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Vaduoti ar deklamuoti?
Naujų metų proga daug kas daro vienoki ar kitokį 

pasiryžimą, užsimoja vienoki ar kitokį darbą. Mes savo lin
kėjimuose nekartą minėjome okupuotą Lietuvą, linkėjome 
jos žmonėms laisvės, juoba, kad šie metai yra šešiasdešim
tieji nuo 1918 metų nepriklausomybės atstatymo. Gražus 
tai dalykas tokiomis progomis prisiminti pavergtuosius 
tautiečius, bet to neužtenka, nes tai deklamacija. O dekla
macija, kad ir gražiausia, tiktai padilgina žmonių jausmus, 
kartais gal išspaudžia vieną kitą ašarą, bet į prozinio darbo 
frontą neina. Jau beveik keturi dešimtmečiai nuo nepri
klausomos Lietuvos pavergimo. Kiekvienais metais grau
džiai prisimename birželinę sovietinės okupacijos sukaktį, 
kurioje deklamacijos netrūksta. Ji būna graži, jausminga, 
įspūdinga, bet tuo ir pasibaigia. Pozityvių darbų toje sri
tyje mažai tematyti. Pvz. š. Amerikoje aktyviu žygiu lai
komos demonstracijos. Lietuviams betgi jos sunkiai duo
dasi. Savose salėse mes galime klausytis kalbų įvairių par
eigūnų ištisas valandas, reikalauti pavergtai Lietuvai lais
vės, garsiai protestuoti niekam negirdint, bet kai reikia 
išeiti į gatves demonstruoti, apeliuoti į viešąją opiniją, 
drąsuoliai kalbėtojai dingsta ir lieka negausus būrys, ne
galįs padaryti didesnio įspūdžio.

NEMAŽAI deklamacinio elemento yra ir mūsų politi
nių viršūnių veikloje. Jos amžinai posėdžiauja, šven
čių progomis rašo atsišaukimus, ginčijasi dėl savo 
kompetencijų ir kitokių tik joms težinomų plonybių, bet 

konkrečių darbų nedaug tematyti. Niekas nesako, kad po
sėdžiai, atsišaukimai ir panašūs dalykai nereikalingi. 
Bendroje veikloje ir jie turi savo vietą, tačiau jie turi vesti 
į konkrečius darbus. Jei pvz. posėdžiaujama tik tam, kad 
būtų galima vėliau pranešti, jog padaryta daug posėdžių, 
tai tokia veikla yra tuščia. Tai tuščias mašinos bildėjimas 
be jokios naudos. Ir juo blogiau, kai toks tuščias bildė
jimas vyksta tada, kai konkretūs darbai lieka nepajudinti, 
kaį skundžiamasi, kad nėra darbininkų. Vienas nepriklau
somos Lietuvos politikas, kviečiamas į posėdį, atsakė: 
“Kas gi dirbs, kai visi politikuos?” Panašiai būna ir išei
vijos gyvenime. Ir jame yra daug vadinamo smulkaus 
“politikavimo”, posėdžiavimo, panašaus į tuščią bildėjimą. 
Išeivijos gyvenime taip pat galėtume sakyti: “Kas ri.dirbs, 
Kai visi posėdžiaus?” Visuomeninės veiklos darbininkų 
reikia labiau nei kalbėtojų ir posėdininkų. Iš viso pirmo
je eilėje privalėtume turėti prieš akis numatytus darbus, 
kuriems atlikti reikia talkos bei koordinacijos. Tik tada 
turės prasmės ir posėdžiai, ir kalbos.

DAUG GALĖTUME suminėti darbų, laukiančių darbi
ninkų, bet svarbiausias šiuo metu turėtų būti konk
reti pagalba pavergtai Lietuvai bei lietuviams. Slap

tais keliais pasiekia mus žinios apie skriaudžiamus Seinų 
tautiečius, prievarta rusinamus dabartinėje Gudijoje (et
nografinėje Lietuvoje) gyvenančius lietuvius, persekioja
mus mūsų žmones pačioje Lietuvoje ir t.t. Jie visi šaukia
si pagalbos, bet iš veiksnių pusės nematyti platesnio ak
tyvaus susirūpinimo. Pvz. kad ir Seinų lietuvių klausimu 
buvo plačiai rašoma spaudoje, bet veiksniai tylėjo ir te
betyli. Sujudo tiktai vilniečiai, paskiri asmenys, kaikurios 
organizacijos. Bendras plataus masto išeivijos frontas ne
susidarė, didesnis spaudimas nebuvo išvystytas. Dar blo
giau su lietuviais Gudijoje. Iš viso negirdėti, kad mūsų 
veiksniai būtų ėmęsi kokios nors iniciatyvos tuo reikalu. 
Juk galima kreiptis į tarptautines institucijas, ginančias 
žmogaus teises, daryti spaudimą į Kremlių, informuoti di
džiąsias valstybes. Žmogaus teisių amžiuje nieko nedaryti 
šioje srityje reiškia neatlikti savo pareigos. Tai pasakytina 
ir apie okupuotoje Lietuvoje suimtuosius, kurių pavardės 
žinomos. Jeigu jau privatūs asmenys išeivijoje gali rasti 
kelius jiems padėti, juo labiau politiniai ir religiniai mūsų 
veiksniai. Reikėtų visą veiklą šiais metais pasukti konkre
čios pagalbos linkme. Kai bus užsimota šia kryptimi, atsi
ras ir keliai, ir galimybės.

Pasaulio Įvykiai
JAV PREZ. .1. CARTERIS PAŽADĖJO INDIJOS PREMJERUI 
M. Desajui tiekti uranijų atominiam reaktoriui, nors Indija nesu
tinka pasirašyti sutarties, draudžiančios atominių ginklų gamybą. 
1974 m. rudenį Indijoje buvo susprogdinta pirmoji atominė bom
ba. Nuo to laiko uranijaus tiekimą Indijai sustabdė Kanada. Ar
timuosiuose Rytuose didžiausio dėmesio susilaukė Aswane įvykęs 
trumpas prez. J. Carterio susitikimas su Egipto prez. A. Sadatu. 
čia buvo padarytas kompromisinis pareiškimas vakarinės Jorda
no pakrantės ir Gazos juostos arabų klausimu. Izraelis šioms 
sritims siūlo savivaldą, o arabų kraštai nori nepriklausomos pales
tiniečių valstybės. Prez. J. Carteris, anksčiau pasisakęs prieš tokią 
valstybę, šį kartą ją nutylėjo, pabrėždamas tik laisvo apsisprendi

KANADOS ĮVYKIAI

Kvebekas ir kariuomenė
Kanados premjeras P. E. Tru

deau N. Metų dieną CTV televi
zijos tinklo transliuotame pasi
kalbėjime pabrėžė niekada ne
sutiksiąs su nelegaliu Kvebeko 
atsiskyrimu nuo Kanados. To
kiu atveju jis planuoja pasinau
doti karinių priemonių įstaty
mu, kaip ir 1970 m., kai teko 
susidurti su Kvebeko Išlaisvini
mo Fronto teroristais. Tada bu
vo suspenduotos pilietinės lais
vės Kvebeke ir jin pasiųsti ka
riuomenės daliniai. Net ir refe
rendumu gavęs Kvebeko gyven
tojų pritarimą atsiskyrimui, 
premjeras R. Levesque šį žings
nį turėtų atlikti legaliu keliu — 
tiesioginėmis derybomis su fe
deracine vyriausybe. P. E. Tru
deau netiki, kad būtų prieita 
prie nelegalaus atsiskyrimo, nes 
Kvebeko partija vadovaujasi de
mokratiniais principais. Sekan
čiuose federacinio parlamento 
rinkimuose P. E. Trudeau pa
grindinį savo liberalų partijos 
dėmesį žada skirti konstituci
niams klausimams, kad būtų 
pilnai užtikrintos anglų ir pran

cūzų kalbų teisės mokyklose bei 
kitose institucijose. Opozicinė 
pažangiųjų konservatorių parti
ja su savo vadu J. Clarku į pir
mas pozicijas rinkiminiame va
juje planuoja iškelti ekonomi
nes Kanados problemas.

Kvebeke veikiančios Šv. Jono 
Kr. Draugijos vadas J. P. Cham
pagne griežtai pasmerkė prem
jero P. E. Trudeau grasinimą 
pasinaudoti karinių priemonių 
įstatymu kaip sąmoningą kve- 
bekiečių gąsdinimą, pažeidžian
tį jų teises į nepriklausomybę. 
Separatistus remiančiame Mont- 
realio laikraštyje “Le Jour” R. 
M. Sauve paskelbė seriją 
straipsnių, raginančių įsteigti 
Kvebeko kariuomenę. Jos pėsti
ninkai, karo aviacija, laivynas 
ir pakrančių apsauga galėtų bū
ti mobilizuoti per 36' valandas, 
jeigu iškiltų karo pavojus. Dėl 
savos kariuomenės įsteigimo se
paratistų tarpe nėra aiškaus su
tarimo, tačiau P. E. Trudeau 
prasitarimas apie karinius veiks
mus gali paskatinti šio klausimo 
sprendimą. (Nukelta j 8-tą psl.)

Kanadiška žiema — sportuojantiems džiaugsmas, vairuojantiems rūpestis Nuotr. Vyt. Maco

Išeivija permažai rūpinasi kaliniais
Sovietų disidento Jurio Vudkos pokalbis su baltiečių atstovais Toronte

š.m. sausio 5 d. Kanados Bal
tiečių Federacijos vadovybė To
ronto Estų Namuose surengė 
pokalbį su neseniai Vakarus 
pasiekusiu sovietų disidentu J. 
Vudka ir jo žmona Hanna. Jie
du gyvena Izraelyje ir šiuo me
tu lanko įvairias Š. Amerikos ir 
Europos vietoves.

Pokalbio pradžioje buvo pa
rodytas filmas, pagamintas iš 
slaptai išgabentų filminių frag
mentų, dokumentinių nuotrau
kų ir laisvę pasiekusių buvusių 
sovietų kalinių pasakojimų. Tai 
šiurpą keliantis filmas, paga
mintas Izraelyje. Jį matė jau 
apie 20 milijonų žmonių laisva
jame pasaulyje. Tikimasi, kad 
jį pamatys televizijoje ir kitais 
būdais visas laisvasis pasaulis.

Po pusvalandį trukusio filmo 
rodymo J. Vudka per savo ver
tėją žmoną atsakinėjo į klausi
mus. Paaiškėjo, kad J. Vudka 
buvo suimtas 1969 m. Riazanė- 
je, kur studijavo radijo techno
logiją. Buvo apkaltintas organi
zavimu pogrindžio veiklos, savi- 
laidos raštų gaminimu. Gavo 
septynerius metus koncentraci
jos stovyklos bei kalėjimo. At
likęs bausmę, buvo paleistas ir 
netrukus gavo leidimą emig
ruoti Izraelin. Tokį leidimą ga
vo užsienio spaudimo dėka. Iš
tisus 7 metus už jo laisvę kovo
jo žydų organizacijos laisvajame 
pasaulyje. Jis yra parašęs kny
gą ukrainiečių kalba. Ji būsian
ti išleista šiais metais. Taip pat 
ji būsianti atspausdinta ir kito
mis kalbomis.

— Ar šis filmas yra patiki
mas, autentiškas? — paklausė 
vienas pokalbio dalyvių.

— Be jokios abejonės, abso
liučiai patikimas^ Vaizduoja da
bartinę sovietinių kalinių būk
lę.

— Ar po Helsinkio ir Bel
grado konferencijų, kur taip 
stipriai buvo pabrėžtos žmogaus 
teisės, būklė nepagerėjo Sov. 
Sąjungoje?

— Sov. Sąjungos gyventojai 
nejaučia jokio palengvėjimo. Te
roras prieš disidentus dargi pa
aštrėjo. Kol vakariečiai rems 

Sov. Sąjungą ekonomiškai, nie
kas nesitiki pagerėjimo žmo
gaus teisių srityje. Tik vakarie
čių spaudimas galėtų priversti 
sovietus atleisti varžtus. Jei va
kariečiai ir toliau rems Sov. Są
jungą, nesulaikys komunizmo 
prie Elbės, turės kovoti su juo 
savo kraštuose.

— Kaip galima padėti sovie
tiniams kaliniams iš užsienio?

— Visų pirma reikia sužino
ti kalinio pavardę ir adresą. Ta
da pradėti viešą akciją laisvo
jo pasaulio spaudoje ir politi
niuose sluogsniuose. Kai kurio 
nors kalinio pavardė pasidaro 
žinoma laisvajame pasaulyje, 
jo būklė pagerėja. Taip buvo 
mano atveju, taip yra ir su vi
sais kitais. Kai saugumiečiai 
pajunta, kad už tą ar kitą kali
nį kovojama laisvajame pasau
lyje, nedrįsta jo sunaikinti. 
Pvz. ukrainietį Morozą jie se
niai būtų sunaikinę, bet triukš
mas Vakaruose nuo to sulaikė. 
Ypač svarbu paveikti komuni
kacijos priemones — spaudą, 
radiją, televiziją, kad skelbtų 
sovietinių kalinių pavardes bei 
jų kančias. Taip pat reikia ra
šyti peticijas savo kraštų vy
riausybėms, politikams, kad jie 
savo keliu kreiptųsi į Sov. Są
jungos vyriausybę. Neužmiršti 
ir laiškų bei siuntinių kali
niams. Tiesa, neviską kaliniai 
gauna, bet api 70% pasiekia ad
resatus. Šioje srityje reikia ri
zikos ir nuolatinio spaudimo vi
sais galimais būdais. Taip da
ro laisvojo pasaulio žydų orga
nizacijos.

— Ar yra vilties, kad būklė 
Sov. Sąjungoje pagerės, ir jos 
pavergtos tautos atgaus laisvę?

— Galimas dalykas, būklė 
Sov. Sąjungoje pasikeis, bet ku
ria linkme, nežinia, šiuo metu 
Sov. Sąjunga išgyvena ekono
minę, dvasinę ir karinę krizę. 
Ekonominė sistema gerokai su
šlubavo, prarado kontrolę ir pa
sidarė neveiksminga. Jaučiama 
netgi anarchija, kurios neįsten
gia apvaldyti esamoji kontrolė. 
Karinėje srityje nuolat jaučia
ma Kinijos grėsmė. Jei pasta

roji pultų, lengvai sudorotų 
Sov. Sąjungą. Dvasinėje srity
je jaučiama tuštuma — į ko
munizmą kaip idėją niekas ne
betiki, neišskiriant nė L. Brež
nevo, o naujų idėjų tebejieško- 
ma. Tokioj būklėj galimas pa
sikeitimas, bet ar jis bus palan
kus pavergtiems kraštams, abe
jotina. Mat, dabartinis komu
nizmas yra rusų imperializmo 
forma. Gali žlugti komunizmo 
sistema, bet rusų imperializmas 
nežlugs. Ir jeigu pajėgs, pa
vergtų kraštų neatsisakys. O jei 
ir atsisakys, tai tik trumpam 
laikui.

— Minėjote siuntinius sovie
tiniams kaliniams. Kaip juos 
siųsti, kad jie gautų?

— Kaip minėjau, niekas ne
gali garantuoti, kad kaliniai 
juos gaus. Iš patirties betgi ži
nau, kad dalį jų gauna. Reikia 
nuolat bandyti. Siųsti regist
ruotus siuntinius, ir visus mo
kesčius sumokėti siuntėjo kraš
te.

— Kokios nuotaikos Baltijos 
kraštuose?

— Galima lankytis tiktai sos
tinėse. Taline estai visai nekal
ba rusiškai. Ten nuvažiavęs ru
siškai gali kalbėtis tik su šuni
mis ir milicininkais. Jei pra
šneksi betkuria kita kalba, gau
si malonų atsakymą. Blogiausia 
yra Rygoje, kur didesnė pusė 
gyventojų kalba rusiškai. Vil
nius yra kosmopolitinis mies
tas. Tautinio judėjimo centras 
yra Kaunas, kur visi kalba lie
tuviškai. Antisovietinė rezisten
cija yra stipriausia Lietuvoje 
visose srityse.

— Ar būdamas koncentraci
jos stovyklose bei kalėjimuose 
sutikote lietuvių bei kitų baltie
čių?

— Taip. Jie gyvena atskiro
mis grupėmis ir sudaro lyg ir 
savo getus. Su jais komunikaci
ja nėra lengva, nes dauguma 
nemoka rusų kalbos. Esu susiti
kęs ir kalbėjęs su šiais lietu
viais kaliniais: Petru Plumpa 
36-me Permės lageryje, Jonu 
Kadžioniu. Aleksu Pašilių (19 

(Nukelta i 9-tą psl.) 

mo teisę palestiniečiams. Nau
ją problemą Izraelio ir Egipto 
taikos derybose surado prem
jero M. Begino duotas sutiki
mas pastatyti aštuonis naujus 
izraelitų kaimus Sinajaus pu
siasalyje, nors jį žadama grą
žinti Egiptui. Kaimų steigimas 
nejučiomis perša mintį, kad Iz
raelis negalvoja visiškai pasi
traukti iš Sinajaus. Paryžiuje 
prez. J. Carteris susitiko su 
Prancūzijos prez. V. G. d’Es- 
taingu ir socialistų vadu F. 
Mitterandu, kuris tikisi laimėti 
sekančius parlamento rinki
mus. Normandijoje J. Carteris 
aplankė sąjungininkų išsikėli- 
mo vietovę, kur yra palaidoti, 
9.386 žuvę amerikiečiai. Briuse
lyje jis turėjo pasitarimus Š. 
Atlanto Sąjungos ir Europos 
Bendrosios Rinkos reikalais. 
Europiečiams J. Carteris paža
dėjo ir toliau rūpintis karine 
atsvara prieš Sovietų Sąjungą. 
Pasirašant sutartis su Maskva, 
nebus užmiršti V. Europos sau
gumo reikąlai.

Netikėtas karas
Kambodijos ir Vietnamo pa

sienio susikirtimai tapo plataus 
masto kariniais veiksmais. Viet
namiečiai užėmė Kambodijos 
Svey Riengo provinciją, įsikišu
sią Vietnamo teritorijon. Kam- 
bodija prisipažino vietnamiečių 
20 mylių įsiveržimą į jos terito
riją. Tokiu atveju nuo Kambodi
jos sostinės Phnom Penho viet
namiečių kariuomenės dalinius 
skiria tik 35 mylios. Galimas da
lykas šių dviejų komunistinių 
šalių nesutarimui įtakos turi 
skirtingi jų globėjai: Kambodi- 
ja yra komunistinės Kinijos, o 
Vietnamas — Sovietų Sąjungos 
įtakoje. Kambodijos ambasado
rius Pekinge P. Cheangas Viet
namą pavadino nedėkingu kro
kodilu, kuris karo metais slaps
tėsi Kambodijos teritorijoje, o 
dabar nori užimti tas sritis. Tik
roji kaltininkė geičiausiai yra 
pati Kambodija, pasienio inci
dentus provokavusi ir su kai
mynine Tailandija.

Suskaldė partiję
Buvusi Indijos premjerė In

dira Gandhi suskaldė kongreso 
partiją, kuri Indiją valdė apie 
30 metų iki paskutinio pralai
mėjimo praėjusį pavasarį. I. 
Gandhi buvo pasitraukusi iš 
vykdomojo partijos komiteto. 
Oficialiu kongreso partijos va
du buvo padarytas K. B. Reddi. 
Neoficialiame partijos suvažia
vime I. Gandhi vėl perėmė va
džias, su savo šalininkais įsteig
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Žemaičiai tarp mitų ir tikrovės
Istorikas J. Jakštas apie amerikiečio knygą “Samogitia”

dama tautinę Indijos kongreso 
partiją. Tikrosios kongreso par
tijos vadovybė šį I. Gandhi ma
nevrą sutiko oficialiu jos paša
linimu iš partijos. Rytinėje In
dijos Tripuros valstijoje rinki
mus laimėjo komunistai, į 60 
vietų parlamentą pravedę 49 at
stovus. Tai jau antra Indijos 
valstija, pasukusi komunizmo 
kryptimi. V. Bengaliją valdan
čią penkių partijų koaliciją taip 
pat dominuoja komunistai.

Nauja valdžia
Turkijos premjeru trečią kar

tą pastarųjų trejų metų laiko
tarpyje tapo respublikininkų 
liaudies partijos vadas B. Ece- 
vitas, pakeitęs premjero S. De- 
mirelo konservatyvaus sparno 
koaliciją, praradusią parlamen
to pasitikėjimą. B. Ecevitas taip 
pat buvo priverstas sudaryti 
koaliciją ir su savo šalininkais 
dabar turi nežymią atstovų dau
gumą parlamente. Pagrindinį 
dėmesį jis žada skirti krašto vi
dinės taikos reikalams, ekono
minėms bei užsienio proble
moms.

Žmogaus teisės
Keturi sovietų disidentai — 

Vladmiras Bukovskis, rašytojai 
Viktoras Nekrasovas, Vladimi
ras Maksimovas ir kalbininkė 
Tatjana Chodorovič Paryžiuje 
paskelbė pranešimą apie kom
partijos nutarimą galutinai su- 
likviduoti už žmogaus teises ko
vojančių disidentų sąjūdį So
vietų Sąjungoje. Šis nutarimas 
buvęs padarytas specialiame 
kompartijos vadovybės posėdy
je ir nėra skelbiamas spaudoje. 
Informacija buvusi gauta iš pa
tikimo šaltinio Maskvoje. Vi
siems disidentams bus paskelb
tas griežtas ir negailestingas 
karas. V. Bukovskis su savo bi
čiuliais nuogąstauja, kad šį kar
tą pavojuje gali atsidurti ir aka
demikas A. Sacharovas. Disiden
tų veiklai paralyžuoti komparti
ja panaudos visas galimas prie
mones. Keturi Paryžiuje susiti
kę disidentai atsisakė atskleisti 
spaudai savo informacijos šalti
nį.

Svyrantis bokštas
Italijos miestas Pisa yra pa

garsėjęs svyrančiu savo bokštu, 
per 804 metus pakrypusiu net 
5,2 metro. 1977 m. gruodžio 
31 d. atlikti matavimai rodo, 
kad 179 pėdų augščio bokštas 
pernai nė kiek nepadidino pa
svyrimo pirmą kartą nuo 1913 
metų.
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9 REUGIidAMt GIMIME
★ SV. STEPONO KARŪNA per

duota komunistinės Vengrijos val
džiai. Kai 1977 m. lapkričio 4 d. 
prez. J. Carteris pareiškė, jog karū
na bus grąžinta Vengrijai gruodžio 8 
d., kilo didelis pasipriešinimas veng
rų ir kitų pabėgėlių nuo komunizmo 
tarpe. Jieškota būdų grąžinimą su
laikyti. Pirmiausia buvo suorgani
zuotos demonstracijos Vašingtone. 
Demonstracijų metu kongreso atsto
vė Mary Rose Oakar pranešė, jog 
gavusi JAV saugumo tarybos užtik
rinimą, kad karūnos grąžinimas ati
dedamas ir kad prie grąžinimo bus 
prijungtos tam tikros sąlygos. Tada 
ji perskaitė laišką, kurį pasiuntė 
prezidentui, siūlydama šias sąlygas:
I. visos sovietų karinės pajėgos tu
ri būti atitrauktos iš Vengrijos; 2. 
turi būti pravesti laisvi rinkiniai ir 
išrinkta valdžia, atspindinti Vengri
jos gyventojų norus. Po demonstra
cijos, kurioje kalbas pasakė 14 JAV 
kongreso atstovų, 25 kongreso atsto
vai kreipėsi Į Vašingtono apygardos 
teismą, prašydami, kad teismas ne
leistų prezidentui karūnos išsiųsti 
Vengrijon be JAV kongreso sutiki
mo.

★ KAI SV. STEPONO KARŪNOS 
REIKALAS buvo sprendžiamas teis
me,— Vengrijos komunistų partijos 
sekretorius Janos Kadar pasikeitė 
laiškais su prez. Carteriu, oficialiai 
sutardami karūnos grąžinimą. Gruo
džio 15 d. Valstybės Departamento 
atstovai pranešė, kad karūna bus 
grąžinta sausio 6-7 dienomis. Tą pa
čią dieną apygardos teismas atmetė 
kongreso atstovų pateiktą skundą. 
Už trijų dienų JAV apeliacinis teis
mas patvirtino apygardos teismo 
sprendimą, o po kitų dviejų dienų 
vyriausias teisėjas Warren Burger 
irgi pritarė apeliacinio teismo spren
dimui. Kadangi laiškų pasikeitimą 
tarp valstybių galvų tokiu atveju ga
lima laikyti JAV ir Vengrijos sutar
ties pataisa, kuriai reikia JAV se
nato pritarimo, liko galimybė dar 
tuo reikalu kreiptis į JAV vyriausią
jį teismą. Šia galimybe betgi nebuvo 
pasinaudota ir karūna grąžinta Veng
rijai.

★ PAAIŠKĖJO IR SĄLYGOS, ku
rias prez. Carteris prijungė prie ka
rūnos grąžinimo. Jos yra tokios: 1. 
karūna turi būti iškilmingai perduo
ta Vengrijos atstovams, dalyvaujant 
Vengrijos primui kard. Laszlo Le
kai; 2. iškilmės kalbos turi ribotis 
JAV ir Vengrijos glaudžių ryšių iš
reiškimu ir jų gerinimo pabrėžimu; 
3. karūna turi būti saugojama pagar
bioje vietoje Budapešte, kad būtų 
lankytojams prieinama ir matoma.

★ PRIE ŠIO JAV VALDŽIOS 
VEIKSMO prisidėjo ir JAV katalikų 
vyskupų konferencijos tarptautinio 
teisingumo skyrius, pritardamas 
prez. Carterio sprendimui. Esą ne
galima karūnos laikyti JAV-se, nes 
ji priklausanti Vengrijos žmonėms. 
Taipgi negalima prie karūnos grąži
nimo prijungti sąlygų, reikalaujan
čių Vengrijos neutralumo, nes tokių 
sąlygų Vengrijos valdžia vistiek ne
išpildytų. Vienintelė sąlyga, kurią 
esą galima pridėti, tai prašymas, kad 
komunistinė valdžia duotų daugiau 
laisvių tikintiesiems Vengrijoje.

★ ARKIV. IIILARION CAPUCCI, 
melkitų apeigų katalikų vadovas Je
ruzalėje, kuris buvo kalintas Izraelio 
kalėjime už tariamą ginklų tiekimą 
palestiniečiams, šiomis dienomis tu
rėjo pasimatymą su Pauliumi VI. Po
piežius jį paskyrė vadovauti P. Ame
rikoje gyvenantiems melkitų apeigų 
katalikams.

★ METODISTŲ IR KATALIKŲ 
KOMISIJA svarsto abiejų Bendrijų 
Eucharistijos sampratas. Svarsty
mams numatytas trejų metų laiko
tarpis. Iš katalikų pokalbiuose daly
vauja: vysk. James W. Malone, kun.
J. Peter Sheehan, kun. C. Gerard 
Austin, OP, sesuo May Pierre Elie- 
bracht CPpS, kun. James Shaugh
nessy, kun. Gerard Sloyan, kun. 
Bruce Vawter ir kun. Robert Bois
vert. Iš metodistų dalyvauja: vysk. 
James K. Mathews, kun. J. Robert 
Nelson, kun. Sharon Brown Christo
pher, kun. Gerald Moede, kun. Don 
E. Saliers, kun. Roy I. Sano ir kun. 
Robert W. Huston.

★ CHALCEDONO ORTODOKSŲ 
METROPOLITAS MELITONAS lan
kėsi pas Paulių VI busimojo pokal
bio tarp katalikų ir ortodoksų reika
lu. Popiežius pareiškė, kad planuo
jamosios pokalbio sesijos teikia vil
ties, jog visi sunkumai, kurie iki šiol 
neleidžia abiem kartu koncelebruoti 

Eucharistijos, bus nugalėti. Dabar 
tiktai išimties atveju (kai apylinkė
je nėra katalikų šventovės) katali
kai gali dalyvauti ortodoksų Mišiose 
ir ten priimti Komuniją. Tokia iš
imtis yra daugiau sielovadinio pobū
džio. Bendras ortodoksų ir katalikų 
kunigų Mišių koncelebravimas būtų 
jau oficialus abiejų Bendrijų susivie
nijimo veiksnias. Metropolitas Meli- 
tonas yra ortodoksų patriarchato 
krikščionių vienybės sekretoriato 
pareigūnas, vadovaująs visiems or
todoksų pokalbiams su katalikais.

* KARD. CARLO CONFALO- 
NIERI, 84 m. amžiaus, paskirtas 
naujuoju kardinolų kolegijos dekanu 
vietoj neseniai mirusio kard. Trag- 
lia. Viccdekanu paskirtas 82 m. am
žiaus kard. Paolo Marella. Į šiuodu 
paskyrimus žiūrima kaip į Pauliaus 
VI norą pagerbti daug Bendrijai pa
sitarnavusius asmenis, nes iš tikro nė 
vienas iš jų savo pagrindinių parei
gų konkliavos metu (popiežiaus rin
kimuose) eiti negalėtų. Pagal dabar
tinius potvarkius, naujo popiežiaus 
rinkimuose gali dalyvauti tik kardi
nolai, nesulaukę 80 m. amžiaus. Tai
gi, dabartinis dekanas negalėtų nei 
priimti balsuojančių kardinolų prie
saikos, nei klausti naujai išrinktojo 
popiežiumi, ar jis sutinka priimti po
piežiaus pareigas. Tai turėtų atlikti 
dabartinio dekano deleguotas koks 
nors jaunesnis kardinolas, dalyvau
jantis konkliavoje. Kard. Confalo- 
nieri galėtų tiktai oficialiai paskelb
ti dabartinio popiežiaus mirtį.

* ATEISTINIO KOMUNIZMO 
VALDŽIOS daro tik “kosmetinius” 
pakeitimus, bet tikinčiuosius perse
kioja toliau ir po Helsinkio sutarčių 
— pareiškė Vatikano sekretoriato 
netikintiesiems pirmininkas kard, 
Franz Koenig. Jis nematąs jokių 
ženklų, kurie liudytų sąlygų pasikei
timo galimybę tikintiesiems komu
nistiniuose kraštuose. Komunistai 
dabar tiktai yra akylesni savo pa
stangose sudaryti iliuzinį religinės 
laisvės vaizdą užsieniečiams. Iš ki
tos pusės, jo manymu, religinis atgi
mimas yra labai įsisiūbavęs komunis
tiniuose kraštuose jaunimo ir inte
lektualų tarpe. Tai ateityje privers 
sovietų vadus keisti savo laikyseną 
religijos atžvilgiu. Greičiausia su šia 
problema susidurs jau nebe dabar
tiniai, o ateities komunistiniai va
dai. Pasak kardinolo, komunistai 
nuoširdaus pokalbio su Vatikanu ne- 
jieško ir negalvoja keisti savo pažiū
rų religijos atžvilgiu. Vatikanas su
pranta, kad komunistinės valdžios 
veda pokalbius su K. Bendrija vien 
dėl užsienio akių.

* EGIPTO IR IZRAELIO PASI
TARIMUOSE KAIRE dalyvauja kaip 
stebėtojai ir Vatikano atstovai: pro- 
nuncijus Egiptui arkiv. Achille Glo- 
rieux ir Vidurinių Rytų žinovas 
mons. Francesco Monterisi, kuris iš 
Vatikano atvežė specialų Pauliaus VI 
žodį derybininkams. Pastaruoju me
tu popiežius yra nekartą gynęs pa
lestiniečių teises ir siūlęs Jeruzalę 
padaryti tarptautiniu miestu.

