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Daug kalbama apie žmogaus pavergimą, jo teisių pa
žeidimus, bet labai retai kas užsimena apie kalbos ver
giją. Kai žmogus bei visa tauta kenčia vergiją, kenčia ir
kalba — ji nesivysto normalia vaga, organiškai nebręsta,
netobulėja, nes nuolat susiduria su varžtais, pavojais,
svetimomis įtakomis. Tai labai ryškiai išgyveno ir dar
išgyvena lietuvių kalba. Lietuvių raštija prasidėjo 16
šimtmetyje, bet iki 20 š. pradžios ji padarė labai mažą
pažangą, nes tauta, būdama apsupta svetimųjų ir dargi
ilgai pavergta carinės Rusijos, negalėjo brandinti nė
savo rašytinės kalbos. Taip, ji gyveno, buvo spausdinami
ir leidiniai, bet dar neištobulinta kalba. Prie jos tobuli
nimo daug prisidėjo rašytojai, kaip Donelaitis, Valan
čius, Baranauskas ir kiti. Jie laužė pirmuosius kalbinius
ledus, tiesdami kelią ateitin. Tai buvo pijonieriški žings
niai, bet labai lėti, izoliuoti, nes nebuvo sąlygų, kuriose
gyva liaudies kalba galėtų tapti kultūros pasaulio kal
ba. O pagrindinė sąlyga tokiam šuoliui yra laisvė. Kol
tauta negali laisvai kvėpuoti, negali normaliai kurti nei
savo rašto kalbos, nei aplamai pilnavertės kultūros. Ver
gija neugdo nei rašytojų, nei kalbininkų. Jeigu jų ir atsi
randa, tai ne vergijos, o pasipriešinimo dėka.
U NEPRIKLAUSOMOS Lietuvos gimimu šoktelė
jo ir lietuvių kalba. Per gana trumpą laisvės laiko
tarpį lietuvių kalba padarė milžinišką šuolį iš
liaudinės plotmės į kultūrinę. Tam šuoliui kelią pa
rengė žymusis kalbininkas Jonas Jablonskis-Rygiškių
Jonas. Jis ruošėsi savo paskirčiai carinės rusų vergijos
laikais, bet pilnai išsiskleidė savo darbais tik Lietuvai
tapus laisva, nepriklausoma valstybe. Pirmoji jo lietu
vių kalbos gramatika buvo parašyta 1901 m., bet buvo
prieinama tik negausiam lietuvių skaičiui. Milžiniškas
jos vaidmuo kalbos puoselėjime prasidėjo 1922 m., kai
išėjo nauja laida, paruošta laisvam gyvenimui. Ji tapo
pagrindu šuoliais progresuojančiai lietuvių kalbai vi
sose gyvenimo srityse. Per du laisvo gyvenimo dešimt
mečius lietuvių kalba padarė turbūt didesnę pažangą
nei per du šimtmečius vargano, suvaržyto tautos gyve
nimo. Pažanga pasiekė tokį laipsnį, kad jablonskinis
kalbos pagrindas pasidarė nepakankamas, reiks
s
reformų. Jos naujųjų kalbininkų buvo suplanuotos. Atsi
rado įvairių projektų, siekiančių rašto kalbos tobulini
mo. Deja, naujai užgriuvusi rusiška vergija viską stai
giai palaidojo, sukliudė normalų kalbos augimą, su
stabdė įsibėgėjusį pažangos vyksmą, kurio nebegalėjo
normaliai tęsti nei išeivijos, nei pavergtos Lietuvos
žmonės.
Žymusis lietuvių poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS, sulaukęs 75-riy metą amžiaus, skaito savo kūrybą vie
name
literatūros vakare. Jo poezijos vakaras rengiamas Toronte šių metų balandžio 25 dieną
IETUVIŲ
kalba, išgyvenusi staigų savo rene
sansą, vėl pateko vergijos sąlygosna. Išeivija,
J nors ir yra laisva, bet gyvena ant svetimos dirvos,
kurioje lietuvių kalba negali augti — ją nustelbia sve
timos įtakos. Su paskutiniais mohikanais — lietuvių kal
bos žinovais išeivija neteks kalbinės atramos. Todėl
Pokalbis su mokslo žmogumi dr. Kaziu Ėringiu, neseniai pasitraukusiu iš sovietų okupuotos Lietuvos
daugelis išeivių dairosi į Lietuvą, kur dar veikia litua
— Manau, kad Lietuvos po jis bus komunistas, nebūtinai
nistikos institutas. Ten atliekama labai vertingų darbų,
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
grindžio
spauda išreiškia lie komunistų rėmėjas, bet savai
rūpinamasi lietuvių kalbos grynumu, kiek vergijos sąly
tuvių
daugumos
požiūrį, ne tik me taip yra, nes sovietinis
gos leidžia. Lietuvoje pravesta rašybos reforma, nors
— Ar tauta Lietuvoje yra pri
nuotaikas,
bet
ir
aplamai kon ateizmas yra toks, sakyčiau,
tik lopininė, nepasižyminti nei dideliu nuoseklumu, nei
sitaikiusi prie okupacinių sąly
užmojo platumu. Sekantiems betgi periodinę pavergtos
gų ir nebelaukia pasikeitimų, cepcijas. Mano supratimu, tė galvijiškas, ir ten atlieka la
Lietuvos spaudą krinta į akis kalbos gyvastingumo su
ar vis dar tikisi laisvesnio gyve vynėje yra suvoktas bendras bai didelį vaidmenį. O čia
dėsnis: pasisakyti prieš oku žmogus, dorai kitaip suprasda
mažėjimas, įsigalintis sustingimas. Jei nepriklausomos
nimo?
pantą nėra jokių sąlygų. Ta mas pasaulį, savaime prisiar
Lietuvos laikais buvo jieškoma lietuviškų atitikmenų
— Tauta, be abejonės, nėra čiau susidarė aplinkybės, ku tina prie šitos srovės, nors pa
visose srityse, tai dabar linkstama pasitenkinti sveti
prisitaikiusi. Ji yra tik sąlygi rios per krikščioniškąją srovę
mais. Mirgėte mirga svetimi žodžiai: benefisas, stresas,
gal etinius nusiteikimus gali
nai priversta gyventi okupaci surado būdą išstoti tautos var būti jai visai priešingas.
dizainas, ekspozicija, teletaipas, štrichai, devizai, fini
joje. Lietuvio dvasia nėra pa du ir likti nesunaikintiems tą
šas, eskalavimas ir t. t. Štai kad ir toks sakinys: “ ... bai
Šioje srityje lietuviams da
lūžusi nė per nago juodymą, minutę, kadangi konstitucijo bartinėje epochoje nereikėtų
giasi biznio eskalavimu.” Ar jį supranta Lietuvos žmo
neskaitant vieno kito nuošim je yra įrašyta religijos laisvė. žaisti su ugnimi. Nereikėtų
nės? O kai Čikagos lietuvių jaunimas perskaitė sakinį
čio žmonių, kuriuos reikėtų pa Ta laisvė yra trypiama, nieki svaidyti akmenis į nelaimin
“sporto entuziastas finišuoja”, pareiškė net protestą
vadinti greičiau neišmanė nama. Tuo būdu ir čia vyksta gos tėvynės langus. Čia mums
prieš lietuvių kalbos susinimą. Tai ne tarptautinių žo
liais, o ne išdavikais. O gal jie išniekinimas. Todėl krikščio reikalinga vienybė, net jei
džių reikalas, o pavergtos kalbos gyvastingumo stokos
ir išdavikai yra, sunku pasaky niškoji srovė išstojo kaip pi- pažiūros ir skiriasi. Reikia^
ženklas. Vergijoje svetimybės tampa pajėgesnėmis už
ti
— čia visko bus.
jonierius, kuris ir šia minutę surasti harmoniją, koordinaci
pavergtą kalbą. Tai grėsmė, kuri yra pavojinga visai
Išsimokslinusi lietuvių tau nėra sunaikintas. Po to arba ją, papildyti vieni kitus ir pri
tautai.
ta kuo giliausiai suvokia savo galbūt ir kartu šiek tiek silp pažinti tai, kas atsitiko tėvynė
vertę ir negali sutikti, kad so nesniu balsu išstojo ir kitų je. To mes negalime nematyti
vietinis okupacinis režimas pažiūrų žmonės.
ir sakyti, kad esame kažkas ki
KANADOS ĮVYKIAI
jai duoda kažkokį valstybinį
ti, gal dar gudresni. Galimas
Nereikia
manyti,
kad
Lietu

suverenitetą, kurį marksizmas
va yra vieningos koncepcijos, dalykas, katalikiškoji srovė
įžūliai teigia bei visiems per
juo
labiau komunistinės, kaip daugiau rūpinasi etinėmis
ša. Visa tauta suvokia, kad tai
jie trokšta. Tai gana poliari žmogaus vertybėmis, bet jos
yra apgaulė. Koks gali būti ly
JAV skraidančios bombos, metrų tikslumu. Tai yra paly ginimas, kad vadinamoji so zuota visuomenė. Bažnyčia yra duoda dvasinį pagrindą žmo
kurių taip bijo Sovietų Sąjun ginti labai pigus ginklas, ku cialistinė nacija turi augštes- paniekinta, bet visa tauta, kas gaus ir tautos gyvenimui.
ga, bus išbandytos šiaurinė ris galės būti iššautas iš di nio laipsnio valstybingumą! jie bebūtų, vertina etines
— Kas labiau pavojingas Lie
je Albertos dalyje sekančiais džiųjų bombonešių, povande Tai melas iki nedovanotino krikščionybės vertybes. O tos tuvai — komunizmas ar rusifi
etinės vertybės yra niekina kacija?
metais. Savo išvaizda jos pri ninių laivų, specialiai paga masto.
mena Vokietijos II D. kare mintų sunkvežimių. Prez. R.
Kiekvienas lietuvis supran mos, varomos užmarštin. Net
— Ir vienas, ir kitas yra pavo
prieš Britaniją naudotas “V-l” Reaganas tas bombas planuo ta, kad tos visos klajoklių tau ir komunizmas, jeigu jis dar
raketas, panašias į mažą lėktu ja perkelti į Vakarų Europą, tos arba stovinčios žymiai že kiek žmoniškumo turi, tai tik jingi. Komunizmas, kaip dva
sinė vertybė, kaip koncepcija
vą. Dabar jų skridimo nuoto jeigu Sovietų Sąjunga neatsi mesniame išsivystymo laipsny tiek, kad jis išsilaiko etinių
yra išsikvėpusi. Pasišventusių
lis yra padidintas iki 1.000 my sakys savo vidutinio nuotolio je, neišsimokslinusios masiš krikščionybės vertybių lygyje.
jo
idėjų realizuotojų yra labai
O
kur
jis
joms
nusižengia,
pra

“
SS-20
”
raketų,
kurių
kiekvie

lių, o jos pačios aprūpintos
kai gauna nepriklausomybę,
elektroniniais radaro įrengi na turi tris į skirtingus taiki kuria savo valstybingumą, o sideda visi žiaurumai bei nai mažai. Kiekvienas iš jo, nesa
kyčiau šaiposi, bet su tam tik
niais ir atominiais užtaisais. nius nukreipiamus atominius mums yra sakoma: tu esi pats kinimai. Tad ir kitos grupės,
Radaro dėka tos bombos be užtaisus. Net 300 tų sovieti savarankiškiausias, suvereni kurios išeina ne iš katalikiškos ru liūdesiu, su tam tikra opozi
veik garso greičiu gali skris nių raketų europinėje Sovie tetą turintis tautų bendruome minties, yra nemažiau reikš cija bando sau aiškinti, kad
ti prie pat žemės paviršiaus, tų Sąjungos dalyje jau yra nu nės narys. Tai yra tautos išnie mingos. Ir galbūt pati ateisti čia kažkas yra netvarkoje. Bet
priartėdamos prie medžių kreipta prieš taikinius V. Eu kinimas. Lietuvių tauta tai gi nė mintis vysto tėvynės gelbė kadangi tai yra absoliutizmo
jimo koncepciją. Aš, gerbda santvarka, nereikia nurašyti
viršūnių, pakildamos augš- ropoje.
liai supranta. Aš manau, kad
čiau, kai kelią pastoja augšŠiaurinė Alberta bandymams mano pareiga tai pasakyti vi mas visų lietuvių požiūrį, no jo jėgos. Mes žinome ir 1941
riu pasakyti vieną skaudžią tie metus, kaip tai buvo, ko reikė
tesni pastatai ar kalvos. Dėl pasirinkta dėl panašių gamti sam pasauliui.
są: jeigu žmogus mūsų laikais jo, kąd jis subyrėtų į šipulius.
šios taktikos bombų negali nių sąlygų Sovietų Sąjungoje.
— Ar Lietuvos pogrindžio yra perdaug nutolęs nuo kata Po to jis savaime griuvo. Da
pastebėti dabartinis radaro Pačioje JAV teritorijoje trūks
bartiniu metu prie lėto konflik
tinklas. Numatytus taikinius ta platesnio masto neapgyven spauda išreiškia lietuvių nuo likiškos srovės ir ją niekina,
tos bombos su savo atominiais dintų plotų. Į bandymus Al- taikas, ar tik paskirų grupių labai lengvai atsiduria komu to ir santykių įtampos komuužmojus?
nistinėje orbitoje. Nebūtinai
(Nukelta į 2-rą psl.)
sprogmenimis pasiekia 100
(Nukelta į 8-tą psl.)

S

Skriejančios atominės bombos

Tel. (416) 275-4672

•

50 ct.

Pasaulio įvykiai

Kalba vergijoje

L

•

“Esu jautrus Lietuvos išniekinimui”

L. BREŽNEVAS TAŠKENTE PASAKYTOJE KALBOJE PASIŪ
LĖ draugiškų ryšių atstatymą komunistinei Kinijai, pasinau
dodamas įtampa tarp Kinijos ir JAV dėl prez. R. Reagano nu
tarimo parduoti naikintuvus Taivano aviacijai. Pasak L. Brežne
vo, Sovietų Sąjunga niekada nepripažino dviejų Kinijų teori
jos, Taivaną laikė Kinijos dalimi. Esą Maskva taipgi niekada
nesikišo į komunistinės Kinijos vidaus reikalus, neturi jokių
teritorinių reikalavimų ir yra pasiruošusi atnaujinti 1978 m. nu
trauktus pasitarimus dėl pasienio nesutarimų. Ekonominė So
vietų Sąjungos parama komunistinei Kinijai buvo sustabdyta
1960 m. Santykiai tarp abiejų komunistinių valstybių šiek tiek
pagerėjo po Mao mirties 1976 m., bet Maskva Kiniją vis dar lai
kė karine diktatūra, kurioje komunizmo pagrindus sunaikino
Mao. Staigų posūkį L. Brežne- •
vui, matyt, padiktavo jo da šimtis sužeistų asmenų. Opo
bartinės problemos Lenki zicinė darbiečių partija Izrae
joje, dėl atominių “SS-20” ra lio parlamente buvo iškėlusi
ketų kilusi įtampa su JAV nepasitikėjimo klausimą M.
prez. R. Reaganu bei kitais Begino vyriausybe dėl įvykių
Atlanto Sąjungos valstybių va vakarinėje Jordano pakrantė
dais. Š i a proga prisimena je. Dalis M. Begino koalicinei
prieš gerą pusmetį padarytas vyriausybei priklausančių par
A. Solženicino perspėjimas lamentarų šį kartą perėjo opo
Vakarų pasauliui nesiekti per- zicijos pusėn. Balsavimas bai
didelio suartėjimo su komu gėsi lygiomis — 58:58. M. Be
nistine Kinija. Esą Kinija ir ginąs tokiu atveju žadėjo atsis
Sovietų Sąjunga vėl gali at tatydinti, bet vėliau pakeitė
naujinti savo draugystės ir savo nuomonę, remdamasis
bendradarbiavimo ryšius. Ki ministerių kabineto prašymu
nijos reakcija į L. Brežnevo nepasitraukti iš pareigų. Jo
pasiūlymą betgi buvo labai kietą liniją palestiniečių klauatsargi. Ji iš Sovietų Sąjun .simu pasmerkė ir Tel Avive
gos laukia ne žodžių, o kon įvykusi izraelitų demonstra
krečių veiksmų. Tokiais veiks cija, susilaukusi apie 15.000
mais turbūt galėtų būti pasi dalyvių.
traukimas iš Afganistano, so
Nauja diktatūra
vietų kariuomenės dalinių su
Jaunieji Gvatemalos karimažinimas Kinijos pasieny
nininkai nuvertė karinį gen.
je, išjungimas iš karinės sis
R. L. Garcijos režimą, panai
temos atominių “SS-20” rake
tų Sibire, kur jos yra nukreip kindami kovo 7 d. įvykusius
tos prieš taikinius Kinijoje. 1 prezidento rinkimus, kuriuos
Pastarosios vadams taipgi ne buvo laimėjęs to režimo kan
patinka dabartinė Sovietų Są didatas gen. A. Guevara. Opo
jungos įtaka Vietname ir jo zicinės partijos rinkimus bu
kariuomenės okupuotoje Kam- vo paskelbusios suklastotais.
bodijoje, kur Kinija vis dar Naują režimą dabar sudarė
remia vietnamiečių nuverstą atsargos gen. E. Monttas su ki
tais dviem atsargos karinin
kruvinąjį P. Poto režimą.
kais, šešis sukilimo vadus
Begino problemos
įjungęs tik patariamojon tary
Izraelio premjero M. Begi bom Jis pareikalavo, kad gink
no pradėtas civilinės admi lus padėtų kairieji partizanai
nistracijos įvedimas okupuo ir dešiniųjų išsišokėlių gru
toje vakarinėje Jordano pa pės, bet nieko nekalba apie
krantėje sukėlė masinius susi naujus prezidento rinkimus.
kirtimus su palestiniečiais. Atrodo, šiuo sukilimu siekia
Pastarųjų išrinkti vietovių bur ma karinės paramos iš JAV,
mistrai atsisako vykdyti tų ad- kuri buvo nutraukta dėl žmoministratorių įsakymus, įtar gaus teisių pažeidiipų.
dami, kad tokiu žingsniu sie
Netikėtas posūkis
kiama okupuotos srities pri
Vietinius
provincinių tary
jungimo prie Izraelio. Įtarimą
bų
rinkimus
Prancūzijoje lan
kelia tos srities vadinimas
mėjo
dešiniųjų
politikų gru
istorine Judėja ir Samarija,
sparčiai tiesiami asfaltuoti pės, liudijančios didėjantį
keliai, vandens išteklių nu ‘prancūzų nusivylimą prez. F.
kreipimas į saugyklas prie Vi Mitterandu, jo socialistų pra
duržemio jūros, izraelitų kai4 dėtu bendradarbiavimu’su ko
mų padidinimas nuo 65 1980 m.’ munistais. F: Mitterando kon
iki 88. Į palestiniečių burmist trolėje dabar liko tik parla
rų atsisakymą vykdyti civili mentas. Bendroje 95 tarybų
nių administratorių įsakymus grupėje net 57 perėjo naujų
M. Beginąs reagavo jų pašali jų gaullistų kontrolėn. Jų va
nimu iš pareigų. Dėlto prasi du yra laikomas Paryžiaus
dėjo palestiniečių susikirti burmistras J. Chiracas. Socia
mai su Izraelio kariuomenės listai tegavo 30% balsų, o‘ ko
daliniais. Penki palestinie- munistai — vos 15%. Atrodo,
čiai buvo nušauti, du žuvo nuo jų kandidatus antrajame bal‘sprogusios bombos. Vieną Iz- savimo rate atsisakė remti
raelio karį pakirto numesta net ir savų kandidatų netekę
granata. Abi pupsės turi de- . socialistai.
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Tęsinys pokalbio su dr. K. Ėringiu, atvykusiu iš Lietuvos

Prisidėjo dar viena bausmė — tremtis
Rašo Lietuvos kaliniai iš sibirinių lagerių bei kalėjimų

Klaidingas faktų aiškinimas
Faktai ir aiškinimai apie Lietuvos pardavimą sovietams

Laikas reformuoti minėjimus
Vasario 16 minėjimai pasidarė perdaug šabloniški ir slegiantys

Pirmosios premijos įteikimas
Kanados Lietuvių Bendruomenės premija režisorei Kudabienei

Per pasaulį keliauja žmogus . . .
Poetas Bernardas Brazdžionis — literatūros vakarų skatintojas

Rašytojo viešnagė Londone
Algirdo Landsbergio literatūros vakaras ir PEN suvažiavimas

Žmogui apginti I
Perskaičius prof. A. Maceinos straipsnį, vertinantį Griniaus dramas

Baltiečių dailės paroda
Kanados baltiečių kūriniai Kanados sostinėje Otavoje

2 psi,

,

Tėviškės Žiburiai

.

1982. IV. 1 — Nr. 14 (1677)

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
a~T THE

LIGHTS

OF

HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada
Telefonas (416) 275-4672
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai”
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $17, pusmetinė — $9. Rėmėjo prenumerata $25
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra.
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Th e Lights of Homeland —

Lithuanian Weekly

Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “žiburiai”, Inc.
Subscription rates: $17.00 per year, $9.00 per 6 months. Deadline for
advertisements —Thursday. Second class mail registration numbei- 0509.

