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Tu kaip saulė gyva...
Tai žodžiai poeto B. Brazdžionio, žvelgiančio į savo 

tėvynę Lietuvą iš slogios išeivinės tolumos. Jam, kaip ir M. 
K. Čiurlioniui, tėvynė atrodo lyg brangakmenis, žėrintis 
karalių rankose. Sklindanti šviesa liudija tėvynės gyvybę. 
Ją dengia vergijos ūkanos, tačiau vidinio žėrėjimo negali 
sunaikinti. O tas žėrėjimas vergijos laikotarpyje slepiasi 
žmonių širdyse ir prasiveržia tiktai ypatingomis konvul
sinėmis progomis. Jis liudija, kad kiekviena pavergta 
tauta yra lyg ugnikalnis, kuriame slypi giliasluogsnė ener
gija, galinti išsiveržti kiekvienu momentu, ypač 
susidarius palankiom sąlygom. Tai žino kiekvienas paver
gėjas ir dėlto budi, kad tokios sąlygos nesusidarytų. Taip 
budėjo Rusijos carai, manydami, kad karinė jėga įveiks ir 
tautų ugnikalnius. Apsiriko. Ugnikalniai, kaip Lietuva, 
Latvija, Estija ir kitos valstybės, išsiveržė susidarius 
palankiom sąlygom. Tai buvo įrodymas, kad karinė jėga 
negali užgesinti ugnikalnių, nors to siektų ištisus dešimt
mečius ir šimtmečius. Tautos gelmėse rusena dvasinė 
ugnis, kurios negali užslopinti jokia fizinė jėga. Ji gali 
sunaikinti daug rūmų, įmonių, institucijų, šventovių, 
muzėjų ir net žmonių, bet negali sunaikinti gelminės 
tautos sielos, kuri išlieka gyva ir be rūmų, be ginklų, be 
kariuomenės, tarytum auksas pelenuose.

LIETUVOS atveju irgi įvyko nekitaip. Gilioje 
senovėje jinai didžiavosi valstybiniu savo 
platumu, bet atėjo nuosmukio laikai ir reikėjo nuo 
didybės kalno nusileisti žemumon, kurią valdė galinges

nieji. Rusų priespauda pasidarė tokia ilga ii’ tokia slogi, 
kad nevienam atrodė liks tiktai Lietuvos vardas, t.y. bus 
Lietuva, bet be lietuvių. Daugiau kaip šimtmetį vergavusi 
lietuvių tauta atrodė jau pasmerkta mirti. Iš rytų ėjo 
karinis-policinis spaudimas, lydimas kultūrinės rusų bei 
lenkų įtakos, iš vakarų skverbėsi germaniškoji plėtra. 
Kaimyniniai valdovai atrodė laikė lietuvių tautą mirusia, 
sunykusia ir tiesė savo rankas ton tuštumom Kai iškilo 
Vasario 16-sios aktas, kaimynai juo netikėjo ir manė, kad 
tai bereikšmis užmojis jau karste begulinčios tautos. 
Įvyko betgi kitaip — sunyko didžiųjų kaimynų valdovai, o 
Lietuva iškilo kaip laisva, nepriklausoma valstybė. 
Lietuvių tauta greitai atsigavo ir įžengė Ipisvų tautų 
rikiuotėm Tat buvo, galima sakyti, ilgai rusenusio ug
nikalnio proveržis, kuris gana staigiai apreiškė savo 
gyvastingumą. Neveltui anas proveržis yra laikomas pir
muoju Lietuvos prisikėlimu. Anas ugnikalnio rusenimas 
nebuvo tikra prasme gyvenimas, o tiktai kentėjimas bei 
ruošimasis naujam ir laisvam gyvenimui, kuris per du 
dešimtmečius plačiau išsiskleidė nei perdu šimtmečius. 
DEJA, pirmasis Lietuvos prisikėlimas, apsireiškęs 

stipriu tautiniu, kultūriniu bei religiniu 
gyvenimu, nebuvo ilgaamžis. Laisvėn iškilusios 

dvasios proveržį, vėl ušslopino fizinė-karinė jėga, atkilusi 
iš rytų, priversdama jį grįžti giliau požemin. Tokioje būk
lėje Lietuva prieš pirmąjį savo prisikėlimą išbuvo 
daugiau kaip šimtą metų. Antroje tos pačios Maskvos at
neštoje priespaudoje ji kenčia jau keturi dešimtmečiai. 
Reikia naujos Vasario 16-sios, t.y. antrojo Lietuvos pri- / 
sikėlimo. Nevienas, žvelgdamas į dabartinę lietuvių </ 
tautos būklę, sako, kad tokiam prisikėlimui nėra pag
rindo. Lietuva esanti mažytė, o jos pavergėja Sov. Sąjunga 
— milžiniška. Bet juk taip buvo ir prięš pirmąjį Lietuvos 
pri-sikėlimą: Rusija buvo galinga, o Lietuva silpna, tačiau 
prisikėlimas įvyko. Gyvenime tai dažnas reiškinys — di
dieji griūva, silpnieji keliasi. Juk ir pastaraisiais dešim
tmečiais sunyko nevienas milžinas, o jų vietoje atsirado 
visa eilė mažų, bet laisvų tautų, labai padidinusių 
Jungtinių Tautų sąrašą — net iki beveik 155. Kadaise 
Maironis dainavo apie pavasarį, ateinantį Karpatų kal
nais. Laisvės pavasariai ateina ir mūsų laikais. Jie ateis ir 
Baltijos pajūrin, tik nežinia kuriais kalnais. Mūsų kartos 
užduotis — mokėt laukti, saugoti tautos gyvastingumo ' 
ugnį bei ryžtingai budėti, kad antrasis prisikėlimas būtų 
paspartintas ir nebeatšaukiamas. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Nedarbas ir infliacija

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS II PRAĖJUSIĄ SAVAITE PRA
DĖJO apsilankymą keturiose Afrikos valstybėse -L- Nigerijoje, 
Benine, Gabone ir ekvatoriaus Gvinėjoje. Tai yra jo pirmoji iš
vyka užsienin po pernai įvykusio atentato ir sunkaus sužeidimo. 
V. Vokietijos automobilių gamykla "Mercedes-Benz” jam pado
vanojo specialų automobilį, aprūpintą iš plastikos pagamintu 
neperšaunamu viršumi, kuris bus naudojamas susitikimui su 
maldininkais Šv. Petro aikštėje. Pirmąsias Mišias Nigerijoje 
Jonas-Paulius II laikė sostinės Lagos sporto aikštėje, susilau
kęs 100.000 dalyvių. Pamoksle pabrėžė, kad savo atvykimu nori 
pagerbti misijonierius, atnešusius Dievo vardą Nigerijon. Nors 
ši šalis turi tik šešis milijonus katalikų, jie yra daug prisidėję 
prie mokyklų bei ligoninių įsteigimoi kaimiškose vietovėse. Pa
moksle jis taip pat prisiminė •---------------------------------------------

Visą Kanadą nustebino de
šimties liberalų parlamento 
narių laiškas ministeriui P. E. 
Trudeau, siūlantis parūpinti 
darbo jaunimui iki 25 metų am
žiaus, sustiprinti paramą gyve
namų namų statybai. Visi tie 
patarėjai parlamentan yra iš
rinkti Montrealyje. Įdomiau
sia, kad tą laišką pasirašė ir 
du ministerių kabineto nariai: 
sveikatos reikalų ministerė 
Monique Begin ir ministeris 
konstitucijos reikalams Serge 
Joyal. Iškelti pasiūlymai yra 
aiškiai nukreipti prješ finan
sų ministerio A. MacEacheno 
biudžetą, nenumatančio tokios 
pagalbos. Ministerė M. Begin 
aiškinasi, kad tai buvo tik 
draugiškas pasiūlymas, nereiš
kiantis liberalų partijoje pra
sidedančio skilimo. Politiniai 
komentatoriai betgi abejoja, 
nes niekas neatsako į klausi
mą, kodėl tas laiškas jį pasi
rašiusių asmenų net sekma

dienio vakarą buvo įteiktas ir 
spaudos atstovams. Be jokios 
abejonės matyti, kad tai buvo 
ne’asmeninis, o viešas laiškas. 
Jo autoriai norėjo, kad apie tai 
būtų painformuota visa Ka
nada. Pats. P. E. Trudeau tei
gia, kad laiškas tebuvo eilinis 
pasiūlymas finansų minist. 
A. MacEachenui, o pastarasis 
vis dar laikosi savo biudžeto 
principų, nukreiptų prieš in
fliaciją, atmesdamas stambes
nio masto paramą nedarbui 
sumažinti. Kad tas klausimas 
iškilo uždarame liberalų par
lamentarų posėdyje, liudija
D. Bergerio prasitarimas spau
dai apie laiškui tekusį dėmesį. 
Esą visi buvo nustebinti to 
laiško sukeltu triukšmu. Opo
zicinių partijų vadai pareika
lavo, kad ministeris pirm. P.
E. Trudeau pakeistų arba laiš
ką pasirašiusius ministerius, 
arba patį nepopuliaraus biu-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Gedimino pilis Lietuvos sostinėje Vilniuje, kunigaikščių mieste, kur 1918 metais vasario 16 
dieną Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Kol kas tos pilies bokšte plevėsuoja 
okupacinė sovietų vėliava, skelbianti vergiją. Tauta laukia iškylant Lietuvos vėliavos

Ateitis priklauso ryžtingiesiems
Pokalbis su nepriklausomos Lietuvos atstovu dr. S. A. Bačkiu Vašingtone

— Vadovaujate Lietuvos pa
siuntinybei, kuri esamomis są
lygomis gali stipriausiai reikš
tis diplomatiniame gyvenime. 
Kieno tai nuopelnas: JAV vy
riausybės, Lietuvos diploma
tijos, lietuvių visuomenės ...?

— Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos ir Amerikos lietuvių 
veikla 1940 m. bei po to, aišku,, 
turėjo ir turi įtakos į tai, kad 
Lietuvos pasiuntinybė Va
šingtone gali stipriausiai 
reikštis. Bet tokios padėties 
pagrindu yra JAV vyriausybės 
laikysena Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Prisiminkime, kad 
1940 m. liepos 23 d. JAV Vals
tybės pasekretorio Sumner 
WELLS pareiškimu buvo pa
smerkta Sovietų Sąjungos ag
resija prieš Baltijos valstybes. 
Tas JAV vyriausybės nusi
statymas — nepripažinimas 
Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą ir po šiai 
dienai yra tvirtas. Valstybės 
sekretorius Alexander M. Haig, 
Jr., š. m. vasario 1 d. atsiųstame 
Vasario 16 dienos proga man 
skirtame laiške taip JAV laiky
seną Lietuvos atžvilgiu 
apibūdina: “Jungtinės Vals
tybės negali leisti, kad 
Lietuvos valstybinio integ
ralumo pažeidimas būtų už
mirštas. Todėl mūsų politika 
nepripažinti prievartinės 
Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą lieka tvirta ir ji 
nesikeis.”

Norėčiau pridurti, kad ame
rikietis Richard Arthus 
Schnorf, gavęs magistro laipsnį 
Amerikos un-te Vašingtone už 
savo studiją “An Abstract of 

Problem of International Mor
ality as represented by the Bal
tic States”, taip joje rašo Jūsų 
keliamu klausimu: JAV nusi
statymas Baltijos valstybių 
klausimu yra pagrįstas augštais 
moraliniais principais; jis 
teigia, kad taip buvo gal 
įtaigotas 1940 m. buvusių JAV 
atstovų tbse valstybėse — Owen 
Norem, John C. Wiley ir Walter 
Leonard, kurie ten būdami 
matė visus įvykius 1940 m. ir 
pranešė savo vyriausybei visus 
suktus sovietų veiksmus.

— Ar Lietuvos pasiuntinybė 
Vašingtone tebėra traktuojama 
JAV vyriausybės kaip pilnateisė 
nepriklausomos Lietuvos 
atstovybė?

— Taip, lygiomis su visų kitų 
kraštų ambasadomis. Baltijos 
valstybių atstovai (tituluojami 
Charge d’Affaires, terminas, 
kuris nuo 1920 m. Lietuvos dip
lomatinės tarnybos praktikoje 
buvo verčiamas atstovo titulu) 
turi pilnas diplomatines 
privilegijas ir imunitetus. 
Lygiomis su kitų kraštų am
basadoriais jie yra kviečiami į 
priėmimus, rengiamus JAV 
prezidento, viceprezidento, 
valstybės sekretoriaus dip
lomatinių misijų šefų ir jų 
žmonų garbei. Taip pat jie yra 
kviečiami ir į kitus renginius, į 
kuriuos kviečiami kitų kraštų 
diplomatinių misijų šefai, pvz. į 
jungtines senato ir atstovų 
rūmų sesijas. Teisių atžvilgiu, 
pagal Vienos diplomatinę 
sutartį, atstovai (Charge d’Af- 
faires) turi tokias pat teises, 
kaip ambasadoriai — tik pir
menybės požiūriu jie eina po 
ambasadorių.

— Visuomenėje tebėra dis
kutuojamas jūsiškės pasiun
tinybės tęstinumo klausimas. 
Ar jis jau išspręstas mums 
palankia prasme?

— Lietuvos atstovavimo Va
šingtone tęstinumo klausimas 
yra mums svarbiausia pro
blema. Kaip žinoma, JAV ad
ministracijos nusistatymas tuo 
klausimu buvo taip išreikštas: 
esą ji, atsakydama į baltiečių 
Charge d’Affaires prašymą, yra 
pasirengusi “to coordinate 
closely with the three present 
Baltic Charge d’Affairs on de
signation of their succes
sors . . when the present corps 
of Baltic Diplomats is no longer 
able to function”. Tuo reikalu 
rūpinuosi ir esu nuolatiniame 
kontakte su Lietuvos Dip
lomatijos šefu. Problema 
nelengva. Reikia paskirti 
asmenį, kurį Valstybės De- 
partmentas sutiktų įtraukti į 
diplomatinį sąrašą.
Generalinis Lietuvos konsulas 
A. Simutis figūruoja tik JAV 
konsuliniame sąraše. Tikiuosi, 
kad reikalą pavyks sutvarkyti. 
Tas reikalas tegali būti 
išspręstas tik Lietuvos diplom. 
tarnybos iniciatyva, kaip ma
tote iš augščiau pateiktos 
citatos.

— Gyvenate arti tarptautinės 
politikos veiksnių, jaučiate jų 
pulsą. Ar Lietuvos bei kitų Sov. 
Sąjungos pavergtų kraštų lais
vės klausimas nėra suaktualėjęs 
pastaruoju metu?

— Ryšium su įvykiais Len
kijoje dažnai prisimenami 
Rytų Europos kraštai, bet ta

(Nukelta j 3-čią psl.) 

30 milijonų mahometonų, su 
kurių vadais buvo numatęs tu
rėti atskirą susitikimą, bet jį 
saugumo sumetimais atšaukė 
Nigerijos vyriausybė. Įspūdin
giausias Mišias laikė buvusia
me 1967-70 m. pilietinio karo 
lauke prie Onitšos, kai Biafra 
siekė nepriklausomybės. Čia 
popiežiaus laukė pusės milijo
no minia, sugriuvo svorio ne
pakėlusi pakyla valdžios pa
reigūnams. Savo pamokslą Jo
nas-Paulius II skyrė šeimų rei
kalams, pasmerkdamas Nigeri
joje praktikuojamą kelių žmo
nių vedimą, skyrybas, piliu
les nėštumui išvengti, negimu
sių kūdikių žudymą. Apgailes
tavo, kad šios modernios nege
rovės jau yra pasiekusios ir 
Nigeriją. Paskubomis pasta
tytą altorių saugojo ginkluo
ti kariai, tačiau jokio inciden
to neįvyko, nors Jono-Pauliaus 
II laikomas Mišias stebėjo ne
mažas skaičius vietinių maho
metonų. Vėliau paaiškėjo, kad 
ir pakylos sugriuvimas neatne
šė rimtesnių sužeidimų. Vieš
nagę sudrumstė tik neįvykęs 
susitikimas su mahometonų 
vadais.

Lenkija Madride
Madrido konferencijoje, 

kaip buvo tikėtasi, pirmon vie
ton iškopė Lenkijos reikalai, 
nors šio klausimo boikoto sie
kė Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerio pavaduoto
jas L. Iljičevas. Remdamasis 
procedūriniais klausimais, jis 
nutraukė užsienio reikalų mi
nisterių kalbas pirmą konfe
rencijos dieną, kai Lenkijos 
klausimais jau buvo pasisakęs 
JAV valstybės sekr. A. Haigas, 
Kanados M. MacGuiganas, Bel
gijos, V. Vokietijos, Italijos 
ir Ispanijos ministerial. Vi
si jie aštriai puolė Sovietų 
Sąjungą ir Lenkiją dėl žmo
gaus teisių pažeidimo, reika
lavo atšaukti karo stovį. Kita
me posėdyje buvo leista pa
sisakyti ir likusiems ministe- 
riams, kai Kremliaus vadams 
paaiškėjo, kad jų kalbų sustab
dymas yra žalingas propagan
diniu požiūriu. Šiuo metu gal
vojama apie Madrido konfe
rencijos atidėjimą iki rudens, 
nes sankirta dėl Lenkijos su
stabdo betkokius rimtesnius 
pasitarimus Europos saugumo 
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Pasikalbėjimas su ten apsilankiusia kanadiete Laima Beržinyte 
Tėvyne trykštanti poezija

Stasys Santvaras apie naujuosius Balio Gaidžiūno kūrinius

reikalu. Konferencijai atidė
ti betgi reikia bendro visų da
lyvių sutarimo.

Pabėgo Berlynan
Lenkijos orinio susisiekimo 

bendrovės “LOT” lakūnas nu
kreipė iš Varšuvos į Wrocla- 
wą skridusį keleivinį lėktuvą 
Vakarų Berlynan. Nusileidęs 
amerikiečiams priklausan
čiame Tempelhofo orauostyje, 
jis paprašė politinės globos 
sau, savo žmonai, dviem ma
žom dukrelėm, vienam gimi
naičiui su žmona ir kūdikiu. 
Prie pabėgėlių prisijungė ir 
antrasis lakūnas su vienu ke
leiviu. Lėktuve buvo du gink
luoti saugumiečiai tokiems 
incidentams sustabdyti, bet 
jie nepastebėjo gudriai pa
ruošto plano. Lakūnas radijo 
bangomis pranešė Varšuvai, 
kad lėktuvas yra pagrobtas, 
o keleiviams per garsiakal
bius. kad Wroclawe neįmano
ma nusileisti dėl blogo oro.

Pamoka Izraeliui?
JAV krašto apsaugos sekr. 

C. Weinbergas lankėsi Saudi 
Arabijoje, Omane ir Jordani
joje. Saudi Arabijoje jis susi
tarė sudaryti jungtinį abiejų 
šalių karinį komitetą, pabrėž
damas, kad JAV žada siekti pa
našių ryšių su visomis drau
giškomis arabų šalimis, nesiri- 
bodamos tik viena valstybe. 
Šiuo atveju, atrodo, galvoje bu
vo turimas Izraelis, kurio 
premjeras M. Beginąs, pasi
naudodamas įvykiais Lenkijo
je, prisijungė Sirijai priklau
siusias Golano augštumas, 
apie tai net nepainformavęs 
Vašingtono. Dėl šio įvykio bu
vo atšaukta ką tik pasirašyta 
JAV ir Izraelio strateginio 
saugumo sutartis. Jordanijos 
karaliui Husseinui C. Weinber
gas pasiūlė parūpinti ameri
kietiškus ginklus —- “F-16” nai
kintuvus ir priešlėktuvines 
“Hawk” raketas, kurių parda
vimą buvo sustabdę Izraelio 
draugai JAV kongrese. Hussei- 
nas panašius ginklus ruošėsi 
pirkti iš Sovietų Sąjungos. Dėl 
šios kelionės protestą reiškia 
Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Y. Šamiras. Spaudoje 
teigiama, kad Izraelis buvo 
planavęs įsiveržimą Libanan, 
bet M. Beginąs jį atidėjo dėl 
įtampos su prez. R. Reaganu.
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Pastangos sulenkinti 
Aušros Vartus

VINCAS ŽEMAITIS

“T. Žiburių” 1981 m. 51-52 nr. 
Stepas Varanka straipsnyje 
“Komunistas apie Aušros Var
tus” rašė apie vilniečio Jono 
Karoso parašytą knygelę 
“Kalba Vilniaus akmenys” 
(1963), ypač apie jos skyrių 
“Aušros Vartų Švenčiausios 
Panelės paveikslo vainikavi
mas”. Jis smulkiai aprašo, rem
damasis tos knygos citatomis, 
vainikavimo eigą — pamaldas 
ir paradą (1927 m. pirmomis 
1 ie p o s mėnesio dienomis). 
Straipsnio pabaigoje St. V. 
rašo: “Minimos religinės iš
kilmės ir karinis paradas bu
vęs specialus perspėjimas Lie
tuvai. Iš pietvakarių pro Liep
kalnį, pro Aušros Vartus slin
ko vis juodesni, sunkūs kaip 
švinas debesys, užgoždami vi
są Vilniaus kraštą ir keldami 
nerimą...”

Šio sakinio daugtaškis su
kelia smalsumą, būtent, kas 
įvyko tiems “sunkiems švino vis 
juodesniertis debesims” pa
siekus Vilnių?,

Čia man prisiminė giliai at
mintyje įstrigęs vilniečio 
Vinco Uždavinio pasakojimas 
apie tai, kaip lenkų vyskupams 
Jalbzykowskiui ir Bandurskiui 
nepavyko sulenkinti Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveiks
lo. Ne vien tik lietuviams buvo 
tai savo rūšies sensacija — 
tiesiog stebuklas.

Mano žmona a. a. Bronė 
Ruseckaitė gyveno Vilniuje, 
lankė Batoro vardo universi
tetą, buvo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio vaikų prieglaudos- 
mokyklos vedėja. Be to, ji valdė 
nuosavą Gastiškių dvarą kiek 
kį šiaurės vakarus nuo Aš
menos geležinkelio stoties. 
Lenkai įtarė ją dirbant 
Lietuvos žvalgybai. Ji buvo 
priversta skubiai 1923 m. 
palikti Vilnių ir persikelti ne- 
priklausomon Lietuvon. Su 
žymiu vilniečiu Vincu Už
daviniu ji buvo gerai pažįs
tama. Pastarasis, besilan
kydamas 1927 m. Kaune, aplan
kė ją gyvenančią Kazlų Rūdoje 
(Šalniškėje). Čia ir man buvo 
proga pažinti V. Uždavinį ir iš
girsti jo pasakojimą apie šį 
lenkų dvasiškijos Vilniuje 
suokalbį.

V. Uždavinys taip pat tuo 
metu gyveno Vilniuje ir viską 
stebėjo. Jis pasakbjo, kad vys
kupas Jalbžykovvskis ir lenkų 
kariuomenės vyskupas Ban- 
durskis sumanė Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveiksle 
lotynų kalba įrašą “Mater mi- 
sericordiae ora pro nobis” 
pakeisti lenkišku (Matka Boska 
Krolowa Korony Polskiei, 
modle się za narni).

V. Uždavinys minėjo, esą po

piežius tam nepritaręs, ir lenkų 
vyskupai pasielgęsavivališkai. Į 
Vilnių buvo suvažiavę daug 
lenkų dvasiškių, įvairių or
ganizacijų narių, vienuolių, 
policijos, kariuomenės, netpats 
Pilsudskis su savo palyda. 
Pamaldų metu stiprus lietus 
lijo, irtekosusigūžuspolietsar- 
giais slapstytis. J. Karosas 
teisingai pastebi: “Po vai- 
nikavimoorganizatoriainerodė 
ypatingo džiaugsmo. Vilniaus 

- spauda rašė, jog Aušros Vartų 
paveikslo vainikavimas turi ne 
tiek religinę, kiek politinę 
reikšmę”.

V. Uždavinys kalbėjo, kad 
rytojaus dieną buvo paskelbtas 
iškilmių paradas.Betirtądieną 
lietus protarpiais smarkiai lijo, 
o iš vakarų pusės slinko juodi 
lietaus debesys su perkūnija. 
Vilniaus geležinkėlio stotyje 
stovėjo iš Varšuvos atvykęs 
traukinys su tai šventei 
pasiruošusiais artistais. Į jų 
atskirą vagoną su apranga bei 
papuošalais trenkęs žaibas ir 
viską sudeginęs. Siautė nepa
prasta lietaus audra, gatvės 
pavirto vandens upeliais, o 
parado aikštė—vandensbalasu 
sujauktais įrengimais. Iš
sigandę organizatoriai nu
traukė paradą, ir svečiai 
patylomis paliko Vilnių. Ir taip 
ši lenkų suruošta politinė ma
nifestacija nuėjo niekais. 
Lietuviai džiaugėsi ir garbino 
Aušros Vartų Dievo Motiną už 
parodytą stebuklą.

Tai tiek liko mano atmintyje iš 
V. Uždaviniopasakojimoapiešį 
įvykį. Gal atsiras daugiau 
dalyvių, tai prisimeninčių. 
Jonui Karosui, kaip komunistui 
ir ateistui,plačiauapietai rašyti 
buvonepatogu.

Visa tai būtų galima su 
širdgėla pamiršti, jei lenkų dig
nitoriai iršiandien nesisayintų 
Dievo Motinos Panelės Šven
čiausios kaip vien Lenkų 
Karūnos Karalienės. Juk Dievo 
Moti na yra lygiai visų tautų, visų 
valstybių, viso pasaulio. Pa
našiai, kaip lenkų valdomoje 
Dzūkijos sostinėje Seinuose 
dzūkų lėšomis pasistatytoje 
bazilikoje tik vieni lenkai gali 
melstisirgarbintiDievą.

P. S. Spaudoje skaitome, kaip 
plačiai šiandien lenkai 
apeliuoja į visą pasaulį ir savo 
kaimynus padėti jiems išsilais
vinti išpalygintidauglaisvesnės 
užkaimynussovietųokupacijos. 
Bet štai visai neseniai, atgavę 
kiek daugiau laisvės, “Sol
idarumo” vadai Dancige laivų 
dirbtuves pavadino Pilsudskio 
vardu. Taigi to pat Pilsudskio, 
kuris visų kaimynų prisime
namas kaip Liublino unijos 
šešėlis. Maža to, iš lėktuvo buvo 
mėtomi lapeliai, kur Vilnius ir 
Lvovasrodomilenkų miestais.

★ 
★

<3farntture£td.
APSTATYMASPILNAS NAMŲ

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

★

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

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

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Susitikimai su baltiečiais
Prieš pradėdamas pasakot 

apie baltiečius, su kuriais man 
buvo lemta susipažint nelais
vėje, turiu visų pirma priminti, 
kad komunistai bandė perimti 
Estijoj valdžią 1924 m. Pagal 
Kominterno paruoštą planą 
sąmokslininkai, vadovaujami 
Van Anvalto, turėjo vieną naktį 
užimti visus strateginius 
punktus ir paskelbti, kad kraš
tas prisijungiąs prie Rusijos. 
Bet estų žvalgyba, nugirdusi 
apie planą, jį sužlugdė, ir suim
tieji komunistai buvo pas
merkti mirti arba susilaukė il
gametės kalėjimo bausmės. 
Kaikuriem jų pavyko pasprukt 
į Rusiją, jų tarpe Anvaltui. Jį 
sutikau netrukus po įvykių, 
būtent, 1925 m. vasario mėnesį 
praplėsto Kominterno vyk
domojo komiteto posėdyje, 
kuriame abudu dalyvavome. Jį 
buvo patalpinę tame pačiame 
kambaryje, kaip ir mane, “Lux” 
viešbutyje, kur dažnai ap
gyvendindavo komunistinio In
ternacionalo atstovus. Mes ten 
gerokai išsišnekėjom. Tai buvo 
išsilavinęs žmogus, perskaitęs 
nemažai marksistinių veikalų, 
bet nepasidaręs siaurapročiu 
(sektantu). Dar aptvarstyta 
galva nuo žaizdų, gautų Estijoj, 
jis man pasakojo, kad prieš 
perversmą jam buvusi 
pažadėta rusų kariuomenės 
parama, kuri turėjusi ateiti iš 
Leningrado į Estijos sostinę 
Taliną, kai tik bus paskelbta 
tame mieste sovietinė valdžia.

Vėliau Anvaltas dingo be 
žinios partijos valymų laikotar
pyje...

Kai 1940 m. Lietuva ir Latvija 
buvo prijungtos prie Rusijos, 
visi baltiečių karininkai buvo 
įjungti pilnais laipsniais į 
Raudonąją Armiją ir davė iš
tikimybės priesaiką
sovietiniam režimui. Kaikurie 
generolai buvo palikti vad
ovauti savo seniesniems 
daliniams. Bet netrukus 
pasklido gandai, kad jie nesą 
ištikimi. Atrodo; būta tam tikro 
dęzertyravimo. Galimas 
dalykas, vokiečiai buvo sudarę 
Baltijos valstybėse savo 
“penktąją koloną”, būtent 
Rygoj, kur į sovietų kareivius 
pyškindavo nuo stogų ir kur 
naciai buvo įsiskverbę į pag
rindinės svarbos įstaigas, kaip 
pvz. radijas.

Prieš prasidedant karui, bal
tiečių karininkams buvo 
įsakyta vykt į Maskvą ap
mokymo stažui. Tie, kurie 
palaikė ryšius su vokiečių žval
gyba (nereikšminga mažuma), 
išsislapstė, bet kiti pakluso. Jų 
tarpe buvo estų artilerijos 
generolas Brede, kuris buvo 
studijavęs Sorbonoje, puikiai 
kalbėjo prancūziškai ir vokiš
kai, turėjo didelę politinę 
patirtį. Prieš tai tarnavęs caro 
armijoj, jis prisidėjo 1918 m. 
prie nepriklausomos Estijos 
respublikos įsteigimo ir kelis 
kartus buvo vyriausybės nariu, 
priklausydamas, kaip kad 
generolas Laidoneris,
liberalams.

Kai 1941 m. birželio viduryje 
sukviestieji karininkai (apytik
riai 250 estų, 400 latvių ir 400 
lietuvių) atvyko į Maskvą, juos 
rusai suėmę, nuginklavo ir 
nugabeno geležinkeliu į 
Sibirą, o iš ten — upių keliu į 
Norilską.

Ten, didžiam apmaudui, jie 
sužinojo, kad bus teisiami. 
Kaikurie jų siuntė protestus 
Karo Tarybai, užtikrindami 
savo ištikimybę ir pasiryžimą 
vykti į kautynes, kur jos 
bebūtų. Bet visa tai nieko 
nepadėjo. Ir taip aš susidūriau, 
penkiolikai metų praėjus nuo 
mano susitikimo su Anvaltu, su 
tais žmonėmis, prieš kuriuos 
buvo nukreiptas jo per
versmas.