* KONSTANTINOPOLIO ORTO
DOKSŲ PATRIARCHAS DIMIT
RIOS pasiuntė lempą iš savo koply
čios, laikomą prie Švč. Sakramento, 
kaip dovaną Pauliui VI 80 m. am
žiaus sukakties proga. Kartu su do
vana patriarchas išreiškė ir troški
mą panaikinti visas užtvaras Eucha
ristijos atžvilgiu tarp katalikų ir or
todoksų.

* KUN. PLACIDAS JORDANAS, 
OSB, žymus JAV žurnalistas, mirė 
Šveicarijoje, sulaukęs 82 m. am
žiaus. Jis buvo benediktinų sanbro- 
lių palaidotas Ilgau miestelyje. Žur
nalistinę karjerą JAV-se jis buvo 
pradėjęs 1913 m. ir buvo žinomas 
JAV laikraščių skaitytojams bei ra
dijo klausytojams kaip Max Jordan. 
Prieš II D. karą ir karo pradžioje 
jis buvo NBC korespondentu Euro
poje. 1941 m. jis turėjo bėgti iš Vo
kietijos už antinacinę veiklą. Tada 
ketverius metus jis praleido JAV-se, 
vadovaudamas radijo programai “N 
BC University of the Air”. Pradžioje 
1945 m. jis vėl grįžo Europon karo 
korespondentu. Tuo metu jis jau bu
vo tapęs kataliku. 1951 m. jis buvo 
įšventintas kunigu ir 1953 m. įstojo 
į benediktinų ordiną, žurnalistinio 
darbo jis nemetė ir toliau, tik dabar 
rašė vien katalikiškajai spaudai. Jis 
buvo “National Catholic News” agen
tūros pagrindinis korespondentas, 
aprašinėjęs JAV katalikiškajai spau
dai II Vatikano santarybos eigą.

KUN. J. STS.

Vengrijos karaliaus Šv. Stepono karūna, kuri kaip didelė tautos brangenybė II D. karo laikotarpyje buvo nuga
benta saugoti į JAV-bes. Prez. J. Carterio nuosprendžiu ji grąžinta komunistų valdomai Vengrijai.

Vatikano Rytu politika nuomonių sankirtoje

Padėka
Mano brangūs tėvai — 

a + a O. Sodaitienė
mirė Lietuvoje 1977 m. spalio 2 d. ir

A. Sodaitis —
Toronte 1977 m. gruodžio 11d.

Nuoširdžiai dėkojame: dr. J. Yčui, per ilgus metus 
rūpestingai prižiūrėjusiam A. Sodaitį, Prisikėlimo para
pijos kunigams, lankiusiems jį ligoninėje, kalbėjusiems 
maldas, aukojusiems šv. Mišias ir palydėjusiems j ka
pines. Dėkojame P. Gulbinskui už vargonavimų ir gie
dojimą, giminėms, draugams ir pažįstamiems už gra
žias gėles, užprašytas šv. Mišias. Dėkojame pareišku- 
siems užuojauta žodžiu bei raštu. Gili padėka karsto 
nešėjams ir visiems, palydėjusiems tėvelį į amžino poil
sio vietą. Ačiū ponioms šeimininkėms, padėjusioms pa
ruošti pusryčius.

Nuliūdusi duktė ir žentas
Sukauskai ir anūkai

DR. PAUL ROTU
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Politika, diplomatija, 
sielovada

Suprantama, kad Vatikano 
Rytų politika iš dalies panašiai 
kritikuojama, kaip maždaug V. 
Vokietijos Rytų politika. Tačiau 
negalima užmiršti ir pagrindi
nio skirtumo. Iki šiol visada kal
bama apie Vatikano Rytų politi
ką, nes ši formulė prigijo publi
cistikoje. Būtų geriau kalbėti 
apie Rytų diplomatiją, nes Va
tikanas savo tikslams negali pa
naudoti nei kareivių, nei kredi
tų. Diplomatija pažymimas me
todas be prievartos rūpintis sa
vo interesais tarpvalstybinėje 
srityje. Žodis “Rytų politika” 
gundo mus Įsivaizduoti, kad Va
tikanas galėtų savo užsienio po
litiką taip vykdyti, kaip betkoks 
kitas kraštas. Popiežiškoji dip
lomatija naudojasi, pagal Steh- 
lę, tais pačiais pagrindiniais 
santykiavimo modeliais, kurie 
yra priimti tarpvalstybiniame 
oendravime, būtent: “Ginti sa
vo interesus konfrontacija, kur 
neįmanoma koegzistencija, 
kompromisais, kur jie priimti
ni, bendradarbiavimu, kur yra 
partneris. Be to, diplomatija 
svyruoja, kaip ir kiekviena po
litika, tarp ištikimybės princi
pams ir oportunizmo (prisitai
kymo);, ji yra — dažnai beveik 
beviltiškai — Įsipainiojusi į na
cionalinius ir ideologinius prieš
taravimus”.

Bet čia eina kalba ne apie 
valstybės politiką, sakysim, Va
tikano valstybės, o apie Apašta
lų Sosto diplomatiją, t.y. Ka
talikų Bendrijos galvos. Kata
likų Bendrijos samprata negali 
būti lyginama su valstybės ar 
vyriausybės samprata. Dogmi
nėje konstitucijoje apie Katali
kų Bendriją pasakyta: “Si hie
rarchiškai sutvarkyta bendruo
menė ir Mistinis Kristaus Kū
nas, regimas sambūris ir dvasi
nė bendruomenė, žemiškoji • 
Bendrija ir dangaus malonėmis 
apdovanota Bendrija nelaikyti
na dviem skirtingais dalykais, 
nes ji yra viena sudėtinga tik
rovė, kurioje yra suaugę drau
gėn žmogiškasis ir dieviškasis 
elementai”.1 Šią “vieną sudė
tingą tikrovę” mato tikintis ste
bėtojas ir tada, kai kalbama 
apie Apaštalų Sosto Rytų diplo
matiją, kuri rūpinasi sielomis.

Kad iš to kyla konfliktai — 
nieko naujo. Juk atsimename 
kokie priekaištai buvo daromi 
popiežiui Pijui XI ir Pijui XII. 
Reicho konkordatas, taip skam
bėjo priekaištai, sustiprino be
dievišką, neteisėtą Hitlerio val
džią; Pijaus XII tyla baisaus žy
dų naikinimo atveju esanti Kris
taus “Vietininko” padarytas Ka
talikų Bendrijos išdavimas. Jau 
1934 m. vokietis katalikas Wal- 
demaras Gurian, gyvendamas 
tremtyje (Šveicarijoje), rašė po
leminiame savo rašte “Šv. Am- 
brozijus ir vokiečių vyskupai”: 
esą Katalikų Bendrija turėtų at
sisakyti betkokių sutarčių, nu
statančių jos santykius su nacių 
valstybe, kad visai laisvai nuo 
jos atsiribotų ir tuo būdu taptų 
patikima, tikra žmogaus užtarė
ja. Panašiai skamba ir dabar šv. 
Sostui daromi priekaištai dėl 
Rytų diplomatijos.

1956 m. įsteigta Paulus - Ge
sellschaft, siekianti dialogo tarp 
krikščionių ir marksistų, 1974 
m. aštriai kritikavo Apaštalų 
Sosto Rytų diplomatiją: “Mask
va buvo patenkinta Vatikano 
laikysenos pasikeitimu. Roma 
dar kartą įrodė, kad ji apie po
litiką šiek tiek supranta: politi
nė moralė ir Vatikanui yra tik 
galimybių menas. Už tvirtą kon
kordatą jis yra pasiruošęs pada
ryti tokias pat nuolaidas komu
nizmui, kaip ir fašizmui bei na
cionalizmui”.5

Valstybės politika dažnai gali

pasitenkinti vien gerais santy
kiais tarp vyriausybių. Apaštalų 
Sostas betgi todėl domisi santy
kiais su kuria nors vyriausybe, 
nes jis to krašto viduje nori pa
keitimų, t.y. religinės būklės 
pagerinimo.

Net ir tada, kai Apaštalų Sos
tui pavyksta pasiekti pagerini
mų katalikams, tuo problema 
dar nebūna išspręsta. Juk ar ga
li jis “egoistiškai” apsiriboti pa
gerinta katalikų būkle, kai tuo 
pačiu metu persekiojamos kitos 
tikybinės grupės? Ar gali Apaš
talų Sostas būti tik prispaustųjų 
katalikų ir tikinčiųjų užtarėju, 
kai netikintieji yra persekioja
mi ir prispausti? Pijui XII buvo 
priekaištaujama, kad jis “ego
istiškai” veikęs.

Skirtingi interesai
Žinoma, Katalikų Bendrijos 

rūpestis pirmoje eilėje yra nu
kreiptas į katalikus, kuriems no
rima pasiekti geresnių sielova
dos sąlygų, kad su jais būtų el
giamasi kaip su lygiateisiais pi
liečiais. Bet šiuo rūpesčiu Apaš
talų Sostas, aišku, negali apsiri
boti. Prie jo tenka pridėti visa 
eilė kitų rūpesčių. Taip popie
žius Jonas XXIII iškėlė taikos 
išlaikymą kaip Katalikų Bendri
jos rūpestį, popiežiaus Pauliaus 
VI prie Katalikų Bendrijos rū
pesčių pridėjo tautų išsivysty
mą.

Pyz. ar būtų leistina Katalikų 
Bendrijai dėl taikos išlaikymo 
atidėti kitus rūpesčius? Būtų ne
išmintinga reikalauti iš Apašta
lų Sosto, kad jis ant derybų sta
lo padėtų visų savo rūpesčių są
rašą ir derybas nutrauktų, jeigu 
jie visi nebūtų priimti. Kokie 
rūpesčiai iškyla derantis su ko
munistinių vyriausybių atsto
vais ir kokias jėgos priemones 
gali panaudoti Katalikų Bendri
ja? Jei ji būtų bejėgė, jokia ko
munistinė valdžia nesiderėtų su 
Apaštalų Sostu.

Vatikanas turi įtakos visiems 
katalikams pasaulyje. Jei jis 
pvz. pasmerkia valstybės politi
ką, tai paliestoji valstybė turi 
skaitytis su savo pačios įtakos 
sumažėjimu savo katalikams pi
liečiams. Daug katalikų pasau
lyje žiūri į Apaštalų Sosto pozi
ciją kaip į savo poziciją ir savo 
kraštuose, partijose, parlamen
tuose stos už tai, kad apkaltinta 
valstybė būtų paskatinta pada
ryti pataisą. Bet ir nekatalikų 
sluogsniuose, daugelio vyriausy
bių akyse Apaštalų Sostas turi 
didelį prestižą — popiežiaus 
žodis yra svarus. Visa tai rodo 
Katalikų Bendrijos pasaulinę jė
gą, kurią ji gali panaudoti dery
bų metu.

Apaštalų Sosto interesai ir 
komunistinių valstybių, su ku
riomis ji derasi, yra skirtingi. 
Komunistinės pusės interesus 
galima taip nusakyti: 1. Komu
nistinės valstybės tarptautinės 
pozicijos pagerinimas (popie
žius, prisiekęs komunizmo prie
šas, derasi su manimi, taigi ne
tiesiogiai mane pripažįsta). 2. 
Visiškas ir besąlyginis katalikų 
lojalumas turimos valdžios sri
tyje (su Apašatlų Sostu turime 
gerus santykius, taigi turite bū
ti “pavaldūs” ir savo vyriausy
bei). 3. Apaštalų Sosto antiko
munistinių pareiškimų sumaži
nimas ir palanki jo laikysena sa
vame krašte dėl dalykų, kurie 
anksčiau būtų iššaukę viešą 
Apaštalų Sosto protestą.

Dėl tų skirtingų interesų de
rybų laukas negali būti platus. 
Abi pusės žino, kad pagrindi
niais klausimais negali būti su
tarimo. Maskva laiko religiją 
kliūtimi pakeliui į komunistinę 
ateitį. Vatikanas gi mato sovie
tiniame komunizme grėsmę 
žmogui kaip laisvam Dievo kū
riniui. Pagaliau ši politika arba 
diplomatija yra paremta viltimi. 
Ir viena, ir kita pusė tikisi, kad 
ji išliks gyva, o kita pusė pasi

keis arba pasitrauks nuo pasau
lio scenos. Taip ilgai bus bando
ma pasiekti geriausių rezultatų 
esamoje tikrovėje.

Slaptoji diplomatija ir 
informacija

Vatikano “užsienio reikalų 
ministeris” Casarolis italų pub
licistui kartą pareiškė: “Jei 
klystame, tai drauge su popie
žiumi!” Hansjakob Stehle savo 
knygoje labai aiškiai parodė, 
Kau Rytų diplomatiją lemiamai 
nustato popiežiai. Joseph Sch
mitz von Horst, “Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung” kores
pondentas Romoje, pranešė 
apie Casarolio sugrįžimą iš Var
šuvos 1974. IV. 22: “Kas iš tik
rųjų įvyko, vargu ar kas nors 
sužinos. Jau ankstesnėmis pro
gomis buvo patirta, kad net arti
miausi Casarolio bendradarbiai 
nieko nežino. Lemiamus daly
kus jis palieka sau ir popiežiui”.

Žinoma, negalima iš Apaštalų 
Sosto reikalauti, kad jis kiekvie
ną kontakto bandymą, kiekvie
ną pasikalbėjimą tuojau skelb
tų. Bet slaptos diplomatijos ir 
popiežiaus sprendimo glaudus 
susiejimas kiekvienam subren
dusiam krikščioniui kelia klau
simą, ar čia Katalikų Bendrijos 
politinės problemos nėra spren
džiamos netinkamu būdu, ypač 
todėl, kad niekas nežino, ar be 
Casarolio ir popiežiaus dar kas 
nors priklauso sprendėjų gru
pei? sprendimai šioje srityje 
juk nieko bendro neturi su ne
klaidingumu, be to, jie liečia 
visą Katalikų Bendriją.

Vatikanas iki šiol neparodė 
jokių ypatingų pastangų bent 
siek tiek informuoti viešumą 
apie pagrindinę liniją, tenden
cijas, pasisekimus ir nesėkmes. 
Jieškodamas informacijų, užtin
ki arkivyskupo Casarolio prane
šimą, kurį jis skaitė Milane 
1972 m. sausio mėn., būtent: 
“Apaštalų Sostas ir Europa”. 
Bet šis tekstas tik tarp kitko pa
liečia Rytų diplomatiją. Pvz. ten 
pasakyta: “Pabrėžtinas taip pat 
reliatyvus kuklumas iki šiol pa
siektų rezultatų ir problemati
ka ligšiolinio dialogo su kraš
tais, kurie prieš dešimt metų 
tvirtai laikėsi nuošaliai. Ne be 
pagrindo kalbama apie būtiną 
atsargumą derybose su tais, ku
rie nėra atsisakę ideologinių pa
grindų, tos senosios nuomonių 
skirtumo šaknies. Atrodo, kad 
visa tai nėra pakankamas pa
grindas palikti nevisai tikrą ke
lią, kuriuo einant ir toliau gali 
būti sulaukta stagnacijos arba 
naujų smūgių, kelią, kuris per 
trumpą laiką neleidžia tikėtis 
didelių, visuotinių rezultatų. Jis 
betgi turi nemažiau įtikinančių 
argumentų už, kaip ir prieš jį 
nukreiptieji. Jis pagaliau yra 
didžios būtinybės ir, krikščioniš
kai tariant, Apvaizdos skirtas is
torijos kelias”.,!

Daug aiškesnis ir supranta
mesnis yra Vienos “Presse” vy
riausio redaktoriaus Schulmeis- 
terio pasikalbėjimas su arkivys
kupu Casaroliu 1974. XII. 21, 
pavadintas “Rytdienos pasaulis 
pro Vatikano langą”. Casarolis 
tarp kitko pasakė: “Nors for
mos ir priemonės yra tos pa
čios, kaip ir bendroje diploma
tijoje, Apaštalų Sostui rūpi tik 
vienas dalykas — religinė sri
tis. Kalbama ne tik apie Katali
kų Bendrijos gyvenimo sąlygas, 
bet ir apie laikinius žmonijos in
teresus — karą ir taiką, socia
linį teisingumą ir kitką pagal 
Dievo ir artimo meilės įsakymą. 
Jei dėl patogumo laikomasi 
daugiaprasmės “politikos” sąvo
kos, tai tik tada, kai turima gal
voje nuosekli, organiška veiklos 
linija kaip programinio spren
dimo padaras”.

(Bus daugiau)
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BRANGIAM TĖVELIUI
A + A

SIMUI RADŽIUI
iškeliavus amžinybėn, ALDONĄ VAIČIŪNIENĘ ir 
šeimą bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

S. J. Andruliai ir
sūnūs

Brangiam vyrui ir tėveliui
A + A SIMUI RADŽIUI

staiga mirus, žmoną TEKLĘ RADZIENĘ, dukteris
— ALDONĄ VAIČIŪNIENĘ, Whitby, ir LAIMĄ 
ALEKSIENĘ Čikagoje bei jų šeimas giliai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Janina ir Algis Empakeriai
Janina ir Jonas Kulikauskai

A+A
SIMUI RADŽIUI

mirus, jo žmoną TEKLĘ RADZIENĘ, dukras — 
LAIMĄ ALEKSIENĘ Čikagoje ir ALDONĄ VAI
ČIŪNIENĘ, anūkus ir jų šeimas nuoširdžiai už
jaučia —

Medeliai
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A+A
JONUI DANILEVIČIUI

mirus, jo žmoną SALOMĖJĄ, dukrą DANUTĘ 
PETRONIENĘ ir jos šeimą skausmo valandoje 

giliai užjaučiame —

Juozas Petravičius Vladas Paliulis

Česė ir Antanas Pažėrūnai
su šeima

A + A
JONUI DANILEVIČIUI

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną SALOMĖJĄ ir 
dukrą DANĄ PETRONIENĘ su šeima —

Stefa ir Juozas Jagėlos
Ada ir Algis Jagėlos su dukromis

A + A
STEFANIJAI KALŪZIENEI

mirus, jos vyrui ALEKSUI reiškiame gilią užuo
jautą —

Stefa ir Juozas Jagėlos
Ada ir Algis Jagėlos su dukromis

Wujjiiv'/K
ctfurnitureeCti.
PILNAS 
NAMŲ 
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus.

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

T U V ĖS :

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. —Tel. 537-1442 į 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444 iŠ

• “Džiaugsmas yra didelė krikščio
nies paslaptis” (Chestertonas).

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



Siekia sunaikinti tikinčiųjų bendrijas
Spausdiname antrąją dalį straips

nio “Lietuvos ir Tarybų Sąjungos 
religinio gyvenimo problemos” iš 
“LKB Kronikos” 28 nr. Antraštės 
—“Tž” redakcijos. RED.

Tai pačiais metodais (kaip ir 
provoslavus) Tarybų Sąjungo
je ateistai nori sunaikinti ir Ka
talikų Bažnyčią. Pradžioje ją 
naikino fizinėmis priemonėmis
— suimdami ir ištrenkdami Baž
nyčios vadovus — vyskupus, 
kunigus ir aktyvesnius tikin
čiuosius. Pastaruoju metu jie 
nori Katalikų Bažnyčią suardy
ti iš vidaus, stengdamiesi, kad į 
hierarchų postus patektų asme
nys, sutinką vykdyti jų direkty
vas, paralyžuojančias Bažnyčios 
veikimą. Dėkui Dievui, tas jų 
planas pavyko tik iš dalies. Ru
sijos Federacijos Europos da
lyje veikia vos kelios katalikų 
bažnyčios, skirtos ne tiek pas
toracijai, kiek reprezentacijai. 
Maskvos Šv. Liudviko bažnyčia 
yra T. S-gos Saugumo komiteto 
centrinio pastato kieme. Todėl 
ten ir nežymi religinė veikla 
akylai stebima saugumiečų. 
Daugumas bažnyčios lankytojų
— senutės lenkės, užsieniečiai 
ir rusų inteligencijos atstovai. 
Panaši būklė ir Leningrado baž
nyčioje. Jos komiteto pirminin
kas — saugumo atstovas, gyve-

‘ nąs su svetima žmona ir visdėl- 
to priimąs šv. Komuniją. Kai iš 
Lietuvos atvykęs kunigas norė
jo pasikalbėti su vietos tikin
čiaisiais, pirmininkas to nelei
do. Vietos katalikai bijo šiose 
bažnyčiose tuoktis. Per metus 
kažin ar buvo bent vienas vai
kas paruoštas šv. Komunijai. 
Katalikų tikėjimas Rusijoje pa
smerktas žūti, jei ten nebus iš
vystytas katakombinis veiki
mas.

Šiek tiek geresnė būklė kito
se Tarybų Sąjungos teritorijoje 
esančiose bažnyčiose, kur yra 
veiklių tikinčiųjų, pajėgiančių 
veikti katakombiniu būdu, ypač 
tarp vokiečių ir iš dalies lenkų. 
Kur katakombinės veiklos nėra, 
ten katalikų Bažnyčia visiškai 
išnykusi arba merdinti (platūs 
Sibiro plotai).

Gudijoje
Ypatingai sunki Bažnyčios 

būklė Baltarusijos respubliko
je. Nė vienoje respublikoje nė
ra taip persekiojamas katalikų 
tikėjimas kaip Baltarusijoje. 
Čia uždaryta daugybė gražiau
sių bažnyčių, kitos paverstos 
sandėliais, apleistos ir baigia 
griūti (Druja, Vydžiai ir kt.). 
Čia labai trūksta kunigų. Vie
nas kunigas kartais turi aptar
nauti buvusių 28 parapijų ti
kinčiuosius. Kunigų seminari
jos nėra, ir nesirūpinama ruoš
ti naujų kunigų katakombiniu 
būdu. Kai atsirasdavo vienas ki
tas jaunuolis, pareiškęs norą 
stoti Į Rygos ar Kauno kunigų 
seminariją, juos taip ėmė per
sekioti saugumiečiai, norėdami 
užverbuoti, kad jie buvo pri
versti bėgti Į kitas respublikas. 
Be to, Kauno kunigų seminarija 
kandidatų iš Baltarusijos ir Uk
rainos nepriima, bijodama, kad 
saugumiečiai, užuot pasiuntę 
gerus žmones, neatsiųstų savo 
agentų. Kandidatus i kunigų se
minariją čia parenka kulto įga
liotinis. Daugelis Baltarusijos 
kunigų yra apie 70 metų am
žiaus. Yra net nešamų j baž
nyčią (pvz. Berūnų klebonas, 
nusilaužęs koją ir nepajėgiąs 
ateiti Į bažnyčią). Dar po 5-10 
metų Baltarusija gali likti be 
kunigų. Čia draudžiama kviestis 
Į talką kaimyninius kunigus. 
Nežmoniškas darbo krūvis grei
tai nuvaro j kapus dar besidar
buojančius kunigus. Pas ligo
nius jiems dažnai tenka važiuo
ti 130-200 km.

Minske, kur yra apie 40 
tūkst. katalikų, nėra nė vienos 
veikiančios katalikų bažnyčios. 
Valdžia leido atlikti katalikams 
apeigas vienoje pravoslavų 
cerkvėje. Ar nepadarė klaidos 
kunigai, nepasinaudodami to
kiu leidimu?

Gardine per 1976 m. Kalėdas, 
kur yra 3 veikiančios katalikų 
bažnyčios, nebuvo nė vieno ku
nigo, kuris tikintiesiems galė
tų atlaikyti šv. Mišias. Tikintie
ji verkė, kada tuo metu susirin
kusiems buvo skaitomas vietos 
kunigo laiškas. Juo pranešama, 
kad vietos kunigas sunkiai ser
ga ir neturi jėgų atlaikyti šv. 
Mišias. Gražiąją Paros bažnyčią 
vietos tikintieji gina nuo užda
rymo jau 18 metų, kiekvieną 
sekmadieni atlikdami pamaldas 
be kunigo. Ilgą laiką bažnytinio 
komiteto nariai stovėdavo prie 
bažnyčios durų, tikrindami jau
nimo pasus. Valdžia buvo už
draudusi jaunimui iki aštuonio
likos metų eiti Į bažnyčią. Ypa

tingai persekiojami kunigai to
se parapijose, kur pasirodo baž
nyčiose vaikai, pvz. Breslavo.

Sunkias pastoracines proble
mas sudaro kalba. Paaugantis 
jaunimas lenkiškai nemoka. 
Daugelis vietos kunigų nenori 
vaikų katekizuoti baltarusių ar 
rusų kalba. Tokiu būdu sudaro
mos sąlygos plisti ateizmui.

Baltarusijoje labai demorali
zuojamai veikia paplitęs alko
holizmas. Katalikų Bažnyčią la
biausiai persekioja ne vietiniai 
žmonės, bet atvykėliai rusai, 
čia Bažnyčios persekiojimas 
vykdomas kartu su Baltarusijos 
nutautinimu.

Ukrainos respublika
Čia Vakarų katalikų būklė 

panaši kaip Baltarusijoje: iš
miršta kunigai, nėra vietinės ku
nigų seminarijos. Ukrainoje yra 
keletas jaunesnių Rygos semi
nariją baigusių kunigų. Vakarų 
apeigų katalikams padeda Rytų 
apeigų dvasininkai. Čia pasto
racijai labai kenkia ukrainiečių 
ir lenkų nacionalinė neapykan
ta.

Dar sunkesnė Rytų katalikų 
būklė. Visos jų bažnyčios užda
rytos, kunigai smarkiai perse
kiojami. Netrūksta ir gyvybių 
aukų. Iš kunigų atimamos litur
ginės knygos, indai, drabužiai, 
nes jie esą Maskvos patriarcho 
nuosavybė. Kaikurie pravosla
vų dvasininkai padeda perse
kioti katalikus. Esant tokiai 
būklei labai nejaukiai jaučiasi 
Ukrainos Rytų apeigų tikintie
ji, matydami Romos katalikų, 
jų nuomone, perdidelę draugys
tę su Maskvos patriarchatu ir 
nejausdami didesnės paramos 
savo reikalams.

Laiminga Rytų apeigų Ukrai
niečių Bažnyčia, pajėgdama 
stipriai veikti katakombiniu bū
du. Vietos saugumo pareigūnai 
yra tos nuomonės, kad Lvovo 
mieste kiekvienas kvartalas tu
rįs savą Rytų apeigų kunigą. 
Esą jie gailisi, kam suvarę juos 
į katakombas. Dėl to jie neturi 
galimybės kontroliuoti jų veik
los. Ukrainiečiai, nuo senų lai
kų įpratę būti persekiojamais 
ir išmokę veikti katakombiniu 
būdu, yra sunkiai ateistų įvei
kiami. Jie dėkingi savo myli
mam kardinolui kankiniui J. 
Slypi j, kuris, gerai suprasda- 
damas vietos sąlygas, pajėgė 
jiems padėti.

Latvija
Esą jau nuo 1940 m. Tarybų 

Sąjunga pavedė visos Sąjungos 
katalikų globą ir evangelizavi- 
mą Rygos arkivyskupui. Tačiau 
per visus 40 metų to apaštalavi
mo žymių sunku pastebėti. Rei
kia pripažinti, kad iš dalies Lat
vijos vyskupai šią pareigą at
lieka. Turėdami mažai kunigų, 
juos siunčia į keletą Tarybų Są
jungoje veikiančių katalikų baž
nyčių. Tačiau platesnės Tarybų 
Sąjungos evangelizacijos jie ne
vykdo. Kodėl?

Latviai katalikai sudaro vos 
penktadalį Latvijos gyventojų. 
Nuo senų laikų jie įpratę tai
kytis prie valdžios reikalavimų. 
Juo labiau dabar jie vykdo ate
istinės valdžios reikalavimus, 
varžančius Bažnyčios veiklą. 
Latvijos katalikų religinis gyve
nimas daugelyje parapijų silp
nokas. Kunigai bijo būti val
džios nubausti, nesulaukia savo 
vyskupų paraginimų; dažnai ne
patiki vieni kitais, daugumas 
apsiriboja apeigų atlikimu, se
nosios kartos jr mirštančiųjų 
aprūpinimu sakramentais. Ap
leista vaikų katekizacija. Dau
gumai Latvijos moterų vienuo
lynų trūksta apaštalavimo dva
sios. Jos nėra išstudijavę Vati
kano II Susirinkimo nutarimų 
ir nesirūpina jų vykdyti. Jos 
beveik nekatekizuoja vaikų, ne
įsijungia į pastoracinį darbą. 
Esą gavę iš centro nurodymus 
— melstis ir laukti.

Kitos respublikos
Geresnė Katalikų Bažnyčios 

būklė Tadžikijoje, Kazachstane 
ir kitose respublikose, kur gy
vena daug uolių, ypač vokiečių 
ir iš dalies lenkų, katalikų. Jų 
uolumu ir sąmoningumu galėtų 
žavėtis Vakarų Vokietijos ir ki
tų Europos kraštų tikintieji. 
Tai nuostabūs Šv. Dvasios vei
kimo pavyzdžiai! Uolių kunigų, 
vienuolių bei tretininkų veik
los išdava. Jie pajėgė savo ti
kinčiuosius paruošti katakombi- 
niam gyvenimui; tikintieji su
gebėjo, neturėdami kunigų nei 
vyskupų, išlaikyti tikėjimą.

Tikėjimas ypač gyvas tose 
srityse, kurios buvo lankomos 
buvusių kalinių ir tremtinių ku
nigų. Ypatingos tikinčiųjų pa
garbos yra sulaukęs T. A. Šeš
kevičius, SJ. Daugelio Azijos 

vokiečių namuose T. A. Šeške
vičiaus portretas pakabintas ša
lia šventųjų paveikslų.

Nauji planai
Tarybų Sąjungos ateistai ku

ria naujus planus sužlugdyti Ka
talikų Bažnyčiai Tarybų Sąjun
goje. Girdėti, kad jie, darydami 
kaikurias nuolaidas Apaštalų 
Sostui, nori, kad Maskvoje būtų 
įkurtas Katalikų Bažnyčios 
centras. Jos vadovas turėtų bū
ti valdžiai atsidavęs dvasinin
kas, gavęs kardinolo titulą. Jam 
turėtų priklausyti visos Katali
kų Bažnyčios vyskupijos, esan
čios Tąrybų Sąjungoje: Lietu
vos, Ukrainos, Baltrusijos ir kt. 
Tai būtų paruoštas pirmas 
žingsnis į schizmą. Jau ir da
bar kaikurie pravoslavų dvasi
ninkai prasitaria — kadangi 
Katalikų Bažnyčia pripažįsta 
Maskvos patriarchą teisėtu Baž
nyčios hierarchų, tai bręsta rei
kalas Tarybų Sąjungos katali
kams atsisakyti Romos Šv. Tė
vo. Jiems esą sugebėtų vado
vauti Maskvos patriarchas.

Mums sunkiai suprantama 
paskutinių laikų vad. “Rytų po
litika”. Mūsų nuomone, ji labai 
pakenkė Katalikų Bažnyčiai Ry
tuose. Mes girdime tokius sam
protavimus: Tarybų Sąjunga — 
galinga valstybė, kurios šiuo 
metu fizine jėga negalima nu
galėti. Reikia jieškoti diploma
tinių kelių tartis su ta jėga, sie
kiant ten apsaugoti esančius ti
kinčiuosius nuo visiško sunaiki
nimo. Mūsų nuomone, ne diplo
matinės priemonės sulaiko nuo 
žiaurumų, o būtinybė skaitytis 
su galingų valstybių jėga, pa
saulio ir savosios tautos opini
ja, baimė naujo Nuernbergo 
proceso.

