir Britanijoje Stalino siautė
jimo laikais buvo sušaudytas Maskvo
je 1937 m. birželio 11 d. Medalį G. Jo- 
kūboniui paskyrė Sovietų Sąjungos 
kultūros ministerija, dailininkų są
junga ir vyriausioji raudonosios ar
mijos politine valdyba. Dvi premijas 
— respublikinę ir Lenino G. Jokūbo
nis yra gavęs už “Motinos” statulų 
Pirčiupiuose. Pavolgio mieste Engel
se buvo atidengtas G. Jokūbonio su
kurtas paminklas Friedrichui Engel
sui. Už šį paminklų jis susilaukė 
Engelso miesto garbės piliečio vardo. 
G. Jokūbonis ypač yra pasižymėjęs 
savo paminklais Leninui: vienas jų 
yra pastatytas Maskvoje, kitas — 
Klaipėdoje, o dabar jis kuria dar vie
nų paminklų Leninui, kuriam vieta 
numatyta Panevėžyje. Tokiuose pro
jektuose G. Jokūboniui dažniausiai 
talkina architektas V. Čekanauskas. 
Tie gausūs Lenino paminklai neju
čiomis įtaigoja, kad G. Jokūbonis yra 
karjeristinio plauko skulptorius, dau
giau už kitus tarnaujantis Maskvai.

KULTŪROS VEIKĖJAS
Vilniškės augščiausiosios tary

bos prezidiumas amžiaus penkias
dešimtmečio proga nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės vardų su
teikė Sovietų Sąjungos ambasados 
JAV I sekr. Edmundui Juškiui. Kyla 
klausimas, negi dabartinė Lietuva 
jau pritrūko tikrų kultūrininkų, jei
gu jų garbes vardai duodami propa
gandistams? E. Juškys yra tik moky
tojas, baigęs Pedagoginį Vilniaus 
Institutų. įsijungęs j kompartijos 
centro komiteto propagandistus su 
ateistinėmis paskaitomis. Yra para
šęs propagandines knygas “Krikščio
nybės kilme” ir "Volteras”. Jo veikla 
Sovietų Sąjungos ambasadoje Vašing
tone tėra politine tarnyba Maskvai, 
nieko bendro neturinti su kultūra. 
Tokio garbės vardo suteikimu E. 
Juškiui įžeidžiami tikrieji kultū
rininkai.

MELAGINGA REKLAMA
1981 m. gruodžio 20 d. respubliki

nės televizijos laidoje kalbėjo žiemos 
sporto inventoriumi prekiaujančios 
Vilniaus parduotuvės vedėjas Leo
nas Kairevičius, reklamuodamas tu
rimas prekes. Tos laidos žiūrėjęs vie
nas žmogus iš Žemaitijos atvažiavo į 
Vilnių gruodžio 23 d. pirkti slidžių 
visiems šeimos nariams, dukrai pa
čiūžų. rogučių suaugusiems, bet jų 
nerado išreklamuotoje parduotuvėje. 
Užėjęs “Tiesos" redakcijom skundė
si. kad buvo pasielgta kaip balandžio 
pirmosios proga. Zeferinas Jonutis 
gruodžio 29 d. “Tiesoje" patvirtina, 
kad parduotuvėje nėra jokių slidžių, 
siūlytų rogučių suaugusiems, žadė
tų pačiūžų ir batelių pačiūžoms. Pa
klaustas. kodėl televizijoje reklamuo
jama tai. ko parduotuvė neturi, ve
dėjas L. Kairevičius teisinosi: “Už
sakyta ... Maniau, gausim .. . Bazė 
neatvežė .. . Pertrūkių visada būna...” 
Z. Jonutis sutinka, kad nevisada spė
jama pagaminti bei atvežti, bet jis vis- 
delto klausia: "Tik kas gi vertė ne
teisybę sakyti didžiulei žmonių audi
torijai?”

V. Kst.

Okupuotoje Lietuvoje prie Čiurlionio kelio į Druskininkus yra padarytų iš medi 
nuotraukoje ir keleiviui įrašytas patarimas: “Žvalgykis nuo aukštų bokštų, tai k 
senatve tave apims, tenai taip pat bus suolelis pasiuntiniams paskirtas. O ant jo j

g HAMILTON

Simon’s
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KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU Į LIETUVĄ

LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ 
kviečiama dalyvauti Lietuvos ne
priklausomybės šventėje, kurią va
sario 14, sekmadienį, čia rengia KLB 
apylinkės valdyba. Šventės iškil
mės prasidės 10.30 v. r. AV parapi
jos šventovėje, o 4 v.p.p. Scott Park 
gimnazijos auditorijoj įvyks iškil
mingas aktas su Rasos Lukoševičiū- 
tės paskaita. Programos meninėje 
dalyje pasirodys visos Hamiltono 
meninės pajėgos.

VYSK. VALANČIAUS MOKYKLA 
šiemet savo Vasario 16-tos minė
jimą rengia vasario 13, šeštadienį. 
Šv. Juozapo mokykloje. Tą šešta
dienį į mokyklą atvyks vietos karių 
— ramovėnų ir šaulių būrio atsto
vai, kurie mokiniams papasakos 
savo atsiminimų apie įvykusias ko
vas dėl Lietuvos laisvės ir apie mū
sų nepriklausomos valstybės atsta
tymą. Vyresnieji mokyklos skyriai 
dalyvauja Lietuvių Tautodailės In
stituto paskelbtame tautinio meno 
atpažinimo konkurse.

MEDŽIOTOJV-ŽŪKLAUTOJV tra
dicinis zuikienos vakaras sutrau
kė rekordinį skaičių svečių. Šis va
karas žmonių yra mėgstamas ir kas
met sėkmingai praeina. Šiemet me
džiotojai buvo čia atsikvietę iš Čika
gos dainininkę Vandą Panavaitę- 
Stankienę su A. Stelmoko orkestru. 
Nostalgiško jausmo pagauti hamil- 
toniečiai ėjo į salę išgirsti savo se
nų pamėgtų melodijų ir pasišokti 
lietuviškam orkestrui grojant. Zui
kienos mėgėjai galėjo pasisotinti 
St. Petkevičienės skaniai paruošta 
žvėriena. Mūsų Giedraičio vardo 
klubas su šituo vakaru padarė ne
abejotinai gerą pelną, kuris bus 
panaudotas jų prie Kaledonijos 
stovykloje dabar statomam pastatui.

A. a. STASYS BURDINAVIČIUS 
sausio 16 d. buvo palaidotas Missi- 
ssaugos Šv. Jono liet, kapinėse. Jau 
kurį laiką negalavęs širdimi, mirė 
jis staiga ir netikėtai, sausio 13 d. 
rytą nuvažiavęs tikrinti sveikatos 
į McMaster ligoninę. Seniai jau li
kęs našliu, prieš porą metų buvo 
vedęs iš Suvalkų trikampio čia at
vykusią lietuvaitę Oną Cirušytę. 
Nuo 1973 m. buvo jis jau “Stelco" 
pensininkas, priklausė šauliams ir 
pensininkų klubui, dainavo pensi
ninkų chore. Buvo rokiškietis, prieš 
66 metus gimęs Ragelių bažnytkai
myje. Lietuvoje yra likę jo du bro
liai ir viena sesuo. Jį pažinusieji 
prisimena velionį kaip taikaus, ra
maus . būdo ir gražios išvaizdos 
žmogų.

A. a. MYKOLAS CHROLAVIČIUS, 
3,5 metų išsirgęs nepagydoma liga, 
sausio 20 d. mirė Hagersville ligo
ninėje, eidamas 70-tuosius metus. 
Paliko daug liūdinčių artimųjų čia

ir Lietuvoje. Vienas jo sūnų yra lie
tuviams čia žinomas advokatas ir 
šachmatininkas. Kita dukra Rita 
irgi jau baigia teisių mokslo studi
jas Toronte. Velionis Lietuvoje bu
vo baigęs Klaipėdos Prekybos Insti
tutą ir nepriklausomoj Lietuvoj 
kurį laiką dirbo "Lietūkyje". Aspi
rantu buvo baigęs ir karo mokyklą. 
Hamiltone vedė Mariją Misevičiūtę, 
užaugino du sūnus ir dvi dukteris. 
Iš pradžių vertėsi statyba, vėliau 
pirko vieną paskui kitą viešbutį. 
Ilgus metus išsikankinęs beviltiška 
liga, mirtį jis sutiko kaip išsigelbė
jimą nuo neperstojančių skausmų. 
Sausio 23 d. buvo palaidotas Missi- 
ssaugoje Šv. Jono liet, kapinėse.

McMASTER LIGONINĖJE dr. 
Alg. Saunorio priežiūroje gydosi 
G. Palmeris. Ypatingos priežiūros 
skyriuje guli G. Repčienė.

KAUKIU BALIU Šiemet ruošia 
ateitininkai vasario 20 d. Jaunimo 
Centre. įdomiausioms kaukėms bus 
skiriamos penkios premijos. Jau 
laikas pradėti ruoštis tam didžia
jam maskaradui, kuris Hamiltone 
visada buvo vienas įdomiausių ren
ginių. K. M.

PARAPIJOS CHORO balius1 pra
ėjo su geru pasisekimu. Choro se
niūnas B. Grajauskas pradėjo po
būvį ir pakvietė prel. dr. J. Tada- 
rauską sukalbėti maldą. Po skanių

Parduodu “zuikučius" — automobilii 
70 mylių su vienu galionu

Vienintelis lietuviu 
įsikūręs nuosavi 

Hamiltono Lietuvių Kredito K 
830 Main Street E„ tel. 544-71 
DARBO VALANDOS: pirmadienia 
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 i 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. I 
rugpjūčio įnėn..šeštadieniais uždai 
Nemokoma gyvybės ir osm. paskolų dr. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.

KELIONĖS 1982 METAIS
VILNIUS

gegužės 13-20 rugsėjo 9-16
rugsėjo 30 - spalio 7

13DIENŲ SU GIMINĖM!!! 
VILNIUS-RYGA

gegužės 20 - birželio 3 liepos 15-29
gegužės 27 - birželio 10 rugsėjo 2-16
liepos 8-22 gruodžio 20 - sausio 3
Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1
Vilnius — Talinas rugpjūčio 12-26

• Sutvarkome iškvietimus vizitui j Lietuvą ir iš Lietuvos.
• Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, 

automobilius bei kitus pageidaujamus daiktus.
• Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms 

Lietuvoje.
Smulkesnių žinių teiraukitės:

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL tel.(514) 669-8834 TELEX 06-986766 TOR 
CHICAGO tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

The Marlatt l̂ o^namai
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (Eost of Sonfordj KAMILTON, Ontario



Kandidatės i 1982 metų “Vilniaus” paviljono karalaites Toronte. Iš kairės: Dana Petkevičiūtė, Rita Rudaitytė. Rasa 
Rimkutė, Aldona Biretaitė (1981 m. karalaitė). Laima Janušauskaitė, Asta Šernaitė. Rinkimai — vasario 6 d. Toronto 
Lietuvių Namuose . Išrinktajai karalaitei numatyta $1000 dovana, o jos palydovei -$500

Atostogos Pietų Amerikoje
Trys kanadiečiai Venecuelos miestuose, kur rado lietuviško jaunimo

wwi
Žiemos kursai Dainavoje

Suvažiavę iš visos šiaurės Amerikos studijavo, dainavo, meldėsi ir šoko

Iš visų Šiaurės Amerikos 
kampų — nuo Montrealio iki 
Kalifornijos — 46 kursantai ir 
14 vadovų Kalėdų atostogų me
tu suvažiavo Dainavon j atei
tininkų kursus. Tai buvo tre
tieji mano kursų metai.

Pirmąjį vakarą, kai vist jau 
buvo susirinkę, įvyko oficia
lus atidarymas, kurį atliko mū
sų miela komendante Daiva 
Barškėtytė. Kun. Stasys Yla 
mums pranešė kursų temą — 
“Akciologija ir jos eiga”. Po 
to mums liepė šiltai apsireng
ti ir eiti laukan. Negalėdami 
iškentėti, mes greitai pradė
jome sniego kovas. Kai nebega
lėjome pakelti rankų mesti 
sniego gniūžtei, skubėjom į 
vidų susipažinimo šokiams.

Du Sauliai
Sekantį rytą mus suskirstė į 

dvi paskaitų grupes. Mano 
grupė klausė dr. Sauliaus Jan
kausko paskaitos. Jis svarstė 
klausimą apie individą ir as
menybę. Žmogus, kaip asmuo, 
turi išsiskirti, bet neatsiskirti 
nuo kitų, nes norint ką nors 
pasiekti, reikia dirbti su kitais.

Po skanių pietų ir smagaus 
laisvalaikio išklausėm dar vie
no Sauliaus paskaitos, t. y. 
Sauliaus Čyvo, apie veiklos 
prasmę. Kaip žmonės, mes 
turime žinoti kodėl mes vei
kiame. Pirmiausia, žmogus turi 
žinoti, kad jis turi gabumus to
liau save kurti. Protinga mintis 
tampa tikslu, kuri lydi į vei
ksmą, o veiksmu idealo link 
siekiam tobulybės. Mūsų 
tikslas turėtų būti — kilti ir 
kelti augštyn.
Vadovybė, diskusijos, paskaitos

Dienos metu susipažinom su 
mūsų vadovybe, kuri buvo gan 
jauna, bet aktyvi ir labai ap
dairi. Buvo aišku, kad mes 
galim betkada pas juos nueiti 
ir pasikalbėti. Jie mums buvo 
daugiau draugai, negu tvarkos 
prižiūrėtojai.

Kas vakarą po vakarienės 
turėjome diskusijų būrelius, 
kuriuose svarstėm gilius klau
simus apie ateitininkų prin
cipus ir žmogaus gyvenimą.

Tą vakarą po diskusijų mes 
turėjome sukurti vaidini
mėlius tos dienos paskaitų 
temomis. Tada sekė lengvesnė 
dalis, kurioje žaidėm naują 
versiją muzikinių kėdžių — 
pralaimėtojas turėjo vaidinti 
visa, kas jam įsakoma.

Pirmadienį išklausėm sese
lės O. Mikalaitės paskaitos 
apie temperamentų derinimą. 
Reikia surasti vidurkį, kuria
me visi gali būti patenkinti. 
Tam visi turi nors kiek nusi
leisti. Būdami žmonės, o ne 
gyvuliai, mes siekiam ko nors 
augštesnio, būtent Dievo, o tai 
darome per gėrį, grožį ir tiesą.

Per laisvalaikį kanadietės 
nulipdė didelį sniego senį,

Redaguoja RITA RUDAITYTĖ 

kuris šypsodamasis laikė mūsų 
pagamintą kanadietišką vė
liavą.

Po pietų Loreta Bradūnienė 
kalbėjo mums apie kūrybin
gumą veikloje. Yra visokiausių 
plotmių, kuriose mes galime 
dirbti ir kurti, bet šių dienų ap
linka yra pasikeitusi, komer
cializmas perėmė kūrybą ir ją 
ištempė į kraštutinumus 
dolerio naudai. Norint būti 
originaliu kūryboje, reikia būti 
atviru įspūdžiams.

Po vakaro diskusijų piešėm 
plakatus, o po to ėjome į 
atskirus berniukų ir mergaičių 
susipažinimo vakarus. Per tą 
vakarą, man atrodo, mergaitės 
galėjo su viena kita geriau 
susipažinti ir susidraugauti, 
ypač su naujom kursantėm. 
Manau, kad ir berniukai tą patį 
jautė.

Antradienio kalbėtojai
Antradienį pirmiausia išgir

dom mūsų visų mylimo kun. A. 
Saulaičio paskaitą, kuri buvo 
paįvairinta staigmenomis, pvz. 
jis pradėjo rašyti atbulai ant 
lentos. Jo paskaita buvo apie 
dinamiką-darbą. Mums reikėjo 
sukti galvas duotais klausimais 
ir palyginti apaštalų reakciją 
kai Jėzus paliko juos, ir kaip 
mes reaguotume. Viena išvada 
buvo, kad reikia mažiau kalbų, 
o daugiau darbų. Visi turi savo 
greitį ir negalime juos barti, 
kad neišmoksta ar nedirba kito 
nustatytu greičiu.

Po pietų šeši kursantai iš va
karinės, šeši iš rytinės grupės 
turėjo pateikti dalis paskaitos, 
kurią kun. St. Yla buvo skaitęs. 
Temos sukosi apie herojus, 
rizikas, meilę, veiklos 
motyvaciją ir prasmę. Šis va
karas buvo skirtas savai 
kūrybai. Jame galėjome iš
reikšti giliausias savo mintis. 
Iš šio vakaro pastangų iškilo 
žymiausias mūsų poetas L. 
Šaumys.

Išnagrinėję įvairias mintis, 
turėjome atsipūsti ir 
pasilinksminti, pažaisti. Visi, 
kaip viščiukai, be galvų lakstė
me po baltus rūmus, jieš- 
kodami pageidaujamų daiktų. 
Pagaliau įvyko diskusijos apie 
paparčio žiedą — ar jis egzis
tuoja, ar ne? Pirma grupė, kuri 
sakė, kad jo visai nėra, laimėjo.

Naujovės, dainos, organizacijos
Trečiadienį Andrius Kaz

lauskas skaitė paskaitą apie 
naujoves. Ar tikrai iš viso yra 
naujybių? Tik dėl to, kad mes 
ko nežinom, nereiškia, kad tai 
visai neegzistuoja. Naujybės 
yra asmeninės. Visa, ką išran
dame, iš tikrųjų tik vėl atran
dame. Taip pat jei nori ką 
keisti, reikia žinoti ir suprasti 
ką keiti ir kokios būtų to pasek
mės.