Keletą jų apgyvendino mano 
vienutėje. Enkavedistams būtų 
meiliau buvę juos izoliuoti, bet 
stovykla buvo perkimšta. Tad 
jų drama vystėsi mano akivaiz-

Kas penkiolika dienų buvo 
sušaudoma grupė baltiečių. 
Juos išsivesdavo iš vienučių po 
vieną ir jų “teismas” vykdavo 
koridoriuje, kur NKVD tar
nautojas perskaitydavo kal
tinamąjį aktą, nurodydamas 
taikomojo įstatymo paragrafą. 
Kaltinami būdavo turėjimu 
ryšių su penktąja kolona arba 
apšmeižimu > sovietinės 
santvarkos. Taip, sakysim, Bre- 
dei buvo prikišta, kad jis 
dalyvavęs, drauge su kitais 
estų generolais, komunistinio 
perversmo, įvykusio prieš 20 
metų Taline,malšinime. Kal
tinamiesiems buvo duodama 5 
ar 10 minučių savigynos žod
žiui. Po to juos pasmerkdavo 
mirčiai ir egzekuęijai, kai tik 
nuosprendis bus patvirtintas 
Maskvoje. O tai ilgai neužtruk
davo. Taip maždaug 400 visų 
laipsnių karininkų buvo lik
viduota. Politiniai jų 
įsitikinimai, atrodo, neturėjo 
jokios reikšmės. Pavyzdžiui, jie 
sušaudė Bredę, kuris buvo 
liberalas ir principingas an- 
tinacis, tuo tarpu vienas jo 
draugų buvo nubaustas aš- 
tuoneriais metais stovyklos ir, 
išėjęs laisvėn, grįžo Talinan, 
kur jam buvo patikėta svarbi 
pareigavietė. Susidarė įspūdis, 
jog kažkas davė įsakymą 
sušaudyti tam tikrą nustatytą 
baltiečių skaičių ir kai jis buvo 
pasiektas, kitiems buvo lemta 
išvengti mirties. Kaip bebūtų, 
jų žudynės klaikiai paveikė 
stovyklą.

Stebėdamas tuos, kurie iš
liko gyvi, aš pamačiau, kaip jie 
buvo skirtingi. Lietuviai, kurių 
dauguma nemokėjo rusiškai, 
buvo dideli patriotai, pris
itaikydavo prie stovyklos 
sąlygų, organizuodavo savo 
darbo grupes, plušdavo at
sakančiai ir net viršydavo nor
mas. Dauguma jų buvo kilę iš 
turtingų ūkininkų šeimų, baigę 
gimnazijas ir pasirinkę karo 
tarnybą. Bet jų tarpe ir keletas 
intelektualų.

Latviai buvo dviejų 
kategorijųf pirmoji elgėsi 
maždaug taip, kaip ir lietuviai, 
o antroji nuolatos protes
tuodavo suėmimą,
prikaišiojo vadovybei, kad 
jinai nesilaikanti savo įs- 
tatymų'/ir atsisakydavo kalbėti 
rusiškai.

Estai, atrodo taip galvojo: 
kadangi Estija nebeegzistuoja, 
estų karininkui nėra pagrindo 
būt gyvam. Jie atsisakydavo 
dirbti, skelbdavo bado 
streikus, žudydavosi indi- 
(vidua-ial ar baisiose grupinėse 
skerdynėse. Po kelerių metų jų 
teliko saujelė.

Šalia tų karininkų aukų, 
tūkstančiai baltiečių buvo iš
vežti prieš vokiečių invaziją į 
Sibiro gilumą, kur daugelis jų 
mirę.

Aš sutikau stovykloj taip pat 
lietuvių kunigų ir latvių pas
torių. Tai buvo dori ir darbštūs 
žmonės. Sutikau taip pat ir ber
niokų, neturinčių dar nė 20 
metų, kuriuos išrovė iš namų ir 
viską atėmė.

Jie pergyveno valstybinės 
nepriklausomybės praradimą. 
Jie buvo įsitikinę, kad buvo 
sukūrę savo tėvynėse kažką 
naujo ir vertingo, atgaivinę 
savo kalbą, atstatę tradicines 
valdymosi formas. Jie did
žiavosi tuo, ką jų tautiečiai 
įvykdė per trumpą neprik
lausomybės laikotarpį. Jų 
akimis, prijungimas prie 
Rusijos reiškė nuosmukį, de
gradaciją.

Visdėlto dauguma baltiečių, 
žuvusių Sibire, nebuvo rusų 
tautos priešai. Kaip ūkininkai, 
jie pagrindiniu priešu laikė 
vokiškus baronus, kuriuos, jie 
kaltino žiaurumu ir arogancija. 
Jie nekentė vokifečių. Su rusais 
jie buvo susigyvenę ir iki 
sovietinės okupacijos laikė 
Rusiją draugiška valstybe. Bet 
jinai pavertė juos beveik visus 
antirusais.

Jie smarkiai širdo ' ant 
Vakarų, kad neužtarė, ypač ant 
D. Britanijos, kuriai jie

priekaištavo, esą jinai net 
nemėgino jiems išgaut tam tik
ros kultūrinės neprik
lausomybės tuo metu, kai jų 
kraštai buvo prijungti prie 
Rusijos. Juos giliai skaudino, 
kad jų šalis atskyrė nuo Vakarų 
pasaulio, iš kurio jie buvo 
pasisavinę švietimo sistemą ir 
stambią kultūros dalį. Užtat 
jiems sunkiai ėjosi integruotis 
į sovietinių tautų šeimą. Pran
cūzija ir JAV jiem buvo daug 
artimesnės. Jie laikė didele 
neteisybe būt vienodai trak
tuojami su turkmėnų ar uzbekų 
mažumomis.

Neužmirštamas gydytojas E
Aistis, su kuriuo aš arti

miausiai susidraugavau, buvo 
karo gydytojas, buvusios estų 
kariuomenės sveikatos 
skyriaus viršininkas, kurį aš 
pavadinsiu daktaru E. Tai buvo 
augštas, maždaug50 metų vyras, 
kuris, nepriklausydamas jokiai 
partijai, buvo angliško tipo 
liberalas. J is tarp kitko žavėjosi 
to krašto konstitucija ir 
socialine sąranga. Dažnai jis 
mane klausdavo, kodėl,priešin
gai nei kitur,naujoj i įvykiųraida 
Rusijoj buvo tokia klaidi ir 
sudėtinga. Aš bandydavau jam 
aiškinti revoliucijos ir partijos 
istoriją, paminėdamas tai, kas 
man joje patinka, kasne. Jisatid- 
žiai klausydavosi,
klausinėdavo, bet man niekad 
nepavykdavo jo įtikinti. Po tokių 
pokalbių, gal todėl, kad buvo iš 
prigimties pesimistas, jis 
įsikalė įgalvą, kad Rusijai,otaip 
pat ir kraštams, kurie, kaip ir jo 
gimtoji žemė, buvo prie jos 
prijungti, likimas lemia daug 
tragiškesnį likimą, negu kitom 
tautom.

Jis buvo studijavęs pas žymų 
prancūzų kardiologą, puikiai 
pažinojo prancūzų, vokiečių ir 
rusų XIX ir XX š. literatūrą. Tai 
buvo intelektualas, geriausiato 
žodžio prasme, ir tuo pat metu 
nepaprastai geros širdies 
žmogus. Jį labai gerbė ne vien 
stovyklos nelaimės draugai, 
kaip žmogų ir gydytoją, bet ir 
laisvieji darbininkai, kurie 
dažnai pas jį užsukdavo ir 
kuriuos jis gydė nepaisydamas 
nuovargio. Jis turėjo nepapras
tai išvystytą pareigos jausmą ir 
nesiliaudavo kvaršinęs vad
ovybės, prašydamas kaliniams 
vaistų, nes jį skaudino jų kan
čios.

Aš pažinojau kaikuriuosdr. E. 
draugus prieš suėmimą. Ir tai 
mus suvedė draugėn. Gilus pro
testantiškas tikėjimas draudė 
jam neapkęsti rusų ir net en
kavedistų, kurie žiauriai baus
davo. Jis mąnaiškino, kad iš visų 
jo sutiktų kalinių, su kuriais jis 
buvo diskutavęs, aš buvau vie
nintelis tikras optimistas — jo 
priešgimybė. Milžiniškas mir
tingumas Norilske ne vien dėl 
sušaudymų, bet ir dėl žiauraus 
klimato, dėl persidirbimo, ligų, 
bado ir t.t, vertė jį manyti, kad 
didžioji mūsų dauguma (su juo 
drauge) neišliks gyva. Aš sam
protavau priešingai, kad stambi 
dalis išsigelbės,grįšvienądieną 
namo. Aš tai skelbiau garsiai. 
Tarp kitko, visa eilė mano 
nelaimės draugų man vėliau 
dėkojo už paguodą, kurią jiems 
teikiau taip elgdamasis. Aš 
buvau nuoširdžiai įsitikinęs, 
kad pajėgus žmogus ir dar 
pakankamai fiziškai tvirtas, 
galės atlaikyti. Patsnebuvautik- 
ras, ar mano sveikata išneš, bet 
savoabejoniųniekamnesakiau.

Net uždarytas stovyklon, 
mano bičiulis tobulinosi, nes 
moksliniai veikalai nebuvo 
draudžiami. Taigi jis, kiek įm
anydamas, stengėsi sekti 
medicinospažangą.

(Bus daugiau)

BOOKBINDING STUDIO 
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doje. Daugelis jų išlaikė iki 
galo viltį, kad užsienis įsikiš jų 
naudai, nes stovykloje mums 
buvo žinoma, kad Stalinas 
padėjo savo parašą po Atlanto 
Charta drauge su Roosęveltu ir 
Churchiliu ir kad pasaulis esąs 
išvaduotas nuo baimės bei 
vargų. Tie, kurie turėjogiminių 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse arba Anglijoj, mėgino 
slaptai perteikti jiems žinias 
apie save, bet jiems nepavyko, 
ir neviltis užvaldė kalėjimą. Taip vaizduoja Laisvės alėją Kaune šiuo metu latvip dailininkas ED KEISS

AfA
ILDEFONAS 

ŠADAUSKAS
mirė 1981 m. vasario 

8 dieną Čikagoje.

Mirties metinių proga su 
meile ir pagarba prisime
name Velionį, prašydami 
Dievą suteikti Jam tė
višką buveinę Viešpaties 
amžinybėje.

Nuliūdę liko: žmona Adelė, dukra Ramona, sūnūs — 
Vytautas ir Zigmas, broliai ir seserys.

Velionis buvo gimęs devynių vaikų šeimoje Židikų valsč., 
Mažeikių aps. Baigęs vidurinį mokslą, su kitais keturiais bro
liais Mažeikiuose 1932 m. įsteigė lietuvišką Br. Šadauskų 
alaus daryklą.

Lietuvoje ir Amerikoje priklausė įvairioms organizaci
joms bei jas rėmė.

Velionies atminimui šv. Mišios buvo atnašaujamos prel. 
J. Balkūno 1982 m. vasario 8 d. Gulfporte, St. Petersburge, 
Floridoje.

, Ta proga sesuo Natalija Šadauskaitė-Navickienė pa
aukojo Tautos Fondui Kanadoje 200 dol. Už auką nuošir
džiai dėkojame.

Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė 
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JUOZUI ALBRECHTUI
mirus Londone, Ontario,

vėlionies žmoną, sūnų FERNANDĄ su šeima, kitus 
sūnus ir dukteris bei jų šeimas, nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —

J. Z. Labuckai E. D. Rotkiai
L. Griškonienė J. B. Slankai

AfA 
MARIJAI PRIŠMANTIENEI

Lietuvoje mirus, 
dukras — VANDĄ VAITKIENĘ, RŪTĄ BEKERIENĘ, 
sūnų KAZĮ Kalifornijoje ir jų šeimas giliai užjaučiame .

■* - bei kartu liūdime —

S. A. Dilkai P. V. Melnykai
O. V. Marcinkevičiai

Mielam vyrui, tėvui, seneliui ir proseneliui

AfA
JUOZUI ALBRECHTUI

mirus,
visų ALBRECHTŲ, DRAGUNEVIČIŲ, PUMPUČIŲ 
ir JUODŽIŲ šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Juodžių, Kubilienės, Povilaičių, visų 
Lukoševičių, Baršauskų, Beniušių ir 
Lukošių šeimos

AfA
MARIJAI PRIŠMANTIENEI

Lietuvoje mirus,
dukras VANDĄ VAITKIENĘ ir jos v y r ą, RŪTĄ 
BEKERIENĘ su šeima, sūnų KAZįsu šeima nuoširdžiai 

užjaučiame —

O. S. Dačkai A. J. Šulcai
L. M. Malinauskai J. B. Wilkinson

E: Kvederienė e. R. Draudvilai

Canadian &rt Memorials; Htti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Dr. STASYS A. BAČKIS, nepriklausomos Lietuvos atstovas Jungtinėms Amerikos Valstybėms, Vašingtone darbo metu

Ateitis priklauso ryžtingiesiems

Kas padovanojo sovietams Baltijos valstybes?
BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

Sveikintinas “Amerikos Bal- 
tiečių Laisvės Lygos” ryžtas į 
neišspręstų tarptautinių prob
lemų sąrašą įvesti ir Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
(ne “laisvės”) klausimą. Tačiau 
prieš pradedant tai vykdyti, 
reikėtų “The Hannaford Public 
Relations” firmą ir kitų tautų 
politikus supažindinti su tik
rais Baltijos valstybių okupa- 
jos faktais.

“Drauge” 1982. I. 19 yra iš- 
ausdintas straipnelis “Pabal- 
jo klausimas ir Jungtinės 
Tautos”. Jame yra pateiktos 
Mičigano valstijos senatoriaus 
Ed. Friedricks neteisingos Bal
tijos valstybių okupacijos 
žinios. Rašoma: “Tačiau 1939- 
ais metais pasirašytas rusų- 
vokiečių nepuolimo paktas 
Pabaltijo valstybes perdavė 
Sovietų Sąjungai, kuri 1940-ais 
metais į jas įžygiavo ir pasig
lemžė. (...) Hitlerio jau seniai 
nebėra, — rašo jis, — bet 
Sovietų Sąjunga tebeturi jo 
dovaną — Pabaltijį”.

Teisingai, 1939 m. buvo 
pasirašyta rusų-vokiečių (Rib- 
bentropo - Molotovo) sutartis, 
bet pagal tą sutartį Rusija, 
okupavusi Lietuvą, joje iš
silaikė tiktai iki 1941 m. vi
durio. Po to Lietuva perėjo į 
vokiečių okupaciją, kuri tęsėsi 
iki 1944 m. rudens. Tačiau 1944 
m. Lietuvos okupacija, 
užsitęsusi iki šių dienų, buvo 
rusų įvykdyta ne pagal 1939 m. 
pasirašytą rusų-vokiečių suk- 
tartį, bet pagal visiškai naują, 
slaptą trijų didžiųjų valstybių: 
JAV prez. F. D. Roosevelto, 
Rusijos — J. Stalino ir Anglijos 
— W. Churchillio sutartį, 
pasirašytą 1943 m. Teherano ir 
1945 m. Jaltos konferencijose. 
Jaltos konferencija vyko rusų 
teritorijoje.

Paryžiuje yra išleista pran
cūzų diplomato Arturo Conte 
stora knyga apie Jaltos kon
ferenciją, paremta oficialiais 
dokumentais ir joje 
dalyvavusiųjų atsiminimais. 
Tenai yra aprašomi ne tik 
posėdžiai, bet ir jų 
paruošiamieji darbai. Lietuvos 

Trys Baltijos seserys — Lietuva, Latvija ir Estija, nešančios tą patį sovietinės 
vergijos jungą. Piešinio autorius — ED. KEISS, latvis

laisvinimo institucijų vei
kėjams reikėtų šią knygą įsigyti 
ir su svarbiais pasaulinės 
reikšmės politiniais faktais 
susipažinti.

Pagal tą knygą, toje konferen
cijoje neutraliausias buvo 
Churchillis, įtakingiausias 
siūlytojas — Rooseveltas, o ag
resyviausias laimėtojas — 
Stalinas. Nors Rooseveltas 
buvo laikomas galingiausiu 
viešpačiu, bet politiškai 
pasirodė silpniausiu: nebuvo 
susipažinęs su jokiu aptariamu 
reikalu. Visi JAV delegatai 
buvo sunkiai sergantys. Svar
biausias Roosevelto patarėjas 
Harry Hopkins, kankinamas 
vidurių vėžio, posėdžiuose 
dalyvavo gulėdamas
specialioje lovoje. Sunkiai ser
gantis buvo ir valstybės sek
retorius Stettin, o Patson 
turėjo širdies ligą. Hopkins ir 
Stettin mirė ten pat, tuoj po 
konferencijos, o Patson — 
laive, grįžtant į JAV. Ketvir
tasis . Roosevelto
patikimiausias patarėjas buvo 
Alger Hiss, 1950 m. nuteistas už 
šnipinėjimą bolševikams, bet 
.galingų užtarėjų išteisintas. Jis 
Staliną laikė ne komunistu, bet 
nacionalistu.

Britų delegaciją sudarė rimti 
politikai: Nobelio premijos 
laureatas, visais atžvilgiais 
pranašiausias valstybininkas 
W. Churchillis (dėl Anglijos 
nusilpimo nelaikomas
reikšmingu), užsienio reikalų 
ministeris A. Eden ir žymus 
karo vadas Alan Brooke.

Štai kaip jie pasidalino 
pasaulį: Kinijai nutarė
atiduoti Tolimuosius Rytus, 
Ramiojo Vandenyno erdvė 
turėjo likti JAV-ėms. Europa ir 
Afrika padalinta tarp Anglijos 
ir Rusijos. Rusijai priskirta 
Suomija, Baltijos valstybės, 
pusė Lenkijos ir Besarabija. 
Rooseveltas tvirtino, kad 
europiečiams Rusijos val
džioje nebus blogai, nes jam 
yra lengviau susikalbėti su 
tokiu pat kaip jis realistu 
Stalinu, negu su idealistu 
Churchilliu. Rooseveltui 
pasisekė sukurstyti, kad Rusija 

paskelbtų Japonijai karą. Dėl 
to Stalinas gavo JAV raštišką 
sutikimą jam atiduoti Kurilų 
salas, didesnę dalį Sachalino 
salos, visus Mandžiūrijos 
geležinkelius ir Daireno uostą. 
Vokietiją buvo nutarta 
padalinti į okupacines zonas. 
Stalinas priešinosi, kad Pran
cūzijai būtų atiduota jos 
okupacinė zona, bet Churchil
lis jos reikalą apgynė. Buvo 
daug ginčų dėl Prūsijos suskal
dymo ir Vokietijos žemių 
prijungimo prie Lenkijos. 
Rusams buvo pripažinta 10 
bilijonų dolerių reparacijų. 
Rooseveltas prikalbino Rusiją 
prisidėti prie Jungtinių Tautų 
organizacijos. Stalinas gavo 
veto teisę. Iš reikalautų 
keturių balsų — Rusijos, Uk
rainos, Gudijos ir Lietuvos 
gavo tris — Lietuvos balsas 
nebuvo duotas. Įsidėmėtina, 
kad į surašytus ir pasirašytus 
susitarimus įėjo ir karo 
nusikaltėlių teismų klausimas. 
Tai tik svarbesnė dalis to 
padalinimo. Visko neįmanoma 
čia suminėti.

Tad, kaip matome, ne Hit
lerio, kaip teigia Fredericks, 
Sovietų Sąjunga turi dovaną — 
Baltijos valstybes, bet 
Roosevelto. Vokietija ne tik 
savo krauju, bet ir didele suma 
pinigų buvo priversta atlyginti 
nuo Hitlerio nukentėjusioms 
tautoms. O kaip_JAV atlygino 
tautoms už Roosevelto 
politines nuodėmes? Dar šian
dien JAV tebevykdo Jaltoje 
sutartus karo nusikaltėlių teis
mus. Tuščiais žodžiais skel
biami atsišaukimai yra bever
čiai. JAV turėtų be jokio 
mokesčio padėti baltiečiams 
atsikovoti nepriklausomybę, 
kaip atlyginimą už Roosevelto 
mūsų valstybėms padarytą 
politinę skriaudą.

Nors tie 45 baltiečiai okup. 
Lietuvoje, nežinodami apie 
Jaltos konferenciją, savo 
žygyje rėmėsi rusų-vokiečių 
pasirašyta sutartimi, toji 
klaida paliko nežymi, nes jie, 
reikalaudami savo kraštams 
nepriklausomybės, kreipėsi į 
pagrindinį nusikaltėlį — savo 
kraštų okupantą.

Tačiau visus nustebino į Vak
arus atbėgęs VI. Šakalys, 
pasukęs priešinga kryptimi. 
Lyg siekdamas nukreipti visų 
dėmesį nuo šiandien pavojin
giausios agresorės Rusijos, jis 
kvietė išeivijos jaunimą rinkti 
parašus ir išeiti į kovą prieš 
Vokietiją, didžiausiu nusikal
tėliu laikydamas Molotovo- 
Ribbentropo sutartį ir 
reikalaudamas ją atšaukti, 
nors ji jau seniai neegzistuoja. 
Dr. J. Gailius net išėjo į italų 
spaudą pakartoti senos apie 
Hitlerį giesmės, nors Vokietija 
jo kaltes seniai yra atpirkusį ir 
pati sugniuždyta kenčia, kaip ir 
Lietuva, nuo to paties priešo. 
Tačiau niekas nekaltina 
Roosevelto pakartotinai 
atidavusio Rusijai Baltijos 
valstybes, tokiu pat būdu ir dėl 
tokios pat priežasties, kaip ir 
Ribbentropo, savo parašą 
padėjusio Jaltos konferencijos 
sutarčių dokumentuose. 
Niekas dėl jo nekaltina JAV. 
Manau, būtų protingiau, užmir
šus visas sutartis — buvusias, 
esamas ir būsimas, visas jėgas 
telkti prieš tikrąjį, pavojin
giausią bei agresyviausią 
priešą — Rusiją, reikalaujant 
Baltijos valstybėms NEPRIK
LAUSOMYBĖS, kuri yra mūsų 
augščiausias ir bendras 
tikslas. 
•' < > «■» < > «■» < >«■»< >«■» < > «■» < > «»»< >-

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
problema yra taip sudėtinga, 
kad dar nekalbama apie Bal
tijos valstybių laisvės 
klausimą. Aplamai daug kas 
mano, kad tokia tarptautinė 
padėtis, kokia dabar yra, turės 
keistis. Bet ar koks sprendimas 
bus surastas, tai tik vėliau 
paaiškės. Kaip žinote, dabar 
Baltijos kraštai dažniau 
spaudoje minimi ryšium 
ypačiai su vykstančia tuose 
kraštuose stipriai pasireiš
kiančia veikla ginti žmogaus 
teises, kad būtų laikomasi Hel
sinkio Baigiamojo Akto nuos
tatų.

— Ar lietuviškieji veiksniai 
gali prisidėti prie pavergtųjų 
problemos iškėlimo tarptauti- 
nėn viešumon?

— Taip. Koordinuotai veik
dami mūsų veiksniai gali tai 
padaryti.

— Nevienas lietuvis išeivis, 
belaukdamas per 40 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, ima nusiminti. Kam 
daugiau yra pagrindo — 
nusiminimui ar vilčiai?

— Kaip žinoma, ateitis pri
klauso tiems, kurie ryžtingai 
dirba, pasišventimu skina kelią 
į ateitį savo tautai ir sau. 
Žinome kas okup. Lietuvoje 
vyksta, kaip mūsų tautiečiai 
veikia, aukojasi nieko 
nebijodami. Mūsų krašto atei
tis priklauso daug nuo 
tarptautinės konjunktūros ir 
nuo mūsų ryžto, veiklos, ne
prarandant vilties. Europos 
padalinimas po 1945 m. negali 
amžinai tęstis. Įvykiai parodys, 
kaip tai bus svarstoma, siekiant 
klausimą išspręsti. Tikėkime į 
laisvės pergalę.

— Kurioje srityje Jūsų vado
vaujama pasiuntinybė gali 
daugiausia reikštis: dip
lomatinėje, politinėje, infor
macinėje, teisinėje...?

— Pasiuntinybė gali reikštis 
visose Jūsų išvardintose veik
los srityse. Daugiausia jai 
tenka patenkinti informacijų 
prašymus apie Lietuvą, pa
dėtį okup. Lietuvoje.

— Iš Jūsų atliekamų darbų at
rodo, kad įstaiga turi daug tal
kininkų. Kaip iš tikrųjų yra? Ar 
nenumatoma didesnė pagalba?

— Malonu pasakyti, kad,

Laiškas Lietuvos atstovui
Vasario 16 proga JAV vals

tybės sekretorius, mūsiškai 
tariant, užsienio reikalų minis
teris Alexander M. Haig atsiun
tė nepriklausomos Lietuvos 
atstovui Vašingtone dr. S. Bač- 
kiui šio turinio laišką:

“Gerbiamasis Atstove,
Jungtinių Valstybių vyriau

sybės ir gyventojų vardu turiu 
garbę siųsti Jums sveikinimus 
bei linkėjimus 64-tųjų Lietu
vos nepriklausomybės meti
nių proga.

Lietuvos Respublikos įstei
gimas 1918 m. vasariė 16 dieną 
davė formą bei prasmę Lietu
vos ryžtui į laisvę ir apsi
sprendimą. Lietuviai, kaip ir 
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JUOZUI ALBRECHTUI
mirus Londone, Ontario,

/ \

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, sūrių FERNANDĄ 
su šeima ir kitus sūnus, dukteris bei artimuosius ir su 

jais liūdime —

B. P. Visockai O. K. Poderiai
V. Bružas J. Bataitis

AfA
MARIJONAI PRIŠMANTIENE!

mirus Lietuvoje,
dukroms — RŪTAI BEKERIENEI ir V A N D A I 
VAITKIENEI su šeimomis, netekusioms brangios 
Mamytės, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 

liūdime —
J. I. B irš ton ai A. D. Keršiai
V. Birštonas Z. Martinaitienė
J. K. Janulaičiai D. Puzerienė

J. Žadeikis

reikalui esant, paprašius, 
niekas neatsisako patalkinti. 
Tuo tarpu laisvai samdomu 
pareigūnu (part time) sutiko 
pasiuntinybėje dirbti Cezaris 
Surdokas. Didesnės pagalbos 
klausimas priklauso nuo 
žmonių geros valios ir finan
sinių pasiuntinybės išteklių.

— Iš skaitytojus pasiekiančios 
informacijos matyti, kad einama 
prie pasiuntinybės rūmų re
monto, Kodėl taip lėtai judama 
ta linkme?

— Pasiuntinybės remonto 
reikalu susirūpinau perėmęs 
atstovo pareigas 1977.1.1. Jau 
1977 m. buvo nemažai padaryta. 
1981 m. gegužės mėnesį JAV 
LB-nė ir ALTa tuo reikalu 
susirūpino ir siūlėsi padėti. 
Man rūpėjo, kad visos lietuvių 
organizacijos įsijungtų į tą rei
kalą. Šiuo svarbiu klausimu 
ALTa ir JAV LB-nė vieningai 
sudarė komitetą, kurio pir
mininku yra dr. J. Genys, o na
riais-iš ALTos dr. J. Valaitis ir 
Gr. Lazauskas, iš JAV LB-nės — 
inž. V. Izbickas, S. Kondratienė 
ir Linas Kojelis. Inž. V. Izbickas 
dabar rūpinasi technikiniais 
klausimais. Remonto darbai 
prasidės pavasarį. Aukų ligi 
šiol jau gauta $43,789. Išleista — 
$3,480.

— Prieš kurį laiką visuome
nėje buvo kilęs susirūpinimas 
dėl pasiuntinybės egzistencijos, 
kai paaiškėjo, kad išseko jai 
skirti fondai. Ar ši problema 
išspręsta ilgam laikui?

— Pasiuntinybės ir iš viso 
Lietuvos diplomatinės bei kon- 
sularinės tarnybos egzisten
cijos klausimas finansiniu 
požiūriu buvo išspręstas 1980 
metais. Etniniams reikalams 
įstaiga Baltuosiuose Rūmuose 
savo birželio mėn. biuletenyje 
“Foreign Policy Notes” įdėjo 
žinią antrašte: “Užtikrintas 
Lietuvos atstovybės finansinis 
nepriklausomumas”. Ten buvo 
pranešta, kad Etninių Reikalų 
Įstaiga, JAV Saugumo Taryba ir 
Valstybės Departmentas sėk
mingai išsprendė Lietuvos 
atstovybės finansavimo 
reikalus.

Dėl diplomatinių privilegijų, 
imunitetų ir konfidencialumo 
sumetimų tas klausimas viešai 
nediskutuotinas ir nekeliamas. 
Noriu tikėti, kad ši problema 
išspręsta ilgesniam laikui.

amerikiečiai, šiandieną tebėra 
ištikimi tiems pagrindiniams 
principams. Jungtinės Vals
tybės negali leisti, kad būtų 
užmirštas valstybinio Lietu
vos integralumo pažeidimas. 
Dėlto mūsų politika, nepri
pažįstanti prievartinio Lie
tuvos įjungimo Sovietų Są- 
jungon, yra pastovi ir ne
sikeis.

Amerikos gyventojai dalina
si su Jumis ir Jūsų tautiečiais 
nepajudinamu tikėjimu į galu
tinę laisvės pergalę.

Nuoširdžiai Jūsų —
Alexander M. Haig, Jr.” 

1982 m. vasario 1 d.
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Dail. REGINOS ŽIŪRAITIENĖS paveikslas, vaizduojantis viena iš Vilniaus 
senamiesčio gatvei ią i

Lėšos Lietuvos laisvinimui
Pokalbis su Tautos Fondo pirmininku Jonu Giedraičiu 

Brooklyne, Jungtinėse Amerikos Valstybėse

— Jau kuris laikas vadovau
jate Tautos Fondui. Daugeliui 
dar vis neaišku, kuo jis skiriasi 
nuo Lietuvių Fondo. Gal 
galėtumėte trumpai, bet aiškiai 
nubrėžti skirtumą?

— Tautos Fondas — Lithua
nian National Foundation, 
Ine., yra pasaulinio masto, 
pelno nesiekianti korporacija, 
kurios tikslas yra finansuoti 
Lietuvos laisvinimo darbus, 
vykdomus Vyriausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto (VLIKo) bei kaupti 
lėšas Lietuvos Laisvės Iždui, 
kurio fondas bus panaudotas 
tik Lietuvai išsilaisvinus iš 
pavergties. Bet to Fondo 
palūkanos gali būti 
panaudotos Lietuvos laisvės 
kovai.

Lietuvių Fondas — Lithua
nian Foundation, Ine., “veikia 
lietuvių švietimui, mokslui, 
kultūrai remti, skatinti bei ug
dyti ir lietuvių globai U. S. In
ternal Revenue Code parag
rafo 501 c, 3 prasme” (LF Įst. I, 
1).

— Kaip matyti iš Jūsų paaiš
kinimo ir iš informacinės 
spaudos. Tautos Fondo lėšos 
skiriamos Lietuvos laisvinimo 
veiklai VLIKo apimtyje. Ar 
Tautos Fondo vadovybė galėtų 
skirti lėšų ir kitų veiksnių dar
bams, susijusiems su Lietuvos 
laisvinimu?