Tarybų Sąjungos atstovai 
mielai jieško diplomatinių kon
taktų su Apaštalų Sostu, kad, 
sulaukę Katalikų Bažnyčios 
nuolaidų, galėtų dar subtiliau 
persekioti Bažnyčią, ypač jiems 
atsidavusių Bažnyčios vadovų 
rankomis. Ateistams pataikaują 
vyskupai dažnai savo žodžiu ar 
raštu paskelbtais potvarkiais 
trukdo ypač katakombinės Baž
nyčios veiklą (dažnai draudžia 
laikyti šv. Mišias privačiuose 
butuose persekiojamiems tar
nautojams, varžo klausyti išpa
žinčių už savo vyskupijos ribii 
privačiuose butuose, ypač sese
rų vienuolių).

Rytų kraštų katalikus žavi 
drąsus tikėjimo gynimas. Jei 
Lietuvos katalikus užstoja ne- 
katalikai ar net ateistinių pa
žiūrų asmenys, kaip akademikas 
A. Sacharovas arba S. Kovalio
vas, rizikuodami savo laisve, tai 
dar labiau laukiam mus užta
riančio žodžio iš savo brolių ki
tu kraštų katalikų vyskupų ir 
tikinčiųjų. Ačiū Dievui, pasku

šią nuotrauką atspausdino “The Catholic Review" Baltimorėjepr.ni. lapkričio 
4 d. laidoje ir pridėjo paaiškinimą: Vilniaus katedra, Lietuvoje, buvo pa
versta muzėjumi, kuriame įdėta mozaika, pagerbianti heretiką Kazimierą 
Lysinskį, sudegintą ant laužo. Lotyniškas įrašas viršuje: “žmogus yra Dievo 
sukūrėjas, ir Dievas yra žmogaus kūrinys bei padaras”. (Pagal Lietuvių 
Enciklopediją, XVI t., 273 psl., toks buvo Kazimieras Liščinskis - Lyszczins. 
ki, gyvenęs 1634 - 89 m. Jis buvo apkaltintas ateizmu. Popiežius Inocentas 
III papeikė jo bylos sprendėjus)

tiniu metu girdime mus ginan
čius jų balsus.

Tylos taktika?
Susidaro įspūdis, kad katali

kai, nenorėdami sugadinti san
tykių su Maskvos ateistais, pasi
rinko tylos taktiką. Vienas Lie
tuvos vyskupas, grįžęs iš Romos 
teigė, kad Šv. Tėvas audiencijos 
metų pataręs Tarybų Sąjungos 
tikintiesiems: “Melstis ir ra
miai, kantriai laukti”. Mes esa
me įpratę būti klaidinami ir ne
tikime, kad šv. Tėvas taip būtų 
mums pataręs. Mes turime 
Evangeliją, Vatikano II Susi
rinkimo nutarimus apie misijas 
ar apaštalavimą, girdime Šv. 
Tėvo Pauliaus VI žodžius per 
radiją apie pareigą evangelizuo
ti šių laikų pasaulį, nesigailint 
net gyvybės aukos. Kaip mes 
galim tylėti ir laukti, kada ne
tyli ir nelaukia ateistai ir kiti 
Bažnyčios priešai? Ar mes ga
lime ramiai žiūrėti ir laukti, ka
da apie mus šimtai tūkstančių 
jaunimo — studentų ir inteli
gentų yra besiilginčių Evange
lijos, nusivylusių ateizmu ir iš 
jo kylančiu moraliniu supuvi
mu? Taip elgdamiesi, visi mes 
nuaikalstume. Apaštalas šv. 
Paulius šaukė: “Vargas man, 
jei aš neskelbčiau Evangelijos!” 
Šiuo atžvilgiu mums pavyzdžiu 
galėtų būti įvairūs Tarybų Są
jungos sektantai: jehovistai, 
penkiasdešimtininkai. Jie sura
do tinkamus Tarybų Sąjungai 
metodus. Juos dvasiškai ir ma
terialiai remia užsienyje gyve
nantieji jų broliai. Jie savo na
rių tarpe yra išugdę nei kančių, 
nei mirties nebijančią apaštala
vimo dvasią, aprūpinami nau
jausia spauda, sukūrę draus
mingą organizaciją su įvairių 
laipsnių vadovais: būrelio, kai
mo, miesto bendruomenės, sri
ties, respublikos ir 1.1.

Reikia drąsinančio žodžio
Taigi ilgus metus Tarybų Są

jungoje Katalikų Bažnyčia bu
vo tarsi apmirusi, nerodanti di
desnės apaštališkos veiklos. Da
bar būklė žymiai pasikeitusi. 
Mums reikia ne migdančio o 
padrąsinančio žodžio, tinkamos 
veikimo laisvės, deramo įgalio
jimo, be kurio mes nesijaučiam 
turį teisės Bažnyčios vardu siųs
ti ar raginti į heroizmo reikalau
jantį darbą. Mūsų jėga yra 
mūsų vienybė su Šv. Tėvu ir 
drąsus, gerai organizuotas per
sekiojamos Bažnyčios gynimas. 
Šia kryptimi, galime džiaugtis, 
Katalikų Bažnyčia yra padariu
si žymią pažangą. Tų pastangų 
dėka iškelti tikėjimo persekio
jimo faktai Tarybų Sąjungoje 
privertė net užsienio komunis
tų partijas pasmerkti Tarybų 
Sąjungos vykdomą tikinčiųjų 
persekiojimą.

Baltiečių demonstracijoje Vašingtone 1977 m. rugsėjo 24 d. kalba sen. Robert Dole, kuris pavergtų tautų klausi
mu stiprią kalbą pasakė ir Belgrado konferencijoje. Demonstracija surengta PLJS iniciatyva Nuotr. A. šeštoko

MINTYS IŠ BRAZILIJOS

Lietuviškasis patriotizmas ir mes
RIMAS AMAI,VISKIS

Vėl užvertėme senųjų metų 
lapą. Nenoromis žvilgsnis nu
krypsta į prabangavusias die
nas. Iš jų kartais pasimokome, 
kartais karčiai nuliūstame, kur
dami ateities planus.

Praėjo metai judrūs, veiks
mingi — galėtume net pasi
džiaugti, jeigu nebūtume per
sunkti rūpesčiu dėl lietuvybės 
išlikimo. Su baime stebime, kad 
vietoje dešimties išeinančių į 
amžinąjį poilsį ateina vos vie
nas naujas lietuviškų darbų tę
sėjas.

Tas didelį nerimą keliąs rū
pestis turėjo būti seniai paste
bėtas ir jautriai išgyventas dėl 
tirpstančio tautinio prieauglio. 
Bet.. . buvome jauni, kupini 
ryžto, energijos ir vis tikėjom 
grįžimu į nepriklausomą tėvy
nę. Reikėjo net trijų dešimtme
čių, kol praregėjom, kad sugrį
žimo kelias — už tolimų kalnų, 
o senosios kartos dauguma jau 
mus palieka.

* * *
Jaunoji karta šaknimis įauga 

į nelietuvišką žemę. Svetima 
duona jiems skani, o pagaliau 
— netaip ji svetima — jie turi 
savo tėvynes, kuriose gimė, au
go, mokslus išėjo ir (dauguma) 
nelietuviškas šeimas sukūrė.

Aplinka įsiurbia jauną žmo
gų. Mažai lankyta lietuviška 
mokykla. Išsiblaškymas nuoto
liuose ir — svarbiausia — tėvų 
abejingumas.

Mokykla pagelbsti. Ir gana 
daug, bet ji tik moko, ne auk
lėja. Ne lietuviška mokykla 
mums išlaikys lietuvybę, o tik 
tėvai, šeima.

Brazilijoje, su iš Lietuvos 
gauta parama, turėjome gra
žiausius mokyklų rūmus. Lietu
va išlaikė per 14 mokytojų. Mo
kyklų baigimo diplomus gavo 
per 6-7.000 lietuviukų. Kur jie 
dabar, po 40 metų? Nerasime 
nė 1% dar nepamiršusių lietu
viškai. Dar blogiau: nė vienas 
iš jų su savo vaikais nebesusi- 
kalba lietuviškai. Jie tirpsta 
tautų konglomerate. Šimtai 
tūkstančių litų išmesti į balą, 
nes lietuviška mokykla nepasie
kė tikslo. Net buvę mokytojai 
ir jų vaikai nubyrėjo nuo lietu
vių šeimos.

Lietuviškumo žiburėlis tebe
šviečia ten, kur šeimose tėvai 
pajėgė vaikams įkvėpti lietuvy
bės meilę. Tokius ant pirštų su
skaitome . . .

Net buvę iš Lietuvos atsiųsti 
pareigūnai, sakytume — inteli
gentai, pirmieji prarado norą 
savo vaikus nuteikti, įsąmonin
ti, kad jie yra lietuviai, nors kol 
kas ne Lietuvos piliečiai. Skau
du, kad 90% lietuvių išeivijos 
patriotizmą supranta tiktai vien
pusį -—pagal gimimo vietą. Lie
tuvė motina savo sūnui ar duk
rai aiškina:

— Vaikeli, aš esu lietuvė, bet 
tu jau nelietuvis. Tu — ameri
kietis, kanadietis, brazilietis ar 
argentinietis. Mano tėvynė toli, 
svetimųjų okupuota, o tavo tė
vynė — čia, kur gimei. . .

Lietuvis žurnalistas (jau mi
ręs) prieš 20 metų man rašė: 
“... į Lietuvą negrįšime, nors ir 
sulauktume jos laisvės. Mano 
trys vaikai gimę čia. Jie turi tė
vynę, o aš — persenas. Vaikai, 
eidami mokslą, įaugo šaknimis 
į šitą žemę. Jų niekas iš čia ne
išraus — priešingai — būtų ne
laimingesni, negu mes buvome, 
prarasdami gimtąjį kraštą ...”

Jo vaikai išaugo, išėjo moks
lus. Tėvai užbaigė tremties die
nas, bet niekas nematė jo jau
nosios kartos lietuvių tarpe. Ki
tas nenuilstantis veikėjas dr. X 
man graudžiai rašė: “. .. įsisavi
nome, įaugome į Amerikos bui

tį — negrįšime, nors ir labai 
yra skaudu tai konstatuoti. Tu
rime čia jau vieną mano šeimos 
angeliuką lietuvių kapinėse Či
kagoje . .. Tas jau mus riša prie 
šitos žemės. Vaikus pamokiau 
lietuviškai — ir viskas.zJie jau 
įsiliejo į Amerikos tautą ir nie
kas iš jos neišraus. Lietuvybei 
užteks tik mano darbo. Iš vaikų 
būtų neprasminga tikėtis nei 
laukti. . .”

* * *
Taip dauguma galvojo, veikė 

ir atitraukė jaunąją kartą. Vie
ni tai darė nesąmoningai, kiti, 
skubėdami išbristi iš skurdo 
dienų, visomis jėgomis kalė 
centą ir nepajuto, kaip praūžė 
ketvirtis šimtmečio. Tikslą pa
siekė, materialiai prasikūrė, bet 
su vaikais ar vaikaičiais nebesu- 
sikalba tėvų kalba . ..

Nevienas mane įtikinėjo, kad 
vaikai neturi pareigos “sveti
mos šalies” (tėvų žemės) patrio
tizmui. Tėvų meilę Lietuvai jie 
vadina šovinizmu. Esą užtenka 
būti gyvenamo krašto patriotu.

Kas yra patriotizmas? Kaip jį 
turime suprasti ir savo vaikams 
perduoti?

Prisimenu, kartą lankydamas 
didelį savo šeimos bičiulį a.a. 
prel. Z. Ignatavičių - Ignonį Rio 
de Janeire, klausiausi, kaip jis 
kalbėjo Rio lietuviukams:

“Žinau, jūs čia gimę — esate 
Brazilijos piliečiai, tai aišku. 
Brazilija jūsų tėvynė, bet jūs 
esate turtingesni už braziliečių 
vaikus: jūs dar turite savo tėve
lių tėvynę — Lietuvą. Dabar ji 
yra kaimynų pavergta, bet viso 
pasaulio lietuvių kilmės žmonės 
ją myli vienoda meile, kaip ir 
savo gimtąją šalį. O kaip jūs įro
dysite, kad mylite savo tėvelius 
ir antrąją tolimą tėvynę, jeigu 
nemokėsite ar užmiršite jos kal
bą? Čia gimusius portugalų vai
kus vadiname luzo-brasileiros, o 
jūs esate lito-brasileiros arba li- 
tuano-brasileiros. Todėl priva
lote gerai išmokti tėvų kalbą, 
pažinti istoriją, dalyvauti lietu
viškose pamaldose ir per visą 
gyvenimą stengtis būti vertais 
šito gražiausio vardo — lituano- 
brasileiro. Kuris iš jūsų iki se
kančios savaitės išmoks man pa
giedoti ar padeklamuoti Lietu
vos himną?” Ir sekančią savaitę 
visi vaikai jį mokėjo.

Panašiu metodu mokiau ir aš 
savo vaikus. Ar suradau tam 
laiko? O, taip: aš dirbau fabrike 
tik po 14-16 valandų į dieną, 
taigi laiko turėjau pakankamai! 
Vaikai išaugo be lietuviškos mo
kyklos, bet laiškus man rašo lie
tuviškai visai pakenčiamai.

Yra šimtai metodų, pritaiko
mų vaikams pagal jų dvasią ir 
amžių, kurie tėvams privalomi. 
Tėvai, kurie blogai kalba apie 
savo gimtąjį kraštą ar kitus lie
tuvius, nenuteiks vaikų patrio
tizmo linkme. Tokiems ir lietu
viška mokykla bus tuščios pa
stangos.

* * *
Kalbant apie patriotizmą, rei

kia pradėti nuo savo artimo. 
Reikia rauti įsišaknijusį apgai
lėtiną nesutarimą. Nesutarimas 
mus skaldo, išskiria, nutolina 
dėl liguistų ambicijų. Tai persi
duoda ir vaikams. Aplamai, se
nieji veikėjai — blogas pavyz
dys priaugančiai kartai. Aš pat
riotizmą (ne šovinizmą) supran
tu kaip išplėsta prasme šeimą. 
Viešpaties palaimintą šeimą. 
Blogas ar geras lietuvis — man 
yra šeimos narys, dėl kurio aš 
privalau jaudintis, nors galbūt 
man jo idėjos ar gyvenimo bū
das ir nepatinka. Jis man yra 
tikras kraujo brolis ar sesuo, 
nes yra lietuvis. Taip aš supran
tu patriotizmą.

Padauginkite ląstelę — gau
site organizmą, padauginkite 

šeimą — gausite tautą. (“Multi- 
plicai a celula, e tendes o orga- 
nismo. Multiplicai a familia, e 
tereis a patria”. Prieš šimtą me
tų taip skelbė žymiausias Brazi
lijos kultūrintojas Rui Barbosa).

Plėsdami krikščionišką sąmo
nę — individo solidarumą, mei
lę šeimai, šeimų sambūriui, su
rištam kraujo ryšiais, gauname 
tautą, o per tarptautinį solida
rumą apimame visą žmoniją. 
Žmogaus didingumas, asmeny
bės tobulėjimas pasiekiamas per 
meilę, o ne per kitų niekinimą. 
Tai labai sunku. O kodėl siekti 
tik to, kas lengva? Tai alina 
žmogaus asmenybę.

Lietuviui sunku atleisti, sun
ku mylėti lietuvį, nes jis kitos 
partijos, nes jis toks, o aš ki
toks. Taip ir riejamės dėl men
ko krislo, dėl šapelio, sugriau
dami, sužalodami mūsų plačia
me pasaulyje išsklaidytos šei
mos harmoniją. Lietuvoje paty
rę skriaudų, tautiečiai išsivežė 
nepasitenkinimo nuosėdas, rū
dijo išeivijoje ir vaikams neper
davė nė menkiausio patriotinio 
krislo. Jaunoji karta išaugo Lie
tuvos ir lietuvybės indiferen
tais. Tokių daugelį sutikau iš 
kairesnių pažiūrų tautiečių tar
po. Jų pavardės kartais nuskam
ba kaip neatitaisomai pasimetu
sių internacionalizmo klampy
nėse . . .

Ir tokių mūsų išsklaidytos 
šeimos narių neturime apšauk
ti “tėvynės išdavikais“ — gal 
tik laikinai paklydusiais. Tėvy
nė nėra nei aš, nei tu. Tėvynė 
— tai mes visi: geri, blogi, tei
sūs, paklydėliai. Mūsų solidaru
mas, broliškumas ir meilė ku
ria tikrąją tėvynės sąvoką. Nie
kas neturime monopolio savin
tis patrioto vardo, o kitus ap
šaukti tėvynės išdavikais, kaip 
tas lietuvis profesorius, kurio 
kadaise skelbtas klasifikavimas 
į patriotus ir išdavikus, atsi
trenkė į jo paties šeimą, kurios 
jaunoji karta nuėjo svetimais 
keliais. Ir kas juos besugrąžins, 
kai jų tėvas skelbė tik neigia
mas lietuvio savybes? Nė vie
nas žmogus nėra 100% neigia
mas — visi turime ir šį tą tei
giamo. Krikščioniškoji moralė 
reikalauja kiekviename matyti 
savo brolį Kristuje. Priešų nė
ra. Esame visi broliai. Įvairūs, 
kaip pasaulis. Su geromis savy
bėmis, su paklydimais. Turtingi 
geru ir blogu. Stengiamės plėsti 
geras savybes ir raujame blo
gas. Vieni su kitais bendrauda
mi su atlaidumu ir meile, dau
giausia pasieksime.

Nepažįstu žmogaus, kuris ki
tus niekindamas būtų juos nu
kreipęs į teisingesnį kelią. Pyk
tis ir kerštavimas, anot R. Bar- 
bosos, labai skaudi “tradicija”. 
Tai ne tik užnuodija mūsų šir
dis, bet ir palieka pasibaisėtinas 
pasekmes mūsų ainiuose.

Tikro patrioto-lietuvio kelias 
yra kitas: krikščioniška meilė, 
sąžinė, šeima, vaikų lopšys ir 
senelių kapai, kalba ir visų so
lidarumas išlikti lietuviais savo 
vaikuose, ainiuose. Visų nepa
ilstančios pastangos, visų soli
darumas Lietuvos laisvinimo 
darbe.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas.
SUPERIOR SAUSAGE CO.
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252
Greitos patarnavimas, neaugš- , 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).
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® PAVERGTOJE TEWJE
RUOŠIASI IŠKILMĖMS
Artėjant Vilniaus universiteto 400 

metų sukakčiai, restauruojami kai- 
kurie jo pastatai. Vienas jų yra bu
vusi Šv. Jono šventovė, dabar pa
versta pažangios mokslo minties mu- 
zėjumi. Dalininkai J. Pilipavičius, 
K. Andziulis, V. Stankevičius, E. 
Mateiča, A. Kuodis, A. Kupčinskas 
čia atidengia uždažytas XVII-XVIII 
š. freskas. Baldus baigia restauruo
ti A. Kondroto vadovaujami medžio 
drožėjai, papuošalų detales auksuo
ja Vytis ir Irena Dautartai. Jau pil
nai restauruoti XIX š. pabaigos vit
ražai. Su paties universiteto restau
ravimu “Tiesos” atstovę Aldoną Fe- 
dotovą supažindino vyr. architektė 
Aldona švabauskienė 1977 m. “Tie
sos” 274 nr. paskelbtame pasikalbė
jime: “Restauruojant universitetą 
susidurta su daugeliu problemų, ne
mažai ieškota. Atlikus fasadų ir kai 
kurių interjero patalpų polichromi
nio dažymo tyrimus, sėkmingai 
sprendžiama sienų ir lubų plafonų 
spalvinė gama. Puošnesnės bus Ko
lonų ir Aktų salės. Restauruojamos 
ir pritaikomos rektoratui patalpos 
tarp Počobuto ir Didžiojo kiemo. Iš 
Didžiojo kiemo bus įrengtas repre
zentacinis įėjimas, valgykla persi
kels į Daukšos kiemą, plėsis knygų 
saugykla, numatoma įrengti naują 
knygyną. Iš Didžiojo į Serbievijaus 
kiemą ketinama atstatyti buvusį 
praėjimą. Ant vieno fasado numato
ma išdėstyti memorialines lentas, 
skirtas įžymiems mokslo ir kultūros 
veikėjams, dirbusiems šioje aukšto
joje mokykloje nuo universiteto įkū
rimo iki šių dienų. Taip pat numa
toma restauruoti varpinę. Joje ža
da įrengti liftą, kuriuo pasikėlus at
sivers miesto panorama. Tvarkomi 
kiemai: keičiamas išplanavimas, jų 
danga. Atkasami neseniai rasti už
pilti rūsiai. Jie bus pritaikyti uni
versiteto studentų menėms ...”

VASAROS DARBAI
Vilniuje įvykusiame augštųjų ir 

specialiųjų vidurinių mokyklų sta
tybos būrių sąskrydyje buvo susu
muoti vasaros darbų rezultatai. Lie
tuvoje bei už jos ribų studentų at
likti darbai yra verti 13 milijonų 
rublių. Statybos būriai turėjo apie 
8.000 narių. Sąskrydžio aprašymuo
se pabrėžiama, kad jų laukė ir kom
partijos politikos propagavimas — 
gyventojams skaityta beveik 1.600 
paskaitų. Aųgštųjų mokyklų grupė
je už atliktus darbus I vieta pripa
žinta Inžinieriniam Vilniaus statybos 
institutui, II — Kauno politechnikos 
institutui, III — Pedagoginiam Vil
niaus institutui ir Lietuvos žemės 
ūko akademijai. Specialiųjų viduri
nių mokyklų grupėje labiausiai pa
sižymėjo Kauno politechnikumas, II 
vietoje palikęs Klapėdos ir Vilniaus 
politechnikumus, III — Vilniaus 
elektromechaninį technikumą ir pe
dagogių? Klaipėdos mokyklą. Be
veik 45.000 kitų moksleivių vasarą 
praleido 646-se darbo ir poilsio sto
vyklose. Jų darbo įnašas — 5,8 mili
jono rublių.

SUŽEIDĖ SŪNŲ
Kauno rajono Eigirgalos kaimo 

gyventojas Stanislovas Kasciukevi- 
čius, 70 metų amžiaus, gavo trejus 
metus kalėjimo už sūnaus perdūrimą 
peiliu. Praėjusį pavasarį S. Kasciu- 
kevičius, girtas grįžęs namo, ėmė 
mušti žmoną ir dukterį. Jų ginti šo
ko sūnus, prieš kurį tėvas griebėsi 
peilio. Sužeistasis buvo nuvežtas li
goninėn, o girtą tėvą išsivežė milici
ja. Kauno rajono liaudies teismo ta
rėjas A. Sadauskas, pranešdamas 
teismo sprendimą, “Valstiečių Laik
raštyje” gruodžio 10 d. daro liūdną 
išvadą: “Palikau teismo salę su di. 
dėlių kartėliu širdyje. Girtas padarė 
didelę niekšybę, nesuprato savo kal
tės ir išsiblaivęs. Tokiems tikrai ne 
vieta laisvėje”.

GINTARO PAROD/L
Gintaro dirbinių parodas užsieny

je organizuoja Klaipėdoje veikianti 
41-ji vidurinė profesinė technikos 
mokykla. Savo auklėtinių gintaro 
dirbiniais daugiausia rūpinasi dėsty
tojas Jurgis Lenartas. Su klaipėdie
čių moksleivių darbais jau buvo su
pažindinti jugoslavai ir suomiai, o 
prieš Kalėdas jų gintariniai dirbi
nai susilaukė teigiamo įvertinimo 
Čekoslovakijoje, šiais metais ginta
ro paroda, papildyta naujais kūri
niais, bus vėl surengta Suomijoje.

PAMINKLAS BELAISVIAMS
1941 m. Pagėgių apylinkėse vokie

čiai buvo įsteigę karo belaisvių sto
vyklą “Oflager-53” rytų fronte ne
laisvėn paimtiem sovietų kariam. 
1977 m. gruodžio 3 d. čia buvo ati
dengtas skulptoriaus S. šarapovo ir 
architekto G. Baravyko sukurtas pa
minklas, primenantis apie 20.000 žu
vusių belaisvių. J. Stalino laikais be
laisviai buvo laikomi Sovietų Sąjun
gos išdavikais, daugelis jų pokaryje 
atsidūrė sovietinėse koncentracijos 
stovyklose. Dabar jie vadinami “bro
liškų tautų sūnumis, paaukojusiais 
savo gyvybę kovoje su priešu”. Pa
minklą atidengė kompartijos centro 
komiteto sekr. A. Brazauskas, skam
bant R. Roždestvenskio “Requiem”, 
žodį tarė ir buvęs karinis politrukas 
gen. mjr. J. Macijauskas, stovykloje 
kalintas gydytojas L Malkovas iš Ry- 
binsko.

SVEČIAI Iš AMERIKOS
“Tiesos” pranešimu gruodžio 14 d. 

laidoje, okupuotoje Lietuvoje lankė
si JAV universitetų darbuotojų de
legacija, lydima JAV konsulo Le
ningrade K. Gaiso. Delegacijai vado
vavo JAV valstybės departamento 
švietimo skyriaus direktorius D. Pel- 
fasonas. Svečių sąraše minimi: Taf- 
to universiteto Jacksono kolegijos 
dekanė prof. N. S. Milbern, Vašing
tono universiteto administracinės 
mokyklos prof. K. O. Hensonas, Ho
vardo (Harvardo?) prof. D. H. Hik- 
ras, Indianos un-to Rusijos ir R. Eu
ropos instituto direktorius prof. A. 
Rabinovičius, tarptautinio moksli
ninkų pasikeitimo tarybos prie vals
tybės departamento darbuotojas D. 
Reilis. Buvo aptartos galimybės 
plėsti mokslinį JAV ir Lietuvos 
augštųjų mokyklų bendradarbiavimą. 
Pasitarime dalyvavo augštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo “ministe- 
ris” H. Zabulis, užsienio reikalų 
“minister!” vaidinantis V. Zenkevi
čius. Amerikiečių delegacija taipgi 
susitiko su Vilniaus universiteto ir 
Vilniaus inžinerinio statybos institu
to vadovais.

“ŽALGIRIO” ČIUOŽYKLA
Gruodžio 10 d. Vilniaus “Žalgirio” 

stadijone darbą pradėjo čiuožykla. 
Liūdnoką jos vaizdą atskleidžia A. 
Urbelionis “Komjaunimo Tiesos” 
gruodžio 15 d. laidoje: “Prieš čiuo
žėjų srovę, grubiai pažeisdami nuro
dytas taisykles, sukeldami baimę 
mažiesiems čiuožyklos lankytojams, 
lekia aštuoniolikmečiai ir vyresni. 
Cigaretės dantyse... Keiksmažodžiai 
nustelbia gražios muzikos garsus, 
šie čiuožėjai neriasi iš kailio, norė
dami nustebinti kitus savo “meist
riškumu”, netikėtais posūkiai ir ... 
neregėtu įžūlumu, visiška nepagar
ba visuomenei. Tai — chuliganai. 
Be abejo, jų didžiausias “nuopel
nas”, kad per pirmąsias keturias 
čiuožyklos darbo dienas jau dvide
šimt vienas lankytojas pabuvojo me
dicinos punkte, tris iš jų sunkiai su
žalotus teko išvežti greitosios pagal
bos mašina ... Kodėl čiuožykloje 
šeimininkauja chuliganai, nejaugi 
negalima jų sudrausti?” Milicijos 
kambarį čiuožykloje A. Urbelionis 
rado tuščią. Pasak stadijono admi
nistratoriaus O. Dorofejevo, milici
ninkai dažnai keičiasi ir į viską žiū
ri pro pirštus. y j<st

Toronto lietuvaičių dainos grupė “Volungė“, pasiruošusi atlikti meninę programą metiniame “Tėviškės žiburių” 
spaudos baliuje, taip pat medžiotojų bei žuvautojų balino :e Hamiltone ir Montrealyje

fl HAMILTON
ELENOS GEDMINAITĖS IR PE

TER CATFORD jungtuvės įvyko 
1977 m. gruodžio 10 d. Aušros Var
tų šventovje. Jų santuoką palaimino 
prel. J. Tadarauskas. Iškilmingas 
Mišias atnašavo kunigai: prel. J. Ta

darauskas, kun. L. Januška ir sve
čias iš Čikagos kun. J. Venckus, SJ. 
Mišių metu giedojo sol. V. Verikai- 
tis, vargonais grojo J. Govėdas.

Po iškilmingų apeigų visi rinko
si vestuvinėm vaišėm į Jaunimo

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose 

Hamiltono Lietuvių K reditoK oope ra t y v as 

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1 L6 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- i 
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 1

i MOKAME UŽ:
1 depozitus (P.C.A.) 6%‘

1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 1 Į santaupas 7%
i Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- 1 I term, depozitus 1 m. 8’/4%

galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Į

1 pensijų fondas

Į IMAME UŽ:

9%

| Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. asmenines paskolas 11 %
j Kapitalas — virš $10,000,000. Į nckiln. turto pask. 9/4%

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos i Lietuvą ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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e LIETUVIAI PASAULYJE

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbudoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų
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TRAVEL 5 8 JAMES ST. N. Travel
HAMILTON

SERVICE 525-8686

Centrą. Prie gražiai papuoštų stalų 
susirinko per 200 svečių iš įvairių 
Kanados vietovių, šiom iškilmėm 
gražiai vadovavo Balys Kronas. Svei
kinimo kalbas pasakė jaunosios 
krikšto tėvas St. Jokūbaitis iš To
ronto, jaunųjų tėvai ir kiti.

Jaunoji Elena yra baigusi gailes
tingųjų seserų mokyklą, dalyvavo 
skaučių veikloje, dainavo “Aide”. 
Jaunasis Peteris yra baigęs augštąjį 
mokslą ir turi gerą darbą. Jaunieji 
numato apsigyventi Mississaugoje. 
Linkime jaunajai porai gražios atei
ties. J.P.

Calgary, Alberta
PRIEŠ KALĖDŲ ŠVENTES bu

vo išleistas Kalgario lietuvių biule
tenis “Kalgario Lietuvių Žinios”. 
Jame išspausdinti šventiniai sveiki
nimai, Pr. Gluoksnio kalba Kariuo
menės šventėje, infbrmacijos apie 
Lietuvių Bendruomenę, Romo Ka
lantos sukaktį ir 1.1. Pranešama, 
kad Kalgaryje vieši architektė Nijo
lė Mackevičiūtė - Levy iš okup. Lie
tuvos ir apsigyveno naujas tautietis 
Jonas Henrikas Šukys, šiame biu- 
tenyje reikėtų pataisyti leidėjo 
pavadinimą. Parašyta: “Kalgario 
Lietuvių Bendruomenės valdyba”; 
po sveikinimu: “KLB Kalgario ir 
apylinkės skyriaus valdyba”. Abiem 
atvejais turėtų būti: KLB Kalgario 
apylinkės valdyba. Kanados Lietu
vių Bendruomenė — KLB yra su
skirstyta į apylinkes (ne skyrius). 
Centrinė jos valdyba vadinama 
KLB krašto valdyba, o padalinių 
KLB apylinkės valdyba. K.