Pietų metu, kaip ir paprastai, 
linksmai ir skambiai dainavom 

stovyklines dainas. Be to, vyko 
iškalbos konkursas, kuriame 
visi turėjo dalyvauti. Šis kon
kursas vyko po kiekvieno val
gio. Temų buvo įvairiausių — 
nuo rimtų, kurios vertė sukti 
galvas, iki įdomių ir net juok
ingų, kad visi plyšo juokais be
siklausydami.

Tą popietę vadovai kalbėjo 
apie įvairias organizacijas, 
kaip “Newland”, “Opus Dei”, 
“Christophers”, “Pro Civitate 
Christiana” ir “Ateitis” (dvyli
ka iš viso). Iš visų tų or
ganizacijų tik ateitininkai turi 
visus penkis principus, o kitos 
— tik vieną ar du. Mūsų or
ganizacija tuo skiriasi nuo kitų 
ir tegyvuoja.

Rimties vakaras
Šis vakaras, kaip įprasta, 

buvo skirtas susikaupimui, 
nors šį kartą buvo truputį 
kitaip. Buvome suskirstyti į dvi 
grupes ir keturias grupeles. 
Pirmoji pusė ėjo į lauką, o kita 
pusė pasiliko viduje. Lauke 
grupelės aplankė keturias sto
tis ir paliko uždegtą žvakę Kry
žių kalne. Po duoto laiko 
grupės apsikeitė. Tikiuos, kad 
visi galėjo pajusti Kristų savo 
širdyse, aplinkoj, salėje ir nuo
stabioje gamtoje. Jo meilė 
visus apsupo ir rišo į vieną 
šeimą. Mišios buvo tikrai nuo
stabios ir artimos mūsų šir
dims.

Paskaitos ir ašaros
Ketvirtadienį turėjome 

bendrą paskaitą, kurią skaitė 
dr. V. Vygantas. Jis pabrėžė, 
kad reikia derinti ateitininkų 
ir savo idealus. Tą vakarą visi 
su betkokiais talentais galėjo 
pasirodyti — buvo dainavimo, 
grojimo, gargaliavimo ir hu
moro. Taip pat buvo ir savos 
kūrybos skaitymas, kuriame 
stipriausiai pasireiškė Larta 
Šaumys. Po to vyko šokiai ir visi 
nekantriai laukė Naujų Metų 
atkeliavimo.

Penktadienio rytą visi neno
riai, ašarodami pradėjo slink
ti namų link. Deja, tai buvo 
sunkiau negu tikėtasi, nes va
kare lijo kaip iš kibiro, o naktį 
šalo. Ryto metui atėjus, 
Dainava virto ledo karalyste. 
Rekordas buvo, jei kas daugiau 
kaip 10 pėdų galėjo nueiti 
nepaslydęs. Automobiliai 
slidinėjo į visas puses. Visi 
manė, kad reikės pasilikti iki 
sekančios dienos.

Aplamai, nuotaika buvo la
bai gera. Visi uoliai prisidėjo 
prie visos programos dalių ir 
gavo iš kursų tiek, kiek prisi
dėjo. Tikiuosi, kad visi, kaip ir 
aš, pamilo žiemos kursus, per 
kuriuos visi pasisemtam daug 
svarbių žinių ir taip pat prap
lečiame savo ir draugų akiratį.

Iki kitų metų žiemos kursų! 
Garbė Kristui!

B. Abromaitytė

Šiemet nutariau kartu su 
dviem draugais praleisti ato
stogas kitaip, negu įprasta. Tuo 
laiku, kai buvau sustojęs Ka- 
rake, Venecueloj, pakeliui 
skrisdamas į IlI-čią Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, 
galvojau, kad būtų įdomu dar 
kartą pamatyti Pietų Ameriką.

Pagrindinius pasiruošimus 
atlikom iš anksto. Kai čia va
sara baigsis, Venecueloj oras 
bus vėsesnis. Po 13 lietingų 
Kanados dienų spindinčią sau
lę pamatėm rudenį Marakaibe, 
Venecueloje. Tai antras di
džiausias miestas krašte, 
pačiame naftos gamybos 
centre. Buvo neturistų sezonas, 
ir dideliame viešbutyje bu
vome keli. Tropikinė gamta, 
karšta saulė ir šilti vakarai vi
liojo mus į viešbučio baseiną. 
Vėsintuvai veikė gerai ir vie
ną vakarą nųstebom pamatę, 
kad langai mūsų kambario bu
vo iš lauko užšalę.

Kiek pailsėję, po kelių dienų 
pradėjom keliauti toliau. Vi
liojo Karakas — Venecuelos 
sostinė. Nuo Marakaibo iki 
Karako yra apie 500 km, bet au
tobuse teko išbūti 11 valandų, 
nes vingiuotas ir kalnuotas 
kelias. Pačiam nakties tam
sume autobusas judėjo nepa
prastai greitai, o kai vai
ruotojas padarydavo klaidą, 
uždegdavo šviesą virš švento 
paveiksliuko prie savo galvos. 
Atrodė, kad šoferis bandė 
greitį suderinti su muzikos 
taktu.

Nuostabiai pigus benzinas, 
nes autobuso kuras kainavo tik 
tiek, kiek Kanadoj būtų tokia 
kelionė kainavusi au
tomobiliui. Tačiau automobi
liai ir jų nuoma labai brangūs. 
Ilgai liks ta kelionė mūsų pri
siminimuose.

Karake iš tolo jau pamatėm 
žinomo viešbučio “Hiltono” 
pavadinimą. Trumpai jame ap
sistojom, nes viešbučio kainos 
mums buvo peraugštos. Aš 
žinojau, kad Karake gyvena 
keletas lietuvių, jų tarpe 
Birutė Ignatavičiūtė, pažįs
tama iš IV Pasaulio Jaunimo 
Kongreso. Be to, iš spaudos 
žinojau, kad ten yra veikli 
Mažeikų šeima. Jie mus, 
kanadiečius, labai maloniai 
priėmė, suruošė savo jaunimui 
— Arui ir Angelei gim
tadienius, sukvietė daug 
Karako jaunų lietuvių.

Buvo malonu sutikti matytus

Vasario 16 gimnazijos mokinys, besidomintis gamtos mokslais, atlieka ban
dymus su atitinkamais aparatais esamoje laboratorijoje

Stipendijos moksleiviams ir studentams
Kanados Lietuvių Fondas re

mia mūsų lituannistinį švietimą 
ir kultūrinę veiklą, kad išeivi
joj išliktų lietuvybė ir jos vi
sokeriopa veikla bent iki to mo
mento. kai Lietuva galės atgau
ti nepriklausomybę ir užsienio 
pagalba jai tikrai bus labai rei
kalinga.

Alekso ir Teodoros Koyelai- 
čiu-Kujalavičių stambiu įnašų Į 
KL Fondą dėka didžioji dalis jo 
įnašu palūkanų eina studentų 
stipendijoms. Ju fondas jau 
dveji metai veikia Kanadoje. 
Jis nesiriboja vien Kanados 

kongrese veidus ir susipažinti 
su nematytais. Visi jautėme 
lietuvišką šeimyniškumą ir 
draugiškumą. Mes kalbėjome 
apie Kanados lietuvius, o jie — 
apie Venecuelos. Mielai 
Mažeikų šeimai už tokį nuo
širdų priėmimą esam labai 
dėkingi. Kitą dieną Birutė ir 
Dalia Šulcaitės aprodė miesto 
įdomybes ir buvo mums ver
tėjos iš ispanų kalbos.

Sekančią dieną nuvykom į 
pajūrį pasimaudyti Karibų 
jūroje. Vanduo buvo šiltas, 
sūrus ir banguotas. Šeštadienį 
Mažeikos mus pakvietė į savo 
vasarnamį prie Karako. Labai 
graži vietovė — ten prieš daug 
metų įsisteigė vokiečių 
kolonija. Kalnuose jie buvo at
siskyrę nuo pagrindinio krašto 
gyvenimo, todėl išlaikė savo 
papročius.

Čia buvo vėsokas oras, ir va
kare buvo maloųu sėdėti prie 
degančio židinio. Visur esama 
lietuvių. Ir čia aplankėm kelias 
lietuvių šeimas. Visi nuošir
dūs ir artimi, nors pirmą sykį 
matėmės.

Sekančią dieną išskridom į 
Margaritos salą. Sakoma, kad 
čia prekės parduodamos be 
muito, bet nematėm, kad būtų 
kas pigiau kaip Šiaurės Ame
rikoj. Ir čia mažai turistų — 
viešbučiai tušti, visur laukia 
svečių.

Vėl grįžę į Karaką, išvykom į 
Meridą, nes buvo įdomu kartą 
gyvenime pamatyti Andų kal
nus. Vėl labai vingiuoti keliai 
ir ilga 15 vai. kelionė. Į kalnus 
kėlėmės vagonėliais. Žemai 
buvo 25C ir apie 800 metrų virš 
jūros, o viršūnėje sniegas, 
nulis C ir apie 1800 metrų virš 
jūros. Negalėjom ilgai čia būti, 
nes sunku buvo kvėpuoti. O iš 
čia jau pakeliui į namus — į 
Marakaibą. Negavę autobuso, 
išsinuomojom automobilį. 
Keliavom stebėdamiesi vin
giuotais neįprastais Venecue
los keliais.

Čia atsisveikinom su šilta 
Venecuela, nuoširdžiais lie
tuviais, be kurių pagalbos 
būtume nedaug matę, nes ten 
nėra turistų biurų —“Chamber 
of Commerce”. Mūsų paukštis 
plieno sparnais nepaprastu 
greičiu mus nešė į namus — 
Kanadą. Pajutome didelį skir
tumą oro temperatūroj — 
Marakaibe buvo 35 laipsniai C 
o Toronte — 6 laipsniai C.

Andrius Gaputis

jaunimu. Stipendijas gali gauti 
ir kitų kraštų jaunimas.

Iš to fondo stipendijos moka
mos siekiantiems daktarato ar 
magistro laipsnio; studentams, 
pirmenybę teikiant aktyviems 
lietuviškoje veikloje; mokslei
viams. lankantiems Vasario 16 
gimnaziją. Fondas apmoka už 
mokslą lankantiems PLJS-gos 
Ryšių Centro lituanistinius se
minarus, studijuojantiems ne
akivaizdiniu būdu Pedagoginia
me Lituanistikos Institute, ku
ris yra Čikagoje. Fondas taipgi 
moka premijas studentams, pa-
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Po pamoką Vasario 16 gimnazijoje ateina laikas muzikai, dainai, gitarai

Vidinio atsinaujinimo siekiant
Čia spausdiname ištraukas moks

leivės BERNADETOS ABROMAI
TYTĖS paskaitos, skaitytos ateiti
ninkų kongrese moksleivių sekci
joje. RED.

Paprastai einame į pamaldas 
susitikti su draugais. Ar ne? 
Kas atsimena ano sekmadienio 
Evangeliją ar pamokslą? Mū
sų mokslinis žinojimas greit 
auga, o dvasinis perlėtai stu
miasi pirmyn. Tad pusiausvy
ra neišlaikyta. Reikia pasida
ryti “List of Priorities”, kuria
me dvasiniai dalykai būtų 
įterpti. Šių dienų jaunimui ir 
kiti dalykai gan svarbūs. Tai 
nereiškia, kad reikia juos 
atmesti ar atstumti, bet dvasi
nius reikia pakelti ir abu de
rinti.

Didesnioji dvasinio atsinau
jinimo dalis turi ateiti iš sa
vęs per mąstymą, sprendimą, 
klausinėjimą ir jieškojimą 
tiesos. Jeigu mąstome apie ti
kėjimą ir klausinėjame, kodėl 
taip, o ne kitaip, bręstame dva
siškai.

Bejieškant galima pasimes
ti, nukrypti nuo tikrojo kelio 
ir surasti geras idėjas kitur. 
Gal jos atrodys labai geros, 
bet pajusi, kad kažko trūksta. 
Jieškodami to pilnumo, galime 
jį rasti tiktai Kristuje. Tas ra
dimas turi būti asmeninis. 
Daug žmonių gali tau kalbėti, 
diskutuoti ir versti suprasti, 
bet tik perėjęs savo minčių 
procesą gali viską giliai su
prasti. O tai yra labai svarbu. 
Tuo atveju tau atrodys, kad 
kažką ypatingo esi radęs.

Kartais gera pasukti aplinki
niu keliu, kad galėtumei tikrai 
įvertinti Dievą ir tikėjimą. 
Pvz. eini taku ir pamatai ma
žesnį takelį, prie kurio auga 
gražesnės gėlės, vėjelis malo
nesnis ir pan., tai ir eini juo. 
Beeidamas prisibijai, nors gė
lės gražesnės ir vėjelis švel-

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

rašiusiems universiteto profeso
riui betkokia proga rašto darbą 
iš lituanistikos srities. Toks raš
to darbas ne tik finansiškai pa
remia studentą, bet ir supažin
dina užsienio profesorius su 
Lietuva ar jos kuria nors sri
timi bei literatūra. Šiuo atveju 
reikia tik. kad studentas prista
tytų stipendijų komisijai to 
rašto darbo nuorašą arba san
trauką, sąrašą panaudotos lite
ratūros ir profesoriaus parašą, 
kad toks rašto darbas yra gau
tas.

Šio stipendijų fondo adresas 
yra: KLF A. ir T. Koyelaičių 
stipendijų komisija. 1573 Bloor 
St. W., Toronto. Ont., Canada 
M6P 1A6. L. Tamošauskas

• Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba 

nesnis, bet yra ir pavojus — už 
gėlių tupi tigrai. Pajutęs pavo
jų, bandysi surasti kelią atgal, 
sugrįžti į tikrąjį kelią. Jį sura
dęs pamatysi, kad ir ten žydi 
tos pačios gėlės, bet be jokių 
pavojų. Kitas gėles ir taką ma
tei iš tolo kitokioje šviesoje, 
todėl jos atrodė tokios įdo
mios, bet priartėjęs pamate 
kitą pusę jų ir nepastebėjai to, 
kas jau buvo čia pat prie kojų.

Visiems yra koks nors taiki
nys — “trigger point”, kuris 
taip stipriai paveikia žmogų, 
kad viskas sukrenta į savo vie
tas, ir tada gali pradėti, pasi
rinkdamas savo kelią. Vienam 
gali būti Šv. Raštas, kitam kny
gos, trečiam stovykla, ketvir
tam muzika, penktam kalbos, 
diskusijos ir t. t. Jeigu pasi
rinktas kelias padeda siekti 
Kristų, tai juo reikėtų ir eiti.

Grupinėje veikloje mes ga
lime siekti idealo per diskusi
jas ir pokalbius, gilindami sa
vo dvasinį žinojimą, plėsdami 
savo idėjas ir pasaulėžiūrą. 
Jei pokalbis teigiamai pavei
kė nors vieną žmogų iš dešim
ties, šimto ar tūkstančio, tai 
pokalbis buvo naudingas.

Kiekvieno susirinkimo pra
džioje turėtume pašvęsti 10 
min. Šv. Rašto skaitymui bei 
girdėtų minčių gvildenimui. 
Tai ilgai neužtrunka, bet turi 
savo tikslą. “Kronikos” plati
nimas ir jos skaitymas yra ne
bloga idėja. Taip pat naudinga 
skaityti kitas panašias knygas. 
Rašymas laiškų ir siuntimas 
kalėdinių atvirukų į Lietuvą 
gali jiems padėti. Galima pasi
kviesti ypatingas grupes, kad 
papasakotų ir parodytų savo 
darbus. Toronte mes pasikvie
tėme "Teen Challenge", kurio 
atstovai aiškino savo darbą 
.su narkotikų vartotojais ir pa
bėgėliais iš namų.

Tokiom organizacijom, pa
vergtai Lietuvai, prieš abor
tus kovojančiom grupėm ir t. t. 
galime pinigines aukas skirti, 
o aukas rinkdami galime ir 
smagiai laiką praleisti per py
ragų pardavimus, karnavalus, 
pasirodymus ir iškylas. Tokie 
ir panašūs darbai yra tie, per 
kuriuos mes galime “visa at
naujinti Kristuje".

Baigdama norėčiau paskai
tyti ištrauką iš pirmo “Atei
ties” numerio 1911 metų, kur 
pagrindinį mūsų tikslą pabrė
žė Pr. Dovydaitis: “Pasilikę 
Kristaus Bažnyčioje, kuri yra 
pats Kristaus K ū n a s, mes 
prieš visą pasaulį ištariam ‘vi
sa atnaujinti Kristuje’. Tai iš
tarusieji paima ant savęs pir
mutinę, didžiausią pareigą. 
Atnaujinti Kristuje save, at
naujinti Kristuje savo gyveni
mą, parodyti savo gyvenimo 
darbais ir pasielgimais, kad 
mums šie žodžiai netuščia fra
zė, kad mes savo gyvenimą va- 
dovaujam kitokiu mokslu ir 
kitokiais principais, kad mes 
savo gyvenime siekiam kitokį 
tikslą”.

Bernadeta Abromaitytė
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Ir vėl rinkliavos...
Laukiniuose Venecuelos plotuose

Nuotykinga jaunimo grupės ekskursija trimis džypais

AL. GIMANTAS

Jei pasirenki tokią temą, tai 
turi būti vasario mėnuo. Tai 
įprasta, suprantama ir laukia
ma. Na, gal šiais metais ir ne
visai laukiama, nes bendrojo 
ekonominio gyvenimo stagna
cija, palietusi ir mus, vargiai 
ar sudaro galimybę nemažė
jančioms rinkliavoms.