— Ne tik gali, bet ir skiria 
pagal reikalą ir turimas lėšas 
TF įstatų ribose. Seniau TF, 
kol nebuvo inkorporuotas, 
buvo tik lyg VLIKo kasa. Be
veik per 35 metus TF yra su
telkęs ir išleidęs keletą mi
lijonų, ypač būdamas Euro
poje. JAV-se senojo TF pir
mininku ilgiausiai buvo prel. 
J. Balkūnas, dabartinis TF gar
bės pirmininkas.

— Rodos, Tautos Fondo apim
tyje yra ir Laisvės Iždas. Kokia 
jo paskirtis ir kodėl jis taip 
tyliai atsirado?

— Lietuvos Laisvės Iždą 
siūliau bene prieš 10 metų, bet 
nepraėjo. Kai idėja atėjo vėl iš 
Australijos (p. Jarembauskas) 
ir jau buvau TF-e, ėmiausi ini
ciatyvos tą idėją įgyvendinti. 
Po ilgų svarstymų buvo priimta 
metiniame TF suvažiavime. At
sirado tyliai, nes pirmais 
metais (1979) buvo tik $2.554, 
1980 — $25,386, 1981 — $68,136: 
be to, du sklypai Floridoje. . . 
LL Iždan eina visi testamen
tiniai palikimai, jei tes- 
tatoriaus nėra nurodyta kitaip. 
Žmonės aukoja Lietuvos Lais
vės Iždui, norėdami įamžinti 
savo artimųjų mirusių at
minimą, sukakčių ir 
panašiomis progomis. Tikime, 
kad LL Iždą pavyks išauginti į 
kelių milijonų fondą. Tada jau 
vien palūkanų užtektų 
Lietuvos laisvės kovai vesti ir 
atlikti kitus TF uždavinius. 
Lietuvos Laisvės Iždo pinigai 
neliečiami —jie teks Lietuvai. 
Tik tų sumų palūkanos bus 
naudojamos dabarties veiklai 
remti. Noriu priminti, kad LL 
Iždo ribose, bet atskira sąs
kaita, veikia Lietuvos 
Atstatymo Fondas, kurio 

kapitalas galės būti 
naudojamas tada, kai to 
pa'reikalaus Lietuvos pulsas. 
Šio fondo pradininkai yra p.p. 
Audroniai, įnešę $1,000.

— Kaip suplaukia lėšos į 
jūsiškį Tautos Fondą?

— Aukų rinkimo metodai pri- 
kauso nuo vietinių aplinkybių. 
Aukos renkamos per TF at
stovybes, įgaliotinius bei ren
giant vajus, siunčiant laiškus. 
Privatūs aukotojai, or
ganizacijos, įgaliotiniai 
atstovybės centrui siunčia 
aukas: Lithuanian National 
Foundation, Inc. P.O. Box 
21073, Woodhaven, N. Y., 11421, 
USA.

— Daug'kam neaišku, kas tas 
sutelktas lėšas valdo, t.y. nus
prendžia jų panaudojimą —- 
Fondo valdyba, VLIKo valdyba 
ar kuri kita viršūnė?

— Visas gautas lėšas 
pajamuoja, pakvituoja, inves
tuoja — valdo ir išlaidas patvir
tina TF valdyba iš 9 asmenų. 
Juos prižiūri TF taryba (13 
asmenų) ir revizijos komisija. 
Taip pat labai tikslų atsis
kaitymą TF valdyba kasmet 
pateikia JAV Internal Re
venue Service pagal kor
poracijoms taikomus įs
tatymus. IRS gali tikrinti TF 
knygas. VLIKas lėšas gauna iš 
Tautos Fondo pagal VLIKo val
dybos pristatytą ir VLIKo 
tarybos patvirtintą sąmatą. 
VLIKas visas gautas aukas per
duoda Tautos Fondui (pagal 
VLIKo statutą).

— Ryšium su šiuo paaiš
kinimu norėtųsi paklausti, kaip 
sudaroma Tautos Fondo va
dovybė?

— Metinis TF narių 
suvažiavimas, kaip au
gščiausias organas, renka TF 
tarybą. Nariai yra asmenys ir 
organizacijos, turį po vieną 
balsą už kiekvieną paaukotą 
šimtinę, ir VLIKas, kuris turi 
45% balsų suvažiavime. 
Metinis TF suvažiavimas 
išklauso tarybos, valdybos, re
vizijos komisijos pranešimus, 
aptaria kitus iškilusius 
klausimus ir išrenka TF 
tarybą, kuri sudaro TF val
dybą, nustato TF veiklos 
gaires, išrenka reikalingas 
komisijas ir prižiūri jų vei
kimą. Dabar TF taryboje yra du 
Kanados lietuviai — A. 
Firavičius ir A. Patamsis. TF 
valdyba telkia lėšas ir vykdo 
visus administracinius už
davinius. Tam reikalui ji 
steigia JAV-se ir kituose kraš
tuose atstovybes,' skiria 
įgaliotinius. TF pareigūnai nei 
JAV-se, nei kituose kraštuose 
negauna jokio atlygirtimo už 
darbą.

— Atrodo, kad Tautos Fondas, 
priderintas prie JAV įstatymų, 
yra JAV lietuvių organizacija. 
Kokie to Fondo ryšiai su kitų 
kraštų lietuviais?

— Taip, TF JAV-se veikia 
pagal Amerikos įstatymus, 
kontroliuojančius pelno 
nesiekiančių korporacijų 
veiklą. TF aukotojai JAV-se 
gali aukas nurašyti nuo savo

(Nukelta į 4-tą psl.)
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PAVERGTOJE H /Ml II © LIETUVIAI PASAULYJE
SAUSIO PŪGĄ PRISIMINUS

Kelias dienas sausio pradžioje 
siautėjus! sniego pūga pareikalavo 
ir gyvybių aukų. Sausio 21 d. “Tieso
je" rašoma, kad medicinos pagalba 
dėl apšalimų buvo suteikta 440 asme
nų. Ligoninėse atsidūrė 90 žmonių, 
kur 22-iem buvo nustatytas sunkus 
apšalimas, keliolikai teko amputuo
ti galūnes, o dešimties žmonių medi
cina jau nepajėgė išgelbėti. Šimtai 
mašinų ir žmonių buvo užpustyti 
prie Kryžkalnio, kur pagalbon pir-' 
mieji atskubėjo Šiaulių ir Kelmės 
medikai. Pūgos metu šaltis tesiekė 
12-18 laipsnių, bet daug kam buvo 
nepakeliamas staigus klimatinių są
lygų pasikeitimas. Pabrėžiama, kad 
daug sunkiai apšalusių žmonių buvo 
neblaivūs: “Alkoholis staigiai pra
plečia kraujagysles, padidina šilu
mos nuostolius, o nuo to dar grei
čiau sušąlama. Pūgos metu iš viso 
reikėtų atsisakyti bet kokių vaišių. 
Blaiviam per pūgą tamsoje sunku su
siorientuoti, tai ką jau bekalbėti apie 
išgėrusį? ...” Keleiviai, pūgos už
klupti sausio 6 d., prieglobsčio jieš- 
kojo pas vietinius gyventojus. Tai 
liudija “Tiesai" atsiųsti dėkingi laiš
kai. Jurbarkietis V. Šitikovas pasa
koja: “Vilkijiečių Genovaitės ir Petro 
Baltušiu namuose tą vakarą prisi
glaudė septyniolika žmonių. Visiems 
čia užteko visko, kūdikiui net vystyk
lų atsirado. Dalis pakeleivių išvyko 
sausio 7-tąją, o kiti, kurių laukė to
limesnis kelias, naudojosi šių namų 
svetingumu, kol nurimo pūga ...” R. 
Makoveckas, A. Oganauskas ir V. Mic
kus rašo apie kelionę iš Kretingos: 
“Pravažiavę Laukuvą, įstrigome pus
nyse. Vargais negalais išsukę maši
ną iš pagrindinio kelio, aptikome du 
gyvenamuosius namus. Pasibeldę į 
vienas duris, išgirdome tik rakto 
spragtelėjimą. Kitų namų durys atsi
vėrė, prie užkurtos krosnies išsi
džiovinome drabužius. Tą vakarą, o 
vėliau — ištisas dvi paras! — šie na
mai glaudė ir maitino 19 žmonių. At
rodė, kad Marytei ir Feliksui Gumu- 
liauskams, dviem jų dukrom Jolan
tai ir Vidai nebuvo kitų rūpesčių kaip 
tik mes, sušalę keleiviai".

NUKENTĖJO IR MIŠKAI
Nuo sausio (i-7 d. d. siautusios snie

go pūgos nukentėjo ir miškai, ypač 
medienos išvežimas. Šia tema “Tiesa” 
sausio 20 d. laidoje leido pasisakyti 
kaikuriems miško pramonės darbuo
tojams. Kretingos miškų ūkio gamy
binio susivienijimo direktorius A. 
Milkus skundžiasi: “Jau ilgus metus 
dirbu miškininku, bet šitiek sniego 
dar nebuvo — geras pusmetris užklo
jęs žemę. O kur pripustyta — kalnai. 
Pusnis dar {veikiam, be f blogiausia, 
kad žemė visiškai neįšalusi, stačiai 
vanduo po sniegu. Kelius prasivalom, 
bet technika klimpsta lyg pabjurusį 
rudenį. Tik negi žmogus sėdėsi ir 
dejuosi, reikia veikti. Mums svar
biausia pasidaryti privažiavimą prie 
kirtaviečių, kad galėtume išgaben
ti medieną. Pravažiuojame su trak
toriais, padarom geras vėžes, tose 
vietose žemė kiek įšąla, tad paskui 
gali ramiau važiuoti . ..” Jam pri
taria ir Tauragės bandomojo miško 
pramonės ūkio direktorius A. Jude- 
lis: “Dabar toks metas, kad reikia 
dirbti su trigubom jėgom. Ką beno
rėti, jei daug kur guli metrinis snie
go sluoksnis, o žemė po juo be gruodo. 
Visi žmonės dirba labai įtemptai, 
nes sąlygos tikrai sunkios ...” Pa
nevėžio miškų ūkio gamybinio susi
vienijimo direktorius A. Burda pra
neša. kad dėl pūgos miško ruošos 
darbas buvo sustojęs beveik savai
tei. Dabar dirbama normaliai, nors 
sąlygos miškuose tebėra labai 
sunkios.

LIETUVOS KELIAI
Apie Lietuvos kelius pernykštės 

“Tiesos'’ gruodžio 22 d. laidoje pra
šneko automobilių transporto ir plen

KELIONĖS 1982 METAIS
VILNIUS 

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

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
VILNIUS-RYGA

gegužės 20 - birželio 3 
gegužės 27 - birželio 10 
liepos 8-22 
Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1
Vilnius — Talinas rugpjūčio 12-26

• Sutvarkome iškvietimus vizitui į 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)

vasario 23, antradienį, 
6.30 valandą vakaro, 
Jaunimo Centre.

tų “ministerio" pavaduotojas Petras 
Makrickas. Jo duomenimis, Lietuvo
je dabar yra beveik 20.000 km bendro 
naudijimo kelių, kiekvienam tūkstan
čiui kvadratinių kilometrų teritori
jos tenka apie 300 km kelių automo
biliams. Beveik visi valstybinės 
reikšmės keliai esą asfaltuoti, dau
giau kaip pusė respublikinės reikš
mės kelių taip pat padengta asfaltu. 
1981 m. buvo baigtas asfaltuoti ke
lias Biržai — Pandėlys — Rokiškis, 
savo pašonėje palikęs Papilio ir Kaz
liškio gyvenvietes. Šis kelias sujun
gė šiaurinę Rokiškio dalį ir pietinę 
Biržų rajono dalį su Rokiškio gele
žinkelio stotimi. Asfaltuotas ir Ma
žeikius su Skuodu jungiantis kelias, 
aplenkiantis Židikų ir Ylakių gyven
vietes. Asfalto susilaukė kelias Tel
šiai — Žarėnai. Iš Kauno j Klaipėdą 
tiesiamas greitkelis Vilnių sujungs 
su uostamiesčiu. Dešinioji jo juos
ta jau esanti užbaigta. Ji aplenkia 
Viduklės geležinkelio stotį senajame 
Žemaičių plente. Vilnius su Kaunu 
jau gerokai anksčiau buvo sujung
tas pirmuoju greitkeliu Lietuvoje. 
Greitkelis taip pat tiesiamas iš Vil
niaus j Panevėžį. Šiuo metu darbai 
vyksta jo Ukmergės — Panevėžio 
ruože. Iki 1985 m. užbaigos numato
ma pagerinti kelius šiais ruožais: 
Kaunas — Jurbarkas — Šilutė — Klai
pėda; Kaunas — Alytus — Gardinas; 
Kryžkalnis — Jurbarkas —Šakiai — 
Kapsukas (Marijampolė). Pastarai
siais metais nauji tiltai per Nemu
ną buvo pastatyti Druskininkuose, 
ties Jurbarku ir Rusne. Naujų til
tų taipgi susilaukė Dubysa ir Mini
ja bei kaikurios kitos upės.

MOTERYS IR VYRAI
Statistinių duomenų apie Lietuvos 

moteris ir vyrus 1981 m. lapkričio 26 
d. laidoje pateikia vilniškė "Tiesa”. 
Esą 1939 m. tūkstančiui vyrų buvo 
1085 moterys, 1959 m. — 1178 mote
rys, o 1981 m. — 1119 moterų. Šiuo 
metu bendrame gyventojų skaičiuje 
moterys sudaro 52,8%, vyrai — 47,2%. 
Pokario metais gimusioms moterims 
bendrame jų sąraše tenka 52%, vy
rams — 59%. Didžiausias moterų pro
centas yra Utenos, Telšių, Joniškio 
rajonuose, mažiausias — Klaipėdo
je, Akmenės, Jonavos, Šalčininkų 
rajonuose. Moterų persvara prasi
deda 30-34 metų amžiaus grupėje, 
beveik susilygina su vyrais 30-39 
metų amžiaus grupėje, bet toliau ji 
vėl ima didėti. Lyginant su prieška
riniais laikais, moters amžius vidu
tiniškai pailgėjo 23 metais, vyro — 17 
metų. Dabar vyro amžiaus vidurkis 
yra 66 metai, o moters — 75. 1980 m. 
ištekėjo 70% merginų, sulaukusių 
25 metų, amžiaus. Bendrojo lavinimo 
mokyklų moksleivių eilėse mergai
čių yra 50%, technikumuose bei spe
cialiose vidurinėse mokyklose —• 
52%. Augštosiose mokyklose mergi
noms tenka 54,5%. Iš 175.000 žmonių 
su augštuoju išsilavinimu 1979 m. 
91.000 arba 52% sudarė moterys. Kol
chozuose dirbančioms moterims 
bendrame vyrų ir moterų sąraše ten
ka 43%, sveikatos apsaugos, fizinės, 
kultūros ir Socialinio aprūpinimo 
srityse — 83%, prekyboje ir visuo
meniniame maitinime — 78%, val
džios aparate — 67%.

ORATORIŲ UNIVERSITETAS
Kauno politechnikos institute yra 

įsteigtas oratorių liaudies universi
tetas, kuriame susipažįstama su iš
kalbos meno istorija, išraiškos prie
monėmis. Paskaitomis bei pratybo
mis mokoma lavinti balsą, siekti kal
bos riškumo bei tikslumo. Tą liau
dies universitetą jau yra baigę apie 
400 žmonių. Kartu stidiplomu jie gau
na ir lektoriaus visuomeniniko spe
cialybę. Tobulinti iškalbą padeda 
aktoriai. Paskaitas skaito ne tik 
mokslininkai, kultūros bei meno vei
kėjai, bet ir kompartijos propagan
distai. V. Kst.

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU Į LIETUVĄ

liepos 15-29 
rugsėjo 2-16 
gruodžio 20 - sausio 3

Tautos Fondo valdyba JAV-se. Iš kairės pirmoje eilėje: tarybos pirm. A. VAKSEL1S, finansų sekr. J. PUMPUTIENĖ, 
garbės pirm. prel. J. BALKŪNAS, vicepirm. L BANAITIENĖ — atstovybių ir įgaliotinių reikalams, vicepirm. dr. J. 
VYTUVIENĖ — vajaus reikalams; stovi: ižd. VYT. KULPA, sekr. M. NOREIKIENĖ. vicepirm. B. LUKOŠEVIČIENĖ — 
informacijos reikalams, vicepirm. A. STAKUVIENĖ — ryšių reikalams, pirm. J. GIEDRAITIS. Trūksta finansų sekr. 
Aid. Katinienės Nuotr. L. Tamošaičio

Lėšos Lietuvos laisvinimui
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

pajamų mokesčiu. TF 
atstovybės kituose kraštuose, 

•kaip Kanadoj, Anglijoj, Aust- 
joj ir kitur, veikia savaran
kiškai. Jų veikla remiasi lie
tuvių tikėjimu į reikalą remti 
Lietuvos lais vinimo darbą ir 
patriotizmą. Minėtuose kraš
tuose palikimai, paskirti 
Tautos Fondui, čia gaunami be 
kliūčių iš anų kraštų vyr
iausybių, kaip ir visos 
atstovybių ar privačių asmenų 
aukos.

— Iki šiol Tautos Fondui 
Kanadoje surenkamos, propor
cingai imant, žymiai didesnės 
sumos nei JAV-se. Ar ameri
kiečiai silpniau remia Tautos 
Fondą?

— Proporcingai daugiau 
aukų surenkama gal tik 
Kanadoje. Bet mes tvarkomės, 
kad kanadiečius pavytume ir 
pralenktume... Amerikos 
lietuvis yra labiau apkrautas 
aukomis: jau daugiau kaip 3 
milijonus dolerių turi Lietuvių 
Fondas, išlaikoma opera 
kurios biudžetas didesnis už 
VLIKo, šeštadieninės mokyk
los čia išlaikomos beveik vien 
tėvų — jie mkoka už vad
ovėlius, mokytojams algas, 
patalpas ir t.t., kai Kanadoje

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant- = MOKAME UŽ:
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. = depozitus (P.C.A.) 6%
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. E “‘de’poz. 1 m. 14% % 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., = term, depoz. 3 m. 13% 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- =■ reg. pensijų fondo 13%% 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta. = IMAME* UŽ'’°Z*‘US 

Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. = nekiln. turto pask. 18% 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. = asmeninės paskolas 20%

S HAMILTON
“AIDO” DIENA. Choras “Aidas” 

kovo 14 d. vyksta kartu su sol. R. 
Strimaičiu į Detroitą. Chorą kvie
čia Lietuvių Balso Radijo Klubas. 
Kita didesnė išvyka yra planuoja
ma į Omaha, Nebraska. Kelionė įvyk
tų gegužės men. per ilgąjį Viktori
jos Savaitgalį. Taip pat yra galimy
bė “Aidui” šią vasarą nuvykti su 
koncertais į tolimą Australiją. 
“Aidas” turi daug planų, bet šios 
visos išvykos reikalauja daug darbo 
ir lėšų. Ypatingai didelis darbas 
yra sutelkimas lėšų. Todėl “Aidas” 
jau dabar pradeda telkti lėšas, kad 
šios išvykos būtų įgyvendintos. Pir
mas mėginimas įvyks š. m. vasario 
28, sekmadienį. “Aido” rėmėjų komi
tetas kartu su aidietėmis ir tėvų pa
galba rengia "Aido" dieną .Jaunimo 
Centre. Visi atvykusieji po pamaldų 
į Jaunimo Centrą galės pasivaišinti 
aidiečių mamyčių pagamintais gar
džiais valgiais, pyragais ir kava. 
Taip pat veiks bazaras, kur bus pro
ga išmėginti laimę. Rengėjai kvie
čia visus tą dieną skirti “Aidui”. 

KLK Moterų Draugijos Hamitono skyrius rengia 

at tradicinę s*

• Bus muzika, veiks bufetas.
• Visi labai maloniai kviečiami dalyvauti

visa tai didele dalimi apmoka 
valdžia. Kurie leidžia vaikus į 
parapijines mokyklas, užvaiką 
moka dar tūkstantines... 
Kanadoje pradinės katalikų 
mokyklos išlaikomos valdžios 
surinktais mokesčiais. Čia net 
mokykloms duotų sumų 
negalima nurašyti nuo pajamų 
mokesčių. Be to, prisideda už
mojai: lituanistinė katedra su 
$600,000 ir t.t.

— Ar Tautos Fondui suren
kamos lėšos yra pakankamos 
Lietuvos laisvinimo darbams 
finansuoti?

— Tuo tarpu pakankamos, 
tačiau išlaidos didėja ir didės, 
kai politika įgauna naujus 
sparnus... Turėtų būti didelė 
atsarga (dabar turime apie 
$100,000), kad atėjus laikui 
nereikėtų pirštų griaužti dėl 
lėšų stokos. Būtų labai svarbu, 
kad kiekviena šeima bent 
kokiu nuošimčiu prisimintų 
Tautos Fondą ir savo testamen
tuose (Lithuanian National 
Foundation, Ine. Not-for-Pro- 
fit,. Tax Exempt Corporation, 
345 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y.,11207, USA).

Ta proga norime padėkoti 
viso pasaulio lietuviams, ypač 
kanadiečiams, už duosnias 
aukas Tautos Fondui.

Savo atsilankymu paremsite “Aido” 
veiklą.

Jeigu kas galėtų iškepti tortą ar 
pyragą “Aido” dienai, malonėkite 
pranešti E. Ciparienei tel. 389-5161. 
Kas gali paaukoti laimikį bazarui, 
teskambina J. Pleiniui tel. 549-5372. 
“Aidas” visiems bus labai dėkingas.

“Aido” dvyliktojo gimtadienio 
koncertas ir šokiai įvyks š: m. gegu
žės 15 d. Jaunimo Centre su labai 
įdomia programa. J.P.

Optometristas
Dr.R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario

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

Sudbury, Ontario
IŠLEISTUVĖS. V. Bružo ir E. 

Tolvaišjenės iniciatyva buvo su
ruoštos gražios išleistuvės-pagerb- 
tuvės Aleksui Kusinkiui choristų 
vardu. Pagerbtuves pradėjo V. Bru
žas. Sveikinimo žodį tarė kun. Ant. 
Sabas misijos vardu, P. Venskus — 
choristų vardu, J. Bataitis — Bend
ruomenės vardu, J. Labuckienė — 
moterų šaulių vardu, V. Bružas me
džiotojų bei žvejotojų klubo vardu 
ir kiti. Įteikta dovanėlė ir sugie
dota “Ilgiausių metų”. A. Kusinskio 
Išvykimas iš Sudburio yra didelis 
nuostolis mūsų mažai kolonijai. 
Jis čia ilgus metus vargonininkavo, 
suorganizavo chorą, buvo kurį lai
ką Bendruomenės pirmininku ir 
ėjo kitas pareigas valdyboje. Iš
skrido praleisti žiemos į Floridą. 
Linkime jam šviesių dienų pensinin
ko gyvenime.

Šiemet taip pat išėjo į pensiją ir 
L. Baltutis, I. Bružas, Pr. Gustas, 
J. Kručas, V. Deveikis, A. Mikštas, 
J. Pranskus.

Keturios sesutės Stankutės yra 
pakviestos į Klevelandą koncer
tuoti.

K.A.S.

Rochester, N. Y.
VASARIO 16 IŠKILMĖS — vasario 

21, sekmadienį. Pamaldos — Šv. Jur
gio šventovėje 11 v. r.; giedos L. 
Bendruomenės choras, vadovauja
mas J. Adomaičio, vargonuos — 
Raimundas Obalis. Visos organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su sa
vo vėliavomis. Iškilmingas aktas 
parapijos salėje — 3 v.p.p. Lietuvos 
laisvės klausimu kalbės prof. Julius 
Slavėnas iš Buffalo. Meninę progra
mą atliks tautinių šokių grupė, va
dovaujama J. Reginienės. Rengia 
ALTa ir visus tautiečius kviečia da
lyvauti.

ŠV. JURGIO PARAPIJAI 75 ME
TAI. 1983 m. Ročesterio lietuviai 
rengiasi iškilmingai minėti savo pa
rapijos 75 metų sukaktį. Parapijos 
taryba pakvietė A. Sabalį pareng
ti šios parapijos ir Ročesterio lie
tuvių 75 metų veiklos sukaktuvinį 
leidinį. Tam reikia atsiminimų ir 
fotografijų. Šv. Jurgio parapija nuo 
pat įsikūrimo dienos tebėra vienin
telė religinio ir tautinio gyvenimo 
tvirtovė. Savo atsiminimus ir isto
rines fotografijas prašoma siųsti: 
A. Sabalis, 32 Simpson Rd., Roches
ter, N. Y.

BALFui SURINKTA $1,597.50. 
Dėl Ročesterio vyskupuos 1981 m. 
lapkričio-gruodžio mėn. piniginės 
rinkliavos (Šv. Jurgio parapijoj bu
vo surinkta per $6,000) metinė 
BALFo rinkliava buvo nukelta į 1982 
m. pradžią. Ji sausio 21 d. buvo pa
daryta Šv. Jurgio parapijoj pamal
dų metu. Nors tą dieną dėl blogo oro 
labai mažai žmonių atsilankė į pa
maldas, bet aukų buvo surinkta per 
$1,500. Vėliau dar buvo gauta per 
$400.

ASYŽIEČIO SUKAKTIS. Gegužės 
mėn. pabaigoje Ročęsterio lietu
viai ruošiasi iškilmingai paminėti 
Šv. Pranciškaus 800 metų gimimo 
sukaktį. Iškilmėse dalyvaus vietos 
vysk. M. Clark. Jau dabar šiai ne
eilinei iškilmei pradedama ruoštis.

S. b.

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

VALDYBA

JA Valstybės
JAV LIETUVIŲ BENDRUOME

NĖS trisdešimtmečio minėjimas 
įvyks balandžio 17-18 d.d. Detroite. 
Jo išvakarėse bus atidaryta Birutės 
Rauckienės dailės paroda. Balandžio
17 d. rytą prasidės JAV LB apygardų 
ir apylinkių pirmininkų konferenci
ja, po pietų — veiklos trisdešimtme
čiui skirta akademija. Tos dienos va
karą užbaigs pokylis su literatūrine 
bei koncertine dalimi, kurią atliks 
poetas Bernardas Brazdžionis ir sol. 
Gina Čapkauskienė. Sekmadienio Mi
šias atnašaus vysk. Vincentas Briz- 
gys, pamokslą sakys prel. Jonas Bal- 
kūnas. Po pamaldų įvyks JAV LB kul
tūros tarybos paskirtų premijų įtei
kimas ir trisdešimtmečiui skirto su
važiavimo užbaiga.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
VALDYBA, posėdžiavusi sausio 15 
d. Čikagoje, ėmėsi vienos sveikinti
nos ir tikrai originalios iniciatyvos. 
Buvo nutarta imtis pastangų, kad 
JAV paštas 1983 m. išleistų Dariaus 
ir Girėno atminimui skirtą pašto 
ženklą. Tada sukaks jų skrydžio per 
Atlantą ir tragiško žuvimo sukakties 
penkiasdešimtmetis. Šiuo reikalu 
JAV lietuviai bei organizacijos ra
ginami siųsti prašymus pašto vado
vybei: 'William F. Bolger, Post
master General of the United States, 
Washington D. C. 20260. Laiškuose 
reikia pabrėžti, kad Dariaus ir Gi
rėno žygis buvo svarbus ne tik Lietu
vai, bet ir Amerikai. Posėdyje nauju 
ALTos iždininku išrinktas Mykolas 
Pranevičius, finansų sekretoriumi — 
Petras Bučas. Išrinkti ir nauji ALTos 
komisijų pirmininkai: sekretoriato 
komisijos — inž. G. Lazauskas, poli
tinės — dr. K. Šidlauskas, finansinės
— M. Pranevičius, visuomeninės — 
dr. L. Kriaučeliūnas, informacijos — 
kun. dr. J. Prunskis, teisių ir statuto
— dr. J. Valaitis, namo administraci
jos — dr. V. Šimaitis.

PRIE BOSTONO PILIEČIŲ DRAU
GIJOS namų sausio 14 d. vakarą ke
liais šūviais buvo peršautas Vytau
tas Ivaška, valęs gatvėje apsnigtą savo 
automobilį. Vežamas greitosios pa
galbos automobiliu ligoninėn, mirė 
jos nepasiekęs. Tai skaudus smūgis 
Bostono lietuviams, nes velionis bu
vo tik 35 metų amžiaus. Nužudymas, 
įvykdytas be jokios priežasties, liu
dija išsigimėlių siautėjimą JAV mies
tuose. A. a. V. Ivaška buvo pašarvo
tas Joe Casper laidotuvių koplyčio
je, kuri buvo pilna jį aplankiusių 
žmonių. Maldoms vadovavo kun. R. 
Volungevičius. Palaidotas sausio
18 d.> iš Šv. Petro lietuvių parapijos 
šventovės Naujosios Kalvarijos ka
pinėse, Giliame liūdesyje liko mo
tina, žmona, dvi dukrelės ir sūnelis, 
broliai Algimantas, Raimundas ir Ge
diminas bei kiti giminės.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE sa
vo veiklos penkmetį sausio 16 d. pa
minėjo tautinių šokių grupė “Suk
tinis”, vadovaujama Nijolės I’upie- 
nės. Darbą ji buvo pradėjusi su 14-
16 metų amžiaus jaunuoliais, kurie 
vėliau buvo išlydėti j universitetus. 
Sukaktuviniame vakare dalyvavo ir 
buvusieji šokėjai. Penkias žvakes 
ant sukaktuvinio pyrago uždegė N. 
Pupienė, dovanų gavusi lėkštę su lie
tuviškos sodybos vaizdu. “Suktiniui” 
atlikus kelis šokius, jį sveikino ki
tų grupių atstovai. Deja, tie sveiki
nimai nebuvo linksmi, nes “Suktinio” 
nariai, šiame pokylyje sušokę pasku
tinį tradicinį suktinį su savo tėvais, 
užbaigė šios grupės veiklą. Čikagoje 
liko dar trys šokėjų grupės — Gran
dis”, “Spindulys” ir “Vytis”.

JAV ATSTOVŲ RŪMAI VAŠING
TONE Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį paminės vasario
17 d. posėdyje. Minėjimui vadovaus 
demokratas Frank Anunzio, papra
šytas ALTos vadovybės. Invokaciją 
sukalbės lietuvių marijonų provin
cijolas kun. dr. V. Rimšelis. Visiems 
bus įteikta ALTos išleista knygelė 
“Lithuania Must Be Free”, kurion 
yra įjungtos pernykščiame Vasario 
16 minėjime kongresmenų ir senato
rių pasakytos kalbos.

BOSTONO LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖS vedėjai Steponas ir 
Valentina Minkai pernai vasarą bu
vo paskelbę konkursą jaunimui tema 
“Kodėl man garbė būti lietuviu?, 
premijoms paskirdami $500. Tas 
premijas laimėjo: I $200 — Gražina 
Kriaučiūnienė iš Lansingo, Mich., 
II $200 — Aras Sužiedėlis iš Brock- 
tono, Mass., III $100 — Perkūnas Kru- 
konis iš So. Bostono, Mass.