REPRESENTATIVE

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

The Marlatt
Šiaulių šv. Jurgio šventovė, kuri sudegė 1976. III. 17, atstatyta ir baigta 
dekoruoti 1977. X. 23. Tai buvusi cerkvė, perimta po I D. karo

The J. B. MARLATT 
Funeral Home, Ltd.

615 Main street East Telefonas: 528-6303 
(East of Sanford) H A MILTON, Ontario

JA Valstybės
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN. 

GOS nominacijų - rinkimų komisija, 
kurią sudarė Pranas Garšva, Petras 
Petrutis ir Juozas Toliušis, korės- 
pondenciniu būdu pravedė sąjungos 
rinkimus. Išrinkti į centro valdybą 
pagal balsų eilę: J. Gliaudą, dr. G. 
Valančius, J. Kuprionis, St. Pautie- 
nienė, J. Kaributas; kandidatai — K. 
Karuža, dr. P. Pamataitis, VI. Šimo, 
liūnas; į kontrolės komisiją: R. K. 
Vidžiūnienė, L Medžiukas, J. Koje
lis; kandidatas — J. Kutra; į garbės 
teismą: J. Vaičeliūnas, J. Dagys, J. 
Karka; kandidatai — A. Gurevičius, 
J. Varanavičius. Daužvardžio Fondo 
valdybą sudaro: dr. J. Puzinas, kun. 
A. Saulaitis, E. Sakadolskienė, D. 
Vakarė, A. Juodvalkis; kandidatai: 
P. Indreika, A. Pužauskas. Balsavo 
162 nariai; trys laiškai grįžo nesu
radę adresatų.

JUOZO KOJELIO rašinį apie JAV 
lietuvių jaunimo tautines šaknis 
1977 m. gruodžio 4 d. paskelbė ka
talikų savaitraštis “Twin Circle” Los 
Angeles mieste. Visą puslapį už
imantį rašinį autorius pradeda V-ąja 
lietuvių tautinių šokių švente Čika
goje, kurion atsilankė ir anuometi
nio JAV prez. G. Fordo žmona Bet
ty. Ją sutiko su atitinkamais plaka
tais negausi grupė jaunuolių, pro
testuojančių prieš Fordo-Kissingerio 
politiką R. Europoje, ypač Helsinkio 
konferenciją 1975 m. Pasak J. Ko
jelio, šis incidentas išryškino jaunų
jų JAV lietuvių įsipareigojimą savo 
tėvų žemei. Toliau J. Kojelis atsklei
džia garbingą Lietuvos istoriją, Min
daugo vainikavimą karaliumi 1253 
m., Vytauto D. žygius, kurių dėka 
Lietuva buvo tapusi didžiausia Eu
ropos valstybe. Pateikiamos ilgos 
lietuvių tautos kančios carinėje 
Rusijos priespaudoje, spaudos už
draudimu bandžiusioje užgniaužti 
lietuvybę. Minimas Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas Vasario 16 
aktu, graži pažanga visose gyvenimo 
srityse nepriklausomo gyvenimo 
metais, suverenumą Lietuvai pripa
žinusi sutartis su Sovietų Sąjunga. 
Ji betgi buvo sulaužyta II D. karo 
pradžioje sovietų kariuomenės įsi
veržimu į Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Pokariniame 1944-52 m. laikotarpy
je už Lietuvos laisvę žuvo apie 30.- 
000 partizanų, nesusilaukusių para
mos iš laisvųjų Vakarų. Pastaruoju 
metu sovietų okupuotoje Lietuvoje 
vėl prasiveržė nepasitenkinimo ban
ga žmonių susideginimais, peticijo
mis ir ypač pogrindiniais savilaidos 
laikraštėliais. Hedrich Smith savo 
knygoje “Rusai” pabrėžia, kad Lie
tuvos tautinis sąjūdis, kovojantis su 
okupantu, yra vienas stipriausių vi
soje Sovietų Sąjungoje. J. Kojelis 
konstatuoja, kad šiam sąjūdžiui da
bar jau vadovauja ne nepriklauso
moje Lietuvoje užaugę žmonės, bet 
sovietinės sistemos išaugintas jau
nimas, ginantis lietuvių tautos kul
tūrines, ekonomines, politines ir re
ligines teises.

A.a. KUN. JUOZAS MAČIULIO- 
NIS, seniausias lietuvių marijonų 
narys, po ilgos ligos mirė Čikagoje 
1977 m. gruodžio 22 d. Velionis bu
vo gimęs 1896 m. prie Marijampolės, 
į JAV su tėvais atvykęs 1904 m. Au
go Pensilvanijoje, mokėsi JAV semi
narijoje, katalikų universitete Va. 
šingtonc, Romos Apolinaro univer
sitete, specializuodamasis kanonų 
teisėje. Marijonų vienuolijon įstojo 
1923 m., kunigu buvo įšventintas 
1925 m. gruodžio 27 d. Jam teko mi- 
sijenieriauti lietuvių parapijose, pro
fesoriauti seminarijoje, būti marijo
nų viceprovincijolu, generalinės ta
rybos nariu. Palaidotas iš Čikagos 
lietuvių marijonų koplyčios gruodžio 
26 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se.

MARIJA GUMAUSKAITĖ - DUO- 
BIENĖ, gyvenanti Los Angeles mies
te, atšventė savo šimtąjį gimtadienį. 
Ji dar tebėra stipri, gerai orientuo
jasi visuose gyvenimo reikaluose, 
skaito be akinių. Jos sesuo Magdale
na Grinkevičienė mirė pernai lap. 
kričio 25 d., sulaukusi 91 metų am
žiaus.

NAUJOJI JAV LB ATLANTOS 
APYLINKĖ įsteigta Georgia valsti
joje. Steigėjams talkino LB Floridos 
apygardos valdyba su pirm. K. Gim
žausku. LB Atlanto apylinkės valdy- 
bon išrinkti: pirm. dr. J. Paukštelis, 
vicepirm. D. Kazlauskienė, sekr. B. 
Paukštelytė ■ Conley. Valdybos adre
sas: 3572 Rosewell Rd. N.W., Atlan
ta, Ga.

LIETUVIŲ PAVILJONAS tarp
tautiniame festivalyje Cincinnati, 
Ohio, ketvirtą kartą laimėjo pirmąją 
premiją, nors lietuvių šiame mieste 
tėra keliolika šeimų. Festivaliui jie 
šį kartą buvo pasirinkę lietuviškų 
šiaudinukų meną. Daugiausia dėme
sio susilaukė šiaudinukais papuošta 
Kalėdų eglutė, kuria rūpinosi Elena 
Viltrakienė.

Argentina
VISĄ SAVAITĘ savo metinei 

šventei skyrė Aušros Vartų parapi
ja Avellanedoje, Buenos Aires prie
miestyje. šventė buvo pradėta vaikų 
piešinių konkursu, susilaukusiu 9 
premijų. Avellancdos vysk. A. Qua- 
raccino 30-čiai parapijos jaunuolių 
suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Pa
skaitą apie katalikišką šeimą bei jos 
reikšmę parapijai ir visuomenei skai
tė kun. E. Cambon. Religiniam susi
telkimui vadovavo kun. A. Steigvi- 
las. Bendrose Mišiose parapijos ve

dusieji atnaujino Santuokos sakra
mento įsipareigojimus. Po pirmosios 
vaikų Komunijos religiniu koncertu 
buvo paminėta arkiv. J. Matulaičio, 
MIC, 50 metų mirties sukaktis, Šv. 
Cecilijos choro veiklos metinės.

ŠEŠTADIENINĖ SLA MOKYKLA 
Buenos Aires mieste mokslo metus 
užbaigė bendra pamoka, kurion bu
vo pakviesti ir mokinių tėvai. Jos te
ma — “Kaunas — laikinoji Lietuvos 
sostinė” skaidrių dėka atskleidė šio 
Lietuvos miesto vaizdus. Jas aiškino 
mokyklos vedėjas L. Stankevičius. 
Panaši pamoka apie Vilnių buvo 
prieš porą savaičių.

Australija
VIKTORIJOS GUBERNATORIUS 

WINNEKE į savo rezidencijos rū
mus Melburne, kur buvo surengtas 
oficialus sutikimas Britanijos prin
cui Charliui, pakvietė keturis Aust
ralijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovus — Birutę Prašmutaitę, Bi
rutę šaulytę, Algį Karaziją ir Algį 
Milvydą. Svečias iš Britanijos, busi
masis jos karalius, sveikinosi su iš
sirikiavusiais jaunuoliais. Atrodė, 
kad lietuviams nepavyks atkreipti jo 
dėmesio, nes jie buvo antroje eilė
je. Princo dėmesį betgi atkreipė vie
nos lietuvaitės pusiau lietuviškas 
sveikinimas: “Labas, Your High
ness!” Išgirdęs tokį netikėtą sveiki
nimą, princas sustojo ir užmezgė po
kalbį su AL Jaunimo Sąjungos at
stovais. Sužinojęs, kad jie Australi
jos lietuviai, klausinėjo apie Lietu
vą, paliesdamas ir dabartinę jos būk
lę bei linkėdamas sėkmės lietuviš
koje veikloje. Lietuviai jaunuoliai 
taipgi turėjo progą pasikalbėti su 
Viktorijos premjeru Dick Hamer, 
kuris buvo pakviestas aplankyti tau
tinę lietuvių skautų stovyklą Gilwell 
parke.

Šveicarija
TARPTAUTINĘ ŽMOGAUS TEI

SIŲ DIENĄ Zueriche paminėjo 
“Tarptautinio krikščionių solidaru
mo” organizacijos šveicarų skyrius. 
Zuericho gatvėse buvo surengta ei
sena su deglais ir atsišaukimais, rei
kalavusiais laisvės N. Sadūnaitei, S. 
Kovaliovui bei kitiems kaliniams. 
Bendros pamaldos įvyko Zuericho 
katedros aikštėje. Jose buvo pasi
melsta ir už N. Sadūnaitę bei ken
čiančius Lietuvos katalikus. Buvo 
priimtos atitinkamos rezoliucijos 
Jungtinėms Tautoms, Pauliui VI, 
Ekumeninės Bendrijos Tarybai ir tų 
valstybių vyriausybėms, kurios pa
žeidžia žmogaus teises. Lietuvių gru
pė šioje eisenoje nešė mūsų tauti
nę trispalvę ir plakatą su įrašu: “Ti
kėjimo laisvę Lietuvai!”

ŠVEICARŲ ORGANIZACIJA “Eu
ropos žmogaus teisių ir apsisprendi
mo konferencija” sausio 13-15 d.d. 
Liucernoje rengia konferenciją, ku
ri svarstys Sovietų Sąjungos paverg
tų tautų teisę į laisvą apsisprendimą 
ir nepriklausomą gyvenimą. Joje 
taipgi bus pabrėžtas tų tautų rusini
mas, ekonominis išnaudojimas, re
ligijų persekiojimas. Įvadinį žodį 
tars tos organizacijos pirm. dr. E. 
Oehler, Šveicarijos parlamento na
rys. Paskaitas skaitys — V. Vokieti
jos parlamentaras dr. C. Jaeger, va
dovaujantis minėtosios organizacijos 
V. Vokietijos skyriui, Berno univer
siteto prof. L. Revesz ir prof. L. 
Dobriansky iš Vašingtono. Praneši
mus padarys sovietų okupuotų tautų 
atstovai. Lietuvių vardu kalbės St. 
Lozoraitis, jn., iš Romos, kuris taip
gi dalyvaus ir religijai skirtame sim
poziume. Numatoma speciali spau
dos konferencija, rezoliucijų priėmi
mas, atsišaukimai į sovietų paverg
tas nerusiškas tautas ir į visą lais
vąjį Vakarų pasaulį. Konferenciją 
rengiančios šveicarų organizacijos 
valdyboje yra dr. Albertas Gerutis, 
gyvenantis Šveicarijos sostinėje 
Berne.

Vokietija
KALĖDŲ EGLUTĖ SU KŪČIOMIS 

Vasario 16 gimnazijoje buvo su
rengta gruodžio 16 d. vakarą, prieš 
pat moksleivių atostogas, kurios pra
sidėjo gruodžio 17 d. ir baigėsi 1978 
m. sausio 9 d. Kalėdinėje iškilmėje 
dalyvavo moksleiviai, mokytojai su 
šeimomis ir talkininkai, praėjusią 
vasarą atnaujinę berniukų bendra
butį. Eglutės žvakutes uždegė gim
nazijos direktorius V. Natkevičius, 
kuratorijos pirm. kun. A. Bernato- 
is, ev. kun. Fr. Skėrys ir J. Sabas. 
Kalėdinės eglutės bei Kūčių prasmę 
išryškino V. Natkevičius, apie paplo
tėlių laužymą prabilo kun. A. Berna
tonis. Programai vadovavo ev. kun. 
Fr. Skėrys. Jon buvo įtrauktos de
klamacijos, vaidinimas “šv. Kalė
dos”, paruoštas V. Sidrytės ir V. 
Pancerienės, jaunesnių ir vyresnių 
mergaičių kalėdinės giesmės, bend
ros visų dalyvių giesmės.

KUN. V. ŠARKA Žmogaus Teisių 
Dienos proga vėl parašė jau tradici
niu tapusį laišką sovietų komparti
jos vadui L. Brežnevui, reikalauda
mas religijai uždėtų varžtų atleidi
mo, muito siuntiniams sumažinimo, 
ilgesnės viešnagės užsienio lietu
viams tėvynėje. Jis taipgi prašo pa
leisti V. Petkų. A. Terlecką bei ki
tus kalinius, grąžinti N. Sadūnaitę 
iš tremties. Kun. V. šarka yra pa
keitęs savo rezidenciją. Naujasis jo 
adresas: Litauische Katholische Mis
sion, Holzdamm 22, 2000 Hamburg 
1, W. Germany. Tel. 040-280-3129.
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Toronto Maironio šeštadieninėje mokykloje Nuotr. St. Dabkaus

Kodėl? Atsako Toronto Maironio mokyklos

Dauguma jaunimo kalba angliškai.

Yra daug atsakymų Į tą klau
simą. Pirmiausia mes lankome 
anglišką mokyklą penkias die
nas į savaitę. Bendra kalba ang
liškoje mokykloje yra anglų. 
Dauguma draugų yra anglai. 
Pavyzdžiui, gimnazijoje, savo 
klasėje esu vienintelė lietuvai
tė. Aš kalbu su savo draugėmis 
tik angliškai. Jeigu esi krautu
vėje arba darbe, vis kalbi ang
liškai.

Kai aš buvau maža, prieš 
pradėdama eiti į mokyklą, be
veik visai nemokėjau angliškai 
kalbėti. Mano gyvenimas iki to 
laiko buvo šeimos gyvenimas, ir 
dėlto aš kalbėjau tik lietuviškai. 
Užaugau anglų atmosferoje. 
Net mūsų kaimynai yra anglai. 
Mūsų tėvai lygina jų auklėjimą 
su mūsų auklėjimu. Tėvai nega
li padaryti šitokio palyginimo, 
nes jie yra gimę Lietuvoje ir at
važiavę į naują kraštą. Mūsų 
auklėjimas sukasi apie anglus, 
ir lietuvių kalba yra išlaikoma 
tik šeimoje.

Rasa Rimkutė
* * *

Mes, vaikai, gal daugiau kal
bame angliškai dėlto, kad eina
me į anglišką mokyklą. Mes esa
me pripratę daugiau kalbėti 
angliškai, dėlto ir namuose dau
giau kalbame angliškai. Būtų 
labai gerai, jeigu tėvai daugiau 
su vaikais kalbėtų lietuviškai. 
Būtų lengviau, jeigu mes kalbė
tume lietuviškai, nes kai būsi
me universitete, galėsime leng
vai skaityti, rašyti ir kalbėti.

Tavo draugai irgi turėtų su 
tavim kalbėti lietuviškai. Jeigu 
nuvažiuoji į Lietuvą, ten irgi 
yra labai svarbu mokėti lietuvių 
kalbą. Aš pažįstu daug vaikų, 
kurie yra lietuviai ir nė vieno 
žodžio nemoka lietuviškai. Visi 
kaltina tėvelius, kad neišmokė 
taip kalbėti. Man labai svarbu 
mokėti lietuviškai. Jei žmogus 
iš Lietuvos atvažiuotų ir nemo
kėtų angliškai, man reikėtų lie
tuviškai kalbėti. Bet jei aš ne
mokėčiau lietuviškai kalbėti, 
negalėčiau susikalbėti su tuo 
žmogumi.

Jeigu einate su mama į krau
tuvę ir kalbate su ja lietuviškai, 
žmonės gali pamanyti, kad kal
bate ką blogo, bet jeigu kalba
te angliškai, žino ką kalbate. 
Tėvai ir kiti būtų laimingesni, 
jeigu mes, vaikai, daugiau kal
bėtume lietuviškai.

Aida Dovidaitytė
* * *

Aš dabar daugiau kalbu ang
liškai, negu lietuviškai, nes vi
sur aplink mane yra anglų kal
ba. Kai aš buvau maža, labai ge
rai mokėjau kalbėti lietuviškai. 
Kai pradėjau eiti į mokyklą, ne
mokėjau kalbėti angliškai — ži
nojau kelis žodžius, bet man ne
buvo sunku suprasti mokytoją. 
Per metus mano anglų kalba su
stiprėjo, bet lietuvių kalba ėmė 
silpnėti. Kodėl taip pasidarė? 
Aš įpratau kalbėti angliškai mo
kykloje ir su draugais. Visur 
reikia angliškai kalbėti — res
torane, mokyklose, su kaimy
nais, darbe.

Namusoe mes kalbam lietu
viškai. Aš lankau lietuvišką mo
kyklą, bet tiek dar nesusipaži
nau su lietuvių kalba, kaip su 
anglų. Aš stengiuosi kalbėti lie
tuviškai, bet vis geriau ir leng
viau išsiaiškinti angliškai.

Mano tėvai nelabai gerai kal
ba angliškai ir nesupranta, kad 
yra skirtumas užaugti Lietuvo
je, kur tik lietuvių kalba varto
jama, ir užaugti Kanadoje, kur 
anglų kalba vartojama. Gal už 
kelerių metų aš labiau steng
siuos lietuviškai kalbėti. Aš ma
nau, kad turėsiu šeimą ir ragin
siu lietuviškai kalbėti, bet da
bar mano gyvenimas vyksta 
angliškoje aplinkoje.

Laima Karosaitė
* * *

Jaunimas šiandien griebiasi 
svetimos kalbos, nes mokykloje 
kalba tik angliškai ir visas pa
mokas, namų darbus reikia at
likti angliškai. Visa Kanada mo
ka tą kalbą. Jeigu eisi į krautu
ves, tai niekas nesupras tavęs, 
jeigu pradėsi kalbėti lietuviš- 
Jei nekalbėsi angliškai, tai joks 
universitetas nepriims tavęs. 
Kas galės tau rašyti pažymius, 
jeigu vapaliosi kalba, kurios 
mokytoja nesupranta. Jei kalbė
si angliškai, turėsi geresnę ga
limybę mokytis.

Lietuvių kalba vartojama na
muose kalbant su tėvais, lietu
viškuose parengimuose ir lietu
viškoje mokykloje, bet kitur ne
įmanoma. Yra labai smagu kal
bėti lietuviškai su savo drauge 
tarp svetimtaučių, nes jie nieko 
nesupranta, ir gali kalbėti apie 
ką tik nori.

Mums, jaunimui, yra sunku 
kalbėti lietuviškai, nes mes lie
tuviškai mažai kalbam. Kanado
je visiem reikia kalbėti, skaity
ti ir rašyti angliškai. Kaip galė
tume gauti darbą? Aš pati kal
bėjau tik lietuviškai ligi pirmų 
skyrių angliškoje mokykloje. 
Paskui mokytoja mane pasiun
tė namo ir sakė, kad aš turiu iš
mokti kalbėti angliškai, nes ki
taip nepereisiu į augštesnį sky
rių. Nuo to laiko pradėjau ang
liškai kalbėti, nes privalėjau. 
Dabar anglų kalba yra pirmoji 
mano kalba, bet aš niekad neuž
miršiu kalbėti lietuviškai.

Gerai būtų visą laiką kalbėti 
lietuviškai, bet čia Kanada, ne 
Lietuva. Ar mes kalbėtume ang
liškai Lietuvoje, jeigu Lietuva 
būtų nepriklausoma ir mes ten 
gyventume? Yra sunku, bet aš 
manau, kad jaunimas nepamirš 
turtingos mūsų lietuvių kalbos.

Aldona Biskytė
* * *

Kodėl lietuviai vaikai šiais 
laikais griebiasi svetimos kal
bos? Aš manau, kad didžiausia 
priežastis yra ta, kad mes einam 
į angliškas mokyklas. Lietuvo
je vaikai kalba lietuviškai, nes 
turi lietuviškas mokyklas ir gy
vena Lietuvoje. Bet taip nebuvo 
visą laiką. Lietuvoje buvo drau
džiama lietuvių kalba, ir vaikai 
slaptai tarp savųjų kalbėjo lie
tuviškai ir nepamiršo gimtosios 
kalbos. Bet Kanadoje ir Ameri-

ĮDOMIAUSIA KELIONė
Įdomiausia kelionė buvo ta

da, kada važiavome į Lietuvą 
traukiniu per Lenkiją. Trauki
niu važiuodami galėjome maty
ti, kaip atrodo Lietuvos laukai. 
Aš galvojau apie Maironį, kuris 
rašė apie Lietuvos grožį, ir pa
stebėjau, kad jis rašė teisingai. 
Lietuvos gamta buvo labai gra
ži — tokia, kaip visi rašytojai 
vaizdavo.

Vilniuje mes vaikščiojome po 
visas įdomias vietas. Ant vir
šaus Gedimino pilies aš galėjau 
jausti Lietuvos senovės stipry
bę, kai Vytautas Didysis tapo 
valdovu ir gynė Lietuvą nuo 
priešų. Kitą dieną važiavome į 
Kauną ir aplankėme Trakų pilį. 
Trakų pilis yra prie didelio eže
ro, ir mes turėjome pereiti per 
tiltą. Ten buvo labai įdomi vie
ta. Viskas buvo kaip mes mokė
mės lietuviškoje mokykloje. 
Grįžome kita puse laivu. Buvo 
smagu braidyti ežeruose.

Kaune matėme Kauno pilies 
griuvėsius ir kur Neris susijun
gia su Nemunu. Matėme kapą 
Maironio, Lietuvos poeto ir tik
ro patrioto. Vėliau važiavom į 
Karo muzėjų. Ten matėm senus 
šalmus, kuriuos Lietuvos kara
liai naudojo. Ten buvo Dariaus 
ir Girėno lėktuvas. Jie buvo 
Lietuvos didvyriai, kurie skrido 
per Atlantą, bet Vokietijoje žu
vo. Greit atėjo atsisveikinimo 
diena, ir mes turėjome važiuoti 
atgal į Lenkiją. Buvo labai liūd
na išvažiuoti, tikiuosi, kad vėl 
atvažiuosiu į Lietuvą.

Tomas Prakapas

dešimtojo (a) skyriaus mokiniai 

koje šiais laikais lietuviukai ne
kreipia daug dėmesio į lietuvių 
kalbą. Anglų kalba yra svarbes
nė, jeigu nori gauti darbą arba 
mokslą. Jų problema yra ta, kad 
jie nesididžiuoja Lietuvos kul
tūra ir praeitimi. Jeigu mes, 
vaikai, nesididžiuosime Lietu
vos kultūra ir nekalbėsime lie
tuviškai, nedalyvausime lietu
viškose organizacijose, mes tą 
kultūrą pamiršime ir būsime, 
kaip ir visi kiti Kanadoje, be 
praeities. Yra didelis dalykas 
turėti praeitį, kad visiems galė
tum pasakyti, jog esi lietuvis, 
moki kalbėti bei rašyti lietuviš
kai.

Aš turiu daug draugų, kurie 
man sako: kodėl tu niekad netu
ri laiko? Kai pasakau, kad esu 
ateitininkė, jūrų skautė, žaidžiu 
tinklinį ir krepšinį lietuvių klu
be, jie man tik sako: kodėl? Jie 
nesupranta, jog man yra svar
bu būti su lietuviais ir kalbėti 
lietuviškai. Jie mano, kad aš su 
lietuviais praleidžiu laiką be 
naudos.

Ką Lietuvoje darytų vaikai, 
jeigu jie turėtų laisvę būti skau
tais arba ateitininkais? Jie ne
gali apie tokius dalykus nė gal
voti. Jie neturi to, ką mes čia 
turime, bet jie kalba lietuviškai, 
nežiūrint rusų, ir toliau kalbės. 
Jie stipriau myli lietuvių kalbą 
ir kultūrą, negu mes čia.

Aš noriu kalbėti lietuviškai 
todėl, kad man patinka ta kalba. 
Aš myliu jos kultūrą ir niekad 
jos nepamiršiu. Man nesvarbu 
ką anglai sako — aš būsiu lietu
vaite.

Ramona Totoraitytė
* * *

Aš tikrai nežinau, kodėl jau
nimas kalba angliškai. Turbūt, 
kad mes gyvename Kanadoje ir 
mūsų gimtoji kalba yra anglų. 
Mokytojai lietuvių mokykloje 
vis klausia mokinius: “Kodėl 
kalbate angliškai?” Atsakymas 
yra maždaug toks. Mes Kanado
je lankome angliškas mokyklas. 
Visur žmonės kalba angliškai. 
Taigi Kanadoje reikalinga ang
lų kalba. Mūsų mokytojos vi
suomet kalba lietuviškai, o jau
nimas yra pripratęs nuo pat pir
mutinių mokyklinių metų kal
bėti angliškai. Negalima sakyti, 
kad mes tyčia kalbame angliš
kai — mes esame taip įpratę ir 
gal kaikuriems yra lengviau iš
sireikšti.

Rebeka Rauth

Nejudėdama griūna
Berniukas klausia senutę:
— Juk esi jau nebejauna, ko

dėl netaupai savo kojų? Kodėl 
nuolat vis taip greitai bėginėji!

— Matai, vaikeli, žmogus yra 
kaip dviratis: jeigu nevažiuoji, 
tuojau griūva.

Patarimai
Senais laikais turtingas atė

nietis nusiskundė Sokratui:
— Visad būnu nusiminęs ir 

nepatenkintas, niekad nesijau
čiu išalkęs.

— Tą ligą labai lengva išgy
dyti, — atsakė į tai Sokratas. — 
Mažiau valgyk ir daugiau dirbk.

KUN. ANTANAS PERKUMAS prie mirusio savo brolio Petruko vitražo 
Laurinhas šventovėje Brazilijoje

Lietuviuko veidas vitraže
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ 
Mūsų bendradarbė Venecueloje

1977 m. sausio 12 d. a.a. Pet
rui Perkumui sukako 40 metų 
nuo jo mirties. Kas jis buvo? 
Tai vienas gabiausių ir geriau
sių saleziečių mokinių, kurio 
atvaizdas šviečia vienos švento
vės vitraže Brazilijoje ir dauge
lyje saleziečių įstaigų.

Petrukas gimė Kadagynų kai
me, Darbėnų valsčiuje, Kretin
gos apskrityje, mažažemio ūki
ninko 9 vaikų šeimoje. Paaugęs 
iškeliavo Italijon pas salezie
čius, kur mokėsi ir jo vyresny
sis brolis Antanas, vėliau iške
liavęs į Kiniją misijų darbams.

1934 m. balandžio mėn. “Don 
Bosco” laikraštis atspausdino 9 
savo pačių geriausių pasaulyje 
mokinių fotografijas su pavar
dėmis. Jų tarpe yra ir Petro 
Perkumo atvaizdas. Pastarasis 
norėjo sekti savo brolio Antano 
pėdomis — baigęs mokslą iške
liauti į Azijos kraštus misijų 
darbams.

Saleziečių institute Petrukas 
savo gabumais ir pavyzdingu el
gesiu išsiskyrė iš visų mokinių. 
Visi mokiniai ir mokytojai labai 
jį mylėjo. Deja, didelių gabumų 
jaunuoliai paprastai ilgai negy
vena. Taip buvo ir su Petru
ku. Kaip gerai prižiūrima gėlė, 
greitai išaugo, pražydo ir stai
ga nuvyto. Petrukas sirgo šir
dies liga ir 1937 m. sausio 12 d. 
mirė. Draugų ir mokytojų gai
lestis buvo neapsakomas. Jau jo 
pėdos niekuomet nepalietė Ka
dagynų kaimo laukų takelių, iš 
abiejų pusių augančių rugių 
laukų, pilnų rugiagėlių.

Mokykloje jo klasė buvo pa
vadinta velionies vardu. Petru
kas išgarsėjo visame saleziečių 
pasaulyje — buvo laikomas 
“lietuvių Domuku Savio”, kuris 
net nesulaukęs 15 metų mirė ir 
susilaukė net altoriaus garbės. 
Daugelyje saleziečių įstaigų 
šiandieną galima užtikti Petru
ko paveikslą.

Petrukui mirus, dalis jo dra
bužių ir daiktų buvo persiųsta į 
jo tėviškę, kitą dalį pasiliko sa-

Oakville, Ontario
SUSIRINKIMAS. KLB Oakvillės 

apylinkės narių visuotinis susirinki
mas šaukiamas š.m. sausio 29, sek
madienį, 3 v.p.p., Mykolo ir Olgos 
Krivickų namuose, 111 McCraney 
St., Oakvillėje. Nesusirinkus daugu
mai nustatytu laiku, už pusės valan
dos įvyks kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas betkuriam narių skai
čiui dalyvaujant. Valdyba

St. Petersburg, Fla.
ST. PETERSBURG INTERNATIO

NAL FOLK FAIR SOCIETY — 
SPIFFS patalpos buvo iškilmingai 
atidarytos St. Petersburge 1977 m. 
gruodžio 3 d. Iškilmė buvo pradėta 
paradu mieste, dalyvaujant 34 tau
toms su vėliavomis ir tautiniais dra
bužiais apsirengusia jų palyda. Po 
trumpų apeigų prie naujai užimto 
pastato buvo iškeltos visų 34 tautų 
vėliavos, jų tarpe ir mūsų trispalvė. 
Atidarymo proga lietuviai buvo pa
kviesti surengti savo tautinio meno 
parodėlę ir pademonstruoti, kaip 
kaikurie tautinio meno eksponatai 
yra gaminami. Daug susidomėjimo 
svečiai parodė Kalėdų eglutei, pa
puoštai lietuviškais šiaudinukais. 
Parodėlė patraukė ir televizijos dė
mesį: 10 kanalas atsiuntė savo re
porterį, kuris filmavo šiaudinukų ga
mybą ir klausinėjo apie lietuviškus 
Kalėdų papročius. Paaiškinimus tei
kė A. Karnienė. Jo pranešimas bu
vo parodytas tą pačią dieną vakare 
6 ir 11 v. žinių metu, šiaudinukų ga
mybą parodėlėje demonstravo U. 
Blyskienė, tautinių juostų audimą — 
Vizbarienė. Parodėlės įrengimui va
dovavo E. Kačinskienė ir dr. B. Zel- 
bienė. L. Ž. 

leziečiai ir užrakino skryniose 
nežinia kokiam tikslui.

Brazilijoje šiuo metu dar gy
vas kunigas Garcia, kuris anuo 
metu Italijoje buvo Petruko 
mokytoju. Su didžiausiu liūde
siu jis prisimena ankstyvą Pet
ruko mirtį. Statydamas salezie
čių šventovę Laurinhas mieste
lyje, netoli Sao Paulo miesto ri
bų, jis vitraže įdėjo velionies 
Petruko atvaizdą. Italijos kapi
nėse, kur palaidotas Petrukas, 
buvo pastatytas gražus pamink
las, bet II D. karo metu subom
barduotas.