<*> RELIGINIAME GT WIME
Pasaulio Taikos Dieną savo amžiaus ir arkivyskupijai vado
arkivyskupijoje paskelbė Niu vavo daugiau kaip 15 metų. Jis
jorko kard. Terrence Cooke. Tos yra kilęs iš Walkerton, Ont, ir
šventės metu savo kalboje jis nuo 1934 m. kunigavęs Hamilto
nurodė Jono-Pauliaus II pareiš no vyskupijoje. II D. karo metu
kimą, jog kiekviena tauta turin jis buvo kariuomenės kapelio
ti teisę save ir savo laisvę ginti nu, o vėliau klebonavo Hamil
nuo užpuolėjų ir tam galinti pa tone iki 1963 m., kai buvo paskir
naudoti proporcingai panašias, tas Kalgario vyskupu pagalbi
priešo vartojamas priemones. ninku.
Kardinolo kalbos klausėsi eilė
Jonas-Paulius II yra pakvies
JT diplomatę iš įvairių valsty tas apsilankyti Kanadoje. Spė
bių, jų tarpe ir iš komunistinių jama, kad jis Kanadą lankys
kraštų. Jiems kardinolas nuro 1983 arba 1984 m. Ypatingai lau
dė, kad popiežiaus žodžiai turi
kiamas jo apsilankymas Kana
būti, sveriami tarptautinės įtam
dos Kankinių šventovėje Midpos akivaizdoje, pilnai įžvel
lande. Tai šventovė, skirta 7 jė
giant kaikurių kraštų turimus
zuitams
kankiniams, kurie buvo
užpuolimo, pavergimo bei išnau
indėnų nukankinti 17 šimtme
dojimo planus. Prieš kurį laiką tyje. Spėjama, kad savo lanky
kard. Cooke buvo puolamas ei mosi proga popiežius gali pa
lės JAV dvasiškių už pasisaky skelbti dar vieną kanadietę
mą, kad valstybėje laikymas šventąją, būtent, indėnę Kateri
branduolininių ginklų savigy Tekakwitha, kuri prieš porą me
nos tikslams esąs moraliai to
tų buvo paskelbta palaimintąja.
leruotinas dalykas.
Pasak Kanados Kankinių šven
Vyriausias ukrainiečių arki tovės rektoriaus kun. James
vyskupas kard. Josyf Slipyj, švęs Farrell, SJ, kai tik Kateri Tekak
damas savo 90 m. amžiaus sukak witha bus paskelbta šventąja,
tį, parašė ganytojinį laišką ji būsianti garbinama kartu su
Ukrainos katalikams ir pagyrė jėzuitais kankiniais, nes savuo
jų drąsią laikyseną sovietinių ju gyvenimu ji yra glaudžiai su
persekiojimų akivaizdoje. Jis sijusi su to meto jėzuitų misi
nurodė, kad savo kančia jie pa jomis indėnų srityse. Minėtoje
žadino užmigusią pasaulio są Kanados Kankinių šventovėje
žinę ir privertė pasaulį pagal stovi ir lietuviškas kryžius Lie
voti apie žmogaus orumą, jo tei tuvos kankiniams, kurį turės
ses bei jų apsaugojimą. Svar progos pamatyti popiežius, jei
biausioji iš tų teisių esanti tei ten lankysis.
sė laisvai išpažinti Dievą. Kar
Anglikonų ir katalikų teolo
dinolas skatino savo pavergtus
tautiečius ir toliau drąsiai ko ginė komisija jau yra padariusi
voti už tikėjimą ir likti ištiki žymią pažangą įvairiuose tikė
mais Šv. Tėvui. Savo laiško pa jimo klausimuose nuo to meto,
baigoje jis vėl iškėlė jau anks kai 1966 m. Paulius VI ir tuome
čiau daug kartų keltą pageida tinis anglikonų primas arkiv.
vimą, kad Lvovo arkivyskupiška- Michael R a m s e y šią komisiją
sis sostas taptų patriarchatu. įsteigė. Anglikoniškoji komisi
Paulius VI buvo atsisakęs tai jos pusė, vadovaujama arkiv. H.
padaryti. Jonas-Paulius II kol R. McAdoo, ir katalikiškoji pu
kas laikosi panašios minties, sė, vadovaujama vysk. Alan
nors kardinolui Slipyj prieš ku Clark, pirmiausia išryškino visa
rį laiką suteikė patriarchinę tei tai, kas abi puses jungia Eucha
sę šaukti ukrainiečių vyskupų ristijos ir Kunigystės srityse.
sinodus už Lvovo arkivyskupi Vėliau jie žengė toliau ir 1976
m. anglikonai pripažino, kad
jos ribų.
Mons. Emery Kabongo, 38 m. krikščioniškosios vienybės pil
amžiaus pegras iš Zairo valsty no įgyvendinimo atveju, kaip vi
bės, paskirtas naujuoju Jono- suotinės Bendrijos centrą, tik
Pauliaus II asmeniškuoju sekre tų pripažinti Šv. Šostą Romoje.
toriumi vietoj mons. John Ma
Po visų šių išsiaiškinimų bei
gee, kuris neseniai tapo naujuo
ju popiežiškųjų liturginių apei sutarimų teologinė komisija ti
gų vadovu. Mons. Kabongo pas kisi, kad įvairūs kiti skirtumai
kutiniuoju metu darbavosi Va tarp anglikonų ir katalikų susi
tikane K. Bendrijos Viešųjų tvarkys tada, kai bus prieita
Reikalų Taryboje, kurios pa- prie plataus abipusio įsiparei
sekretoriumi yra mons. Audrys gojimo susijungimo srityje. Dėl
Bačkis. Prieš tai mons. Kabongo to dabar komisija siūlo pereiti
ėjo auditoriaus pareigas Brazi į santykių gerinimo plotmę tarp
lijos nunciatūroje. Šalia šio anglikonų ir katalikų ir jau pa
naujo asmeninio sekretoriaus, prašė Joną-Paulių II su dabar
kuris laisvai vartoja kelias pa tiniu anglikonų primų arkiv. Ro
grindines kalbas, popiežius turi bert Runcie paskirti specialias
ir kitę sekretorių lenkų kalbai — komisijos tolimesniems prakti
nio pobūdžio susijungimo svars
mons. Stanislaw Dziwisz.
tymams.
Ortodoksų kun. Gleb Jakunin,
47 m. amžiaus, 1981 m. vasarą
Po tolimesnių svarstymų an
nuteistas 5 m. sunkiųjų darbų glikonai, neminėdami žodžio
kalėjimo, pastaruoju metu bu “popiežius”, pripažino Romos
vo paskelbęs bado streiką sun vyskupui visuotinį primatą. Tai
kiųjų darbų stovykloje Uralo įdomus ir reikšmingas raštas,
kalnuose, reikšdamas protestą, kuris pradedamas išpažinimu,
kad iš jo buvo atimtas Šv. Raš kad Jėzus Kristus paskyręs šv.
tas, maldaknygė ir kita religinė Petrą savo vietininku žemėje
literatūra. Visdėlto bado strei ir jo vietą bei autoritetą pavel
kas ilgai nesitęsė, nes kalėjimo di jo įpėdiniai. Rašte toliau nu
vadovybė jį ėmė prievarta valgy rodoma, kad Romos vyskupas,
dinti ir tiek iškankino, kad jis kaip visuotinės Bendrijos regi
dabar turi skilvio žaizdas. Kun. moji galva, esąs ne tik Dievo do
Jakunin yra žinomas kovotojas vana žmonijai, bet ir praktiška
už religijos laisvę.
būtinybė apčiuopiamo centro
Benino valstybė Afrikoje yra reikalingiems žmonėms. Sutin
anksčiau buvusi prancūzų ko kama su mintimi, kad Romos
kaip
visuotinės
lonija ir savo nepriklausomybę vyskupas,
atgavusi 1960 m. Nuo 1972 m. ji Bendrijos vadovas, turi teisę,
yra valdoma marksistų ir per tą pareigą ir atsakomybę kalbėti
laiką išgyveno daugelį religinių bei veikti visos Bendrijos var
persekiojimų. Jonas-Paulius II, du, taipgi rūpintis paskirų vyslankydamas tą kraštą pastaro kuijų bei jų vyskupų reikalais.
sios savo kelionės metu, pareiš Anglikonai pripažįsta, jog esą
kė vietos vyskupams puikiai su atvejų, kai visuotinės Bendri
jos vadovas turi daryti sprendi
prantąs jų dabartinę padėtį.
mą visos Bendrijos vardu tikė
Arkiv. Joseph L. Wilhelm, iki jimo ir doros klausimuose, ne
šiol vadovavęs Kingstono arki
pasitaręs su vyskupų sinodu.
vyskupijai Kanadoje, atsistaty Aišku, tai darydamas jis turi
dino iš eitųjų pareigų, pareikš įžvelgti savo brolių vyskupų ir
damas, jog laikas arkivyskupi visuotinės Bendrijos mintį.
jos vadovavimą perleisti jaunes
niam. Arkiv. Wilhelm yra 72 m.
KUN. J. STŠ.

“Esu jautrus Lietuvos išniekinimui”
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nizmas dar bus pajėgus mus iš
varyti kur tik panorės.
Antra vertus, aš manau, kad
vienodai yra pavojingas rusiš
kasis imperializmas (tuo klau
simu esu suplanavęs parašyti
tam tikrų darbų). Aš bandau
visa tai vadinti socialkomunizmu. Tai rusiškasis imperializ
mas, prisidengęs socialinės pa
žangos vėliava. O toji pažanga
yra tiktai šūkiuose. Kas be ko,
socialiniuose baruose komu
nizmas šį tą atlieka, bet iš es
mės jis yra socialinių idėjų va
gis, atvirkščiai pastatantis viso
pasaulio sampratą ir gerovę.
Jis pajėgia tam tikru mastu pa
jungti jaunimą, kuris visados
yra linkęs kovoti už socialinį
teisingumą. Jam sunku suvokti
tėvų suprantamą būtinumą,
kuris nevisuomet būna pats
tauriausias.
Be to, prisideda konfliktas
tarp kartų. Čia mūsų priešo
uždavinys —• didinti duobę
tarp vyresniosios ir jaunesnio
sios kartos. Tam reikėtų nepa
siduoti, neneigiant socialinio
teisingumo reikalavimų. Nega
lime eiti kažkokiu atžagarei
vių keliu. Turime žiūrėti į pa
vergtą tėvynę ir socialinio tei
singumo požiūriu. Mažosios
tautos negali padiktuoti tam
tikrame laiko tarpsnyje sąly
gų, kurios būtų diametraliai
priešingos didžiosioms tau
toms. Mažosios tautos yra pri
verstos laikytis didžiųjų tam
tikru mastu.
Tokioje padėtyje yra ir da
bartinė Lietuva, nors galimy
bių ribose ji kaikur pralenkia
rusus, pvz. mūsų techninis per
sonalas yra sukūręs savitą ūki
ninkavimo būdą, pralenkęs
prasigėrusius rusus, kurie to
negalėjo pasiekti nė per 60 me
tų.

— O kaip su rusinimo proce
su?
(
— Rusinimo procesas yra gi
liai permąstytas, konceptua
lus, sunkiai kaikur įžiūrimas,
bet tolimoje perspektyvoje jis
reiškia mums kapus. Nesutin
ku su tomis emigracijos srovė
mis ir su naujaisiais ateiviais,
kurie sako, kad Lietuvai negre
sia rusifikacijos pavojus. Jis
negresia šią valandą, bet kelia
nerimą. Rusifikacija braunasi
visur, net ir į mūsų vidurines
bei pradines mokyklas, kurios
yra, sakyčiau, vieninteliai ži
diniai, kur klesti lietuvybė, jei
neskaityti ideologijos, kuri čia
yra žudanti. Įmonėse lietuvių
kalba yra paneigta (tai rodo
daugybė faktų). Ten dirba
daug rusiškai kalbančių žmo
nių, daugiau negu lietuvių,
atskaitomybė tvarkoma rusų
kalba.
Mokslo įstaigose, mokyklo
se, universitetuose sudarytos
tokios sąlygos, kad net kaikurie rusai, atvykę dirbti Lietu
von iš kultūringų šeimų ir pra
dėję mokytis lietuvių kalbos,
yra persekiojami. Tokie jau
nuoliai rusai inžinieriai pasi
meta ir nežino ką daryti. Juos
veikia ir rusai pareigūnai, na
cionalistiškai nusiteikę. Jie
(tie pareigūnai) išgyveno 30
metų Lietuvoje, bet lietuvių
kalbos neišmoko. Į lietuvių pa
rengimus, dainų šventes ir
pan. jie nueina tiktai kaip sek
liai. Tai neregėto užsispyrimo
žmonės. Mes nesiekiame jų su
lietuvinti, bet turime laikyti
juos tautine mažuma. Kadangi
gyvename daugiatautėje vals
tybėje, jie yra linkę mus lai
kyti tautine mažuma. Tą jų
koncepciją mes atmetame, nes
tai yra rusų imperializmo
dalykas. Mes esame tautinė
dauguma daugiatautėje valsty
bėje. Reikalaujame laikytis
konstitucijos ir mūsų tautos
neniekinti. Jie, kaip ateiviai,
privalėtų gerbti mūsų kalbą,
kultūrą, papročius.

— Kaip nusiteikęs Lietuvos
jaunimas: į ką labiau linksta —
komunizmą, religiją, ateizmą ar
ką kitą?
— Jaunimą dažnai galima
būtų priskaityti prįe minios.
Visų pirma jis yra nusiteikęs
tautiškai. Krikščioniškoji pa
saulio samprata jame yra pri
slopinta. Šeimose jis apšvie
čiamas krikščioniškai, bet ak
tyvus jo dalyvavimas katalikiškame-krikščioniškame gyveni
me yra neįmanomas. Visa
krikščioniškoji etika yra nie
kinama. Jeigu mes ja ir naudo
jamės, tai sakoma, kad ji eina
iš komunizmo. Kartais intelek

tualams moksle pasakoma,
kad kadaise krikščionybė at
liko svarbų vaidmenį, bet da
bar ji yra atgyvena, išnaudo
tojų klasės įrankis. Jaunimas
tuo būdu čia nėra aktyvioje
pozicijoje, bet tautinę tradi
ciją bei religiją jie savyje ne
ša ir suvokia. Viso to realiza
cija yra gerokai prislopinta.
Be to, ateizmas taip pat yra
pasiekęs kaikurias pozicijas.
Šmeižimas Bažnyčios, krikš
čionybės yra pasiekęs tik nežy
mios dalies jaunimo širdis.
Kaikurie pasitiki. Be abejo
nės, yra stipri ir ateistinė sro
vė tarp komunistų ar komunis
tuojančių. Apatiškumo, ma
nau, nėra. Tiksliau sakant, gal
tai ne apatiškumas, o vakarie
tiškas pasaulio supratimas.
Juk Vakaruose niekas nešau
kia apie patriotizmą. Net ir
okupuotos Lietuvos poezijoje
dabar niekas atvirai neliaup
sina nei Markso, nei Lenino.
Frazės būna užmaskuotos.
Eina betgi kažkokia koncep
tuali srovė, kuri nesiremia
tikromis tautinio susipratimo
vertybėmis.
Praktikoje tai veikia jauni
mą nejučiomis. Gaila, kad lie
tuviai ir čia negali ginti tau
tinių savo pozicijų. Pvz. tai
matyti radijo programose. Ry
tais duodamos tautiškesnės
dainos, nes tuo laiku Vakaruo
se klauso išeivijos lietuviai,
o Lietuvos žmonės bėga į dar
bus. Aplamai, okupuotos Lie
tuvos mene, gal išskyrus mu
ziką, tėvynės supratimas, Lie
tuvos reikalo priminimas yra
vis labiau išvedamas nuo sce
nos.
Atvažiavęs į Ameriką, gir
džiu gražias lietuviškas dai
nas. Jos graudžios, brangios,
nevisuomet išreiškia vadina
mąjį socialinį turinį. O Lie
tuvoje mes jų negirdime. Jos
skamba rytais, jos skamba sau
lei tekant, kai visi miega, le
kia į darbą ir panašiai.

— Ar religijos įtaka tebėra
stipriai jaučiama bendrame
Lietuvos gyvenime?
— Religijos įtaka yra jaučia
ma stipriai. Daug žmonių,
ypač mokslo srityje, yra izo
liuoti nuo krikščioniško gyve
nimo apraiškų. Nėra jokių re
liginių seminarų. Bet, aš ma
nau, šia proga galiu kalbėti
nepartinės, tylinčios Lietuvos
vardu ir pasakyti, kad toji ty
linti Lietuva labai užjaučia

AfA
mielai

krikščioniškąją srovę, jos eti
nes vertybes. Visa tauta yra
pasigedusi krikščioniškų eti
nių vertybių, kurios yra griau
namos ir iki tam tikro laipsnio
apgriautos. Kartais jos reali
zuojamos paties komunizmo,
bet jau savo vardu. Tai krikš
čioniškos vertybės, bet iš
kreiptos.
Aplamai, krikščionybė Lie
tuvoje yra gyva, plačiai užjau
čiama, pagal galimybes re
miama. Net daugelis tų, ku
rie jos neremia, krikščioniš
komis vertybėmis naudojasi,
jų moko ir savo vaikus. Lais
vės, pavergimo, tiesos, melo
koncepcijos išplaukia iš krikš
čioniškų idealų. Kai visa tai
mums pateikiama atvirkščiai,
atmetame kaip vergiją.

REGINAI MIŠKINIENEI
iškeliavus amžinybėn, vyrą JUOZĄ, jos tėvelius
RAMANAUSKUS, seserį GENĘ, brolį SIGITĄ ir tetą
BLEKAITIENĘ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu
liūdime
Alfonsas ir Marytė Marčiai
Juozas ir Alma Stukai
Algis ir Irena Žemaičiai

Mielai giminaitei

AfA
MARIJAI ŽILVITIENEI
Tilsonburge mirus,
skausmo valandose jos dukras — BIRUTĘ VYTIENĘ
ir NIJOLĘ RAGEVIČIENĘ, žentą VLADĄ, vaikaičius
LIOLĘ ir PAULIŲ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu
liūdime —

— Kaip išeivija galėtų padėti
savo tautiečiams Lietuvoje?
Kokios pagalbos labiausiai rei
kia šiuo metu?

Saulius Stankus su šeima
Paulius Stankus su šeima
JAV-se

Marija Stankienė
Rita Stankutė
Romas Stankus

— Pagalbos reikia visokios.
Materialinę pagalbą nereikė
tų suprasti raidiškai, nors gy
vename didelių trūkumų lai
kus. Pastaruoju metu reikalai
yra gerokai pablogėję. Daug
daiktų (drabužių, patalynių. . .)
žvejojame daugelis kaip vieną
žuvį ežere. Daug kur prie par
duotuvių stovi eilės. Ekono
minė parama yra reikalinga
tiems, kūriė tikrai vargsta, ku
rie yra dvasiškai palaužti —
kaliniai, tremtiniai ir Lt. To
kie, kad ir užsidirba juodą duo
ną, kai gauna siuntinį, pasau
lis pasidaro šviesesnis.
Okupantas iš viso yra nuvertihęs labdaros motyvą žmo
gaus mąstysenoje. Jei žmogus
patenka į kalėjimą, tai arti
miausi draugai užjaučia, bet
valdžios kontroliuojama visuo
menės dalis atmeta jį kaip at
gyveną. Kaip gali žmogus, bū
damas atsakingose pareigose,
siųsti siuntinius tokiam asme
niui, kuris yra nuteistas už “ta
rybinės santvarkos konevei
kimą, šmeižimą?” Todėl eko
nominė parama iš užsienio yra
daug kam reikalinga, ypač dva
sioje palūžusiems. Labai rei
kalingi vaistai, drabužiai ir
kiti reikmenys. Tiktai žiau
ru, kad okupantas plėšia išei
vius nežmoniškais muitais,
plėšia už viešbučius, neleidžia
lankyti tėviškių, tėvų kapų,
lyg ta Lietuva būtų visai nu
skurdusi. Taip nėra. Lietuva
nėra visiško atsilikimo ir su
griuvimo kraštas. (Bus daugiau)

,

PADĖKA

Ilgos ir sunkios ligos iškankintas 1982 metų kovo 10 dieną
Hamiltone, Chedoke — Brow Ligoninėje, mirė
vienintelis mūsų sūnus

AfA
LIUDAS-AUDRŪNAS KARNAS.
Palaidotas 1982 metais kovo 13 dieną lietuvių kapinėse
Mississaugoje.
Liūdesio dienose patyrėme
daug užuojautos bei pagalbos
iš giminių, draugų ir brangių tau
tiečių. Jį pagerbėte, gausiai da
lyvaudami laidotuvių koplyčioje,
šv. Mišiose, palydėdami į kapi
nes, ir aukodami gėlių taip pat
aukodami šv. Mišioms už ve
lionį.
Atskirai dėkojame kun. St. Ši
leikai už pasakytus atsisveiki
nimo žodžius. Padėka p.p. Paulioniams už giedojimą šv. Mišių
metu. Nuoširdi padėka karsto ne
šėjams ir mielai šeimininkei Rū
tai su padėjėjom už skoningai
paruoštus pietus. ‘
Velionis Liudas-Audrūnas Karnas gimė 1948 metais gruo
džio 5 dieną Anglijoje. Nuo jaunystės dienų aktyviai dalyvavo
lietuvių skautų sąjungoje Anglijos rajone. Baigęs mokyklą, įsto
jo įbritų kariuomenės inžinerijos dalinius. Atitarnavęs penkerius
metus, netikėtai tapo parblokštas šios nelemtos M. S. ligos.
Tėvų pastangomis atvažiavo į Kanadą. Kadangi velionis bu
delis tuoj pateko į ligonines ir gydyojų priežiūrą, nei lietuvių vi
suomenėje, nei jaunimo eilėse nebuvo plačiai žinomas. Sulau
kęs 33 metų iškeliavo ramybėn.
Vieninteli mielas sūnau, ilgai kentėjęs ilsėkis amžinoje
ramybėje!
Nuliūdę:
Sužadėtinė Gražina Dramantaitė
Sesuo Laima-Rūta Pohl (Karnas)
Svainis Walter-Konrad Pohl
Vaikaitė Linutė-Margita Pohl
Tėvai Simas ir Aldona Karnai

Canadian Srt jfHeinorials> Xtij.
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 — greit
ir meniškai. Užsakymus atliekame pi
gal projektus ir taip pat turime dide
pasirinkimą pagamintų paminklų Ii
tuvių kapinėms

Dr. KAZYS ĖRINGIS, prieš pusmetį pasitraukęs iš sovietinės ekskursi
jos ir apsigyvenęs JAV-se, lankėsi ir Kanados sostinėje. Čia jį matome
prie parlamento rūmų
Nuotr. J. V. Danio

Užsakykite jau dabar, kad mes galėti
neskubėdami atlikti visą menišką d:
pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

Lietuva laukia jūsų pagalbos
BRANGŪS BROLIAI IR SE
SĖS LIETUVIAI,
Kreipiuosi į visus reikalu,
kuris turėtų rūpėti kiekvie
nam lietuviui.
Viešos komunikacijos prie
monių dėka kasdien sužinome
ir nedidelės reikšmės daly
kus net mažiausiose laisvojo
pasaulio šalyse.
Apie mūsų tautos kančias
ir didvyrišką kovą Lietuvoje
mes patys sužinome tik iš Lie
tuvos pogrindinės spaudos.
Reikia nemažų pastangų, kad
tos žinios pasiektų ir kitatau
čius. Norint paremti tautos
kovą, nepakanka tuos leidi
nius turėti savo knygų lenty
noje, apie tai dažnai pasikal
bėti. Tauta yra reikalinga kon
krečios pagalbos, kuri ją pa
siektų Lietuvoje. Tokią pagal
bą pagrindiniu savo tikslu yra
pasiskyrusi Religinė Lietuvių
Katalikų Šalpa. Šioje srityje

ji padaro tiek, kiek prisideda
visuomenė. Atsiranda ir nelie
tuvių, kurie savo auka paremia
Religinę Lietuvių Katalikų
Šal
pą. Juo labiau turėtų nelikti
nė vieno lietuvio, kuris nebū
tų dalininkas paramos tiems
reikalams, kurie šiandien yra
kovojančios tautos reikalai
Lietuvoje.
Nuoširdžiai dėkojame kiek
vienam Religinės Lietuvių Ka
talikų Šalpos bendradarbiui
ir visus raginame bei prašo
me konkrečia auka būti dali
ninku pagalbos mūsų tautai,
kovojančiai savo tėvynėje.
Nuoširdžiai su Jumis Dievo
ir Tėvynės meilėje —
Vysk. Vincentas Brizgys
P.S. Aukas galima įteikti per
savo parapiją arba siųsti: Li
thuanian Catholic Religious
Aid, Inc., 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y., 11207, USA.
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Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
★ Skalbiamosios mašinos
★ Vaikų baldai
★ įvairūs kilimai

★ Šaldytuvai
★ Valgomųjų kambarių

apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

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

Tėviškės Žiburiai .