Urugvajus
VAIKŲ STOVYKLĄ Montevideo 

lietuviai sausio 11-14 d.d. surengė 
savo stovyklavietėje. Dalyvių buvo 
septyniolika. Jiems vadovavo J. Do- 
bilevičienė ir V. Štendelytė, suren
gusios net specialų laužą su vaikų 
atliktais vaidinimėliais, deklamaci
jomis bei dainomis.

URUGVAJAUS LIETUVIŲ KULTŪ
ROS DRAUGIJOS rūmams, jungian
tiems visus Montevideo tautiečius, 
šiemet sukanka 30 metų nuo jų įsi
gijimo. Šia proga buvo pradėtas iš
samus viso pastato atnaujinimas tal
kos būdu. Valdybos pirm. Vytautas 
Dorelis scenai išaudė lietuviškų raš
tų uždangą. Dažymo darbus atlieka 
vyresnieji “Rintukai”. Pastato stogą 
ir kiemo grindinį sutvarkė italų kil
mės J. Caprile.

Argentina
SILVIJA STANKEVIČIŪTĖ bai

gė Buenos Aires universitetą ir gavo 
mikrobiologijos diplomą. Ji buvo pa
kviesta dirbti šiame universitete 
mikrobiologijos katedros laborante 
ir dėstytoja. Ji yra baigusi lituanis
tinę mokyklą, priklausiusi vokali
niam “Žibučių” ansambliui, dalyva
vusi jaunimo kongresuose. Silvija 

yra Irenos ir Leopoldo Stankevičių 
dukra, kartu su tėvais dalyvaujanti 
Susivienijimo Lietuvių Argentino
je organizacijos veikloje.

Brazilija
LIETUVIŲ saleziečių pasi

tarimas įvyko Sao Paulo mieste, 
jų tvarkomoje Šv. Kazimiero parapi
joje. Jame Brazilijai, be šios parapi
jos kunigų, atstovavo kun. Martynas 
Gaidys, Kolumbijai — kun. Nikode
mas Saldukas, Venecuelai — kun. 
Antanas Perkumas, Argentinai — 
brolis Jurgis Brizgys. Pasitarime taip 
pat dalyvavo ryšininkąs iš Romos 
kun. Mečys Burba. Atvykti negalėjo 
Kanados Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijai, talkinantis kun. Stasys Šilei
ka. Pasitarime padaryta išvada, kad 
lietuviai saleziečiai, nors ir nepasi
žymėdami dideliu skaičiumi, labiau 
nei kitų lietuviškų vienuolijų nariai 
yra pasklidę po pasaulį. Jų yra Ruan
doje, Zaire, Argentinoje. Brazilijoje. 
Čilėje, Ekvadore, Kolumbijoje, Vene- 
cueioje, Meksikoje, Italijoje, Ispa
nijoje, JAV ir Kanadoje. Suvažiavime 
pirmiausia buvo aptarta lietuvių sa
leziečių veikla P. Amerikos valstybė
se, svarstytas jos pagyvinimas JAV, 
Kanadoje ir vienuolijos centre Romo
je. Naujuoju ryšininku buvo išrink
tas Sao Paulo mieste gyvenantis kun. 
Pranas Gavėnas.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON

DAS, įsteigtas 1972 m. pabaigoje, 
šiemet minės savo veiklūs dešimt
metį. Šia proga buvo paskelbtas 
ilgesnis aukų rinkimo vajus, tikin
tis. kad iki sukaktuvinės šventės bus 
pasiekta $100.060 suma. Fondo pre
mijų dėka lig šiol jau buvo parašyti 
penki lituanistiniai darbai akademi
niam laipsniui. Yra įsteigta ir lite
ratūrinė premija. Aukų telkimą ap
sunkina lig šiol negautas jų atskai
tymas nuo pajamų mokesčio. Tuo rei
kalu valdyba jau 1978 m. gegužės 26 d. 
kreipėsi į Australijos pajamų mokes
čio įstaigą, bet negavo teigiamo atsa
kymo. Teisinamasi, kad nuo pajamų 
mokesčio tėra atleidžiamos aukos 
labdaros ir mokslo organizacijoms.

Britanija
MANČESTERIO LIETUVIŲ KLU

BO susirinkimas buvo sušauktas 
sausio 10 d. Metinės veiklos prane
šimus padarė valdyba, vadovaujama 
pirm. V. Kupsčio. Iš jų paaiškėjo gyva 
veikla, atlikti remonto darbai, 1981 
m. užbaigimas su patenkinamu pel
nu. Naujon klubo valdybon išrinkti: 
pirm. — P. Podvoiskis, vicepirm. — P. 
Butėnas, sekr. — J. Verbickas, ižd. 
— D. Jelinskas, nariais — J. Naujo
kas, V. Paulauskas, S. Lauruvėnas, 
A. Podvoiskienė, A. Miliūnas ir O. 
Ramonienė.

Šveicarija
A. a. ELENA KOLOSOVAITĖ- 

VAITKEVIČIENĖ 1981 m. gruodžio 
28 d. mirė Zueriche. Ji buvo kaunie
tė, gimusi 1902 m., ištekėjusi už Šan
čių policijos tarnautojo Stasio Vait
kevičiaus, mirusio II D. karo metais. 
Velionei teko aštuonerius metus pra
leisti Sibiro tremtyje. Lietuvon te
galėjo grįžti po Stalino mirties. Tada 
paaiškėjo, kad jos sūnus Stasys ir duk
ra Elena, pasitraukę iš Lietuvos, jau 
yra įsikūrę Šveicarijoje. Jiedu ją 
pasikvietė į svečius, ir a. a. E. Vait
kevičienė pasiliko pas savo vaikus. 
Prieš mirtį buvo apgyvendinta Šv. 
Vincento prieglaudoje, kur ją ištiko 
kraujo išsiliejimas smegenyse. Pa
laidota gruodžio 30 d. Witikono ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo ir gė
lių vainiką padėjo Šveicarijos LB 
krašto valdybos pirm. dr. A. Kušlys.

BENDRĄ BALTIJOS VALSTY
BIŲ nepriklausomybės šventės mi
nėjimą Zueriche vasario 28 d. ren
gia baltiečių organizacijos. Lietu
viams Mišias atnašaus kun. dr. J. 
Jūraitis Katalikų Akademikų Namuo
se, kur įvyks ir metinis Lietuvių 
Bendruomenės nariu pasitarimas. 
Bendram nepriklausomybės sukak
čių minėjimui yra pasirinktas “Ho
tel International” viešbutis Ocrii- 
kone. Jis bus pradėtas pietumis, 
įvadiniu Lietuvos diplomatinės tar
nybos nario dr. A. Geručio žodžiu, 
supažindinančiu su paskaitininke 
Beatrice Eichmann-Leutenegger, Ji 
yra daug nusipelniusi baltiečiams 
prieš pusantrų metų paruoštomis 
programomis apie Baltijos valsty
bes. kurias pakartotinai transliavo 
Šveicarijos radijas. Kultūrinėje mi
nėjimo dalyje bus baltiečių liaudies 
dainų, kompozitorių kūrinių forte
pijonui. Lietuviams atstovaus J. . 
Stasiulienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė, kuriai ji yra panaudo
jusi šveicarų jaunimą.

Vokietija
Vasario 16 GIMNAZIJOJE di

rektoriaus J. Kavaliūno iniciatyva 
pernai buvo atidaryta biblioteka ir 
skaitykla jai paskirtame erdviame 
pirmo augšto pastate šalia klasių. 
Sukviestus moksleivius su joje esan
čiomis knygomis, liečiančiomis įvai
rias mokslo sritis, supažindino moky
tojai: religijos ir politikos mokyto
jas kun. Jonas Dėdinas, lietuvių kal
bos ir literatūros — Emilija Meikie- 
nė, Lietuvos istorijos ir visuomenės 
mokslo — Andrius Šmitas, vokiečių 
kalbos ir literatūros — Aloys Weigel, 
biologijos — Edmundas Kuncevičius, 
dailės — Alfonsas Krivickas. Direk
torius J. Kavaliūnas pabrėžė, kad bib
lioteka bus plečiama. Daug knygų 
jai bus gauta iš Čikagos, jų taipgi 
atveš dr. A. Gerutis iš Šveicarijos. 
Jon taip pat bus perkelta a. a. dr. P. 
Karvelio biblioteka iš Baden Badeno. 
Skaitykla yra aprūpinta lietuviškais 
laikraščiais bei žurnalais.
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Studentų žiemos stovykla
Vieni vaidino rusų ir lenkų komunistus, kiti amerikiečius, ir 

lenkų solidariečius

1917 m. lapkričio 8 diena. — 
Pasaulyje netvarka didėja. 
Karas nesibaigia. Jaunuoliai 
entuziastiškai stoja j 
kariuomenę, grįžta be kojy, be 
rankų ar net karste. Visas 
pasaulis aplietas krauju. Žur
nalistės gyvenimas nelengvas 
— negali išaiškinti kitiems ką 
jauti, ką matai. Tikrai neįma
noma! Rusijoje turbūt yra 
didžiausia netvarka. Šiemet 
liepos mėnesį caras su savo 
šeima buvo nužudytas. Dabar 
nauja valdyba perėmė darbą. 
Vakar prasidėjo revoliucija. 
Redaktorius paskambino ir 
paprašė mane nuvažiuoti į 
Maskvą. Šiandien rašau jums iš 
Maskvos. Žinios neaiškios, bet 
atrodo, kad bolševikai perėmė 
valdžią. Atmosfera nerami. 
Žmonės eilėse laukia pirkti 
maisto. Išstovėję keturias va
landas sužino, kad maisto ne
bėra.

1917 m. lapkričio 9 diena. — 
Vakar bolševikai paaiškino 
savo motyvus. Jie sakė: “We 
must begin at once negotia
tions leading to a just and 
democratic peace: a peace 
without annexations.” Jeigu 
vaikščiotum Maskvos gatvėmis, 
taikos nerastum. Žmonės 
nepatenkinti.

1917 m. lapkričio 25 diena. — 
Jau dvi savaitės praėjo nuo to 
laiko, kai aš čia atvykau. Daug 
kas nesikeičia. Žmonės dar var
gsta, kariuomenė valdo Rusija. 
Bolševikai kalba apie taiką, 
bet niekur jos nėra. Nuėjau 
vakar į biblioteką. Radau 
Lenino parašyta, kad jo 
nuomone kiekvienas kraštas 
turi turėti teisę apspręsti savo 
ateitį. Įdomu — to bolševikai 
tikrai nedaro.

1917 m. gruodžio 9 diena. — 
Maskvoj niekas nesikeičia. Re
daktorius man paskambino ir 
pasakė, kad nuvykčiau į 
Lietuvą bei stebėčiau 
bolševikų ir vokiečių įtaką.

1917 m. gruodžio 16 diena. — 
Jau Vilniuje. Kelionė iš 
Maskvos į Vilnių buvo ilga ir 
mane labai išvargino. Keletą 
dienų ilsėjausi. Atvažiavusi 
radau baisią netvarką.

1917 m. gruodžio 18 diena. — 
Nutariau, kad reikia pajusti 
šios tautos atmosferą. Keli už
kalbinti gyventojai man patarė 
nueiti į Gedimino pilį, nes ten 
esanti Vilniaus pradžia. Pilis 
pastatyta toje vietoje, kur į 
Nerį įteka Vilnelės upė. 
Sužinojau, kad garsus Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas pasta
tė šią pilį. Legenda sako, kad 
Gediminas su savo tarnais ir 
palydovais išjojo medžioti. Po 
ilgos dienos buvo nutarta čia 
nakvoti. Gediminas sapnavo, 
jog ant to kalno stovėjo didelis 
geležinis vilkas, kuris baisiai 
kaukė. Gediminas, norėdamas 
sužinoti sapno reikšmę, nuėjo 
pas krivių krivaitį, vyriausią 
krivį. Šis Gediminui išaiškino, 
kad tas geležinis vilkas reiškia 
didelį, tvirtą miestą, kurį jis 
turi pastatyti ant to kalno. Tas 
miestas bus tvirtas, kaip 
geležis, o vilko staugimas — 
miesto galybė ir garbė. 
Gediminas, klausydamas 
krivaičio, pastatė miestą ir 

Dr. JONO BASANAVIČIAUS, Lie
tuvos Tarybos vardu paskelbusio 
Lietuvos nepriklausomybę 1918 m. 
vasario 16 d., paminklas Rasų kapi
nėse Vilniuje

pavadino jį Vilniumi.
Užlipau ant kalno ir galvojau 

apie Gediminą. Pilies bokšte 
pamačiau gražų vaizdą — tai 
Vilniaus miestas. Jis padarė 
man didelį įspūdį. Grįžau į 
viešbutį ir tą naktį sapnavau 
apie Gediminą. Sapne girdė
jau Maironio žodžius:

O, Vilniaus neužmiršk lietuvi! 
Čia ne tiktai kad praeitis, 
Čia tavo irgi ateitis, 
Čia kova vedama už būvį. ..

1917 m. gruodžio 20 diena. — 
Vilnius bei Lietuvos praeitis 
mane labai domino. Vilniaus 
mieste yra Rasų kapinės. 
Vaikščiodama jose pamačiau 
palaidotą Basanavičių, 
Lietuvos patriarchą, ir M. K. 
Čiurlionį, žymų dailininką ir 
muziką. Iš tolo pamačiau 
senuką, kuris nusilenkęs mel
dėsi prie kapo. Aš priėjau ir po 
kelių sakinių kalbėjomės kaip 
seni draugai. Aš jį paklausiau, 
ką jis atsimena iš praeities. Jis 
tarė: “Aš tprisimenu tą laiką, 
kai nebuvo leista lietuviškai 
rašyti bei kalbėti. Didžiausias 
smūgis lietuviams buvo 
spaudos uždraudimas. Daug 
lietuvių patriotų ragino tautą 
kovoti už savo teises ir laisvę”. 
Po pasikalbėjimo atsisvei
kinau ir grįžau viešbutin. 
Galvojau: ši tauta daug per
gyveno ir dar vis gyva.

1917 m. gruodžio 25 diena. — 
Kalėdos. Mane visi ragino 
nueiti į Aušros Vartus Ber
nelių Mišioms. Čia iš visos 
Lietuvos susirenka žmonės 
padėkos maldai ar paguodos 
jieškoti. Mes nuėjom gerokai 
anksčiau, bet nebebuvo vietos. 
Gatvelė jau buvo pilna 
klūpančių žmonių. Mane labai 
nustebino šitos tautos religin
gumas. Religija yra didelė jų 
gyvenimo dalis. Tokia daugybė 
tikinčiųjų padarė didelį 
įspūdį.

1917 m. gruodžio 28 diena. — 
Pabuvusi Vilniuje susiradau 
namažai draugų. Jie man 
patarė nueiti pažiūrėti Šv. 
Onos šventovės. Sakoma, 
Napoleonui taip ji patiko, kad 
norėjo parsivežti į Paryžių. 
Pamačiau ir nustebau — tokia 
graži šventovė! Aplankiau ir 
Trijų Kryžių kalną su bal
tais kryžiais. Pajutau religijos 
svarbą šio krašto žmonėms.

1918 m. sausio 4 diena. — 
Susitikau su jaunimu. Nuste
bau. Jie kalbėjo tik apie 
vieną dalyką — kaip gerai būtų, 
jei Lietuva taptų neprik
lausoma. Jie kalbėjo apie Ame
rikos prezidento Woodrow Wil- 
sono 14 punktų, kuriuose 
sakoma, kad pavergtos 
mažosios tautos turi teisę 
pačios apsispręsti. Jie su tuo 
sutinka.

1918 m. sausio 11 diena. — 
Draugai nusivedė mane į Vil
niaus katedrą. Joje palaidotas 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas. Draugų akys bliz
gėjo, kai jie kalbėjo apie Vy
tauto laikus, nes tuomet Lie
tuva pasiekė augščiausios savo 
galybės ir klestėjimo laipsnio. 
Lietuvos teritorija buvo plati. 
Naujų draugų patriotizmas 
stebino mane. Jie labai myli 
savo tėvynę, kuri dabar yra vo
kiečių užimta, bet rusų spau
džiama. Jie nori, kad Lietuva 
taptų nepriklausoma.

1918 m. sausio 26 diena. — Gir
dėjau, kad yra susidariusi 
Lietuvos Taryba, kuri rengiasi 
paskelbti Lietuvos nepriklau
somybę. Dabar vokiečiams 
sunku valdyti Lietuvą, nes ir 
amerikiečiai kovoja sąjun
gininkų pusėje. Rusija nesti
pri. Dabar yra geras laikas 
paskelbti nepriklausomybę.

1918 vasario 14 diena. — Man 
čia taip smagu. Aš pajutau 
žmonių norus, jų kultūrą, jų 
praeitį. Man gaila, kad ne čia 
gimiau, kad aš nelietuvė.

1918 vasario 16 diena. — Šian
dien guliu lovoje — sergu. 
Girdžiu kažkokį triukšmą, 
negaliu miegoti. Mano draugai 

• kažkur išėjo. Atrodo, kad tauta 
gyva. Kas darosi?

1918 m. vasario 17 diena. — 
Mano draugų maldos buvo 
išklausytos — vakar buvo pas
kelbta Lietuvos neprik
lausomybė.

Rita Rudaitytė

Klaipėdos išvadavimo sukakties minėjime Toronte atlikę meninę programą. Iš kairės: birbynininkas Arūnas Kalinaus
kas. Gaile Šaltmiraitė. Aldona Sendžikaite. Mirga Šaltiniraitė. Dalia Tunaitytė. Rima Zavyte Nuolr. B. Tarvydo

Australijos jaunimas iš arti
Pasikalbėjimas su buvusia Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininke Laima Beržinyte, 

aplankiusia Australijos lietuvių jaunimą
1981 m. vasar? buvusi KIJS pir

mininkė Laima Beržinytė buvo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
nusiųsta j Australiją pabendrauti ir 
padirbėti su vietiniu jaunimu. Dabar 
Laima sutiko savo įspūdžiais 
pasidalinti sįu “Jaunimo Žiburių" 
skaitytojais. R. RUDAITYTĖ

— Kokiu tikslu teko Jums 
nuvykti į tolimą Australiją?

— PLJS valdyba retkarčiais 
siunčia atstovus arba talkinin
kus į įvairius kraštus, ypač į 
tuos, kuriuose lietuvių jauni
mas galėtų pasidalinti 
patyrimais ir mintimis bei tęsti 
LJS-gos veiklą. Tuo metu buvo 
siunčiami talkininkai į tris 
žemynus — Australiją, Europą 
ir Pietų Ameriką. Australijon 
buvo pirma tokia kelionė. 
Nuvykau susipažinti su 
jaunimo veikla, skleisti infor
maciją apie penktąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą ir 
padėti ALJS-gai vėl atsistoti 
ant kojų.

— Kuriuose miestuose teko 
lankytis ir susitikaisujaunimu?

— Šios kelionės maršrutas 
buvo nustatytas ALB-nės krašto 
valdybos. Galimybės buvo 
sudarytos susitikti su kuo 
daugiau jaunimo pagrindinėse 
Australijos lietuvių apylinkėse 
— Melburne, Adelaidėje, 
Perthe ir Sydnėjuje. Numatyta 
buvo man mažiausiai du savait
galiai kiekvienoje vietovėje. 
Pirmąjame savaitgalyje teko 
susipažinti su jaunimu bei vi- 
suomęne. Tada savaitės 
dienomis gavau su juo paben
drauti ir padirbėti, o antrame 
savaitgalyje reikėjo padaryti 
pranešimą ir atsakyti į visuo
menės klausimus.

— Kokį vaizdą susidarėte apie 
Australijos jaunimą?

— Kadangi dvejų metų 
laikotarpyje Australijos LJS- 
gos veikla buvo nusilpusi, būti
nai reikėjo sužinoti priežastis 
bei rasti būdą jai atstatyti. Nors 
man teko susipažinti tik su 
kaikuriom grupėm vietinio 
jaunimu, visdėlto susidarė ben

Buvusi Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė LAIMA BERŽI
NYTĖ lankymosi metu Australijoje

Redaguoja RITA RUDAITYTĖ 

dras vaizdas apie jaunimo gal
voseną lietuvybės reikalais. 
Aplamai, be jokių tikslių 
duomenų teigiu, kad kiek
vienos apylinkės jaunimas skir
tingai reaguoja į panašius 
klausimus. O kaip visur, taip ir 
Australijoje, buvo labai už
sidegusių ar labai nusivylusių, 
gerai apsiskaičiusių ar iš viso 
pasimetusių.

— Ar skiriasi tenykščio 
jaunimo veiklumas nuo kitų 
kraštų?

— Atsižvelgus į faktą, kad 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga nėra 
visuotiniai prigijusi Au
stralijoje, Melburno branduo
lys labai teigiamai reiškiasi. 
Todėl, propoTcingai imant, 
melburniškiai galėtų daug at
likti bendruomeninėje veik
loje. Prisimindama Kanados 
jaunimo bandymus kultūrinėje 
veikloje, buvau nustebinta Mel
burno jaunimo pajėgumu ir en
tuziazmu. Su jais pasikalbėjus, 
paaiškėjo, kad sumenkėjęs 
jaunimo dalyvavimas visose 
jaunimo organizacijose sudaro 
nemažą problemą. Jų atviras 
žvilgsnis į save parodė tam tik
rus vadovavimo trūkumus 
jaunimo tarpe ir kėlė klausimą 
kaip jie patys galėtų aktyviau 
išjudinti snaudžiantį jaunimą.

— Ar Australijos lietuvių jau
nimas domisi politine veikla?

Melburne didesnis 
skaičius jaunimo domisi visuo
menine bei kultūrine veikla, o 
Adelaidėje — politine veikla. 
Adelaidėje teko truputį rim
čiau pasvarstyti jaunimo 
pareigas lietuvių visuomenės 
plotmėje. Kitur politinio 
pobūdžio klausimai daž
niausiai iškildavo tik for
maliose diskusijose, kurios 
lietė dabartinę Lietuvos padėtį 
ir ribojosi išeivijos jaunimo vi
suomeninės veiklos pagrin
dais. Adelaidė skiriasi tuo, kad 
ten ne tik viešuose susirin
kimuose buvo iškelti politiniai 
klausimai, bet ir asmeniniuose 
susitikimuose. Aplamai, Mel

burno ir Adelaidės jaunimas 
lietuvių išeivijos klausimais 
turi sveiką nuovoką. Nors 
jaunimo vadovai jau daugmetų 
susiduria su didėjančia 
jaunimo apatija, tačiau 
nenuleidžia rankų ir bando vėl 
įtraukti į veiklą. Tokių pastan
gų rezultatai pasirodo kartais 
tik po ilgesnio laikotarpio.

— Kokie Jūsų įspūdžiai iš Syd- 
nėjaus miesto?

—Miestas man labai patiko— 
pasakiškas savo įlankomis, 
operos rūmais ir pan. Tenai yra 
šilta ir graži lietuvių ben
druomenė, turi neįprastai 
puikias patalpas lietuvių veik
lai. Sydnėjuje yra stiprus bran
duolys, kuris nuoširdžiai 
rūpinasi gilesne jaunimo veik
la — telkia diskusijų būrelius, 
dainų vienetus ir pan. 
Pajėgumo yra, tačiau ši 
grupelė, prisimindama 
praeities bandymus, jaučia 
jaunimo nesusidomėjimą 
lietuviškais reikalais. Šių 
asmenų nusivylimas taip ryš
kus, kad jie iš viso nesiryžta ką 
nors bandyti ir iš anksto 
numato neigiamus rezultatus. 
Pasitarimuose pastebėjau, kad 
jaunimo dalyvavimas Syd- 
nėjaus organizacijose vis 
mažėja, išskyrus gal sporto 
klubus, kurie dar pajėgia pa
traukti didesnį skaičių Syd- 
nėjaus jaunimo. Sporto klubai 
Australijoje atlieka svarbią 
funkciją visuomeninėje veik
loje, ypač tuo, kad patraukia, 
tuos, kurie vengia kitokios veik
los.

— Ar galėtumėte palyginti 
vieną Australijos lietuvių 
apylinkę su, sakykim, viena 
Kanados lietuvių kolonija?

— Taip. Teko lankytis ir Aust- 
lijos vakaruose. Pertho miestas
— kaip Kanados Vankuveris. 
Ten yra maža lietuvių kolonija, 
labai izoliuota nuo kitų Aus
tralijos lietuvių apylinkių. 
Kanadoje vakarai taip pat yra 
šiek tiek atskirti nuo didesnių 
lietuvių kolonijų. Abiejų 
žemynų vakaruose apylin
kės jaučia tam tikrą izoliaciją. 
Veikia ar veikė tautinių šokių 
grupės, šeštadieninės mokyk
los, bet kitaip. Labai retai ten 
nuvyksta kiti kultūriniai vie
netai paįvairinti ir sustiprinti 
jų veiklos. Perthas skiriasi tuo. 
kad savo izoliacijoje jaunimas 
neturi daug progų susitikti su 
kitu Australijos lietuvių 
jaunimu. Kiek didesnių 
apylinkių jaunimas vengia 
lietuviškos veiklos, tiek šios 
apylinkės jaunimas trokšta 
kokios nors įvairesnės lietuvių 
veiklos.
— Kokios yra veikiančios Aust
ralijos jaunimo organizacijos ir 
kurios stipriausiai veikia?

— Visose aplankytose apylin
kėse veikia tautinių šokių 
grupės, skautai, ateitininkai, 
sportininkų klubai, ALI 
Sąjunga. Stipriausiai veikia 
sportininkai ir skautai. Pa
stebėjau, kad sportininkų

Nuo 1981 m. gruodžio 30 iki 
1982 m. sausio 2 d. Čikagos atei
tininkų iniciatyva Ateitininkų 
Namuose buvo suruošta pir
ma studentų ateitininkų žie
mos stovykla. Dalyvavo 25 stu
dentai iš Detroito, Čikagos, 
Klevelando ir Toronto.

Trečiadienio vakare pradė
jo rinktis stovyklautojai. Anks
čiau atvykę linksminosi rūsy
je, šokdami arba žaisdami bi
lijardą. Šis vakaras buvo skir
tas susipažinimui, bet susipa
žinti nereikėjo, nes dauguma 
jau buvo pažįstami, tad teko 
pasikalbėti su seniai matytais 
draugais.

Ketvirtadienio rytą buvo la
bai sunku keltis. Dėkojom ke
liom studentėm iš Čikagos, ku
rios mus prikėlė su puodais 
ir šaukštais. Po pusryčių įvyko 
kun. J. Šarausko paskaita “Pa
žiūros į žmogų ir jo gyvenimą”. 
Užbaigęs paskaitą, kun. J. Ša- 
rauskas mums dar kiek papa
sakojo apie savo kelionę į Ki
niją. Po paskaitos buvo suda
ryti diskusijų būreliai, kuriuo
se buvo galima daugiau susi
pažinti su kitų studentų galvo
sena.

Po pietų dauguma dalyvių iš
vyko sportuoti ratelinėm pa
čiūžom (“roller skates”). Grįžę 
visi pradėjo ruoštis Naujų Me
tų sutikimui. Į Ateitininkų Na
mus tą vakarą suvažiavo apie 
šimtas žmonių — sendraugių 
ir studentų. Po skaniai paruoš
tos vakarienės ir įdomios me
ninės programos visi nuėjo į 
rūsį, išpuoštą sidabrinėmis 
snaigėmis, pašokti ir sutikti 
Naujų Metų.

Naujus Metus pradėjom kun. 
dr. K. Trimako paskaita “Re
ligiškumas tavo gyvenimožiū- 
roje”. Atlaikęs Mišias, kun. dr. 
K. Trimakas ir visi dalyviai su

Torontiškio “Atžalyno” šokėjai ir šokėjos 1981 m. vasarą tarptautiniame festi
valyje Cap Chat, Kanadoje. Kvebeko provincijoje Nuotr. R. Rudaitytės

klubai pajėgia suburti kitur 
nedalyvaujantį jaunimą. Skau
tai taip pat dar stipriai veikia, o 
ateitininkų sąjunga atrodo tik 
Adelaidėje stipriai laikosi. Au
stralijos LJ Sąjungos klausimas 
visai kitas. ALJS-ga šiame 
krašte dar nevisuotinai pri
gijusi, nors dabartinė valdy
ba turi daug vilčių ateities 
veiklai.

— Kaip ten yra su jaunimo va
dovais?

— Australijoj, kaip ir kitur, 
degančią problemą sudaro tin
kamų vadovų stoka. Žinoma, 
visur dabartiniai mūsų vadovai 
yra savanoriai, kurie nėra 
baigę jokių mokslų vadovavimo 
srityje. Jų veiklos metodai 
nevisiškai paveikūs. Teisybę 
pasakius, Australijos lietuvių 
visuomenė tikėjosi, kad PLJ 
kongresų akademinės progra
mos parūpins jai raikalingus 
“super-veikėjus”. Kadangi at
stovai neatvykdavo į PLJ kon
gresus tinkamai pasiruošę, 
juose buvo atliktas tiktai 
švietimo darbas. Nevisi sugrįžo 
būti ateities jaunimo vadovais. 
Australijoje, kaip ir visurkitur, 
trūksta jaunimo vadovų, kurie 
sugebėtų sudominti jaunimą 
lietuvybės išlaikymo reikalais. 
Tačiau užsidegusių irgi yra, 
kurie dar vis tempia veiklos 
vežimą.

— Kaip Jūs vertinate šią PLJS 
kelionę Australijon? 

sėdo pavalgyti skahiai paruoš
tų puspiečių. Po puspiečių bu
vo laisvas laikas. Vieni išėjo 
čiuožti, sniego senių lipdyti, 
bilijardo žaisti, o kiti — kiek 
numigti.

Vėliau, dalyviams susirin
kus, įvyko labai įdomios dis
kusijos. Visi buvo padalinti į 
keturias grupes — lenkų komu
nistus, rusų komunistus, ame
rikiečius ir lenkų “Solidaru
mo” unijos narius. Visos gru
pės turėjo laiko tarpusavyje 
pasikalbėti ir, kai visi susirin
kom, bandėm išspręsti Len
kijos problemą. Diskusijos la
bai greitai ėjo. Diskusijoms 
pasibaigus, visi pripažino, kad 
toks dalykas yra labai naudin
gas ir gana sėkmingai praėjo.

Po vakarienės visi susirinko 
prie ugniavietės, kur įvyko dai
nų vakaras. Arvydas Žygas vi
sus įjungė į kelis liaudies žai
dimus.
Šeštadienį įvyko dvi paskai
tos: dr. J. Račkausko “Pažiūrų 
lūžyje gimsta ateitininkai” ir 
dr. A. Liulevičiaus “Ateitinin
kų misija sąjūdžio kryptyje”. 
Po pietų įvyko svarstybos, ku
rioms vadovavo čikagietė Rūta 
Musonytė. Pagrindiniais kal
bėtojais buvo pakviesti — Rū
ta Girdauskaitė iš Toronto, 
Dana Balčiūnaitė ir Andrius 
Kazlauskas iš Klevelando.