Bepigu kanadiečią ar ame
rikiečių izraelitams. Blogi ar 
geri laikai, jie duoda ar au- 
koja, perka paskolos (Izrae
lio) lakštus pagal nustatytą 
kvotą visai nesiginčydami. Jų 
pačių veiksniai nustatė, pri
pažino, ir visi vykdo. Vadina
si, tautinė drausmė, suprati
mas, tautinis įsipareigojimas 
lemia, kad visi save laiką žy
dais tam tikrą savo pajamų da
lį turi skirti bendriesiems tau
tiniams reikalams.

Šis teigimas nebūtų pilnas, 
jei užmirštume paminėti, kad 
ir žydiškoji bendruomenė nė
ra jau taip vienalytė, kaip kai- 
kas mūsų bando manyti. Ir žy
dai turi tautinius ir religinius 
erzelius, frakcijas, generacijų 
skirtumus, — bet, kažkaip į 
bendrą finansinį aruodą sute
ka pagrindinių rinkliavų įna
šai, svarbiausiems veiksniams 
nurodant, kad, nežiūrint įvai
rių nuomonių ir skirtumų, 
kiekvieno žydo pareiga rem
ti pagrindinį ir bendrąjį 
tikslą — Izraelio valstybės 
išsilaikymą.

Tautinio lietuvių charak
terio bruožai yra skirtingi 
nuo izraelitiškų. Mes mėgs
tame daug ir dažnai kalbėti 
apie demokratiją, visus jos 
teigimus, patį procesą, skir
tingas nuomones, bet nesiryž
tame pripažinti vieni kitiems 
laisvo apsisprendimo teisės, 
jei tai liečia vasario mėnesio 
aukų rinkimą bei jų nukreipi
mą pagal aukojusiojo valią.

Lyg ir tą reiškinį beteisi- 
nant, mūsų periodikoje kas
met vyksta žodiniai apsispar- 
dymai. Reiškia, tu esi už tą 
laisvą apsisprendimą, o tu, 
priešingai, įrodinėji, kad va
sario mėnesio aukos turi eiti 
tiktai į aruodą A, jokiu būdų 
ne į B. Nebūtinai po šiais 
“slaptais” inicialais reikėtų 
įžiūrėti ALTą ar Bendruome
nę, bet įdomiu sutapimu, bent 
Jungtinėse Valstybėse, tas su
tapimas yra labai arti tikro
vės.

Tuo tarpu, rimtiems balsams 

Aukos Tautos Fondui 
Kanadoje

Tautos Fondo atstovybės Kanadoje 1981 metų apyskaita

Pajamos 1981 m. 1980 m.
Toronto atstovybės .................................................. $28000.00 $30000.00
Montrealio atstovybės..........................   2000.00 2000.00
Hamiltono atstovybės ............................................... 3500 00 3500.00
Delhi-Tillsonburgo atstovybės ................................. 1500.00 1200.00
Kalgario apylinkės .................................................... 365.00 290.00
Kitchenerio, Waterloo, Cambridge apylinkės.........  505.00 512.00
Edmontono apylinkės ............................................... — — 447.00
Londono apylinkės.................................................... 887.00 1456.50
Oakvillės apylinkės................................................... 733.00 666 00
Otavos apylinkės ...................................................... 170.00 -------
Rodney apylinkės ..................................................... 300.00 315.00
Sault. Ste. Marie apylinkės ...................................... 478.00 490.00
St. Catharines apylinkės.......................................... 1186.00 913 00
Staynerio-Wasagos apylinkės ................................. 1200 00 834.00
Sudburio apylinkės ....................................................... 764.00 938.50
Thunder Bay apylinkės ............................................ 70.00 146.00
Vankuverio apylinkės................................................... 401.00 344.00
Wellando apylinkės...................... 7........................... 320.00 325.00
Windsoro apylinkės .................................................. 900 00 800.00
Winnipego apylinkės................................................ 160 00 360.00
VLIKo seimo metu Toronte 1980 m gauta 1981 m 1217 95 3575 00
Už knygas "Soviet Genocide in Lituania" ................ 142 35 -------
Prisikėlimo parapijos banko auka ............................ 200 00
Palūkanos už indėlius ............................................... 2309 27 1042.00
KLB Winnipego apylinkės 
a a. J. Demerecko atminimui .................................... 100.00 -------
Atskirų asmenų....................................................................  745.00

Iš viso pajamų 1981 m......................................  $47408.57 $50899.20
Likutis 1980 m.................................................... 11861.17 7660.04

Iš viso pajamų................................................... $59269.74 $58560.04

Išlaidos
1 (teikta Tautos Fondo centrui VLIKo seime Klevelande $50000.00
2 Spaudai už patarnavimus ........................................... 388.50.
3 Kelionės išlaidos......................................................... 653.71
4 Raštinės išlaidos ir spaudiniai..................................... 183.44
5 Telefonas..................................................................... 248 86
6 Pašto išlaidos .............................................................. 92.29
7 Tautos Fondo centrui knygos

"Soviet Genocide in Lithuania.................................... 472.71

Iš viso išlaidų 1981 m............................................... $52039.51
Liko 1982 metams ................................................... 7230.23

Balansas ................................................................. $59269.74

Nuoširdi padėka Tautos Fondo aukotojams, Tautos Fondo 
apylinkių atstovybėms, įgaliotiniams ir visiems talkininkams —

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje.
M. Regina, iždininkas

viešai apsižodžiuojant, atsL 
randa (bent nemažėja) tokių, 
kurie ta dingstimi visai “nu
siima”. Girdi, kol veiksniai 
pešasi, nesutinka, neduosiu 
nė cento nei vieniems, nei 
kitiems. Gal vienintelė pa
guoda tokianfe pareiškime lie
ka faktas, kad kalbantieji 
apie centus paprastai tik cen
tus ir duoda. Tad nuostolis 
menkas.

Tikrai patriotiškai nusitei
kusio tautiečio nesupainios 
jokios tikros ar tariamos veiks
nių peštynės. Jei kam kyla abe
jonės ar neaiškumai, tai tik 
pasirinkime kuriam veiksniui, 
fondui aukoti. Atsakymas nėra 
jau taip sudėtingas. Teaukoja 
kiekvienas pagal savo įsitiki
nimus. Mūsų tarpe turbūt nėra 
“blogų” fondų ar veiksnių. 
Visi jie stengiasi atlikti kiek 
galint daugiau esamų galimy
bių ribose. O kas daugiau ar 
geriau atlieka, taipogi nėra 
sunku nuspręsti. Atlikti dar
bai kalba patys už save. Kas 
skaito mūsų spaudą, seka lie
tuviškas radijo valandėles, tam 
nekyla jokios abejonės kuris 
veiksnys nusipelno didžiausio 
aukotojų dėmesio. Jungtinių 
Valstybių lietuvių veikloje kas
met ryškėja ir platėja Lietuvių 
Bendruomenės veikla bei už
simojimai. Kartu su ALTa 
amerikiečiai lietuviai turi 
visai neblogą pasirinkimą kam 
ir kiek aukoti laisvu savo apsi
sprendimu. Kodėl tai kaikam 
vis dar nepatinka?

Švedų spauda apie 
baltiečius

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Baltijos kraštą. Pernai rudenį 
jis rašė apie šių respublikų 
rusinimą, tikinčiųjų persekio
jimus, blogą gyventojų aprū
pinimą, kaikurių sluogsnių 
privilegijas. Rašė apie gau
sią pogrindžio spaudą ir K. 
Bendrijos vaidmenį Lietuvoje. 

, Jis pirmasis pranešė apie Vil
niuje, Taline ir Rygoje išpla
tintus lapelius, raginusius su
stabdyti darbą pusvalandžiui 
pirmą mėnesio darbo dieną. 
Didžiausias įkaltis švedų ko
respondentui buvo jo nuotrau
ka vienos Vilniaus šventovės, 
prie kurios buvo matomi so
vietiniai kariai. Tai ir buvo 
tasai neleistinas “karinės 
reikšmės dalykų” fotografa- 
v*mas- A. Lembergas

Taip atrodo Pacheco krioklys Venecueloje Nuotr. J. Uleckaitės

Lietuvių židinys
Lietuvių tautinės ir religinės kultūros centras Didžioje Britanijoje

Kai Britanijoj kalbama apie 
vidurinės Anglijos lietuvių 
centrą, turima galvoj LIETU
VIŲ ŽIDINĮ Nottinghame, nes 
apie jį sukasi šios srities lie
tuvių išeivių gyvenimas. Per jį 
nuolat palaikomi ryšiai su vi
somis lietuvių organizacijomis 
bei jų skyriais ir iš čia dažnai 
kyla nauji sumanymai ir pla
nai ateities darbams.

Pats ŽIDINYS turi nemažas 
patalpas, kurios pertvarinių 
dur ų; pagalba pritaikomos di
desniam žmonių skaičiui. Ja
me gražiai įrengta koplyčia su
traukia kas sekmadienį per 
100 žmonių. Prieš pamaldas ir 
po pamaldų sudaroma proga 
žmonėms susitikti, o organi
zacijoms pasitarti dėl savo 
veiklos, palaikyti vieniems 
su kitais ryšius, nes į pamal
das atvyksta tautiečiai ne vien 
iš Nottinghamo, bet ir tolimes
nių apylinkių.

ŽIDINYS yra Britanijos Lie
tuvių Katalikų Bendrijos cent
ras. Iš čia palaikomi ryšiai su 
visais skyriais Anglijoje, Ško
tijoje ir Valijoje.

Čia eilę metų veikė berniu
kų bendrabutis su dviejų ar 
vienos savaitės vasarinėmis 
stovyklomis. Dabar čia skautai 
rengia savo pavasarinę stovyk
lą. Čia organizacijų vadovybės 
dažnai daro savo posėdžius. 
Čia platinama lietuviška spau
da, dažnai lankosi ir kartais 
laikinai apsistoja svečiai iš 
kitų kontinentų.

ŽIDINYS taip pat yra ir Bri
tanijos lietuvių sielovados 
centras. Iš čia aptarnaujama 
15 lietuvių kolonijų net7-niose 
Anglijos grafystėse.

Čia dažnai susirenka didelis 
skaičius žmonių, nes Židinio 
durys atviros visiems ir visada.

Evangelikų rūpesčiai
Evangclikai-Iiuteronai 

Toronte
Protestantų tikėjimo žmonės 

sudaro gana mažą lietuvių nuo
šimtį Toronte. Tačiau nuo pat 
atvykimo pradžios jie energin
gai ir nuoširdžiai darbuojasi 
religiniame ir tautiniame lietu
vių bare. Š.m. “Tėviškės Žibu
rių” 3 ir 4 numerių vedamieji 
atkreipė visuomenės dėmesį į 
grėsmę lietuviškon išeivių para
pijom Atseit, jos silpsta, o kai- 
kurios nyksta. Šie metai yra 
skelbiami lietuviškos parapijos 
metais. Apeliuojama į visus lie
tuvius, kviečiant juos įsijungti 
į parapijų veiklą bei įnašais jas 
remti. Šį raginimą, šalia kitų, 
pasirašė ir Toronto lietuvių 
evangelikų-liuteronų parapijos 
tarybos pirmininkas.

Krizė 1981 metais
1981 m. lietuvių liuteronų pa

rapija pergyveno ypatingai sun
kų laikotarpį: atsiskyrė nuo 
anglų ir tapo vėl savarankiška. 
Jos klebono — kun. Algiman
to Žilinsko sveikata sušlubavo. 
Tuo sunkiu momentu, užuot su
glaudus eiles, kad bendrom jė
gom išlaikytų lietuviškos para
pijos tęstinumą bei veiklą, pa
sirodė priešingas reiškinys — 
iškilo gana rimti nuomonių skir
tumai parapijiečių eilėse. Dėlto 

Tai didelis dalykas šios srities 
lietuviams — galima greitai 
paskleisti betkokią žinią ir pa
laikyti ryšius.

ŽIDINYS yra lietuvių kultū
ros centras vidurinėje Angli
joje. Čia yra nuosava spaustu
vė, kur spausdinamos knygos, 
kalendoriai, parengimų pro
gramos. Čia leidžiamas žurna
las “Šaltinis”, kuris kun. dr. 
Stepono Matulio redaguoja
mas, tapo plačiai skaitomu 
lietuvių žurnalu ir kitose ša
lyse. Be to, Židinys turi turtin
gą ir gražiai tvarkomą biblio
teką, iš kurios knygos imamos 
skaitymui vietoj ir vežiojamos 
į kitas kolonijas.

Židinio vedėjas kun. dr. S. 
Matulis yra pamokslininkas ir 
visuomet randa tinkamą žodį 
kiekviena proga. Jo veikla ne
siriboja vien Nottinghamu — 
jis reguliariai aplanko su pa
maldomis lietuvių kolonijas, 
kur savųjų visuomet yra lau
kiamas. Jo žinioje yra skautai 
ir dvasinis jaunimo auklėji
mas, jų tėvams — nuoširdus 
patarėjas.

Čia plačiu mastu organizuo
jamas aprangos siuntinių pa
ruošimas Lenkijos lietuviams 
pagelbėti.

LIETUVIŲ ŽIDINYS Not
tinghame yra tapęs vidurinės 
Anglijos lietuvių tautinės ir 
religinės kultūros židiniu pil
na to žodžio prasme, kuriame 
nuolat plazdena lietuvybės ir 
katalikybės liepsnelė.
Britanijos lietuviai tuo džiau

giasi ir linki, kad šis lietuviš
kos šilurrios židinis niekad ne
išblėstų ir liktų lietuviška tvir
tove vidurinėje Anglijoje il
gam laikui.

Kazys Leonas

parapija neteko savo ilgamečio, 
dar gana jauno, stiprios lietu
viškos širdies klebono — kun. 
Alg. Žilinsko. Nesulaukęs kvie
timo nei konkretaus pasiūlymo 
iš savo parapijos, kun. A. Žilins
kas nutarė toliau gilintis teo
logijoje. Jis tikisi aptarnauti į 
kraštutinę situaciją patekusius 
brolius krikščionis ir tuo būdu 
užtikrinti sau ir savo šeimai pra
gyvenimo šaltinį.

Metinis susirinkimas
Sausio .17 d. įvykusiame su

sirinkime buvo aiškiai pastebi
mi parapijos negalavimai ir sun
kumai. Parapijiečių tarpe trūko 
gairių vieningai veiklos kryp
čiai. Išrinkta nauja devynių as
menų taryba. Jai teks daug sun
kumų nugalėti: patenkinamai 
išspręsti pastoracinio patarnavi
mo klausimus bei išlyginti nuo
monių skirtumus parapijiečių 
tarpe ir juos vėl {rikiuoti į vie
ningą religinio bei lietuviško 
veikimo barą.

Reikėtų nuoširdžiai padėkoti 
visiems tarybos nariams už ne
paprastai sunkų 1981 m. atliktą 
darbą, o naujai tarybai palin
kėti ištvermės ir sėkmės.

Išlaikykime mūsų pačių su
kurtą lietuvišką parapiją. Tiki
mės, kad kun. A. Žilinskas, kiek 
sąlygos jam leidžia, nuoširdžiai 
mus tame darbe parems. 1. a.

JŪRATE ULECKAITĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pacheco krioklys
Šis krioklys vadinasi ‘Pache

co’. Pats krioklys nėra toks di
delis kaip pirmutinis, tačiau 
pats upelis ir akmenų formaci
jos visiems atrodė daug įdo
mesnės. Čia galėjom laipioti 
per akmenis viduryje upelio ir 
čiuožinėt nuo mažų kriokliukų 
ant matracų. Kartą net penki iš 
mūsų nulipom iki apačios kriok
lio augštosios dalies ir nuėjom 
už krentančio vandens. Stovė
jom prisispaudę prie uolos ir 
matėm kaip vanduo beveik ant 
mūsų pirštų krito. Žiūrėjom, 
kaip masės vandens be sustoji
mo krenta ir krenta. Žinoma, 
buvo truputį pavojinga ten eiti, 
nes niekas nežinojom ką ten ra
sim. Tačiau, kai žmogus tokį 
gražų gamtos kūrinį pamato, 
būna taip paveiktas, kad visa 
baimė dingsta ir užeina didelis 
noras ištyrinėti.

Prie šio krioklio pažinau la
bai skirtingą stovyklavimo sti
lių. Pirmiausia, visas maistas 
buvo paruoštas ant vienos ma
žos dujinės plytelės. Vanduo bu
vo tiesiai iš upės semiamas. Jis 
buvo pilnas mineralų ir užtruk
davo triskart ilgiau, kol užvirda
vo. Taip pat visas maistas buvo 
iš dėžučių. Iš pradžių keli šai
pėsi ir skundėsi, nes nepatiko 
skonis, bet kai gerokai išalkom, 
visi valgėm ką tik gavom. Zitai 
ir man teko nemažai valgyt spe
cialių venecuelietiškų blynų, 
kurie vadinasi "cachapas”. Jie 
atrodo kaip paprasti blynai, ta
čiau jų skonis yra labai skirtin
gas, nes pagaminti iš kukurūzų 
miltų.