SVARBUS PRAŠYMAS

Aukojo "Tėviškės Žiburiams"

Specialus Toronto Maironio mokyklos komitetas lėšoms
telkti kreipiasi L jus su svarbiu prašymu.
Maironio mokyklai būtinai reikalingas kopijavimo aparatas
įvairiems nuorašams, kaip pvz. mokyklos laikraštėliui, kalbos
pratybom, mokinių chorui, vaidinimam ir t. t. taip pat reikia
įsteigti mokyklai lietuviškų knygų biblioteką ir įsigyti kitų mokslo
priemonių. Numatyta išlaidų $8,000.00.
Mūsų jaunimas yra mūsų ateitis. Šeštadieninė mokykla, šalia
šeimos, yra pagrindinis lietuviško auklėjimo židinys. Tam židi
niui šiandieną trūksta būtinų mokslo priemonių, kurios žymiai
palengvintų mokytojų, tėvų ir pačių mokinių pastangas geriau
bei greičiau išmokti lietuviškai galvoti, skaityti ir rašyti.
Tikimės jūsų teigiamo įvertinimo mūsų pastangų ir greitos
paramos šiam svarbiam reikalui.
Maironio Mokyklos Vajaus Komitetas

pirm. dr. Aldona Šipelienė
vicepirm. Aušra Karkienė
ižd. ir sekr. Giedra Slaboševičienė
nariai — dr. Kazys Ambrozaitis
Vytautas Bireta
dr. Judita Čuplinskienė

Aukas siųsti dr. A. Šipelienei, 36 Ashmount Cres., Weston,
Ont. M9R 1C7 arba įnešti į lietuvių kredito kooperatyvus:
“Paramoje" sąskaitos numeris — 6958 (1573 Bloor St. W.,
Toronto, Ont. M6P 1A6), Prisikėlime sąskaitos numeris —
4447 (999 College St. Toronto, M6H 1A8). Čekius rašyti:
Maironio mokyklos vajus.

Prašome čia nukirpti ir, užpildžius lapelį, savo auką bei lapelį
įdėti į voką, užrašyti augščiau nurodytą adresą ir išsiųsti.
Norėdamas palengvinti mokytojams darbą ir sudaryti geresnes
sąlygas mokiniams mokytis lietuvių kalbos, mielai prisidedu
prie Maironio mokyklos vajaus
$.............................. auka.

Pavardė, vardas .......................................................................;.

Adresas ......................................................................... ............

Laikas reformuoti minėjimus
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Praėjus Vasario 16-osios
minėjimams, mūsų spaudos
puslapiuose mirgėte mirga mi
nėjimų aprašymai, prakalbų
ištraukos ir ... pačių korespon
dentų bei žurnalistų išvados.
Minėjimai yra tapę blunkan
čiu šablonu: perskaičius vie
ną aprašymą, į atitinkamas
vietas sudėjus skirtingas pa
vardes ir vietovardžius, jie vi
si atrodo vienodi, neįspūdin
gi, retai parodantys dvasinio
pakilimo atošvaistes. Įneša
mos ir išnešamos vėliavos,
skaitomos invokacijos, gieda
mi himnai, sakomos prakal
bos, priimamos standartinės
rezoliucijos, o po to — meninė
dalis. Mūsų prieauglio — jau
nosios kartos atstovų maža, o
publikoje jų dar mažiau. Va
sario 16-osios minėjimuose
jaunimas beveik nevaidina
jokio vaidmens, nebent kas
yra pakviestas pastovėti prie
vėliavos ar prisegti svečiui
gėlytę.
Šventės dalyviai jau išanksto būkštauja dėl nepaprastai
ilgos ir varginančios progra
mos. Kasmetinis ilgų minėji
mų nuobodis neįtikina rengė
jų, jog ne ilgume yra esmė, o
dvasioje, kuri turėtų trykšte
trykšti tos iškilios šventės me
tu. Meninei programai, nežiū
rint jos kokybės, lieka tik ma
ža dalis auditorijos. O vistiek
tai kartojama, ir kartojama,
Ilgametis “Draugo” kores
pondentas Klevelande V. Ročiūnas savo vasario 27 d. minė
jimo aprašyme pažymėjo, esą
minėjimas Klevelande šiais
metais pasitaisęs ta prasme,
kad vietoj įprastinių 4-5 va
landų šį kartą tetruko tris. Jis
tik nepaminėjo, kad nebuvo
pertraukos; oficialiai daliai
pasibaigus, publika gavo įsa
kymą sėstis...
Toliau korespondentas skun
džiasi, kad “rengėjai per tiek
metų neišmoko, kaip surengti
trumpus, bet efektingus mi
nėjimus”. Jis klausia: “Kam
trys kalbėtojai?” Minėjiman
didžiausią dalį publikos su
traukė iš Čikagos pakviestas
žurnalistas ir didelis patrio
tas kun. dr. Juozas Prunskis,
knygos “Lietuviai Sibire” au
torius. Jo kalba buvo kaip ža
vus meteoras, blykstelėjęs
nakties tamsoje. Kiti du ameri
kiečiai atvyko jieškoti balsų
ir kalbėti prieš kitus būsimų
senato rinkimų kandidatus.
Alfonso Nako reportažas
apie minėjimą Detroite bai
giasi skundu: “Meninei progra
mai neliko publikos, išvargin
tos ilgų iškilmių, kalbų, kalbe
lių ...

“Dviejų horizontų” Draugo
skiltyje VI. R. kritikuoja kal
bėtojų parinkimą Klevelande.
Jei anksčiau tokie minėjimų
aprašymai tesitenkino proto
koliniu atpasakojimu, tai pas
kutiniaisiais metais vietiniai
korespondetai jau pradeda
reikšti savo kritišką nuomonę,
jausdamiesi įpareigoti nepa
tenkintos publikos balsų. Lais
vojo krašto spaudoje negalima
leisti hipokrizės, bijant kri
tikos už pasakytą tiesos žodį.
Tai nesiderina nei su spaudos
paskirtimi, nei su laisvojo
pasaulio žurnalistine etika.
Visų pirma, kreiptinas dė
mesys į pačius rengėjus, rei
kalaujant, kad tokių grandiozi
nių minėjimų organizavime
dalyvautų plačios visuomenės
atstovai. Tuo būdu įmanoma
išgirsti įvairių siūlymų, nau
jesnių projektų. Į rengėjų tar
pą reikia įtraukti jaunimo at
stovus, kurie turi savo įdėjų.
Su jomis reikėtų pradėti skai
tytis ir jomis domėtis. Ligšio
linės formos minėjimai mūsų
jaunimo netraukė, nesirūpino
kad pats minėjimo turinys bū
tų patrauklus ir pakeliantis
nuotaiką, veikiantis ir protą,
ir jausmus. Vyresnieji, jaus
dami sentimentą savo tradici
joms, kenčia iš pareigos. Jau
nimas to nedaro ir nedarys.
Mes jaunimą prarandame pa
čiais svarbiausiais mūsų gy
venimo momentais.
Aktyvų jaunimo dalyvavimą
pabrėžė inž. Jurkūnas, kalbė
damas per Vasario 16-osios mi
nėjimą Čikagoje. Sustodamas
ties įvairias per tris dešimt
mečius mūsų diskutuojamais
klausimais, jis bene vienas iš
nedaugelio paskaitininkų pa
reiškė susirūpinimą jaunimu.
Esą apie lietuviškas mokyklas
mažai kalbama ir rašoma, mo
kinių skaičius kritęs ir turįs
pavojingą’ tendenciją vis ma
žėti. “Turime rasti būdą susi
rūpinti lietuviškąja mokykla,
nes be mokyklos nebus lietu
vių kalbos, nebus ir lietuviš
ko jaunimo” — priminė kalbė
tojas. Be jos visos kitos mūsų
pastangos politinėje dirvoje
liks bergždžios.
Tai mintys, kurios turėtų
duoti mums pakankamai me
džiagos konkrečiai susirūpin
ti mūsų didžiosios šventės pa
grindiniu uždaviniu, būtent,
kelti mūsų pačių dvasią, suda
ryti vieną lietuvišką šeimą su
visomis gentkartėmis, dėti pa
grindus mūsų tautinės dvasios
tęstinumui. Meskime politinį
momentą iš minėjimų, rasda
mi savo gyvenimo krašto poli
tiniams reikalams deramą vie
tą ir laiką.
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Kanados baltiečių kariniu organizacijų metinis suvažiavimas Toronto Prisikėlimo salėje 1982. III. 13. Pirmoje
eilėje iš kairės: suvažiavimo organizatorius St. Jokūbaitis, R. Moks. K. Leivat, J. Kuraitė, parlamento narys J.
Flis, gen. A. Legg, pik. M. Stevenson, Ontario parlamento narys Y. Shyniko, K. Tori, A. Jurs, mjr. B. Leeman,
U. Tamre
Nuotr. St. Dabkaus

Baltiečių karių suvažiavimas
Buvę Lietuvos, Latvijos ir
Estijos kariai-veteranai ir ka
rinių organizacijų vienetai
veiklos derinimui yra sudarę
Baltic Veterans’ League in Ca
nada organizaciją, kuri kiek
vienais metais susirenka ap
tarti savo veiklos reikalų ir
nustatyti planų tolimesnei sa
vo veiklai.
Toks suvažiavimas įvyko
1982 m. kovo 13 d. Toronto
Prisikėlimo parapijos Parodų
salėje. Užsiregistravo lietu
vių, latvių ir estų per 100
atstovų.
Suvažiavimą pradėjo Baltic
Veterans’ League pirm. A.
Jurs, į darbo prezidiumą pa
kviesdamas
vicepirmininką
Stasį Jokūbaitį ir sekretorius
— O. Berztiss ir E. Lindaja.
Invokaciją sukalbėjo Prisikė
limo parapijos klebonas kun.
A. Simanavičius. Įnešus dali
nių vėliavas ir pagerbus žu
vusius dėl laisvės buvo pri
statyti garbės svečiai: gene
rolas majoras B. S. Legge,
pik. Itn. M. A. Stevenson,
parlamento narys Jesse Flis,
Kanados estų centro tarybos
pirm. L. Leivat ir KLB krašto
valdybos pirm. J. Kuraitė. Sve
čiai sveikino suvažiavimą, lin
kėdami aktyvios veiklos ir Bal
tijos valstybių greito išsilais

vinimo iš sovietinės priespau
dos. >
Pagrindiniu kalbėtoju buvo
Yuri Shymko, MPP, kuris savo
kalboje plačiai palietė Balti
jos valstybių okupaciją, sovie
tų nusikaltimus žmogaus tei
sėms. Sovietų ambasados Ota
voje pareigūnas Arbatow daž
nai kaltinąs Vakarų valstybes
imperializmu ir kalbąs kaip
nekaltas avinėlis apie tautų
išsilaisvinimą, bet nesileidžiąs į kalbas, kai jam prime
nama, kad didžiausia imperia
liste yra Sovietų Sąjunga, kuri
nuo 1940 m. laiko okupavusi
Lietuvą, Latviją, Estiją, Balka
nų valstybes, Lenkiją, Rytų Vo
kietiją, dabar Afganistaną ir
tiesia grobuoniškas rankas į
P. Amerikos ir kitus kraštus.
Po pietų pertraukos buvo tę
siamas darbo posėdis, kuriam
pirmininkavo St. Jokūbaitis.
Buvo svarstomi organizaciniai
reikalai, padidintas metinis
dalinių mokestis iki $20 me
tams. Svarstytas Sąjungos
ženkliuko projektas, kuris su
darytas iš trijų raidžių BVL
(Baltic Veterans’ League). Ta
čiau dauguma pasisakė, kad
toksai trijų raidžių ženkliukas
nieko nepasako ir nevisiems
būtų suprantamas. Siūlyta pa
daryti naują projektą iš trijų

vėliavų stilizacijos. Tas reika
las paliktas valdybai studijuo
ti ir paruošti naują projektą.
Buvo siūloma apie BVL veik
lą rašinėti į vieną antikomunis
tinį laikraštį. Paminėta, kad
antikomunistinis laikraštis, ir
tai didesnės apimties, yra
“Speak-Up”. St. Jokūbaitis
reiškė nuomonę, kad būtų ge
riau leisti savo biuletenį gry
nai iš organizacijos veiklos
kartą ar du kartu į metus. Rei
kalas paliktas valdybai.
Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją dėl Baltijos valstybių
išsilaisvinimo iš sovietinės
okupacijos. Ji pasiųsta Kana
dos vyriausybei. Sugiedojus
visų trijų tautų himnus ir išne
šus vėliavas, kurių buvo aštuonios, suvažiavimas baigtas.
Stepas Jakubickas

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

$100: prel. J. A. Kučingis, dr. M.
Arštikaitytė-Uleckienė; $50: H.
Sakalauskas, E. Fedaras; $35: To
ronto Lietuvių Namų Moterų Bū
relis; $33: Antanas Baliukonis,
Aloyzas Kublinskas; $30: Juozas
Giedraitis, Jonas Calka; $25: Lie
tuvos Kūrėjų-Savanorių Sąjungos
Toronto skyrius; $22: Juozas Riauka, V. Matulaitis, J. Lukša; $20: Jo
nas Simanas, Vincas Ignatavičius;
$17: Jonas Ranonis, Z. P. Ivanaus
kas (Evans); $13: Vytautas Biskys;
$12: Monika Jurkštienė, Paulius
Sapežinskas.
$10: Ann ir Stasys Olekai, J.
Pakštienė, S. V. Vaitkus, B. Kerulienė, J. Bukšaitis, V. Goldbergas.
$8: J. Bernatonis, Rita Naikauskas, Povilas Sutkaitis, J. Rudaitis;
$7: G. Kaulius, Antanas Strakauskas, Juozas Pargauskas, Petras
Styra; $6: A. Vingevičienė, V. Renyi (Mrs.), J. Jakelaitis, P. Grigas,
Julius Kviecinskas; $5.75: P. Valonis.
$5: Z. Skučienė, M. Adomavičie
nė, Jūratė Pečiūrienė, M. Biekša,
Marija Skučienė, Marija Noreikienė, Juozas Genautis, J. Žemaitis,
G. Lingaitis, E. Kazakevičius, V.
Daugelavičienė, J. Suslavičius,
Pranas Mickus, J. Vyšniauskas,
Vyt. Valskis, Pranas Žiulys.
$4: J. Janušas, A. Zalagėnas, Ber
nice Švažas; $3.98: Kazys Slika.
$3: Juozas Ališauskas, E. K.
Kalasauskas, Br. Stundžia, Pr. Vi
limas, T. Anderson, J. Leskevičius,
O. Dailidienė, Angelė Jadviršis, L.
Valiukas, E. Benetis, VI. Juodis,
Ig. Girdzevičius, M. Jankus, kun.
V. Kriščiūnevičius, B. Grajauskas,
A. Pakalnis, B. Neverauskas, G.
Melnykas, B. Kavaliauskas, J. Danėnas, C. Žaltys, K. Serepėka, M.
Švilpienė, T. Stanulis, Povilas
Vaičekauskas, Julius Tomas, J.
Ludvikauskas, L. Bučinskas, D.
Klibingaitis, B. Bagdonas, Pra
nas Kariūnas, Jonas Kazlauskas,
P. Alksnis, E. Juciūtė, J. Povilaitienė, G. Bilkštys, Adolfas Sagevičius, Kazys Tuba, Jonas Valentą,
Ona Ziminskienė, M. Zakarevičius,
M. Caprackaitė, A. Statulevičius,
VI. Pyragius, P. Abromaitis, Algir
das Bielskus, V. Kuprys, K. Karaška, L. Ragas, DDS, Alf. Budininkas, Juozas Mackevičius, Jus
tas Augis, Kazys Motušis, P. Nor
vilas, R. Norvaiša, P. Kalesnykas,
Br. Putna, Antanas Kazanavičius,
dr. V. Sadauskienė, R. Sinkus, Jo
nas Kriaučeliūnas, Silv. Bončkus,

Dvi Ontario programos,
apie kurias turėtume žinoti
Mokestinės nuolaidos asmenims iki 65
Kiekvienais metais Ontario vyriausybė grąžina dal{ mokesčių gyventojams per Mokestinę Ontario Programą
(Ontario Tax Credit). Šios programos tikslas — teikti mokestinę pagalbą Ontario gyventojams tarp 16 ir 64 metų
amžiaus, įskaitant mažų ir vidutinių pajamų asmenis.
Šiais metais galima prašyti naujos nuolaidos drauge su nuosavybės mokesčių nuolaida, būtent, pardavimo ir
politinių įnašų mokesčių nuolaidų. Bet atsiminkite, kad prašant tų nuolaidų reikia užpildyti rausvai violetinį Ontario
mokestinių nuolaidų blanką ir pridėti prie užpildyto federacinių mokesčių blanko.

H Laikinė namų šildymo nuolaida padeda Ontario gyventojams apmokėti padidėjusias namų šildymo išlaidas.
Ši $60 nuolaida sumažina jūsų apmokestinamas pajamas vienu nuošimčiu.

■ Nuosavybės mokesčių nuolaida palengvina savivaldybių ir švietimo mokesčius. Ji nustatoma, remiantis jūsų
nuosavybės bei nuomos mokesčiais ir apmokestinamomis pajamomis,
■ Pardavimo mokesčių nuolaida grąžina dalį pinigų, sumokėtų provincinių mažmeninės prekybos mokesčių
pavidalu. Ji nustatoma pagal asmenines išimtis ir apmokestinamas pajamas.
■ Mokestinių politinių įnašų nuolaidos gali prašyti Ontario gyventojai, kurie davė įnašus registruotai Ontario
politinei partijai, jos apylinkės organizacijai arba kandidatui provinciniuose Ontario rinkimuose. Ši paraiška galioja
ir tuo atveju, jeigu jūsų provincinis mokestis yra didesnis už mokestines nuosavybės ir pardavimo nuolaidas.

Mokestiniai priedai asmenims virš 65
Mokestinių Ontario priedų pensininkams tikslas — padėti Ontario gyventojams, turintiems 65 metus amžiaus ar
daugiau, ir pakeisti mokestinių Ontario nuolaidų programas šios amžiaus grupės asmenims.
Šiais metais buvo pridėtas laikinis $60 namų šildymo priedas prie mokestinių priedų programos.
Jei gavote 1981 metų mokestinį nuosavybės priedą ir turite teisę gauti jį ir toliau gausite taipgi 1982 metų priedą, plius
1981 metų laikinį namų šildymo priedą vėlyvą pavasarį.
Slaugos namų arba institucijų gyventojai, kurie nemoka nuosavybės mokesčių, neturi teisės nei į mokestinį
nuosavybės, nei į laikinį namų šildymo priedą. Jie betgi turi teisę į mokestinį pardavimo priedą.

B. Giedraitis, A. Lajukas, Maria
Missullis, Kazys Vanagas, K. Dulevičius, Juozas Račickas, E. Trus
ka, J. Viečerinskas, Jonas Žaldokas, J. Žakas, P. Šidlauskas, J. Gra
žys, J. Kažemėkas, Alfonsas Pi
voriūnas, J. Bilkis, M. Stankaitis,
Tony Dagys, F. Jocius, Jonas Rep
šys.
$2.66: Antanas Skirka; $2: K.
Lukošius, J. Bakša, P. Lelis, K.
Meškauskas, Br. Norkus, Paulina
Šimkus, V. A. Kadžius, A. Lapins
kienė, J. Puteris, V. Vytas, J. To
mas (Mrs).
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė
— $100: Adolfas Kuliešius; $70:
St. Barančiukas; $40: Vladas Jan
kaitis, M. Zalatorius; $36: Jonas
Linkūnaitis; $34: K. Vaičekauskienė; $30: V. Kazlauskas, C. Tiš
kevičius, A. Šiukšta.
$27: Stasys Kuzmickas, Stasys
Janušas, Vytas Pulkauninkas, Kos
tas Jasudavičius, Paul Barbatavičius, Jonas Matijošaitis, Vytau
tas Turūta.
$26: R. Dirvelis, V. Karasevičius, L. B. Rutkauskas.
$25: St. Žvirblys, Juozas Stra
vinskas, Vytautas Montvilas, Jonas
Karaliūnas, K. Baltramaitis, Juo
zas Karasiejus, Nikodemas Karde
lis, A. Čeputis, Liudas Medelis,
Albinas Artičkonis, J. Ambrizas,
I. Raškevičienė, F. Prankus (Mrs.),
S. Starkutis, Kazys Skaisgirys, Pra
nas Vežauskas, R. Tetmajeris, dr.
E. Malkus, Jonas Lekutis, H. Jagucanski, B. Pūras, Elena Narbutai
tė, V. Stanevičius, Iz. Kundrotienė, dr. A. P. Dailydė, Vytautas
Lumbis, A. Berentas, Albertas
Dronsatavičius, Vytautas Gečas,
V. K. Dailydė, Jonas Rudaitis,
Vytautas Bireta, Ignas Kriaučiū
nas, H. Sakalauskas, Marija Sku
čienė, J. Žilionis, S. Vaicekaus
kas, Česlovas Žilionis, O. Pranckūnienė, Pr. Puidokas, Antanas Peleckis, Mečys Zubrickas, F. A. Kli
mai, J. Bartnikas, A. Garkūnas,
Bronius Kupcikas, Vladas Melny
kas, A. Lukšytė-Meiliūnienė, kun.
V. Cukuras, Edvardas Butkus, Ka
zys Lembertas, V. Stočkus, A. Vibrys, dr. A. Saunoris, Kazimieras
Batūra, Jonas Karka, M. B. Bag
donas, G. Lingaitis, H. Matušaitis, Juozas Riauka, A. Ručinskas,
Bronius Liškauskas, A. Grigonis,
P. Bosas, A. Sekonis, Mečys Šarauskas, V. Pečiulis, Algis Pacevičius, B. Rakauskas, I. Naras,
R. Rožanskas, V. Petravičius, Vin
cas Andrulionis, Vida Čegienė,
Stasys Gaidelis, Aleksas Kuzmarskis, J. Lazdauskienė, J. Lukša, Pra
nas Dovidaitis, V. Grigelytė, Arū
nas Gataveckas, Petras Janulis, R.
Mitalas, Jonas Radvilas, Br. Tamulionis, P. Serepinas, R. Strimaitis,
Erna Schachow, Jurgis Žebraitis,
L. Vyšniauskas, V. Žalnieriūnas,
R. Vaičaitis, J. Žilys, Jonas Pužas,
A. D. Puteris, Pranas Seibutis, dr.
J. Vingilis, dr. A. Šidlauskaitė.
Už dvejus metus rėmėjo pre
numeratą po $25.00 atsiuntė: P.
Besasparis, Violet Platt (Mrs.).
Nuoširdus ačiū visiems už para
mą lietuviškai spaudai.