Po vakarienės vėl buvo dai
nų ir žaidimų vakaras, nes dėl 
blogo oro niekur nebuvo gali
ma išeiti. Taip pat tą vakarą 
gavom pasivažinėti rogutėmis, 
kurias tempė arklys.

Ši pirmoji studentų žiemos 
stovykla sėkmingai praėjo, 
nors ir buvo keli nesusiprati
mai, kurie buvo greitai išaiš
kinti. Tikiuosi, kad ši pirmo
ji stovykla nebus paskutinė.

Antanas Rašymas

— PUS talkininkų projektas 
yra svarbus jos veiklos elemen
tas. Vien tik asmeniniai ryšiai 
gali sustiprinti PLJS veiklą. 
LJS savo darbais turėtų iškilti, 
nes tik taip laimimas visuome
nės dėmesys. Aplamai, 
kelionės maršrutas buvo gerai 
paruoštas ALB krašto valdybos. 
Teko daug kur daryti 
pranešimus, tartis ir skleisti 
PLJS-gos žinias per radijo va
landėles ir t.t. Vėl sudaryta 
ALJS-gos valdyba, į kurią įeina 
gražus būrelis entuziastiškų 
jaunuolių. Perthe įsisteigė 
ALJS-gos skyrius. Svarbiausiu 
dalyku laikau atliktą ryšių už
mezgimą ir kontaktų tinklo 
sudarymą.

— Jei vėl būtų proga, ar vėl 
sutiktumėte grįžti į Australiją 
pabe n d ra u t i s u j os j a u n i m u ?

— O taip, nėra abejonės. Ši 
kelionė man paliko įvairiausių 
įspūdžių. Norėčiau vėl nuvykti 
ir pasidalinti mintimis su tuo 
jaunimu, kuris pasitraukęs nuo 
darbo ar kitų pareigų stengėsi, 
kad ši kanadietė nenuobo
džiautų “kengūrų krašte”. 
Suradau ne tik PLJS-gai vei
kėjų, bet ir mielų draugų, su 
kuriais tikiuos vėl kada nors 
susitikti. Atvirai pasakius, 
Australijos lietuviai yra nuo
širdūs ir atviri žmonės, kurie 
dar nėra pamiršę tradicinio 
svetingumo.
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Naujasis arkivyskupas ir Šv. Tėvo pronuncijus JONAS-VYTAUTAS BULAI
TIS Romoje po įšventinimo vyskupu Nuotr. J. Bulaičio

Artimos mintys 
tolimoje Australijoje

Ateitininkų Diena ir Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimas

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Istorinė iškilmė Londone
S. KASPARAS

Sausio 24 diena Londono 
lietuvių parapijai buvo is
torinė: arkivyskupas dr. Jonas 
Vytautas Bulaitis konceleb- 
ravo savo pirmąsias arkivys- 
kupiškas Mišias su East Lon
dono vyskupu Victor Guazzelli 
ir kun. dr. Jonu Sakevičium, 
MIC, Šv. Kazimiero šventovėje, 
kurioje buvo krikštytas, sutvir
tintas, kurięje tarnavo Mi
šioms, atnašavo 1958 metais 
pirmąsias Mišias. Dabar jis jau 
arkivyskupas, Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II pronuncijus Cen
trinei Afrikos Respublikai ir 
Kongui, apaštališkasis de
legatas Čadui.

Be Londono ir apylinkių 
lietuvių, šv. Mišiose dalyvavo 
Londono Tower Hamlett mies
to burmistre Patricija Thomp
son, savivaldybės tarybos na
riai — H. Brazier, T. Bra
zier, Didžiojo Londono ta
rybos narys John Branagatt, 
Lietuvos atstovas D. Britanijai 
V. Balickas su Ponia, katalikų 
savaitraščio “Universe” vy
riausioji redaktorė Rovena 
Paškevičiūtė-Pasco.

Arkivyskupas dr. J. V. Bu
laitis pasakė pamokslą lie
tuviškai. Paminėjo, kad savo 
padėkos Mišiose jis prisiminė 
šios parapijos kūrėjus-pijo- 
nierius, kurie įsteigė tokią 
gražią lietuvišką parapiją 
maždaug prieš 90 metų. Baig
damas pamokslą, ragino visus 
melsti- Dievą, kad Jis laimintų 
ir toliau šios parapijos žmones 
bei jos veiklą.

Vyskupas Victor Guazzelli 
kalbėjo savo East Londono vys
kupijos ir Westminsterio ar
kivyskupijos vardu, pareikš
damas, kad šiandien yra 
garbės bei džiaugsmo die
na D. Britanijos lietuvių ben
druomenei, nes Dievas 
pašaukė taurų šios bend
ruomenės sūnų J. Vytautą 
Bulaitį. Esą tuo džiaugiasi ne 
tik lietuviai, bet ir visas Lon
donas, nes jis čia gimė, augo, jis 
yra “our boy”.

Parapijos choras, vado
vaujamas Justo Černio, iškil
mingas Mišias savo geru 
giedojimu darė dar iškil
mingesnes. Stipriai skambėjo 
iškilmingos procesijos giesmė 
“Štai didysis ganytojas”.

Sporto ir Socialinio Lietuvių 
Klubo Salėje įvyko naujam ar
kivyskupui pagerbti pietūs, 
dalyvaujant šimtinei lietuvių, 
kurių didesnę dalį sudarė 
senosios imigracijos žmonės.

Pietų metu kalbas pasakė ir 
dovanas įteikė keletas asmenų. 
Lietuvos atstovas Vincas Balic
kas taip kalbėjo: “Man yra 
labai malonu dalyvauti šios 
dienos iškilmėse, kurios yra 
labai reikšmingas įvykis Lon
dono lietuvių gyvenime. Ne tik 
jo šeima, bet ir mes visi Lon
dono lietuviai džiaugiamės ar
kivyskupo Bulaičio paaukš- 
nimu, nes jis vainikuoja 
jo darbus diplomatinėje 
Vatikano tarnyboje. Mes 
nuoširdžiai sveikiname Ek- 
selenciją ir linkime ge
riausios sėkmės tolimes

niuose jo darbuose. Dieve 
jam padėk. Ilgiausių me
tų!” Dalyviai sugiedojo “Il
giausių metų”.

Nottinghamo lietuvių atsto
vė, didelė visokių darbų 
rėmėja Teofilė Bakaitienė 
trumpai, bet labai nuoširdžiai, 
pasveikino, palinkėdama Die
vo palaimos darbuose, iš
reiškė padėką šalia jos sėdin
čiai arkivyskupo motinai už 
užauginimą tokio tauraus sū
naus.

Toliau kalbėjo D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos pirm. Z. 
Juras, sporto socialinio klubo 
ižd. bei jaunimo atstovas 
Mykolas Šemeta, “Dainavos” 
Moterų Sambūrio atstovė Me
leta Varkalienė, Šv. Kazi
miero par. klubo ižd. Alfonsas 
Knabikas, Šv. Onos Draugijos 
pirmininkė Mikalina Paku- 
lienė, Lietuvių Sodybos gy
ventojų vardu Justinas Sna- 
baitis, D. B. Lietuvių Ben
druomenės krašto valdybos ir 
parapijos tarybos pirm. S. Kas
paras. Jis pranešė, kad yra 
gautos 45 telegramos iš Lie
tuvos, iš nuncijų bei pronun- 
cijų, draugų; 200 laiškų — 5 iš 
kardinolų, 70 iš arkivyskupų 
bei vyskupų ir kitų pareigūnų. 
Dėl didelio skaičiaus svei
kinimai nebuvo skaitomi, iš
skyrus kun, Vaclovo Šarkos iš 
Hamburgo. S. Kasparas, įga
liotas D. B. Lietuvių Kata
likų Bendrijos centro val
dybos, įteikė jų dovaną ir 
pažymėjimą, kad arkiv. Bu
laitis pakeliamas garbės 
nariu.

Arkivyskupas dr. J. V. Bu
laitis savo kalboje priminė 
savo pageidavimą parapijai 
nerengti jokių iškilmių jam, 
nes esą sunkūs laikai. Parapija 
betgi norėjo tinkamai pagerbti 
buvusį savo narį. Šią proga 
naujasis arkivyskupas pa
dovanojo Šv. Kazimiero šven
tovei naują kieliką, para
pijos svetainei — savo pa
veikslą, o parapijos tarybos 
pirmininkui S. Kasparui — bu
telį “Sherry” iš Čilės 85 metų 
senumo. Tarybos pirmininkas 
pasidalino dovaną su pietų 
dalyviais.

Pietų programai vadovavo 
kun. Aleksandras Gėry b a. 
Baigdamas iškilmę, jis visiems 
■padėkojo, ypač pietus paruo- 
šusioms šeimininkėms: vado
vei Veronikai Jurienei, Pran
ciškai Senkuvienei,Ginkai Nei- 
berkienei, Angelei Kasparie- 
nei, Liudvigienei, Raisienei, 
H. Pukštienei, “Lietuvos” 
tautinių šokių grupės šo
kėjoms, kurios patarnavo 
stalams — Neiberkaitei, Brie- 
dytei, Liudvigaitei.

Arkivyskupas suteikė palai
minimą pietų dalyviams. Po 
to pasiliko salėje dar pa
sikalbėti su visais žmonė
mis.

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

PR. PUSDEŠRIS

Kas antri metai Australijos 
lietuviai katalikai renkasi į 
ALK Federacijos ruošiamus 
suvažiavimus, kurie rotacine 
tvarka vyksta didžiosiose 
lietuvių kolonijose — Syd- 
nėjuje, Melburne, Adelaidėje. 
Suvažiavimų laikas — visuo
met kalėdinis laikotarpis, kai 
dauguma įmonių paleidžia 
savo tarnautojus vasaros ato
stogoms.

XV-sis ALK Federacijos 
suvažiavimas įvyko Melburne 
1981 m. gruodžio 29-30 die
nomis, prie kurių taip pat buvo 
prijungta gruodžio 28-oji — 
Ateitininkų Diena, kurią ruošė 
ne Federacijos valdyba, bet 
Federacijos padalinys — Au
stralijos ateitininkai.

Ateitininkų Diena
“Ateities” žurnalo ir at-kų 

sąjūdžio 70 metų sukaktis, o 
taip pat Čikagoje įvykęs 
jubilėjinis at-kų federacijos 
kongresas išjudino ir Aust
ralijos at-kus ką nors daryti. In
iciatyvos ėmėsi at-kų 
federacijos valdybos įgalio
tinis Australijoje Juozas 
Stepanas, kuris, padedamas 
Adelaidės at-kų, ir susitaręs su 
ALK Federacijos valdyba, 
suorganizavo Ateitininkų Die
ną Melburne.

Diena pradėta iškilmingomis 
Mišiomis Lietuvių Namų kop
lyčioje. Koncelebracines Miš
ias atnašavo kun. P. Butkus, 
kun. St. Gaidelis, kun. Pr. Va- 
seris ir kun. Pr. Dauknys. Kun. 
P. Butkus pamoksle poetišku 
žo
džiu išryškino at-kų šūkį “Visa 
atnaujinti Kristuje”. Mišių 
skaitymai, iš įvairių koplyčios 
vietų skaitytos tikinčiųjų mal
dos, kun. P. Butkaus sukurti 
kreipiniai, kaip kun. Pr. Dauk
nys “Tėviškės Aiduose” iš
sireiškė, atspindėjo Dievo 
tautą. Komunijos ėjo visi.

Akademija
“Ateities” žurnalo 70 metų 

sukakties akademija įvyko 
Lietuvių Namų Bendruomenės 
menėje. Susirinko per 100 
dalyvių. Menės frontinė siena 
išpuošta tautine vėliava, Pr. 
Pusdešrio stilizuotu at-kų 
ženklu ir šūkiu “Kristui ir 
Lietuvai”. Įnešus at-kų vė
liavas, akademiją pradėjo at- 
kų federacijos įgaliotinis J. 
Stepanas, savo žodyje supažin
dinęs su “Ateities” sukaktimi, 
kuri turinti pažadinti ryžtą 
dirbti ir aukotis Kristui ir 
Lietuvai. Sugiedotas Tautos 
himnas.

Garbės prezidiuman pa
kviesti: kun. P. Butkus — 
sielovados sekretoriato vado
vas, V. Čižauskas — ALK 
Federacijos pirmininkas, A. 
Pocius — ALB krašto valdybos 
pirmininkas, H. Statkuvienė — 
Melburno LK Moterų Dr-jos 
pirmininkė, kun. Pr. Dauknys
— “Tėviškės Aidų” redaktorius 
ir paskaitininkas Pr. Pusdeš- 
ris. Darbo prezidiumą sudarė 
A. Bakaitis — Melburno at-kų 
pirmininkas, E. Varnienė — 
Adelaidės at-kų atstovė, A. 
Kramilius — Sydnėjaus at-kų 
pirmininkas, sekretorius — K. 
Mieldažys.

Po garbės prezidiumo narių 
sveikinimo kalbų paskaitą apie 
“Ateities” ir ateitininkijos 
įnašą į Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą skaitė adelaidiškis 
Pr. Pūsdešris. Paskaitoje buvo 
plačiai nušviestos priežastys ir 
aplinkybės, kurios pagimdė at- 
kų sąjūdį; jo įnašas įvairiose 
nepriklausomos Lietuvos kul
tūrinėse srityse; atskleistas at- 
kų dabarties rūpesčių rūpestis
— organizuoti ateitininkišką 
jaunimą; pabrėžtas patarimas 
nesiteisinti senatve, bet ir joje 
išlikti kultūros vartotojais — 
laikraščių bei knygų 
skaitytojais, at-kų veiklos 
finansiniais rėmėjais. Aka
demija baigta ateitininkų 
himnu Svarstybos

Po pietų pertraukos toje 
pačioje menėje įvyko 
svarstybos tema “Gyvoji 
ateitininkijos tėkmė į ateitį”, 
kurias labai nuoširdžiu žodžiu 
pradėjo vadovė E. Varnienė. 
Buvo išklausyti trys rūpestin
gai paruošti referatai.

Temą “Dvasinio atsinau
jinimo reikalas” gvildeno A. 
Bakaitis. Pasiremdamas Vat
ikano H santarybos dekretais, 
jis skatino kiekvieną tapti

maža šviesele, kurių susijun
gimas virstų didžiule šviesa 
tamsos užgožtame
pasaulyje. Mūsų pačių širdys 
yra artimiausia -misijų šalis. 
Pasauliečių apaštalavimas turi 
prasidėti aktyviu dalyvavimu 
Mišių aukoje.

“Lietuva ir mes” temą nag
rinėjo J. Petraitis. Jis nušvietė 
reikalą vadovautis mūsų vy
riausių organų direktyvomis ir 
nepriklausyti tai Evangelijoje 
minimai karalystei, kuri pati 
savyje yra suskilusi. Pasisakė 
už jaunimo keliones į pavergtą 
Lietuvą ir reikalą skirti iš 
tėvynės atvykstančius svečius 
nuo Maskvos siunčiamų gast
rolierių. Kas sako, kad meno 
negalima maišyti su politika, 
pats yra raudonosios pro
pagandos suvystytas. Ragino 
stiprinti Lietuvos tikinčiuosius 
per Religinę Šalpą.

“Gairių ateities veiklai be- 
jieškant” buvo tema,' kurią nag
rinėjo dr. A. Mauragis. Jeigu 
matome prasmę, yra aiškios ir 
gairės. Kosmopolitizmu 
bolševikai užkrėtė Vakarus. 
Tautiškumas liko lyg nusikal
timu. Skurdi lietuvybė be 
lietuvių kalbos, bet dar skur
desnė lietuvių kalbą mokančių 
lietuvybė, jei nėra meilės savo 
tautai. Iškėlęs Amerikos Vyčių 
organizacijos pavyzdį, teigė, 
kad ir kalbos nemokantis jau
nimas gali būti Lietuvai nau
dingas.

Diskusijose buvo daugiau 
pasidžiaugta gerai paruoštais 
referatais, negu pasisakyta 
juose iškeltomis problemomis. 
Kiek ilgiau sustotapriejaunimo 
klausimo, bet, kaip paprastai, 
paveikiųreceptųnesurasta.

Ateitininkų diena buvo už
baigta vakaru “Mūsų žodis ir 
dainatau.tėvyneLietuvą”,kurio 
programai vadovavo Pr. Pus- 
dešris. Programoje jaunimui 
atstovavo Sietynas Kubilius, įs
pūdingai padeklamavęs B. 
Brazdžionio “Pamokslą”. Jiedu 
su R. Vitkūnu, pritardami 
pianinu ir gitara, padainavo 
savokompozicijosporądainų.

Įdomus buvo iš Adelaidės at
vežtas scenos vaizdelis “Gerai, 
kad mes ne žmonės”. Jo au
torius — Pr. Pūsdešris, pa
statymas E. Varnienės. Jame 
manekenai sprendė žmonių 
problemas. Vaidino S. Ku
bilius, R. Rupinskaitė, B. ir L 
Sabeckiai. Tie patys, pri
sidėjus dr. V. Bardauskaitei, 
deklamavo M. Slavėnienės ei
lėraščių pynę “Nežinomi ke
leiviai”. Dainuojančiam jau
nimui programoje atstova
vo melburniškiai V. ir A. 
Bruožiai, duetu padainavę visą 
eilę dainų.

Šį vakarą rengiant tikėtasi, 
kad lietuviško jaunimo užteks 
visai programai. Deja, ne
pavyko, ir jiems į talką reikėjo 
ateiti vyresniesiems. Savo 
kūrybos paskaitė kun. P. But
kus, J. Mikštas, kun. Pr. Va- 
seris ir Pr. Pūsdešris. Savo 
gražiai padainuotomis daino
mis į programą įsijungė sol. J. 
Rūbas, pianinu pritariant Z. 
Prašmutaitei. Vakarą užbaigė 
padėkos žodžiais Melburno at- 
kų pirm. A. Bakaitis.

Federacijos suvažiavimas
Ateitininkų Dienai sudarius 

pakilios nuotaikos foną, 
sekančią dieną buvo pradėtas 
ALK Federacijos suvažiavimas 
taip pat koncelebracinėmis 
Mišiomis, kurias atnašavo 
Adelaidės Šv. Kazimiero 
parapijosklebonaskun.A.Spur- 
gis, MIČ. Pasakytame pamoksle 
jis giliu žvilgsniu pažvelgė į K. 
Bendrijos, kurią sudarome visi, 
misiją, stipriai pabrėždamas 
pasauliečių pareigas, teises ir 
uždavinius.

Suvažiavime dalyvavo 55 re
gistruoti atstovai. Jį pradėjo 
ALKF pirm. V. Čižauskas. In- 
vokaciją skaitė ALKF dvasios 
vadas kun. Pr. Vaseris. Į pre
zidiumą buvo pakviesti—kun. P. 
Butkus, dr. A. Mauragis ir S. Bal
čiūnas, sekretoriauti — S. Pus- 
dešrienė ir O. Samulienė. 
Suvažiavimą žodžiu sveikino 
ALB krašto v-bos pirm. A. 
Pocius, ALB Melburno apylin
kės v-bos pirm. R. Šemetas, Syd
nėjaus Liet. Kat. Kultūros Dr-jos 
pirm. A. Vinevičius, Adelaidės 
at-kų atstovė dr. V. Bardaus- 
kaitė, Brisbanės kapelionas dr. 
P. Bačinskas, kunigų sek
retoriato vedėjas kun. P. Butkus, 
kun. S. Gaidelis ir kt. Gauti 
sveikinimai raštu iš PLB val
dybos, vysk. V. Brizgio, Vik-

Taip mini Vasario 16-sios sukaktį Čikagos lietuviai. Nuotrauka daryta 1981 m. Nuotr. M. NagioTautinių parapijų vaidmuo šiandienų
Lenku prelato mintys, pareikštos lietuviu kunigų suvažiavime Jungtinėse Amerikos Valstybėse

PREL. STANLEY SYPEC

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Vargana amerikiečių liturgija

O kaip tragiškai vargana yra 
JAV-se amerikietiškoji litur
gija! ji tokia, nes kilo iš airių 
vyskupų, kurie atsinešė perse
kiojamos Airijos kultūrą. Jie at
sigabeno Mišias iš klojimų pa
stogės, nes ten jos buvo laiko
mos. Todėl iki šios dienos skai
tytinės Mišios yra amerikietiš
kos K.Bendrijos pagrindas. Tik 
po II Vatikano santarybos jie 
pradėjo įvesti tai, ką lenkai, 
lietuviai ir vokiečiai visą laiką 
turi. Pavyzdžiui, Didžiosios 
Savaitės apeigos su mūsų pro
cesijomis, vėliavomis ir gies
mėmis. Atrodo, kad jie apie to
kius dalykus nebuvo girdėję. 
Jie ihanė, kad mes esame užsie
niečiai,o mes buvome visada K. 
Bendrijos dalis. Jie buvo Per
sekiojama Bendrija ir pabrėžė 
minimumą - skaitytines Mišias. 
Tik dabar jie pradede turtinti 
amerikietiškos Bendrijos litur
giją-

Imkime kad ir “Keturiaą- 
dešimtę”. Mes turime visą Švč. 
Sakramento dogmą giesmėse, 
kurias giedame eidami proce
sijoje. Paimkime Marijos gar
binimą. Mes turim visapusišką 
pamaldumą į Mariją: džiaugs
mingąsias, skausmingąsias ir 
garbingąsias Rožinio paslaptis 
giesmėse. O kai amerikiečiams 
pavyksta sugiedoti bent vieną 
giesmę Marijai,tai reikėtų ge
rai pajieškoti juose asmens, 
mokančio dar antrą giesmę. O 
mes turime giesmėse visą 
mariologiją!

Paimkime Kristaus kančią ir 
mirtį, Graudžius Verksmus. 
Spėju, kad jūs panašius dalykus 
turite lietuviškai. Visa Kristaus 
kančia ir mirtis, visa žmonijos 
išgelbėjimo istorija reiškiama 
atmintinai, su įsijautimu ir nuo 
širdumu. Tai yra prasminga!

Kopernikinis perversmas
Kai žvelgiame į savo šventoves 
ir parapijas, matome, kad visa 
tai yra reikalinga. II Vatikano 
santaryba sako, kad turime ap
rūpinti visus žmonių poreikius, 
palaikyti jų asmenines ypaty
bes, įskaitant ir tautinės gru
pės tapatybę. K. Bendrija jau 
yra tai pripažinusi. Tas 
pripažinimas yra vadinamas 
kopernikiniu perversmu. Jau 
nebegamįnama pomidorų košė, 
o minestrone sriuba! Žmonės 
turi būti vedami išganymai! 
tokie, kokie jie yra. Reikia vi
suomeninti ir kunigus, ir pa
sauliečius. Šv. Tėvas pareiš- 

torijos evangelikų parapijos 
tarybosirkt.

Išsamų pranešimą apie 
Federacijbs valdybos dvejų 
metų veiklą pateikė pirm. V. 
Čižauskas. Susikaupimominute 
pagerbtas prieš metus miręs 
Federacijos pirm. a.a. V. 
Laukaitis. Pagrindinisvaldybos 
darbas yra lėšų telkimas “Tėviš
kės Aidų” leidybai, atstovauti 
Australijos liet, katalikams ir 
rengti vajų persekiojamai K. 
Bendrijai Lietuvoje per Reli
ginę Šalpą, kurios vadovu yra 
vysk. V. Brizgys. E. Šemetienė 
pateikė finansinę apyskaitą. 
Iždo padėtis nėra aliar
muojanti, tačiau santaupų 
juodai dienai turima nedaug. 
Pranešimai priimti bedidesnių 
diskusijų.

Antrame posėdyje pranešimą 
apie “Tėviškės Aidus” pateikė 
redaktorius kun. Pr. Dauknys. 
Savaitraščio linija esanti, kad 
tikėjimo stiprumas yra 
nemažiau svarbus už lietuvybės 
išlaikymą. Bendradarbių stoka 
nenusiskundė. Laikraščio 
priedo jaunimui “Ateities 
žingsniai” redaktorė J. Žit-

(Nukelta j 9-tą psl.) 

kė, kad reikia sistemingai 
mokyti žmones, kad jie pažintų 
savo tikėjimą ir išmoktų Dievą 
mylėti bei Jam tarnauti. Juk 
tam ir esame žemėje.

Bet visa tai turime atlikti tų 
žmonių kalba, respektuodami 
istorinį palikimą, dabartinį 
gyvenimo būdą. Todėl reikia 
naujų patvarkymų. Mes, lenkai, 
turime vieną centrą su gany
tojiškomis teisėmis — misijų 
centrą. Kard. Deardenas davė 
leidimą lenkų kunigų Kristaus 
Draugijai iš Lenkijos tokią 
misijinę veiklą pradėti Ster
ling miestelyje, Michigan. Tie 
kunigai yra paruošti darbuotis 

^Amerikoje ir veda lenkus į 
tikėjimą. Vienam tų kunigų kar
dinolo Deardeno yra patikėtos 
ganytojinės teisės ir duotas 
leidimas statyti koplyčią, kuri, 
aišku, taps parapijos šventove. 
Matote, Lenkijoj žmonės pasta
to garažą, uždeda ant jo kryžių 
ir pavadina šventove. Misijoje 
jie pastatys koplyčią, pavadins 
parapija. Svarbu tai, kad per 
keletą mėnesių jie surado apie 
1,000 žmonių, kurie nori kaip 
lenkai burtis lenkiškoje aplin
koje Sterling, Mich. Ta vieta ta
po veiklos branduoliu, apie ku
rį spiečiasi įvairūs klubai, jau
nimui, suaugusiems, intelek
tualams; Kuriamas visiškai 
naujas gyvenimas!

Daromi bandymai, pavyz
džiui, Anglijoje ir Vokieti
joje. Greičiausiai kada nors 
bus čia: paskiriamas rektorius 
kąip vyskupinis vikaras. Jis 
gali būti net konsekruotas vys
kupu. Apie tokią galimybę 
kaikurioms tautybėms JAV-se 
jau buvo kalbėta. Toks kunigas 
rūpinasi tautinių parapijų 
gyvastingumu. Žiūri, kad jo val
džioje esantys kunigai skelbtų 
žmonėms tikėjimą į Kristų sava 
kalba, laikytųsi savo papročių 
bei tradicijų.

Jieškanti karta
Kai mūsų protėviai — pir

moji karta čia atvyko, sudarė 
savo “getus” — parapijas iš 
reikalo. Antroji karta, kaip ir 
visi paaugliai, atmeta visa tai, 
ką tėvai moko ir teikia. Jie 
bando elgtis pagal savo skonį, 
kol save sujaukia.Tada supran
ta, kad tėvai teisybę sakė, ir 
grįžta prie tėvų galvosenos bei 
elgsenos. Visa tai jiems tada 
jau atrodo išmintinga. Todėl 
esu įsitikinęs, kad trečioji 
karta ypatingai jieškos savo 
šaknų, t. y. savo šventovės.

Nežinau, kaip dažnai pas jus 
tokie teiraujasi, bet pas mus — 
labai dažnai. Ypatingai atos
togų metu jieško jie šventovės, 
kurioje laikomos Mišios len
kiškai su lenkiškomis gies
mėmis, arba skambina tele
fonu ir klausia: “Ar mokote 
lenkų kalbos?”, “Ar turite len
kišką biblioteką?”

Žmonės jieško savo šaknų. 
Matome vis daugiau ir daugiau 
trečiosios kartos, ne tik 
reikalaujančios ir sudarančios 
reikiamą skaičių studentų 
tautinių kalbų pamokoms 
(lenkų, prancūzų, lietuvių...) 
įvairiose krašto kolegijose bei 
universitetuose, bet ir 
steigiančią studentų dis
kusinius bei veiklos būrelius, 
nes nori save praturtinti. Tad 
jeigu neturime šventovių, 
reikės jas statyti, jei norima 
prasmingai liudyti Kristų 
žmonėms, kurie nori praturtėti 
savo protėvių palikimu.

Visa tai reiškia, kad vado
vavimas turės eiti iš kunigų. 
Tragiška ir apgailėtina, kad 
daugelyje vietų mes praradom 
ištisą kartą kunigų, kurie 
neperteikė tos dvasios kitiems. 
Nors kartais abejoju ar jie 
turėjo ką perduoti, nes buvo 
kilę iš paprastų žmonių ir 
nebuvo save praturtinę iki 

tokio laipsnio, kokio iš jų 
tikėtumės. Jie išpildė tik 
Kunigystės šventinimų reika
laujamą minimumą.

Mes turime pirmiausia iš
silavinti kalboje, literatūroje, 
istorijoje, kultūroje, visa tai 
saugoti ir perduoti kitiems. 
Kadangi praradom ištisą šias 
vertybes turėjusią perteikti 
vadovų kartą, turime patys 
jieškoti ir prieiti prie jaunų 
žmonių. Turime juose ugdyti 
pasididžiavimą savąja kilme ir 
jos istorija. Turime pralaužti 
menkavertiškumą, kuris dau
geliui įdiegtas.

Kunigų seminarijoje
Prieš eilę metų, kai buvau JAV 
kunigų seminarijoje, dviejų ar 
trijų lenkų klierikų susibūri
mas buvo laikomas “klikos” 
sudarinėjimu. Už tokį dalyką 
grėsė pavojus būti pašalintam iš 
seminarijos. Dabar mes jieš- 
kome jaunų kunigų vadovauti 
lenkiškoms parapijoms ir jų 
nėra. Tos dienos jau praėjo — 
kopernikinis perversmas jau 
čia.Tai visiškai naujas dalykas.

Mes turime paties popiežiaus 
įgaliojimus per vyskupus. Jiem 
buvo nurodyta ne tik garsiuoju 
“Exul Familiae” dokumentu, 
kuris net nebuvo įgyvendintas 
JAV-se, bet ir Pauliaus VI 
ganytojiškuoju laišku, kuriame 
jis sako, kad kunigai turi būti 
pasiruošę kunigavimui. Jie turi 
būti augštos kokybės, pasišven
tę, išsilavinę, įaugę žmonių 
kalbon ir jų papročiuosna. Tik
tai tada jie yra pasiruošę ir gali 
tai tada jie yra pasiruošę ir 
gali eiti į savo žmones. Tas nu
rodymas nesiriboja pirmąja ar 
antraja karta, bet galioja, “kol 
tiktai reikės”— iki trečios ir 
ketvirtos kartos.

Mūsų įnašas
Šiuo labai paprastu būdu 

norėjau su jumis pasidalinti 
mintimis, kuriomis visi gyve
name ir galbūt išreiškiame 
tai, ką jaučiame, būtent, mes 
turime padaryti didelį įnašą 
kaip katalikai kunigai — kaip 
lietuviai kunigai, lenkai kuni
gai, prancūzai kunigai. Mes 
turime užduotį.