Po Petruko mirties Italijoje 
saleziečių vienuolija išleido 
knygutę apie jį italų ir portu
galų kalbomis. Šiuo metu Brazi
lijoje ji verčiama į lietuvių ir 
kiniečių kalbas.

Nors ir labai trumpas buvo jo 
gyvenimas, bet dvasinis paliki
mas švies šimtmečiais kaip pa
vyzdys saleziečių jaunimo tarpe.

Apie jauną velionį gražiai at
siliepė ir Darbėnų pr. mokyklos 
mokytojas M. Raukas 1938. XII. 
3 išduotame pažymėjime:

Pažymiu, kad P. Perkumas mokėsi 
Darbėnų pr. mokykloje ir 1932 m. 
gerai baigė mokyklos 4 skyrius. P. 
Perkumas mokykloje elgėsi labai ge
rai, buvo darbštus ir pavyzdingas 
mokinys. Jis visada buvo linksmas, 
mokytojų ir draugų mylimas, nes 
mokėjo sukelti ūpą ir juoką nieko 
neragaudamas. Nežiūrint savo links
mo būdo, buvo paklusnus, noriai at
likdavo užduodamus darbus, dažnai 
net pats pasisiūlydamas ką nors pa
daryti. Tomis savo ypatybėmis sky
rėsi iš kitų savo draugų.

Šis trumpas jo mokytojo pa
žymėjimas patvirtina nueito gy
venimo kelio eigą. Ilsėkis, Pet
reli, Dievo globoje, šviesdamas 
ir rodydamas mūsų jaunimui 
tiesų bei garbingą gyvenimo 
kelią.

Pasaulio Lietuvių *
DIENOS

Toronte, Kanadoje, 
1978 m. birželio 28 - liepos 3 d. d

PLD sudaro šie didieji renginiai
I Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
. seimas
\ V-ji Kanados ir JAV lietuvių
( dainų šventė
/ Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės

Jais bus paminėtos 60 metų Lietuvos valstybės
\ nepriklausomybės atstatymo ir 40 metų tautinės 
' olimpiados Kaune sukaktys

Kviečiame ruoštis ir dalyvauti. 
Visi esate laukiami!

Organizacinis PLD Komitetas 
1011 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
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Sudbury, Ontario
KALĖDINIS POBŪVIS, suruoš

tas Sudburio LRK misijos, praėjo 
labai gražiai, šeštadieninės mokyk
los mokiniai suvaidino scenos vaiz
delį “Sapnas ar ne sapnas”. Režisa
vo N. Paulaitienė ir S. Rudienė. 
Talkino G. Petrėnienė ir atnešė 
gražiai papuoštą Kalėdų eglutę. 
Vaidino Diana, Joana, Vida Stan
kutės ir Marytė su Rūtele Rudytės. 
Pranešinėjo Teresė Stankutė. Kalė
dinę giesmelę pagrojo K. Račins- 
kaitė ir eilėraštį pasakė F. Račins- 
kaitė. Kalėdų senelį vykusiai suvai
dino dr. R. J. Račinskas. Jis išdali
no Kalėdų dovanėles visiems, kurie 
lankė šeštadieninę mokyklą. Kun. 
Ant. Sabas paruošė kalėdinį vaišių 
stalą visiems misijos lietuviukams 
ir chorui nemokamai. Grojo lietu
viškų plokštelių muzika, buvo tur
tinga loterija. Laimikius suaukojo 
J. P. Jutelis, K. Ramonas, A. Pranc- 
kūnienė, G. Petrėnienė, J. Labuc- 
kienė, kun. A. Sabas, “Dolomity” 
batų krautuvė, Sikora, Birks ir R. 
Brown. Prie pobūvio augiausia pri
sidėjo Birutė Stankuvienė su savo 
dukrelėmis, M. R. Rudytės, Stasys, 
Petras, Jūratė Tolvaišos.

VESTUVĖS. Kęstutis Poderis su
situokė su Ona Barkauskaite iš

Žinote Ontario asmenį, kuris savo atsidavimu, 
žmoniškumu ir gerumu, nelaukdamas jokio atlyginimo, 
padarė šiq provineijq geresne vieta gyventi?

Tokiam asmeniui kaip tik ir įsteigtas Geros 
Ontario Pilietybės Medalis.

Jam gauti kandidatus atrenka patariamoji
Ontario piliečių taryba, kurios garbės pirmininku 
yra provincijos gubernatorius.

Kiekvienas gali pasiūlyti kandidatq Ontario 
medaliui. Pasiūlymo blankai gaunami, rašant šiuo 
adresu:

Executive Secretary
Advisory Council
Ontario Medal for Good Citizenship
Queen's Park
Toronto. Ontario M7A 1A1

Jau pats siūlymas yra geros pilietybės 
įvertinimo aktas. Visi pasiūlymai turi būti gauti 
iki 1978 metų balandžio 1 5 dienos.

ONTARIO MEDALIS UŽ GERĄ PILIETYBĘ

• 5 psl.
Seinų. Prie gražiai išpuošto alto
riaus vedybines apeigas atliko kun. 
Ant. Sabas. Aleksas Kusinskis gie
dojo, o jo sūnus Algis grojo vargo
nais. Vestuvių puota buvo suomių 
salėje. Invokaciją sukalbėjo ir svei
kinimo žodį tarė kun. A. Sabas. 
KLB Sudburio apylinkės vardu svei
kino pirm. A. Kusinskis. Po jo kal
bos buvo sugiedota “Ilgiausių me
tų”. J. Kručas kalbėjo Sudburio vi
suomenės vardu ir A. Gatautis — 
žuvautojų ir medžiotojų klubo var
du. Dalyvavo gražus būrelis vieti
nių lietuvių, taip pat jaunojo bro
lis Gediminas su šeima iš Sault Ste. 
Marie, sesutė Saulė iš JAV, sesutė 
Linda Karklins iš pietų Ontario ir 
jaunosios teta Druskienė su šeima 
iš Sault Ste. Marie, šokiams grojo 
gera Antano Gataučio rinktinių 
plokštelių muzika. Linkime jaunie
siems gausios Dievo palaimos.

ATOSTOGOS. Kun. Ant. Sabas su 
broliu kun. Augustinu ir draugais 
išskrido septyniom savaitėm atos
togų į šiltuosius kraštus. Lietuviš
kos pamaldos vėl prasidės vasario 
pabaigoje.

— Atlaikytos šv. Mišios už a.a. 
J. Remeikio vėlę. Užprašė B. J. Ja- 
kuboniai iš Ročesterio, JAV.

K. A. S.



kursų Filadelfijoje, kuriuos surengė ateitininkai 1977 m. gruodžio 110 dienomis. Kursams va- 
Nuotr. K. Cikoto

Lankytojos audimo 
dovavo dail. Anastazija Tamošaitienė iš Kanados

Tamošaitienė audimo kursuose

Jis ramiai užmigo Viešpatyje...
A.a. kunigas Benediktas Bagdonas, buvęs lietuvių pranciškonų provincijolas

Toronto pranciškonų vienuo
lyne gruodžio 20 d. buvo atras
tas amžinai užmigęs a.a. Bene
diktas Bagdonas, kunigas, vie
nuolis pranciškonas. Mirtis jam 
buvo, matyt, ramus paskutinis 
atsikvėpimas.

Gyvenimas tačiau jam nebu
vo lengvas, nes turėjo atlikti 
sunkias ir atsakingas vienuoli
nio gyvenimo pareigas būda
mas trapios sveikatos ir nera
miais laikais. Jis pakėlė gyve; 
mmo sunkumus Kristaus ir šv. 
Pranciškaus dvasioje. Jį teko 
girdėti neretose sveikatos kri
zėse kartojant: “Tesie Tavo va
lia".

Velionis gimė Plungėje 1907 
m. liepos 23 d. Pakrikštytas 
Apolinaro vardu. Dar mažas 
būdamas neteko motinos. Pra
džios mokyklą ir gimnaziją lan
kė Plungėje. Pranciškonų ordi- 
nan įstojo 1922 m., būdamas 15 
metų amžiaus, ir gavo Benedik
to vardą.

Kad ir ankstyvame amžiuje 
įstojęs į vienuoliją, kunigas Be
nediktas nesvyravo savo pašau
kime. Dar neseniai jis pats mi
nėjo, kad jo tėvelis dažnai 
klausdavęs, ar jam nesą per- 
sunku vienuolyne. Jis atsaky
davęs, ką ir jautęs visad, jog 
esąs laimingas vienuolyne.

Kunigystei rengėsi Kretingo
je, Vokietijoje, Italijoje ir Kau
no kunigų seminarijoje. Iškil
mingus vienuolinius įžadus pa
darė 1925 m. spalio 8 d. Kuni
gu įšventintas 1930 m. rugpjū
čio 15 d. tuometinio popiežiaus 
nuncijaus arkiv. R. Bartolonio 
Kauno Žaliakalnio pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje.

Po I D. karo naujai atsikūru
sioje Lietuvos pranciškonų 
provincijoje buvo mažai kuni
gų, o darbų begalės, tad kun. 
Benediktas greit turėjo pradėti 
sunkias ir atsakingas pareigas.

Supurvintas studentu "Gaudeamus”
AL. GIMANTAS

Būna atvejų, kai ir šiam au
toriui pritrūksta ne tiek pilie
tinės, kiek laikraštininko (kuris 
visada turi išlikti atviras lai
kui, sau ir aplinkai) drąsos. Ir 
šiuo atveju, besiruošiant rašyti 
apie paskutinį lietuvių studen
tų suvažiavimą Klevelande, kaž
kaip užsikirto, atšipo plunksna. 
Atvirai kalbant — pritrūko drą
sos. Tačiau liežuvis ir plunksna 
atsileido, kai kiti laikraštinin
kai (vadinasi, drąsesni) daly
kiškai, atvirai ir beveik iššau
kiančiai spaudoje išdėstė su
jauktas kaikurias to buvusio su
važiavimo detales. Tad valia 
dabar kalbėti apie tai, kas buvo 
gana giliai galvota, savotiškai 
pergyventa 1977 m. lapkričio 
paskutinėmis dienomis, kai iš 
Ohio valstijos atklydo pirmieji 
nerimą keliantieji vaizdai, nuo
tykiai ar savotiški lietuviškojo 
studentiško gyvenimo nuosmu
kio ženklai.

Jei tikėti gana pagrįstais pra
nešimais, apie įvykius galėtų 
liudyti ir kaikurie kanadiečių 
lietuvių atstovai.

Nepretenduojant į detektyvus 
ir kaltės ar kaltininku jieško- 
tojus, norėtųsi pastebėti, kad 
nuostabiai maža, negausi ir, re
gis, visiškai neefektyvi mažuma 
pajėgia negatyviai užkrėsti šiaip 
jau visai rimtą, dorą ir pozity
viai nusiteikusią lietuvių stu
dentų daugumą. Tiesa, ne toji 
dauguma yra destruktyviai nu
siteikusi savo kasmet ruošia
muose suvažiavimuose, o at
skiri asmenys, bet ir tų kelių, 
dergiančių visų lietuvių vardą, 
mūsų studentų tarpe neturėtų 
būti. Todėl, kolegos ir bičiuliai, 
apsivalymas yra būtina ir neati

A.a. KUN. BENEDIKTAS BAGDO 
NAS, OFM, miręs Toronte 1977 m. 
gruodžio 20 d.

Jis tuoj buvo paskirtas klieri
kų pranciškonų magistru. 
Glaudžiai bendradarbiaudamas 
su Lietuvos pranciškonų pro
vincijos atnaujintoju kun. Pran
ciškum Bizausku, organizavo 
Lietuvos tretininkus, vedė misi
jas, rekolekcijas, redagavo “Šv. 
Pranciškaus Varpelį”. Po kan. 
Tumo - Vaižganto mirties per
ėmė Kauno Vytauto Didžiojo 
šventovės rektoriaus pareigas, 
kurias ėjo su maža pertrauka 
beveik iki antrosios sovietų oku
pacijos.

Kaune jis buvo paliestas džio
vos, kurią su dideliais sunku
mais nugalėjo, tačiau kvėpavi
mo organų sutrikimas jį vargi
no iki mirties.

Karo metu (1943 m.) kun. B. 
Bagdonas buvo paskirtas Lietu
vos pranciškonų provincijolu. 
Vokiečių okupacijos metu šios 
pareigos buvo tikrai nelengvos. 
Artėjant sovietų kariuomenei 
1944 m., jis su dalimi kunigų ir 

dėliotinas. “Kažkas” jūsų pačių 
tarpe gerai žino vardus ir vei
dus tų padaužų, kuriems visiš
kai nedera dalyvauti ir vadintis 
lietuviais studentais. Čia radi
kali operacija neišvengiama ir 
skubotai reikalinga. Tai jau pri
brendęs ir skubus reikalas.

Visiškai vietoje jaunatviškas 
entuziazmas, gal net padorumo 
ir tvarkos ribose siautulys, ta
čiau kai visa tai virsta nepaža
bojama netvarka, jausmo, va
lios ir proto nebekontroliuoja- 
ma, kyla anarchija, dėl kurios 
kenčia ne vien tik studentiško
ji, bet ir visa lietuviškoji visuo
menė.

Buvo studentų suvažiavimų 
ir Čikagoje, ir Detroite, ir To
ronte, ir Bostone, ir kitur (vi
sur buvo rimtų nesklandumų), 
tačiau kulminacinis pokštinin
kų siautėjimas, atrodo, įvyko 
Klevelande. Kaikurie viešbučiai 

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

LIETUVIU DAUGIABUTIS 
— (Condominium)

St. Petersburg Beach, Floridoje, 10 butų namas paverčia
mas į "condominium". Butai vieno ir dviejų miegamųjų 
su centriniu šaldymu ir šildymu kiekviename bute. 
Namas — 1 blokas nuo jūros ir labai gero paplūdimio. 
Smulkesnių informacijų skambinti: Čikaga (312) 284- 
1739; St. Petersburg Beach: (813) 367-1286 arba rašyti:

A. Armalis, 3841 XV. Marquette Rd.,
Chicago, III. 60629, USA.

brolių pasitraukė į vakarus ir 
gyveno Vokietijoje, o vėliau 
Austrijoje. Pranciškonų ordino 
vadovybė 1947 m. paskyrė kun. 
B. Bagdoną dar trejiem metam 
provincijolu tremtyje. Tada jis 
lankė savo kunigus ir brolius 
Vokietijoje ir Italijoje. Susita
ręs su ordino vadovybe, perkėlė 
lietuvius pranciškonus iš laisvų 
Europos kraštų į naują lietuvių 
pranciškonų centrą, įsteigtą 
kun. Justino Vaškio JAV-se.

Kun. B. Bgdonas atvyko į JA 
V-bes 1950 m. Gyvendamas Ken- 
nebunkporte ir Greene, Maine, 
vedė rekolekcijas lietuvių para
pijose, vizitavo tretininkus. Vė
liau jis buvo Bridgeville, Pa., 
Greene, Me., ir St. Catharines, 
Ont., vienuolynų vyresniuoju. Il
gą laiką buvo Brooklyno vienuo
lyno ekonomu ir vėl trejus me
tus redagavo “šv. Pranciškaus 
Varpelį”.

Torontan kun. B. Bagdonas 
buvo paskirtas 1967 m. Čia dra- 
bavosi 10 metų parapijos vika
ru, būdamas parapijos bei vie
nuolyno ekonomu ir viršininko 
padėjėju. Per paskutinius dve
jus metus prie kitų sveikatos 
negalavimų dar prisidėjo šir
dies sutrikimai. Keletą kartų 
buvo paguldytas ligoninėje il
gesniam lailcui* kai jo sveikatos 
nusilpimas buvo paniekęs kritiš
ko laipsnio. Tačiau iš ligoninės 
jis vis grįždavo su ryžtu gyventi 
ir darbuotis. Pagaliau sesuo mir
tis atėjo ramiai, — sakytum, ne
pastebimai.

Kun. B. Bagdonas buvo visuo
met ištikimas savo pranciškoniš
kam idealui, mylėjo žmones, o 
žmonės jį. Pranciškonai liūdi 
netekę mielo brolio, pažįstami 
— nuoširdaus draugo, o visa lie
tuviškoji visuomenė — uolaus 
darbininko.

Ramiai palikęs pasaulį, ilsė
kis Viešpaties ramybėje! A. P.

minėtose vietovėse kategoriškai 
atsisako ateityje priimti lietuvių 
studentų suvažiavimus. Tai la
bai nemaloni atestacija, liečian
ti ne vien tik mūsų studijozus. 
Todėl ir likusioje visuomenės 
dalyje kyla rimtas nepasitenki
nimas ir gilėjantis rūpestis. Gal 
blogiausia yra tai, jog nevisi tė
vai žino, kas ten dėjosi. Jie tik 
džiaugiasi, kad jų prieauglis 
turėjo progą pabendrauti, lietu
viškoje dvasioje ilgą savaitgalį 
praleisti. Klevelando atveju, ra
si, kaiko dar gali laukti civili
nio teismo ar kriminalinio pro
ceso netikėtumai.

Gaila, kad rengėjų nebuvo 
pasimokyta iš tokių ankstyves
nių suvažiavimų praktikos. Di
desnių naujovių ir Klevelande 
nebuvo, nebent tik tai, kad in
tensyviau siautėta, daugiau 
viešbučiui nuostolių padaryta. 
Ko lauktina iš sekančio suva
žiavimo dienų Detroite?

Dailininkė A. Tamošaitienė 
Filadelfijoje buvo sutikta su 
nelauktai dideliu susidomėji
mu. 1977 m. gruodžio 4 d. Šv. 
Andriejaus parapijos salėje bu
vo surengta jos darbų paroda.

Siūlas audinyje yra pagrindi
nė dailininkės reiškimosi prie
monė. Taigi, ir parodoje vyravo 
tautiniai drabužiai, kilimai, 
juostos. Parodoje parodytos 
spalvotos skaidrės buvo geras 
parodos papildymas. Dailininkė 
pasiliko Filadelfijoje visą sa
vaitę. Čia buvo surengti juos
tų ir kilimų audimo kursai.

A. Tamošaitienė audimo mo
kyme turi didelį patyrimą. Bene 
prieš 45 metus atėjusi dirbti į 
Žemės Ūkio Rūmus Kaune, ji 
pradėjo vadovauti audėjų pasi
tobulinimo kursam, surengtiem 
įvairiose Lietuvos vietose. Vė
liau pareigos keitėsi, bet su au
dimu ji jau niekad nesiskyrė.

Visą savaitę trukusius audi
mo meno kursus Filadelfijoje 
lankė ir Lietuvių Dailės Insti
tuto pažymėjimus gavo 25 mo
terys ir 1 vyras. Visi džiaugėsi 
dail. A. Tamošaitienės rūpes-

ŠVENČIU NUOTAIKA
Kalėdų naktį visose dar gyvose 

lietuvių šventovėse buvo atlaikytos 
Bernelių Mišios, giedant chorams, 
solistams, o Brighton Parko lietuvių 
šventovėje, grojant ir styginiam or
kestrui. Kaip įprasta, Bernelių Mi
šioms vykom į savąją parapiją — į 
didžiulę, erdvią ir gražią šv. Kry
žiaus šventovę, ši šventovė kadaise 
buvo Čikagos ir apylinkių lietuvių 
pasididžiavimas. Naujiesiems atei
viams suvažiavus į šį kraštą, tos 
šventovės klebonijoje prieglobstį ra
do apie 10 lietuvių kunigų. Parapiją 
lietuvišku keliu gražiai vedė klebo
nai a.a. kun. A. Linkus, jo įpėdinis 
kun. E. Abromaitis, o dabar čia kle
bonauja kun. V. Mikolaitis, buvęs 
šio krašto dvasinės seminarijos pro 
fesorius. Parapijoje per 30 m. dar
buojasi žinomas visuomenės veikė
jas kun. A. Stašys. Nuo 1950 m. Šv. 
Kryžiaus šventovė buvo, sakyčiau, ir 
“Dainavos” ansamblio namai, nes 
žydėjimo laikais dainaviečiai giedo
davo čia per Sumą, o vėliau — per 
Kalėdų ir Velykų šventes.

Bet keičiasi laikai, keičiasi mies
to rajonai ir kartu lietuvių pastaty
tų šventovių veidas. Šv. Kryžiaus pa
rapijoje lietuvių 'gretos beveik visai 
sunyko. Tik per Kalėdas ir Vely
kas dalis jų sulekia, bet kasmet vis 
mažiau. Ir kai vėjuotą šių Kalėdų 
naktį rinkomės į fev. Kryžiaus šven
tovę, nevienas kalbėjo, kad gal jau 
paskutinis kartas, nes kun. A. Stašys 
ruošiasi keltis į Floridą užsitarnau
tam poilsiui. Jam išsikėlus, nebe
giedos čia jr dainaviečiai, užges pas- 
kiltims lietuviškas žiburys toje di
džiulėje šventovėje, kur Kalėdų nak
tį įžiebiama tūkstantis šviesų, kur 
blizga brangus altorius ir budi-įvai
riausios šventųjų statulos. Tas vaiz
das šiemet buvo ypač didingas. Ber
nelių Mišių metu gražiai giedojo 
dainaviečiai, solistai D. Stankaitytė 
ir V. Radžius. Klebono kun. V. Mi- 
kolaičio lietuviškas žodis buvo toks 
savas ir artimas širdžiai. Kas jį to
liau beišlaikys tokį gyvą, jei nebe
bus ten kun. A. Stašio, nebebus 
“Dainavos”, pačių pagrindinių kle
bono talkininkų?

SUKAKTUVININKAS
Gruodžio 22 d. 70 m. amžiaus su

laukė neeilinis plunksnos darbinin
kas ir uolus bei pavyzdingas kun. 
Juozas Prunskis. Jo pavardė žinoma 
kiekvienam lietuviškos spaudos skai
tytojui, todėl jo biografijos datų čia 
neminėsiu. Kun. J. Prunskį iš spau
dos pažinau jau nepriklausomos Lie
tuvos laikais, kai jis buvo vienas iš 
“XX Amžiaus” redaktorių. Bet tuo 
metu Kaunas man buvo dar labai 
tolimas. 1949 m. vasarą atsiradęs 
Niujorke, pradėjau “Draugui" šį tą 
rašinėti. Po kiekvieno gauto straips
nio atsiliepdavo red. kun. J. Pruns
kis šiltu, skatinančiu laiškeliu. Po 
tų laiškų man atrodydavo, kad esu 
pasiekęs kažkokią “augštumą”, bet 
vėliau sužinojau, kad red. kun. J. 
Prunskis panašius laiškus rašydavo 
beveik kiekvienam bendradarbiui, 
nes jis gyvenime nieko nėra užgavęs 
ir, manau, neužgaus, žmoguje ar or
ganizacijoje jis jieško ne nuodėmių, 
bet deimančiukų. Tokiomis nuotai
komis visada dvelkia jo korespon
dencijos, reportažai, pokalbiai.

1951 m. persikėlus į Čikagą ir ap
sigyvenus Bridgeporte netoli šv. 
Jurgio lietuvių šventovės, kur kun. 
J. Prunskis ilgus metus gyveno ir 
apaštalavo, pažintis su juo greit už
simezgė. Jis palaimino mūsų vedy. 
bas 1953 m. šv. Jurgio šventovėje, 
1955 m. pakrikštijo sūnų Eugenijų, 
dabartinį “Antro kaimo” aktorių, o 
kada nors ateityje pažadėjo ir “pa
segą”. žodis liko ištesėtas, kai 1974 
m. speciali vertintojų komisija man 
paskyrė SI,000 žurnalistinę premiją 
iš kun. dr. J. Prunskio fondų. Kun. 
J. Prunskis, sužinojęs apie premijos 
paskyrimą, neužmiršo pridurti: “Ma
tai, ne tik apženijau, bet ir pasogą 
laikui bėgant daviau. Man mirus už 
tai būtinai turėsi parašyti nekrolo
gą. Neužmiršk!”

Man regis, kad dar nevienam iš 
mūsų kun. dr. J. Prunskis parašys 

tingu mokymu ir ištverme. Kur
sai vyko dviem pamainom: ne
dirbantiems — dieną Onos ir 
Kęstučio Pliuškonių namuose, 
o dirbantiems — vakarais Ge
novaitės ir dr. Vinco Maciūnų 
namuose. Kaikurios klausytojos 
kursus lankė abiejose pamaino
se.

šių kursų užbaigtuvės įvy
ko Pliuškonių namuose. Ta pro
ga tartame žodyje Temple uni
versitete profesoriaująs dail., 
Romas Viesulas iškėlė dail. An
tano ir Anastazijos nuopelnus, 
gaivinant ir populiarinant lie
tuvių liaudies meną. Parodos ir 
kursų metu buvo surinkta ne
maža prenumeratų dail. Tamo
šaičių spaudai rengiamos ang
liškos knygos apie lietuvių tau
tinius drabužius. Buvo gautos ir 
trys garbės prenumeratos po 
$100.

Parodą ir kursus surengė 
Filadelfijos ateitininkai. Dail. 
A. Tamošaitienei visą savaitę 
talkino meno mokyklos studen
tė K. Pikūnaitė iš Detroito. 
Kursams vadovavo Genovaitė 
Mačiūnienė. K. čikotas

nekrologus. Jis nerūko, nevartoja 
alkoholio, todėl savo dienų tais nuo
dais netrumpina. Eina per Čikagą 
augštas ir tiesus, gražaus veido puo
šiamas, tik plaukai baltutėliai, kaip 
obelis. O darbštumas to žmogaus! 
Per savaitgalį jis apeina po kelis lie
tuvių renginius. Ir apie visus para
šo. Rašo vietoje, daugiausia aptem
dytose salėse, programoms pasibai
gus dar pasikalba su rengėjais ar 
programos atlikėjais ir iš renginio 
išeina jau su paruoštu straipsniu. 
Kitos dienos rytą atvykęs į "Drau
go” redakciją, parašytą straipsnį dar 
apšlifuoja ir atiduoda moderatoriui 
kun. Pr. Garšvai. Taip ir plaukia tie
sutėlis kun. dr. J. Prunskis per lie
tuvišką Čikagą, rasdamas užtektinai 
laiko ir kunigiškoms pareigoms pa
rapijoje, kur jis yra prisiglaudęs.

Dar vienas kun. dr. J. Prunskio 
bruožas — tai apsukrumas. Jis pri
eina visur. Kai Chruščiovas pirmą 
kartą lankėsi JAV, jis prie jo pri
ėjo ir išgavo savo mamytę, ilgametę 
Sibiro tremtinę iš okup. Lietuvos. 
Jis prieina prie amerikiečių dien
raščių pagrindinių redaktorių, prie 
Čikagos kardinolo ir kitų augštųjų. 
Pora kartų mačiau jį vaikštantį po 
“Chicago Sun-Times” — “Daily 
News” dienraščių spaustuvę ir dali
nantį anglų kalba paruoštą informa
cinę medžiagą apie Lietuvą. Nevie
nas unijos narių pyko, kad unijinėje 
spaustuvė dalinamos brošiūros, at
spausdintos ne unijos spaustuvėje. 
Koks nelabasis galėjo už tai ir per 
sprandą uždrožti. Bet viena — kun. 
J. Prunskis to nežinojo, antra — di
džioji dalis JAV unijų narių yra ti
kintys žmonės ir prieš kunigą neke
lia rankos.

Sukaktuvininkas yra parašęs ir iš
leidęs nemaža knygų. Dabar pas lei
dėja — Amerikos Lietuvių Biblio
teka yra gal pačios svarbiausios kun. 
J. Prunskio parašytos knygos rank
raštis: dokumentinė medžiaga apie 
lietuvių tremtinių išgyvenimus Sibi
re su ju vargo bei kančių iliustra
cijomis. Knyga bus tokio pat forma-

1978 metų senesniem pensininkam 
mokesčių pagalbos programa
TIK TORONTO MIESTO NAMŲ SAVININKAM

Norėdama suteikti finansinę pagalba senesnio amžiaus namų savininkam, miesto 
taryba leido miesto iždininkui duoti gyvenamų namų savininkams $100.00 kreditą, 
sumažinant 1978 metų tokio nekilnojamo turto mokesčius, kurie atitinka sekančias 
sąlygas:

Namo savininkas - žmona ar vyras:
a) Turi būti 65 metu amžiaus ar daugiau iki 1978 m. kovo 31 dienos, kuri 

yra paskutinė blankam užpildyti data.

b) Turi gauti garantuotas papildomas mėnesines pajamas, kurios mokamos 
pagal įstatymą (Old Age Security Act, Canada).

c) Turėti nuosavybę, kuri apdėta miesto mokesčiais.
d) Turi būti rezidencinės nuosavybės savininkas Toronte nemažiau kaip 5 

metus prieš 1978 m. kovo 31 d

Jeigu turite teisę gauti tą paramą ir dar nesate gavę blanko, skambinkite miesto 
įstaigai tel. 367-7036, ir blankas bus pasiųstas.
Blankai turi būti užpildyti kievienais metais. Sis kreditas, kur duodamas, yra miesto 
dovana visam laikui ir yra negrąžinamas.

Informacijų ar pagalbos teirautis tel. 367-7036
ROY V. HENDERSON
City Clerk

Prašymai turi būti paduoti iki 1978 m. kovo 31 d.

KUN. DR. JUOZAS PRUNSKIS (kairėje), atlikęs Dalios Meškauskaitės ir 
Vlado Butėno santuokos apeigas 1953 m. balandžio 11 d. šv. Jurgio lietuvių 
šventovėje Čikagoje

Lietuvos ir išeivijos rezistencija
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimo nutarimai

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas, susirinkęs St. Pe- 
tersburge, Floridoje, 1977 m. gruo
džio 3-4 dienomis, priėmė šiuos nu
tarimus:

1. Lietuvos valstybės atstatymo 
G0 metų sukakties išvakarėse, iške
liant Lietuvos valstybingumą, ten
ka pabrėžti, kad lietuvių rezisten
cijos okupuotoje tėvynėje tikslai 
sutampa su VLIKo tikslais, nusta
tytais jau 1943 metais. Pavergtųjų 
lietuvių žingsnius ir žygius tenai 
apsprendžia sąlygos — ilga patirtis 
ir nepalaužtų patriotų išmintis. Oku
puotos Lietuvos išsilaisvinimui mes 
galime ir privalome padėti, dirbda
mi įvairiais įmanomais būdais įvai
riuose prieinamuose forumuose.

2. Bendras ir augščiausias visų 
lietuvių tikslas okupuotoje tėvynė
je, tremtyje bei laisvajame pasau
lyje buvo ir tebėra tas pats — pa
stovus, bekompromisinis siekimas 
atstatyti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Lietuvos gyventojai, rem
damiesi esminių žmogaus teisių pa
grindu, turi atgauti sąlygas savo 
laisva valia demokratiškai tvarkyti 
savo krašto bei tautos dabartį ir 
ateitį.

3. Atsižvelgiant į vis gausėjančius 
lietuvių tautos gyvųjų sluogsnių pa
geidavimus gauti talkos iš laisvojo 
pasaulio lietuvių politinių ir inte
lektualiniu pajėgų, seimas rekomen
duoja VLIKo tarybai ir vadybai su
daryti iš kvalifikuotų asmenų spe
cialia komisiją išsamesnei progra
mai paruošti, įtraukiant į šį darbą 
jaunesniąją kartą, šis darbas ryš
kintų politinius nusistatymus ir na
tūralią diferenciaciją, tuo būdu gi
lindamas demokratijos šaknis lie- 
vių visuomenėje.