Aukojo
Bendruomenei
Sąrašas aukojusių KLB veik
lai Vasario 16 proga

Otavos apylinkėje: $100 — P.
Regina; $50 — D. M. Zalatorius,
J. D. Danys; $35 — A. A. Tamo
šaitis; $25 — dr. J. Rimšaitė,
kun. dr. V. Skilandžiūnas; $20
— L. P. Daunius, I. Gabalis, dr.
V. V. Kubilius, V. Priščepionka, dr. M. Ramūnas, dr. P. Luko
ševičius, S. Bilevičienė; $15 —
A. Paškevičius; $10 — P. Ancevičienė, J. Augaitis, V. Balse
vičius, J. Buivydas, A. S. Danaitis, L. Giriūnas, dr. A. Jurkus,
G. Mitalas, V. Radžius, K. Rim
kienė, A. Tarnui, V. Trečiokas;
$5 — A, Povilonis.
Toronto apylinkėje: $100 —
dr. J. Uleckas; $50 — E. Jonūnienė; $25 — V. Endzelis;$10 —
J. Pacevičienė, J. Uldukis;$5 —
O. Griganavičienė. Kiti aukojo
mažiau.
Montrealio apylinkėje: $25 —
Henrikas Nagys.
Dr. Juozas Uleckas per KLB
paaukojo $100 Vasario 16 gim
nazijai, $100 Maironio mokyk
lai, $50 Kolumbijos Lietuvių
Fondui.
J. Krištolaitis,
KLB iždininkas
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Per pasaulį keliauja žmogus...
Literatūros vakaru entuziasto poeto Bernardo Brazdžionio belaukiant Toronte ir kitur

JURGIS JANKUS

Rcžisorė ir aktorė ELENA DAUGUV1ETYTĖ-KUDAB1ENĖ, vadovaujanti
“Aukuro” kolektyvui 30 metų. Jos dėka sceną išvydo daug veikalų

Pirmosios premijos įteikimas
Hamiltone buvo pagerbta ir K LB kultūros premija apdovanota
režisorė E. Daugu kietyte-kudabiene
KAZYS MILERIS
Amerikos lietuviai pirmieji
pradėjo' premijavimus iški
liųjų rašytojų, visuomeninin
kų, žurnalistų, muzikų ir kt.
Kanados Liet. Bendruomenė
tik 1981 m., gavusi A. Daukan
to palikimą, teįsivędė kultūri
nės veiklos premiją — vos $500
vertės. Pirmoji tokia premija
teko Hamiltone gyvenančiai ir
su savo įsteigtu teatru “Auku
ras” plačiai veikiančiai režisorei bei aktorei E. Dauguvietytei-Kudabienei. Pernai ji pa
minėjo savo darbo 40 metų su
kaktį. Premijos neabejotinai
ji yra užsitarnavusi. Jai tą pre
miją nutarė skirti KL Bendruo
menės sudaryta penkių asme
nų komisija Otavoje. Ji labai
gerai atspėjo visos Kanados
lietuvių norus ir linkėjimus.
Meninė programa
Vakaro iškilmė pradėta ren
ginio vadovo K. Mikšio atidaro
muoju žodžiu ir pakvietimu
V. Stanevičienės pranešėjos
pareigoms. Pirmiausia pasiro
dė pati sukaktuvininkė, atlik
dama montažą “Mano gyveni
mo metai” su Maironio, Mačer
nio, Binkio ir Putino eilėraš
čių deklamacijomis. Tai buvo
sentimentalus savo gyvenimo
svarbiųjų momentų atpasa
kojimas.
Po to į sceną, lydimas kom
pozitoriaus St. Gailevičiaus,
atėjo sol. Vyt. Paulionis. Jis
padainavo dvi W. A. Mozarto
ir G. Verdi kompozicijas. Niu
jorkietis aktorius Vitalis Žu
kauskas prajuokino visus, pa
pasakodamas apie mūsų ligas,
gydytojus ir gyvenimo rūpes
čius. Po to, negalint pasirody
ti “Aukuro” dainos vienetui,
M. Kalvaitienė su K. Bungarda atliko trumpą vaizdelį iš
Vyt. Alanto “Šiapus uždangos”.
V. Žukauskas vėl tęsė savo
humorą apie šeimą, žmogaus
anatomiją ir papasakojo bei
pavaizdavo, kaip jie Niujorke
gerbė vieną sukaktuvininką.
Jau daug metų linksminęs lie
tuvišką publiką akt. V. Žukaus
kas turi susidėjęs nemažą tos
medžiagos kraitį. To juoko jis
yra susiradęs lietuvių tautosa
koj, lituanistinės mokyklos mo
kinių rašinėliuose, net ir Šv.
Rašte. V. Žukauskas šį savo
pasirodymą užbaigė su E. Dauguvietyte-Kudabiene, atlikda
mi dialogą iš B. Dauguviečio
komedijos “Žaldokynė”.
Sol. Vyt. Paulionis, padaina
vęs Mefistofelio ariją iš ope
ros “Faustas”, perėjo prie lie
tuvių kompozitorių, padainuo
damas dvi St. Šimkaus dainas
— “Tamsiojoj naktelėj”, “Pa
mylėjau vakar” ir B. Gorbulskio daina apie laimingą že
maitį.
Abu aktorius — Eleną ir Vi
tal) dar matėme trumpame J.
B. Moljero “Tariamasis ligo
nis” dialoge. Meninę progra
mą užbaigė pati laureatė su J.
Aisčio poezija.
Premijos įteikimas
Pagaliau išgirstame ir pa
grindinį kalbėtoją, kuriuo bu
vo inž. J. V. Danys, pirminin
kavęs KLB sudarytai komisi
jai, kuri 1981 m. kultūros pre
miją paskyrė rež. E. Daugu vietytei-Kudabienei. Savo neilgo
je kalboje jis prisiminė lietu
vio tremtinio gyvenimo kelią.
Kalbėjo jis apie E. Kudabie
nę kaip nepaprastą lietuviš
kos veiklos darbuotoją ir visuo
menininką. Prisiminė jis pasi
žymėjusią Dauguviečių teatra
lų giminę ir skaičiais iliustra
vo “Aukuro” teatro vaidintus
veikalus, gastroles, laimėji-

Netrukus atvyks Toronto
lietuvių aplankyti vienas pa
čių didžiausių mūsų poetų —
Bernardas Brazdžionis. Jo
atvykimas torontiškiams ga
lės būti įdomus dvigubai. Ga
lės jį pasveikinti su deimanti
ne amžiaus sukaktimi (š.m. va
sario mėnesio 2 dieną jam su
ėjo 75 metai) ir galės kartu su
juo pačiu ir jo poezija gyvai
pabendrauti visą popietę. Jei
gu sakau gyvai, tai ir galvoju,
kad tikrai gyvai, bet apię tą
gyvumą, Jūsų redaktoriui lei
džiant, šnektelsiu kiek vėliau.
Šį sykį noriu tik kiek prasitarti
apie Brazdžionio ryšį su litera
tūros vakarais.
Neseniai “Drauge” kiek ra
šiau apie Bernardo Brazdžio
nio meilę knygai, tai čia beužsiminsiu apie kitą jo meilę —
meilę literatūros vakarams.
Nepriklausomoje
Lietuvoje,
dar prieš Brazdžionio ir kitų
jo amžininkų poetų bei rašyto
jų kartą, retkarčiais irgi buvo
surengiami literatūros vaka
rai, bet jų buvo tikrai nedaug.
Man pačiam besimokant Kė
dainiuose ir Šiauliuose, nors
tose vietovėse buvo mokytojų
seminarijos ir stambokos gim
nazijos, bet literatūros vakarų
jose nepasitaikė. Atvažiuoda
vo operos solistų, kamerinių
ansamblių, Stasys Šimkus net
visą simfoninį orkestrą buvo
atsivežęs, bet apie kokį atvyks
tantį rašytoją neteko net gir
dėti. Net gyvą rašytoją pirmą
sykį tepamačiau, kai nuvažia
vau studijuoti į Kauną.

tytoju, arčiau vienas kitą pa
žinti, sudominti žmones per
rašytoją ateinančiomis dva
sinėmis vertybėmis.

svarbiausių skatintojų, atro
do, buvo Bernardas Brazdžio
nis.
<
Kiek atsimenu, vieną, gana
ypatingą, organizavo ne jis.
Šiandien niekas negali pa
Organizavo Zenonas Ivinskis,
sakyti, kas iš to judėjimo bū
bet irgi ne be Brazdžionio, nes
tų išėję, nes komunistinė ru
tos išvykos dalyvius tik jis ir
sų okupacija viską kaip kirviu
tesumedžiojo. Ivinskis, pats
nukirto. Jokio laisvo ryšio tarp
žemaitis, sumetė nuvežti šven
rašytojo ir skaitytojo nebeli
to Kazimiero paminėjimą į
ko, nes ir vienas, ir kitas tapo
Žemaičius: į Telšius ir į savo
okupanto nuosavybe ir turėjo tėviškę Plungę. Iš Kauno išva
derintis prie jo direktyvų, o
žiavom sunkvežimiu, atlikom
rašytojas dar turėjo tapti ir jo
programą Telšiuose. Naktį
įrankiu. Daugumas laisvėje iš prieš kelionę į Plungę gerokai
augusių rašytojų tokių pančių
pasnigo, privertė kokią pėdą
nenorėjo užsidėti, ir kiekvie
ar gal net pusantros šlapio
nas susitraukė į savo kiautą.
sniego. Ir išvykstant dar sni
Vokiečiai, pakeitę rusus, ir go.
gi ne ką buvo geresni. Knygų
Išvažiuoti išvažiavom laiku.
leidimas buvo sustabdytas, tik Atrodė, kad pasiekus Plungę
kokią vieną kitą per kyšius užteks laiko apsitvarkyti ir
bei per kitokias gudrybes pa užkąsti, gal net kiek ir atsi
sitaikydavo prakišti, nes ir jie, kvėpti. Bet taip tik atrodė.
karo reikalais užsiėmę, smul Kiek pasikasus už Telšių, mū
kesnių dalykų negalėjo nei pa sų šoferis atsisakė toliau va
stebėti, nei aprėpti. Tada tai žiuoti. Priežasties net nebe
ir pasklido rašytojai su savo atsimenu. Gal sunkvežimis ne
gyvu žodžiu po visą kraštą.
beįstengė išbristi per šlapią
Tame pasklidime vienu iš sniegą, gal apskaičiavo, kad
pirmųjų smuiku kaip tik grojo neužteks kuro, o gal buvo ir
ir Bernąrdas Brazdžionis. At kokia kita priežastis. Šiaip ar
simenu, ragindamas ir mane taip apsigręžė grįžti atgal į
kur nors važiuoti, sakė: “Kad Telšius.
Mums grįžti nebuvo kaip —
reikia. Kaip nevažiuoti, kaip
neiti, kai žmonės laukia. Mate Plungėje susirinks žmonės.
rialinės naudos iš to nėra, bet Zenonas Ivinskis davė sunk
vežimio vairuotojui savo bro
ar kuriame dėl kokių turtų?”
Ir ėjom, ir važiavom. Viso lio, gyvenančio Plungėje, tele
kiom karo meto priemonėm. foną ir liepė paprašyti, kad tas
Arkliais, traukiniais, sunkve atsiųstų arklius. Vairuotojas
žimiais. Ypač patekti į trau prižadėjo ir nuburzgė atgal, o
išsirikiavome
traukti
kinį reikėjo visokių leidimų, mes
kuriuos kas nors vis parūpin Plungės pusėn.
Jeigu atmintis neapgauna,
davo tik jam vienam teprieinamais keliais. Nežinodavom primutiniai, rimtose kalbose
net kas juos parūpina. Pats paskendę, žengė Ivinskis su
važiavimas buvo jau visai mū Brazdžioniu. Taip juk ir pri
sų reikalas, o kartais net ir dera vadams. Paskui juos bene
ištvermė. Traukiniai eidavo aš pats, smuikininkas Paukš
kada norėdavo ar galėdavo ir tys ir solistė Zaniauskaitė ple
kaip galėdavo. Jeigu pasitai pėdami kas kuriam ant liežu
kydavo vykti kur nors toli, sa vio pasimaišo, o paskutiniai,
kykim į kokį Pasvalį, reikėda kaip jauniausiems ir tinka,
vo bent dieną išsirengti anks Paulius Jurkus su Vytautu Ma
čiau ir viena ar dviem sugrįž černiu poezijos svarstymuose
paskendę. Neatsimenu, kad
ti vėliau.
Bet ir buvo verta. Ne dėl ko vieškely būtų bent vėžės pra
kio uždarbio, bet dėl žmonių. brauktos, o mes vargu kuris
Okupacinis teroras, matyti, buvom apsiavę šlapiam snie
taip sukrėtė tautą, kad lietu gui bristi apavu, bet bridom.
viškas žodis jai tapo šventa Ir bridom turbūt gerą porą va
brangenybe. Nesvarbu kur tie landų. Net pradėjom abejoti,
literatūros vakarai buvo — ar sunkvežimis pajėgė sugrįžti
Kaune ar Vilniuje, Pilviškiuo į Telšius, o jeigu ir sugrįžo,
se ar Pasvaly, Panevėžy ar Vil ar vairuotojas pasirūpino pa
kavišky; visur klausytojų buvo skambinti. Pagaliau jeigu ir
tiek kiek galėjo tilpti salėje. pasirūpino, tai ar galėjo pa
Ir daugumos tų vakarų orga siekti Plungę.
nizatorium, ar bent vienas iš
(Nukelta į 9-tą psl.)

mus. Po paskaitos scenon bu
vo iškviesta KLB v-bos pirm,
adv. J. Kuraitė, kuri perskai
tė įrėmintą premijos įrašą ir
įteikė vokelį su $500.
Čia vėl buvo duotas žodis
pačiai laureatei. Ji išėjo su
pasirašytu tekstu, bet, tą raš
tą padėjus, kalbėjo vien tik iš
savo širdies. Pirmiausia ji dė
kojo visiems, kurie jai padėjo
dirbti ir ištesėti. Apie savo
vyrą užsiminė, kad jis jau yra
iškentėjęs 32 metus, ir jam dar
teks pakentėti, kadangi ji teat
ro dar nežada atsisakyti. Buvo
prisimintas ir “Aukuro” teatro
šulas, jo administratorius ži
lagalvis Kazimieras Mikšys.
Ji išsikvietė jį į sceną, prista
Brazdžionio karta buvo jud
tė publikai ir apdovanojo resnė. Ir patę Brazdžionis bu
dviem gražiai aprištom dova vo judrus. Jie per kelerius me
nėlėm.
tus apvažinėjo daugelį Lietu
Į sceną sveikinimo žodžiui vos gimnazijų. Apie tuos lite
buvo pakviesti gen. konsulas ratūros vakarus pats Brazdžio
dr. J. Žmuidzinas, naujasis Ha nis pasakoja, kad gimnazistai
miltono KLB apyl. pirm. K.
susirinkdavo,
entuziastingai
Deksnys, kuris įteikė jai bron plodavo, bet mokytojai laikėsi
zinį įrašą, AV parap. klebonas nuošaliai. Užeidavo literatū
prel. J. Tadarauskas, kuris ją ros mokytojas, labai retai dar
apdovanojo iš Šv. Žemės atsi koks kitas, o daugumas kitų nė
vežta aukso žuvyte. Sveikino į tą pusę. Atrodė, kad literatū
ją ir Hamiltono daugiakultū- ra ir jauni rašytojai nesideri
rio teatro pirm. Lydia Gosh- no nei su jų pašaukimu, gal
garian. D. Gutauskienė per net su mokyto žmogaus orumu.
skaitė svečių knygoj surašytą
Rašytojai vistiek džiaugėsi,
sveikinimą ir renginio komi kad jaunimas jų laukia, juos
teto vardu įteikė jai dovaną supranta, o tam tikras skaičius
— gražų laikrodį. “Aukuro” gal net patys svajoja kada nors
atstovė L. Stungevičienė įtei tapti tikrais rašytojais. Kaip
kė jai lietuviškų raštų albu Bernardas pasakoja, to jaunų
mą ir perskaitė savo labai kū jų rašytojų rato literatūros
rybingai surašytą sveikinimą.
vakarų tikslas ir buvo sumegz
ti artimesnius ryšius su skai
Gausios kalbos
Nusileidus scenos uždangai,
žmonės pakilo ir pradėjo rink
tis sau stalus vaišėms, kurios
buvo paruoštos St. Petkevičie
nės. Prel. J. Tadarauskui pa
laiminus vaišių maistą, svečiai
gardžiavosi skaniais patieka
lais ir vynu. J. R. Simanavičiui
pasiūlius, sukaktuvininkei ir
laureatei sugiedota “Ilgiausių,
laimingų ir darbingų metų”.
Baigiant vakarienę, prasi
dėjo vietos liet, organizacijų
atstovų sveikinimai. Tą vaka
rą turėjo progos pasirodyti
visi Hamiltono pirmininkai ir
vadovai. Su savo sveikinimu
DLK Algirdo šaulių kuopos
pirm. P. Kanopa įteikė sukak
tuvininkei ir Kanados šaulių
būrio sveikinimo įrašą. Tau
tiniais raštais paruoštą odinį
albumą Toronto lietuvių teat
ro “Aitvaras” vardu įteikė Stp.
Ramanauskas. V. Stanevičie
nė prie mikrofono kvietė ir
Ed. Kudabą, bet jam tylint,
prašneko Vitalis Žukauskas,
kuris su neišsenkama išdaigų
at yra darbų Kanadoje, kurių niekas
atsarga linksmai užbaigė va
negali atlikti, nes trūksta paruoštų žmonių.
karą.
Technologija
daro greitesnę pažangų nei
Iš šito vakaro publika skirs
tėsi su gana pakilia nuotaika.
kaikuri pramonė. Jeigu Kanada nori išlaikyti
Dauguma čia tos publikos bu
konkurenciją tarptautinėse rinkose, turi
vo hamiltoniškiai. Natūralu,
prisitaikyti prie naujų įdarbinimo reikalavimų.
kad savi laimėtojai ir žymū
nai to miesto gyventojams ke
Mūsų viltis yra jauni kanadiečiai, kuriuos
lia pasididžiavimą. Tai buvo
reikia informuoti apie esamas galimybes
jaučiama aną vakarą ir Hamil
naujų specialybių bei technologijų srityje,
tone.
Pagirtinas kad ir pavėluotas
įdarbinimo ir imigracijos ministerijoje esame
KLB sumanymas kasmet pre
pagelbėję šimtams tūkstančių jaunuolių rasti
mija apdovanoti vieną dau
pasirinkimo galimybes, kurių jie nežinojo.
giausia kultūriniame darbe
pasižymėjusį tautietį. Atro
Federacinės vyriausybės programos padeda
do, kad toks asmuo nebūtinai
juos
taip paruošti, kad jie galėtų pasinaudoti
turi būti senas veiklos vete
esamomis galimybėmis. Tai daroma finansiškai
ranas. Dabar kiekvienais me
tais kultūros premija pažymė
remiant institucijas ir kolegijas. Kanadiečiai
sime tų metų iškiliausią ir
mokyklų klasėse yra mokomi pirmaeilių dalykų.
daugiausia pasidarbavusį kul
tūrininką. Ačiū Dievui, išeivi
jos kultūriniuose baruose dar
Emploi et
S
Employment and
dirba daug mūsų brangių tau
Immigration Canada
Immigration Canada
tiečių. Reikia tikėtis, jie visi
Lloyd Axworthy. Ministre
Lloyd Axworthy, Minister
galės būti panašiai pagerbti
bei įvertinti.

Brolis ALFREDAS HERMANAS ir sesuo VIOLETA HERMANAITĖ,
dalyvavę Vasario 16 iškilmės programoje Muenchene

Pranešimas iš Britanijos

Rašytojo viešnagė Londone
Algirdas Landsbergis skaitė savo ir kitų kūrybą parapijos svetainėje

O A. Landsbergis savo solo pro
gramą pradėjo, paskaitydamas pirmiausia jau senus do
kumentus. Pirmasis — ištrau
ka iš kun. K. Sirvydo prieš tre
jetą šimtmečių rašyto pa
mokslo, kuriame jis apibūdina
lietuvius šventovėje ir kas
dieniniame gyvenime. Švento
vėje jie snaudžia, žiovauja ir
dairosi, o už jos sienų vaidija
si. Turbūt ta ištrauka tyčia bu
vo parinkta mums, nes A.
Landsbergis ir sakė, kad lietu
viai ir per kelis šimtus metų
nepasikeitė, ir šiandien yra
panašūs į tuos iš Sirvydo laikų.
Antrasis dokumentas maž
daug iš to paties laiko, kaip ir
pirmasis. Tai Vilniaus miestą
valdžiusiųjų potvarkis, kuria
me surašytos bausmės liau
džiai už muštynes ir kitokias
niekdarystes. Įsakmiai nuro
dyta, kad bajorams ir šlėktai
tos bausmės netaikomos. O
prieš pat programą kaip tik,
girdėjau, su svečiu rašytoju
buvo kalbėta, kad ir Londone
yra lietuvių bajorų ir liaudies.
Sako, į Vasario 16 minėjimus
Lietuvių Namuose visada kvie
čiami tik bajorai, o liaudis pa
liekama už durų. Dėl to ji ne
pasitenkinimą reiškia, nes ne
priklausomybė, pako, buvo gi
visai tautai, ne vien rinkti
niams jos atstovams.
Dar vis neskubėdamas įves
ti į savo kūrybą, A. Landsber
gis paskaitė porą Marcelijaus
Martinaičio baladžių apie tą
ypatingą sutvėrimą -— Kukutį,
kuris visur būna ir daug ką sa
vitai išgyvena. A. Landsbergio
teigimu, M. Martinaitis dabar
esąs garsiausias Lietuvos poe
tas turbūt kaip tik dėl to fan
tastinio Kukučio.
Iš savo kūrybos A. Landsber
gis atvežė mums “Vaikus ginta
ro rūmuose”, tą draminį kūri
nį, kuris neseniai Bendruome
nės ko.nkurse laimėjo premiją.
Nei skaitytojai, nei klausyto
jai paprastai nėra dramų mė
gėjai, bet A. Landsbergis su
geba visus užkrėsti, įtraukti
į skaitymą savo aiškinimais ir
vaidyba. Škaitė jis tą kūrinio
veiksmą, kuriame vaizduoja
ma, kaip jokio teksto neturin
tieji jaunuoliai stengiasi su
vaidinti pasaką “Eglė, žalčių
karalienė”. Vaidinime pasaka
pinasi su svetimoje aplinkoje
išaugusių jaunuolių įpročiais,
Taip kad visi lankantieji specialius
kurie reiškiasi dramos dialo
profesinius kursus vienokiu ar kitokiu
gais.
būdu gauna federacinės vyriausybės paramą.
Įvesdindamas į tą kūrinį, ra
šytojas dar papasakojo atsimi
nimų iš tų metų, kai jis gimna
ai padeda žmonėms rasti tinkamą darbą,
zijoje vaidindavo. Ypač išdi
o pramonei — tinkamus žmones.
džiai atlikęs “Fabijolėje” šv.
O tai padeda Kanadai gyvuoti.
Sebastijono vaidmenį.
Rašytojui A. Landsbergiui
padėkojo DBLS Londono cen
trinio skyriaus pirm. M. Baro
Norintieji gauti knygelę
nienė. Po programos mažai kas
išskubėjo namo. Gurkšnota
“Are we ready to change?”
arbata, kurios parūpino B. Naterašo: “Change”, Ottawa, Ontario KIA 0J9
majuškienė ir P. Senkuvienė,
4
o klebonas kun. dr. J. SakeviVardas ir pavardė ................................................................
čius visus apdalijo meduo
liais.
Kaikas bufete ir alum
Adresas .................................................................................
malšino troškulį. Dar vis kal
bėtasi su svečiu rašytoju ir
tarp savęs.
Neseniai Kriaučeliūnų pre
miją laimėjęs aktyvusis jauni
mo atstovas Vidas Puodžiūnas
pasikvietė A. Landsbergį į jau
nimo vakaronę. Pasižadėjęs
dalyvauti, rašytojas apgailė-

K. BARĖNAS
Važiuodamas kaip lietuvių
atstovas į Londoną PEN klubo
reikalais, rašytojas prof. Al
girdas Landsbergis sutiko ir
šį kartą duoti to miesto lietu
viams literatūros rečitalį, ku
ris DBLS Londono centrinio
skyriaus valdybos ir buvo su
organizuotas kovo 14 d., šįkart
jau naujoje vietoje — Londono
lietuvių parapijos svetainėje.
Ligi šiol buvo įprasta tokius
vakarus rengti Lietuvių Na
muose, bet pastebėta, kad klau
sytojų susirenka gana maža.
Jei apie 20 sueina, tai labai ge
rai. Šįkart nusistatyta paban
dyti persikelti į kitą’ didmies
čio kraštą, kuriame tirščiau
lietuvių gyvenama ir kurie dėl
didelio nuotolio nesiryžta va
žiuoti į Lietuvių Namus, jeigu
juose kas nors daroma. Dar vis
būgštauta, ar susirinks kiek
nors į tą naują vietą. Prisirin
ko pilna salikė! Atvažiavo ke
letas prisiekusių klausytojų,
bet daugumą sudarė tie, kurie
čia netoliese gyvena. Visus
nustebino DBLS Stoke-onTrento skyriaus pirm. Vladas
Dargis, kuris sėdo į traukinį
ir atbildėjo iš to savo gana to
limo miesto!
Porą atidaromųjų žodžių ta
rė S. Kasparas ir K. Barėnas.