Kaip dažnai girdime, kad 
jauni kunigai nenori darbuotis 
tautinėse parapijose, nes tos 
parapijos mirštančios. Ar jie 
yra siaurapročiai ir nesupran
ta pilnai savo kilmės, ar abejin
gi savo pašaukimui - eiti pas 
žmones, vykdyti pilnutinį apaš
talavimo, misijų darbą.Tai pra
turtinimas ne tik savęs, bet ir 
dalinimasis su kitais savo pro
tėvių palikimu. Taigi, nėra pa
grindo jaunam kunigui nusi
minti dėlto, kad tik seni žmo
nės ateina į pamaldas. Jis turi 
didžiulį veiklos lauką, jeigu tik 
nori apsišarvoti kalba, papro
čiais ir pilnai pasiruošęs, eiti 
į žmones ir vesti juos Dievop.

Ir ne vien tai. Aš manau, kad 
trečioji karta norės praturtėti 
tautiniais lobiais ne iš reikalo, 
bet iš noro. Užbaigiant svarbu 
pabrėžti, kad negalime už
sidaryti “gete”. Mes nesame 
tokia tautinė grupė kaip Len
kijoje, Lietuvoje ar Rusijoje. 
Mes esame JAV-se. Turime 
mokėti ne tik priimti pašalinę 
įtaką į tautinį savo gyvenimą ir 
tuo jį turtinti, bet taipgi turi
me išmokti savuoju gyvenimu 
dalintis su pašaliečiais. Tada 
visu tuo bus paženklintas visas 
mūsų kasdieninis gyvenimas, 
nes bus išsaugotas tautinis 
savitumas. Tai praturtins visus, 
nes įvairių žmonių tarpe vyks 
bendradarbiavimas. K. Bend
rija tik vieno prašo, kad vieni 
su kitais gyventume darnoje ir 
taikoje, vieni kitus gerbdami, 
bendraudami, ir kad to siek
tume, Dievui padedant, visomis 
savo galiomis.

Paruošė kun. J. Staškus



Operos solistė VINCĖ JONUŠKAITĖ-ZAUNIENĖ-LESKAITIENĖ 1929 
metais Kaune. 1982 m. sausio 22 d. jai suėjo 80 metų. JAV Lietuvių Bendruo
menės Santa Monikos ir Los Angeles apylinkės š. m. kovo 6 d. jai rengia pa- 
gerbtuves. Sukaktuvininkė — dainos menininkė ir veikėja ten dabar gyvena

Tėvyne trykštanti poezija

Kanadietės rečitalis Čikagoje
Solistė Gina Capkauskienė dainavo Čikagos lietuviams

LEONARDAS J. ŠIMUTIS

Sausio 24-tosios sekmadie
nis buvo labai šaltas, gatvės 
ir šaligatviai apie Jaunimo 
Centrą apdengti ledu, tačiau 
salė ir net balkonas pilni klau
sytojų, laukiančių pasirodant 
Ginos Čapkauskienės su arijo
mis ir dainomis. Dalyvių gau
sa, be abejonės, liudijo jos po
puliarumą — kaip asmens ir 
kaip menininkės.

G. Capkauskienė turi gerą 
balsą, žavią išvaizdą ir gerai 
dainuoja. Ji buvo geriausia 
koloratūrinėse arijose. Visdėl- 
to kaikuriose arijose ir kelio
se dainose jos augštosios gai
dos vietomis nebuvo visai tiks
lios. Tai buvo pastebima ypač 
tolimesnėje programoje, kur 

I registras buvo augštesnis, in
tensyvumas člidesnis-geresnis. 
Šiaipjau jos dainavime nėra 
trūkumų. Švelniosios vietos 
buvo žavios, labai malonios 
klausyti, o kaikurios arijos 
ypatingai išryškino koloratūri
nį jos balsą.

Tarp lietuvių kompozitorių 
kūrinių buvo ir “Vandens ma
lūnėliai”, kurio autorius yra 
jaunas Montrealio kompozito
rius A. Stankevičius. Ši kompo
zicija rodo autoriaus talentą 
ir bus įdomu išgirsti būsimus 
jo kūrinius.

Klausytojai išprašė net ke
turis dalykus priedo.

Lituanistika Kento universitete
Tai JAV-bių universitetas 

netoli Klevelando, kuriame 
mokosi 25,000 studentų. Jų 
tarpe yra šimtinė lietuvių, o 
profesūroje — šeši lietuviai. 
Jau senokai profesūroje dirba 
lietuvių kilmės mokslininkas 
dr. John F. Cadzow, gerai 
mokantis lietuvių kalbą. Jis jau 
keliolika metų rūpinasi 
lituanistiniais mokslais. Jo 
rūpesčiu 1972 m. buvo įvestas 
lietuvių kalbos dėstymas. Visa 
programa apima 14 semes
trinių valandų. Studentai 
gauna atitinkamas užskaitas.

Yra ir kita lituanistinė pro-' 
grama, skirta lietuvių kultūrai. 
Ji apima 32 semestrines valan
das, kurių 14 dėstoma lietuviš
kai. Taip pat duodamos 
užskaitos.

Be to, prof. J. F. Cadzow pa-' 
stangomis Kėnio universitete 
yra sukauptas gausus lituanis
tikos rinkinys — apie 10,000 
knygų. Viena jų yra iš XVI š. — 
vienintelis egzempliorius 
Vakarų pasaulyje. Taipgi net
rūksta periodinių leidinių, 
spausdintų Vokietijoje, Ameri
koje ir kitur. Archyviniame 
skyriuje yra dr. J. Stuko, dr. D. 
Jasaičio, VI. Lišausko, A. Tre
čioko, “Dirvos” ir organizacijų 
lituanistinė medžiaga.

Lituanistiniams darbams 
finansuoti yra įsteigtas fondas 
— “Lithuanian Fellowship 
Fund”, kuriame jau yra 
sukaupti $32,000. Dar trūksta 
$18,000 iki $50,000. Sudarius šią 
sumą, iš palūkanų jau bus 
galima finansuoti studentus, 
siekiančius mokslo laipsnių 
lituanistikoje.

Solistei pagirtinai akompa
navo Alvydas Vasaitis, kuris 
Čikagos apylinkėje daugiau
sia ir akompanuoja lietuvių 
menininkams. Pastebėtina, 
kad turbūt solistei nebuvo įma
noma skirti daug laiko repeti
cijoms su akompaniatoriumi, 
tačiau rezultatai buvo labai 
patenkinami.

Pageidautina, kad rečitalių 
metu būtų uždrausta fotogra
fams daryti nuotraukas. Jų 
vaikštinėjimas, ypač foto apa
ratų šviesų blykčiojimai, kon
certo metu veikia labai išblaš
kančiai, trukdančiai.

Rečitalį rengė Ginos Čap
kauskienės plokštelei išleis
ti komitetas.

Solistė dainavo šiuos kūri
nius: Sibellos “L^ Girometta”, 
Campros “Charmant papillon”, 
Anono “L’amour de moi”, Ros- 
sino “La pastorella delle Al
pi”, Mozarto “Deh vieni, non 
tardar” iš Le Nozze di Figaro, 
Mozarto “Ach ich liebte” iš Die 
Entfuehrung aus dem Serail, 
Scarlatti “Se geloso e ii mio 
core” iš Endimione e Cintia, 
Karoso — “Meilė, jūra ir neri
mas”, “Rytą prie šaltinio” ir 
“Nevėloukit”, Gaidelio “Poe
tas”, Budriūno “Dainos gimi
mas”, Stankevičiaus “Vandens 
malūnėliai”, Jonušo “Vėl saky
si”, Thomo “Je suis Titanica” 
iš Mignon

Prof. J. Cadzow yra užsimojęs 
įsteigti dar vieną fondą 
moksliniams tyrimams, būtent, 
“Lithuanian Research Insti
tute”. Jo tikslas — finansuoti 
tiriamuosius mokslinius dar
bus. Į tuos darbus įeitų — 
lituanistų rėmimas, knygų rin
kimas, mikrofilmavimas, tel
kimas medžiagos lietuvių ar
chyvams, raštinės darbai, 
katalogavimas ir t.t. Tam 
tikslui reikia $200,000 pagrin
dinio kapitalo, kurio 
palūkanos būtų panaudojamos 
minėtiems užmojams. Tam in
stitutui čekius rašyti: Lithua
nian Research Institute, Kent 
State University, Kent, Ohio 
44242, USA.

Tikimasi, kad lietuvių visuo
menė abu minėtus projektus 
parems. Aukos Kento univer
sitetui gali būti nurašomos nuo 
pajamų mokesčių JAV-se. 
Laukiama ypač testamentinių 
palikimų.

Prof. J. F. Cadzow šiuo 
reikalu kalbėjo St. 
Petersburgo lietuviams ir pab
rėžė, kad jo projektai nesikerta 
su lituanistine katedra 
Ilinojaus universitete
Čikagoje. Jis kvietė lietuvių vi
suomenę padėti įgyvendinti 
minėtus projektus.

Visuomenės veikėjai, at
siliepdami į profesoriaus 
planus, sudarė pradinį rėmėjų 
būrelį, kurin įėjo: prel. J. Bal
konas, dr. Aldona Valis, kun. A. 
Stasys, kun. J. Gasiūnas, inž. A. 
Šukys, Viktorija Jakobson, A. 
Plepys, I. Valauskienė, T. Liut- 
kienė.

Naujieji Balio Gaidžiūno

STASYS SANTVARAS

Balys Gaidžiūnas, agrono
mas, visuomenininkas, politi
kas, redaktorius ir rašytojas, 
priklauso nuosaikiajam tauti
ninkų sparnui. Tik baigęs 
augštuosius mokslus, visa jau
na energija įsijungė į visuome
ninį darbą, į lietuvių ūkininkų 
dvasinės ir medžiaginės kul
tūros ugdymą. Vokiečių nacių 
okupacijos metu buvo suimtas 
kaip VLIKo vicepirmininkas, 
ištisus metus vokiečių 
kalėjimuose laukė Volksge- 
richto sprendimo — sušaudys 
ar pakars (kitokių sprendimų 
tas teismas anuomet nedary
davo)?...

Baliui Gaidžiūnui, kaip ir 
kitiem jo sparno vyram, Dievas 
ir tauta nebuvo tik nesektini ir 
nepasiekimi miražai. Jo būde 
glūdėjo ir tebeglūdi didžiai 
sena ir gili lietuviška tradicija: 
kai buvom pagonys, tai gynėm 
ne tik savo kraštą, bet ir savo 
tikėjimą; kai tapome 
krikščionimis — taip pat ginam 
ne tik Lietuvą, bet ir Dievo žodį 
savoj žemėj. Gaidžiūno šviesos 
šaltiniai — Dievas ir tauta iš 
tiesų ir yra ta versmė, iš kurios 
jis semia temas ir tikėjimą savo 
eilėraščiams.

Kai vieną kartą jau bandžiau 
apie Balio Gaidžiūno lyriką 
šnekėti, truputį paaiškinau, 
kad poezijos meno neapriboja 
jokia tematika. Čia gali kaip 
broliai išsitekti ir tie, kurie 
rašo patriotinę poeziją, ir tie, 
kurie užsidaro savo asmeninių 
patyrimų pasaulėly, ir tie, 
kurie aštrina plunksnas 
žmoniškumui ginti, ir tie, kurie 
tebetiki dar vis gyvybingesnių 
pamatų nerandantį šūkį 
“menas menui”. Jei tie 
“broliai” gan dažnai griebia 
vienas kitam už čiuprų, tai tas 
dažniausiai dedasi tik dėl 
menko ir niekingo dalyko — dėl 
asmeninės garbės didesnio 
trupinio!

Žinoma, nepaisant kurioj 
pusėj tokie “žygiai” yra or
ganizuojami, jie anaiptol ne
spindi žmogaus dvasine kul
tūra, nes tik Meilė yra šventas 
ir amžinas dalykas; neapyk
antą, taip įžūliai mūsų dienom 
skelbiamą, mes tikrai gerai 
pažįstam, kad galėtumėm ja 
pasitikėti. Kita vertus, 
menuose esminis dalykas vi
suomet buvo ne kas, ne kiek, o 
kaip į kūryboj gelmę pasineria.

Balys Gaidžiūnas nėra pri
rašęs storų poezijos rinkinių. 
Žengdamas per septintą gy
venimo slenkstį, visuomenei 
jis tegali pasirodyti tik su šiom 
savo eilėraščių knygom: “Jau
nystė arimuose” (1936), 
“Žaliuojanti žemė” (1937), 
“Rūpesčių dienos” (1946), “Sep
tyni paskutiniai Kristaus žo
džiai lietuvio maldose” (1980), 
“Mano kartos likiminiai metai” 
(1980).

Kaip regim, savitą atspalvį ir 
gan gyvą nuovoką apie Gaid
žiūno lyriką duoda jo knygų 
pavadinimai. Jis visada buvo 
ūkininkas realistas, ėjo kartu 
su savo tautos kasdienybe, su 
jos rūpesčiais, siekimais, siel
vartais, viltimis ir kančiomis. 
Tad ir Gaidžiūno poezija savo 
esme yra visuomeniška, pat
riotiška, Dievą ir tautą ti
kinčio žmogaus rašyta, net 
nesistengianti būti “labai poe
tiška”.

Šia prųga stabtelsim tik prie 
dviejų B. Gaidžiūno lyrikos rin
kinių — prie “Septynių pasku
tinių Kristaus žodžių lietuvio 
maldose” ir “Mano kartos liki- 
minių metų”. Tai dėl to, jog tai 
yra naujausi rašytojo 
literatūriniai darbai, o gal ir tų 
darbų viršūnė.

Septyni Kristaus žodžiai
“Septyni paskutiniai Kris

taus žodžiai lietuvio maldose” 
— savotiška poema, parašyta 
vadinamom baltom eilėm. Sep
tyniom Kristaus žodžiam — 
septynios lietuvio maldos, be 
to, poemos epilogas. Poetas 
naudojasi epiniu stilium, at
sigrįžta į Lietuvą, į jęs is
torinius išgyvenimus, į jos 
praeitį ir dabartį, į siekiamą 
laisvę savo žmonėm, jų namam, 
laukam ir jų dvasiai, išpažįsta 
Kristaus atpirkimo galią, meld
žia Jį pagalbos lietuvių tautai 
jos žemiškoj kelionėj. Kiek
vienas Kristaus žodis jun
giamas su Lietuvos rūsčia lem
tim. Be abejonės, tai ne tik epo, 
bet ir retorikos dalykai, kurie 
klausytojus ’ ir maldininkus 
ypač jaudino, kai poema buvo

eilėraščių rinkiniai, prisimenant autoriaus septyniasdešimtmetį

skaitoma 1980 m. gavėnios 
metu Klevelando Dievo Mo
tinos šventovėje.

Pirmas Kristaus žodis: “Tė
ve, atleisk jiems, nes jie neži
no, ką darą”.-B. Gaidžiūnas pir
mojoj maldoj taria, kad Pri
simenam maldoj, kai Tu mirei 
ant kryžiaus, Drauge minėdami 
ir savąją skausmingą dalią. Ir 
kad Kančioj nemirtų mūsų 
broliai 'iš namų išvyti, Kad 
mūsų žemė vėl pavasario 
žiedais žydėtų. Antras žodis: 
“Aš tau pažadu: dar šiandien 
su manimi būsi rojuje”. 
Poemos autorius savo antrąją 
maldą baigia šūksniu: o Vieš
patie, o Kristau, užgniaužk to 
persekiojimo kvailybę. Trečias 
žodis: “Motina, štai tavo sūnus. 
Sūnau, štai tavo motina”. Tre
čioj maldoj rašytojas pri
simena, kad ...ir mūsų motinos 
kančioje alpo, kai laisvės vyrų 
nužudytus kūnus niekino. Ket
virta? Kristaus žodis: “Mano 
Dieve, mano Dieve, kodėl mane 
apleidai?” Gaidžiūnas, at
siliepdamas į tą Išganytojo 
šauksmą, klausia: kodėl mus 
turi pančioti Tavim netikintys, 
kodėl malda negali kilt iki dan
gaus augštybių? Penktas žodis: 
“Trokštu!” į tą žodį poemos au
torius itin jautriai atsiliepia: 
mes trokštame, kad svetimi iš 
ten išeitų, mes trokštame, mes 
meldžiamės, mes tikime, kad 
Tu padėsi laisvės vainikus ir 
vėl iškelti. Šeštas žodis: “At
likta!” Čia poetas ,su sielvartu 
prabyla: bet vis negalime už
baigt ir pasakyt, kad atlikta, 
kad jau padarėm viską, ką 
padaryt reikėjo. Nors mūsų 
skausmas į Tavo skausmą re
mias... Septintas Kristaus 
žodis: “Tėve, į Tavo rankas 
atiduodu savo dvasią”. Čia 
Gaidžiūnas norėtų šventai už
baigti savo tėvynės ir tautos 
kentėjimų istoriją, bet “už
nuodytos dar vinys kalamos į 
mūsų kūną, dar tebelaužomi 
šventieji kryžiai, dar nenutilo 
tremtinių grįžimo giesmės... 
Epiloge, aštuntojoj maldoj, 
Balys Gaidžiūnas dar kartą at
sigrįžta į Kristaus kančią, o į 
Lietuvą prabyla tokiu posmu:
Brangi tėvynė, kana ten laukdavom 
Prisikėlimo džiaugsmo!
Kai iš nakties praplyšdavo balta obels 
šakelė —
Už tai dėkojom Tavo rankom, kadais 
prie kryžiaus kaitom.
O kai sulaukdavom rugių žydėjimo 
tvankiam vidudieny,
Kai dulkių debesėliai gimdė duonų 
kasdieninę, •
Atrodo, lyg ir protėviai laukais nueina 
su vėliavom iškeltom.

Posmas, kaip matom, yra 
kupinas mum pažįstamo 
peizažo šilimos, savo ir supran
tamo graudulio, nenutrūkstan
čio ryšio atspindžių su artima 
ir tolima praeitim. Ir poetinio 
lyrizmo jame taip pat nestinga.

Balio Gaidžiūno poemos 
“Septyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai lietuvio maldose” met
rika skelbia, kad to darbo at
siradimą paskatino kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. Irtai 
yra prasmingos iniciatyvos vai
sius. Tiesa, kaikas gali tarti, jog 
tai yra taikomoji poezija. Bet, 
ir tokia būdama, savo prasmės 
ji nepraranda kaip šauksmas į 
mūsų laiko apkurtusį, artimo 
meilę praradusį ir sužvėrėjusį 
žmogų. Aplamai paėmus, tai 
savaimingas Balio Gaidžiūno 
darbas, toks vienintelis 
lietuvių išeivių poezijos 
baruose.

Bežemės kartos sielvartai
Balio Gaidžiūno lyrikos rinki

nys “Mano kartos likiminiai 
metai”, dail. Jono Račilos itin 
rūpestingai ir dailiai 
apipavidalintas, jau susilaukė 
palankių atsiliepimų, o taip pat 
ir gan grubaus nuvertinimo. 
Meninis grožinio rašto lygis, 
žinoma, yra svarbus dalykas, 
bet juk nemažiau yra svarbi ir 
rašytojo asmenybė, bandanti 
paliudyti savo laiką ' ir jo 
įvykius. Jei iš to nuotolio pajėg- 
tumėmem žiūrėti, gal būtumėm 
objektyvesni ir šviesesni.

Pats rinkinio vardas — “Mano 
kartos likiminiai metai” 
apibūdina jo turinį. Tą rinkinį 
sudaro šie penki eilėraščių cik
lai: įvadinis, “Mano kartos 
likiminiai metai” (šis padalin
tas į tris poskyrius), “Skausmo 
dainos”, “Maldos” ir “Laiškai”. 
Minties požiūriu, gal tiksliau — 
minėtame bandyme pažvelgti į 
savo laiką ir jo įvykius — ran
dame asmeninių Balio Gaid
žiūno išgyvenimų (jie, kaip 
žinom, kartais buvo tikrai 

dramatiški), atoskambio 
tragiškų nelaimių, kurias iš
gyvena lietuvių tauta, na, ir 
nemažai gyvo jausmo gimtajam 
kiemui, gimtajam sodžiui ir jo 
žmogui, mylimam sentėvių ir 
tėvų kraštui. Ir tai yra atskiro 
asmens pasisakymai, atskira jo 
giesmė, šiuo atveju — Balio 
Gaidžiūno pasisakymai ir gies
mė, tai kitokia ji ir negali būti.

Be abejonės, II-jo pasaulinio 
karo tragedija, Rytų ir Vidurio 
Europos tautų išgyventos 
nelaimės. ir žvėriškas jų 
naikinimas, jų tarpe ir lietuvių 
tautos bei jos piliečių žudymas, 
kurį vykdė Apokalipsio žvėrys, 
— yra neaprėpiamo dydžio 
epopėja. Reikia gilių ir ne
trumpo laiko studijų, reikia 
genijaus sugebėjimo ir įžval
gumo tai epopėjai aprėpti ir jos 
niekšybėm atskleisti. Ar mes 
tokį genijų jau matom? Tuo 
tarpu jodarnėra,ogal irniekad 
jo nesulauksim, nes medžiaga 
yra perdaug sudėtinga, neap
sakomai baisi ir kruvina.

Kai lakštingalos tyli, pras
mingi bei mieli darosi ir žvir
blių čirškėjimai. Ir jau nemažai 
turim tų pilkų paukščių. Vieno 
giesmė yra skaidri ir galinga, 
kito graudi ir sielvartinga, o tre
čio gėla daužosi į tikrovės var
tus, dar kraujo nuosėdom apr 
tekusius. Čia ir Balys Gaid
žiūnas kuria vaizdą Europos, 
kurią mes, rytiečiai, ilgus 
metus tikėjom ir vadinom did
žiai kultūringa šalim, (o ko iš 
ten sulaukėm?):
Taip neseniai Europa degė — 
Degė gatvių akmeninis grindinys, 
Genijų išmūrytos bažnyčios, 
Viduramžiais statytos pilys, 
Iš vario lieti imperatoriai, karaliai, 
Marmuriniai vyskupai, 
Rašto žmonės ir eretikai.

Kaip regim, čia ir yra atspin
dys gėdingos tikrovės, kurią 
mes išgyvenom drauge su “kul
tūringąja” Europa. Bet štai dar 
viena Gaidžiūno-strofa, kitokia, 
daugiau asmeniška:
Ėjau jieškot pavasario,
Visur aš jį radau:
Dirvono grumstą plėšiančioj žolėj, 
Žilvičio bundančioj šakoj
Ir tavo akyse,
Kada anapus upės
Auksinio lino plaukus draskė vėjai, 
O tu juokeis visiems
Ir sveikinai rankas iškėlusi: 
Pavasaris!

Balio Gaidžiūno stilius yra 
tikrovinis, frazė šilta ir pa
prasta. Ir forma — dažniausiai 
nerimuotas eiliavimas, laisvi 
ritmai. Bet į savo stilių ir formą 
Balys Gaidžiūnas pajėgia 
sutelkti apstą žmogaus 
patyrimų ir išgyvenimų, 
gyvenimiško paprastumo ir 
jaukumo, nemažai dvasinės 
šilimos, o taip pat kančios rūs
tumo ir sielvarto.

Savaime aišku, B. Gaidžiūnas 
nesiveržia į poezijos meno 
naujoves, nebėga iš savo laiko, 
jis turi atskirą taką, kuriuo ir 
bando eiti atviru veidu ir atvira 
širdim. Žemės ūkio kultūros 
ugdymui nemažą kiekį savo 
jėgų jis atidavė Lietuvoj, savo 
dvasia ūkininkas jis tebėra ir 
Amerikoj: augina daržoves, ag
rastus, avietes, slyvas ir 
obuolius, šienauja savo ūkio 
pievas. Ir rašo lyrinius eilėraš
čius, kurie juk niekam duobės 
nekasa.

(Iš “Mūsų žingsniai” 1981 m. 
36 nr.).

Atsiųsta paminėti
ŽVAIGŽDYNŲ SONATOS. Lietu

vių poetų išeivijoje eilėraščiai apie 
M. K. Čiurlionį. Sudarė ir redagavo 
Alfonsas Tyruolis. Antologija ilius
truota M. K. Čiurlionio grafikos dar
bais bei piešiniais. Išleido “Ateitis”. 
Southfield, Mich. 1981 m., 102 psl. 
Kaina — $9.00. Leidinys gaunamas 
pas platintojus arba leidykloje 
(17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich 
48075, USA).

Aloyzas Baronas, MIRTI VISADA 
SUSPĖSI. Romanas. Išleido “Į Lais
vę Fondas Lietuviškai Kultūrai Ug
dyti”. Aplankas ir viršelis — Nijolės 
Vedegytės-Palubinskienės. Spaudai 
paruošė Aloyzo Barono bičiuliai. 
Čikaga, 1981 m., 264 psl.

PERSPEKTYVOS, 1981 m. 20 ir 
21 nr. Iš serijos “Lietuvos pogrindžio 
spauda” 4 ir 5 nr. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės leidinys (5620 So. 
Claremont Ave., Chicago IL 60636, 
USA). Prenumerata — 6 leidiniai 
$20.00.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, 
1981 m. 9 nr. Eina 58-ti metai. Mė
nesinis religinio-patriotinio turi
nio žurnalas, leidžiamas pranciško
nų. Redaktorius — T. Viktoras Gi
džiūnas, OFM, administratorius — 
T. Rafaelis Šakalys, OFM. Metinė 
prenumerata — $5.00. Adresas: 
Franciscan Monastery, Beach 
Street, Kennebunkport, ME 04046, 
USA.
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O lull I Hilu II VEIKLOJE
LITUANISTINIO TYRIMO IR VILNIAUS KONSERVATORIJOS

STUDIJŲ CENTRAS jau yra įre
gistruotas Ilinojaus valstijos įstai
gose kaip “Lithuanian Research and 
Studies Center”. Jam -gautos visos 
pelno nesiekiančios organizacijos 
privilegijos. Centras rinks lituanis
tinę medžiagų — knygas, žurnalus, 
laikraščius, dokumentus, nuotrau
ka^ iš lietuvių gyvenimo, rūpinsis, 
kad nepražūtų vertinga istorinė 
medžiaga. Iniciatyvos centrui įsteig
ti ėmėsi grupė organizatorių — dr. 
Jonas A. Račkauskas, dr. Vytenis B. 
Damušis, Jonas Dainauskas, Česlo
vas Grincevičius, kun. Vaclovas Gu
tauskas, SJ, Bronius Kviklys, dr. 
Arūnas Liulevičius ir dr. Tomas 
Remeikis. Naujoji institucija, glo
bojama Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto, prisiglaus Čikagos Jau
nimo Centre.

DVYNUKAI ASTRA IR ALFRE
DAS ŠALČIAI V. Vokietijoje yra 
įdainavę liaudies dainų ir pramogi
nės muzikos plokštelę “Pavasaris”. 
Ši lietuviška plokštelė su persiun
timu kainuoja $10. Ją galima užsi
sakyti pas A. K. Šalčius, Kuemmel- 
pad 10, 2903 Bad Zwischenahn, W. 
Germany.

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS ME
TUS Dievo Motinos parapija Kle- 
velande pradėjo sausio 24 d. savo 
auditorijoje surengtu šio miesto sim
foninio orkestro koncertu, kurin tu
rėjo būti įjungtas šios minties ini
ciatorius pianistas Antanas Smeto
na ir poetas Stasys Santvaras. A-. 
Smetona, paslydęs savo kieme ir su
sižeidęs dešinę ranką, koncerte ga
lėjo dalyvauti tik kaip klausytojas. 
Jo atskirą rečitalį parapija surengs 
kovo 13, šeštadienį, 7 v.v. Simfoni
nis Klevelando orkestras, įsteigtas 
1937 m., diriguojamas W. B. Slocu- 
mo, koncertą pradėjo A. Coplando 
“Iškilminga giesme paprastam žmo
gui”, atspindinčia Amerikos nuo
taikas II D. karo pradžioje. Pirmo- 
jon d a 1 i n taipgi buvo įtraukta L. 
Beethoveno “Egmonto” uvertiūra, 
antrasis A. Coplando kūrinys “Lin- 
colno portretas”. Atliekant šią kom
poziciją, prezidento kalbų ištraukas 
lietuviškai skaitė S. Santvaras. Pir
mą koncerto dalį užsklendė Juliaus 
Gaidelio “Allegro scherzando” — 
trečioji jo ketvirtosios ■ simfonijos 
dalis. Pradedant antrąją koncerto 
dalį, dirigentas W. B. Slocumas da
lyvius supažindino su simfoninio 
Varšuvos orkestro pirmuoju smuiki
ninku. Jaunasis Michael Kornel, bū
damas 15 metų amžiaus, pokaryje su 
tėvais apsigyveno Australijoje, bet 
vėliau grįžo Lenkijon. Dabar jį, at
vykusį į JAV, užklupo karė stovio 
paskelbimas. Kadangi M. Kornel 
yra “Solidarumo” unijos narys, čia 
teks pasilikti ilgesnį laiką. Su4>rkes- 
tru jis atliko antrąją J. S. Bacho 
“Koncerto C-moll” dalį, palydėtas 
nuoširdžiais plojimais. Koncertas 
buvo užbaigtas S. Rachmaninovo 
koncertu fortepijonui. Susižeidusį 
A. Smetoną pakeitė ukrainietis pia
nistas Romanas Rudinskis, bičiulis 
iš studijų laikų. Sekantis simfoni
nio orkestro koncertas yra numaty
tas š. m. spalio 24 d., kai bus šventi
namas Klevelando lietuvių atstaty
tas Laisvės paminklas, kurį buvo su- 
griovęs nelaimingai atsitrenkęs au
tomobilis.

VALSTYBINIS KENTO UNIVER
SITETAS sausio 10 d. savo televi
zijos studijoje vaizdajuostėn įrašė 
vieną valandą trunkantį Klevelando 
“Grandinėlės” lietuviškų šokių fil
mą, kuris buš rodomas televizijos 
laidose bei universitetų studijose. 
Dvi filmo kopijas gavo JAV ir Ohio 
meno organizacijos. Po vieną kopiją 
bus parūpinta “Grandinėlei” ir JAV 
LB kultūros tarybai. Iniciatyvos 
ėmėsi universiteto televizijos stu
dijų rež. Edwardas Jurewiczius sa
vo projektui apie etninį meną ir 
menininkus. Tas projektas apima 
šokį, muziką ir tautinį meną. Etni
niam šokiui jis pasirinko “Grandi
nėlę”, pažadėdamas įjungti ir svar
besnius elementus iš Klevelando 
lietuvių kolonijos. Tas pasiūlymas 
buvo gautas 1981 m. balandžio mė
nesį. “Grandinėlės” vadovo Liudo 
Sagio, pasirašiusio sutartį, laukė 
nelengva problema, nes programai 
paruošti trūko pinigų ir žmonių. 
“Grandinėlės” jaunimas betgi entu
ziastiškai pasisakė už filmą. L. Sa- 
gys filmui pasirinko tris dalis — tra
dicinių šokių, darbo šokių ir vestu
vinę siuitą. Tradiciniams šokiams 
atstovavo: Kepurinė, Rokiškėnų šo
kis, Blezdingėlė ir Džigūnas, dar
bo šokiams — Pakrėstinis, Malūnas, 
Tolkašokis ir Aštuonytis, vestuvi
nei siuitai — Sadutė, Rezginėlė, Do
vanų šokis ir Suktinis. Muzikinę da
lį tvarkė Rita Kliorienė, orkes- 
tracijas — Jonas Pažemis. Talkon 
teko kviesti ir buvusius “Grandinė
lės” narius bei nares. Dainavimą su
stiprino S. Lenkauskaitė, D. Sušins- 
kaitė-Sirgidienė ir M. Bankaitytė 
iš "Nerijos” ansamblio. Sceninį 
motinos vaidmenį atliko keturių šo
kėjų mama Nijolė Kiparskienė. In
tensyviai ruoštis filmavimui teko 
keturis mėnesius. Universitete bu
vo surengtos dvi repeticijos. Kai 
atėjo sausio 10 d., Klevelande bei 
apylinkėse siautė sniego pūga. Šo
kėjus į Kentą nuvežti atsisakė 
net jiems autobusą parūpindavęs 
YMCOS direktorius. Filmavimo ne
buvo galima atidėti, tad teko jieš- 
koti gerus automobilius turinčių 
“Grandinėlės” narių tėvų. Bendro
mis pastangomis gamtinė kliūtis bu
vo įveikta. Pats filmo įrašymas vaiz
dajuostėn truko astuonias valandas. 
Tik vėlai vakare visi labai nuvargę 
grįžo Klevelandan.