Miegojom džypuose
Kitas dalykas, kuris mane la

bai nustebino, tai skirtingas bū
das miegoti. Mes buvom pasi
ruošę miegoti arba lauke, arba 
palapinėse, tačiau reikalai susi
komplikavo, kai naktį pradėjo 
smarkiai lyti, o palapinės nebu
vo sandaros. Tada nutarėm su
talpinti kuo daugiau žmonių į 
džypus miegoti. Kiekviename 
džype buvo vietos dviem žmo
nėm pusiau patogiai atsigulti, 
tačiau tilpo net trys. Kitiem te
ko miegoti vandenyje palapinė
se. Zitai ir man kiti leido miego
ti džypuose. Už tai mes jiems 
esame labai dėkingos. Bet, pra- 
leidusios pirmą naktį ant džypo 
priekinių sėdynių, pradėjom 
rimtai klausinėti, ar nebūtų pa
togiau miegoti ant šlapių pala
pinės grindų. Turėjau miegoti 
susirietusi ir atrėmusi galvą į 
šlapias plastikines duris. Taip 
pat reikėjo gulėti šonu, kad 
Petras, kuris miegojo užpakaly
je, manęs nesuspaustų su sėdy
ne ištiesdamas kojas. Visą nak
tį vyko kova, kad išlikčiau ne
suspausta tarp sėdynės ir jos at
lošo. O tuo tarpu į nugarą dūrė 
bėgių pakeitimo lazdelė ir mag
netofonas. Keliai liko suspausti 
tarp vairo ir kitos sėdynės atlo
šo. Tačiau po viso to sekantį ry
tą vistiek pajėgiau šiaip taip iš
sitiesti ir atsistoti.

Užpuolė muselės
Bet šis miegojimo būdas ir 

maistas buvo palyginti joks ne
patogumas. Daugiausia kentė
jom nuo tropikinių vabzdžių, 
panašių į uodus, bet daug ma
žesnių, kurie mus užpuolė. Jie 
vadinasi “gegenes” ir skrajoja 
didžiulėmis masėmis. Jie yra 
tokie maži — kaip maži juodi 
taškiukai. Tačiau jų dydis yra 
labai apgaulingas. Jie taip smar
kiai kanda, kad man dar ir da
bar tebėra visur randai nuo 
įkandimų. Kąikuriem stovyklau
tojam taip sutino kojos, rankos, 
kad vos galėjo jas pajudinti. 

ARTEX BEDDING CO
Pūkinės antklodės

Pagamintos Kanadoje su europietiškų patyrimu * Labai gera kokybė
* Pigios kainos, galiojančios su šio skelbimo iškarpa:

50% pūkų . žąsų
50% plunksnų pūkai

$125 $159
$165 $189
$175 $209
$199 $249

Twin (158 x 218 cm) ..
Double (200 x 218 cm)
Queen (218 x 218 cm)
King (264 x 218 cm) ...
Mes garantuojame, kad būsite patenkinti * Nereikia pridėti persiuntimo išlaidų
“Tėviškės Žiburių" skaitytojams * Siųskite užsakymus tiesiai gamintojui:

ARTEX BEDDING CO.,
535 Brant St., Burlington, Ont., L7R 2G6

Blogiausia, kad mes negalėjom 
niekaip nuo jų atsiginti, nes jie 
palįsdavo po drabužiais arba 
juos prakąsdavo. “Insect repel
lents” visiškai nepadėjo. Iš pra
džių buvo taip sunku šiuos 
vabzdžius ir jų įkandimus per
nešti, kad tiesiog norėjosi verk
ti. Bet savaitės gale jau buvom 
pripratę miegodami kasytis ir 
nuolat save mušti.

Dar du kriokliai
Ketvirtą , kelionės dieną va

žiavom į miestelį Sta. Elena de 
Guayaren prie Brazilijos sienos. 
Kelionė užtruko beveik tris va
landas. Pakeliui apžiūrėjom ne
paprastai gražų ir ypatingą 
krioklį Jaspe. Jis padarytas iš 
vieno akmens, kuris sudaro 
laiptų formą, yra natūraliai rau
donas ir geltonas. Tas akmuo 
yra toks švelnus, kad mes basi 
čiuožinėjom. Pailsėję baigėm 
ekskursiją į Sta. Eleną. Tenai 
sustojom pavalgyt ir nusipirkti 
maisto. Taip pat aplankėm la
bai seną, gražią akmeninę šven
tovę. Po to skubiai išvažiavom 
atgal Pacheco krioklio link nak
vynei prieš sutemstant.

Sekančią dieną iškeliavom ki
to krioklio link. Kelias buvo 
ypatingai blogas, nes naktį 
daug lijo. Važiavom pamažu, 
visur buvo pilna dumblo ir 
gilių duobių. Netoli krioklio 
staiga tas džypas, kuriame aš 
sėdėjau, įkrito vienu ratu į di
delę duobę. Atrodė, kad visi 
dantys išbyrės. Po to net galva 
skaudėjo. Tačiau palyginus tai 
buvo niekis. Tame džype, kuris 
užpakalyje mūsų važiavo, sėdė
jo Živilė, kuri buvo vos pabu
dus. Kai tas džypas trenkė į 
duobę ir neatšoko, ji su kakta 
davė į metalinį vamzdį ir apal
po. Sąmonę ji greit atgavo, ta
čiau jautėsi blogai keletą dienų. 
O mes išsigandom! Ir po to ne
gavom pamatyti to krioklio, nes 
negalėjom pravažiuoti gilaus 
upelio.

Vienuolyne
Apsisukę važiavom į labai se

ną misiją Cavanayen. Aplink 
vienuolyną pastatytas labai ma
žas miestukas, kuriame gyvena 
indėnai akmeniniuose name
liuose. Jie neturi nei telefonų, 
nei radijo, nei televizijos, nei 
automobiliu. Man tenai buvo 
jauku. Ta šventovė, žmonės, jų 
gyvenimo būdas ir gamta veikė 
nepaprastai raminančiai.

Praleidę vieną naktį tame 
vienuolyne, sekantį rytą iške
liavom paskutinio krioklio 
Aponguao link. Reikėjo važiuo
ti švelnaus smėlio taku, kuris 
staiga pavirto akmenų pusta- 
kiu. Vos galėjom pravažiuoti, 
nes tie akmenys buvo tokie di
deli ir taip keistai sustatyti, kad 
džypas ne važiavo, o lipo laip
tais žemyn.

Su indėno pagalba
Pagaliau privažiavom Apon

guao upę. Ant kranto gyvena in
dėnas su savo šeima. Jis sutiko 
mus laiveliu perkelt į kitą upės 
pusę. Iškraustę reikmenis iš 
džypų, po keturis pradėjom per
sikelt į kitą pusę. Reikėjo sėdė
ti sukryžiuotom kojom, nes lai
velis buvo labai siauras ir negi
lus.

Kai visi susirinkom ant kito 
kranto, pradėjom iškylą į Apon

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471 -1424 

guao krioklį. Reikėjo eiti 45 mi
nutes. Kol pasiekėm krioklį, ko
jos buvo dumblinos, nes tebuvo 
dumblo, vandens ir purvo takas. 
Nekartą pagalvojau — ar ver
ta taip vargti. Tačiau, kai pa
mačiau krioklį, atsakymas buvo 
aiškus. Aš tik stovėjau ir žiūrė
jau. šis krioklys yra virš šimto 
metrų augščio ir vandens srovė' 
yra nepaprastai stipri. Niekuo
met savo gyvenime nebuvau pa
jutusi tokios stiprios gamtos 
jėgos. Girdėjosi tik nuolatinis 
vandens ūžimas.

Kai pagaliau atsigavom nuo 
šio grožio,' visi kartu pradėjom 
lipti žemyn labai stačiu ir akme
nuotu kalnu iki krioklio apa
čios. Keliskart vos rankos ne
išsisukau, nes reikėjo stipriai 
už medžių ir šaknų laikytis. Nu
lipus į apačią, galėjau ten išbū
ti tik kelias minutes — van
duo taip smarkiai tėškė ir vėjas 
buvo toks stiprus, kad man tie
siog bloga pasidarė. O mes bu
vom dar keliasdešimt metrų 
nuo krioklio!

Pamažu užlipę atgal į viršų, 
pavalgėm pietus susėdę aplink 
plytą, kaip indėnai, pailsėjom 
ir sugrįžom atgal prie džypų. 
Tą naktį visi stengėsi gerai išsi
miegoti, nes sekančią dieną lau
kė ilga kelionė atgal į Karaką.

Kelias atgal
Sekantį rytą anksti atsikėlėm, 

susiruošėm, atsisveikinom su 
indėnu ir iškeliavom. Po dviejų 
valandų vienam džypui pritrū
ko benzino. Tada du džypai nu
važiavo kalno apačion į benzino 
stotį, kiti pasiliko laukt. Kai 
privažiavom benzino stotį, 
mums pasakė, kad nėra benzi
no ir nežinia kada bus. Šį kartą 
laimė pasirodė už valandos — 
atvažiavo sunkvežimis su ben- 
zintu Visi buvom nepaprastai 
patenkinti. Reikėjo skubėt vėl 
užvažiuot į kalną, nes kiti laukė 
prie sustojusio džypo beveik ke
turias valandas, nežinodami kas 
atsitiko. Kelias į kalną buvo la
bai blogas, be to, pradėjo labai 
smarkiai lyti. Pagaliau laimin
gai juos pasiekėm, pripylėm 
džypą benzino ir visi sugrįžom 
Į kalno apačią.

Karako link
Pavalgę skanius pietus, iš- 

skubėjom Ciudad Bolivar link. 
Varginanti kelionė vėl prasidė
jo tais tiesiais, bet duobėtais as
falto keliais. Dešimtą valandą 
visi buvom taip išvargę, kad su
stojom nakvynės prie benzino 
stoties maždaug 200 km nuo 
Ciudad Bolivar.

Sekantį rytą 8 v. išvažiavom, 
nes tą vakarą mums būtinai 
reikėjo grįžti atgal į Karaką. Tą 
dieną kelionė atrodė smagesnė 
ir trumpesnė — visi žinojom, 
kad grįžtam atgal į namus.

Tą vakarą, kai sugrįžom į Ka
raką ir iškraustėm visus tris 
džypus, buvo baisu! Šlapi batai, 
purvini rankšluosčiai, kojinės, 
marškiniai, kurie buvo naudo
jami valyti džypų langams. . . 
Vargšė p. Jūratė, kuri mus pri
ėmė savo namuose!

Išsimaudę ir pavalgę, visi iš
važinėjo, o aš nuėjau ilsėtis. Oi 
kaip saldžiai miegojau! O sapne 
matėsi duobėtos gatvės ir gir
dėjosi nesibaigiantis krioklių 
ūžimas. . .

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

AJA
MYKOLUI CHROLAVIČIUI

mirus,
jo žmonai MARIJAI, Hamiltono lietuvių šachmatų 
klubo garbės nariui sūnui JUOZUI su šeima bei kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Hamiltono lietuvių 
šachmatų klubas
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Dail. REGINOS ŽIŪRAITIENĖS paveikslas-akvarelė, vaizduojantis taką per 
mišką netoli Actono vietovės Ontario provincijoje, kur netrūksta sniego

ALGIRDAS GUSTAITIS

Tai nėra nusikaltimas
Žurnalistų darbas įtemptas, 

atsakingas; neatsargiai pavar
totas gali būti pražūtingas. 
Apie tai “Columbia” filmų 
bendrovė pagamino įspūdingą 
filmą “Absence of Malice”.

Didelio dienraščio žurnalis
tė neatsargiai parašė apie 
žmogų, kuris tai sužinojo tik
tai paėmęs kasdien išnešio
jamą laikraštį. Netrukus juo 
susidomėjo policija, kaimynai. 
O tai buvo darbininkų unijos 
vadovas. Policija bando išsi
aiškinti su juo, kuris yra ir 
svaigiųjų gėrimų prekiautojas 
Michael Gallagher (vaidina 
Paul Newman). Jo tėvas buvo 
nusikaltėlis. Jis netrukus pa- 

triukšmą sukėlusio ra- 
autorę (vaidina Sally 
ir nori su ja išsiaiš-

siekia 
šinio 
Field) 
kinti.

Veikalas parašytas gerai 
(Kurt Luedke), režisorius at
liko savo dalį be didesnių prie
kaištų (Sydney Pollack). Suvai
dinta įtikinamai. Veiksmas 
vyksta Floridoje ir taip pat 
plaukiojant jūroje. Vykusiai 
supinta intriga.

Esame gyvi liudininkai ame
rikiečių spaudos galybės, kuri, 
sykį užkabinusi didesnę žuvį, 
ją anksčiau ar vėliau ištrau
kia, nors ir neteisingai. Fil
mas neatlaidžiai viliojantis 
sekti.

Povandeninis laivas
II D. karo metu Vokietija 

turėjo gerus povandeninius 
laivus, prityrusius jūrininkus 
ir 1939-1943 jn. paskandino 
amerikiečių, anglų, prancūzų 
laivyno net 14.5 milijono to
nų. Pagaliau anglams pavyko 
išaiškinti slaptą vokiečių lai
vyno kodą ir tiksliai žinoti Vo
kietijos povandeninių 'ir kito
kių laivų padėtį. Beliko pul
ti, skandinti. Taip ir darė.

Amerikiečiai nenori teigia
mai vertinti Vokietijos, Japo
nijos, Italijos karinių veiks
mų. Retkarčiais parodo ma
žiau šališkai, bet daugiausia 
vienpusiškai,

Filmas “Das Boot” (Laivas) 
pagamintas Vokietijoje. Ang
liškai — *‘The Boat”. Filmas 
kainavo daugiau nei betkoks 
iki šiol pagamintas Vokieti
joje — 11 milijonų dol. Režiso
rius — Guenter Rohrbach, di
rektorius — autorius Wolfgang 
Petersen. Pagamino “Bavaria- 
Atelier Production”, Ameri
koje išleido “Columbia”.

Naudotasi žurnalisto užra
šais, kuris buvo tame povande
niniame laive, gaudant, skan- 
dinint anglų ir kitų laivus (pa
gal Lothar Guenther Bock
heim knygą).

Gamintojai teisingai pada
rė vaidintojais pasirinkę ne-
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žinomus asmenis, neišgarsin
tus artistus. Būtų sunku pati
kėti realumu matant pasauli
nį vardą ar “žvaigždę” ekrane. 
Dvelktų dirbtinumu, teatriniu 
dekoratyvumu.

Povandeniniame laive maty
ti tiktai vyrai. Kurį laiką su
stoja Ispanijos uoste pasipil
dyti kuro, maisto (gauna krū
vas bananų) ir vėl toliau — po 
vandeniu. Paskutinis uždavi
nys: prasiveržti pro Gibralta
rą ir Viduržemio jūroje skan
dinti priešų laivus. Nutaria 
rizikuoti ir paviršium plau
kia pro pat Anglijos karo lai
vus. Anglai pastebi ir taip ata
kuoja, kad vos išsigelbsti. Su
grįžta kaip didvyriai į Vokie
tiją. Jų pasveikinti ateina 
augštieji Vokietijos laivyno 
vadai. Staiga padangėje pasi
rodo priešo lėktuvai ir įvai
riausius sunkumus nugalėjusį 
povandeninį laivą paskandi
na, subombarduoja beveik vi
sus jūreivius.

Tai įdomiausias filmas apie 
povandeninius laivus karo žy
giuose, kiek iki šiol teko ma
tyti.

Povandeninio laivo kapito
ną įspūdingai vaizduoja Jur
gen Prochnow, karo korespon
dentą — Herbert Gronemeyer, 
vyriausią mechaniką — Erwin 
Leder. Visi jie geri. Įdomus 
filmavimas, vykusi režisūra, 
gerai paruoštas rankraštis.

Plieno vyras 
(Angliškai: Man of Iron)

“Man of Iron” — Lenkijoje 
pagamintas, daugiau kaip dvi 
valandas trunkantis filmas 
apie darbininkų pastangas su
sijungti stiprioje darbo gru
pėje — unijoje. Matyti Danzi- 
go (Gdansk) laivų dirbtuvės, 
Varšuva, kitos vietovės, dar
bininkų streikai, policijos dau
žymai, suiminėjimai, garsūs 
streikų vadovai, įskaitinai 
Lech Walensa.

Filmas pagamintas prieš 
gen; Jaruzelskio įvestą karo 
stovį. Gerai, kad toksai filmas 
įstengtas pagaminti ir išsiųsti 
į Vakarų pasaulį. Dabar tai pa
daryti nebūtų įmanoma.

Filmas spalvotas. Daugelis 
dalyvaujančių — artistai, bet 
veiksmas, daugiau ar mažiau, 
tikrovinis.

Iš filmo “Tai nėra nusikaltimas” (Absence of malice). Aktorius PAUL NEW
MAN priekaištauja reporterei SALLY FIELD už nepalankų rašinį apie jį

' ■

ANATOLIJUS KAIRYS

Išvados (tęsinys)
Kultūros kongresai būtini. 

Pažvelkime į šio simpoziumo 
statistiką ir padarykime ati
tinkamas išvadas. Dr. Pr. Zun- 
dės pranešimu, turėjo būti per 
170 paskaitų ir priedo du fo
rumai. Pirm. J. Rimkevičius 
kalba apie 180 dalyvių, PLB 
pirm. V. Kamantas uždaromo
je kalboje priskaitė 156 moks
lininkus.