Kodėl šie žmonės yra Kanadoje
labiausiai j ieškomųjų sąraše?
M

T

Padedam Kanadai gyvuoti

Canada

(Nukelta j 9-tą psl.)

Žmogui apginti

Tėviškės Žiburiai

Anatolijus Kairys

Šias kelias pastabas iššau
kė prof. A. Maceinos ir Vinco
Natkevičiaus straipsniai Ve
lioniui dr. Jonui Griniui pa
gerbti skirtame “Aidų” 1981 m.
6-me numeryje.
“Apžadų Madona”
Pirma. Prof. A. Maceina pa
čioje pradžioje pareiškia no
rą “prisiminti nuoširdų bičiu
lį, veiklų kultūrininką ir idea
listą visuomenininką” (p. 365),
tačiau pagerbimui skirtame
straipsnyje yra apsčiai prieš
taravimų, abejotinos vertės
užuominų, paaiškinimų jau
mirusiam rašytojui bei litera
tūros kritikui. “O epo (roma
nų) yra, tiesa, mėginęs, bet ne
sėkmingai: siųsti konkursams,
jo rankraščiai premijų nelai
mėdavo ir dabar tebedūli štaiinėse” (p. 365). Tokia “žinia” nė
ra gera žinia nekrologiniame
prisiminime, nes kūrybiškai
žeminanti. Ir skaudžiai netei
singa. Vos metai po mirties.
Kiekvienas rašytojas palieka
stirtas savo kūrinių šiose sun
kiose išleidimui sąlygose. Ma
no nuomone, dr. J. Griniaus
romanai ne “dūli stalinėse”,
o laukia leidėjo pomirtiniams
savo kūriniams. Ar naujiena
premijos nelaimėti? Ir ar vi
suomet geriausias kūrinys lai
mi? Po daugelio metų mono
grafijose tokios ir panašios
“žinios” jau gali būti skelbia
mos ir komentuojamos, tačiau
pagerbimui skirtame straips
nyje — nedera.
Antra. Prof. A. Maceina iš
kelia J. Grinių daugiau kaip
“dramos kūrėją”,plačiau susto
damas prie jo draminės legen
dos “Stella maris”. Įdomiai
aiškina, gražiai įvertina Velionies, kaip mąstytojo ir psi
chologo, idėjas, kūrybines sa
vybes, pripažįsta jam drama
turgo vardą. Bet straipsnio
gale, skaitytojo nustebimui,
paneigia visa, ką buvo pasa
kęs, trimis žodžiais: “Grinius
— dramaturgas neišsivystė”
(p. 379). Jeigu poetui užtenka
vieno gero eilėraščio būti poe
tu, novelistui vieno gerb ro
mano būti rašytoju, ergo —
dramaturgui užtenka vienos
geros dramos būti dramatur
gu. Prof. A. Maceina paskyrė
12 didelių, dviskiltinių žur
nalo puslapių “Stella maris”
sklaidai, ją pastato šalia V.
Putino “Žiedo ir moters”. Tai
kur tasai “neišsivystymas”?
Jeigu J. Grinius “neišsivystė į
dramaturgą, tai ko vertas vi
sas prof. Maceinos straipsnis?
Tiesa tačiau yra ta, kad dr. J.
Grinius išsivystė į gerą ir ta
lentingą dramaturgą.
Prof. A. Maceina skubotai
nuvertina “Gulbės giesmę” ir
“Žiurkių kamerą”. Jei dramą
priimsime kaip filosofinį trak
tatą, tuo atveju prof. A. Macei
na teisus. Deja, drama nėra fi
losofija. Dramai filosofija net
nebūtina. Drama — literatū
ros, meno kūrinys, išskirtinai
priklauso
idėjų
pasauliui.
“Kova gi gėl karalienės vaini
ko yra niekis žmogiškojo bū
vio dramos akivaizdoje. Rašy
tojas, kuris dramos veikėjų
‘tragiką’ suveda į ligą ir mir
tį kaip ligos pasekmę, nėra
dramaturgas (m.p., AK), nes
drama, kaip minėta, nėra ne
laimė
ar
nepasisekimas”
(p. 368). Yra netaip. Grinius
to neteigė. “Gulbės giesmėje”
ne karalienės vainikas, ne li
ga ir ne mirtis, ne Barboros
noras “sužibėti karalienės
grožy” yra esminiai klausimai
ar centrinė tema. Šios litera
tūriškai puikios dramos esmė
yra tiesa ir jos triumfas. Ką
prof. A. Maceina teigia, tėra
antriniai elementai, jokiu bū
du ne esminiai, jie tarnauja
tik centrinei temai išvystyti
bei pagrindinei tezei įrody
ti. Sunku tikėti, kad prof. Ma
ceina būtų nesąmoningai
antrąjį planą palaikęs pirmuo
ju, tokiu būdu sumaišęs prie
mones su tikslais, bet taip at
rodo. Tiesos jieškojimas ei
na raudonu siūlu per visą dra
mą, o tiesoje — laimės, Au
gusto ir Barboros žmogiš
kos laimės.
Barborą karalius vedė šven
tovėje, ji yra teisėta jo žmona,
todėl karalienės vainikas jai
teisėtai priklauso — visai nė
ra svarbu ar Barbora to gei
džia, ar negeidžia. Šios tiesos
siekdama, karaliaus siela kilnėja, moralinės vertybės lai

mi prieš nemoralias jo moti
nos Bonos intrigas ar Bažny
čios dignitorių Užmačias ve
dybas anuliuoti ir t. t. Tiesai
laimėjus, asmeniška Barbo
ros tragedija — jos greita mir
tis nustoja prasmės.
Trečia. Į “Žiurkių kamerą”
prof. Maceina pažiūrėjo tiktai
kaip į “duoklę dabarčiai” (p.
368), veikalą nuvertindamas,
tartum rašytojas gyventų “nedabartyje”. (Tai kokiame lai
ke rašytojas gyvena?). Skam
ba lyg priekaištas.
Visi apdairūs žmonės sako,
kad rašytojas privalo vaizduo
ti savąjį laikotarpį. Pvz. Č. Mi
lašius pernai gavo Nobelį už
savo laiko poeziją. Ne už fi
losofiją ar mistiką. Rašytojo
uždavinys iškelti savo am
žiaus idėjas, palikti savo lai
kotarpio testamentą. Apie
ateitį parašys ateities rašyto
jai. Taip ir sukasi patirties
ratas. Partizaninių kovų me
tais tokių kaip “Žiurkių kame
roje” Joana ir Ramunė buvo
gana daug. Čia motina sūnų,
sesuo brolį, čia sužadėtinė
mylimąjį “pasiima” iš aikštės
ar kryžkelės ir palaidoja. Tai
mūsų Antigonos. Nebūtina
Antigonas vaizduoti karingo
mis amazonėmis, daug kalban
čiomis
ar
filosofuojančio
mis, kaip daro Sofoklio Antigona. Joanos ir Ramunės tyla
pakankamai dramatiška ir ga
na reikšminga. Tylėti sunkiau,
negu kalbėti. Žinant su kokia
sistema turima reikalą ir su
kokiais žmonėmis, jų baimės
jr kančios padiktuoti “neži
nau, nebuvau, nemačiau, ne
atsimenu” (p. 368) yra verčiau
teigiamos charakterio savy
bės, nei priešingai. Be to, en
kavedistų klausimai autoriaus
taip suformuluoti, kad terei
kia priimti ar atmesti — teig
ti ar neigti, filosofuoti nėra
vietos, gudrumas ar kalba
merginų padėtį tik labiau su
komplikuotų.
“Žiurkių kamera” yra ver
tinga buitinė drama, parem
ta tiesos jieškojimu, doriniais
principais, labai Griniui bū
dingais. Kad statant dramą
reikia taisyti, nieko naujo —
ir Šekspyro dramas statytojai
savaip tvarko, taiso ir trum
pina.
Labai nemoloniai nuteikia
prof. A. Maceinos pamokymai,
patarimai, net dūriai. Pvz. nu
sakydamas kokį rašytoją rei
kėtų laikyti dramaturgu, jis
rašo: “Be abejo, ne tą, kuris
yra prirašęs dialogų”. “Žmo
gus yra dramaturgas ne todėl,
kad prirašė dialogų”, “ne vie
nas rašytojas esti šių nelai
mių (t. y. karo, krašto okupaci
jos, mirčių etc., AK) bei kan
čių suviliojamas ir mėgina pa
sakoti jas dialogais, manyda
mas kuriąs dramą” (p. 366).
Tokių ir panašių pamokymų
bei patarimų pabarstyta ga
na daug. Padaryta tam, kaip
pastebi toliau Maceina, “kad
įžvelgtume, kiek ir kur Grinius
gali būti vadinamas drama
turgu. Nes dialoginių raštų
jis yra paskelbęs nemaža”.
Kaip matome, visa tai skiria
ma a. a. J. Griniui, jau prieš
daugiau nei metus įnirusiam
ir nebegalinčiam šiais kilniais
patarimais pasinaudoti.
Ketvirta. Straipsnio pabai
goje prof. A. Maceina apgailes
tauja, “kad po ‘Stella maris’
jis nebegrįžo prie bendrų žmo
giškosios būties temų, o pasu
ko į lietuviškąją istoriją ir į
lietuviškąją tremtį, kurios jį
suviliojo ir paklaidino savu
paviršiumi” (p. 379).
Jei taip, tai mes visi esame
“suklaidinti”, nes kuriame
tremtyje, tremties sąlygose ir
apie tremtį, įskaitant žymųjį
filosofą Antaną Maceiną, ku
ris taip pat daug ką sukūrė
tremties paviršiui supaviršinti. Tenka labai abejoti, ar
lietuviškoji tremtis dr. J. Gri
nių “suviliojo ir paklaidino” —
lyg jis būtų mažas vaikas. Ži
nojo, ką daro. Išeivija dr. J.
Griniaus kūrybą gražiai įver
tino, katalikiškoji dauguma
apdovanojo keliomis ypatin
gos vertės turinčiomis premi
jomis (rašytojų, mokslo etc.),
jo kultūrinės idėjos buvo ir
pasiliks kelrodinės, visiems
priimtinos ir sektinos.
Apgailėtiną prielaidą prof.
A. Maceina daro iš to, kad jam,
(A. Maceinai) žmogaus mirtis,
krašto okupacija, tautos tra
gedija, taigi ir partizaninės

JAV LB KULTŪROS TARYBOS
literatūrinė 1981 m. $3.000 premi
ja paskirta Ročesteryje gyvenan
čiam Jurgui Jankui už spaudai
paruoštą apsakymų rinkinį “Pa
parčio žiedas”. Premijos mece
natas — JAV Lietuvių Fondas.
Vertintojų komisiją Čikagoje su
darė: pirm. Česlovas Grincevičius,
sekr. Aušra Liulevičienė, nariai —
kun. Vytautas Bagdanavičius, Ma
rija Šaulaitytė-Stankuvienė ir
Alfonsas Tyruolis-Šešplaukis. Ko
misija buvo gavusi 8 knygas ir 16
veikalų rankraščiuose. Ji balsų
dauguma pasisakė už “Paparčio
žiedą”. Jo autorius J. Jankus yra
vyresniosios kartos atstovas, pla
čiai žinomas kaip novelistas, ro
manistas ir dramaturgas, jau anks
čiau susilaukęs premijų.

kovos, yra tik nelaimės, nelem
ti įvykiai, nesėkmės, tai yra
“kasdieninė plokštuma, ne
turinti gelmės” (p. 368), todėl
nesą verta rašytojo kūrybinių
pastangų. Nebūtinai taip. Pvz.
Sarajeve 1914.VI.28 buvo nu
šautas Austrijos sosto įpėdi
nis Ferdinandas. Tai davė pra
džią I D. karui. Prof. A. Macei
nos samprotavimu vieno žmo
gaus mirtis būtų tik eilinė
nelaimė, daugiau nieko. Deja,
ši “nelaimė” pasuko Europos
istoriją kita linkme, iš pagrin
dų pakeitė žemėlapį, Lietuva
atgavo nepriklausomybę.
Lietuvos okupaciją prof.
A. Maceina irgi laiko tik ne
laime. “Nelaimė” būtų, jei iš
tiesų Lietuva tebūtų okupuo
ta fizine prasme, laikinai nu
stojusi laisvės, kaip buvo atsi
tikę su daugeliu valstybių karo eigoje. Deja, Lietuvos lais
vės praradimas nėra tik oku
pacija, o greičiau lemtis, likiminis posūkis, tegu prievarta,
iš tradicinės į naują istorinę
fazę.
Lietuvos sugriovimą galima
lyginti su Jeruzalės išgriovimu 70 m. po Kr. ir žydų valsty
bės pabaiga. Kaip tada jų, taip
dabar mūsų tauta pradėjo nau
ją epochą. Nuo 1944 m. Lietu
va prievartos keliu pasuko į
naują gyvenimą: pakeistas
gamtovaizdis, žmonių gyve
nimo būdas, etninis ir demo
grafinis santykis, ekonominė
struktūra, kultūrinės apraiš
kos, net lietuvio psichė, pa
žiūra į dvasines vertybes. Nei
Lietuva, nei lietuvis, nei tau
tinės tradicijos niekada ne
bebus tokios pačios, kokios
buvo iki 1944 metų! Partiza
nų kovos jokiu būdu nėra tik
jaunų vyrų mirtys ar jų asme
ninės tragedijos, kaip lygiai
tautžudystė, trėmimai į Sibi
rą nėra vien tautos nelaimės!
Tai istorinis pasikeitimas,
likiminis konfliktas, nepapras
tai tragiškas, liečiąs visus kū
rėjus: rašytojus, tapytojus,
muzikus, profesorius! Jonas
Grinius visa tai suprato ir tei
singai įvertino — ne kaip vie
nos dienos ar kelių metų įvykį,
o kaip žmogaus tragediją, gyve
nimo ir mirties apogėjų. Nes
kas gi yra ta vadinamoji “žmo
giškosios būties problema”,
jei nėra nei žmogaus, nei gy
venimo? Todėl Grinius savo
kūrybinį talentą ir pašventė
dabarties Lietuvai, nelikda
mas nuošaly vien stebėtojo ro
lėje.
Akivaizdoje to, kas pasaky
ta, “duoklę dabarčiai”, kad
ir nuvertinančia prasme, mes
priimtume nuolankiai, jei dr.
J. Griniaus draminė kūryba
būtų literatūriškai menka.
O taip nėra. “Žiurkių kamera”
ir “Gulbės giesmė”, apie ku
rias čia daugiau kalbama,
yra vertingi literatūriniai kū
riniai, parašyti gražia kalba,
patriotinės idėjos išreikštos
literatūrine forma, pakanka
mai dramatiškai, patyrusio
menininko talentu. O “Gulbės
giesmė” kalbiniu, idėjiniu
bei meniniu požiūriais pra
lenkia ne vieną B. Sruogos
panašaus pobūdžio istorinę
dramą.
(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
BALTIC BULLETIN. The Voice
of the Baltic American Freedom
League. Volume 1, Number 1,
February-March 1982. A year’s
subscription for this by-monthly
— $25. Address: Baltic-American
Freedman League, P. O. Box 29657,
Los Angeles, CA 90029, USA.
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Pastabos apie prof. A. Maceinos ir V. Natkevičiaus straipsnius a.a. dr. Jonui Griniui
pagerbti skirtame leidinyje

ANATOLIJUS KAIRYS
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ArgenŲnos lietuvių solistai — ZUZANA VALADKAITĖ-DE LOPEZ ir
A. SLANČIAUSKAS (dešinėje), koncertavę Klevelande. Dešinėje —
akompaniatorius M. DRUNGA iš Čikagos
Nuotr. V. Bacevičiaus

Baltiečių dailės paroda
J. V. DANYS

Dešimtojo baltiečių vakaro
parlamento rūmuose proga
Otavoje buvo surengtos trys
parodos: L nuotraukų iš kultūrinio-visuomeninio gyveni
mo Otavos universiteto rūmuo
se, 2. knygų, išleistų Kanado
je ar parašytų Kanados baltie
čių — viešosios bibliotekos
patalpose, 3. dailės paroda
valstybinio archyvo parodų
salėje.
Ši pastaroji buvo svarbiau
sia. Parodos salės dydis apri
bojo dailininkų ir paveikslų
skaičių, išstatyti 27 dailinin
kų 48 kūriniai: estų — 10 dai
lininkų 18 kūrinių, latvių — 9
dailininkų 13 kūrinių, lietu
vių — 8 dailininkų 17 kūrinių.
Dalyvavę dailininkai atsto
vavo įvairiom technikom ir
kūrybos medžiagom. Dailinin
kus galima suskirstyti į tris
grupes: a. išsimokslinę ir kū
rę Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje, b. pradėję kurti po II-jo
D. karo ir c. gimę, užaugę ir
išsimokslinę Kanadoje. Daili
ninkų amžius — tarp 75 ir 35
metų.
Tuo būdu paroda apėmė be
veik 3 kartų dailininkus. Jau
nesnieji savo kūryba jau dau
giau artimesni abstraktiniam
menui bei šių dienų tendenci
joms dailėje. Visi dalyvavę
parodoje yra “pripažinti” dai
lininkai; jaunesnieji ar jau
niausieji yra gavę tokius pri
pažinimus ir iš Kanados dai
lės institucijų.
Skulptoriaus J. Dagio “Rū
pintojėlis” ir “Melancholiškas
muzikantas” yra gana būdingi
jo skulptūros nuotaikai.
Antano Tamošaičio “Sody
bos marginiai” ir “Saulėtekis”
yra tipiški jo kūrybos daliai,
kuri moderniškomis priemo
nėmis panaudoja tematiką iš
Lietuvos tautodailės.
Anastazijos Tamošaitienės
gobelenai- “Pasiruošimas šo
kiui” ir “Baltijos pasaka” taip
pat spalvingai suriša moder
nią techniką ir spalvų žaidi
mą su tautodailės motyvais.
Jos tapyba “Rudens spalvos”
(aliejus) ir “Rytmečio migla”
(guašas) yra artimi abstraktui.
Halinos Žmuidzinienės “VieVYTIS. Lietuvos pogrindžio
spauda 6 nr. 1980 m. (tęsinys). Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
leidinys (gautas Vakaruose 1981)
m.). Šio leidinio kaina — $4,00.
Šešių leidinių prenumerata —
$20. Adresas: Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė, 5620 So. Claremont
Ave, Chicago. IL 60636, USA.

ną gražų pavasarį mėnulis ve
dė saulę” (guašas), “Giraitis,
miškų dievaitis” ir “Perkūnas,
griaustinio ir erdvės dievaitis”
(abu — akvarelė) yra moder
nus lietuviškos mitologijos
panaudojimas. Dail. Žmuidzinienė bene pirmoji pradėjo
modernią kūrybą pagal lietu
viškos mitologijos motyvus.
Vytautas Remeika (“Uostas”
— aliejus) ir Romualdas Bu
kauskas (“Didmiesčio vaizdas”
— aliejų?) yra mūsų vidurinio
sios kartos sėkmingi atstovai.
Telesforo Valiaus “Paskuti
nis rytas”, L. III ir L. IV (lito
grafijos) yra iš jo paskutiniojo
kūrybos periodo, kur vyrauja
spalvingas abstraktas.
Otis Tamašauskas, dėstantis
grafiką Kingstono universite
te, dalyvavo su paveikslais
“Kiškis” ir “Munch dantys”
(litografijos). Jis yra jauniau
sios kartos atstovas. Jo temati
ka ir išpildymas (primena siur
realistus) sukelia šiurpią
nuotaiką. Tai atkreipia dėme
sį. Technika ir spalvų parinki
mas įdomūs ir geri.
Estųjr latvių dailininkų te
matikoje etninių motyvų ma
žai. Pas latvius vyravo vyres
nioji ir vidurinioji kartos, pas
estus — jaunesnieji. Tikros
realistinės krypties kūrinių
šioje parodoje nebuvo.
Parodos atidarymas įvyko
vasario 17 d. Kanados Baltie
čių Federacijos vicepirminin
kas J. V. Danys trumpai apibū
dino parodą ir oficialiam ati
darymui pakvietė daugiakultūrių reikalų minister) James
Flemingą. Jis pasidžiaugė bal
tiečių laimėjimais, ypač jau
dešimtą kartą rengiant baltie
čių vakarą parlamento rūmuo
se. Po oficialaus atidarymo
buvo vyno ir sausainių vaišės.
Ministeris Flemingas, kartu
su atsilankiusiais senatoriais
S. Haidaszu, A. Thompsonu ir
P. Bosą, parlamento nariais
Walter Baker (Otava), Ken Ro
binson (Torontas) ir Hal Her
bert (Montrealis) praleido il
gesnį laiką, kalbėdamiesi su
atsilankiusiais ir apžiūrėda
mi parodą. Taip pat dalyvavo
ir valdžios pareigūnai — di
rektorius Kerry Johnstone,
ministerio asistentė Suzanne
Scotti.
Parodos atidaryme dalyvavo
apie 120 baltiečių. Salė pri
taikyta parodom, įrengtas spe
cialus apšvietimas. Rūmuose
nuolat vyksta kultūriniai pa
rengimai, filmai (ambasadų ir
kiti), parodos, todėl per mė
nesį parodą aplankė daugiau
kaip 5,000 asmenų.