Klaipėdos teatrinio fakulteto re
žisūros specialybės diplomantai su
rengė vakarą “Džiaugsmo bejieš- 
kant”. Pirmon dalin buvo įjungtas A. 
Arbuzovo “Tanios” spektaklis, at
liekamas jau 25-tą ir paskutinį kar
tą. Su šiuo spektakliu buvo lanky
tasi Klaipėdos, Plungės, Raseinių, 
Šilalės, Telšių rajonuose. Antroji 
dalis buvo skirta visų ketverių me
tų režisūrinių darbų ištraukoms. 
Busimųjų režisorių pasirodymą ste
bėjo režisūros katedros vedėjas Ge
diminas Šimkus, aktoriaus meis
triškumo pagrindų dėstytojas Ri
mantas Nedzveckas.

RASEINIUS GARSINA vokalinis- 
instrumentinis ansamblis, prieš 
penkerius metus įsteigtas brolių 
Alvido ir Gintauto Tautkų. Prie an
samblio veikiančiai tautinių šokių 
grupei vadovauja L. Liubeckaitė. 
Ansamblis yra laimėjęs pirmą vietą 
respublikiniame tokių vienetų kon
kurse Alytuje, gražiai pasireiškęs 
“Žemaitijos taurės” konkursuose 
Telšiuose.

SONATŲ KONCERTAN vilniečius 
pakvietė du Vilniaus konservato
rijos docentai — smuikininkas K. 
Kanišauskas ir pianistas E. Ignato- 
nis. Savo koncertuose jiedu sten
giasi supažindinti klausytojus su 
Lietuvoje retai atliekamais kūri
niais. Šiame koncerte skambėjo esto 
K. Sinko, prancūzų J. Francaix, A. 
Honeggerio, rumuno Dž. Enesku 
sonatos.

KOMPOZ. VIKTORAS BUDREVI- 
ČIUS savo kūrinių koncertą suren
gė Vilniaus konservatorijos salėje. 
T. Šumsko vadovaujamas konserva
torijos dirigavimo katedros mergi
nų choras, birbynininkas A. Jonušas 
ir skaitovas G. Storpirštis atliko 
chorinę jo poe'mą poeto V. Bložės 
žodžiais “Raliavimai”, sol. J. Čiuri- 
laitė ir pianistė V. Vitaitė — voka
linį ciklą poetės J. Degutytės žo
džiais “Tarp . saulės ir netekties”. 
Antrojon koncerto dalin buvo įjung
ta antroji V. Budrevičiaus koncer
to smuikui ir orkestrui dalis, atlie
kama smuikininko A. Stulgio ir pia
nistės V. Vitaitės. Keletą V. Budre
vičiaus dainų padainavo J. Pavi- 
lonio vadovaujamas mišrus Aly
taus kultūros namų liaudies choras 
“Putinas”. V. Budrevičius yra Dzū
kijos krašto sūnus, pamėgęs jaus-- 
mingas liaudies dainų intonacijas. 
Jo kūrybiniam kraičiui priklauso 
keli šimtai harmonizuotų liaudies 
bei autorinių dainų, nemažai stam
bių kantatinio-oratorinio žanro, 
simfoninių ir kamerinių kūrinių.

LUOKĖS SOVCHOZO SAVIVEIK
LININKŲ ANSAMBLIS, prieš 10 me
tų įsteigtas Luokės vidurinės mokyk
los mokytojos Joanos Misiūnienės, 
paruošė naują praėjusio šimtme
čio dainų programą. Vadovė yra pa
sižymėjusi senovinių žemaitiškų 
dainų, šokių ir žaidimų garsintoja. 
Daug vakarų ji yra praleidusi pas 
seniausius kaimo dainorius, užrą- 
šinėdama jų pačių bei jų tėvų dai
nuotas dainas. Saviveikliniame an
samblyje šoka ir dainuoja amžiaus 
septyniasdešimtmetį perkopusios 
Zofija Daunienė, Bronė Kaulavi- 
čiūtė, Zofija Kondratienė, laiškane
šys Tomas Laurinavičius, mokyto
jas Jonas Misiūnas. Ansamblis su 
savo koncertais yra aplankęs visus 
Lietuvos miestus, daugelį rajoni
nių centrų, dalyvavęs televizijos 
programose. Viena ansamblio pro
grama yra išleista atskira plokštele.

KAUNIEČIAI STUDENTAI, va- ' 
dovaujami Vilniaus universiteto 
Kauno skyriaus vakarinio fakulteto 
dėstytojo Alvydo Butkaus, praėju
sią vasarą rinko medžiagą vardynui 
Babtų, Batniavos, Čekiškės, Paba
lių, Panevėžiuko, Raudondvario, 
Vilkijos ir Užpalių apylinkėse. Eks
pedicijos dalyviai buvo padalinti 
į keturias grupes, kurių kiekvienai 
teko po dvi apylinkes. Pačioje Pa
kaunėje buvo rasta kalbotyrai dar 
nežinomų vardažodžių: upeliai Šar- 
kakojis, Ovingė, Tiškupis, Verdek- 
lė, Vigeinis, pievos Nemunynas, Ve- 
desa, Starklė, Vertauja. Iš užrašy
tų įdomesnių vietovardžių minimi — 
Nevėžio vingis Ragija, Peklaraistis, 
Perkūnravis, Žirnakalnis, Lėkšta- 
kalnis. Ekspedijos metu užrašyti 
vardynui skirti 3.786 vienetai, kurie 
buvo perduoti Lietuvos Mokslų Aka
demijos lietuvių kalbos ir literatū
ros institutui. Vertingų liaudies dai
nų Panevėžiuke į magnetofono juos
tas įdainavo seserys K. Dvareckie- 
nė ir A. Alaburdienė, A. ir J. Bačė- 
nai, V. Tiškauskienė, E. Jančiaus
kienė, Raudondvario apylinkėje — 
O. Pempienė. Kauno rajono vardy
nas dabar jau yra beveik surinktas, 
išskyrus Domeikavos, Karmėlavos 
ir Vandžiogalos apylinkes, kur dar
bas bus tęsiamas sekančiais metais.

VILNIAUS TAPYBOS PARODA, 
rengiama kas treji metai, jungia 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos daili
ninkus. Ši paroda buvo pradėta reng
ti 1969 m. dail. J. Švažo iniciatyva. 
Joje Latvijai ir Estijai atstovauja 
po 15 tapytojų, Lietuvai — dešimčia 
daugiau. 1981 m. gruodžio 29 d. ati- 
daryton parodon, kuri buvo jau 
penktoji, įsijungė ir du maskviškiai 
dailininkai. Bendras dalyvių skai
čius pasiekė 57 su maždaug 180 kūri
nių. Įvairios parodos premijos pa
skirtos: Lietuvos atstovams — A. 
Savickui, S. Veiverytei, A. Stasiule
vičiui ir V. Ciplijauskui, Latvijos — 
I. Heinrichsonui ir E. Grubei, Esti
jos — P. Mudistui ir T. Vintui, sve
čiui iš Maskvos A. Nikičiui. 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

CHOLKRn

90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind. 14 %
term, indėlius 1 metų 14’/2% 
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų s-tq 15 %
spec. taup. s-tą 14 %
taupomąją s-tą 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 18Į/2%
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: 

1 
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

CTEDUAII’C EIIDC 406 Roncesvalles Avė. 
d I CI IiAR O lUfiO Telefonas 536-5936 ir

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus' 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 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F, 
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Žymusis teniso žaidėjas VITAS GERULAITIS, dalyvavęs Molsono bendrovės 
surengtose tarptautinėse varžybose Toronte

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

džeto autorių A. MacEacheną. 
Priešingu atveju esąs nesude
rinamas nuomonių skilimas 
vyriausybėje, kurio ji nega
linti toleruoti.

Nedarbo atneštos problemos 
yra naudingos tik krašto ap
saugos ministerijai, staiga 
susilaukusiai net 10% daugiau 
savanorių j karines pajėgas. 
Norinčių į jas įstoti jaunuolių 
prašymai per paskutiniuosius 
metus pasiekė 35.000. Šiuo 
metu karinėms Kanados 
jėgoms priklauso apie 82.000 
vyrų ir moterų. Didžiąją jų dalį 
sudaro kadrai. Pensijon 
išeinantiems nariams pakeisti 
reikia kasmet 8.000. Pastarųjų 
metų laikotarpyje buvo 
priimta 13.000 jaunuolių. Šiuo 
klausimu įdomią studiją 
paruošė Kanados senato 
komitetas, patariantis karines 
biudžeto išlaidas padidinti 
$1,3 bilijono sekantiems pen- 
keriams metams. Esą tada re
guliarių karių skaičių būtų 
galima padidinti 12.000 vyrų, 
neužmirštant ir atsargos karių. 
Aktyvioji tarnyba tada 
susilauktų apie 92.000 narių, o 
atsargos vienetai padidėtų iki 
47.500. Pasak komiteto 
studijos, Kanada dabar 
negalėtų atlikti karinių savo 
įsipareigojimų Atlanto Sąjun
gai. Europoje Kanada šiuo 
metu turi tik 5.400 karių. Jų 
skaičius 1985 m. galėtų pakilti 
iki 5.400, o 1987 m. pasiekti 
10.000. Karo atveju Kanada turi 
siųsti savo karius Norvegijai 
ginti, bet šiam pažadui įgyven
dinti ji neturi paruoštų vyrų. Jų 
labai menkas atsargas 
sumažino įsijungimas į 
Jungtinių Tautų karo paliaubų 
priežiūrą. Atlanto Sąjungoje, 
proporciniu požiūriu verti
nant, mažiau savo metinės 
apyvartos karo reikalams už 
Kanadą teskiria Liuksembur
gas. Kanados karo aviacija vis 
dar naudojasi pasenusiais 
naikintuvais, pėstininkai — 
pasenusiais tankais, laivynas 
— senais ir dažnai gendančiais 
laivais, kurių neužtenka net 
pakrančių apsaugai.

Ontario Gydytoju Draugijos 
rekomenduotą rotacinį vienos 
dienos streiką praėjusią 
savaitę pradėjo Otavos, 
Windsoro, Chathamo ir Sar- 
nijos gydytojai. Oficialiai tas 
streikas vadinamas .studijų 
sesija, kurioje dalyvavo apie 
du trečdaliai gydytojų, už
dariusių savo kabinetus, nu
traukusių darbą ligoninėje. 
Draugija nori, kad provincinė 
OHIP sveikatos drauda iš
mokas už gydytojų paslaugas 
padidintų 31,5% ir įvestų regu
liarų jų didinimą pagal in
fliacijos atneštą pragyvenimo 
pabranginimą. Provincinė vy
riausybė, remdamasi savo 
duomenimis, teigia, kad vi
dutinis metinis gydytojo uždar
bis, atskaičius turėtas išlaidas, 
yra pakankamai augštas — 
$83.000, nepateisinan
tis tokių didelių reika
lavimų. Londone ir Hamil
tone gydytojai netgi pra
dėjo protesto demonstracijas, 
susilaukusias maždaug treč
dalio gydytojų tose vietovėse 
bei jų apylinkėse.

Ontario NDP socialistų xpar- 
tija atsistatydinusį savo vadą 

M. Cassidy pakeitė federacinio 
parlamento nariu Robertu 
Rae, kuris tame parlamente 
buvo finansinių reikalų 
kritiku. Jis. buvo išrinktas 
naujuoju vadu pirmame bal
savime 1.356 balsų dauguma. 
Antroje vietoje liko R. 
Johnstonas su 512 balsų, tre
čioje — J. Foulds su 232. Tai 
buvo jau penkti provincinės 
NDP partijos rinkimai jos 40 
metų istorijoje. R. Rae kalba 
apie naujus šios partijos 
horizontus, jos pergalę sekan
čiuose parlamento rinki
muose. Faktas betgi lieka 
faktu, kad socialistai nė karto 
nėra laimėję Ontario par
lamento rinkimų nei su 
ankstesniu savo CCF vardu, nei 
dabartiniu NDP. Dėlto jiems ir 
tenka dažnai keisti vadus. Pro
vinciją be jokios pertraukos 
jau beveik 39 metus valdo kon
servatoriai. Vilties socialis
tams teikė jų vadas S. Lewis, 
1971 m. iškovojęs pirmaujan
čios opozicinės partijos vardą 
su 38 atstovais. Sekančiuose 
1977 m. rinkimuose partija vėl 
nukrito trečion vieton. Nieko 
nepešė ir 1978 m. vadu iš
rinktas M. Cassidy, pa
skutiniuose rinkimuose par- 
lamentan grįšęs tik su 20 
atstovų. Trečią vietą užimantys 
socialistai iš tikrųjų savo egzis
tavimu tik padeda laimėti rin
kimus konservatorimas, ati
traukdami dalį balsų nuo pro
vincinės liberalų partijos, kuri 
taip pat jieško naujo vado atsi
statydinusiam S. Smithui 
pakeisti. Blogiausia, kad R. 
Rae, pasitraukęs iš Kanados 
parlamento, negalės dalyvauti 
Ontario parlamento veikloje, 
kol jin nepateks papildomuose 
rinkimuose. Dėl jo iš par
lamento turės pasitraukti vie
nas socialistų atstovas iš kurios 
nors saugios apylinkės.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Krepšinio rungtynės. Vasario 7 d. 
Prisikėlimo par. salėje įvyko 
draugiškos vyrų krepšinio rungtynės 
tarp Aušros ir Vyčio komandų. Pirmą 
kėlinį Vytis vedė ir pirmą puslaikj 
baigė 41:39. Antrą puslaikį Aušros 
vyrai perėmė dominavimą aikštėje 
bei prie lentų ir laimėjo rungtynes 
91:75. R. Kaknevičius ir Žulys buvo 
sunkiai uždengiami. Prie jų gerai de
rinosi likusieji komandos žaidėjai.

Aušros komandoje žaidė: R. Kak
nevičius 34, S. Žulys 18, R. Underys 4, 
V. Gataveckas 16, S. Arlauskas 17, K. 
Bartusevičius 2, V. Dementavičius.

Sekančios vyrų krepšinio 
rungtynės Aušra-latviai — vasario 21 
d.. 12.30 v. Prisikėlimo salėje.

Aušros jaunių B ir C klasės krep
šininkai pradėjo žaisti Metropolitan 
Basketball Association pir
menybėse. ,

Vasario 5 d. Aušros B komanda (16 
metų ir jaunesni) laimėjo prieš Vytį 
pasekme 76:50. Jauniai C (14 metų ir 
jaunesni) pralaimėjo rungtynes 
prieš Scadding 48:21. Vasario 8 d. 
jauniai C laimėjo rungtynes prieš 
Martingrove 41:36.

Jaunių komandų vadovas — Rimas 
Miečius, pavaduotojas Barry Wilkin
son. K. Š.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos ledo ritulio šešias

dešimtmečio sukaktis buvo 
paminėta šio sporto veteranų 
rungtynėmis Kaune, “Žalgirio” 
aikštyne. Dvi komandas buvo sudarę 
Kaune ir Vilniuje gyvenantys vet
eranai. Laimėjo kauniečiai 3:2 rezul
tatu. Šia proga primenama, kad pir
mos draugiškos ledo ritulio

Ateitininkų žinios
Moksleiviai ir studentai sparčiai 

ruošiasi Užgavėnių karnavalui, kuris 
įvyks Lietuvių Namuose vasario 20 d. 
Ruošos detalės — paslaptis, nes 
paviljonai konkuruoja premijoms.

Jaunučių susirinkimas — vasario 
17, trečiadienį. Lietuvių Vaikų 
namuose. Reikia atsinešti “šeimos 
medžio” užpildytą lapą. Jaunučiams 
labai kruopščiai vadovauja Rita 
Parėštytė.

Studentai kviečia visus lietuvius 
studentus, ne tik ateitininkus, To
ronte ir apylinkėje dalyvauti 
ruošiamose rekolekcijose kovo 6-7 
d.d. Informacijas teikia A. Rašymas 
233-7757. L. U.

Skautų žinios
• Vasario 16 iškilminga "Šatrijos” 

ir “Rambyno” tuntų sueiga įvyko va
sario 7 d. Prisikėlimo par. salėje, 
dalyvaujant gražiam būriui skautų- 
čių tėvelių bei svečių. Įžygiavus su 
daina ir vėliavomis skautams-ėms, 
komendantas ps. Marius Rusinas 
pakvietė pradėti sueigą kun. L. 
Janušką. OFM, su malda. Toliau — 
vienetų šūkiai, skirti Vasario 16 
progai, LSS Seserijos-Brolijos bei 
tuntų įsakymai, apdovanojimai, 
pakėlimai, įžodis. Visits ap
dovanotus sveikino rajono vadas v. s. 
V. Skrinskas. Surengtas laužas 
gražiomis stovyklos dekoracijomis 
papuoštoje aplinkoje. Vadovavo vyr. 
sk. Vida Senkienė jir ps. Arūnas 
Kalinauskas. Stp. Kairio-muzikinio 
vieneto kanklininkės atliko kelias 
dainas, į kurias jungėsi skautės-ai ir 
svečiai. Mažieji ir didieji skautai 
džiugino visus gražiom de
klamacijom. Laužas užbaigtas vaka
rine skautų malda. Po sueigos kun. ' 
Birutės vyr. skaučių d-vės sesės visus 
vaišino kavute ir pyragaičiais.

• Vasario 16 proga LSS Seserijos ir 
Brolijos apdovanoti bei pakelti: į 
paskautininko laipsnį s. vyt. v. si. Al. 
Senkus, s. vyt. v. si. Tomas Sen
kevičius. Lelijos ordinu apdovanoti
— a. a. s. Marytė Kalinauskienė ir v. 
s. Leonas Kalinauskas; ordinu už 
nuopelnus — ps. Gerda Tarvydienė, 
ps. Kastytis Batūra; vėliavos žymeniu
— v. sk. v. si. Laima Karosaitė. v. sk. v. 
si. Judita Melnykaitė, v. sk.sl. Birutė 
Batraks; pažangumo žymeniu — si. 
Paulius Karosas, si. Alvydas Saplys, 
si. Paulius Sukauskas.
• S. Stp. Kairio muzikinio vieneto 

ilgametėms kanklininkėms įteikti 
auksiniai vieneto ženkliukai — Al
donai Sendžikaitei, Gailei 
Šaltmiraitei, Mirgai Šaltmiraitei.

• Muzikas-solistas V. Verikaitis už 
pagalbą s. Stp. Kairio muzikiniam 
vienetui apdovanotas auksiniu vie
neto ženkliuku ir LSS 60 metų sukak
ties proga skautybės rėmėjo ženklu.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautai-ės uniformuoti vasario 21 d. 
dalyvaujame Prisikėlimo šventovėje 
10 v. r. Vasario 16 pamaldose. Ren
kamės 9.30 v. r. Prisikėlimo par. 
salėje. Taip pat visi stenkimės 
dalyvauti Vasario 16 minėjime 
Anapilyje.

• “Rambyno” tunto tuntininko 
pavaduotojo pareigoms paskirtas ps. 
Marius Rusinas.

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1 576 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namu 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 
parduodanti, 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 am g mį 
TORONTO LIETUVIU PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE ”

MOKA: = \ IMA:
14 % už 90 dienu term, indėl. =
14 % už 6 mėn. term, indėlius E už asm. paskolas
14’/į% už 1 m. term, indėlius Ę nuo 18’/į%
13 % už 3 m. term, indėlius =
15 % už pensijų planą E
14 % už namų planą = už mortgičius nuo 17%%
14 % už specialią taup. sąsk. E
11 % už taupymo s-tas =
6 % už čekių s-tas (dep.) E

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyjė, 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

rungtynės įvyko Kaune 1922 m. 
sausio 27 d., o pirmos keturių 
komandų pirmenybės — 1926 m. 
pradžioje. Jas tada laimėjo LFLS 
(Lietuvos Fizinio Auklėjimo Sąjun
gos) klubas. Nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpyje buvo surengta 
14 ledo ritulio pirmenybių, žaistos 
draugiškos rungtynės su Latvijos ir 
Estijos atstovais. 1938 m. Lietuvos 
rinktinė dalyvavo pasaulinėse ledo 
ritulio pirmenybėse Prahoje. Penkių 
komandų pogrupyje Lietuvai,' 
įveikusiai Rumuniją 1:0, teko ketvir
toji vieta. Lietuva pralaimėjo 
Šveicarijai 0:15, Lenkijai 1:8 ir Ven
grijai 1:10. Pokaryje Lietuvos ledo 
ritulio pirmenybės buvo rengiamos 
beveik kasmet. Šiemet jos vyksta jau 
48-tą kartą, dalyvaujant 15-kai 
komandų, kurių šešios žaidžia pir
moje grupėje, devynios — antroje. 
Lig šiol net 45 kartus pirmenybes yra 
laimėjusi kuri nors Kauno komanda. 
Lietuvos ledo ritulio lygis krito dėl 
stokos dirbtinio ledo aikštelių. Vil
ties teikia 1976 m. atidaryta tokia 
aikštelė Elektrėnuose, bet jos neuž
tenka visai Lietuvai. Tikimasi, kad 

FLORIDA 
REAL E

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomosimas 

Angelė E. Kamiene 
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

ESTATE 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, FI. 33706 
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 • Sov. P. Užbolii

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

šiemet dirbtinio ledo aikštelė pradės 
veikti Klaipėdoje. Stengiamasi 
sudaryti pirmąsias vaikų ledo ritulio 
grupes sporto mokyklose.

“Dzūkijos taurės” slidinėjimo var
žybose, trečią kartą surengtose Var
ėnoje, dalyvavo 110 sportininkų, 
atstovavusių Vilniui, Kaunui, Ig
nalinai, Alytaus rajonui ir Varėnai. 
Vyrai varžėsi 10 km nuotolyje, mote
rys — 5 km. Vyrų čempijonu tapo 
sporto meistras A. Steckas (31 min. 57 
sek.), moterų — vilnietė A. Puišienė 
(18 min. 38 sek.). Tuose pačiuose 
nuotoliuose jėgas išbandė vaikinai ir 
merginos. Pirmąsias vietas iš
sikovojo vilniečiai — S. Kaminskas 
(34 min. 46 sek.) ir K. Kozlovskaja (20 
min. 42 sek.). Jaunių grupėje kovos 
vyko 5 km nuotolyje. Laimėtojais 
tapo: varėniškis V. Mortūnas (20 min. 
1 sek.) ir vilnietė J. Ankėnaitė (23 
min. 6 sek.). Jaunučių grupės ber
niukų 5 km lenktynes laimėjo D. Trik- 
leris per 20 min. 58 sek., mergaičių 3 
km — S. Lapiniauskaitė per 14 min. 
19 sek., abu varėniškiai. Vaikams 
buvo skirtos 3 km lenktynės, kurias 
laimėjo varėniškis A. Saulėnas (13 
min. 13 sek.) ir ignalinietė E. 
Bileišytė (16 min. 35 sek ).

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

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

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

European
Catering
Europietiškas patarnavimas 
įvairiems parengimams Toronte 
ir už Toronto ribų.

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

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



b SKAITYTOJAI PASISAKO
APIE NETIKSLUMUS

{ Juliaus Vaisiūno atvirą laišką 
“TŽ” 4 nr. apie mano straipsni, iš
spausdintą “Dirvos" 45 nr., turiu 
pareikšti:

1. Mano straipsnis buvo parašytas 
pagal viso VLIKo seimo magnetofono 
juostas. Taigi, "netikslumas” vargiai 
galėjo būti mano.

2. Straipsnyje yra cituojamas Hen
rikas Gavorskas taip: “Kalbėtojas ' 
pareiškė esąs ilgametis Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės narys ir 
kaip VLIKo atstovas jaučia šiltą ir 
glaudą bendradarbiavimą su Bend
ruomene". Reiškia. Bendruomenės 
vaidmens nei ponas Gavorskas, nei 
aš nenuneigėme.

3. Betkuriam mūsą visuomeninės 
veiklos struktūroje susivokiančiam 
asmeniui turi būti žinoma, kad VLI- 
Kas nėra atvira kiekvienam vi
suomenės nariui prieinama orga
nizacija. bet yra sudarytas iš or
ganizacijų paskirtų, įgaliotų ar iš
rinktų atstovų. Suvažiavimo metu 
mandatų komisija tokius įgaliojimus 
kruopščiai tikrino ir abejonės nega
li būti, kad H. Gavorskas tokius 
įgaliojimus turėjo.

4. Apie Jūratės Statkutės-Rosales 
pagalbą niekur nei H. Gavorsko, nei - 
mano pačios nebuvo užsiminta, kad 
ji vienintelė “prakišanti” vietinėje 
spaudoje deklaracijas apie Lietuvą. 
“Čia daug nuveikia įtakingoji Jūratė 
Statkutė de Rosales, šiuo metu 
einanti LB centro valdybos vicepir
mininkės pareigas”. Jei tai netiesa, 
tai ši klaida turėtų būti atitaisyta 
paties kalbėtojo.

Aurelija Balašaitienė

PAVARDĖ IR PREMIJOS
Spalvotų nuotraukų konkurse dvi 

premijas laimėjo dail. VIKTORAS 
LIAUKUS, bet ne Vytautas Liauka, 
kaip kad klaidingai išspausdinta 
“TŽ” sausio 7 d.

Antrąją $150 premija Viktorui 
L i a u k u i paskyrė už jo paveikslo' 
"Ežerai" foto nuotrauką ir trečiąją 
$100 premija paskyrė už jo medžio 
skulptūros "Eglė žalčių karalienė" 
nuotrauką.

Pagal spalvotų nuotraukų konkur
so paskelbtas taisykles, buvo numa
tytos už nuotraukas, 4 premijos: I — 
$200, II — $150, III — $100 ir1 IV — 
$50. Be to, dar buvo speciali penk
toji premija $250 už nuotrauką, kuri 
gaus nuotraukų parodoje daugiau
sia publikos balsų. Tokia atsiųstų 
konkursui nuotraukų paroda įvyko 
Detroito lietuvių salėse, bet kas ga

vo šią penktąją $250 premiją iki šiol 
nepaskelbta.

Viktoras Liaukus šiam konkursui 
ir parodai pateikė per 30 savo meno 
fotonuotraukų. L. V.

AR REIKIA VILNIUI VADUOTI 
SĄJUNGOS?

Atsiliepdamas į p.r. laišką, noriu 
priminti “Pupų dėdės" posakį — 
"Vilnius mūsų, Lietuva rusų". 
Lietuvai drauge su Vilniumi vaduoti 
turime pakankamai veiksnių, kurie 
rastų darbo ir ponui p.r. Orga
nizacijų infliaciją plečiant, būtų 
galima patenkinti eilės asmenų 
superpatriotinius jausmus, steigiant 
ne tik Vilniui, bet ir Kaunui, 
Klaipėdai ir net Vendžiogalai va
duoti sąjungas . .. Lietuvių vienybės 
skaldymo velniukas tuo būtų labai 
patenkintas!

Keliant kilnius sumanymus, atei
tyje siūlau nesislėpti po p(inčiuko) 
r(ragais)!

Stasys Garliauskas

DABAR IR PRAEITYJE
Siunčiu du čekius — $150. Malo

nėkite pratęsti mano prenumeratą 
pagal 1982 m. pakeltą mokestį. Tu
rėtų užtekti 99 mėnesiam (JAV-se 
išnuomoja daiktus 99 metams, kad 
neprarastų nuosavybės). Mat noriu 
išpildyti dovanotojų norus — skai
tyti “TŽ” iki auksinio kunigystės ju- 
bilėjaus, jei Dievas iki tol laikys 
šioje žemėje.

Šia proga norėtųsi “pasigirti”, kad 
pirmąjį “TŽ” nr., vos iškeptą, vežiau 
iš Toronto į Čikagą, kad įrodyčiau 
“Draugo” administratoriui (jau mi
rusiam), jog ir kanadiečiai yra pa
jėgūs išleisti savo laikraštį, kuriam 
dirvą parengė Šapoka, Sungaila, 
Šidlauskaitė. Žalalis . .. (tai nebuvo 
prisiminta nė vienu žodelyčiu, kai 
“TŽ” minėjo 30 metų sukaktį). O ve
žiau dėlto, kad per kunigų suvažia
vimą Tbronte pasipriešinau “Drau
go” administratoriui, ir nepriėmėm 
siūlymo įvesti “Drauge" specialų 
Toronto ir Kanados puslapį.

T. Klemensas Žalalis, OFM
Brooklyn, N. Y.

Pajieškojimas
Jieškomi — Valiulis ir sesuo Jadvy

ga Valiulytė. Gyveno Hannoveryje, 
Vokietijoje, vėliau — Talgarth, 
Wales, Anglijoje, emigravo Kana- 
don. Rašyti arba skambinti: dr. Bro
nius Baukys, 1635 So. 50 Ct, Cicero, 
IL 60650. Telefonas (312) 863-8746. 
Už pranešimą bus apmokėta.

Ta'l> minima Vasario 16-ji Toronte. Nuotraukoje vėliavos — kūrėjų savanorių, šaulių, skautų, ateitininkų. Jas matysi
me ir šiais metais Anapilio salėje vasario 21 d. Nuotr. V. Maco

Mažosios Lietuvos |R| M M I tfb I M 
Moterų Draugijos W PO Old H IS

vasario 23, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Artimos...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

kevičienė ir motery skyriaus 
“Motery Pasaulis” redaktorė A. 
Baltrukonienėkaiptikskundėsi 
nepakankamu rašančių 
skaičiumi ir suvažiavimo 
dalyvius prašė pajieškoti ben
dradarbių. Diskusijos šį kartą 
buvo gyvesnės. m Nutarta 
Federacijos suvažiavimų laiką 
ateityje derinti su ALB 
ruošiamomis Lietuvių 
Dienomis. Sekančios Lietuvių 
Dienos įvyks Melburne šių metų 
pabaigoje.