Visi pareiškimai yra teisin
gi, nes tikrą dalyvių skaičių 
neįmanoma nustatyti. Ketvir
tojo Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo 450 puslapių dydžio lei
dinys su paskaitininkų nuo
traukomis, biografijomis, pa
skaitų santraukomis ir smul
kia dienų programa į klausi
mą irgi neatsako, nes 1. ne
visi mokslininkai įrašyti; 2. ge
ras tuzinas pasižadėjusių da
lyvauti neatvyko; 3. į neatvy
kusių vietas pakviesti nauji. 
Arčiau tiesos būtų 140 daly
vių skaičius, iš kurių apie 
40 “yra vietiniai, gyveną Čika
goje arbo jos apylinkėse. Ka
dangi leidinyje yra 156 pavar
dės, priedo keli neįrašyti, tai 
statitikos dėlei imdami lygų 
skaičių 160, rasime, kad iš šio 
skaičiaus 132 simpoziumo da
lyviai yra ne Lietuvos, uni
versitetų absolventai ir tik 28 
arba 17% yra baigę augštuo-, 
sius mokslus Lietuvoje. IšL 
šių 17% didesnė dalis pri-^- 
klauso tiksliųjų mokslų sri
čiai. Tik apie 7% viso skai
čiaus tedalyvavo humanitari
nių mokslų svarstybose apie 
išeivijos kultūrinį įnašą, 
įskaitant lituanistiką ir teolo
giją-

Šia statistika neteigiame, 
kad Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumuose nėra vietos baigų- • 
siems augšfuosius mokslus 
Lietuvoje ar vyko sąmoningas 
vyresniosios kartos išjungi
mas iš kultūrinės veiklos. 
Kiekvienas tepasidaro pats 
savo išvadas. Teigiame tik, 
ką rodo ir statistika, kad 
Lietuvos mokslas ir kūryba, 
ypač išeivija, nebuvo nei pil
nai atstovaujama, nei nuo
širdžiai svarstoma, nei rū
pestingai apžvelgta. (Be mi
nėto leidinio, žiūrėkite dar 
“Technikos Žodį” 1981, 4 nr.).

Šius’ aiškius trūkumus išei
vijos nenaudai galėtų paša
linti tiktai kultūros kongre
sai, kuriuose kaip tik ir būtų 
svarstomas išimtinai Lietuvos 
ir išeivijos kultūrinis santy
kis. Mano nuomone, negausiai 
žmonėmis ir lėšomis visuome
nei pirmoje eilėje turėtų rū
pėti ne mokslinis ar kūrybi
nis įnašas Amerikai, o Lietuvai 
ar išeivijai. Amerika ir be mū
sų indėlio pakankamai tur
tinga ’ ir kūrybinga. Jaunieji 
mokslininkai, įaugę į šio kraš
to kultūrą, negali, net jeigu ir 
norėtų, kalbėti apie Lietuvos 
kūrybą, nes jos nepažįsta, 
juo labiau apie išeivijos, 
nes jos nesekė ir neseka. Lie
tuvai, kaip mes, vyresnieji, su
prantame, jie yra svetimi, dėl
to neprotinga būtų to nė rei
kalauti.

Ar ne kultūros kongresų už
davinys pvz. atsakyti į klausi
mą: kur vyksta tikroji kūryba ir 
Lietuvos kultūros tąsa — oku
puotoje tėvynėje ar išeivijoje? 
Klausimas įdomus ir pakanka
mai akademiškas. 1944 m. pa
sitraukė į užsienį kone visa 
Lietuvos Rašytojų Sąjunga, 
dauguma menininkų, moksli
ninkų, kultūrininkų, apskri
tai — daug inteligentijos. Ar 
neatrodo, kad išeivijos rašti
ja, kūryba, mokslas ir menas 
yra tradicinės Lietuvos kul
tūros tęsinys, laisvėje tęsia
mas, nesužalotas idėjinių, vie

galėtų 
metai, 
metai 
kultū-

kongresus, mokslo ir 
sritys pasidalytų: 

mokslai Mokslo ir
Simpoziumams, o 

Lietuvoje ir 
kultūros kon-

nalaikių pakaitalų? Argi oku
pacijos sąlygose angažuota ir 
marksizmu persunkta tautos 
kultūra ir kūryba yra tikroji 
jos kūryba?

Ar tokių ir panašių klausimų 
svarstymas nėra kultūros kon
gresų objektas? Arba išeivi
jos kūrėjų įtaka tėvynėje li
kusiems, ir atvirkščiai — ten 
kuriančiųjų įtaka išeivijai?

Kultūros kongresai 
vykti kas ketveri 
Tokiu būdu kas dveji 
įvyktų vienas svarbus 
rinis renginys — pakaitomis 
su Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumais. Taip būtų išspręstas 
gausėjantis lietuvių moksli
ninkų, galinčių dalyvauti iš
eivijos kultūriniame judėji
me, klausimas.

Dr. P. Zunde paminėjo, kad 
tokių mokslininkų jau dabar 
esą apie 2000! Tai imponuojan
tis skaičius. Pradėjus rengti 
kultūros 
kūrybos 
tikslieji 
Kūrybos 
lituanistika 
išeivijoje 
gresams.

JAV LB pirm. V. Kutkus 
baigiamojoje kalboje nusis
kundė, kad mokslininkų 
nemato kultūrinėje veikloje. 
Kaip gali matyti, kai jie pasi
rodo tik kartą per ketverius 
metus ir jaučiasi savo tautinę 
pareigą atlikę? (Beje, kaiku- 
riose paskaitose kalbėta ang
lų kalba).

Sutinkame, yra daug jaunų 
mokslininkų, kuriems lietu
vybė ir išeivijos kūryba yra 
nemažiau svarbi kaip ir vy
resniesiems — tokie be nuo
stolio sau galėtų reikštis ir 
viename, ir kitame kultūri
niame renginyje, atiduodami 
lygią duoklę Amerikai ir Lie
tuvai, 
vietą 
nieji, 
ninku 
jų 

Tokiu būdu rastų savo 
vyresnieji ir jaunes- 
būtų išspręstas moksli- 
prieauglio klausimas,

panaudojimo galimybės, 
pasitarnauta išeivijai už jos 
aukas ir kūrybines pastangas, 
patenkinta kairė ir dešinė.

Atvertus kitą lapą, jei išei
vijos muzika atsilikusi, jei 
išeivijos proza neturi išlie
kančios vertės, jeigu jaunie
ji intelektualai nebekalba lie
tuviškai arba yra dvikalbiai, 
jei visa išeivijos kūryba ir 
lituanistika yra mažos reikš
mės pagal kaikurių mokslinin
kų pažiūras (kaip anksčiau 
nurodyta), — tai kam tada 
steigti bei remti lituanis
tikos katedrą? Kokios verty
bės ten bus kaupiamos ir ku
riam tikslui? Kad tas “verty
bes” vėliau išmestų į šiukšly
ną kiti? Tai geriau išmeskime 
mes patys — sutaupysime dar
bą ir kapitalą.

Pagal laikraščių skelbiamus 
duomenis, Lietuvių Fondo ka
pitalą sudėjo išeivija, Tau
tos Fondą,sunešė irgi ne jau
nieji mokslininkai. Visus tau
tinius darbus — mokyklas, kny
gas, fondus, leidinius, para
pijas ir vienuolijas remia ir 
palaiko išimtinai vyresnieji. 
Tad aišku, kad ir lituanistikos 
katedrą daugiausia turės rem
ti iš įgimto ar iš tėvynės išsi- ■ 
nešto idealizmo vyresnioji iš
eivijos karta, į kurią dabar ir 
kreipiamasi. Kasmet lituanis
tikos katedrai reikia surink
ti 100,000.00 dolerių, tiek pat 
kasmet reikia Los Angeles 
įsisteigusiai Baltiečių Laisvės 
Lygai, $100,000.00 reikia Li
tuanistikos Institutui išleis
ti 13-15 mokslinių knygų (nes 
Lietuvių Fondas mažai bere- 
miąs), $100,000.00 kasmet rei
kia Tautos Fondui laisvinimo 
reikalams, $100,000.00 kas
met reikia Lietuvių Fondui 
trečiam milijonui užbaigti, 
$100,000.00 reikia... kasmet, 
kasmet, kasmet! Iš kur ateis 
Šitie tūkstančiai? Iš vyresnių
jų! Gal ne tiek, kiek norima ar 
reikia, bet šiek tiek ateis.

Tik ir vėl kyla tas nelemtas 
klausimas — kodėl išeivijoje 
sukurtos kūrybinės vertybės 
žeminamos ir niekinamos, ko
dėl vyresnieji išjungiami iš 
kultūrinės veiklos, kodėl pa
skaitininkais kviečiami nega
tyvūs ir prieš vyresniąją kar
tą nusistatę asmenys, kodėl 
ignoruojama vyresniųjų kū
ryba?

Arba kodėl kultūros kon
gresai — vienintelis langas 
išeivijos kūrybai į pasaulį 
yra sustabdyti? Ar kas pagal
voja, kiek išeivijos poetai 
suteikė džiaugsmo tėvynėje 

• kuriantiems poetams, kiek

suteikė jos rašytojai laisvėje 
parašytais romanais ir visa 
kita?

Argi jūs, simpoziumų orga
nizatoriai, nežinote, kaip iš
eivijos kultūrinė veikla ap
skritai ir kūryba konkrečiai 
stiprina vergijos pančius ne
šančius kūrėjus, inteligenti
ją, tikinčiuosius? Ar mūsų 
tauta nesididžiuoja išeivijos 
kūrybine ir tautine veikla? 
Ar tai ne vyresniųjų kūrybi
nis įnašas ir ar šis įnašas 
nėra vertas platesnių svars
tymų kultūros kongresuose?

Lituanistikos katedra jau 
įsteigta, nebe laikas vesti 
diskusijas reikia jos ar nerei
kia — telieka ją remti ir visi 
rems, nors dr. P. Zunde, moks
linės programos vadovas, ga
na skeptiškai nusiteikęs (žiūr. 
“Pasaulio Lietuvis”, 1981 m. 
spalis). O vis tik esame ne 
strausui, nuo galimo pavojaus 
nepasislėpsime galvas įbedę 
į klaustukų smėlį... Kas atsi
tiks su “išeivijos vertybėmis”, 
jei lituanistikos katedros va
dovu būtų paskirtas tų verty
bių niekintojas ar niekinto
ja? Visuomenė dar nežino, kad 
lituanistikos katedros vado
vą skirs slavistikos departa
mento vedėjas, o ne lietuviai, 
nors jie sudės 4 kartus dau
giau pagrindinio kapitalo.

Nepaslaptis, kad slavistikos 
departamento vedėju gali būti 
paskirtas Lietuvos kultūrai 
nepalankus asmuo (vedėjai 
keičiasi nuolatos), laikąs iš
eivijos kūrybą nevertinga ir, 
neradęs “tinkamo asmens”, li
tuanistikos katedros vadovu 
paskirs net lietuviškai nemo
kantį nelietuvį, gal net palan
kų marksistinei ideologijai, 
kokių dabar universitetuose 
pilna. Nereikėtų nustebti, kad 
toks asmuo, neatsiradus pa
kankamam skaičiui studentų, 
visai teisėtai patvarkys taip, 
kad lituanistikos katedroje 
nebus dėstoma lietuvių kalba...

Gera proga JAV LB centro 
valdybai parodyti, kad ji iš tie
sų rūpinasi išeivijos kūryba ir 
kultūra — grąžinti kultūros 
kongresus į savo veiklos pla
ną! Pirm. Vyt. Kutkus, energin
gas ir sumanus, gali tai padary
ti. Jam gražiai talkina I. Bub
lienė, kultūros tarybos pirmi
ninkė. Pabaiga

B. VYTIENĖ '

AKMUO
Aš tik akmuo prie kelio, 
judėti negaliu, 
žmonių minias praeinant 
pro šalį vien stebiu.

Papasakot galėčiau, 
kiek daug aš pamatau, 
tačiau kalbėt nemoku, 
nes akmeniu gimiau.

Jei kas mane perskeltų 
į dvi dalis, išties, 
sakau aš jums, tikėkit — 
nerastų nė širdies.

Esu akmuo aš grynas 
iš virša us ir viduj.
Jau toks mano likimas — 
pakeist jo negaliu.

Bet pasakyki, mielas, 
nors tu esi žmogus, 
kodėl pavirsti akmeniu 
tau kartais taip smagu ?

Kitų nebesupranti, 
nebejauti daugiau, 
-argi suakmenėjusiam 
gyven ti ta u lengvia u ?

Atsiųsta paminėti
LIETUVIS ŽURNALISTAS 1981 

m. 10 nr. Redaktorė — Rūta Klevą 
Vidžiūnienė (23500 Via Galera, Va
lencia, Calif. 91355, USA).

SALAZIEČIŲ KALENDORIUS 
1982 (sieninis, spalvotos nuotrau
kos). Adresas: Rev. M. Burba, Litua- 
ni Don Bosco, Via Colonna 2, 00044 
Frascati, Roma, Italy.

DR. ALGIRDAS BUDRECKIS, Al
girdas — senovės Lietuvos valsty
bininkas, jo veikla ir laikai. Leidė
jas — LŠST Simo Kudirkos šaulių 
kuopa Niujorke. Meninė knygos 
priežiūra — Pauliaus Jurkaus. 
Brooklyn, N.Y. 1981 m., 364 psl.

V. Stanley Vardys, LITHUANIAN 
CATHOLIC MOVEMENT REAP
PRAISED. Atspaudas iš “purvey” 
Vol. 25, No. 3 (112), Summer 1981 by 
The Eastern Press Ltd., London and 
Reading.

TĖVYNĖS SARGAS, 1981 m. 3 (50) 
nr. Redaktorius — Petras Maldeikis 
(117 Sunset Dr. Hot Springs, Arkan
sas 71901, USA.) Administratorius — 
Antanas Balčytis, 6819 S. Washtenaw 
Ave, Chicago, IL 60629, USA.
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<1 KlILTMtt VEIKIOJE
JAB LB KULTŪROS TARYBA sa

vo sausio 14 d. posėdyje 1981 metą 
teatro premiją $1000 paskyrė Čika
gos “Antram kaimui”, vadovauja
mam save prievaizdu vadinančiam 
A. T. Antanaičiui. Šis satyrinis teat
ras, įsteigtas 1963 m., savo spektak
liams naudoja trumpus škicus, lie
čiančius mūsų gyvenimo problemas, 
neužmiršdamas ir sovietų okupuo
tos Lietuvos. Savo eilėse yra turė
jęs daug saviveiklinių aktorių, ški
cus paruošiančių rašytojų. Paskir
tos premijos mecenatas — JAV Lie
tuvių Fondas. Ji bus įteikta premi
jų šventėje Detroite balandžio 18 d.

SMUIKININKAS IZIDORIUS VA- 
SYLIŪNAS su sūnumi Vyteniu, 
pianistu bei vargonininku, surengė 
du tradiciniais tapusius koncertus: 
sausio 9 d. — Niujorke, sausio 10 d. 
— Bostone. Juose buvo atlikta J. S. 
Bacho septynių dalių “Siuita A dur”, 
J. Bavicchi lietuvių liaudies melo
dijų motyvais sukurta “Sonata F 
dur”, L. Beethoveno “Pavasario so
nata nr. 4” ir Čikagoje gyvenančio 
Vytauto Jančio “Devintas sonetas”, 
pagrįstas lietuvių liaudies muzika, 
sukurtas Bostone. I. Vasyliūnas, 
garsindamas kamerinius lietuvių 
kompozitorių kūrinius, juos sten
giasi įrašyti į plokšteles. Šiuo metu, 
planuojamas naujas kamerinės lie
tuvių muzikos plokštelių albumas.

GRUODŽIO NAKTĮ “GINTARE” — 
taip pavadintą koncertą gruodžio 
12 d. vakarą surengė Ryto Babicko 
vadovaujamas Klevelando vyrų ok
tetas Lietuvių Namų “Gintaro” sve
tainėje. Stalai buvo papuošti seno
vinėmis žibalinėmis lempomis, ku
rių gaubtuvuose degė žvakės. Okte
tą sudaro: M. Motiejūnas, A. Gylys, 
G. Motiejūnas, R. Butkus, M. Aukš
tuolis, R. Zylė, V. Žiedonis ir ilga
metė sol. Irena Grigaliūnaitė. Kon
certas buvo pradėtas J. Brahmso 
“Lopšine”, papildytas dainomis, iš 
gausaus turimo repertuaro. Jame 
taipgi skambėjo dvi vilniečio kom
pozitoriaus Benjamino Gorbulskio 
dainos — “Žemė gintarinė” ir “Ta
vo vardas”.

.ČESLOVO MILAŠIAUS IR TOMO 
VENCLOVOS dialogą apie Vilnių 
paskelbė Čikagoje leidžiamas "Met
menų” žurnalas 38 nr. Tą dialogą 
savo knygon “Lietuva pasaulyje” 
įjungė ir pats T. Venclova. Lenkiš
ką dialogo versiją į savo puslapius 
įtraukė Paryžiuje leidžiamas len
kų žurnalas “Kultūra”. Skaitytojus 
Lenkijoje dialogas spėjo pasiekti 
atskira knyga “Dialog o Wilnie” dar 

’ prieš karo stovio paskelbimą. Kny
gos išleidimu pasirūpino padidė
jusios laisvės dėka įsisteigusi ne
priklausoma leidykla “Nowa”.

JAV LIETUVIŲ FONDO meno 
komisija Čikagos lietuvius kviečia 
į dail. Prano Domšaičio dailės kūri
nių parodą, kuri įvyks vasario 12- 
21 d.d. Jaunimo Centre, M. K. Čiur
lionio galerijoje. Rengėjų komitetą 
sudaro dailininkai: pirm. Vanda Ba- 
lukienė, nariai — Marija Ambrazai
tienė, Bronius Murinas, Jonas Ke- 
lečius ir Algis Janušas.