Dailės parodoje, kuri buvo surengta valstybinio archyvo patalpose Otavoje Kanados Baltiečių Federacijos de
šimtmečio proga. Nuotraukoje — dail. II. ŽMUIDZINIENĖ prie savo ir kitų dailininkų paveikslų Nuotr. J. V. Danio

LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERA
CIJOS
Bostono
klubo
sau
sio 30 d. surengta popietė buvo
skirta būrų dainiui K. Donelaičiui.
Apie jo gyvenimą ir kūrybą kalbėjo
klubo pirm. Elena Vasyliūnienė.
Ištraukas iš “Metų” skaitė dramos
aktorė Aleksandra Gustaitienė.
Popietėje taipgi buvo prisiminta
neseniai mirusi aktyvi šio klubo ir
valdybos narė Elena Gimbutienė.

AUSTRALIJOS JAUNIMO TEA
TRUI Melburne vadovauja rež.
Helmutas Bakaitis, lietuvis, su
tėvais Australijon atvykęs 1950
m. Jis yra baigęs Sydnėjaus dra
mos institutą 1965 m., tobulinęsis
1977 m. Britanijoje, Londono
“Round House” teatre. Grįžus
Australijon, Viktorijos meno mi
nisterija H. Bakaičiui pavedė per
organizuoti jaunimo meno centrą
St. Martin’s teatre Melburne, kur
jis dabar yra įsteigęs jaunimo teat
rą. 1981 m. pabaigoje H. Bakaitis
režisavo muzikinį M. Mitchenerio
veikalą “K a i susiduria lūpos”,
pats parašydamas dainų tekstus.
Šiame veikale H. Bakaitis į darnų
vienetą sujungė 18 aktorių ir bu
vo šiltai sutiktas teatro kritikų.
Veiksmas vyksta Australijoje 1988
m., kai III D. karas neutroninėmis
bombomis jau yra sunaikinęs civi
lizaciją. Spektakliai vaidinami
“Playbox” teatre Melburne.
LOS ANGELES DAILIŲJŲ ME
NŲ KLUBO susirinkimas vasa
rio 13 d. buvo skirtas seniesiems
mūsų tautos kryžiams, koplytė
lėms, koplytstulpiams, Rūpintojė
liams. Apie šį lobį kalbėjo susi
rinkimui vadovavęs Pranas Gasparonis, rodydamas senas kny
gas, cituodamas dr. J. Basanavi
čių, P. Galaunę, dail. A. Varną.
Į diskusijas šia tema įsijungė —
Bernardas Brazdžionis, Vincė
Jonuškaitė-Leskaitienė,
Bronys
Raila, Edmundas Arbas, Algirdas
Gustaitis bei kiti susirinkimo
dalyviai. P. Gasparonis turi daug
lietuviškų skulptūrėlių ir savo
paties sukurtų medžio drožinių.
Naująja klubo pirmininke buvo iš
rinkta Ilona Brazdžionienė.

ČIKAGIETIS DAIL. ADOLFAS
VALEŠKA gąvo pranešimą iš Itali
jos, kad yra įtrauktas į ten išeisian
tį dabartinio meno leidinį “Trends
and Testimonies of Contemporary
Art”, kuris skaitytojus pasieks š. m.
balandžio mėnesį. Jame bus kiekvie
no dailininko biografinis aprašymas
ir bent viena jo kūrinio nuotrauka.
Dail. A. Valeška taip pat yra įjung
tas ir į enciklopediją, skirtą įvairio
se srityse pasižymėjusiems asme
nims. Ji bus išleista italų, anglų, vo
kiečių ir prancūzų kalbomis. Dail. A.
Valeškos mozaikos ir vitražo studi
ja jau yra žinoma ir už JAV ribų. Į
ją neseniai kreipėsi Taiwane vei
kianti “Aindusco” bendrovė. Šiuo
metu dail. A. Valeška kuria skaldy
to stiklo langą Agam sinagogai.

KOLORADO
UNIVERSITETO
STUDENTŲ KLUBAS Colorado
Springs
nutarė
supažindinti
klasikinės muzikos mėgėjus su et
ninių grupių kūriniais. Šiam
tikslui buvo pasirinkta klasikinę
muziką garsinanti radijo stotis
KCME, kur klubui pavyko gauti
pusvalandžio programą kiekvieną
sekmadienį. Sausio 23 d. tas pus
valandis buvo skirtas lietuvių
muzikai. Studentų klubo koordi
natorius Adolfas Eglitis, latvių vei
kėjas, klausytojus supažindino su
Lietuva, jos garbinga praeitimi bei
skaudžia dabartimi. Grojamas
plokšteles aiškino Vincas Grėbliūnas. Muzikos mėgėjai turėjo
progą išgirsti Lietuvos himną,
plokštelėn įrašytą Kauno Įgulos
šventovės choro, diriguojamo kompoz. Jono Dambrausko. Programai
taipgi buvo panaudotos kompoz.
Alfonso Mikulskio Čiurliono an
samblio Klevelande plokštelių iš
traukos — “Tėve mūsų”, “Skamba,
skamba
kankliai”,
kompoz.
Broniaus Jonušo maršas “Gaudžia
trimitai”, įrašytas su velionies di
riguojamu Stuttgarto pučiamųjų
orkestru. Tautiniams šokiams
atstovavo “Malūnas” ir “Audėjėlė”,
įgroti simfoninio Stuttgarto orke
stro, diriguojamo kompoz. Dariaus
Lapinsko. Operų pasaulin klau
sytojus nukėlė Jurgio Karnavičiaus "Radvila Perkūnas” ir
“Gražina”. Ariją iš pirmosios
operos atliko čikagietis tenoras
Stasys Baras, iš antroios — sop
ranas Dana Stankaitytė.

POETO J. KRIKŠČIŪNO-JOVARO atminimui skirtas literatūri
nis konkursas buvo surengtas
Šiauliuose. Vertintojų komisija
susilaukė apie pusantro šimto
įvairaus žanro kūrinių. Prozinin
kų grupėje pirmą premiją laimėjo
žurnalistas A. Strakšys, poetų gru
pėje — mokytojas V. Kirkutis. J.
Krikščiūno-Jovaro atminimui skir
tus konkursus nutarta padaryti
metiniu renginiu.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALE
RIJA šio miesto gyventojus pa
kvietė į Lietuvos Fotografijos Me
no Draugijos Kėdainių skyriaus
narių parodą. Joje dalyvavo de
vyni fotografai su daugiau kaip
šimtu nuotraukų, atspindinčių
dabartinį gyvenimą. Lankytojus
domino teisininko Petro Januševičiaus ciklas “Vienkiemių liki
mai”, vairuotojo Romo Zacharevičiaus — “Mano kaimas”, inž. Sta
sio Padalevičiauš — “Meliorato
riai”, žemės ūkio mokslų kandi
dato Romano Lomsodžio gamto
vaizdžiai.

AUSTRŲ SMUIKININKO IR
KOMPOZ. F. KREISLERIO minia
tiūrų vakarą mažojoje Vilniaus
filharmonijos salėje surengė fil
harmonijos sol. Algirdas Stulgys
su pianiste Veronika Vitaite. Tai
buvo pirmas F. Kreislerio kūri
nių koncertas, kurin buvo įjung
tos ir kitų kompozitorių melodi
jos, pakeistos ir savo koncertams
pritaikytos F. Kreislerio. Ilgame
autorių sąraše minimi: J. S. Ba
chas, A. Corellis, W. A. Mozartas,
P. Čaikovskis, A. Dvoržakaš; J.
Brahmsas. Virš programos smuiki
ninkas A. Stulgys atliko Ch. W.
Glucko — F. Kreislerio “Melodi
ją”, A. Dvoržako — F. Kreislerio
"Slavų šokį”, N. Rimskio-Korsakovo — F. Kreislerio indiečių sve
čio dainą iš operos “Sadko”.
SOL. JONAS STASIŪNAS, ba
ritonas, Vilniaus operos ir bale
to teatre šimtąjį kartą atliko Skarpijo vaidmenį G. Puccini operoje
“Tosca”. Šį vaidmenį jis yra pa
ruošęs prieš 30 metų, dainininko
kelią pradėjęs Kauno operos teat
re 1941 m. Skarpijo vaidmenis J.
Stasiūnui teko atlikti ir už Lietu
vos ribų — Varšuvoje, Rygoje ir
Minske. Sukaktuviniame spektak
lyje Toscos vaidmuo teko sopra
nui G. Apanavičiūtei, Kavaradosio — tenorui J. Antanavičiui. Di
rigavo V. Viržonis.
KONCERTĄ VILNIEČIAMS sau
sio 15 d. surengė mišrus Lietuvos
Mokslų Akademijos liaudies cho
ras, vadovaujamas V. Četkausko,
kuriam talkina chormeisteris P.
Bagdonavičius. Pirmoji koncerto
dalis buvo skirta lietuvių klasikų
ir dabartinių kompozitorių dai
noms. Dinaminį choro lankstumą
atskleidė M. K. Čiurlionio “Oi, gi
ria, girele”, S. Šimkaus “Vėjo
dukra”, J. Gruodžio “Žvejai”, ge
rai įvaldytą vokalinę techniką —
F. Bajoro “Tu vyšnela”, V. Bagdo
no “Skrido bitė”, .V. Paketūros “Oi,
tai dyvai”, J. Juzeliūno “Akmenė
lis turi šaltą širdį”. Antroje daly- .
je skambėjo W. A. Mozarto, F.
Schuberto, F. Mendelssohno, E.
Griego, B. Snetkovo, I. Kalninio
bei kitų kompozitorių dainos. Cho
ras yra sudarytas iš Lietuvos Moks
lų Akademijos įvairiuose institu
tuose dirbančių asmenų. Vadovui
V. Četkauskui nėra lengva surasti
jiems visiems priimtiną laiką re
peticijoms.
ANTANO
VIENUOLIO-ŽUKAUSKO šimto metų gimimo su
kaktis bus paminėta Vilniuje ba
landžio 7 d. Sukakčiai yra paruoš
ti du filmai: vaidybinis — “Arklia
vagio duktė”, sukurtas velionies
rašytojo vėlyvesniųjų apsakymų
bei prisiminimų motyvais, ir do
kumentinis — “Antanas Vienuolis
— pėdsakai Kaukaze”. Pastara
jam scenarijų parašė literatūros
tyrinėtojais Jokūbas Skliutauskas, filmavimo darbus atliko ope
ratorius Rimas Poškaitis su rež.
Kornelijum Matuzevičium. Kadan
gi A. Vienuolis nemėgo fotogra
fuotis, mažai iki savo mirties te
paliko nuotraukų, o filmuotos me
džiagos iš'viso nebuvo. Tad buvo
nutarta pasivaikščioti po tas Kau
kazo vietas, kuriose 1904-06 m. lan
kėsi A. Vienuolis. Dokumentinia
me filme buvo panaudoti kauka
ziečių prisiminimai. Vienas jau
nas gruzinas pasakojo, kad jam
teko vienintelį kartą matyti ver
kiantį savo tėvą, kai pastarasis po
40 metų vėl susitiko su savo jau-'
nystės dienų bičiuliu A. Vienuo
liu. Chevsurų kaimo gyventojai
prisiminė legendas “Užkeiktieji
vienuoliai” ir “Amžinasis smui
kininkas”, girdėtas nuo mažens,
nežinodami, kad jas yra sukūręs
A. Vienuolis. Filman taipgi įjung
ta jaunoji Nana Devidzė, pirmoji
išvertusi “Kaukazo legendas” iš
lietuvių kalbos į gruzinų kalbą,
ir Virginija Timinskaitė, gruzinų
literatūros vertėja į lietuvių kal
bą. Nanos Devidzės tėvas lietu
viškai užtraukia dainą “Kai aš tu
rėjau kaime mergelę”. Dokumen
tinį Lietuvos kino studijos filmą
apie A. Vienuolį Kaukaze galės
pamatyti ir Gruzijos žiūrovai. V. Kst.
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REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto
įkainojimas
• Sąžiningas patarnavimas visuose

nejudomo turto reikaluose
• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

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

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA
90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind.
14 %
term, indėlius 1 metų
14’/2%
term, indėlius 3 metų.......... 13 %
pensijų s-tą ......................... 15
%
spec. taup. s-tą
14 %
taupomąją s-tą
11 %
depozitų-čekių s-tą
6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
18’/z %
mortgičius nuo
17%%

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais

10-3

Antradieniais

10-3

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais
10-8
Penktadieniais
10-8
Šeštadieniais
9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

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

•

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
-----------------------o------------------------ —
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St. W.
Perkant ar

parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

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

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

Telefonas 531-1331

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

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 Ave.,
Toronto, Ontario

_. ,

_

MEAT
MARKET

___

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, fol. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St.
prie pirmųjų šviesų (j pietus)
gatve
• Sgžiningai atliekame visus

W. nuo 427 kelio 1 mylit?, sukti kairėn
Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
tiesiog į garažą.
automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

bertoje bombos bus atvežtos
be atominių užtaisų. Jokio
pavojaus jos niekam nesuda
rys, nes norima tik išbandy
ti jų skrydžių tikslumą. Kana
dos užsienio reikalų ministeris M. MacGuiginas pareiš
kė, kad principinis sutikimas
bandymams jau yra duotas
pernai, o šiuo metu tariama
si tik dėl pačių detalių. Prie
kaištų Kanadai dėl skraidan
čių bombų įsileidimo pažėrė
sovietų spauda ir kaikurie
opozicinių partijų nariai,
ypač NDP socialistų atstovė
Pauline Jewett, kuriai E.
Braodbentas yra patikėjęs už
sienio reikalų kritiką. Šios
moteriškės naivi kritika aiš
kiai tarnauja Sovietų Sąjun
gai, nors ji pati galbūt to ir ne
mato dėl savo nesusigaudymo
tokiuose reikaluose. Net ir
ministeris pirm. P. E. Trudeau
pritaria skraidančių bombų
išbandymui Albertoje. Pasak
jo, Atlanto Sąjunga, siekda
ma atominio nusiginklavimo,
turi parūdyti Sovietų Sąjun
gai, kad į kiekvieną naują jos
ginklą bus atsakyta nauju va
kariečių ginklu. Šia proga
prisimintina, kad P. E. Tru
deau rinkiminiame parlamen
to vajuje 1968 m. kalbėjo apie
Kanados pasitraukimą iš At
lanto Sąjungos, bet dabar jau
yra pakeitęs savo nuomonę.
Keista, kad iš savo klaidų vis
dar negali pasimokyti NDP
socialistai, kurie užsienio po
litikos reikaluose dažnai at
siduria Sovietų Sąjungos pu
sėje. Darbo unijų remiamai
partijai užsienio politika, at
rodo, yra neperkandamas rie
šutas. Mat ta politika nieko
bendro neturi su unijų siekia
mais augštais atlyginimais,
streikais, darbų padidinimu.
Vien tik dėl užsienio politi
kos ši partija niekada nelai
mėjo ir turbūt nelaimės Ka
nados parlamento rinkimų.
Jai ir toliau teks tenkintis pro
vincinėmis
vyriausybėmis,
kurios netvarko Kanados už
sienio politikos.
Vyriausybės ir opozicinių
partijų parlamentiniai vadai
susitarė parlamente konser
vatorių streiką sukėlusį didį
jį energijos išteklių įstatymo
projektą suskaldyti į atskiras
aštuonias dalis. Pirmiausia
jos bus perduotos parlamenti
niam komitetui, kad pats par
lamentas tuo metu galėtų
svarstyti aktualesnius reika
lus. Sutarta, kad tie aštuoni
susmulkinti įstatymai bus pa
tvirtinti iki birželio 30 d., po
sėdžiams tepanaudojant tre
jetą savaičių.
Darbo ir imigracijos minis
teris L. Axworthy nusiskun
džia, kad Kanada vėl turės įsi
vežti apie 20.000 kvalifikuotų
darbininkų, nes jų trūksta da
bartinių gausių bedarbių ei
lėse. Kitokios nuomonės yra
didžiausias Kanados dienraš
tis “The Toronto Star”. Re
miantis jo Toronte surinktais
duomenimis, bedarbių eilėse
yra ir prieš keletą metų iš už
sienio atvežtų specialistų, ku
rie niekur dabar negali gauti
darbo. L. Axworthy taipgi pa
skelbė, kad Kanados vyriausy
bė yra paskyrusi $188 milijo
nus dolerių, kurie bus panau
doti bedarbių kvalifikacijai
pagerinti. Pasak jo, vyriausy
bė dabar kasmet išleidžia apie
bilijoną dolerių šiems reika
lams. Jis betgi perspėjo pro
vincines vyriausybes, kad bus
sustabdytos lėšos treniruoti
bedarbius tokiems darbams,
kurių trūksta Kanadoje. Esą
netikslu, kai išleidžiama daug
pinigų studentui, kolegijoje
įsigyjaričiam specialybę, ku
rioje jis vėliau negauna darbo.
Naujasis Ontario liberalų
vadas D. Petersonas jau pra
deda žvejoti žydų kilmės torontiečių balsus. Šiame sky
riuje buvo rašyta, kad Toron
to universitetas pasirašė su
tartį su Saudi Arabija moksli
niam bendradarbiavimui inži
neriniuose fakultetuose. Uni
versitetas priims daugiau ara
bų studentų pradinėms stu
dijoms bei tobulinimuisi, pa
dės organizuoti įvairias tyri
mo laboratorijas Saudi Ara
bijos universitete. Šios sutar
ties dėka universitetas susi
lauks milijonų dolerių iš Sau
di Arabijos už savo paslaugas.
Tai sveikintinas žingsnis, nes
Toronto universitetą vis la
biau pradeda slėgti nepakanIrnma valrlinp Kanados ir nrn-

r

vincijos parama. D. Peterso
nas, pataikaudamas žydų or
ganizacijoms, pradėjo šnekė
ti apie galimą diskriminaciją.
Esą Saudi Arabija gali neįsi
leisti pagal tą sutartį jon siun
čiamų žydų kilmės profeso
rių. Iš tikrųjų, jeigu toks atve
jis ir iškiltų, jis nepadarytų
nuostolio tokiems profeso
riams, kai jie turi užtikrintą
darbą Toronto universitete,
o milijonų dolerių sutarties
nutraukimą pajustų ne tik
jie, betgi ir kiti profesoriai
bei studentai.
Gallupo viešosios nuomonės
tyrimo instituto paskutinie
ji duomenys atskeidžia apsi
sprendusių kanadiečių nusivy
limą abiem pagrindinėm par
tijom — liberalais ir konser
vatoriais. Liberalų populiaru
mas nuo 38% nukrito iki 35%,
konsęrvatorių — nuo 40% iki
36%. Oficialiai vienu nuošim
čiu vis dar vyrauja konserva
toriai, anksčiau turėję 2% per
svarą. Šiuo tyrimu džiaugia
si tik socialistų vadas E.
Broadbentas, nes jo partijos
populiarumas nuo 20% pa
kilo iki 26%, pasiekdamas ge
riausią rezultatą pastarųjų
penkiolikos metų laikotarpy
je. Komentatoriai betgi į E.
Braodbento džiaugsmą žiūri
skeptiškai. Jis daug šneka apie
darbų parūpinimą, palūkanų
sumažinimą paskoloms, bet
jokių konkrečių planų neturi.
Netgi neatsako į klausimą, iš
kur bus gauta dolerių tokioms
išlaidoms padengti. Socialis-

tų partija, remiama didžiųjų
Kanados darbo unijų, joms ir
skiria pagrindinį savo dėme
sį. Pvz. E. Broadbentas reika
lauja, kad Kanados vyriausy
bė suvaržytų japoniškų auto
mobilių įvežimą, nes tada dau
giau darbo turėtų kanadiškos
automobilių gamyklos. Toks
reikalavimas, aišku, patinka
darbo netekusiems automobi
lių pramonės darbininkams,
bet jis nepraktiškas. Pirmiau
sia japoniškų automobilių įve
žimas Kanadon jau seniai yra
suvaržytas. Tolimesnis jo ap
karpymas problemos neiš
spręstų, tik galėtų pagrįstai
suerzinti Japoniją, kuri dabar
yra viena didžiausių Kanados
partnerių prekyboje. Tame
prekybiniame balanse Japo
nija kasmet turi apie $2 bilijo
nus nuostolio Kanados naudai.
Tenka sutikti su E. Broadbentu, kad Japonija iš Kanados
perka daug žaliavų. Tačiau to
kiu atveju vėl iškyla nelogiš
kas E. Broadbento siūlymas
reikalauti, kad Japonijos
bendrovės už savo kapitalą
statytų gamyklas Kanadoje ir
iš čia įsivežtų gaminius. Toks
posūkis sumažintų darbus pa
čioje Japonijoje, o japoniškos
gamyklos Kanadoje kitur ne
galėtų parduoti savo gaminių
dėl peraugštų kainų, kurias
atneša perbrangi darbo jėga,
perdideli unijų reikalavimai.
Žaliavų savo pramonei Japo
nija gali įsivežti ir iš kitų ša
lių, pvz. iš Australijos. Tokiu
atveju Kanada kasmet netek
tų, pagal dabartinį prekybos
balansą, dviejų bilijonų do
lerių.

TORTAS
Iškilieji lietuvių
sportininkai
Vitas Gerulaitis po nesėkmių
bent kelių turnyrų baigminiuose
žaidimuose pagaliau tapo turny
ro nugalėtoju, Belgijos uždarų pa
talpų pirmenybių baigminiame
žaidime įveikęs Mats Wilander
4-6, 7-6 (7-2), 6-2. 17 metų švedas
pakeliui į baigminius žaidimus
įveikė kelis pajėgius tenisinin
kus, ir V. Gerulaičio laimėjimas
nebuvo lengvai pasiektas. Bran
desnė Gerulaičio patirtis ir
agresyvumas atnešė jam seniai
laukiamą pergalę. Nemažiau
reikšmingą pergalę V. Gerulaitis
pasiekė pusbaigmio žaidime, už
tikrintai įveikęs trečią pasaulio
žaidiką Jimmy Connors 6-2,7-5.