4. Akivaizdus Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo sovietinimas, rusifikacija 
ir visose srityse sunkėjant! prie
spauda reikalauja suaktyvinti talką 
pasipriešinimui. Intelektualinis-kū
rybinis įnašas į lietuvių kultūrą yra 
būtinas tautinei išeivijos dvasiai 
kelti ir stipriau paremti tautą ne
laisvėje. Tuo pačiu vengtina bolševi
kų propagandos piešiamo netikro 
Lietuvos gyveninio paveikslo.

(o ir apipavidalinimo, kaip “Palikę 
tėviškės namus”, kaip “Pennsylvani- 
jos angliakasių Lietuva”, nes veika
lą le’džia tas pats leidėjas.

Toks tai iškyla sukaktuvininkas 
kun. dr. J. Prunskis keliuose atsimi
nimi! epizoduose: sveikas, energin
gas, nuoširdus, be galo darbštus. O 
kiek jis nekrologų savo pažįstamiem 
dar parašys, parodys ateitis.
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TORONTO MIESTAS

5. Mūsų tikslui pasiekti yra būti
na bendradarbiauti su rusiškojo bol
ševizmo pajungtomis ir išsilaisvini
mo siekiančiomis tautomis, ypač su 
mūsų kaimyninių latvių ir estų tau
tomis.

6. Seimas pataria VLIKo tarybai 
ir valdybai susisiekti su diplomati
ne Lietuvos tarnyba, stengiantis iš
siaiškinti, susitarti ir imtis atitinka
mų veiksmų valstybiniam Lietuvos 
tęstinumui sutvirtinti bei siekti jo 
pilnaties atkūrimo.

7. VLIKo seimas didžiai vertina 
veiksniu konferencijų reikšmę tau
tos vadavimo pastangoms paremti 
ir apgailestauja, kad paskutinioji 
konferencija, dėl kaikurių priežas
čių, dėtų pastangų nepateisino. Sei
mas siūlo valdybai imtis iniciatyvos 
šiems kliuviniams pašalinti.

8. Seimas taria, kad VLIKo veikla 
remiasi visuomenės pritarimu ir pa
rama. Geri organizacijų tarpusavio 
santykiai lengvina bei skatina tau
tos vadavimo pastangas. Seimas pa
geidauja vis geresnių tarpusavio 
santykių ir suderintos veiklos.

9. VLIKo seimas, įvertindamas 
glaudų VLIKo ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos bendradarbiavi
mą, siūlo jį stiprinti ir remti PLJ 
Sąjungos dalyvavimą politinėje 
veikloje. VLIKas pritaria artėjan
čiai politinei jaunimo konferencijai 
ir įsipareigoja ją remti.

10. Seimas dėkoja Tautos Fondo 
vadovybei, atstovybėms, įgalioti
niams ir visiems aukotojams, ypač 
kanadiečiams, už gausias aukas, įga
linančias vykdyti VLIKo uždavinius. 
Visuomenė prašoma dar labiau rem
ti Tautos Fondą aukomis ir paliki
mais, nes Lietuvos laisvinimo dar 
bai didėja.

11. Seimas sveikina aiškų VLIKo 
nusistatymą prieš sovietines provo
kacijas, smerkia visus tuos, kurie 
sąmoningai ar nesąmoningai pasi
naudoja jomis ir tuo pasitarnauja 
Lietuvos okupantui.

12. Seimas dėkoja VLIKo valdy
bai už atiktus darbus, taip pat ver
tina jos ir kitų veiksnių pastangas 
išk.lti Belgrado konferencijoje Lie
tuvos laisvės bei pagrindinių žmo
gaus teisių klausimus.

13. VLIKo seimas prašo VLIKo 
valdyba pasveikinti Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidentą Carterį, 
jam tapus žmogaus teisių gynėjų 
vadovaujančia asmenybė visame pa
saulyje.

14. VLIKo seimas dėkoja visiems
jį sveikinusiems. Visų mūsų solida
rumas telydi mus. (Elta)

• Nuobodžiaująs žmogus . .. yra 
tamsus žmogus. — J. GIRNIUS



Išnaikinti prusai - lietuviu tautos giminaičiai
M. STONYS

Baltų kalbotyroje yra žino
mos trys giminės arba šakos: 
prūsai, lietuviai ir latviai. Lie
tuvių ir latvių tautos ir jų kal
bos išliko, o prūsus sunaikino ir 
suvokietino vokiečių riterių or
dinas, kuri savo istorijoje daž
nai vadiname kryžiuočiais, nes 
jo nariai vilkėjo baltą apsiaustą 
su juodu kryžiumi.

Prūsai senuose raštuose
Lietuviams artimą baltų šaką 

kryžiuočiai vadino Prussen, o 
vėliau Preussen. Vokiečių rite
rių ordino kronikininkas kun. 
Petras Dusburgas lotyniškai 
prūsus vadina “Prutenorum 
gentes”, o prūsų gyvenamą 
kraštą — “Terra Prussie”. Len
kai savo raštuose prūsus vadina 
prusy, pruscy, prusy ir prusak. 
Mes savo istorijoje ir baltų kal
botyroje vadiname prūsais. Bet 
dr. Martynas Anysas savo istori
nėje knygoje “Senprūsių lais
vės kovos” prūsus vadina prutė- 
nais arba senprūsiais. Ir tai da
ro dėlto, kad nemaišytų su Vo
kietijos rytine dalimi, kuri iki 
II D. karo pabaigos buvo vadi
nama Prūsija (Preussen arba 
Ostpreussen), o jos gyventojus 
vokiečius vadinome irgi prū
sais.

Prūsų apgyventos žemės ir 
jų pasiskirstymas

Remiantis kryžiuočių doku
mentais ir Kasparo Henneber- 
go, Muehlhauseno bažnyčios 
(Prūsų Ylavos apskr.) klebono, 
tiksliai sudarytu Prūsijos že
mėlapiu (jis išleistas 1576 m.), 
prūsai gyveno tarp Nemuno ir 
Vislos upių ir tarp Baltijos jū
ros ir Lenkijos žemių, Mazovi
jos kunigaikštijos. Plotas dide
lis, tirštai apgyventas sėsliais 
žemdirbiais prūsais. Atrodo, 
kad jie buvo narsūs, nepasidavė 
Mazovijos kunigaikščių val
džiai, kuri norėjo ir nekartą 
bandė Prūsiją prisijungti prie 
Lenkijos. Tada Mazovijos kuni
gaikštis Konradas nusprendė 
pasikviesti į talką vokiečių rite
rių ordiną, kurio būrys atvyko 
iš vakarų 1230 m., persikėlė per 
Vislos upę ir prūsų žemėje pa
sistatė pirmąją savo pili. Bet 
kryžiuočiai atvyko ne Mazovijos 
kunigaikščiui padėti, o pasi
grobti pagoniškųjų prūsų ir jų 
žemių. Tai buvo pirmasis vokie
čių pasistūmėjimas Į rytus 
(Drang nach Osten).

Trylikto šimtmečio pradžioje 
prūsų, lietuvių ir latvių apgy
ventas žemes valdė pavieniai
kunigaikščiai. Centralizuotų 
valstybių ir jų valdovų nebuvo. 
Iš istorinių dokumentų žinome, 
kad prūsų apgyventos žemės bu
vo paskirstytos į vienuolika 
kraštų, kuriuos valdė savaran
kiški kunigaikščiai. Kryžiuočių 
valdžios dokumentai ir žemėla
pis duoda šiuos prūsų kraštų 
ar sričių vardus: Kulmą arba 
Kulmiją, Pomezaną (prof. Bū
gos Pamedė), Pogezaną (prof. 
Būgos Pagudė), Galindą, Varmi
ją arba Varmę, Natangą arba 
Notangą, Bartą, Sambiją arba 
Sembą, Nadravija arba Nadru- 
vą, Skalviją (prof. Būgos Skal- 
va), Sudaviją (prof. Būgos Sū
duva). Reikia pažymėti, kad 
Nadruva, Skalva ir Sūduva 13-to 
š. pradžioje buvo lietuvių apgy
ventos. Jos buvo rytų Prūsijoje,

Scena iš muzikinio veikalo “Kūlgrinda”, atlikto Klevelande. Duetą dainuo
ja sol. M. Momkienė ir sol. V. Liorentas. šis veikalas bus pakartotas ir 
Toronte šių metų balandžio 15 dieną Prisikėlimo parapijos 25-rių metų 
sukakties proga Nuotr. V. Bacevičiaus

Liūdnai 700 metų sukakčiai
kurią vadiname Mažąja Lietu
va. Beje, kryžiuočių kronik. P. 
Dusburgas rašė, kad Nadravija 
(Nadruva) jotvingių apgyventa.

Truputis apie prūsų kilmę
Prusai, kaip lietuviai ir lat

viai, yra seniau atsikraustę į sa
vo gyvenvietes iš kitur. Dr. M. 
Anysas sako: “Spėjama prūsus 
atsikėlus iš Mažosios Azijos ir 
vėliau išsisklaidžiusius po visą 
Europą (“Senprūsių laisvės ko
vos”, 11 p.). Prūsus savinasi sla
vai. nes randa jų kalboje slaviš
kų žodžių. Juos savinasi ir vo
kiečiai, laikydami juos germa
nų kilmės giminėmis, nes jie 
buvo augšto ūgio, šviesiaplau
kiai, mėlynakiai. Užkariautas 
prūsų žemes kryžiuočiai vadino 
Prūsija (Preussen). 16-ine š. 
kryžiuočių ordinui išnykus, Įku
riama Prūsijos hercogystė, o 
1871 m.. Prūsijos karalystės va
dovaujama, atsiranda vokiečių 
imperija (Deutsches Kaiser- 
reich). Vokiečių mokslininkai, 
norėdami paslėpti prūsų tautos 
sunaikinimą ir jų žemių pasisa
vinimą bei kolonizavimą vokie
čiais, tvirtina prūsus buvus ger
manų kilmės. Tai politika. Tik
rovė yra kitokia.

Jokie kryžiuočių raštai ar do
kumentai nerodo, kad prūsai bū
tų buvę traktuojami kaip vokie
čiams giminingi žmonės. At
virkščiai: jie ir jų kalba buvo 
niekinami, vergais ir pastumdė
liais laikomi; jiems buvo drau
džiama kartu su vokiečiais gy
venti, iš vokiečių mokytis ama
tų, verstis prekyba, vadovauti 
Įstaigai ar sudėtingesniam dar
bui. Tik pavieniai kilmingieji 
prūsai, perėję Į vokiečių pusę 
ir pasidarę jiems naudingi, bu
vo laikomi žmonėmis, buvo lei
džiama jiems valdyti stambes
nius ūkius, vartoti vokiečių kal
bą, nešioti vyresniškumo drabu
žį ir kardą. Visi kiti buvo vokiš
kų dvarų baudžiauninkai ir vo
kiečių tarnai. Šviesiaplaukiai ir 
mėlynakiai buvo ne tik germa
nai, bet ir prūsai, ir lietuviai, ir 
latviai. Tautos kalba daugiau 
pasako už išvaizdą ir akių ar 
plaukų spalvą. Prūsų kalbos li
kučiai, kaip vėliau matysime, 
rodo jų artimą giminystę su lie
tuviais.

Kovos su kryžiuočiais ir 
visiškas sunaikinimas

Kryžiuočiai 1230 m. persikė
lė per Vislą ir tuojau pasistatė 
tvirtovę — pilaitę. Prūsai nesu
prato atsargios kryžiuočių karo
taktikos ir laukė, kas bus to
liau. Kryžiuočiai suplanavo, pa
mažu ir atsargiai, nesileisdami į 
didesnius mūšius, palaipsniui 
sunaikinti bei užimti visą Prū
siją. Pirmasis taikinys buvo 
Kulmas. Užėmė keletą kaimų, 
juos sudegino, prisigaudę be
laisvių ir tuojau statė antrą pi
lį. Prie pilies buvo statomi gy
venami namai, kuriuose buvo 
apgyvendinami iš Vokietijos at
kviesti kolonistai.

Kryžiuočių puolimai vykdavo 
žiemą, kada užšaldavo pelkės, 
upės ir ežerai. Prūsai nebuvo 
pripratę prie kryžiuočių karo 
taktikos, jų žiaurumo, žmonių ir 
turto naikinimo. Prūsų apsi
ginklavimas buvo primityvus, 
kariuomenė neparengta kariau
ti su gerai apmokytais ir gerai

minti, kad prusai vergauti nemokėjopaminėti ir pri
ginkluotais kryžiuočiais. Nenuo
stabu, kad kryžiuočiai kasmet 
veržėsi vis giliau į prūsų kraš
tą. Iki 1255 m. jau buvo nuka
riautos šios sritys: Kulmas, Pa- 
medė, Pagudė, Galinda, Varmė, 
Notanga ir Barta. 1255 m. buvo 
užpulta Sambija. Čia pasirodė 
jungtinė prūsų ir lietuvių ka
riuomenė, kuri smarkiai sumu
šė kryžiuočius. Sukilo prūsai ir 
kryžiuočių užimtuose kraštuo
se, sudegino ar sugriovė daug 
pilių, miestų ir dvarų. Atrodė, 
kad kryžiuočiai jau nuveikti, 
bet iš vakarų pasipylė tūkstan
čiai gerai ginkluotų karių, ku
rie puolė prūsus, be pasigailėji
mo žudė. Tuo metu kryžiuočiai 
Sambijoje pasiekė Tvankstės 
miškus, sudegino prūsų Tvanks
tės pilį ir šalia jos pastatė savo 
muro pilį, kurią lotyniškai pa
vadino Regiomonte, o vėliau vo
kiškai Konningsburg, dar vėliau 
Koenigsburg — Karaliaučius.

Bėgo metai. Kryžiuočiai jau 
buvo pasiekė Lietuvos sienas, 
sugriovę lietuvių Klaipėdos pi
lį ir pasistatę savo Memmelbur- 
gą. Prūsų nukariavimas atvėrė 
Lietuvos kunigaikščiams, ypač 
Mindaugui, akis. Reikėjo pasi
rengti sutikti kryžiuočius. Min
daugas sujungė kunigaikštijas į 
vieną Lietuvos valstybę, 1251 
m. apsikrikštijo ir tapo Lietuvos 
karaliumi 1253 m.

1260 m. žemaičiai ir latviai 
sumušė jungtinę vokiečių kry
žiuočių ir kalavininkų kariuo
menę prie Durbės ežero, Latvi
jos pasienyje. Tuo pačiu metu 
sukilo vis pavergti prūsai, ku
riems vadovavo narsus Notan- 
gos didvyris Herkus Mantas, vo
kiečių vadinamas Herkus Mon
te. Žiaurus karas siautė visoje 
Prūsijoje daugiau kaip 10 me
tų; kiti sako — net iki 1274 ar 
1275 m., kol buvo užmuštas va
das Herkus Mantas. Sunaikintos 
vokiečių pilys, miestai su vokie
čiais kolonistais, dvarai, tiltai, 
šventovės. Žuvo labai daug prū
sų, užėjo ligos, badas, grįžo dar 
žiauresni kryžiuočių kariai ir 
sunaikino visa, kas dar buvo li
kę. Didžiausi gyvenami plotai 
virto dykumomis, užaugo miš
kais. Tik užkampiuose paliko 
apytuščiai kaimai. Vokiečių kro
nik. Simonas Grunau rašė: “Bet

Žemaičiai
J. JAKŠTAS

Žemaičiai Lietuvos istorijos 
pradžioje

Iš didelės atisčių protautės ki
lo lietuvių tauta. Ji susidarė iš 
dviejų kilčių, gyvenusių Nemu
no ir iš dalies Neries baseine. 
Su geru pagrindu manoma, kad 
ir jų vardai, aukštaičiai ir že
maičiai, kilo nuo jų gyvenamų 
vietų palei Nemuną: gyvenusie
ji Nemuno žemupyje gavo že
maičių vardą, gyvenusieji jo 
aukštesnėje dalyje — augštai- 
čių. Abu vardai užtinkami jau 
XIII š., kai Lietuvos valstybė 
ėmė kurtis ir iš pat pradžių ap
ėmė abi panemunės sritis. Tada 
jom abiem taikytas ir bendras 
Lietuvos vardas. Jis randamas 
XIII š. pradžioje Vakarų ir Ry
tų šak niuose. Vakarų šaltinis 
— Kvedlinburgo analai kalba 
apie misijonierių Brunoną, žu
vusį “Lietuvos ir Rusios pasie
nyje” 1109 m. Rytų šaltinis — 
vad. Nestoro kronika užsimena 
apie Kievo kunigaikščio žygį į 
Lietuvą 1040 m. Bendras Lietu
vos vardas labai aiškiai pavarto
tas ir Volynės kronikoje 1219 
m., kur kalbama apie 21 lietuvį 
kunigaikštį, atvykusį pas Hali- 
čo - Volynės kunigaikščius tartis 
dėl taikos. Toje pačioje žinutė
je randame paminėtus ir du že
maičių kunigaikščius. Tad iš 
Volynės kronikos išeina, jog 
Žemaitija buvo laikoma Lietu
vos sritimi.

Iš Volynės kronikos minimų 
kunigaikščių iškilęs Mindaugas 
laikė save besikuriančios Lietu
vos valdovu ir po krikšto — ka
raliumi. Centrinė jo valdžios 
sritis — Augštaičiai ir Žemai
čiai jam nevisai priklausė. Jis 
juos buvo perleidęs Livonijos 
ordinui. Žemaičiai, būdami sa
vita bendruomenė, nepasidavė 
Ordinui. Jie kovojo su juo iki 
Durbės mūšio (1260), kai su
muštas Ordinas turėjo jų išsiža
dėti. Žemaičiai vėl prisišliejo 
pr'e Lietuvos valstybės, bet ne
tapo sudedamąja (integraline) 
jos dalimi. Jie paliko savitu po
litiniu vienetu su išsilaikiusia 
kiltine santvarka, su sava diduo
menės valdžia. Tai paliudijo 

Dievas padėjo, broliai laimėjo 
ir sunaikino Sudavijos (Sūdu
vos) žemę, kur šiandien yra miš
kas, išskyrus kelis nevertingus 
kaimus, kurie ten dar stovi. Nuo 
to laiko niekas negyvena Sūdu
vos krašte, ir jis liko dykuma” 
(Dr. M. Anyso "Senprūsių lais
vės kovos”, 264 p.).

“Didelės senprūsių sritys, se
niau su plačiais laukais ir der
lingomis dirvomis, ordino buvu
sios taip sunaikintos, jog dau
gelis vietovių virtusios dyku
momis”, sako Lucas David (Dr. 
M. Anysas, t.p., 272 p.).

Kronin. Simonas Grunau ra
šė: “Dėl ilgų karų, kurie čia vy
ko, ir dėl didelių išgąstingų mi
rimų kraštas yra sunykęs ir var
gu turi trečdalį ankstesnių lai
kų gyventojų” (Dr. M. Anysas, 
t.p., 273 p.).

Prūsų kalbos likučiai
Apie vidurį 16-tojo šimtme

čio, kryžiuočiu ordinui baigiant 
savo gyvenimo dienas ir įsiga
lint Liuterio protestantizmui, 
Prūsijos valdovas hercogas Al
brechtas nutarė parūpinti kate
kizmus prūsų ir lietuvių kalba. 
Nutarimą įvykdė: prūsų kalba 
katekizmas išleistas 1545 m., o 
lietuvių kalba Martyno Mažvy
do — 1547 m.

Kad geriau suprastume prū
siškus žodžius ir sakinius, pra
vartu žinoti, kad katekizmo au
torius prūsiškai gerai nemokė
jo, ypač nemokėjo prūsiškų žo
džių rašyti vokiškais (gotiškais) 
rašmenimis. Tuo metu jau buvo 
sunku rasti gerai prūsiškai kal
bantį žmogų, nes dauguma prū
sų palikuonių jau kalbėjo prūsų 
- vokiečių tarme. Ir prūsų val
dovas Albrechtas vėliau apgai
lestavo, kad prūsišku katekizmu 
mažai žmonių pasinaudojo.

Ištrauka iš prūsiško katekiz
mo. Pirmasis Dievo įsakymas.

“Pirmois” — pirmasis. “Tou 
nitur kittans Deivans turryet- 
way” (Tu neturi kitų dievų tu
rėti). Tai pažodinis vertimas iš 
vokiečių kalbos. Vokiečiai prū
sus krikštijo ir vokiškai mokė 
tikėjimo tiesų bei poterių. Pa
goniška prūsų kalba buvo drau
džiama krikščioniškus poterius 
kalbėti arba melstis. Todėl prū
sai patys pažodžiui vertė, kai to 
reikėjo prūsiškam katekizmui.

tarp mitų ir tikrovės
Amerikiečio veikalas apie Žemaitijos ir Lietuvos jstoriję

XIV š. pradžioje rašęs ordino 
kronikininkas Petras Dusbur
gas, tvirtindamas, kad Žemaiti
ja yra valdoma kilmingųjų (no- 
biles per quos Sametia tune re- 
gebatur). Apie augštaičius, • ku
rių vardas jo kronikoje pirmą 
kartą paminėtas, jis sako: 
“Augštaičiai yra Lietuvos kara
liaus žemė”. Tuo aiškiai pasa
kyta kad XIII-XIV š. sąvartoje 
Lietuvos valstybės kamienas 
buvo augštaičiai ir žemaičiai — 
prie jų prišlietas ar prisišliejęs 
kraštas.

Tuo būdu Lietuvos valstybė 
steigėsi iš dviejų kilčių. Kai 
steigdamas! ji ėmė plėstis į ru
siškus kraštus ir dalį jų sau pa
jungė, tai prie jos dviejų kilčių 
prisidėjo trečioji dalis — Rusia. 
Seniausią žinią apie trilypę Lie
tuvą turime iš Gedimino laikų 
jo sudarytoje taikos sutartyje 
su Livonijos krašto valdovais. 
Joje Gediminas sako: “štai 
kraštai, kuriuose mes nustatė
me taiką: iš mūsų pusės — 
augštaičių, žemaičių kraštas, 
Pskovas ir visi rusių (kraštai), 
kurie yra mūsų valdžioje”.

Trilypė Lietuvos valstybė Ge
dimino laikais ėmė darytis di
džiąja kunigaikštija. Kaip di
džioji kunigaikštija, trilypiame 
pavadinime vietoje augštaičių 
turėjo vis Lietuvos vardą, t.y. 
valstybės kamieną. Tuo keliu 
susidarė beveik standartinis 
L'etuvos valstybės titulas: Di
džioji Kunigaikštija — Lietu
vos, Rusių ir žemaičių. Dažniau 
vartotas sutrumpintas titulas: 
Didžioji Lietuvos Kunigaikštija.

Trys Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos dalys įsitvirtino jos 
pavadinime nuo Jogailos laikų 
ir išsilaikė per visą jos gyvavi
mo laikotarpį. Po padalinimų, 
žinoma, atkrito rusiškoji jos da
lis (ji buvo suliedinta su Rusi
ja). Bet dvi dalys — Lietuva ir 
žemaičiai išsilaikė. Jų abiejų 
senas palikimas buvo dvi vysku
pijos — žemaičių ir Vilniaus. 
Alegoriškai dvi Lietuvos dalis 
pavaizdavo ir Simonas Stanevi
čius žinomoje pasakėčioje “Ark
lys ir lokys”. Dvi Lietuvos dalis 
turėjo galvoje ir žemaitis L. Ju
cevičius, kuris savo veikale

štai kelintiniai skaičiai: an- 
ters (antras), tirtis (trečias), ket- 
virts, pyieks (penktas), vsts 
(skaityti usts — šeštas), sept- 
mas, ašmus, nevvints (devin
tas), dessimpts — dešimtas.
- “Nuson Rekis Christus belą 
prey svvanians maldaisins” — 
mūsų Viešpats Kristus bylo 
(kalbėjo) į savuosius mokinius:

“Jeithy en vvissan svvetan, 
mukinaity vvyssans poganans
— eikit į visą svietą (žmoniją), 
mokykite visus pagonis.

Iš Simono Grunau sudaryto 
žodynėlio:

Caymo — kaimas, kaimo.
Wunde — vanduo 
ruggis — rugiai 
walge — valgis, valgė 
docti — duktė 
galbo — galva 
ranko — ranka 
mutte — motina, motė 
antis — antis (paukštis) 
mergus — mergina, merga 
curpė — batas, kurpė 
paute — kiaušinis, dzūkiškai 
paucis.
Yra prūsiškų žodžių, kuriuos 

sunku atpažinti, pvz.:
geyto — duona 
Thavas — tėvas 
ganna — šeimininkė 
Wielna — švarkas, vilnonis 
Mayse — kviečiai, latviškai 
maize — duona
pevvo — alus, rusiškai — pivo 
grekoy — nuodėmė, griekas 
labbis — geras, labas, latv.
— labs.
Tuos prūsiškus žodžius skai

tydamas, niekas neišdrįs pasa
kyti, kad prūsų kalba buvo arti
ma slavų ar vokiečių kalbai. Ji 
artimiausia lietuvių kalbai, tik 
gramatinės formos dar senes
nės. Tai sakydavo ir Leipcigo 
universiteto prof. Jurgis Gerul- 
lis, garsus baltistas, visų trijų 
baltų kalbų (prūsų, lietuvių ir 
latvių) žinovas. Jis jaudindavo
si, kai kalbėdavo apie prūsų ir 
kryžiuočių karus, prūsų naiki
nimą. 17-me šimtmetyje jau ne
bebuvo nė vieno prūsiškai kal
bančio žmogaus.

Prūsų tauta mylėjo laisvę la
biau už viską. Ji kovojo su pa
vergėju iki paskutinio vyro, ga
lėjusio pakelti ginklą. Prieš 
septynis šimtus metų galutinai 
pateko į vokiečių riterių ordino 
vergiją ir joje užduso. Prūsų 
tauta vergauti nemokėjo.

“Mokyti žemaičiai” kaikuriuos 
asmenis žymi kaip gimusius 
Lietuvoje, kitus — kilusius iš 
Žemaičių. Bene paskutinis dvie
jų Lietuvos dalių paminėjimas 
buvo laikraščio “Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalgos” pavadini
me (1890).

Kadangi Žemaitija nuo pat 
L'etuvos pradžios buvo prie jos 
priglaustas kraštas, bet visdėlto 
nevisai sutapęs su ja, tai turėjo 
ir kiek skirtingą istoriją. Ji bu
vo sąlygojama geografinės pa
dėties, kur ji buvo priekinė lini
ja L'etuvos kovoje su kryžiuo
čiais. Ji atlaikė jų puolimus ir 
dėl nuolatinių karų su jais buvo 
žinoma Vakarų Europoje. Savi
tą Žemaitijos istoriją pradėjo 
plačiai rašyti žemaitis Simonas 
Daukantas. Dėl perplataus užsi
mojimo jis nesiribojo vien Že
maičių istorija, bet dar užgrie
bė ir visą Lietuvą. Todėl jo is
torijos leidėjai “Vienybės Lie
tuvininkų” redaktoriai ar jos 
perrašinėtojas kun. A. Burba 
pakeitė pavadinimą “Historyje 
zemaityszka” į “Lietuvos isto
riją”.

Dabar tenka nustebti, kai 
Daukanto sekėju tapo amerikie
tis istorikas Charles L. T. Pi- 
chel, išleidęs veikalą “Samogi- 
tia” (1975). (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS nr. 8 (177), 

1977 m. spalis. Gausiai iliustruotas 
mėnesinis žurnalas lietuvių ir anglų 
kalbomis. Leidėjas — Antanas F. 
Skirius, 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, CA 90029, USA.

TĖVYNES SARGAS nr. 2 (38), 
1977 m. Politikos ir socialinių moks
lų žurnalas, leidžiamas Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjungos, 
redaguojamas Petro Maldeikio. Kai
na S3. Gaunamas pas administrato
rių A. Balčytį, 6819 So. Washtenaw
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

PASAULIO LIETUVIS nr. 35 (98), 
1977 m. spalis. Mėnesinis bendruo
meninių minčių žurnalas, leidžiamas 
PLB valdybos, redaguojamas Bro
niaus Nainio. Techniniai redaktoriai 
— Pranas Razminas ir Kazys Barz- 
dukas. Administratoriaus adresas: 
St. Džiugas. 7240 S. Mozart St.. Chi
cago, Ill. 60629, USA.
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a h n i ūkiu n: veikloje
AMERIKOS CBS TELEVIZIJOS 

TINKLAS sausio 23 d. vakarą rodys 
filmą apie S. Kudirkos tragediją — 
“The Defection of Simas Kudirka", 
paruoštą "The Jozak Company” 
bendrovės. Pagrindinius vaidmenis 
jame atlieka aktoriai — Alan Arkin, 
Shirley Knight, Richard Jordan ir 
Donald Pleasance. Filmo scenarijus 
bus panaudotas Kalifornijos ir visų 
JAV mokyklų skaitymo programose. 
Jo išleidimą finansuoja net kelios 
didelės bendrovės ir laikraščiai. Ka
lifornijos vaikams bus pridėtas ir 
jiem specialiai skirtas S. Kudirkos 
laiškas, pasakojantis apie Lietuvą, 
jos okupaciją, ten vykdomus žmo
gaus teisių pažeidimus. S. Kudirka 
jiems atskleis priežastis, dėl kurių 
jis pasirinko pabėgimą į JAV, ra
gins juos gerbti Ameriką, branginti 
jos laisvę. CBS televizijos bendrovė 
ryšium su artėjančia filmo premje
ra S. Kudirkai sudarys sąlygas lan
kytis įvairiuose JAV miestuose, da
lyvauti spaudos konferencijose, or
ganizacijų susirinkimuose, televizi
jos programose. Su juo važinės ir 
Lietuvių Informacijos Tarnybos na
rė Daiva Kezienė.

SOL. BIRUTE DABŠIENE, lyri
nis sopranas, dainų ir operų arijų 
rečitalį Los Angeles lietuviams su
rengė Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Programon ji buvo įtraukusi 
G. F. Haendelio, J. Brahmso, W. A. 
Mozarto, E. Korngoldo, H. Villa- 
Lobos kūrinių. Lietuviškajai daliai 
atstovavo O. Metrikienės, B. Bud- 
riūno, V. Jakubėno, G. Gudauskie
nės ir R. Apeikytės kompozicijos. 
Kaikurios jų buvo specialiai para
šytos šiam rečitaliui — O. Metri
kienės "Jaunystė", G. Gudauskienės 
triptikas "Naujagimio sulaukus”, 
pianistės Raimondos Apeikytės kom
pozicinis bandymas "Gulbės ir vė
jai” pagal A. Griciaus tekstą. Solis
tei akompanavo R. Apeikytė, o vie
noje dainoje ir violončeliste Jūratė 
Raulinaitytė. Rečitalio dalyviai už
pildė 400 vietų turinčią salę,

ČIKAGOS LIETUVIAI penktadie
nio vakaronėje Jaunimo Centre su
sitiko su rašytoju Icchoku Meru, 
laimėjusiu Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premiją už romaną "Stripti
zas”. Susitikimui vadovavo poetas 
K. Bradūnas, pakviestas JC direk
toriaus kun. A. Kežo, SJ. Jis at
kreipė dalyvių dėmesį į įdomų fak
tą, kad abu paskutinieji mūsų lau
reatai yra inžinieriai: inž. K. Alme
nas laimėjo “Draugo” romano kon
kursą, inž L Meras — LR Draugijos 
premiją. I. Meras skaitė ištrauką iš 
savo romano "Ant ko laikosi pasau
lis” ir novelę “Senė su žaliuoju ki
birėliu”. Jis taipgi atsakinėjo į dau
gelį įdomių klausimų, liečiančių da
bartinę lietuvių literatūrą, jo įsipa
reigojimą rašyti lietuviškai, Lietu
vos žydų būklę Izraelyje, kultūrinį 
gyvenimą tame krašte.