REŽ. JONAS JURAŠAS savo aštun
tai premjerai JAV-se pasirinko ne
didelį eksperimentinį teatrą Niu
jorke “Theatre for the New City” ir 
lietuvės Marijos A. Rasos dviejų 
veiksmų dramą “Zekai”, kuri pava
dinta oratorija septyniems balsams 
ir pamišusio solisto balsui. Anglų 
kalbon dramą išvertė Aušrinė By- 
laitė. Drama, remdamasi disidento 
Aleksandro Ginzburgo patirtimi, 
atskeidžia kalinių gyvenimą sovie
tinėje griežto darbo stovykloje. 
Scenovaizdžius sukūrė dail. Alek
sandras Okunis, autentiškas kalinių 
dainas aranžavo kompoz. Aleksas 
Peskunovas. Būdinga, kad net trys 
šio spektaklio kūrėjai — autorė, 
režisorius ir dailininkas yra pasi
traukę iš Sovietų Sąjungos. Rež. J. 
Jurašas su dail. A. Okuniu pasta
tymui pasirinko labai originalų pla
ną, pašalindami iš salės vidurio kė
des, ten įrengdami pirštinių siuvyk
lą su mašinomis, vienutę, sargybos 
bokštą. Ne tik ši improvizuota sce
na, bet ir visi žiūrovai buvo atitver
ti spygliuotomis vielomis. Tai leido 
jiems jaustis, kad ir jie yra sovieti
nės stovyklos kaliniai. Pagrindinis 
dramos veikėjas Aleksas Galicinas, 
kuriuo iš tikrųjų vaizduojamas pats 
Aleksandras Ginzburgas, paskelbia 
bado streiką, protestuodamas prieš 
stovyklos administraciją, kuri jam 
neleidžia susitikti su jo žmona Ona 
dėl oficialiai neįteisintos santuo
kos. Prie jo prisijungia ir šeši kiti 
kaliniai, tarp jų ir lietuvis Balys Sa
kalas, buvęs partizanas, kalinių va
dinamas geležiniu Baliu. 1948 m. jis 
buvo nuteistas kalėti 25 metus ir už 
nesėkmingą bandymą pabėgti gavo 
dar trejus. Jis yra ilgiausiai kalin
tas žmogus, net 200 dienų praleidęs 
vienutėje. Tiem kaliniam ir tenka 
septyni balsai oratorijoje, o pamišė
lio balsas — kriminalistui Krasnia- 
kui, dažnai baustam, nuolatos pro
testuojančiam, ryjančiam vinis, do
mino kauliukus, padegančiam savo 
drabužius, rašančiam laiškus val
džiai. Dramą užbaigia kaliniams at
neštas pataisyti magnetofonas, jų į 
juostelę įrašytas skundas, pasiekęs 
laisvąjį pasaulį. A Galicinui tada 
leidžiama susituokti su Ona. Kali
niai vėl grįžta vergiškon rutinon, 
jaučiasi laimėtojais siuvimo maši
nų ūžesyje. Premjeriniame spek
taklyje 1981 m. gruodžio 24 d. daly
vavo ir iš Paryžiaus atskridęs A. 
Ginzburgas su žmona. “Zekai” buvo 
vaidinami iki sausio 10 d. Vaidmenis 
sukūrė profesiniai aktoriai be jo
kio atlyginimo, atsisakę kitų darbų.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 
savo repertuarą papildė K. Sajos 
dviejų dalių drama “Surūdijęs van
duo”. Premjerinį spektaklį režisavo 
D. Banionis ir G. Karka. Scenovaiz
džius sukūrė dail. K. Vaičiulis, muzi
ką — kompoz. G. Kuprevičius. Vaid
menis atliko aktoriai — R. Zdanavi
čiūtė, S. Kosmauskas, A. Babkaus- 
kas, A. Dūkštą, G. Adomaitis, L. Ma- 
lišauskaitė ir V. Šamparaitė.

“VAGOS" LEIDYKLA įsteigė lie
tuvių literatūros palikimo ir raštų 
redakciją, vadovaujamą L. Piliaus. 
Ji rūpinsis literatūros klasikų, žy
miųjų dabartinių rašytojų daugia
tomių raštų išleidimu. Skaitytojus 
jau pasiekė klasiko J. Biliūno raštų 
tritomiu penkios J. Grušo kūrinių 
knygos. Netrukus bus išleisti J. Bal
tušio ir J. Paukštelio kūriniai. Bus 
pradėti leisti daugiatomiai J. Avi
žiaus, P. Cvirkos, Justino Marcinke
vičiaus, E. Mieželaičio, S. Nėries 
raštai. Kiekvieną rinkinį sudarys 
3-10 tomų, kuriuos skaitytojams bus 
leidžiama prenumeruoti.

TARPRESPUBLIKINĖ MENINĖS 
FOTOGRAFIJOS PARODA "Amži
ninko portretas” Šiauliuose susi
laukė 2.388 nuotraukų iš 622-jų 
fotografų. Vertintojų komisija dve
jus metus rengti parodai atrinko 
183 nuotraukas, susietas su meni
niu dabartinio žmogaus portretu. 
Už geriausias nuotraukas buvo pa
skirta 17 medalių, tiek pat diplomų. 
Pagrindiniu parodos prizu buvo 
įvertinta jau mirusio vilniečio V. 
Stankevičiaus nuotrauka “Rytas 
aušta". Parodos metu fotomeninin
kai ir menotyrininkai padarė 10 
pranešimų įvairiais meninės foto
grafijos teorijos bei praktikos klau
simais.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS savo repertuarą papildė 
naujai pastatytu P. Čaikovskio ba
letu "Miegančioji gražuolė”. Lenin
grado konservatorijos prof. P. Guse
vas šiam spektakliui atkūrė žymaus 
choreografo M. Petipos įvestus šo
kius, talkinamas baleto šokėjų — I. 
Kolpakovos, N. Kurgapkinos ir N. 
Rumiancevos. 'Su prof. P. Gusevu 
taip pat dirbo baletmeisteriai V. 
Brazdylis ir Č. Žebrauskas. Sceno
vaizdžius sukūrė estas dail. E. Rent- 
neris. Muzikinei daliai vadovavo 
dirigentas V. Viržonis.

NAUJŲ METŲ IŠVAKARĖSE bei 
jų pradžioje Maskvoje rengiamas 
12-ka dienų trunkantis sąjunginis 
meno festivalis “Rusų žiema”, ku- 
rin šį kartą buvo pakviesti ir sve
čiai iš užsienio. Du koncertus festi
valyje turėjo S. Sondeckio vadovau
jamas kamerinis Lietuvos orkestras, 
vieną koncertą — Vilniaus operos 
baritonas E. Kaniava, atlikęs italų 
kompozitorių operų arijas, R. Schu- 
manno, F. Chopino, Ch. Gounod ro
mansus. Jungtinio koncerto progra
moje dalyvavo valstybinis Vilniaus 
pučiamųjų orkestras “Trimitas”.

TELŠIŲ LIAUDIES TEATRAS 
šio miesto gyventojus pakvietė į 
Žemaitės “Marčios” premjerą. Šio 
kūrinio inscenizaciją paruošė žur
nalistė Justina Baltuonienė, spek
taklį režisavo Antanas Milinis, dai
nas parinko Vilniaus konservatori
jos Klaipėdos fakultetų dėstytoja 
Irena Nakienė. Aktorių eilėse buvo 
saviveiklos žymūnai — Antanas Ne- 
krašius, Liuda Leverienė, Juozas 
Riekus, Janina Karnišova.

VILNIAUS FILHARMONIJA su
rengė smuikininko Raimundo Kati
liaus ir pianistės Larisos Lobkovos 
koncertą. Programon buvo įtrauktos 
dvi L. Beethoveno, S. Prokofjevo so
natos smuikui ir fortepijonui, J. S. 
Bacho “Čakona” smuikui solo, M. Ra
velio rapsodija “Čigonė”, penkios 
ištraukos iš E. Balsio baleto “Eglė 
žalčių karalienė”. Virš programos 
R. Katilius ir L. Lobkova atliko B. 
Bartoko, A. Chačiaturiano-Cheifeco, 
F. Bajoro kūrinius smuikui ir forte
pijonui.

“AUFBAU” LEIDYKLOJE R. BER
LYNE lankėsi rašytojas Mykolas 
Sluckis. Ta leidykla yra išleidusi 
jo apsakymų rinkinį “Kaip sudužo 
saulė”, romanus “Laiptai į dangų”, 
“Adomo obuolys” ir kaikuriuos ki
tus kūrinius. Leidyklos surengtame 
susitikime su skaitytojais M. Sluc
kis skaitė ištraukas iš savo naujo 
romano “Kelionė į kalnus ir atgal”.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GĄ papildė keturi nauji nariai: 
kritikė Jūratė Sprindytė (gimusi 
1952), poetas ir vertėjas Antanas 
Jonynas (g. 1953), poetas ir kritikas 
Vytautas Rubavičius (g. 1952), poe
tas, prozininkas ir vertėjas Vladi
miras Konovalovas (g. 1938). J. Sprin
dytė yra baigusi Vilniaus universi
teto filologijos fakultetą, parašiu
si straipsnių knygą “Kritikos akva
relės”. Dirba jaunesniąja moksline 
bendradarbe Lietuvos Mokslų Aka
demijos lietuvių kalbos ir literatū
ros institute. A. Jonynas, išleisdi- 
nęs eilėraščių knygas “Metai, kaip 
strazdas” ir “Atminties laivas”, dir
ba redaktoriumi “Vagos” leidykloje, 
yra baigęs Vilniaus universiteto filo
logijos fakultetą. V. Rubavičius, Vil
niaus universiteto fizikos fakulteto 
auklėtinis, dirbantis žurnalo “Moks
las ir Gyvenimas” skyriaus redakto
riumi, poezijon įsijungė knygomis 
“Nusigiedrėję žodžiai” ir “Laiko 
įtampa”. V. Konovalovo kraitį su
daro eilėraščių knygos “Vidudie
nis”, “Dainuoju Lietuvą”, apsaky
mų rinkinys “Erškėtis ant kalno”. 
Dirba redaktoriumi “Vagos” leidyk
loje, yra baigęs Vilniaus universi
teto filologijos fakultetą. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 767-7932 namų 769-9356

DHOLKflII

Montrealio Lietuvos Karaliaus Mindaugo šaulių kuopos valdybos, revizijos 
komisijos ir garbės teismo nariai Nuotr. A. Kalvaičio

Kanados įvykiai

SPORTAS

MOKA UŽ: 
90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind. 14 %
term, indėlius 1 metų 14!Ą% 
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų s-tą 15 %
spec. taup. s-tą 14 %
taupomąją s-tą .................. 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 18%%
mortgičius nuo 17%%

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

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

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 sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

OTEDUIIIl’C EIIDC 406 Roncesvalles Avė. 
ODETHAN O runa 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 | NAMUS

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus1 A. Bliūdžius 
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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) TelefOliaS 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 Ave.( 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Specialiu vedamuoju už A. 

MacEacheno biudžeto atšau
kimą pasisakė net ir dienraš
tis “The Toronto Star”, šiaip
jau visada rėmęs ir remiantis 
liberalus. Pats A. MacEache- 
nas dar kartą atsisakė esmi
nių biudžeto pakeitimų nedar
bui sumažinti, nes tai būtų 
nuolaida infliacijai. Statis
tiniai duomenys betgi liudija, 
kad ta kova lig šiol nieko ne
pasiekė. 1981 m. infliacija pa
kilo iki 12,5%, o tai yra rekor
das pastarųjų 33 metų laiko
tarpyje. Geresnių rezultatų 
pernai pasiekė JAV prez. R. 
Reagans, infliaciją sumažinęs 
iki 8,9%. Užuot didinęs biuže- 
to išlaidas, jis gerokai suma
žino valdžios pajamas dalies 
pajamų mokesčio grąžinimu 
amerikiečiams, išlaidingų pro
gramų suvaržymu. JAV biu
džete išlaidos buvo sumažin
tos, o Kanados biudžete jos pa
didėjo apie 20%, neatnešda- 
mos kol kas jokios naudos ko
voje su infliacija ir nedarbu.

Nors A. MacEachenas viešai 
gina savo biudžetą, spaudoje 
teigiama, kad specialus minis- 
terių kabineto komitetas, va
dovaujamas paties ministerio 
pirm. P. E. Trudeau, jau pradė
jo peržiūrėti visą pagrindi
nę ekonominę valdžios pro
gramą. Spėjama, kad balan
džio mėnesį gali būti paskelb
tas rinkėjams labiau priimti
nas biudžetas. Tokiu atveju P. 
E. Trudeau nauju finansų mi- 
nisteriu gali pasirinkti dabar
tinį energijos išteklių ministe- 
rį M. Lalonde, o A. MacEache- 
nui atiduoti užsienio reikalų 
ministeriją. Daug ką nustebi
no A. MacEacheną parlamento 
rūmuose visur pradėjęs lydė
ti saugumietis civiliniais dra
bužiais. Esą buvo gauti du tele
foniniai mirties grasinimai.

Federacinės liberalų parti
jos vykdomasis komitetas po
sėdžiavo Otavoje. Tai buvo ei
linis posėdis, kurių per metus 
būna keturi. Partijos pirm. N. 
MacLeodas paskelbė, kad vi
sų partijos atstovų suvažiavi
mas įvyks lapkričio 5-7 d.d., 
šaukiamas kas dveji metai. Jis 
betgi užtikrino kanadiečius, 
kad tame suvažiavime nebus 
svarstomas vado klausimas. Ši 
mintis komiteto posėdyje net 
nebuvo iškilusi, kaip 1979 m., 
kai P. E. Trudeau buvo paskel
bęs planuojamą pasitraukimą 
iš vado pareigų. Pasak N. Mac- 
Leodo, liberalai dabar turi 
vadą ir jiems kito nereikia, 
kol ta vieta užimta. Vykdomo
jo komiteto pasitarime kaiku- 
rie jo nariai pareiškė susirū
pinimą ekonominiais Kanados 
reikalais, tačiau ir šis klausi
mas netapo esminiu.

Kanados parlamentarų ir se
natorių algos sausio 1 d. vėl 
buvo padidintos 11%. Tai yra 
jau trečias algų padidinimas 
pastarųjų pusantrų metų lai
kotarpyje, pasiekęs net 47%. 
Dabartiniai parlamento na
riai, išrinkti 1980 m. vasario 
18 d., gavo $32.700 apmokesti
namą atlyginimą ir $14.400 ne- 
apmokestinimą. Bendra suma 
tada siekė $47.100, o dabar ji 
pakilo jau iki $64.900. Tai tėra 
atlyginimas eilinių parlamen
tarų, neturinčių papildomų 
pareigų. Senatorių, alga yra 
mažesnė *— $56.500. Dėl algų 
pasididinimo 48% aštuonioli
kos mėnesių laikotarpyje gali 
kilti nemaža problema su šie
met naujų sutarčių reikalau- 
siančiom unijom, ypač val
džios tarnautojų. Joms sunku 
bus įpiršti tik infliacijos at
neštos žalos padengimą 13- 
14%, kai patys parlamento na
riai to nesilaiko.

Kanada turi 670 federacinių 
teisėjų, kuriuos pasirenka ir 
paskiria vyriausybė. Iš jų algų 
pensijų fondui kasmet nuo 
1975 m. buvo atskaitoma 7,5%.

Bendra metinė įmoka siekė $3 
milijonus. Teisingumo minis
terio J. Chretieno sudarytas 
specialus trijų asmenų komi
tetas, svarstęs tų teisėjų rei
kalus, pasiūlė, kad į pensijos 
fondą iš jų algų nebūtų daro
mi jokie atskaitymai. Esą tos 
įmokos turi būti padengtos 
iš valdžios iždo, kuriam pini
gus sudeda mokesčių mokėto
jai. Naiviai aiškinama, kad tai 
sustiprintų visišką tų federa
cinių teisėjų neutralumą, kad 
jiems tada nereikėtų derėtis 
su valdžios institucijomis dėl 
pensijos. Esą metinės teisėjų 
algos yra labai menkos — nuo 
$65.000 iki $94.000 su $74.000 
vidurkiu. Nuo 1975 m. pensijų 
fonde sutelktos įmokos turėtų 
būti grąžintos teisėjams. Ar 
šis pasiūlymas bus patvirtin
tas, tebėra neaišku, bet jis tik
rai nepriimtinas mažesnius at
lyginimus gaunantiems kana
diečiams, kurie savo pajamų 
mokesčiu turėtų padengti spe
cialias teisėjų pensijas, patys 
tegaudami mažą visiems moka
mą Kanados pensiją.

Ontario Gydytojų Draugija 
planuoja rotacinius vienos 
dienos gydytojų steikus įvai
riose šios provincijos vietovė
se vasario mėnesį, reikalau
dama padidinti OHIP draudos 
mokamus atlyginimus už jų 
paslaugas pacientams. Vy
riausybė yra pasiūliusi atly
ginimų padidinimą šiems me
tams 10%, kurių dėka metinis 
grynas gydytojų uždarbis, at
skaičius išlaidas, siektų 
$95.273. Draugija nori, kad dar 
būtų pridėta 31,2% praras
tiems doleriams susigrąžinti. 
Vidutinis grynas gydytojo už
darbis tada 1984 m. pakiltų iki 
$139.810. Rotacinių streikų 
taktiką pasmerkė Ontario 
premjeras W. Davis bei kiti 
valdžios pareigūnai. Vienos 
dienos streiko metu ligoninėse 
būtų atliekamos tik būtinos 
ir neatidėliotinos operacijos, 
o gydytojų dauguma tada turė
tų studijų sesiją. Tikimasi, 
kad tokią taktiką atmes rim
tesni gydytojai, kuriems už 
dolerius labiau rūpi pacientų 
gerovė.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai planuoja slidinėjimo 

iškylų. Suinteresuoti prašomi kreip
tis pas valdybos pirm. S. Čuplinską.