V. Gerulaitis (veikė Bjorn Borgą. Kovo 23 d. draugiškose rung
tynėse Kopenhagoje V. Gerulaitis
pasiekė retai jam pasitaikančią
pergalę prieš B. Borgą 6-2, 6-7, 6-2.
V. Gerulaičio laimėjimas buvo
įvertintas $50,000. Pirmoje rung
tyje V. Gerulaitis labai sėkmin
gai žaidė prie tinklo, tačiau geres
nį žaidimą abu žaidėjai pade
monstravo antroje rungtyje. Tre
čią rungtį Gerulaitis laimėjo gana
nesunkiai per 22 minutes.
B. Borg po 5 mėnesių pertrau
kos bando atgauti pirmykštę for
mą ir ruošiasi Monte Carlo turny
rui balandžio pradžioje. Tai bu
vo antras V. Gerulaičio laimėji
mas prieš B. Borgą. Pirmą kartą
jis laimėjo nežymias parodomą
sias rungtynes prieš dvejus me
tus Indonezijoje.
Ray Klivečka, buvęs Niujorko
Lietuvių Atletų Klubo futbolinin
kas, vėliau garsiosios. Cosmos ir
Ročesterio Lancers futbolo ko
mandų vadovas (coach), dabar va
dovauja Buffalo Stations vienuo
likei. Jo komanda sėkmingai žai
džia uždarų patalpų pirmenybėse.

Tabita Andriūnaitė ir seserys
D. ir R. Užubalytės Australijoje
yra daug žadančios plaukikės.
Dvylikos metų T. Andriūnaitė
sėkmingai dalyvauja australų
varžybose ir dabar jau turi pasie
kusi 6 N.S.W. valstijos rekordus.
Vasario mėn. įvykusiose Austra
lijos prieauglio klasės pirmeny
bėse įveikė jaunių miesterę 100 m
plaukime peteliške. Šį nuotolį ji
įveikė per 1:7,28 min. Jos svajonė
— atstovauti Australijai sekančio
je olimpiadoje. Ji taip pat susilau
kė siūlymų iš Sov. Sąjungos, kuri
žada apmokėti visas kelionės išlai
das j Los Angeles olimpiadą, jeigu
ji sutiktų ten atstovauti Sov. Sąjun
gai. Mat pagal sovietinius įstaty
mus ji yra laikoma Sov. Sąjungos
piliete.
Adelaidėje puikiai reiškiasi se
serys Užubalytės, kurios yra taip
pat labai jaunos — 12 ir 14 metų.
Jos yra pasiekusios daug laimėji
mų ir yra pakviestos į Pietų Aust
ralijos rinktinę. Jei šių plauki
kių treneriai leis, jas visas maty
sime Pasaulio Lietuvių Žaidynėse
Čikagoje. A. S.

Vyčio žinios
Jauniai • B Metro lygos pirme
nybių
rungtynėse
pralaimėjo
Bramntono komandai 31-61. Ko

mandoje žaidė: L. Ažubalis 16,
Dunderas, Slapšys 2, Marcinke
vičius, Šimonis, P. Karpis 7, R.
Stanulis 6, Marneau 2, T. Karpis,
E. Stanulis 1. Komandoje puikiai
žaidžia L. Ažubalis.
Jauniai B tos pačios lygos rung
tynėse nesunkiai įveikė pajėgią
Scadding Court komandą 88-62.
Komandoje žaidė: J. Karpis 31,
A. Slapšys 10, A. Saplys 14, J. Ažu
balis, G. Sendžikas, Putrimas 10,
Arabakas 12, Hepburn 14, T. Kar
pis 2. Šioje grupėje vytiečiai dar
žaidžia be pralaimėjimų. A.S.

Ateitininkų žinios
Studentų kursuose Dainavoje
iš Toronto dalyvavo 10 studentų.
Šių kursų ruoša buvo Toronto
draugovės atsakomybė. Padėka
visiems, kurie prisidėjo prie vi
sų darbų. Savaitgalis praėjo sėk
mingai. Suvažiavo per 50 studen
tų. Pagrindinė tema buvo tauto
saka — lietuviškos dainos, apie
kurias kalbėjo dabartinė Bosto
no etnografinio ansamblio vado
vė Gitą Kupčinskienė.
Studentams kandidatams, kurie
ruošiasi įžodžiui, rengiami po
kalbiai. Pirmasis numatytas ba
landžio 17 d., 9.30 v. r., Prisikėli
mo parapijos posėdžių kambary
je. Smulkesnes informacijas tei
kia Dana Petkevičiūtė tel. 2741477.
Jaunučių susirinkimas — kovo
31, trečiadienį, 6 v. v., Lietuvių
Vaikų Namuose (pas seseles). L. U.
MAS centro valdybos ruošiami
pavasario kursai moksleiviams
ateitininkams Dainavoje įvyks
balandžio 16, 17, 18 dienomis.
Kursų tema — “Veikla”. Kviečia
mi visi moksleiviai, ypač kuopų
valdybos. Kuopų pirmininkai turi
registracijos anketas, kursų nu
rodymus ir dienotvarkę. Regis
truotis iki balandžio 6 d. pas Dai
vą Barškėtytę, 6640 S. Talman
Ave., Chicago, IL 60629, USA,
tel. 312-476-1974 arba pas Edį
Šulaitį, 19ji So. 49th Court, Cice
ro, IL 60650, USA. Tel. 312-656
-1357.

Skautų veikla
• Romuvos XX-mečio stovyklai
rengti komitetas kviečia Toronto,
Hamiltono, Ročesterio, Niagaros
pusiasalio ir Londono vadovuses, ketinančius stovyklauti Romu
voje rugpjūčio 7-21 d.d. (ar trum
piau),į bendrą platesnės apimties
pasitarimą balandžio 18 d., 1 v.
p.p., Londone. J pasitarimą atvyks
ta ir Detroiti vadovai-vės.
•Romuvai aukojo: $500 St. Kuz
mas, $200 Birutės dr-vė, $100 J.
Zavys, po $50 — G. Žolpys ir L.
Paulauskas, $30 L. Balsys, po $25
— P. Krasauskas ir S. Draugelis,
$20 E. Simonavičius, $10 S. Škė
ma. Skautiškas ačiū.
• Romuvos XX-mečio minėji
mas numatomas lapkričio 14 d.
Šio renginio k-to posėdis šaukia
mas balandžio 4, sekmadienį), 11 v.
r., skautų būkle.
• Mindaugo dr-vėje į II pat. 1.
egzaminus išlaikė: M. Bijūnas ir
M. Slapšys. Sekanti sueiga — ba
landžio 7 d. Iškylos į Romuvą nu
matomos gegužės ir birželio mė
nesiais. Č. S.

IA.E.LePAGE

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sęžiningai patarnaus!
• Nemokamas nąmo įkainojimas •
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West

Tei.
Namų

Toronto, Ontario M6P 1A4

£0,

537-3431
494-0605

GARBENS

REALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant
namus ir t.t.
Lietuviams nuolaida
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte,
veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis

m Ji M
fAKAIVIA

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl.
14 % už 6 mėn. term, indėlius
14JĄ% už 1 m. term, indėlius
13
% už 3 m. term, indėlius
15
% už pensijų planą
14 % už namų planą
14
% už specialią taup. sąsk.
11
% už taupymo s-tas
6
% už čekių s-tas (dep.)

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

=
E
=

IMA:

už asm. paskolas
nuo 18’/2%

=

=
E
=
=

už mortgičius nuo 17%%

AKTYVAI virš 29 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius ikį
75% Įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario
ir
532-1149
M6P 1A6

HOME

Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX

Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma
2290 Bloor West — pigios kainos —telefonas 769-4558

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas:
sąžiningas darbas, pigios kainos.

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

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į 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.ri — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė.,
Telefonas
Savininkai
Toronto, Ont. M6R2N5
531-3098
S. ir F. Janavičiai

European
Ca tering
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.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kunigui Ignui
Mikalauskui, OFM, kun. Joseph Moss, “Pašvaistės”
chorui, solistei I. Černienei, dirigentei R. Vilienei ir
visiems, padėjusioms mums ir užjautusiems mus liū
desio valandoje, mirus Juozui Albrechtui.

Albrechtų, Dragūnevičių,
Jones ir Pumpučių šeimos

AfA
MARIJAI ŽILVITIENEI
mirus,
jos dukras — NIJOLĘ RAGEVIČIENĘ ir BIRUTĘ
VYTIENĘ su šeima liūdesio valandoje nuoširdžiai
užjaučiame —
Danutė ir Stasys Rukšos

AfA
PETREI ARMALAVIČIENEI
mirus,
sūnui ROMUI, broliui JONUI bei jų šeimoms reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —
Alfonsas ir Ona Vindašiai
Jonas ir Klara Vėlyviai

Per pasaulį keliauja žmogus...
sieis, ypač dar todėl, kad jis
nesikelia į puikybę, nemėgsta
Viskas pasibaigė gerai. Gal
būti
prašomas, maldaujamas,
apie puskelę atlėkė dvejos pla
nereikalauja
mokesčio, o pa
čios,. porinės, gerais arkliais
kviestas eina, nes tiki, jog tie
pakinkytos rogės, o pačioje sioginis bendravimas rašytojo
Plungėje teberadom pilnut su skaitytojais ir skaitytojų
pilną salę mūsų belaukiančių su rašytoju yra kultūrinė būti
žmonių. Jie irgi mūsų laukė nybėj kad toks bendravimas
porų valandų. Ne visi, sako, yra dalis kiekvieno rašytojo
buvo iš Plungės. Daugelis bu misijos. Būtų gražu, kad tokių
vo iš aplinkinių kaimų. Ir būtinybę pajustumėme ir mes,
nuostabu: jie ne tik neišsi skaitytojai. Tokios būtinybės
vaikščiojo, bet net jokio prie pajutimas liudytų, jog mūsų
kaišto neišgirdom, kad Kauno tauta tebėra gyva ne tik ten,
ponaičiai verčia juos laukti. vergijoje, bet ir čia, svetur.
Net nusijuokė, kai scenon iš
ėjome beveik ligi kelių permir
Rašytojo viešnagė
kusiomis kelnėmis, nes ir jų
pačių nevienas buvo panašiai
Londone
sniegų bridęs, o ir pats salės
(Atkelta iš 6-to psl.)
oras buvo pilnas šlapių drabu
žių, labiausiai avalynės, sun jo, kad nepasiėmęs su savim
nė vieno į anglų kalbų išvers
kiai bapakeliamo kvapo.
to savo kūrinio toje vakaronė
Nesiskundėm nei vieni, nei je paskaityti, nes ten susirenkiti. Visus jungė sunkiai apta kantieji ne visi moka lietuvių
riamas pakilimas, kurio aki kalbų.
vaizdoje nyksta visokie tikri
Londone šįkart jau buvo aš
ar tik prasimanyti nepatogu tuntas A. Landsbergio rečita
mai.
lis. Kai jis vėl atvažiuos į BriKai šiais laikais išgirstų li tanijų, planuojama susitiki
teratūros vakarų rengėjų rū mus su juo suorganizuoti ir ki
pesti, ar ateis bent šiek tiek tuose lietuvių telkiniuose, pir
žmonių pasiklausyti, o kartais miausia Nottinghame. Ir šįkart
ir net baimę, kad rengėjams ten kun. dr. S. Matulis jau bu
netektų beveik vieniems vaka vo pradėjęs garsinti Notting
rų praleisti su pasikviestu ra hame ir apylinkėse, kad jo va
šytoju, visada ateina j galvų dovaujamajame Židinyje bus
literatūros vakarai vokiečių A. Landsbergio rečitalis, bet
okupacijos metu, o kartu len išėjo nesusipratimas besirada į galvų ir klausimas, ar mū šinėjant lėtokai keliaujančiais
sų tauta tik po didelio sukrė laiškais. Iš vieno laiško supras
timo tepajunta, kad jai reikia ta, kad rašytojas turės tų sa
atsigaivinti savo vaikų kūrybi vaitgalį tik vienų laisvų vaka
niam žody?
rų. tai ir atšauktas visas suju
Brazdžionis ir išvykęs iš Lie dimas. Pervėlai paaiškėjo, kad
tuvos literatūros vakarų neuž ir Nottinghamas būtų galėjęs
miršo. Vokietijoje aplankė turėti smagų kultūrinį vakarų.
daugelį stovyklų su kitais rašy
tojais, o čia, Amerikoje, vos
įsikūręs Bostone, tuoj kartu su
Santvarų, Kačinsku, Gustaičiu
kaip piligrimai apskraidė
OPTIKAS R. SCHMID
daugelį lietuvių kolonijų. Ne
1586
Bloor Street West,
tik eiliniai literatūriniai ren
Toronto,
Ont. M6P 1A7
giniai, bet ir daugelis didelių
(prieš
Lietuvių
Namus)
kultūrinių parengimų be Braz
Tclefonos
535-6252
džionio neapsiėjo ir dabar dar
neapsieina, nes jis ir savo žo
Greitas patarnavimas, neaugštos
džiu ir savo asmenybe visus
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
juos žymiai praturtina. Tikiu,
(contact lenses).
kad dar ilgai be jo ir neap
(Atkelta iš 6-to psl.)

Optical Studio

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
•
NAMAI
•
ŪKIAI
•
ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
PAUL KOLYČIUS 7 8 9- 1 5 4 5
VACYS 2 I 2 Y S 232-1990

Įstaigos (4 1 6) 233-3323

I 1 11 I A š'fe?
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PAVASARIŠKAS AČIŪ
Šis pavasaris, tas bundan
čios gamtos karalaitis, atne
šantis Kristaus Prisikėlimą,
man nebuvo džiaugsmo nešė
jas — jis privertė dėl ligos pa
likti jaukų šeimos židinį ir iš
vykti į Toronto General ligo
ninę. Ten mano skausmus
lengvino jausmas, kad esu ne
viena, kad mane užjaučia ir
myli mano artimieji. Dėl to ir
mano naktys ligoninėje buvo
ramesnės, ir dienos jaukesnės.
Tariu nuoširdų ačiū pussese
rei Jonei Plečkaitienei ir jos
vyrui už lankymų. Ypač dėkin
ga esu Jonei Plečkaitienei, ku
ri niekad nepaliko manęs vie
nos, mane globojo kaip ange
las sargas. Taip pat nuoširdus
ačiū Monikai Žaliauskienei ir
kitoms bei kitiems, mane lan
kiusiems.
Visiems ir visoms esu nuo
širdžiai dėkinga —
Bronė Karasevičienė

Naujai išrinktoji Toronto
Sėkmingai platinami bilie
tai į metinį “Tėviškės Žibu Lietuvių Namų valdyba pasi
rių” spaudos balių, kuris jau skirstė pareigomis: pirm. V.
čia pat — balandžio 17, Atve Dauginis, vicepirm. T. Stanulykio šeštadienį, didžiojoje lis, ižd. J. Slivinskas, sekr.
Anapilio salėje. Jie gaunami Ant. Pacevičius, jn., informaci
kasdien darbo valandomis jai — J. Varanavičius; staty
“TŽ” administracijoje (tel. 275- bos bei remonto komisija — O.
4672). Verbų sekmadienį bilie Delkus, E. Birgiolas, B. Jac
tai bus gaunami Anapilio ir kus; visuomeninės veiklos ko
Prisikėlimo parapijų salėse misija: A. Jankaitienė, B. Bepo pamaldų (kaina — $6.00, darfienė. Vyt. Kulnys.
studentams — $3.00). Meninę
“Paramos” kredito kooperaty
programų atliks vokalinis jau
nimo ansamblis iš Čikagos, vo susirinkimas įvyko kovo 28
vadovaujamas muziko Fausto d. Lietuvių Namuose. Dalyva
vo 470 narių. Pagrindinius pra
StroJios.
padarė valdybos
Spaudos balius yra metinis nešimus
“TŽ” skaitytojų susitikimas. pirm. H. Stepaitis ir ižd. S. Ma
Laukiama svečių ne tik iš To sionis. 1981 m. buvo labai sun
ronto, bet ir kitų vietovių. Bus kūs visiems kooperatyvams.
galima pasivaišinti lietuviš “Parama” dėl atsargios valdy
kais valgiais bei gėrimais. bos finansinės politikos pra
“TŽ” rėmėjos maloniai pra eitais metais padidėjo 70-čia
šomos iškepti pyragų, kad ba narių. Turėjo 4822 narius. Ba
liaus dalyviai neliktų be ska lansas pasiekė $28,452,000 —
BESIAIŠKINANT
numynų. Galinčios tai padary paaugo $774,000. Gautas pel
nas
$86,510
padidino
rezervus
Aurelija
Balašaitienė “TŽ” 1982
ti prašomos pranešti “TŽ” ad
iki
$741,000,
kurie
garantuoja
m.
8
nr.
atsako
visai ne į temų, at
ministracijai tel. 275-4672.
į mano pareiškimų
Tradicinį tortų ir šiemet žadė narių indėlių saugumų ir mo “siliepdama
TŽ” 1982 m. 4 numeryje.
jo iškepti “TŽ” rėmėja S. Rakš- kamų palūkanų pastovumų.
1. Aš savo pareiškime netvirti
Buvo
paskirtos
studentams
ke

tienė. Jį gaus laimingasis įėji
nau,
kad A. Balašaitienė VLIKo
turios stipendijos po $250. Jas
mo bilietas loterijos būdu.
atstovo Venecueloje kalbų netiks
gavo:
Algis
Rašymas,
Danutė
Prašome atkreipti dėmesį į
liai atpasakojo “Dirvoje” 1981 m.
tai, kad šiemetinio spaudos Skukauskaitė, Rasa Slapšytė 45 n r.
2. Atitaisyme taip pat neneigiau,
baliaus pradžia — 6.30 v.v., o ir Juozas Zenkevičius. Parem
ta
lietuviška
spauda
ir
organi

kad
Henrikas Gavorskas nėra
meninės programos — 7 v.v.
Dailės paroda, ryšium su zacijos, kurioms išmokėta VLIKo atstovas Venecueloje, ne
“TŽ” spaudos baliumi, rengia $7,240. Valdomieji organai ne tvirtinau, kad jis neturi įgalio
ma balandžio 17 ir 18 dienomis pasikeitė, nes buvo išrinkti tie jimų.
3. H. Gavorskas yra ilgametis L.
Anapilio Parodų salėje. Jų patys buvusieji nariai. Į valdy Bendruomenės narys ir su ja bend
bų
perrinktas
V.
Aušrotas,
ga

rengia ir globoja KLK Moterų
radarbiauja, bet VLIKo seime ji
Dr-jos Anapilio parapijos sky vęs 235 balsus, dr. E. Birgio sai savo kalboje nepabrėžė, kad
rius. Joje savo kūrinius išsta- las — 232. Stiprūs jų varžovai Bendruomenė ir kiti asmenys
tys jaunosios kartos meninin buvo D. Vaidila, gavęs 224 ir “prakiša”' deklaracijas apie oku
puotų Lietuvų, tačiau paminėjo,
kai — Saulius Jaškus (paveiks dr. J. Slivinskas 205 balsus.
Vasario 16 gimnazijai dar pa kad deklaracijas “prakiša" įta
lai) ir Birutė Batraks-Dilkutė
(keramika). Rengėjos kviečia aukojo $100 dr. J. ir M. Ulec- kingoji Jūratė de Rosales, ir dar
kai; po $50 E. Jonūnienė ir L. didžiojoje Venecuelos spaudoje,
visuomenę jų aplankyti.
yra kairiųjų rankose.
Natkevičius. Iš kitų apylinkių, kuri
A. Balašaitienės aprašymus
Toronto Vyresnio Amžiaus deja, iki šiol dar nieko negau
mielai skaitau ir neabejojau,
Lietuvių Organizacijos (Toron ta. Tik mažytė Welland apylin kad
jie būtų neobjektyvūs, tačiau
to Lithuanian Senior Citizens kė pranešė, kad $50 pasiuntė šiuo atveju jos pareiškimas reika
Inc.) visuotinis ir metinis na Vasario 16 gimnazijai iš savo lingas patikslinimo.
rių susirinkimas — balandžio iždo, kaip ir kasmet.
Julius Vaisiūnas
*
13, antradienį, 1 v.p.p., Lietu
A. ir T. Kojelaičių stipendi
vių Namų Gedimino menėje.
TAISYTINOS
KLAIDOS
Nesusirinkus nustatytu laiku jų fondo komisija paskyrė $100
Labai dėkoju už gražiai atspaus
pakankamam narių skaičiui, stud. Ritai Rudaitytei uš semi dintų mano rašinį “Opųjį klausi
po pusvalandžio bus šaukia narinį darbų Toronto universi mų gvildenant” “TŽ” 1982 m. 6 nr.
mas antras susirinkimas, kuris tete tema “Sovietų Sųjungos ir kalbinių klaidų ištaisymų. Yra
bus laikomas teisėtu, dalyvau — Lietuvos santykiai 1918- ten betgi korektūrinė klaida, bū
1940”. Šis fondas moka taip pat tent, vietoje 1944 m. turėjo būti
jant betkuriam narių skaičiui.
ir
stipendijas studijuojan 1941 (kalbant apie žydų žudymų).
Bus padaryti pareigūnų prane
tiems
ar mokslo laipsnio sie Be to, turiu pažymėti, kad nesu
šimai, svarstomi statybos rei
kiantiems. Jo adresas: 1573 dabartinių laikų žydų istorijos
kalai, statuto pakeitimai, ren Bloor St. W., Toronto, Ont. instituto Izraelyje direktorius.
kama valdyba, revizijos komi
Dr. Dov Levin,
sija, svarstomi įvairūs eina M6P 1A6.
Jeruzalė
mieji reikalai.
Kanados Lietuvių Komitetui
Miami, Florida
Žmogaus Teisėms Ginti evan
A.a. Marijos Žilvitienės atmi gelikų Išganytojo parapijos
(Atkelta iš 4-to psl.)
nimui “T. Žiburiams” aukojo moterų draugija paaukojo
pat ir svečių sulauksim daugiau
po $20: Z. J. Stravinskai ir šei $200, J. Šimkus — $10.
iš visur, kai maistas ir kitos są
ma, Stasys ir Rožė Janušaus
lygos pagerės.
kai; $10: Marija Stankienė, Vil
Sol.V.Paulionis dalyvavo ope
VASARIO 16-tos MINĖJIMAS
rinių ištraukų vakare, sureng buvo surengtas vasario 14 d. Mia
ma ir Kazys Gapučiai.
tame Toronto simfoninio or mi Lietuvių Klube. Energingai,
kestro. Dainavo “Sevilijos kir įtemptai dirbo visas klubo perso
pėjuje”. “The Toronto Sympho nalas, stalai buvo gražiai sutvar
ny News” įdėjo ir jo nuotrau kyti, suskirstytos vietos. Pamaldo
(Atkelta iš 10-to psl.)
se dalyvavo du lietuviai kunigai.
kų.