$
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SKUBIAI JIEŠKOMA
NUOLATINĖ VIRĖJA

(vieną kartą per savaitę)
St. Petersburg© Lietuvių Klubui Floridoje.
Prie Klubo yra gražus butas (su baldais) apsigyvenimui. Dėl 
informacijų kreiptis pas klubo pirmininką A. Armalį šiuo adresu: 
7100 Sunset Way, Apt.905, St. Petersburg Beach, Fla. 33706 

arba telefonu (813) 367-4243.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

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

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

Tel. 533-5454

HAfS 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.) TCrsc none
Toronto, Ont., M6R1V5 FIL ' 505 BROb

Telefonai 533-8451, 533-8452

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

• NAMAI ' • ŪKIAI • ŽEMĖ 
TONY GENYS 231-2839
PAUL K O L Y C I U S 789-1545 
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 1 6) 233-3323

DDAUDAw WORLD"
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 ATSTOVYBE •

Suvažiavimo sekančios 
dienos darbotvarkės pagrindą 
sudarė kun. P. Butkaus šiltai 
paruošta ir perduota paskaita 
“Atsinaujinimas pagal Vat
ikano II susirinkimą ir mūsų 
apaštalavimas”. Paskaitoje 
buvo rūpestingai parinktos 
suvažiavimo dekretų citatos ir 
pagal jas padaryti konkretūs 
siūlymai.

ALK Federacijos valdybon 
išrinkti: H. Statkuvienė, V. 
Žemaitis, V. Čižaųskas, V. Vai
tiekūnienė, E. Šemetienė, E. 
Marganavičius, J. Keblys ir J. 
Jurgelaitis.

Paskutinis posėdis praėjo dis
kutuojant įvairius reikalus. 
Nutarta suvažiavimo vardu pas
veikinti popiežių, vysk. V. Brizgį, 
persekiojamus Lietuvos tikin
čiuosius, ministerį pirm. M. 
Fraser, PLB valdybą ir kt. Taip 
pat nutarta suvažiavimo vardu 
parašyti laiškus Lenkijos 
primuiarkiv.J.Glemp ir Lomžos 
vysk. Sasinovskiui dėl Seinų 
lietuvių teisėto reikalavimo 
lietuviškų pamaldų Seinų 
bazilikoje.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu. Vakare įvyko svečio iš 
Čikagos sol. J. Vaznelio koncer
tas. Solistas gausios auditorijos 
buvolabaišiltaipriimtasirlabai 
geraiįvertintas.

ALK Federacija, apimdama 
visus lietuvius katalikus, jų pa
rapijas ir organizacijas, yra di
delė katalikiškąją veiklą koor
dinuojanti jėga, turinti savo 
stiprų balsą — savaitraštį 
“Tėviškės Aidus” ir nuoširdų 
visų lietuvių kapelionų 
pritarimą bei bendradar
biavimą, yra labai vertinama 
Australijosvyskupų. J i reaguoja 
į visus tiek Australijoje, tiek 
pavergtoje Lietuvoje iškylan- 
čiusįvykius.Iriššiosu važiavimo 
grįžtantiems atstovams buvo iš
dalinta parašams rinkti petici
ja, reikalaujant grąžinti 
komunistinės vyriausybės 
atimtą Klaipėdos šventovę 
tikintiesiems. O panašūs 
Federacijos valdybos darbai 
praeityjesudarytųilgąsąrašą.

Įėjimas — 
$8.00 (su 
vakariene) 
Įdomi 
programa, 
turtinga 
loterija, 
baras 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia —

RENGĖJOS

HOME Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX
Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma 

2290 Bloor West — pigios kainos —telefonas 769-4558

ADVOKATŲ IŠTAIGAI 
reikalinga sekretorė 

(receptionist-typist).
Skambinti advokatui Algiui Pacevičiui 
telefonu 537-2643 Toronte.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B.

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

TORONTO MIESTAS

1982 metų nejudamo 
turto mokesčiai

Laikinės sąskaitos
Pagal savivaldybių įstatymo nuostatus ir miesto tarybos taisyk
les nr. 73-82, priimtas 1982 mėtų sausio 15 dieną, taip nustaty
ti pirmieji nejudomų nuosavybių mokesčių mokėjimai:

visose apylinkėse pirmas mokėjimas 
vasario 15

trečias mokėjimas 
balandžio 15

antras mokėjimas 
kovo 15

ketvirtas mokėjimas 
gegužės 17

“Volungės” Choro koncertas 
rengiamas gegužės 16, sekma
dienį, 6 v.p.p., Toronto Lietu
vių Namuose. Rengėjai malo
niai kviečia tą dieną rezervuo
ti koncertui ir savo atsilanky
mu paremti šį dainos vienetą.

Dail. Reginos Žiūraitienės pa
veikslų paroda atidaryta va
sario 12 d. “The Old Bronte 
Post Office Gallery” Oakvil- 
lėje. Atidaryme dalyvavo gau
sus būrys lietuvių ir vietos gy
ventojų kitataučių. Parodoje 
išstatyti 32 paveikslai — ak- 
vareliniai ir aliejiniai. Visi 
vaizduoja rinktinius' gamtos 
vaizdus daugiausia vietinės 
gyvenvietės. Jie pasižymi ra
miu kanadiškos gamtos dvelki
mu. jaukumu, niuansuotu spal
vingumu, išbaigtumu. Tai jau 
antra dailininkės paroda šioje 
istorinėje galerijoje, kuri at
kreipia dėmesį ne tik vietos 
gyventojų, bet ir spaudos. Iš 
informacinio lapo, dalinamo 
lankytojams, paaiškėja, kad 
dailininkė gimusi Lietuvoje, 
jau 30 metų gyvenanti Oakvil- 
lėje, čia sukūrusi ir užauginusi 
šeimą. Taip pat pažymėta, kad 
dailininkė ilgus metus mokėsi 
dailės pas žymius dailininkus 
ir surengė visą eilę parodų.

“Arts Etobicoke” galerijoj 
(550 Burnhamthorpe Road, 
Etobicoke, Ont.), šiuo metu 
vyksta 65 dailininkų paroda, 
kurių paveikslus atrinko spe
ciali komisija. Į parodą atrink
tas ir lietuvės Vandos Kra- 
likauskienės - Ivaškevičiūtės 
paveikslas “Jaunystė” (alie
jus): Paroda atidaryta' vasa
rio 4 d. ir tęsis iki vasario 28 
d., 8 v.v. Atidaromąjį žodį tarė 
metropolinio Toronto kultū
rinių ryšių direktorius D. Sil
cox. Galerijos lankymo valan
dos savaitės dienomis 8.30 v.r. 
— 4 v.p.p., savaitgaliais — 2 v. 
p.p. — 5 v.p.p. Ši paroda glo
bojama “Arts Etobicoke” ir 
“Civic Centre” meno komite
to. Pr. Alš.

Ontario tarpvaldinių reika
lų ministeris Thomas L. Wells 
vasario 11 d. sukvietė etninės 
spaudos atstovus Toronto “Ro
yal York” viešbutyje. Susirin
ko apie 40 asmenų, kurie buvo 
pavaišinti skaniais pusry
čiais. Ministeris pareiškė no
rįs pasimatyti su etninės spau
dos atstovais bent kartą me
tuose. Šia proga jis painforma
vo apie Kanados konstitucijos 
ruošimo eigą, nutarimus bei 
numatytas konstitucijos pa
skelbimo iškilmes. Po to sekė 
etninės spaudos atstovų klau
simai. “TŽ” atstovavo V. Matu
laitis.

Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondui paaukojo $40 
Anastazija ir Bernardas Petkė- 
vičiai per fondo pirmininkę 
dr. A. Kazlauskienę.

Muzikas Jonas Govėdas, šalia 
darbų lietuviškoje visuomenė
je, dirba Toronte kaip muzi
kinis direktorius “Limelight” 
teatro grupėje, kuri šiuo metu 
yra išvykusi gastroliuoti į 
Thunder Bay, Ont, šešiom sa
vaitėm.

A. a. Jonas Petrauskas, 59 m. 
amžiaus, mirė vasario 13 d. 
ištiktas staigaus širdies smū
gio. Palaidotas iš Prisikėlimo 
šventovės lietuvių kapinėse 
vasario 16 d., dalyvaujant šei
mos nariams, giminėms, arti
miesiems ir gausiam būriui 
tautiečių.

Namų ir kitokių nuosavybių 
savininkai Toronte yra susirū
pinę didėjančiais mokesčiais. 
Parkdale atstovas Ontario par
lamente Tony Ruprecht tuo 
reikalu šaukia savininkų su
sirinkimą vasaro 18, ketvirta
dienį, 7.30 v.v., Brocktono mo
kykloje (90 Croatia St.). Kvie
čiami dalyvauti ir lietuviai.

Savaitraštis “Latvija-Ameri- 
ka” 1982 m. 6 nr. išspausdino 
Anšlavo Egličio straipsnį apie 
partizanų kovas Lietuvoje. Jis 
pasinaudojo J. Daumanto at
siminimų knyga “Lithuanian 
Partizans Versus USSR”, iš
leista “Manyland Books” lei
dyklos. Jo straipsnis užima 
beveik visą tabloidinio didžio 
puslapį. .

Jono ir Marijos Janusų dukra 
Jūratė ir dr. Michael Haiduk, 
kurie šiuo metu gyvena Kim
berly, B.C., susilaukė dvynukų 
— berniuko ir mergaitės. Jūra
tė yra praleidusi savo jaunys
tę ir baigusi gailestingų sese
lių mokyklą Toronte. Jų gimi
nės bei artimieji linki geriau
sios sėkmės.

Velionės a. a. Marytės Ka
linauskienės - Baranauskaitės 
šeimos padėkoje, išspausdin
toje “TŽ” 1982 m. 7 nr., praleis
tos pavardės V. P. Dalindos ir 
N. D. Marijošių. Jos turėjo būti 
eilėje “Paramos” bendradar
bių, įrašiusių velionę į Kana
dos Lietuvių Fondo nares.

“TŽ” spaudos baliaus lote
rijai gautas gražus Benignos 
Jonušienės mezginys.

Vasario 16 gimnazijai parem
ti Toronte surinkta aukų: $646 
prie Prisikėlimo par. švento-, 
vės, $423 prie Lietuvos Kan
kinių šventovės ir $109 Lietu
vių Namuose. Iš viso $1178.

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Šie mokėjimai 1982 metų mokesčių yra nustatyti pagal praėju
sių metų mokesčių puse sumos. Sąskaita likusiai sumai bus 
paruošta metų viduryje ir turės būti sumokėta taip pat keturiais 
atvejais.

Laikinės nekilnojamų nuosavybių mokesčių sąskaitos jau iš
siuntinėtos. Mokesčių mokėtojai, kurie mokesčio sąskaitų ne
gavo, tuojau tesikreipia informacijos įstaigon (Tax Information 
Counter, City Hali) arba teskambina telefonu 367-7115.

»

Mokesčių mokėjimas
Šie mokesčiai gali būti sumokami tose vietose ir tokiu būdu, 
kaip nurodyta prie sąskaitos pridėtoje knygelėje.

W. A. Wiiford,
miesto iždininkas

Advokatas
PETRAS K. SIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416) 231-4138
M8X1C5 ’namų 249-2637

W G DRESHER
I)resher-Rarauskas

REAL ESTATE 
REALTOR

INSURANCE
AGENCY 
LTD.

IMI N AS
Ail Seasons Travel, B.D,

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

Visais kelioniųc

reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

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



Illllllllllllllllllllllllllllf

1. JAUNIMO POPIETE • Mindaugo, Mortos ir Gedimino pilies menėse 
nuo 2 v. iki 5 v. po pietų. MENINĘ PROGRAMĄ atliks vaikų darželio auklėtiniai, Maironio mokyklos 
mokiniai, "Gintaro” ir “Atžalyno" jaunieji šokėjai. Veiks organizacijų paviljonai, gėrimų baras, šiltų ir šaltų užkandžių bufetai.

z. KAUKIŲ VAKARAS • Mindaugo ir Mortos menėse 
nuo 7 valandos vakaro iki 1 V. ryto. MENINĘ PROGRAMĄ atliks "Aro” ir "Volungės" chorai, 
Stp. Kairio muzikinis vienetas, "Gintaro" ir "Atžalyno" vyresnieji šokėjai. Veiks paviljonai, gėrimų baras, Užgavėnių 
blynų bei užkandžių bufetas. Vertinga loterija. Gražiausia apranga ir kaukės bus premijuojamos: I - $100, II - $75, III - $50, IV ir V - 
po $25. Gros smagus orkestras.
BILIETŲ KAINOS: $5 00, studentams ir pensininkams - $4.00. Stalai numeruoti. Gaunami LN raštinėje ir prie įėjimo.

3. MENO DARBŲ PARODA - Vytauto D. menėje nuo 2 v.p.p. 
Jaunųjų ir vyresniųjų menininkų tapybos, skulptūros ir kiti rūdiniai. Dalyvauja 15 menininkų. Įėjimas nemokamas.

Lietuvos šventė Toronte
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Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 64-ji sukaktis To
ronte bus iškilmingai minima 
vasario 21, sekmadienį. 
Minėjimas bus pradėtas vas
ario 19, penktadienį, priėmimu 
kitataučiams svečiams Prisi
kėlimo salėje. Bus ir atitin
kama meninė programa. 
Priėmimą rengia KLB krašto 
valdyba ir KLB Toronto apylin
kės valdyba.

Lietuvos vėliava Toronto 
miesto rotušėje pakelta vas
ario 15 d. ir plevėsuos iki vas
ario 21 d. imtinai.

Vasario 21, sekmadienį, vis
ose lietuvių šventovėse pamal
dos, dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis. 
Prie šventovių bus renkamos 
aukos Lietuvos reikalams. Jas 
rinks dvi organizacijos — 
Tautos Fondas, remiantis 
VLIKo darbus, ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenė, at
liekanti Lietuvos laisvinimo 
darbus Kanadoje (žiūr. jų 
pareiškimus). Taip pat aukos 
bus renkamos Lietuvių 
Namuose ir Anapilio .salėje 
minėjimo metu. Radijo pus
valandis "Tėvynės prisimini
mai” 1.30 v. p. p. duos specia
lią programą.

Pagrindinė iškilmė bus 
Anapilio salėje 4 v.p.p. 
Specialus autobusas 3 v.p.p. 
nuo Toronto Lietuvių Namų 
veš keleivius į minėjimą 
Anapilyje ir po minėjimo 
parveš į L. Namus. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas prof. 
Kazys Ė r i n g i s, 1981 m. 
pabaigoje atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos ir apsigyvenęs JAV- 
se. Meninę programą atliks 
"Gintaro" ansamblis. Progra
ma sudaryta iš dainų ir 
tautinių šokių.

Visi Toronto ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
visose Vasario 16-sios iškil
mėse.

Vasario 16-sios minėjimo 
dieną Toronte, t.y. vasario 21, 
sekmadienį, bus renkamos au
kos Tautos Fondui prie visų 
parapijų šventovių, Toronto 
Lietuvių Namuose ir Vasario 
16 minėjimo salėje prie įėji
mo.

Gerbiamieji Toronto lietu- 
vjai-vės, maloniai prašome jus 
Vasario 16 proga atiduoti nuo
širdžią auką Tautos Fondui — 
Lietuvos laisvės reikalams.

Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 64-sios metinės mi
nimos Toronte vasario 21, sek
madienį. Ta proga KLB krašto 
valdyba prieš ir po pamaldų 
lietuvių šventovėse rinks au
kas visuomeninei bei politinei 
Kanados lietuvių veiklai. Taip 
pat ji rinks aukas Lietuvių Na
muose pietų metu ir Anapilio 
salėje per minėjimą specia
liais vokeliais.

Visi tautiečiai prašomi nuo
širdžiai prisidėti savo auka 
pagal savo išgales prie paverg
tos Lietuvos reikalų iškėlimo 
Kanados valdžios ir visuome
nės sluogsniuose. Niekas kitas 
Kanadoje šių svarbių paverg
tos Lietuvos bylai reikalų ne
atliks, o tik mes patys, šio kraš
to piliečiai, per KLB-nėje vei
kiančias institucijas.

KLB krašto valdyba tikisi, 
tkad Kanados lietuviai ne tik 
Toronte, bet ir visose kitose 
apylinkėse paseks Toronto lie

Užgavėnių karnavalas

tuvių pavyzdžiu ir rinks aukas 
šiam svarbiam reikalui.

Aukokime iš širdies ir Tau
tos Fondui, bet neužmirškime 
taip pat savo gyvenamo krašto 
lietuviško gyvenimo proble
mų ir Lietuvos reikalų, nes 
tik tame krašte gyveną pilie
čiai turi daugiau įtakos į savo 
krašto vyriausybę, kuri, kaip 
ir visų politinių partijų parei
gūnai, didesnį dėmesį skiria 
savo krašto organizacijoms.

Aukojusiems $10 ir daugiau 
bus išduodami nuo mokesčių 
atleidimo kvitai.

Už palankumą ir aukas iš 
anksto visiems dėkoja —

KLB krašto valdyba
Agronomų dėmesiui. Vis daž

niau mirtis aplanko mus. Š. m. 
vasario 20 d., 10.30 v.r., bus at
našaujamos šv. Mišios Prisikė
limo parapijos šventovėje už 
visame pasaulyje mirusius ag
ronomus. Kviečiame mirusių
jų giminaičius ir draugus jose 
dalyvauti.

Toronte irjo apylinkėse 
gyvenantys agronomai

Tradicinis baltiečių vakaras 
Kanados parlamento rūmuose 
rengiamas vasario 24, trečia
dienį. Jame dalyvaus Kanados 
gubernatorius Ed. Schreyer ir 
pasakys kalbą. Taip pat daly
vaus visa eilė ministerių, par
lamento narių, diplomatų. Iš 
baltiečių pusės dalyvaus gau
sios delegacijos, sudarytos iš 
visuomenės veikėjų. Vakarą 
rengia Kanados Baltiečių Fe
deracija. Iš lietuvių pusės šiuo 
atveju daugiausia darbuojasi 
inž. J. V. Danys, KLB krašto 
valdybos vicepirmininkas ir 
visuomeninės komisijos pirmi
ninkas, talkinamas kitų tautie
čių.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
veiklos svarstybos rengiamos 
š. m. kovo 7 d., 3 v.p.p., Toronto 
Lietuvių Namuose. Jaunimo 
veikėjai — Laima Beržinytė, 
Dainora Juozapavičiūtė ir Pau
lius Kuras visuomenę supažin
dins su lietuvių išeivių jauni
mo Veikla Šiaurės ir P. Ame
rikoje, Europoje ir Australijo
je. Savo pranešimuose jie nag
rinės šios veiklos sąlygas, lie
tuvybės išlaikymo problemas 
ir duos įdomių informacijų 
apie įvykusį IV pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą bei ren
giamą V kongresą. Pranešimai 
bus iliustruojami įdomiomis 
skaidrėmis ir rodomas spal
votas garsinis filmas. Rengė
jai — LN kultūrinės veiklos 
komisija kviečia jaunimą ir 
vyresniuosius gausiai daly
vauti.

Lietuvių Namų žinios
— Gedimino menės ir pensinin

kų klubo patalpų grindys bus at
naujinamos, todėl šią savaitę re
peticijos ir pensininkų veikla per
keliamos į kitas patalpas.

— LN bibliotekai lietuviškoji 
visuomenė dažnai padovanoja kny
gų. P. Gečys praėjusią savaitę pa- 
ddvanojo per 50 knygų.

— Per “Vilniaus” karalaitės pa
rengimą LN dingo mažas rankinu
kas su labai reikalingais akiniais. 
Radę ar per klaidą sukeitę prašomi 
grąžinti į LN.

— LN Vyrų Būrelio valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. B. Laučys, 
vicepirm. V. Kulnys, ižd. V. Kazlaus
kas, sekr. L. Dūda, ligonių lankyto
jas A. Borkertas, parengimų vado
vai — Z. Rėvas ir A. Padolskis, kan
didatai — V. Bubelis ir St. Jokūbai
tis. Revizijos komisija — V. Gražulis. 
K. Daunys, V. Petraitis. LN Vyrų Bū
relio metinis pobūvis įvyks Gedimi
no menėje kovo 6 d., 7 v. v.

Dalyvaukime visi!
Prisiminkime lietuviškus 
papročius!
Pelnas — dalyvaujančioms 
organizacijoms.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

MINĖJIMAS Mlssissaugoje 

IŠKILMINGAS AKTAS - 
1982 m. vasario 21, sekmadienį, 4 v.p.p., 
didžiojoje Anapilio salėje 

(2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont., netoli lietuvių kapinių)

Pagrindinis kalbėtojas — dr. Kazys Ėringis neseniai atvykęs iš pavergtos Lietuvos 

INTeninę programą atliks “Gintaro" ansamblis 
SPECIALUS AUTOBUSAS nuo Toronto Lietuvių Namų 3 v. p. p. veš keleivius j Vasario 16 minėjimą 
Anapilio salėje ir parveš po minėjimo į L. Namus.

Visi Toronto ir apylinkių lietuviai, ypač jaunimas, kviečiami gausiai dalyvauti.
KLB Toronto apylinkės valdyba

P Vasario 16 proga
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
prašo aukų visuomeninei-politinei veiklai paremti

Kanados Lietuvių Bendruomenė, vienintelė Kanadoje, nuolatos 
rūpinasi Lietuvos ir jos suverenumo reikalais, palaiko nuolatinius 
ryšius su Kanados vyriausybių institucijomis ir informuoja Kanados 
visuomenę.
1 981 metų atliktų darbų santrauka yra paskelbta spaudoje

KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir įregistruota, todėl $10.00 ir didesnės aukos 
atleidžiamos nuo mokesčių.

Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti šiuo adresu:
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6X 1A8

TAUTOS ir LIETUVOS 
valstybės šventės

ABIC 16 proga

savo aukomis per Tautos Fondą padėkime pasauliui sužinoti apie 
Tėvynės kančias, finansuodami radijo transliacijas į Lietuvą, 
ELTOS biuletenius lietuvių ir svetimomis kalbomis!

TAUTOS FONDO A TSTOVYBĖ KANADOJE

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

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIM1NKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St.. Toronto. Ont., vienas 
blokas j rytus nuo Jane St. Pristaty
mas j ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

VASARIO 20, 
ŠEŠTADIENĮ, 
TORONTO 
LIETUVIŲ 
NAIVIUOSE,
1573 Bloor St. W., 
TORONTO, ONT.

KLB krašto valdyba

ESU PATYRUSI saugoti vaikus. 
Gyvenu Jane-Dundas rajone Toronte. 
Skambinti tel. 769-8805 ir klausti 
Birutės.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Vytautas Gruodis yra neseniai 
pertvarkytos bendrovės “Exotech 
Inc.” baldų gamybos bendrovės 
vykdomasis vicepirmininkas ir ge
neralinis vedėjas. Jis taip pat yra 
ir stambiausias bendrovės dalinin
kas. Šios bendrovės įmonė yra viena 
didžiausių ir moderniausių Š. Ame
rikoje. Ji gamina baldus įstaigų 
apstatymui. Taip rašoma Kanados 
baldų pramonei skirtame žurnale 
“Contract”.

Užgavėnių popietė pensininkų 
klubo nariams rengiama vasario 
23, antradienį, 2 v. p. p. Metinis klu
bo narių susirinkimas įvyko vasario 
17 d. K.

“Caisse d’Entraide” finansiniai 
sunkumai. “Caisse d'Entraide" gru
pėje yra 75 kredito unijos. Jų daugu
ma — už Montrealio miesto ribų. 
1981 m. birželio mėn. pasklido žinia, 
kad “Caisse d’Entraide” kredito uni

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Trumpalaikius indėlius......
Terminuotus vienerių

........ 14.5%
Nekilnojamo turto

metų indėlius ......................
Uždarus terminuotus

.......  14.5% Asmenines ir 
prekybines

vienerių metų indėlius.......
Specialias taupomąsias

.......  15.0% Paskolas mirties 
atveju apdraustos

sąskaitas ............................. ........ 13.0% iki $10,000
Taupomąsias sąskaitas ....
su drauda Iki $2,000 
Čekių sąskaitas...................

.......  11.0%

.......... 6.0%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS
1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9—3
IX 1 . 1.Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8
Penktadieniais 12 — 6 12 — 6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

TO RON T ©«T
Anapilio žinios

— Vasario 21, sekmadienį, 11 v.r. 
pamaldos skiriamos Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 64-jai sukak
čiai. Organizacijos dalyvauja su 
savo vėliavomis. Aukų vokus prie 
įėjimo dalins Tautos Fondo ir .KLB- 
nės atstovai.

— Jaunimo sekcija rengia slidi
nėjimo išvyka autobusu vasario 27, 
šeštadienį, nuo 7.30 v. r. iki 5.30 v. 
p. p. Registruotis pas D. Jokūbaity- 
tę 537-2869 arba pas S. Underytę 
766-1718.

— Kultūrinė sekcija rengia jau
nųjų talentų koncertą kovo mėnesį. 
Geriausiems bus įtektos premijos. 
Registruotis pas A. Vaitkienę 741- 
6264.

— Anapilio Moterų Būrelis kovo 
14, sekmadienį, po 11 v. r. pamaldų 
didž. Anapilio salėje rengia skaid
rių rodymą apie įvairias Lietuvos 
vietoves. Rodys — G. Kurpis. Ren
gėjos kviečia visus dalyvauti.

— Lietuviškų filmų valandą vasa
rio 28, sekmadienį, po 11 v. r. pamal
dų. Anapilio salėje rengia kultū
rinė par. tarybos sekcija. Bus rodo
mi du filmai: “Laisvoje tėvynėje 
(1938-1939 m.) ir “Senovės gintaro 
dvasia” (iš dail. Tamošaičių sody
bos). Bus priimamos aukos išlai
doms padengti.

— Parapijos tarybos sekcijų ir 
organizacijų pirmininkų posėdis — 
kovo 3, trečiadienį, 7.30 v.v.

— Aukų kvitus pajamų mokes
čiams nurašyti galima atsiimti kle
bonijoje.

— Religinei LK Šalpai paaukojo 
$100 J. Prišas; parapijai $40 — Lie
tuvių Tautodailės Institutas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 21, sekmadienį, Vasa

rio 16 minėjimas; per 10 v. Mišias or
ganizuotai dalyvauja Toronto “Ram- 
byno” ir “Šatrijos” skautų tuntai, 
o per 11.30 v. Mišias su vėliava daly
vaus savanoriai-kūrėjai.

— Pelenų Diena — vasario 24 Par. 
tarybos religinė sekcija gavėnios 
metu suplanavo 4 paskaitų ir dis
kusijų sesijas, kurioms vadovaus 
klebonas ir sės. Igne. Jos bus Pa
rodų salėje kovo 2, 9, 16 ir 23 d., 
7.30 v. v. Temos: Dabartinis Bažny
čios supratimas; Šv. Rašto žvilgs

jų grupė turi finansinių sunkumų. 
Jų nariai, išgirdę tą žinią, pradė
jo atsiimti pinigus ir per trumpą lai
ką išsiėmė 100 milijonų dolerių. 
Toks staigus pinigų išėmimas pri
vertė juos užšaldyti narių sąskai
tas. Apie tai jau keletą kartų buvo 
rašyta anglų ir prancūzų spaudoje. 
Tiesa tos kredito unijos turėjo ir 
turi finansinių sunkumų dėl įvairių 
priežasčių, bet jie visai neliečia 
“Lito”, nes jis priklauso visai kitai 
kredito unijų grupei. “Litas” yra 
68 kredito unijų grupėje, anksčiau 
priklausiusių "Quebec Credit Union 
League”, o dabar priklausančių 
Federation des Caisses d’Economie 
Desjardins du Quebec. Tai pačiai 
grupei priklauso ukrainiečiai, len
kai, CN, CP, Airport ir t. t. Ta visa 
grupė apima 1450 kredito unijų su 
$12.7 bilijono kapitalo, bet išski
ria “Caisse d’Entraide” su 75 kre
dito unijom ir “Caisse d’Etablis- 
sment” su 11 kredito unijų. Vedėjas

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

nis į Bažnyčią; Enciklikos “Redemp- 
tor hominis” reikšmė šių dienų 
krikščionims; Jėzus Kristus — ker
tinis Bažnyčios akmuo.

— Penktadieniais, gavėnios metu. 
7.30 v. v. bus Kryžiaus keliai ir Mi
šios, pradedant vasario 26 d.

— Tėvai, kurių vaikučiai ruošia
si pirmajai Komunijai, renkasi po
sėdžių kambaryje vasario 28 d. tuoj 
po 10 v. Mišių pasitarimui. Pirmos 
Komunijos iškilmės bus gegužės 2 d.

— Parapijai aukojo: K. Gilman 
$700, O. D. Rautinš $425, B. Nauja
lis $250, B. Trukanavičius $200, V. 
Žemaitis $200, M. S. Meškauskai 
$125, J. Paršeliūnas $100, J. Pavilo- 
nis savo žmonos a. a. Onos atmini
mui $100, dr. R. E. Barakauskai $100, 
J. S. Tumosa $50; skoloms mokėti au
kojo: E. Ažubalienė $100, J. B. Bara
kauskai $100, J. Juodikis $50.

— Pakrikštyti: Kristofas-Andrius, 
Joanos ir Juozo Valių (Valevičių) 
sūnus; Adomas-Dailius, Ramintos 
ir Algio Nakrošių sūnus.

— Vasario 20, šeštadienį, 10.30 
v. r. Mišios už mirusius lietuvius 
agronomus.

— Mišios vasario 21, sekmadienį, 
8 v. už Romualdą Marcinkevičių, 
užpr. V. O. Marcinkevičiai; 9 v. už 
Marijoną ir Aleksandrą Čąlutkas, 
užpr. A. Viruišienė; 10 v. už Mariją, 
Antaną ir Jaunutį Šelmius, užpr. A. 
E. Šelmiai; 11.30 v. už Lietuvos lais
vę kovose ir Sibire mirusius lietu
vius; 7 v. v. už Augustiną Gricių, 
užpr. A. J. Pieniai.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos vasario 21, sekma
dienį, 9.30 v. r., Vasario 16 proga. 
Jas laikys svečias kun. Povilas Dilys 
iš Čikagos. Pamaldos bus su šv. Ko
munija; kartu bus įvesdinti naujai 
išrinkti tarybos-valdybos nariai. Gie
dos parapijos choras.

— Parapijos choras repetuoja kas 
pirmadienį, 7.30 v. v. šventovėje.

— Vasario 28, sekmadienį, pamal
dos įprastu laiku 9.30 v. r. Po pamal
dų parapijos jaunimas organizuotai 
vyks čiuožti į High Parką, po čuoži- 
mo grįš į šventovę užkandžiam. Jau
nimo reikalais rūpinasi E. Pamatai
tis 889-6590 ir K. Dambaraitė 536- 
1433.