Pyragą išpardavimą moksleiviai 
suruošė sausio 31 d. Prisikėlimo 
patalpose.

Jaunių susirinkimas — vasario 13, 
šeštadienį. Po susirinkimo planuo
jama čiuožimo iškyla. Kreiptis į 
Snieguolę Underytę 766-1718. L. U.

Skautų veikla
• Iki vasario 24 d. skautų žinias 

perduoti s. Primai Saplienei tel. 654- 
9052.

• Romuvos vajaus pabaigtuvių 
popietė ir koncertas įvyks kovo 14 d., 
4 vai. p. p., Lietuvių Namuose. Visi 
maloniai kviečiami. Vajaus metu 
surinkta $7,000. Tai tik pusė užsib
rėžtos surinkti sumos. Atlikti darbai: 
uždengti nauji stogai pastatėliams, 
išlietos grindys salėje ir virtuvėje, 
sutvarkyti kaikurie langai, elektros 
laidai, drenažas. Vadovavo ir dar
bams talkino: Z. Stonkus, J. Bal
taduonis, P. Balsas, p. Jakubauskas, 
B. Saplys, J. Dambaras. L. Gvildienė. 
Ačiū jiems. Ačiū ir komiteto nariams 
— G. Kuzmienei, A. Vasiliauskui, B. 
Sapliui. J. Dambarui už rūpestį ir 
darbų organizavimą. Ačiū aukų rin
kėjams ir aukotojams, ypač O. In- 
drelienei.

• Metinis Romuvos narių susirin
kimas — vasario 28 d. Prisikėlimo 
par. Parodų salėje. Č. S.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 

1 586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
'Į

GOLFININKAI RUOŠIASI
1981 m. pabaigoje įvykęs gol- 

fininkų pasitarimas vienbalsiai 
pritarė anksčiau iškeltiems 
pasiūlymams — šių metų golfo 
žaidynes Toronte suruošti kuo 
puikiau. Šiuos užmojus Toronto 
Lietuvių Golfo Klubas, žaidynių 
šeimininkas, stengiasi vykdyti be 
atidėliojimų. Golfo aikštynas šioms 
varžyboms jau buvo užsakytas 1981 
m. Pobūvio ir svečių priėmimo bei 
apnakvydinimo klausimai taip pat 
jau išspręsti. Pobūvis įvyks Darbo 
šventės savaitgalio sekmadienį 
erdvioje Anapilio salėje. Svečių ap
gyvendinimui užsakytas “Meadovale 
Inn” viešbutis (tarp Anapilio ir 
Georgetown golfo aikštyno). Naujas 
prieš dvejus metus statytas viešbutis 
yra prie Mississauga Rd. ir 401 greit
kelio sankryžos — 8 mylios nuo 
Anapilio ir 15 mylių nuo Georgetown. 
Taip pat aptvarkyti ir kiti su šiais 
pasiruošimais susiję reikalai.

Toronto golfininkai žaidynių pra
džioje buvo vieni iš pajėgiausių tiek 
tarpmiestinėse, tiek individualinėse 
varžybose, tačiau paskutiniu metu 
pirmavimą paveržė Čikagos golfinin
kai. komandinėse varžybose toron- 
tiečiai jau senokai belaimėjo pirmą 
vietą. Čikagos M. Petrošius taip pat 
jau kelinti metai yra neįveikiamas. 
Ar Toronto golfininkams pavyks 
susigrąžinti buvusius laimėjimus? 
Žinant Toronto golfininkų pajėgumą, 
galima tikėtis, kad torontiškiai ne tik 
pavyzdingai suruoš golfo žaidynes, 
bet ir iškovos augščiausius lai- 
rhėjimus. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Etobicoke Recreations League pir

menybėse sausio 26 d. Martingrove 
College salėje Aušros vyrų krep
šinio komanda pralaimėjo Di Plock 
komandai 78:72 (40:31). Pastaroji 
išnaudojo visas baudas, kurios ir 
nulėmė laimėjimą. Aušros vyrai 
žaidė.gerai, bet gal trūko laimės. 
Antras puslaikis buvo pasi
gėrėtinas. Aušro.s komandoje 
žaidė: S. Žulys 26, R. Kaknevičius 
19, S. Arlauskas 9, V. Gataveckas 10, 
R. Underys 6, C. Džiubas 2, V. De- 
mentavičius, A. Valickas, K. Bar
tusevičius.

Prisikėlimo parapijos salėje 
sausio 10 d. įvyko trejos krepšinio 
rungtynės — jaunių B, jaunių C ir 
jaunučių D. Jaunių B komanda be 
didesnio pasipriešinimo laimėjo 
prieš Št. Robert’s komandą 74:37. 
Jauniai B — gerai susižaidęs vie
netas. Jauni'ai C turėjo pasitempti 
prieš gerai žaidžiančią St. Peter’s 
komandą. Aušros C laimėjo 32:31.

• Jaunučiai D pralaimėjo St. Peter’s 
komandai 32:21. Sausio 5 d. jauniai 
B laimėjo prieš St. Helen’s 
komandą 67:57. Jauniai C laimėjo 
prieš St. Helen’s komandą 32:30.

Slidinėjimas. Vasario 6-7 d.d. 
Moonstone Ski Resort įvyks bal- 
tiečių slidinėjimo pirmenybės. 
Vasario 6 d., 10 v.r., įvyks alpinis
tinės varžybos, vasario 7 d., 12 v., 
lygumų varžybos (cross country). 
Šias varžybas rengia estų ir latvių 
klubai. K. Š.

SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausioje moterų krepšinio 

lygoje Lietuva turi tik vieną Vilniaus 
“Kibirkšties” komandą, kuri pernai 
užėmė IX vietą dvylikos komandų 
grupėje. Kibirkštiečių pažangos 
nematyti ir šiemetinėse 
primenybėse. Pradėjus antrą 
žaidynių ratą, “Kibirkštis” irvėl at
sidūrė toje IX vietoje su šešiais 
pasiektais laimėjimais. Šiek tiek vil
ties ateičiai teikia VII-VIII vietas 
turinčios Maskvos "Dinamo” ir Alma 
Atos “Universiteto” komandos taip 
pat su šešiomis pergalėmis. 
“Kibirkštis”, jas įveikusi, galėtų iš
siveržti iš tos nelemtos IX vietos į 
VII.

Pirmojo primenybių rato kovas už
baigė augščiausios lygos rankinin
kės. Pernykštėse pirmenybėse visus 
maloniai nustebino Vilniaus “Eglė”, 
išsikovojusi bronzos medalį, pralen
kusi daug metų šioje lygoje žaidžian
čias Kauno žalgirietes, nukritusias į 
V vietą. Šiemetinėse pirmenybėse 
“Eglė” su 11 pergalių įsitvirtino tik 
VII vietoje, o Kauno “Žalgiris” su 
trim pergalėm — XI vietoje. Žal- 
girietės gali atsidurti paskutinėje 
XII vietoje, kurią dabar užima tiek 
pat laimėjimų turinti Minsko 
“Ekonomisto” komanda. Geriausiu 
atveju Kauno “Žalgirio” laukia tik 
kova už išlikimą augščiausioje 
lygoje.

Sąjunginiame jaunių bokso turnyre 
Lietuvai atstovavo “Darbo rezervų” 
rinktinė. Laimėtojais tapo net penki 
jos nariai: kaunietis K. Stankevičius 
(54 kg), vilniečiai O. Lukaševičius (60 
kg) ir V. Rudikas (66 kg). R. Kajokas 
(70 kg) iš Kapsuko (Marijampolės) ir 
vilnietis T. Lučinskis (74 kg). 
Techniškiausiu šio turnyro bok
sininku buvo pripažintas trenerio S. 
Mikulskio auklėtinis K. Stan
kevičius.

Kauno lengvosios atletikos taurės 
uždarų patalpų pirmenybėse 
kaunietė Margarita Butkienė, 
nušokusi į tolį 6 m 77 cm, pasiekė 
naują Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
rekordą, pakartodama ir pasaulinį 
uždarų patalpų rekordą, kuris pri
klauso V. Vokietijos sportininkei K. 
Henel. Lietuvos rekordus pagerino: 
šuolyje į augštį — vilnietė Virginija 
Jokubauskaitė (I m 84 cm), trišuolyje 
— kaunietis Gintautas Žižys (16 m 52 
cm).. M. Butkienė nedalyvavo po 
savaitės įvykusiose Vilniaus taurės 
varžybose. Jose laimė lydėjo Volgog
rado kūno kultūros instituto stu
dentę S. Vaniušiną, Kaune į tolį 
nušokusią tik 6 m 59 cm ir užėmusią II 
vietą. Vilniuje 6 m 83 cm šuoliu ji 
pasiekė naują pasaulio rekordą.

IA.E.LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A.

* Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

Tei. 537-3431
Namą 494-0605

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus 
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant 
namus ir t.t. LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl.
14 % už 6 mėn. term, indėlius 
14'/2% už 1 m. term, indėlius
13 % už 3 m. term, indėlius
15 % už pensijų planą
14 % už namų planą
14 % už specialią taup. sąsk.
11 % už taupymo s-tas

6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

už asm. paskolas 
nuo 18!/2%

už mortgičius nuo 17%%

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

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

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

FLORIDA 
REAL □

Rezidencinės ir komercinės nuos«3vybės
Apartamentai • Kondominiumai * Nuomojimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

T7 QT A T* 3701 Gulr Bou,evard’ st Petersburg Beach, Fl. 33706 
JClD 1 A 1 IL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbaik

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS. 
22 BELVIA ROAD,------------------------------------------------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sųjungų

• 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 Are., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 ,r Janavičiai

European 
Catering

Europietiškas patarnavimas 
įvairiems parengimams Toronte 
ir už Toronto ribų, c

* Parūpinam salę, muziką, gėles, gėrimus.
* Namuose kepti pyragai ir t. t.

Skambinti: A. Gataveckienė arba Al. Baris 
tel. 535-0164 arba 535-1258 Toronte.



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
SIEKIMAS APKAPOTOS LIETUVOS

Ta tema straipsnis buvo išspaus
dintas “TŽ” 1981 m. 51-52 nr. Štai tu
riu iliustruotą “Schwarzwaelder 
Bote” iš savaitraščių “Das Leben 
im Bilde”, 1919 metai. Tenai yra nu
braižytas Rytprūsių žemėlapis, po 
kuriuo įrašytas tekstas: “Zur Grenz- 
regelung im Osten. Zwei Millionen 
Deutsche, die in dem auf unserm 
Bilde dunkel gehaltenen Gebiete 
wohnen, wollen unter keinen Ums- 
taenden vom Mutterlande getrennt 
werden”. Reiškia, visi vokiečiai, 
kurie gyvena žemėlapyje tamsiai 
pažymėtose srityse, nenori būti at
skirti nuo savo tautos kamieno. Ir tos 
tamsiai pažymėtos sritys į šiaurę 
siekia štai kurias vietoves: Elbing, 
Pr. Holland, Mohrungen, Rasten- 
burg, Goldap. O jau visa likusi sri
tis iki pat Nemuno, su Karaliaučiu
mi, pažymėta baltai. Išeitų, tų sri
čių gyventojams tas klausimas buvo 
visai neaktualus.

Yra gerai žinoma, kad gerokai 
prieš I D. karų ištisoje eilėje gyven
viečių vyravo lietuvių kalba, buvo 
lietuviškos mokyklos ir tikybinės 
bendruomenės. Pats savo akimis esu 
matęs Tilžėje esančiose kareivinė
se virš įeinamų vartų įmūrytą pava
dinimą vokiškai, kuris, lietuviškai 
išvertus, nurodo, jog tai yra “Lietu
viško dragūnų pulko kareivinės”. 
Kad vokiečiai tai būtų padarę iš 
simpatijos lietuviams, labai jau abe
jotinas dalykas. Ar jie norėjo ar ne, 
bet turėjo pripažinti faktą. Buvo lie
tuviai, iš kurių buvo sudarinėjimi 
ir kariniai lietuvių daliniai. Nutau
tinimas vyko per ištisą laiką, ar tai 
su mažesne ar didesne prievarta. 
Naciams paėmus valdžią, buvo už
drausta visa, kas lietuviška.

Bet ar dėlto būtų tikslu mums tų 
žemių atsisakyti? Nejaugi pradėsi
me galvoti, kad rusai turi daugiau 
teisių į tą kraštą? Tai būtų gryniau
sia nesąmonė.

Antroje knygoje “Handbuch dar 
Geschichte der Litteratur von Dr. 
Ludwig Wachler. (dritte Umerbei- 
tung, dritter Teil. Geschichte der 
neueren Nationalliteratur. Leipzig, 
1833. Verlag von Joh.Ambr.Barth. 
Europaeische National — Litteratur. 
1500— 1800) aprašomi žydų literatū
ros žymenys. Minimas Isaak ben 
Abraham aus Trok in Litthauen (st. 
1594), einer der gewandtesten und 
von s. Glaubensgenossen am fleis- 
sigsten benutzten Gegner des Chris- 
tenthums: Chizzuk emuna Bollwerk 
des Glaubens Amst. 1705. — Salomon 
Maimon aus Neschwitz in Litthauen 
(geb. 1753; st. 1800), tiefer Selbstden- 
ker: More Nebuchim. Berlin 1791.4. 
Lebensgesch.v.ihm selbst.

Būdinga yra tai, kad tuo metu, kai 
būdavo pristatoma kaip Rusija ar 
Lenkija, čia yra pažymėta, kad ir 
Nesvyžius yra Lietuva.

Algirdas Giedra

MŪSŲ ŠEIMOS
Nutolimas nuo savo lietuviškų 

katalikiškų šeimų yra mirtina tau
tos žaizda. Mus visus jungia viena 
bendra gija, todėl turime kurti tik
tai lietuviškas šeimas. Kas bus po 
keliasdešimt metų, jei pamiršime, 
kas esame buvę? Nemeskime kelio 
dėl takelio.

Viktoras Dumbliauskas

LINKĖJIMAI
Linkiu Jums visiems “T. Žiburuo- 

se” daug ištvermės ir sėkmės nau
jaisiais metais. Tegul šis puikus 
laikraštis ir toliau džiugina viso 
pasaulio skaitytojus.

Ant. Laukaitis,
Australija

Tegu spausdintas žodis ir toliau 
apšviečia mūsų tautos kelius bei 
priartina mūsų žingsnius į tikrąsias 
mūsų tėviškes.

E. Karosienė, 
Edmonton, Alta.

“TŽ” yra mano mielas ir labai lau
kiamas svečias. Juos gaunu iki šiol 
gana tvarkingai. Linkiu, kad “TŽ” 
šviesa niekad nenustotų švietusi.

J. Dekeris, 
Cicero, JAV

Jūsų darbas yrą sunkus. Kiek ga
lėdamas, žinutėmis, nuotraukomis 
iš Amerikos lietuvių L. B-nės gyve
nimo, talkinsiu. Kaip buvusiam 
kanadiečiui, “TŽ” yra visada lau
kiami ir tikrai augšto lygio laikraš
tis.

Jonas Urbonas,
Clawson, MI

NEBESIUNTINĖKITE
Pasibaigus mano prenumeratai, 

prašau nebesiuntinėti “TŽ”. Jūsų 
pašto streikai ir šiaip pavėluotas 
pristatymas padaro laikraštį ne
vertingu.

Viktoras Veselka.
Detroitas, JAV

Windsor, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukakties minėji
mas įvyks vasario 14, sekmadienį, 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
808 Marion St. Programa: 10.30 v. r. 
vėliavos pakėlimas prie miesto rotu
šės, 11 v. r. pamaldos, kurias atna
šaus klebonas kun. D. Lengvinas pa
rapijos šventovėje, 12 v. iškilmin
gas minėjimas, kuriame kalbės Vio
leta Abariūtė, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos V kongreso ren
gėjų komiteto pirmininkė. Taip pat 
tą dieną bus dailininko Balio Ba- 
leišio paveikslų paroda. Bus ren
kamos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

KLB VVindsoro apylinkės valdyba

Kanadiškos žiemos rytas Coronation parke, Oakvillėje, Ontario provincijoje Nuotr. B. E. Liškausko
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VLADUI PARŠELIŪNUI 
tragiškai žuvus 

Lietuvoje,
jo brolį JONĄ PARŠELIŪNĄ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame —

Toronto ir apylinkės 
agronomai

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W„ Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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.) xc/-.c DDz>c 
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ 
TONY GENYS 231-2839 
PAUL KOLYČIUS 7 8 9- 1 5 4 5 
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 1 6) 233-3323

D R AU IJ A
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Delhi-Tillsonburg, Ont.
VASARIO 16 ŠVENTĖ rengiama 

vasario 14, sekmadienį, Delhi, Ont. 
Pamaldos bus Šv. Kazimiero švento
vėje 11 v. r. Po pamaldų — minėji
mas parapijos salėje: paskaita, me
ninė dalis ir užkandžiai visiems da
lyviams. Visuomenę prašome gau
siai dalyvauti.