SKAITYTOJAI PASISAKO

oa MONTREAL

mis. Po visų iškilmių susirinkusie
ji svečiai buvo pavaišinti J. ir S.
Remeikių bei E. Krasowski pa
ruoštomis
vaišėmis.
Loterijų
pravedė P. Gabrys ir A. Urbana
vičienė, kuri buvo ir programos
pranešėja. N.B.

Vasario 16 gimnazijos rėmėjai
ir aukotojai. KLK Moterų Dr-jos
Montrealio skyrius $50; Albertas
Dasys $25; J. Intas $24: O. Vadušienė $5; ponia X $2.
Už 1981 m. rėmėjo mokestį su
mokėjo: Jonas Lukoševičius, S.
Akstinaitė-Staškevičienė. O. Bieliūnaitė, K. Toliušis. J. Petrulis,
Pr. Tekutienė, J. Blauzdžiūnaitė,
E. Lukošienė, J. Žakevičienė, G.
Kudžmienė, 1 Valkauskienė, J.‘
Adamonienė, J. Jurėnas, V. Daugėlavičienė, dr. J. Mališka, M.
Adomaitienė, G. Urbonaitė, Jz.
Lukoševičius, A. Mylė, St. Petraus
kienė. V. Kačergius, E. Kerbelienė, B. Niedvaras.
Už 1982 m: M. Adomaitienė (pri
dėjo aukų $3), J. Adomaitienė, Pr.
Tekutienė, St. Petrauskienė, V.
Daugėlavičienė, G. Urbonaitė,
O Bieliūnaitė, E. Lukošienė, J.
Jurėnas, G. Kudžmienė, I. Val
kauskienė.
Šiais metais Vasario 16 gimna
zijai pasiųsta $300. Remkime.ir
toliau besimokantį lietuvių jau
nimų Vasario 16 gimnazijoje!
Jadvyga Baltuonienė,
rėmėjų būrelio atstovė

Kanados Lietuvių
Medikų Draugijos
pranešimas
Mieli kolegos, ruoškimės į
metinį draugijos pobūvį, kuris
įvyks 1982 m. gegužės 8 d. dr. A.
Dailydės rezidencijoje, 1147
Talka Ct., Mississauga, Ont.
Laukite pakvietimų su progra
ma ir kelių brėžinio.
Iki pasimatymo —
KLMD valdyba

Buvo pakviestas žymus solistas Jo
nas Vaznelis, akompanavo Alvy
das Vasaitis. Visuomenininkas
B. Raugas skaitė paskaitų gana
įdomiai primindamas visiems mū
sų tėvynę — Lietuvų. Žmonių pri
sirinko daug, visi buvo patenkinti
programa ir pietumis. Surinko au
kų $3000 (ALTai. Bendruomenei,
VLIKui).
Visus, kurie atvažiuoja į Miami,
maloniai kviečiame atsilankyti į
Lietuvių Klubą gardžiai pavalgy
ti ir smagiai pasišokti prie orkest
ro muzikos. Tai vienintelė vieta
lietuviams susitikti, pabendrau
ti ir nuotaikingai praleisti sek
madienio pavakarę. E.P.

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

.
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Puikiausiomis gėlėmis ir jų sudėstymu
mes pasirūpinsim. Kreipkitės į

Mensour’s Flower Shop
395 Roncesvalles Ave., Toronto
(arti Turner & Porter laidotuvių namų).

Telefonas 536-5691
‘

Pristatymas visur miesto ribose *
* Priimamos “Visa" kredito kortelės
c*«S)w(2>*»

TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKARAŠTIS
DIDYSIS PENKTADIENIS -1982 m. balandžio 9

-1982 m. balandžio 12

VELYKŲ PIRMADIENIS

yra nedarbo dienos savivaldybės tarnyboms. Dėlto minėtomis
dienomis nebus išvežamos atmatos. Atmatos balandžio 5 ir
12 savaitėse bus išvežamos šia tvarka:

BALANDŽIO 5 SAVAITĖJE
PASTABA: ketvirtadienio ir penktadienio išvežimai bus atlikti
VIENA DIENA ANKSČIAU.

—
—
—
—
—
—

PIRMADIENĮ 5-tos
ANTRADIENĮ 6-tos
KETVIRTADIENĮ 8-tos
TREČIADIENĮ
PENKTADIENIO 9-tos
KETVIRTADIENĮ

reguliarus išvežimas
reguliarus išvežimas
išvežimas bus
balandžio 7
išvežimas bus
balandžio 8

BALANDŽIO 12 SAVAITĖJE
PASTABA: Pirmadienio ir antradienio išvežimai bus atlikti
VIENA DIENA VĖLIAU.

— išvežimas bus
— balandžio 13
— Išvežimas bus
— balandžio 14
— reguliarus išvežimas
— reguliarus išvežimas

PIRMADIENĮ 12-tos
ANTRADIENĮ
ANTRADIENIO 13-tos
TREČIADIENĮ
KETVIRTADIENIO 15-tos
PENKTADIENĮ 16-tos

Laikraščiai bus išvežami trečiadienį - balandžio 7, tačiau stam
būs daiktai tą dieną nebus išvežami.
■ Nebus išvežimo laikraščių ir stambių daiktų trečiadienį balan
džio 14. Reguliarus laikraščių ir sunkių daiktų išvežimas bus 1982
m. balandžio 21 dieną.
Jūsų bendradarbiavimas, tvarkant atmatų išvežimą ir išnešant jas
atitinkamą dieną, bus didžiai vertinamas.
PASTABA: Toronte yra 18 stiklinių ir metalinių perdirbimo sandė
lių. Vasario mėnesį buvo surinkta 242 tonos laikraščių, 36 tonos
stiklų ir 7 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių informacijų teirau
tis telefonu 367-7742.
R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.,
viešųjų darbų viršininkas

TIM’S AUTO BODY LTD
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)

Toronto, Ont., M6R 1 VS

nnnr

FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.
perkėlė įstaigą nuo 1982 m. kovo 1 d. Naujas adresas:

2 Jane St, suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3

Telefonai:
įstaigos (416)
namų

762-7393
233-0303

Advokatas
PETRAS K. SIMONEUS
B.A. M.L.S. LL.B

1982 METAIS NUMATYTOS

EKSKURSIJOS

3031 Bloor St. W., Suite 200
prie Royal York
įstaigos (416)
Toronto, Ontario
M8X 1C5
namų

VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI
Gegužės
Birželio
Liepos
Liepos

26
16
8
22

Rugpjūčio 11
Rugsėjo
1
Rugsėjo
29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje arba
pavieniui. Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu
ir telefonu

WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tėviškės Žiburiai

I A< E MAS
Ail Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P1A5

Visais kelionių

W. G.

DRESHER

I)R ESH ER- Į}A R ALISKAS
233-3334

-

231-2661

-

Telefonai:

231-4138
249-2637

REAL ESTATE
REALTOR
INSURANCE
AGENCY
LTD.

231-6226

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

reikalais kreiptis
V. BAČĖNAS

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

MįMLtt
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

Ontario

T

V V V

V V T V T T

Su artėjančiu pavasariu
artėja ir METINIS

10 psl. « Tėviškės Žiburiai •

V V

Bus dvi turtingos loterijos — didžioji ir mažoji, kuriose
galėsite laimėti daug vertingų dalykų, įskaitant $500 pinigais

Meninę programą atliks muziko Fausto S t r o Ii o s
vadovaujama vokalinė grupė “V A 1 V A” Iš Čikagos
Šokiams gros “SUNSET” penkių asmenų orkestras

Stalai (po 10 asmenų) rezervuojami iš anksto “T. Žiburių”
administracijoje tel. 275-4672

Išalkusieji gaus lietuviškų valgių,
ištroškusieji — įvairių gėrimų

Dalyvaukime visi, kad spaudos ateitis butų šviesi!

balandžio 17,
Atvelykio
šeštadienį,
Anapilio
salėje.
Baliaus pradžia 6.30 valandą vakaro,
meninės programos 7 vai. vakaro

Įėjimo bilietų kaina — $6.00, studentams — $3.00

Spaudos vakaro proga Anapilio parodų salėje balandžio 17-18 dienomi
engiama dailininko SAULIAUS JAŠKAUS paveikslų ir dailininkės BIRUTĖ
BA TRAKS keramikos darbų PARODA

Tėviškės Žiburių” leidėjai

Balandžio 4, sekmadienį, 12.30 v.p.p

Keliaujame
į kongresą -

kenčiančios
tikintiesiems
paremti

jaunimo pobūvis

Programoje:
Jucevičiaus žodis,
4 parapijos choras,

Toronto Lietuvių Namuose, lll-me augšte,
balandžio 3, šeštadienį, 8 vai. vakaro
Puiki proga susitikti su buvusiais kongresų atstovais.
Klausimai — atsakymai. Pobūvį rengia ir visą jaunimą
dalyvauti kviečia —
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba

TORONTO’'
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Gavėnios rekolekcijos — ba
landžio 1, ketvirtadienį, 7.30 v. va
karo; balandžio 3, šeštadienį, 7.30
v.v.; balandžio 4, sekmadienį, 10 ir
11 v.r. Išpažinčių klausoma prieš
ir po pamokslo. Rekolekcijų vedė
jas — kun. dr. F. Jucevičius iš
Montrealio.
— Pamaldos Staynerio lietu
viams bus balandžio 4, sekmadie
nį, 4 v.p.p., Lapavičių restorano
patalpose. Prieš ir po Mišių bus
klausoma išpažinčių.
— Popietė Lietuvos tikintie
siems paremti — balandžio 4, sek
madienį, 12.30 v.p.p., Anapilio
salėje. Po meninės programos bus
užkandžiai. Popietę rengia KLK
Draugijos skyrius ir Anapilio Mo
terų Būrelis.
—Maironio mokyklai reikalin
gas kopijavimo aparatas. Renka
mos aukos. Anapilio parapija pa
aukojo $500.
— Lietuvių kapinėms aukojo:
$100 — J. O. Gataveckai; $50 — J.
O. Balsiai; parapijos skoloms mo
kėti — $1000 — J. Birgelis; $100
— A. Valiūnas; $50 — J. O. Gata
veckai, P. Gulbinskas.
— “Share Life” suaukota — $478.
— Rūtai Petronytei, ištekančiai
už niujorkiečio lietuvio, kovo 28
d. Anapilio salėje buvo suruoštas
mergvakaris, kuriame dalyvavo
apie 150 viešnių bei svečių.
— Parapijos tarybos socialinė
sekcija yra pasiryžusi padėti li
goniams bei paliegusiems tautie
čiams bei juos lankyti. Apie to
kius asmenis prašoma pranešti
klebonijai tel. 277-1270.
— Religinei Lietuvos šalpai pa
pildomai gauta aukų — $503. Iš vi
so iki šiol surinkta $4,174.
— Mišios balandžio 4, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Tadų Gugį, 11
v.r. — už a.a. Anelę Žakevičienę.

— Metinę parapijos vakarienę
pradėjo tarybos vicepirm. A. Ulba.
Po vakarienės visiems patikusią
programą atliko “Gintaro” dai
nininkės ir R. Paulionis. Po pro
gramos kun. A. Simanavičius,
OFM, pasakė turiningą kalbą. Da
lyvavo gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas su ponia ir per 400 para
pijiečių bei svečių.
— Ateinantis penktadienis —
mėnesio pirmasis. Ligoniai ir se
neliai lankomi namuose su sakra
mentais.
— Šį sekmadienį, 4 v.p.p., Pa
rodų salėje bus rodomas filmas
apie Šv. Žemę.
— Ateinantį penktadienį, balan
džio 2 d., 9.30 v. ryto bus Mišios
ir pamokslas, o 7.30 v. v. Mišios,
pamokslas ir bendras pasiruoši
mas Atgailos sakramentui. Šešta
dienį Mišios ir pamokslas 9.30 v.
r.; nuo 3 iki 6 v. v. bus klausoma iš
pažinčių. Šeštadienį Mišių ir pa
mokslo vakare nebus.
— Parapijiečiai, kurie nori da
lyvauti naktiniame budėjime D.
Penktadienio naktį, yra prašomi
įrašyti savo pavardes sąraše, ku
ris padėtas šventovės prieangyje.
— “LKB Kronika” svetimomis
kalbomis platinama nemokamai,
todėl Verbų sekmadienį bus ren
kamos aukos išlaidoms padengti.
— Rengiasi santuokai: Algis Juzukonis su Rasa Valaityte.
— Kovo 26 d. palaidotas a. a. Ste
pas Juozapavičius, 76 m. amžiaus.
— Metinis parapijos susirinki
mas — šį sekmadienį po 11.30 v.
Mišių Parodų salėje.
— “Share Life” surinkta $1,634.
— Labdaros sekcija vėl paruo
šė siuntimui per 20 siuntinių Len
kijos lietuviams.
— Parapijai aukojo: E. Gruodie
nė $100, N. Fabricienė $100,1. Kai
rienė $40, A. A. Kuolai $30; sko
loms mokėti: G. H. Chvedukai $100,
V. J. Užbaliai $100; klierikų fon
dui aukojo S. Kučinskienė $100.
— Mišios balandžio 4, sekmadie
nį, 8 v. r. už Povilą Jarašiūną, 9 v.
už Edvardą Stankaitį, 10 v. specia
lia intencija ir tretininkų inten
cija, 11.30 v. už parapiją, 7 v. v. už
Vaclovą Kerulį.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas balandžio 4, sek
madienį, 9.30 v. ryto, laikys sve
čias kunigas Hahn anglų kalba.
— D. Penktadienį, balandžio 9
d., 11 v. ryto, pamaldos su šv. Ko
munija. Velykų sekmadienį pa
maldos bus įprastu laiku — 9.30 v.
r. Abejas pamaldas atlaikys sve
čias kunigas P. Dilys iš Čikagos.

LIETUVAITĖ jieško kambario
lietuvių šeimoje keturiems vasa
ros
mėnesiams.
Pageidaujama
Richmond Hill, Markham, Stouffville, Ont. Skambinti tel. 545-5432
Hamiltone. Telefonų apmokėsiu.

JAUNAVEDŽIAI (lietuviai) jieško
buto su atskiru įėjimu. Prašoma
skambinti Vidai 236-1048 dienos
metu.

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

M MONTREAL

TĖVIŠKĖS ŽIBURIU

SPAUDOS BALIUS

.00
Rengia KLK Moterų Draugijos Lietuvos Kankinių parapijos skyrius
bei Anapilio Moterų Būrelis ir visus kviečia dalyvauti
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ir^ Balandžio 4, sekmadienį, 6 v. v., Toronto Lietuvių Namuose —
'n

solistės Ginos Čapkauskienės
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Programoje su savo kūryba dalyvaus ir Henrikas

|

Įėjimas — $5.00

s
gUs.

Tolušis, kredito — J. Adomonis.
Pietūs buvo paruošti J. Gabrusevičienės ir jos talkininkių.
Silvija ir Arūnas Staškęvičiai su
silaukė pirmagimio sūnelio. Jau
nieji tėvai yra veiklūs Montrealio
lietuviškajame gyvenime.
AV choro vadovas solistas A.
Keblys praleido savo atostogas to
limosios Australijos lietuvių tar
pe, aplankydamas ten gyvenantį
savo pusbrolį. Jis buvo nusivežęs
savo išleistų plokštelių ir džiugi
no lietuvius savo daina. Grįžda
mas aplankė Havajus ir kt. kraš
tus. A. Keblys yra didelis mėgėjas
keliauti ir beveik visas savo atostopraleidžia lankydamas naujas
vietoves.
Ryšium su rekolekcijom AV
šventovėje jų vedėjas kun. A. Saulaitis iš Čikagos dalyvaus dviejuo
se susikaupimo vakaruose seselių
patalpose. Pirmas toks vakaras
bus balandžio 4 d., 7 v. vakaro.
Kalbės apie asmeninį atsinaujini
mą. Balandžio 5 d., 7 v. v., t a i p
pat seselių namuose bus kitas su
sikaupimo vakaras, skirtas jau
nom šeimom. Visi Montrealio lie
tuviai, ypač jaunimas ir jaunos
šeimos, kviečiami dalyvauti.
“Neringos” jūrų šaulių kuopa
sėkmingai suruošė Juozų pager
bimo pietus AV parapijos salėje.
Dalyvavo apie 200 žmonių ir nema
žai Juozų. Visi buvo pasodinti
prie garbės stalo ir apdovanoti gė
lėmis. Tarp visų suaugusių Juozų
dalyvavo ir pats mažiausias Juo
zukas Piečaitis, kuris, būdamas
dar nepilnų metų, pirmą kartą su
sipažino su tradicinių pietų tvar
ka.
Šių pietų metu daugelis organi
zacijų atstovų sveikino vardo die
nos proga kun. Juozą Aranauską,
šiuo metu einantį mūsų parapijos
klebono pareigas. Bene įdomiau
sia programos dalis buvo jaunųjų
gintariečių koncertas. Kanklėmis
kelis dalykus pagrojo seselės Te
resės vadovaujami atlikėjai ir po
to kelis tautinius šokius pašoko
patys mažiausieji “Gintaro” šokė
jai, kuriems vadovauja K. Kličiūtė ir I. Lukoševičiūtė. Po koncer
to vadovai buvo apdovanoti gėlė(Nukelta į 9-tą psl.)
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Maloniai kviečiame visus į

MONTREALIO VYRŲ OKTETO

plokštelės sutiktuves
X
8
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1982 m. balandžio 17,
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Aušros Vartų parapijos salėje
• Okteto istorijos sceninė programa
• Skanių valgių bufetas, baras
• Gros bavarų orkestras

STALAS

Įėjimas — $8.00, studentam — $4.00

Greitas ir tikslus patarnavimas!

balandžio 17, Atvelykio sekmadienį Toronto Lietuvių
Namų Karaliaus Mindaugo menėje. Pradžia -1 v. po pietų

Tel. Bus.: 722-3545

Vynas, antys, žąsys, kalakutai, kumpiai, paršiukai, gulbė, skanūs tortai ir pyragai

Res.: 256-5355

Meninę programą atliks LN dainos vienetas ir Stepo Kairio muzikinio vieneto

PETRAS ADAMONIS

kanklininkės. Vaikučius pradžiugins Velykų bobutė
Stalai rezervuojami iš anksto Lietuvių Namuose telefonu 532-3311
BILIETŲ KAINOS suaugusiems - $12.00, pensininkams ir studentams
- $10.00, vaikams nuo 6 -12 metų - $6.00, vaikams iki 5 metų - $2.00
Maloniai kviečiame atsilankyti ir savo atsilankymu paremti
lietuviškų tradcijų išlaikymą išeivijoje

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

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

Lietuvių Namai ir LN Moterų Būrelis
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PIRMĄ KARTĄ TORONTE. Velykų stalo proga, Lietuvių
Namų Gedimino Pilies menėje balandžio 17-18 d.d. rengiama

ALDONOS BILIUNIENES iš Floridos
DARBŲ
|

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.

Rengia sol. G. Čapkauskienės plokštelei išleisti komitetas
ir maloniai kviečia visus atsilankyti

Šv. Kazimiero parapijoje. — Di
džiosios Savaitės pamaldos: D.
Ketvirtadienį — Mišios 7.30 v . va
karo, D. Penktadienį — Kryžiaus
pagarbinimas 3 v.p.p. D. Šeštadie
nį — ugnies, velykinės žvakės, van
dens šventinimas, krikšto pažadų
atnaujinimas, Mišios — 6.30 v.v. —
Į P. Ameriką pas dukrą Danutę
Deveikienę išvyko Jurgis ir Joana
Blauzdžiūnai. Sk.
Šeštadieninės mokyklos tėvų
susirinkimas įvyko seselių patal
pose. Buvo pririnkti nauji valdy
bos nariai, kurie pasiskirstė pa
reigoms: M. Jurkienė — pirminin
kė, I. Valkienė — sekretorė, A.
Lukoševičienė — iždininkė, S.
Baršauskas — švietimo reika
lams, nariai — E. Celtorienė, V.
Verbylienė. Šiuo metu mokyklą
lanko 29 mokiniai.
Ateitininkai, kad ir negausūs
savo skaičiumi, yra veiklūs, kiek
vienais metais surengia savo me
tines šventes, dalyvauja suvažia
vimuose bei stovyklose. Jų rūpes
čiu kovo 26 d. buvo paskelbta Ti
kinčiosios Lietuvos Diena. Jie už
prašė Mišias už persekiojamą Lie
tuvos tikinčiųjų Bendriją ir tautą.
Norima atgaivinti moksleivių atei
tininkų kuopą. Norintieji priklau
syti prašomi kreiptis pas Paulių
Mališką arba Janiną Adamonytę.
Būtų gera, jei ši organizacija
gautų daugiau moralinės paramos
iš mūsų dvasiškių ir lietuviško
sios Montrealio visuomenės.
Metinis “Lito” narių susirinki
mas Šv. Kazimiero parapijos pa
talpose sutraukė nemažai žmonių,
besidominčių savo lietuviškuoju
bankeliu. Dalyvavo 225 nariai ir
3 svečiai. Susirinkime, kuriam
pirmininkavo “Lito” v-bos pirm.
Algis Kličius, paaiškėjo kad 1981
metus “Litas” pabaigė su $21.000
pelnu. Buvo paskirstytos aukos
fondams, spaudai, chorams, “Gin
taro” ansambliui ir kitoms orga
nizacijoms. Diskusijos dėl “Lito”
veiklos nebuvo ilgos, tačiau pasi
sakymai lietė daugiausia įsigiji
mą “Litui” reikalingų patalpų.
Valdybon išrinkti: B. Bulota, A.
Kličiūs (jų kadencijos buvo pasi
baigusios) ir nauja narė A. Drešerienė; revizijos komisijon — K.

šeštadienį, 7 v. v

ATLIEKU visokius namų remon
to darbus — lauko ir vidaus dažy
mus, medžio ir t.t. J. Baliūnas, 42
St. Anne’s Rd., Toronto, Ont.

JONAS BANYLIS atlieka priei
namomis kainomis visus namų re
monto darbus: staliaus, grindų dė
jimo, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v. p. p. tel.
690-4473 Toronte.
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2 valandą po pietų

Paroda atidaryta: šeštadienį, balandžio 17, 2 v. — 6 v.v., sekmadienį—
nuo 11 v. r. iki 5 v. v.
Maloniai kviečiame atsilankytiLN Moterų Būrelis Į

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

I LITAS

’ 1465 DE SĘVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2Ą8. Telefonas: 766-582Z. !

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.... ....... 14.5%
Terminuotus vienerių
14.5%
metų indėlius ...................
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius..... ........ 15.0%
Specialias taupomąsias
sąskaitas ......................... ....... 13.0%
Taupomąsias sąskaitas ... ....... 11.0%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas................ ......... 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto
Asmenines ir
prekybines
Paskolas mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI
822-3791 po 6 v. v. Toronte.

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

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

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

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

Ketvirtadieniais

9—3

12 — 8

Penktadieniais
12 — 6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

6—8
12 — 6