KAMERINIS VILNIAUS FILHAR
MONIJOS orkestras su vadovu Sau
lium Sondeckiu 1977 m. antroje lap
kričio pusėje ir gruodžio pradžioje 
gastroliavo didžiuosiuose V. Vokieti
jos miestuose ir Austrijoje. V. Vo
kietijoje buvo surengta 16 koncertų, 
Austrijoje — 8. Apie juos duomenų 
atsiuntė Muenchene gyvenantis dr. 
J. Grinius. Kartu su orkestru gastro
liavo du smuikininkai — ukrainietė 
Tctjana Gridenko ir Rygoje gimęs 
Gvidonas Kremeris. Dėl jų antroji 
koncertų dalis visada buvo skiriama 
kompozicijoms orkestrui su dviem 
smuikais. Tarp jų buvo ir 1977 m. 
sukomponuotas Volgos vokiečio Al
fredo Schnittkes "Didysis koncer
tas”, klausytojų sutiktas nevienodai: 
vieni plojo, kiti švilpdavo ar net iš
eidavo iš salės, kaip pvz. Stuttgarte. 
Vokiečių spauda, teigiamai įvertin
dama orkestrą bei jo vadovą S. Son
deckį, išskirdavo ir sol. G. Kremerį, 
kurį nit du kartus rodė V. Vokieti
jos televizija. Sovietų Sąjungos am
basadą jis yra paprašęs leidimo pasi
likti porai metų užsienyje. V. Vokie
tijoje įvykusiuose koncertuose skam
bėjo W. A. Mozarto, F. Schuberto, 
D. Sostakovičiaus bei kitų kompozi
torių kūriniai, bet į juos nebuvo 
Įtraukti lietuviai kompozitoriai. Tik 
Austrijos koncertuose programa bu
vo papildyta M. K. Čiurlioniu ir F. 
Bajoru. V. Vokietijos lietuviai do
mėjosi savo tautiečių iš Vilniaus 
koncertais. Susitikimus su jais su
rengė Mannheime, Muenchene, Stutt
garte. Bonnoje ir Hamburge. Pasak 
orkestro vadovo S. Sondeckio, kon
certų programa iš anksto buvo pa
ruošta pagal sutartį, pasirašytą su 
orkestrą iškvietusią Hoertnagelio 
agentūra. Pastaroji prie oficialaus 
orkestro pavadinimo programose bu
vo pridėjusi skliausteliuose atspaus
dintą papildą: “Kamerinis lietuvių 
orkestras”. Kaikurie lietuviai specia
liai važiavo į Austrijos Salzburgą 
išgirsti M. K. Čiurlionio ir F. Bajoro.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
saviveiklinis “Atžalos" teatras suvai
dino M. Heneckeno ir B. Kolje ko
mediją “Pirmas skambutis", režisuo
tą Ksenijos Dauguvietytės - Sniūkš- 
tienės. Siame veikale ji yra debiuta
vusi prieš 45 metus Kauno dramos 
teatro scenoje su Lulu vaidmeniu. 
Scenovaizdžius premjerai Sydnėjuje 
paruošė Algis Dūdaitis. Vaidmenis 
sukūrė vietiniai aktoriai — H. Slite- 
ris, S. Skorulis, J. Dambrauskas, J. 
Maksvytis, K. Bitinicnė, D. Karpavi- 
čienė. G. žigaitytė, K. Stanionis, E. 
žižytė ir P. Rūtenis.

RUDENS RENGINIUS UŽSKLEN
DĖ estradinių ansamblių koncertai 
"Rudens paradas 77”, surengti Vil
niuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytu
je,’ transliuoti Vilniaus televizijos. 
Juose dalyvavo: Vilniaus filharmo
nijos ansambliai "Nerija”, "Vilniaus 
aidai", M. Suraučiaus vadovaujamas 
vokai inis-inst rumen t alinis ansamblis 
ir Lietuvos buities muzėjaus liau
dies muzikos grupė su vadovu P. 
Mataičiu. Ansambliams talkino dai
nininkai: "Vilniaus bokštų” konkur
so laureatė B. Petrikytė, diploman
tai S. Povilaitis, L. Ceprackas, solis
tai V. Pauliukas, M. Suraučius, G. 
Jautakaitė, L. Ašakaitė, V. Antana
vičius. R. Lilis, L. Urnikytė, A. Ca
pas, dainų autorius ir atlikėjas ak
torius V. Kernagis. Estradinius kūri
nius papildė folklorinė muzika, dai
nos, šokiai, aktoriaus A. Grašio po
rinami seni lietuvių liaudies pasako
jimai. Programą paruošė Vilniaus 
filharmonijos estradinės muzikos 
skyriaus meno vadovas G. Pauga ir 
rež. V. Kernagis.

GERIAUSIŲ LIETUVOS LIAU
DIES TEATRŲ festivalyje "Vil
niaus rampa-77" prizą už įdomius 
kūrybinius jieškojimus laimėjo Nau
josios Vilnios grupė už B. Lavrcnio- 
vo "Žuvėdrų pavasarį". Geriausiu 
režisorium buvo paskelbtas V. Pet
rovas, "Aušros” klubo teatro vado
vas iš Karelijos, pastatęs V. Rozovo 
komediją "Keturi lašai". N. Vilnios 
kultūros rūmuose įvykusiame festi
valyje taipgi dalyvavo liaudies teat
rai: Vilniaus statybininkų kultūros 
rūmų — su G. Kanovičiaus trilogi
ja "Brolis ir sesuo”, respublikinių 
Vilniaus profsąjungos kultūros rū
mų — su A. Griciaus komedija "Pa
langa", Švenčionėlių kultūros rūmų 
— su A. Vampilovo komedija "Pro
vincijos anekdotai”, Vilniaus univer
siteto — su satyrine V. Sukšino pa
saka “Iki trečiųjų gaidžių” ir Vil
niaus kuro aparatūros — su B. Lav- 
reniovo drama "Lūžis”. Festivalį 
praturtino Lietuvos liaudies teatrų 
scenografijos paroda.

PREMJEROS VILNIUJE susilau
kė naujoji konipoz. Juliaus Juzeliū
no opera “Sukilėliai", kurią jis yra 
sukūręs jau 1957 m. pagal V. Myko
laičio-Putino romaną, vaizduojantį 
1861-64 m. maištą Kėdainių apylin
kėse. Libreto autorė — A. Liobytė. 
Operoje teko sumažinti veikėjų skai
čių, pagrindiniais pasirenkant kun.
A. Mackevičių, Katrytę, Petrą, dva
rininką Skrodskį, prievaizdą Pšemic- 
kį, išryškinant baudžiauninkų chorą. 
"Sukilėlius" režisavo operos scenoje 
debiutavęs rež. R. Vaitkevičius iš 
muzikinio Kauno teatro, scenovaiz
džius sukūrė dail. R. Songailaitė. Pa
grindinis muzikinės dalies krūvis te
ko dirigentui J. Aleksai, choro pa- 
ruošėjui A. Krogertui. Katrytės 
vaidmenį atlieka sopranas G. Apa- 
navičiūtė, sukilėlių vado kun. A. 
Mackevičiaus — baritonai E. Kania
va ir R. Vcšiota, Petro — tenorai
B. Tamašauskas ir J. Antanavičius. 
B. Tamašauskas yra Vilniaus konser
vatorijos penkto kurso studentas, 
sol. V. Noreikos mokinys, turintis 
daug žadantį balsą. Skrotlskio vaid
mens atlikėjai yra bosai V. Kuprys 
ir H. Zabulėnas, Pšemickio — teno
rai E. Kuodis ir G. Pamakštys. Ka
dangi opera buvo sukurta 1957 m., 
ji atspindi dar jauną kompoz. J. 
Juzeliūną, tada tik jieškojusį savito 
kūrybinio kelio. "Sukilėlių” išvedi
mas scenon tik po 20 metų nuo ope
ros sukūrimo perša mintį, kad jos 
autoriai ir statytojai buvo susidūrę 
su cenzūros problemomis.

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ rūmuose medžio raižinių parodą 
surengė dail. Petras Rauduvė. Paro
dai jis sutelkė apie 100 savo darbų.

ETNOGRAFINE VAKARONE įvy
ko Kauno politechnikos institute. 
Studentai susitiko su Prienų rajono 
Skriaudžių gyvenvietės kanklinin
kais Antanu Degučiu, Kazimieru Or
lausku, liaudies dainininkais iš kitų 
rajonų. Senovinių darbo ir vestuvi
nių dainų padainavo devyniasde
šimtmetė Marijona Šimkienė iš Kai
šiadorių rajono. Ona Putienė ir My
kolas Malkevičius iš Varėnos rajono 
Pamerkio kaimo.

LIETUVOS IR GUDIJOS KOM
POZITORIŲ SĄJUNGŲ valdybos 
turėjo bendrus posėdžius Minske. 
Šia proga buvo atlikti naujausieji 
abiejų tautybių kūriniai. Lietuviams 
atstovavo pirmą kartą nuskambėjusi 
O. Balakausko “Kalnų sonata" for
tepijonui ir orkestrui, j simfoninį 
koncertą įtraukta V. Barkausko ora
torija "Nusilenk savo žemei”, V. 
Juozapaičio "Antroji simfonija”, J. 
Domarko “Kapričio”. Koncertuose 
dalyvavo dirigentas J. Domarkas, 
valstybinis Kauno choras, pavyzdi
nis Vilniaus moterų choras “Eglė”, 
instrumentinis ansamblis ir grupė 
lietuvių solistų.

GRAŽIŲ ATSILIEPIMŲ susilau
kė Vilniuje gastroliavę du meniniai 
Kanados vienetai — choras "Festi
val Singers” ir pučiamųjų kvintetas 
“Canadian Brass”. Gaila, kad dėl 
netikėtos ligos negalėjo pasirodyti 
sopranas Lois Marshall, vilniečiams 
pažįstama iš ankstesnių koncertų. 
Tarp atliktų kūrinių minimi: J. S. 
Bacho motetas, ž. Aleno “Gloria 
Deo”, G. B. Palestrinos “Stabat 
Mater”, eskimų medžiotojų daina, 
kurios solistu buvo tikras eskimas.

V. Kst.
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R. Cholkan & Co. Ltd.
REAL ESTATE

SWANSEA, puikus vos keliolikos metų senumo originalus tributis, 
vandeniu-alyva šildomas; privatus įvažiavimas; būtinai turi būti par
duotas; atviras pasiūlymas.
PRINCE EDWARD DR. ■ BERRY RD., 3 miegamųjų vienaaugštis, 
pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu; galima tuojau 
užimti; prašoma kaina — tik $78.900.
ROYAL YORK - DUDAS, 8 kambariai per du augštus, balkonai, plius 
4 kambariai rūsyje, 4 prausyklos: vos 6 metų senumo; apšildomas 
plaukiojimo baseinas, gražus kiemas, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu.
JANE • BLOOR, atskiras 7 kambarių namas, 2 prausyklos, vandeniu- 
alyva šildomas; garažas su privačiu įvažiavimu; netoli požeminio sto
ties; prašoma kaina $74.900; namas be skolų.
ROYAL YORK • BLOOR, 5 kambarių vienaaugštis, užbaigtas rūsys 
su atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu, arti Bįoor.
SWANSEA, gražus kvadratinio plano 7 kambarių atskiras namas;
2 prausyklos, užbaigtas rūsys; namas be skolų, gražioje ramioje 
gatvelėje.
INDIAN RD. - BLOOR, atskiras 10 kambarių namas; užbaigtas rūsys, 
kvadratinis planas, platus privatus įvažiavimas su dvigubu garažu; 
viena skola; visai netoli Bloor ir Lietuvių Namų.
HIGH PARK, apie $70.000 įmokėti, 24 butų apartamentinis pasta
tas; gauna apie $66.000 metinių pajamų.
16 įstaigų Jūsų patarnavimui Toronte ir Ontario provincijoj.

P. K E R B E R I S,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

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 J NAMUS

CTEDUAIPC E7IIDC 406 Roncesvalles Avė.
dltrHANd TUKO telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

Auto fits So/cs service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.,
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Sitnnn ę televisionU' * > B-'VZZ Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Skautų kapeliono kun. St. Kulbio, S.I, armonikėlių orkestras Romuvos 
stovyklavietėje Nuotr. V. Bacevičiaus

| Kanados įvykiai J
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Premjeras Mackenzie King, 
Kanadą valdęs 21 metus, paliko 
krūvą savo dienoraščių, kurie 
dabar, pagal Įstatymą, visuome
nei skelbiami po 30 metų. Spau
dos puslapius jau pasiekė jo die
noraščiai, rašyti 1947 m., kai M. 
King buvo 73 metų amžiaus ir 
ruošėsi pasitraukti iš politikos. 
Didžiausias tų metų įvykis jam 
buvo jo šunelio Pat II nudvėsi- 
mas, kuri jis sulygina net su 
Kristaus nukryžiavimu. Kai Bri
tanijos karalius George VI pa
skyrė ordiną “Order of Merit” 
M. Kingui, dienoraštyje buvo 
apgailestaujama, kad tokio or
dino bent po mirties negalėjo 
susilaukti jo nudvėsęs šunelis, 
tūkstantį kartų labiau nusipel
nęs už jį patį. M. King buvo spi- 
ritistinių seansų mėgėjas, 1947 
m. dienoraštin įtraukęs net 32 
savo “vizijas”, kurių dvi lietė 
“susitikimus” su A. Hitleriu.

Kanados augštųjų mokyklų le
do ritulio rinktinė, sudaryta To
ronto universiteto trenerio T. 
Watto, pernai vasarą gavo $50.- 
000 pašalpą iš federacinės val
džios agentūros “Hockey Cana
da”. šių lėšų dėka jai buvo su
daryta galimybė dalyvauti ketu
rių valstybių ledo ritulininkų 
varžybose Grenoblyje, Prancū
zijoje, 1978 m. gruodžio 28-31 
d.d. Neapdairūs rinktinės vado
vai šias žaidynes paankstino vie- 
neriais metais ir įsipareigojo 
sužaisti keletą rungtynių Čeko
slovakijoje. Klaida buvo paste
bėta tik 1977 m. gruodžio pra
džioje, bet tada jau buvo sutar
ti susitikimai su čekoslovakais, 
kurių nebuvo galima atšaukti. 
Gautą pašalpą Grenoblio žaidy
nėms teko išleisti kelionei Ce- 
koslovakijon. Juokingiausia, kad 
rinktinėn buvo įtraukta tokių 
studentų, kurie 1978 m. pabai
goje jau bus baigę studijas ir 
negalės būti Kanados studentų 
atstovais Grenoblio žaidynėse.

Elektros srovę Ontario provin
cijoje tiekianti “Ontario Hyd
ro” bendrovė pasirašė sutartį su 
Denison Mines Ltd. uranijaus 
kasyklomis Elliot Lake, užpirk- 
dama 63.000 tonų koncentruoto 
uranijaus, kuris turės būti pri
statytas 1980-2011 m. laikotar
pyje. Panaši sutartis dėl 36.000 
tonų uranijaus pasirašoma ir su 
Preston Mines Ltd. kasyklomis. 
Spėjama, kad abi kasyklos iš 
“Ontario Hydro” už uranijų 
gaus apie $12 bilijonų. Atrodo, 
joms teks gerokai praplėsti da
bartines savo operacijas ir pa
rūpinti darbo uranijaus kasė
jams. Užpirktas uranijus bus 
naudojamas trijose atominėse 
elektros jėgainėse.

Ontario Hamiltono radijo sto
ties CHML pranešėjas T. Cher- 
ingtonas renka klausytojų laiš
kus, kurie bus įteikti Kvebeko 
premjerui R. Levesque. Tokių 
laiškų jis jau yra gavęs beveik 
40.000 ir tikisi surinkti 100.000. 
Juose pasisakoma už Kanados 
vienybę be antikvebekietišku- 
mo. T. Cheringtonas netiki, kad

tokie laiškai pakeistų premjero 
R. Levesque nuomonę, bet jie 
parodys kvebekiečiams, kad Ka
nadoje yra žmonių, kurie nori 
jų pasilikimo federacijoje. “The 
Toronto Sun” dienraštis paskel
bė panašių laiškų akciją savo 
skaitytojams. Jie siunčiami: Pre
mier R. Levesque, c/o Toronto 
Sun, 333 King St. East, Toron
to, Ont. M5A 3X5.

1976 m. Kanados turizmas su
silaukė $898 milijonų deficito, 
t.y. tiek dolerių kanadiečiai iš
leido užsienyje daugiau už už
sieniečių turistų atneštas paja
mas Kanadon. 1977 m. lapkričio 
mėnesio statistikos duomenys 
pranašauja, kad pernykštis tu
rizmo deficitas gali pasiekti net 
$1,8 bilijono. Tą mėnesį 2,3 mi
lijono kanadiečių lankėsi JAV, 
83.300 — kitose valstybėse. Sve
čių iš JAV buvo sulaukta 1,6 
milijono, iš kitų kraštų — 54.- 
500. Pastebimas nežymus sve
čių pagausėjimas, matyt, dėl 
Kanados dolerio vertės kritimo. 
Finansų ministeris J Chretie- 
nas, siekdamas sumažinti turiz
mo deficitą, jau. prieš porą mė
nesių ragino kanadiečius savo 
atostogas šią žiemą praleisti Ka
nadoje. Kalėdų ir N. Metų ato
stogas J. Chretienas praleido 
Shawiningano miestelyje Kve
beke, bet jo pavyzdžiu nepasekė 
premjeras P. E. Trudeau, išvy
kęs slidinėti į Aspeno vietovę 
Kolorado valstijoje, nors šiam 
tikslui tinkamų kalnų netrūksta 
ir pačioje Kanadoje.

Kanados darbo ministerija 
džiaugiasi streikų sumažėjimu
1977 m. sausio - spalio mėne
siais. Pernai tame laikotarpyje 
dėl streikų buvo prarasta 3.112.- 
570 darbo dienų, o 1976 m. — 
net 10.862.370. Tai liudija eko
nomiją smaugiančių streikų kri
timą dviem trečdaliais.

Federacinė loterija “Loto Ca
nada”, kurios bilietas kainuoja 
$10, nutarė padažninti laimikių 
traukimus. Pagrindinis didžiųjų 
laimikių traukimas dabar bus 
kas antrą mėnesį, paliekant 12 
laimikių po milijoną dolerių, 8 
— po $100.000. Tarpiniuose mė
nesiuose su tuo pačiu bilietu 
bus mažųjų laimikių traukimas, 
kuriam yra paskirta apie $500.- 
000. Bilietai parduodami užkli
juotuose vokuose, kuriuose taip
gi galima rasti priedus — po 
$20, $50, $100 arba papildomą 
antrą loterijos bilietą. Lig šiol 
šios loterijos dėka jau sutelkta 
apie $80 milijonų Montrealio 
olimpiados deficitui padengti,
1978 m. Edmontone įvyksian
čiom Britų Bendruomenės žai
dynėm ir mėgėjiškam sportui.

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Ateitininkų žinios
Yra minčių (ir žmonių), kurie nie

kad nepasensta. Visiems ateitinin
kams reikėtų atkreipti dėmesį į 
šiuos prof. Simo Sužiedėlio žodžius. 
Tai ištrauka iš jo laiško, rašyto 1971 
m. sausio 15 d. Ateitininkų Federa
cijos tarybos posėdžiui Klevelande, 
kur buvo svarstoma ateitininkų ideo
logija.

“Svarbiau už statutų paragrafus 
yra ideologija. Man rodos, kad įvai
rūs jieškojimai modernaus masalo, 
kuris į ateitininkus patrauktų arba 
jų eilėse išlaikytų, yra lengvai užpu
čiamą žvakė ar, dar geriau, pelkių 
žaltvykslė. Mane visada nemaloniai 
nuteikia šnekos apie ateitininkų at
silikimą nuo modernaus laiko, prie
monių ir dvasios. Kas yra tikrai 
krikščioniška, visada buvo ir lieka 
modernu. Mano mintys krypsta į mo
dernaus laiko atšipintą ateitininkų 
ideologinį krikščionišką pagrindą ir 
poveikį vadinamosios situacinės eti
kos. Gal apie tai ir reikėtų daugiau 
svarstyti; apie tikėjimą prieš srovę, 
ne pasroviui. Man rodos, kad tiktai 
tas kasdienybės srautas, prie kurio 
vienaip ar kitaip norima prisiderinti, 
ir nuplauja žymią ateitininkų dalį. 
Žinau, kad tos mano mintys senos, 
kaip sena ir ateitininkija, bet norint 
rasti ką nors naujo, trauklaus ir ga
lingo, reikia pastatyti save Evange
lijos šviesoje ir pasitikrinti, kiek 
mūsų paveikslas dar neša į sekamą 
Kristaus idealą. Jei tai netraukia — 
kokia atominė jėga galėtų paveikti?”

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Alpinizmui lietuviai skiria nemažą 
dėmesį. Yra įsteigta net Lietuvos Al
pinizmo Federacija, vadovaujama 
pirm. Vytauto Viršilo. Kopimas į 
kalnus daugiausia atliekamas Pamy
re ir Tian Sanyje. Pirmą kartą žmo
gaus įveiktas viršūnes lietuviai al
pinistai pavadina lietuviškais var
dais, juos pranešdami Tadžikijos res
publikos Mokslų Akademijos geogra
fijos skyriui. Tokių lietuviškų var
dų susilaukė 10 viršūnių nuo 1959 
iki 1977 m. Štai jos: Tian Sanyje — 
G. Akstinas (4.250 m) ir Lietuvos 
alpinistai (4.050 m), Pietvakarių Pa
myre — Čiurlionis (5.794 m), Done
laitis (5.837 m) ir Lietuva (6.080 
m), Tian Sanyje — Žalgiris (4.850 
m), Pamyro Alajuje — Vilnius 
(4.150 m), Pietvakarių Pamyre — 
Kaunas (5.400 m), Maironis (5.155 
m) ii- Rasa (5.381 m). Paskutinią
sias tris viršūnes — Kauno, Mairo
nio ir Rasos pernai įveikė kaunie
čiai alpinistai: Kęstutis Virbalis, 
broliai Romualdas ir Eugenijus Ba
jorai, dirbdami geodezinėje ekspe
dicijoje. Lietuvos alpinistų pirmeny
bės pernai buvo surengtos Pamyro 
Alajaus kalnuose. Aukso medalius 
laimėjo vilnietis Z. Blaž.aitis ir klai
pėdietis R. Misiukevičius, įkopę į 
šiaurės rytų Zamin Karoro viršūnę 
(4.630 m). Sidabro medaliai teko 
vilniečiams A. Šukiui ir A. Petraus
kui, įveikusiem 4.702 m augčio tu
rinčią Centrinę viršūnę. Vakarinį 
tos pačios viršūnės petį (3.910 m) 
nugalėjo bronzos medalio laimėtojai 
— vilnietis V. čapkevičius ir šiau
lietis L. Buika. Pirmą kartą sureng
tas “Žalgirio” draugijos alpinizmo 
varžybas laimėjo vilniečiai Z. Blažai- 
tis ir A. Šukys.

Sovietų Sąjungos ledo ritulio B kla
sės pirmenybėse žaidžia dvi kaunie
čių komandos — “Žalgiris” ir “Ban
ga”. Abiem komandom pirmenybių 
pradžia buvo nesėkminga, žalgirie
čiai pralaimėjo ketverias rungtynes, 
įsileisdami net 38 įvarčius. Vėliau 
jiems pavyko išsikovoti tris taškus, 
sužaidus lygiomis 3:3 su Vologdos 
torpediečiais ir sekančiame susiti
kime juos įveikus 3:2. Per ketverias 
pirmąsias rungtynes nė vieno taško 
nelaimėjo ir kauniečių “Banga”. Du 
kartus “Banga” pralaimėjo “Belomo- 
reco” komandai — 0:10 ir 2:4.

FLYNN’S gėlių krautuvė
(savininkai latviai)

Gėlės Įvairioms progoms. Pristatoma 2 kart

K

5
Gėlės Įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- 

____ _ tvarko gėles vestuvėms. Adresas:
139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424

&

FLORIDA THE FARGO MOTEL
10810 Gulf Boulevard 
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (813) 360-0878

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, Treasure 
Island centre, gražiausiame pajūryje. Miegamieji 
kambariai, kambariai su virtuvėmis ir apartamen
tai. Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir teniso 
aikštės, šventovės, krautuvės ir t.t.

Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 
ALFONSAS IR TERESE ZEBERTAVICIAI

R E AL ESTĄ T E L T D.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIU NAMU

I ACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.

BLOOR SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas lūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

NETOLI IRISIKELIMO parapijos šventovės keturbutis. Gražūs, 
erdvūs butai po 4 kambarius. Alyva šildomas. Keturi garažai. Nedi
delis įmokėjimas ir viena atvira skola.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, prabangus vienaąn^ - m 9?Ho sklypOi 4 mie. 
Son1 3vm°der"i0^”k RŪMO ’..riai. Prašoma kaina tik 
$89.000. Vertas da,v ** **u.

QUEEN-CALENDER, atskiras plytų -r {X. S3 augštus; 3 mo- 
dermos virtuves ir prausyklą q U MJvyje su visais įrengimais. 
Testamentinis palikių p uk $55.000.

INDIAN RD. ARTI BLOOR, atskiras mūrinis namas, 3 augštai, 4 
kambariai pirmame augšte; labai gerame stovyje; privatus įvažiavi
mas, dvigubas garažas. Įmokėti apie $25.000.

VARSITY-DUNDAS, 6 kambariai, su užbaigtu rūsiu; namas apie 18 
metų senumo, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.

WESTON RD.-EGLINTON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Įmokėti apie $25.000.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

Taupyk ir skolin k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame m jb m JB m Jį M 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8'/4% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą 
71/2% už spec, taupymo sąsk. 
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 18 i

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9’Zį% už mortgičius

v
iii jonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto 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

(Uattahtan Ari jHentarials
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Tradicines baltiečių plaukimo pir
menybes Klaipėdoje laimėjo Estijos 
rinktinė su 206 taškais, antroje vie
toje palikusi Lietuvos rinktinę, su
rinkusią 178 taškus. Estijos atstovai 
laimėjo 14 rungčių iš 22, Lietuvos — 
6. Prie lietuvių pralaimėjimo daug 
prisidėjo nedalyvavimas V. Penkaus- 
kaitės, A. Juozaičio ir kelių kitų 
plaukikų, kurie tuo metu ruošėsi 
tarptautinėms varžyboms sovietų 
rinktinėje. Pirmenybėse buvo pa
gerintas Lietuvos 4 x 200 m estafe
tės rekordas iki 8 min. 13,8 sek. 
Naujus Lietuvos jaunių rekordus 
pasiekė: 200 m plaukime nugara — 
vilnietė A. Jonikaitė (2 min. 32,2 
sek.), 100 m plaukime delfinu — 
vilnietis R. Aniulis (1 min. 1,2 sek.). 
Pabaltijo čempijonais tapo šaulietė 
R. Varanavičiūtė, klaipėdietė N. 
Gruodytė ii- kaunietis H. Savičius, 
laimėję po dvi pirmąsias vietas. Lat
vijos plaukikams teko III vieta.

Pajieškojimai
Artimieji Lietuvoje jieško Zuza

nos Vaičiulionienės, gyvenusios Sud- 
buryje ir Elliot Lake vietovėje. Ji 
pati arba žinantys apie ją prašomi 
atsiliepti “T. Žiburių” administraci
jos adresu.

Prašomi atsiliepti Meškelytė Lėnė, 
d. Juozo, ir Meškelis Vytautas, šių 
asmenų jieško giminės iš Lietuvos. 
Rašyti: Pranas Staskonis, Kaunas, 
Vėjo g-vė 34a - 2, Lithuania.

Louis Temporale—- oficialus skulptorius —
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieko įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., -r-_i m rten Lietuviams daroma
t * o m . • Tel. 533-5454 muaiahuToronto 3, Ontario NUOLAIDA

DDAfDTCC REAL ESTATE LTD 
r IYUviIvILOD 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A> BllŪdŽlUS
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “Tž” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

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 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Išeivija permažai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

lageryje Mordovijoje). Ypač la
bai persekiojamas P. Plumpa, 
nes yra religingas žmogus. La
bai blogoje padėtyje yra J. Ka- 
džionis, buvęs partizanas, atka- 
lėjęs 25 metus. Tokių asmenų 
niekur neregistruoja gimtaja
me krašte, net neleidžia jame 
numirti. Jis reikalingas skubios 
pagalbos. Petras Kavaliukas, 
taip pat buvęs partizanas, atka- 
lėjęs 25 metus, gyvena Daugpi
lyje, Latvijoje, o jo tėvai — 
Lenkijoje. Į savo tėvynę Lietu
vą negali grįžti. A. Pašilis yra 
paleistas, bet serga džiova. Taip 
pat teko susitikti su kalinamais 
estais — Mattiku, Vaikmae, 
Valdmannu, latviais — Gunars 
Rode, Akselbaumsu ir kitais. 
Mano parašytoje knygoje nema
žai vietos skirta ir Baltijos 
kraštams.

• •c
— Ar baltiečiai kaliniai lage

riuose bei kalėjimuose gauna 
daug pagalbos iš užsienio tau
tiečių?

— Labai mažai.
Iš šių atsakymų buvo matyti, 

kad išeivijos baltiečiai perma
žai rūpinasi kalinių likimu. Šio
je vietoje lyg ir piršosi mintis, 
kad reikėtų pasimokyti šioje sri
tyje iš žydų. Pastarieji toje sri
tyje daug stipriau veikia ir žy
miai daugiau laimi.

Baigiant pokalbi, J. Vudka 
pabrėžė, kad sovietų kone, sto
vyklose visų tautų kaliniai yra 
vieningi. Vieningai esą turėtų 
veikti ir visos tautybės išeivi
joje.

Pokalbyje dalyvavo apie 20 
asmenų. Jam pirmininkavo Ka
nados Baltiečių Federacijos 
pirm. Leivat. Iš lietuvių dalyva
vo 3 asmenys. Dl.

Litografijos “Pressa” Kaune darbininkai, surengę įmonės patalpose pagerbtuves savininkui Jonui Adomavičiui 
(I eilėje viduryje) 60 metų amžiaus sukakties proga 1939 m. birželio 24 d. ši augštos kokybės spaustuvė aptar
navo daugelį valstybinių įstaigų ir verslo įmonių. Rusams okupavus Lietuvą, spaustuvė buvo nusavinta ir vedėjų 
paskirtas žydų tautybės šios spaustuvės darbininkas. Jis tos pareigos atsisakė ir pranešė savininkui. Jo dėka pavyko 
išgelbėti keletą svarbių dalykų. Jam priklauso savininko ir kitų lietuvių pagarba

Tėviškės Žiburiai•1978. I, 12 — Nr. 2 (1457) • 9 psl.