KLB apylinkės valdyba

Stayner, Ontario
A. a. LEONO OPANAVIČIAUS atmi
nimui pagerbti aukojo Tautos Fon
dui: $200: U. Opanavičienė; $25: A. 
Masioniai; $20: Kęstutis Opanavi- 
čius; $10: P. ir Z. Linkevičiai (Oak
ville), M. ir L. Garbačiauskai, A. ir T. 
Sekoniai, P. Kirstukas. Kiti aukojo 
po mažiau. Iš viso suaukota $340.

A. Masionis,
T. Fondo atstovas Wasagoje

Sudbury, Ontario
VASARIO 16-TOJI. Lietuvos ne

priklausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimą rengia KLB Sudburio 
apylinkės Valdyba vasario 20, šešta
dienį. 7 v.v., ukrainiečių salėje, 130 
Frood Rd. Visus kviečiame da
lyvauti.

LIETUVIŲ VAKARAS KI
TATAUČIAMS. 1983 m. Sudburio 
miestas švenčia savo šimtmetį. Iš 
viso pasaulio suvažiavo ateiviai į šią 
apylinkę, jieškodami darbo bei 
geresnės ateities sau ir savo šeimom. 
Jie per savo sunkų darbą, vargą ir 
pasiryžimą labai daug prisidėjo prie 
pažangos, kurį padarė Sudburis 
per 100 metų.

Norėdama pagerbti pirmuosius ir 
vėliau atvykusius ateivius, Ontario 
daugiakultūrė istorijos draugija, 
kartu su Sudburio ir apylinkių 
daugiakultūriu centru, rengia at
eivių nuotraukų parodą. Paroda 
įvyks Laurentian University Museum 
& Arts Centre, John St. nuo vasario 15 
iki kovo 7 d. Parodos atidarymas — 
vasario 15 d. 8 v.v. Lietuviams skirtas 
vakaras bus vasario 23 d. nuo 7 v.v. iki 
9 v.v. Sudburio lietuvių jaunimas at
liks gražią programą. Svečiai bus 
pavaišinti kava ir pyragaičiais. 
Maloniai kviečiame visus tautiečius 
atsilankyti.

M. Venskienė, 
apylinkės valdybos sekretorė

INCO B E N D R O V Ė, kurioje 
daugumas lietuvių gyvenančių Sud- 
buryje dirba, sausio pradžioje 
pranešė, kad dėl sunkumų parduoti 
gaminius sumažina gamybą ir 850 
darbininkų bus atleista.

Unijai tarpininkaujant bendrovė 
sutiko paskatinti senesnius dar
bininkus, išdirbusius 30 ar daugiau 
metų, išeiti į ankstyvesnę pensiją. 
INCO sutiko kiekvienam išmokėti 
premiją $100 už kiekvienus išdirbtus 
metus ir dar per astuonias savaites 
mokėti 70% normalaus atlyginimo.

Iš 2400 galinčių tuo pasiūlymu 
pasinaudoti užsiregistravo tik 416. 
Taigi dar 434 jauni darbininkai bus 
atleisti. Iš lietuvių arti 10 atsiras 
norinčių išeiti į ankstyvesnę pensiją.

INCO bendrovės gamyba Indo
nezijoje taip pat bus sumažinta ir500 
darbininkų nustos darbo.

Nuo didelio šalčio vamzdžiai, 
kuriais iš Frood ir Little Stohie 
kasyklų sumalta skalda ir sumaišyta 
su vandeniu pumpuojama į tirpyklos 
koncentra torių, užšalo ir jau 4 dienos 
tose kasyklose darbas sustojo. Dėlto 
1000 darbininkų laikinai atosto
gauja. Kadangi greitai atšildyti 
vamzdžių negali, mėgina laikinai 
pravesti naują liniją. P.V.

Poezijoje
Poetas Vladas Šlaitas, gyve

nąs Anglijoje, eilėraštyje “Ma
no nelaimė ir mano laimė” ši
taip eiliuoja: “žodžiu, aš nušne
ku nepagal savo nosį arba (pa
prastai šnekant) bandau iššokti 
aukščiau savo bambos”.

Šaltasis savaitgalis Čikagoje
Šių metų žiemą mūsų padangėje — 

tikrai sibiriška. Sausio 9-10 d.d. 
temperatūra nukrito 26r žemiau nu
lio, d aplinkinės valstijos dar prie
do gavo iki 10 inčų sniego. Čikagą

St. Catharines,Ont.
VASARIO 16 IŠKILMĖS. KLB St. 

Catharines apylinkės valdyba ren
gia iškilmingą Vasario 16 minėjimą 
vasario 13. šeštadienį Folk Arts 
Council (Multi Culture Centre) salė
je, 185 Bunting Road. Pradžia — 6 v. 
v.-, programos pradžia — 6.30 v. v.

Programoje: trumpa oficialioji 
dalis, kun. J. Liaubos invokacija, 
krašto valdybos pirm. J. Kuraitės 
paskaita. Meninę programą atliks 
Toronto “Gintaro” ansamblio dainų 
ir šokių grupė. Bus ir iškiliosios 
lietuvaitės vainikavimas. Po minė
jimo šilta vakarienė, šokiai, baras 
ir turtinga loterija.

Vasario 14, sekmadienį, 10 v. r., 
Tėvų pranciškonų patalpose (Carl
ton ir Rolls Avė. kampas) iškilmin
gos pamaldos už laisvę žuvusius, Si
biro tremtinius tautos kankinius, 
žuvusius partizanus. Po pamaldų — 
vainiko padėjimas prie paminklo.

Vasario 13, šeštadienį, 10 v. r. 
punktualiai, prie City Hall, Church 
St., Lietuvos vėliavos pakėlimas. 
Dalyvaus miesto burmistras Roy 
Adams, “Standard” reporteris, tau
tinių grupių-organizacijų atstovai 
su vėliavomis.

Valdyba prašo visus Niagaros pu
siasalio lietuvius dalyvauti vėlia
vos pakėlime ir minėjime. Juk tai 
mūsų išeivijoje viena svarbiausių 
švenčių. Šiais metais sueina 64-ri 
metai nuo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo ir 42 metai nuo ru
sų okupacijos.

Į minėjimą valdybos nariai plati
na pakvietimus-bilietus. Jų kaina 
suaugusiems — $10, studentams — 
$8. Už St. Catharines ribų bilietus 
platina: Niagara Faijs — Stasys 
Gudaitis (telefonas 358-7554), 
Wellande — Petras Šidlauskas 
(telefonas 734-9158, 735-1761), Buffa
lo, N. Y. — Elena Šakienė (tel. 875- 
1431). Valdyba prašo organizacijas 
dalyvauti su vėliavomis Lietuvos 
vėliavos pakėlime, minėjime ir sek
madienį — iškilmingose pamaldose.

Apylinkės valdyba
UKRAINOS LAISVĖS IR NEPRI- 

KLAUSOMYĖS 64-jų metinių šven
tėje prie miesto rotušės sausio 22 d. 
dalyvavo didokas skaičius ukrainie
čių bei kitų rusų pavergtų tautų 
žmonių. Esant dideliam šalčiui, 
miesto burmistras pakvietė visus 
dalyvius sueiti tuoj po svarbiausių 
iškilmių į Chamber of Commerce 
erdvią, puošnią ir, svarbiausia, šil
tą salę, kur išsirikiavo 9 tautinės 
vėliavos, jų tarpe ir lietuvių. Kalbų 
eilėje Lietuvių Bendruomenei atsto
vavo S. Šetkus. Kur.

pūgos aplenkė, bet sausio 16 ir 17 d. 
d. temperatūra vėl nukrito iki 25c 
žemiau nulio ir atnešė sniego pūgas.

NAMŲ SAVININKAI. Penktadie
nio vakarą, esant 16c žemiau nulio, 
į Marquette Parko lietuvių namų sa
vininkų susirinkimą atvyko apie 100. 
Vos 9 v. baigęs programą, nuvažia
vau į salę. Ten buvo labai “karšta”. 
Nežinau pradžios, bet ankstyvesnia- 
me susirinkime buvo išrinkti slaptu 
balsavimu nauji žmonės į valdyba. 
Dabar turėjo būti, pasiskirsčius pa
reigom, jos prisaikdinimas. Tačiau 
nariai šiame susirinkime su pasi
skirstymu nesutiko, ir pirmininka
vęs J. Bacevičius turėjo daug vargo 
sprendžiant šią problemą. Daugu
mai narių pagęidaujant, valdybos 
narys (pirmininkas p. Bagdžius) ne
patvirtintas. Tada iš išrinktųjų bu
vo pasiūlytas jaunas narys p. Miku
žis. Jis ir buvo prisaikdintas, o ki
ti valdybos nariai sutiko būti savo 
pareigose. Dalyvavęs susirinkime 
adv. C. P. Kai nesutiko su tokiais 
nutarimais ir išėjo iš susirinkimo.

JAUNIMO CENTRE rinkosi LB 
Vidurio apygardos apylinkių atsto
vai. Didelis šaltis ir čia pakenkė, 
nes atvyko tik apie 20 atstovų. P. Lau
kaičiui pirmininkaujant išklausyti 
pranešimai. Kaikurie atstovai iš-’ 
reiškė savo pastabas dėl veiklos: 
1. rengiant svarbesnį dalyką, reikia 
visuomenei išaiškinti; 2. jaunimo 
amžius turi būti apribotas; 3. Illi
nois un-te lituanistinės katedros 
reikšmė ir ateitis privalo turėti pla
tesnį planą, kad būtų sėkminga. Ta 
proga įteikiau J. Martino paaukota 
lituanistinei katedrai 1000 dol. 
Dabar jau, kaip V. Kleiza pranešė, 
liet, katedrai aukos jau peržengė 
$20.000. Per 5-6 metus tikimasi su
rinkti $600.000.

MARQUETE PARKO PARAPIJOS 
SALĖJE tuoj po pamaldų įvyko R. 
LB Marquette Parko narių susirinki
mas. Dalyvavo apie 100. Vadovavo p. 
Pranevičius. Pirm. Petrauskas ir 
kiti valdybos nariai pateikė prane
šimus. Valdyba palikta ta pati.

ČIKAGOS "VYČIAI ruošia jau 22- 
ąjį “Lietuvos Atsiminimų” banketą 
vasario 7 d. Martinique salėje, 2500 
West 94 Place. Nors dauguma vyčių 
nėra matę Lietuvos, tačiau jie ją 
myli ir daug dirba, kad būtų atgau
ta jos nepriklausomybė. Vasario 16 
Čikagos vyčiai visuomet atšvenčia 
iškilmingu banketu. Jame pagerbia 
ką nors, kas daug Lietuvos reika
lui yra pasidarbavęs. Šiemet bus 
pagerbtas Vanagaitis ir “Margutis”. 
Pastarasis šiuo metu mini savo veik
los 50 metų sukaktį.

Bankete bus ir muzikinė progra
ma ir šokiai. Rengėjų komiteto pir
mininku yra solistas Algirdas Bra
zis. Susipažinimas prasidės 4.30 v. 
p.p., vakarienė — 5.30. Kaina — $20 
asmeniui. įskaitant viską.

Balys Svalia

A.a. Leono Opanavičiaus at
minimui velionies žmona U. 
Opanavičienė paaukojo “T. 
Žiburiams” $30.

A. a. Mykolo Chrolavičiaus at
minimui paaukojo “T. 
Žiburiams” po $10: E. V. 
Stabingiai, O. Mikšytė, K. Mik
šys, A. Petraitienė, dr. K. J. 
Liutkai.

Rašytojo Vytauto Tamulaičio 
novelių rinkinys “Vasaros 
pasaka” yra išverstas į anglu 
kalbą ir pavadintas “A Sum
mer’s Tale”. Kadangi šis rin
kinys buvo paruoštas su finan
sine Kanados meno tarybos 
parama, autorius buvo 
nusiuntęs rankraštį tai in
stitucijai susipažinti. Iš jos 
gavo laišką, gražiai įvertinantį 
autoriaus kūrybą ir linkintį 
rasti leidėją. Atrodo, kad au
toriui su tokia rekomendacija 
nebus sunku rasti leidėją, 
juoba, kad tai jau nepirma jo 
knyga, išversta anglą kalbon 
(“Skruzdėlytės Greitutės 
nuotykiai” — Nimblefoot the 
Ant” 1965 ir kitos novelės vai
kams). Be to, Vyt. Tamulaitis 
rengia ir antrą panašą novelią 
rinkinį anglą kalba. Keletą 
trumpą, novelią autorius yra 
įteikęs ir “T. Žiburiams”. Jos 
bus išspausdintos š. m. 
laikotarpyje.

Telefonu iš Delhi, Ont., 
pranešta, kad kun. dr. J. 
Gutauskas 1982. I. 25 eidamas 
slidžiu šaligatviu paslydo ir 
nusilaužė koją. Gydomas Sim
coe ligoninėje.

Eugenijus Kalasauskas iš 
Winnipego dalyvavo tar
nybinėje konferencijoje To
ronte ir ta proga aplankė 
Anapilį bei kitas lietuvią in
stitucijas.

“The Globe and Mail” 1982. I. 
29 paskelbė žinutę iš Stock- 
kholmo, kad š. m. vasario 1 d. 
vėl skelbiamas pusvalandžio 
darbininkų streikas Taline. 
Tokie streikai buvo paskelbti 
ir 1981 m. lapkričio ir gruodžio 
1 dienomis. Gruodžio mėnesio 
streikas buvęs gana plačiai 
vykdomas Estijoje. Taline buvę 
suimta 150 asmenų, kurių 4 
tebesą kalėjimuose. Minėtus 
streikus skelbia Demokratinis 
Sovietų Sąjungos Liaudies 
Frontas ir kviečia darbininkus 
streikuoti kas mėnesį tol, kol 
Soy. Sąjunga taps demokratine 
valstybe. Atsišaukimai pernai 
buvę platinami Maskvoje, 
Leningrade, Kijeve ir Baltijos 
kraštuose.

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $ 12.

A.a. Mykolui Chrolavičiui mi
rus, D. Renkauskas paaukojo 
Tautos Fondui $20.

“T. Žiburių” redakcijoje 
gauta senesnės datos iškarpa iš 
“Staro”, kurioje rašoma apie 
monetų rinkėjus bei pirkėjus. 
Esą JAV prezidento R. 
Reagano biudžeto nuostatai po 
1981 m. gruodžio 31 d. nebelei
džia monetų pirkėjams įrašyti 
jas į taupymo planą ir tuo būdų 
išvengti pajamų mokesčio. 
Rašinyje minimas Gordon 
Kumpikevičius, gyv. Willow
dale, Ont., ir atstovaujantis Los 
Angeles miesto monetų firmai 
“Bowers a. Ruddy Galleries”. 
Pasak jo, naujieji nuostatai 
gerokai pakenks monetų pre
kybai. Kanadoje esą leidžiama 
pirktas monetas įrašyti į RRSP 
taupymo planą, bet tiktai 
nominaline verte (face value).

“Atžalyno” tėvu komitetas 
sausio 28 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. P. 
Šturmas, vicepirm. A. Vaičiū
nas, sekr. A. Podsadeckienė, 
ižd. E. Pamataitis, programų 
koordinatorė A. Zanderienė, 
ryšininkas su kitom organiza
cijom V. Dauginis, renginių va
dovai — J. Vaitkūnienė, G. Sa- 
gevičienė, P. Pajaujis, apran
gos tvarkytojai — E. Poškienė 
ir W. Grenke, korespondentas 
P. Dovidaitis. Revizijos komi
sija — V. Biskis ir P. Jurėnas. 
Be to, valdyba aptarė rengi
nius — Užgavėnių karnavalą, 
metinį pobūvį balandžio 24 d.

“Northern Mosaic”, dvimė- 
nesinis daugiakultūriu reika
lų laikraštis, Thunder Bay, 
Ont., š. m. sausio-vasario nu
meryje išspausdino informaci
ją apie lietuvių veiklą ir gra
žiai prisiminė torontiškio “At
žalyno” lankymąsi tame mies
te 1981 m. gegužės 8 ir 9 dieno
mis, įdėdamas ir šokančio “At
žalyno” nuotrauką.

CBC radijo vadovybė kviečia 
profesinius muzikus — solistus 
ir grupes (iki penkių asmenų) 
pasirodyti muzikinėje radijo 
programoje “Mostly Music”. 
Sąlygos: kandidatai turi būti 
kanadiečiai arba ateiviai 
(landed immigrant), rimtos 
muzikos atstovai, turėję bent 
tris profesinius pasirodymus ir 
per pastaruosius dvejus metus 
nedalyvavę CBC radijo prog
ramose. Kandidatus tikrina 
speciali komisija pavasarį ir 
rudenį. Prašymų blankai 
gaunami: CBC Radio Music Na
tional Auditions, Box 500, Sta
tion A, Toronto, Ont. M5W 1E6. 
Prašymus pavasario sesijai 
reikia paduoti iki kovo 1 d., ru
dens — spalio 15 d.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc.,LL.B.

2299 Dundas St. W„ Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario
M6R 1X7 namM 233-0303
(Kampas Bloor ir Dundas St.) Įstaigos (416) 537-2643

1982 METAIS NUMATYTOS

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.

Balandžio 28 Liepos 22
Gegužės 26 Rugpjūčio 11
Birželio 16 Rugsėjo 1
Liepos 8 Rugsėjo 29
Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

Smulkesni^ žinių teirautis žemiau nurodytu adresu ir
telefonu.

VEACENIAS
All Seasons Travel, B.D.

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Advokatas
PETRAS K. SIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:

Toronto OmaHo ^9°* (416) 231-4138I oronro, Unrario
M8X1C5 namų 249-2637

W. G. DRESHER “

D „ INSURANCE
RESHER-JjARAUSKAS agency

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

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

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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