^TORONTO"

A + A
kunigui ŠUKIUI 
mirus Lietuvoje,

jo brolį ANTANĄ su šeima liūdesio valandoje 

giliai užjaučiame —

J. ir A4. Paukščiai

Neužmirštama Watergate byla

CECILIJAI VENCKUVIENEI

mirus, jos vyrą AUGUSTINĄ, dukteris — ALDO
NĄ ir IRENĄ, sūnų AUGUSTINĄ ir jų šeimas gi
liai užjaučiame —

Angelė ir Leonas Baltučiai
Sudbury, Ont.

Pagarsėjusi Watergate byla 
Amerikoje,kuri privertė atsista
tydinti prezidentą R. Niksoną, 
buvo supainiota ir išpūsta kai
rios linkmės žurnalistų, taip kad 
eiliniam žmogui buvo sunku su
sigaudyti ir suprasti esmę to 
skandalo. Dabar buvęs to įvykio 
dalyvis Howard Hunt savo kny
goje “Undercover” aprašė, kaip 
visa tai susiklostė.

H. Hunt, Amerikos centrinės 
žvalgybos agentas, buvo pa
kviestas specialaus advokato 
Colson Niksono administracijo
je kaip patarėjas ypatingiems 
reikalams valstybinio saugumo

BONIFACUI PETRŪNUI

staiga mirus Lietuvoje, sūnų JURGĮ ir šeimą giliai 
užjaučiame bei kartu liūdime —

/. ir At Užgiriai G. ir O. Barkauskai

BIRUTĖ KERŠYTĖ iš Hamiltono, Ont., atidarė

papuošalu ir brangenybių
- krautuve . K

H

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

ĮiBiillBglIĮĮiiailgsilHHlHfĮlIIMil

JEWELRY FACTORY Ine

FUL CHAPIL 2180 Hurontario St.. 279-7MS

srityje. 1971 m. rugsėjo mėn. 
Hunt su keliais specialistais, va
dovaujamas kito agento Gordon 
Liddy, įsibrovė į psichiatro dak
taro Fielding patalpas Los An
geles mieste, nes buvo manoma, 
kad dr. Fieldingo pacientas D. 
Ellsbergas bei pastarojo bend
radarbiai teikia slaptas valsty
bines žinias Sovietų Sąjungai. 
Ellsbergas buvo paskelbęs spau
doje iš Pentagono slaptų doku
mentų kaikuriuos duomenis. 
Tas įsibrovimas nebuvo susek
tas, bet nieko inkriminuojančio 
Ellsbergą nebuvo rasta.

1972 m. pavasarį Liddy pra
nešė Huntui, kad gauta žinių, 
jog Kubos valdžia lėšomis re
mia JAV demokratų partijos 
rinkimines pastangas išrinkti 
McGovern prezidentu. Su Bal
tųjų Rūmų bei Niksono padėjė
jų žinia 1972 m. gegužės 27 d., 
vėl Liddy ir Hunt vadovaujant, 
buvo įsilaužta į Watergate rū
muose, Vašingtone, esančias de
mokratų partijos patalpas tų ži
nių patikrinti. Ar per išdavys
tę, ar per rūmų sargo budrumą 
įsilaužimo metu buvo iššaukta 
policija ir įsibrovėliai buvo su
imti. Nors Liddy ir Hunt diri
gavo įsilaužimą lauke “walkie - 
talkie” aparatais, bet ir jie vė
liau buvo apkaltinti.

Jaunas prezidentūros advoka
tas Dean (tas pats, kuris savo 
iniciatyva liepė Bostono jūri
ninkams atiduoti Simą Kudir
ką rusams), savo kailį gelbėda
mas, išplepėjo apie Los Ange
les nelegalų įsibrovimą, • jieš-

kant Ellsbergą kaltinančių do
kumentų, taipgi išdavė ir kitus 
nevisai legalius žvalgybos agen
tų darbus. Dean parodymų dėka 
Ellsbergas buvo išteisintas už 
slaptų dokumentų paskelbimą, 
nes jo asmeninė laisvė buvusi 
“pažeista”, kai buvo nelegaliai 
įsibrauta į jo gydytojo kabinetą.

Teisėjas Sirica, kairiųjų pa
žiūrų, nuteisė visus planuotojus 
ir vykdytojus gana griežtomis 
kalėjimo bausmėmis. Taip iš ga
na menkai atrodančio dalyko 
spauda ir televizija padarė labai 
didelį. Dėlto sugriuvo visas val
džios aparatas nuo paprasto sei
fo atidarymo specialisto, žval
gybos agentų, prezidentūros ad
vokatų ir patarėjų, kabineto na
rių iki paties prezidento Nikso
no. Viskas sugriuvo lyg kortų 
namelis. Niksonas gal būtų ir iš
silaikęs, bet nesunaikintos įkal
bėtos juostos apkaltino ir jį.

Buvę Amerikos prezidentai 
— Rooseveltas, Kennedy ir 
Johnsonas taip pat yra padarę 
nevisai legalių veiksmų, bet tuo 
laiku niekas tų dalykų neišgar- 
sino, ir viskas praėjo tyliai.

Šaulys

390 Bay St., 16 augštas, Suite 1604
Toronto, Ontario M5H 1N6

Atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 6 v.v., 
šeštadieniais — 11 v.r. - 3 v.p.p., arba susitarus 
telefonu 368-7263.

Lietuviams, atnešusiems šią “TŽ” iškarpą, duodama 10% nuolaida

$1 I i i

Pažįsta pats save
Šeimininkas į naują gyvento

ją:
— Ar pažadinti tamstą 7 v. 

ryto?
— Galite pamėginti, bet nesu 

tikras, ar apie tą laiką būsiu 
grįžęs į namus . . .

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ" metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrų į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus 

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER
• Patarnavimas lietuvių kalba
• Nemokamas namų įkainojimas
• Didelis namų pasirinkimas

R. Stasiulis 245-1297
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1 K8
įstaigos telefonas: < 3323

Lietuviška
maisto

krautuvė
2899 Bloor St'. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

SIUNTINIAI Į BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

šeštadieniais 9 v.r. ----  4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Miesto leidimas E-1079
Nemokamas įkainojimas

Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612
RETENYBĖ!

Parduodamas
dr. J. Basanavičiaus 
redaguoto laikraščio 
“Aušra” pilnas 1883 

metų rinkinys:
nr. 1-10, iš viso 300 puslapių. 
Visi numeriai įrišti vienoje 
knygoje, kietais viršeliais. 
Labai gerai išlaikytas rinki
nys. Parduodamas varžytynių 
būdu. Pradinė kaina — $3000 
(kanadiškų). Pasiūlymus siųs
ti iki 1978 m. vasario 28 d. 
šiuo adresu: "Tėviškės Žibu
riai", 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3, 
Canada.

Belgrado konferencijoje (Ka
nados delegacijos sudėtyje) da
lyvauja ir parlamento atstovas 
Charles L. Caccia iš Toronto 
(Davenport). Jis nuoširdžiai rū
pinosi ir pavergtųjų reikalais. 
Laiške KLB pirm. J. R. Sima
navičiui jis pranešė pasinaudo
jęs lietuvių paruošta dokumen
tacija, liečiančią ypač religinę 
sritį. Esą jis kalbėjęs su Sov. Są
jungos delegacijos nariu Kon- 
dračevu, kuris tvirtinęs, kad re
ligija Sov. Sąjungije nevaržo
ma, bet, kai piliečiai pradeda 
veikti prieš sovietinę valdžią, 
yra baudžiami. Kanadiečiui bet
gi turėtų būti aišku, kad sovie
tinė valdžia išleidžia religiją 
varžančius potvarkius ir jų ne
vykdymą laiko priešinimusi 
valdžiai, t.y. politine veikla. — 
Minėtasis Ch. L. Caccia (italų 
kilmės) taip pat kalbėjo su Va
tikano delegacijos nariu mons. 
Fortunato Baldelli, kuris pareiš
kė turįs lietuvių dokumentaci
ją ir kad tuo reikalu kalbėjęs su 
dr. D. Krivicku. Monsinjoro 
nuomone, religijos būklė Lietu
voje esanti rimta, tačiau paleng
va ji pagerėsianti.

Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius, skrisda
mas į JAV-bes, buvo sustojęs 
Toronte ir 1977 m. gruodžio 23 
d. Prisikėlimo par. posėdžių 
kambaryje turėjo pokalbį su tė
vais mokinių, kurie mokosi Va
sario 16 gimnazijoje. Jis plačiai 
papasakojo apie gimnazijos 
darbą ir jos rūpesčius.

Dienraštis “The Toronto 
Sun” š.m. sausio 5 d. laidoje, 
aprašydamas gimnazijų krepši
nio rungtynes, išspausdino ilgą 
rašinį antrašte “Note of con
cern for Leo Rautins”. Jame 
sakoma, kad Leonas yra iškilus 
krepšinio žaidėjas, jau priimtas 
į Kanados rinktinę. Jis tesąs 17 
m. amžiaus ir lankąs Sv. Myko
lo gimnaziją. Jo dėka gimnazi
jos komanda “Blue Raiders” 
lengvai nugalėjusi varžovę —- 
“Senator O’Connor” komandą. 
Kaikurie žaidėjai esą žiūri į 
Leoną su tam tikru pavydu. 
Pvz. varžovės komandos vado
vas buvęs pašalintas iš rungty
nių dėl Ledno kaltės. Pastaro
jo komandos vadovas tai panei
gęs. Esą Leonas neturi jokių 
privilegijų ir kartais yra net 
apkabamas pavydžių žaidėjų.

Mirus a.a. S. Kalūzienei, šei
mos pageidavimu, vietoje gėlių 
236 SLA kuopa paskyrė $15 au
ką “T. Žiburiams” paremti.

Iš Lietuvių savišalpos drau
gijos “Mindaugas” Argentinoje 
gautas laiškas, kuriame prašo
ma siuntinėti jai “TŽ” nemoka
mai oro paštu. “Mums būtų la
bai malonu užsimokėti prenu
meratą, bet mūsų pinigais tai 
yra neįmanoma, nes vienas jū
sų doleris senaisiais mūsų pini
gais išeina 52.300 argentiniškų 
pezų ir vis dar kyla”. Jei kas 
galėtų ateitį į pagalbą, prašome 
pranešti “TŽ” administracijai. 
Už vienerius metus reikėtų su
mokėti $32.

Naujas mokyklos komitetas. 
1977 m. lapkričio 19 d. įvyku
siame visuotiniame Maironio 
mokyklos tėvų susirinkime bu
vo išrinktas naujas komitetas, 
kuris pirmame posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. P. Do- 
vidaitis, vicepirm. B. Jonienė, 
sekr. K. Batūra, nariai — G. 
Gaižutienė, B. Prakapienė, O. 
Ažubalienė, D. Karosas. A. Vai
čiūnienė yra mokyklos iždinin
kė. Revizijos komisija: V. Sen- 
džikas, B. Saplys, H. Sukauskas. 
Naujasis mokyklos tėvų komi
tetas nuoširdžiai dėkoja klebo
nui kun. P. Ažubaliui už salę 
mokyklos vakarui ir M. Aršti- 
kaitienei už gėles.

Pagal a.a. Juliaus Pargaliaus- 
ko testamentą Maironio mokyk
la gavo $1500. Tėvų komitetas 
už tą mokyklos geradarį užpra
šė šv. Mišias. Būtų labai gražu, 
kad ir daugiau tautiečių savo 
testamentuose prisimintų lietu
višką mokyklą.

Aukų rinkimas Pasaulio Lie
tuvių Dienom Toronte vyksta 
sėkmingai. Praėjusį sekmadienį 
Lietuvos Kankinių parapijoj, 
Prisikėlimo parapijoj ir Toron
to Lietuvių Namuose surinkta 
$641. Anksčiau Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Išganytojo 
parapijoj surinkta $200. Auko
tojams tariame lietuvišką ačiū. 
Aukoti galima dalimis ir papil
domai. Aukos bus renkamos 
kiekvieną sekmadienį visose pa
rapijose ir Toronto Lietuvių Na
muose. Vėliau paskelbsime pil
ną auktojų sąrašą. Neaukojusius 
prašome prisidėti, nes PLD iš
laidos labai didelės. Aukas gali
ma siųsti čekiais ar pašto perlai
domis: Pasaulio Lietuvių Die
nos, 1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8.

PLD finansų komisija
Okupuotos Lietuvos pogrin

džio laikraštis “LKB Kronika” 
JAV Kunigų Vienybės rūpes
čiu verčiamas į anglų kalbą ir 
bus išleistas atskira knyga. Tos 
“kronikos” laisvąjį pasaulį pa
siekė jau 29 numeriai. Jiems iš
leisti telkiamos lėšos. Toronte 
aukas šiam reikalui priima Pri
sikėlimo parapijos vadovybė. 
Iki šiol paaukojo po $135 šie)
asmenys: P. A. Viskontas,'
N. N., dr. N. N., A. Dailydė,
G. Sernas, P. E. Bumeisteris,
Vyt. Petrulis.

Kalendoriai. Sieninius 1978 
m. kalendorius išleido kredito 
kooperatyvai — “Paramos” ir 
Prisikėlimo parapijos, o knygi
nio formato — Prisikėlimo par. 
ekonominė sekcija.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. W. Dau

giniui už $50.00 parama mūsų veik
lai.

Dainuojantis Toronto vienetas 
“Volungė”

PADĖKA
Dr. Jonui Yčui, A. Yčienei, V. 

Balsienei, dr. J. Urbaičiui, dr. A. 
Valadkai. dr. .1. Sungailai, sustipri
nusiems mano sveikatą, ir tai nc- 
pirmą kartą, nuoširdžiai dėkoju.

C. B. Pūdymaitis

Pajamų mokesčio blankus užpildo
MARK TUOMOLA, B.A.

191 Eglinton Avė. E. No. 206 
(Finnish Credit Union Building) 488-1801

Dyk INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS fTGDENCiT
nDrcnrp realestate. 

w. G.UKiLoilrjri realtor 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
^sso^bluorTtbefi^es^TsungtoT'ontTriT**

MEDUS -
reikalingas sveikatai

i Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r.— 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

Balio Maskeliūno ištaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

All Seasons Travel, B.D.
2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 

$ pasaulyje skambinti 

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST.Z TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogovvski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namą — Gyvybės
& MM MMMIU 9^9* * Automobilių
9 ŲC * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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įvyks pries pat
Užgavėnes -

MENINI PROGRAMĄ atliks jaunimas— kylanti solistė ANITA PAKALNIŠKYTĖ, akompanuojama L. Marcinkutės 
ir garsėjantis dainos vienetas "VOLUNGĖ

BUS DIDŽIOSIOS IR MAŽOSIOS LOTERIJOS 
laimingų bilietų traukimas. Galėsite laimėti spalvotų 
televizija, mūsų menininkų dailės darbų, radijo 
priimtuvo ir daug kitų vertingų dalykų
BUS VALGIŲ BUFETAS, baras, linksma šokių muzika

Baliaus pradžia - 7 v.v., 
meninės programos - 7.30 v.v
Stalus (po 10 asmenų) rezervuoti "TŽ" administracijoje 
darbo valandomis telefonu 275-4672
Bilietai — $5 asmeniui, studentams — $2.50

Visus maloniai kviečiame dalyvauti ir šiuo spaudos renginiu pasidžiaugti -

vasario 4, 
šeštadieni, 
ANAPILIO 
salėje
Rengėjai

-*-4-

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kalėdų nakties Mišiose daly

vavo daug žmonių. Bernelių Mišios 
prasidėjo su procesija, kurią suda
rė jaunimas, kuris Mišių metui pa
siliko prie altoriaus. Mišias atnaša
vo ir pasakė pamokslą klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius. Lekcijas 
skaitė jaunimas. Jauniausieji par. 
vaikai atnešė duoną ir vyną Mišių 
aukojimui. Choras, vad. muz. A. 
Ambrozaičio, giedojo kalėdines 
giesmes. Po pamaldų visi buvo pa
kviesti į svetainę vynui ir kavai, 
kurią paruošė par. komitetas.

— Gruodžio 18 d. AV par. salėje 
įvyko lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė, kur dalyvavo ir šios parapi
jos šeimos. Mokyklos vedėja M. Jo- 
nynienė trumpu žodžiu mokyklos 
vardu sveikino visus atsilankiusius 
tėvus ir svečius. Rašinėlį apie Kū
čių vakarą paskaitė Daina Piečaity- 
tė ir Romas Staškevičius (abu VIII 
sk.). Buvo paruoštas kalėdinis pasi
rodymas pagal anglų komiką “Snoo
py”. Iškelta pamokanti mintis —

mokyklą su pasižymėjimu (reward) 
muzikoje. S. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Kalėdinės nuotaikos Aušros 

Vartų parapijoje buvo labai pakilios. 
Čia pirmieji pasireiškė skautai, su- 
ruošdami tradicines Kūčias.

— Pensininkų klubas “Rūta” savo 
nariams irgi suruošė Kūčias. Jos bu
vo labai įspūdingos ne tik lietuviš
kais tradiciniais valgiais, bet ir ap
eigomis. Bernelių Mišios AV šven
tovėje pradėtos religiniu koncertu. 
Chorui talkino solistai G. čapkaus- 
kienė, kuri specialiai atskrido iš Flo
ridos, ir A. Keblys. šventovė buvo 
pilna žmonių. Daug montrealiečių 
Kalėdų proga buvo išvažiavę į Flori
dą, bet jų vietas užpildė iš kitų vieto
vių svečiai. Mišias atnašavo kun. J. 
Kubilius ir nuoširdžiai pasveikino vi
sus, taip gausiai susirinkusius. Po 
pamaldų svetainė buvo pilna dalyvių. 
Jie vaišinosi vynu ir įvairiais skanu
mynais. Čia ' ilgai skambėjo kalėdi
niai sveikinimai ir linkėjimai.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti
š.m. sausio 22, sekmadienį, 3 v. p. p., 
LIETUVIŲ NAMŲ Gedimino Pilies 

re™!,® SIMPOZIUME
“Lietuvių Namai ir lietuvybės ateitis” 

Simpoziumo paskaitininkai: Gintautas Beresnevičius, 
Gabija Juozapavičiūtė, Algis Senkus ir Gaida Visockytė. 
Simpoziumui pirmininkaus dr. Antanas Pacevičius. 
Pertraukos metu dalyviai bus pavaišinti kava ir pyragaičiais.

Simpoziumą rengia Lietuvių Namų 
visuomeninės veiklos ir vajaus komitetas

I

TORONTO MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS “TAURAS” 

maloniai kviečia visus atsilankyti į Klubo metini

šokius i
1978 m. sausio 14, šeštadienį, 7 v. v., Lietuvių Namuose
* Šokiams gros Kaminsko "Muzika" I$ilietlJ kaina - Stalus rezervuoti pas W. Drešerį
. „ v . . .... pensininkams ir tel. 233-3334 vakarais arba pas
* Bus žvėrienos vakariene ir studentams — $2. J. Lasį tel. 535-7051.

turtinga loterija valdyba

U TORONTO"
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Pasibaigus Kalėdų atostogoms, 

tęsiami šventovės ir salės užbaigia
mieji darbai. Šventovėje dar neįdė
ti kilimai, suolai, nėra altoriaus, 
triumfuojančio Kristaus statulos. 
Langų vitražai, gaminami dail. Al
berto Eis,kaus, gerokai pažengę į 
priekį. Jie bus visi kartu atgabenti 
į Anapilį ir paties dailininko įdėti. 
Triumfuojančio Kristaus statula ga
minama dail. Ramojaus Mozoliausko 
Čikagoje.

— šventovės statybai aukojo $500: 
E. J. Čuplinskai, $300: č. B. Pšez- 
dzieckiai; po $200: M. A. Vaišvilai, 
Ad. A. Kuniučiai; po $100: J. Gipas, 
A. G. Valiūnai, H. I. Matušaičiai, R. 
Žiogarys, K. V. Gapučiai. Gerada
riams nuoširdi padėka.

— Sausio 9 d. liet, kapinėse palai
dota a.a. Marija Glizickienė iš Sud- 
burio, Ont. Velionės artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Tikybos pamokos vaikams, be
siruošiantiems pirmajai Komunijai, 
vyksta sekmadieniais 10.15 v.r. kle
bonijos patalpose.

— Šį pavasarį naujoje šventovėje 
bus teikiamas parapijos vaikams Su
tvirtinimo sakramentas. Apie re
gistraciją ir pasirengimo laiką bus 
pranešta artimiausioje ateityje.

— Sekmadieniniai aukų vokeliai 
padedami Anapilio priesalyje. Pa
geidaujama, kad šeimos ir pavieniai 
asmenys juos paimtų, ir panaudotų 
sekmadienio aukoms. Pagal juos iš
duodami kvitai atleidimui nuo paja
mų mokesčių.

— Naujoji parapijos salė jau baig
ta. Belieka užbaigti jos virtuvė, kuri 
bus naudojama atskirai nuo Anapi
lio virtuvės. Darbai vykdomi talkos 
būdu.

— Mišios: šį sekmadienį, 10 v.r., 
už a.a. Stasį Perminą, 11 v. už a.a. 
Joną Stelionį ir a.a. Stefaniją Bort- 
kevičienę.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyriaus narių su
sirinkimas įvyks sausio 15, sek
madienį, po 11.30 v. Mišių, Pa
rodų salėje. Kalbės E. Senku
vienė tema “Moterų teisės”. 
Kviečiame nares ir viešnias at
silankyti. Valdyba

PARDUODU tautinius drabužius.
Telefonas 762-2415 Toronte.

PETALS GĖLIŲ KRAUTUVĖ. 
Gėlės įvairiom progom. Ypatingai 
patyrusi vestuvinių gėlių sutvarky
me. Nemokamas pristatymas visam 
Toronte: į ligonines, laidotuvių na
mus ir t.t. 1574 Bloor St. W., To
ronto, Ont. Tel. 537-9070, namų 
763-6256. Savininkė V. SIMINKE- 
VIČIENĖ.

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533-3022.

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai užjaučiame Aldoną Vai

čiūnienę, Amerikoje mirus tėveliui 
S. Radžiui.

— Pirmosios Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramento pasiruošimui pa
mokos — po 10 v. Mišių seselių na
muose.

— Jaunimo choras gieda per 10 v. 
Mišias ir tuoj po jų daro repeticiją.

— Aukų vokeliai 1978 m. jau se
niai išsiųsti. Jei kas dar nebūtų ga
vęs, prašoma kreiptis į parapijos raš
tinę.

— Pakvitavimai už 1977 m. aukas 
bus netrukus siuntinėjami aukoto
jams. Taip pat bus pradėta ruošti 
metinė par. apyskaita ir aukotojų 
sąrašai. Jei kas nenori, kad būtų 
skelbiama pavardė, prašome praneš
ti raštinei.

— Par. tarybos finansų sekcija iš
leido 1978 m. kalendorių knygos for
mato. Jis yra išsiųstas Kanados lie
tuviams. Prašoma auka spausdinimo 
išlaidoms padengti.

— Bilietai į sukaktuvinį banketą 
ir Čikagos “Dainavos” ansamblio 
spektaklį “Kūlgrinda” balandžio 15- 
16 d.d. bus greit pradėti platinti.

— Mišios šeštadienį, 8 v. — už 
Antaną Balnį, užpr. žmonos; 8.30
— už Jurgį Smolskį, užpr. žmonos; 
9 v. — už Veroniką Kesiūnienę, už
pr. K. Juknevičienės; 9.30 v. — už 
Vincą Pauliukaitį, užpr. V. M. Sima
navičių; 10 v. — už Juliją Daunienę,
— metinės; užpr. vyro; sekmad., 8 
v. — už Oną ir Motiejų Plioplius, 
užpr. A. Plioplio; 9 v. — už Mykolą 
Dervinį, užpr. žmonos; 10 v. — už 
Pijų ir Adelę Adomavičius, užpr. V. 
M. Indrišiūnų; 11.30 v. — už parapi
ją; 7 v.v. — už Bronių Čepaitį, užpr. 
K. B. Čepaičių.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje daly

vavo 200. Svečių knygoje pasirašė: 
M. Latvaitienė -iš Albertos ir dr. V. 
Dargis iš Čikagos.

— LN šachmatų klubas labai pa
tenkintas C klasės I v. laimėjimu. 
Sausio 8 d. sudarė komandą B kla
sės turnyrui: J. Jurcevičius, A. Kuz- 
marskis, M. Abromaitis, J. Usvaltas, 
J. Galinaitis, J. Urbonas, J. Ranonis, 
A. Sabaliauskas. Vadovauja R. Vai
čaitis ir V. Genčius. Klubas palaiko 
ryšį su adv. Chrulevičium, kuris gy
vena Otavoje, bet greitai mano per
sikelti į Torontą ir įsijungti į LN 
klubo veiklą. Jis yra žinomas visos 
Kanados šachmatininkų.

— LN šalpa rūpinasi “Labdara 
Foundation”. 1977 m. spalio 12 d. 
posėdyje ji paskyrė pašalpas: skautų 
tuntui “Rambynas” $2.000, 
sporto klubui “Vytis” $2.000, skau
čių “Šatrijos” tuntui $1.500, ansamb
liui “Gintaras” $2.500, lietuvių stu
dentų klubui $500, Vlado Pūtvio šau
lių kuopai $650, Toronto Lietuvių 
Pensininkų Klubui $100, Toronto 
chorui “Varpas” $650, Prisikėlimo 
parapijos 25 m. sukaktuviniam lei
diniui $200.

— 1977 m. LN nariais įsirašė: pil
nateisiais — 80, kandidatais — 31, 
jauniais — 10, organizacijos 3. Iš 
viso 124 nauji nariai.

— LN Vyrai sausio 14 ir 15 savait
galyje ruošia slidinėjimo iškylą. No
rinčių iškylauti atsirado daugiau, nei 
manyta, tad susidarė dvi grupės: vie
na jų iškylaus sausio 14-15 d.d., kita
— sausio 28 ir 29 d.d.

— Po NM sutikimo rasti juodoj

Sausio 15, sekmadienį, 3.30 v.p.p.
Toronto
Lietuvių 

Namuose
rengiamas KLAIPĖDOS S,M0

PROGRAMOJE: 1. Paskaita laivų inž. V. Balsio. 2. Jūrininkų šokis. 
3. "Gintaro tautiniai šokiai. 4. Jūreivių muzika ir kitos įvairybės.

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti

įėjimas — 
laisva auka 
Pabaigoje —' 
tortai ir kava

Rengia KLB Toronto apylinkės va

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VYRŲ 1978 m. sausio 21, šeštadienį, 
7 v.v., Lietuvių Namuose RENGIAMAS

BALIUS
VAKARIENĖ — 
šiltas bufetas (gusaru kepsnys) 
Turtinga loterija
Bilieto kaina — 4 dol. asmeniui 
Salė ir baras atidaromi 6 v.v.

Vietas rezervuokite
Lietuvių Namuose arba pas
V. Kulnį tel. 769-1266

Ponioms, panelėms ir studijuojančiam jaunimui
įėjimas nemokamas Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

LN Vyrai jus priims nuoširdžiai ir svetingai

PROGRAMOJE:
• solistė IRENA ČERNIENĖ, 

atlikusi pagrindinę koncerto
i programą 1977 m.

Lietuvių Dienoje Londone;
j akompanuoja

muz. Jonas Govėdas
• Tautinių šokių grupė

"Atžalynas"
• Šokiams gros populiarus 

estų 4 asmenų orkestras

Kalėdos yra dvasinė šventė, vaikai 
pasižada būti geresni — nebekalba 
tik apie dovanų gavimą. Vaidinimą 
atliko: Algis — Vytukas Mickus, 
Margis — Vytenis Jurkus, paukščiu
kas — S. Jurgulis, Silvija — Aida 
Lukošavičiūtė, Liucija — Andrė 
Celtorytė, Linas — Marius Valins
kas. Čiuožėjais buvo: Vytas Gruo
dis, Rita Jaugelytė, Andrius Knys- 
tautas, Lana ir Vilija Lukoševičiū- 
tės, Paulius Murauskas, Kazys Sku
čas, Audrutė Verbylaitė; muzikan
tais — Marius Bijūnas, Kevinas Cel- 
torius, Kristina ir Loreta čičinskai- 
tės, Roma Dainiūtė, Erikas Jurgu
tis, Silvija Jurgutytė, Dana Micku
tė, Morkus Niedvaras, Andrius Va
linskas. Giesmes vaidinimui paruo
šė Rasa Lukoševičiūtė. Šokį ir ju
desius paruošė Birutė Nagienė. Bu
vo ir Kalėdų senelis su dovanomis. 
Tėvų komiteto pirm. S. Baršauskas 
dėkojo visiems tėvams ir mokyto
joms. “Litas” apmokėjo eglutės iš
laidas. Vienas dalyvis (pavardės ne
skelbęs) lituanistinei mokyklai pa
aukojo $100. Tėvų komitetas paruo
šė kavutę. Pamokos vėl prasidės 
sausio 14 d.

— Vienos savaitės žiemos stovyk
loje dalyvavo ateitininkai Jonytė ir 
Irutė Adamonytės, Danielius Mališ- 
ka. J. Adamonytė šiais metais bai
gia Msgr. Harold Doran vidurinę

— N. Metų sutikimų buvo apsčiai 
privačiuose namuose ir abiejų para
pijų svetainėse. AV parapijoje NM 
sutikimą suruošė parapija ir LK 
Mindaugo šaulių kuopa. Prieš vaka
rienę buvo pamaldos. Svetainė buvo 
pilna svečių. NM proga gražiai pa
sveikino klebonas kun. J. Kubilius ir 
LK Mindaugo šaulių kuopos pirm, 
p. Sušinskas. 12 v. pamatėme Vil
niaus Gedimino pilį, ant kurios ple
vėsavo Lietuvos trispalvė. Vaišės bu
vo labai geros, šampano taip pat ne
trūko, o kaina — tik $7.50. Muzika 
buvo pritaikyta vyresnio amžiaus 
žmonėms, todėl šokančių nestigo.

Federacinės vyriausybės sveikatos 
ir socialinės gerovės ministerė Mo
nique Begin, įvertindama gražią “Rū
tos” klubo veiklą, švenčių proga at
siuntė sveikinimą ir palinkėjo lai
mingų N. Metų. Klubas taip pat jai 
pasiuntė sveikinimą ir padėką. A.A.

Jaunimas — studentija N. Me
tus sutiko St. Donat kalnuose. Čia 
jų dalyvavo per 100 — ne tik kana
diečių, čikagiečių, bet ir iš kitų to
limų vietovių.

Ina Lukoševičiūtė, uoli mūsų vi
suomenininke, dr. P. ir I. Lukoše
vičių jaunesnioji dukra, išskrido 
Australijon į tautinę skautų stovyk
lą.

Greitas irtikslus patarnavimas!

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

“LITAS”
MOKA UŽ:

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

Einamąsias s-tas ...................... 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Pensijų planas .............................8.5%
Term. ind. 1 m. ................ 8.75%
Term. ind. 2 m. ....................... 9.0%
Term. ind. 3 m. .............. 9.25 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ........ 10.5%
Nekiln. turto ..................... 10.0%
Čekių kredito ........................... 12.0%
Investacines nuo ..................... 10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v., ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

makšty akiniai. Jie laikomi LN raš
tinėje.

— Sekmadienį, sausio 15, Kara
liaus Mindaugo menėje bus minimas 
Klaipėdos atvadavimas.

— LN Vyrai praneša, kad sausio 
21 d. baliui valgius ir gusarų kepsnį 
paruoš Aldona Genčiuvienė.

— Sausio 23 d., 3 v.p.p., Gedimino 
Pilies menėje įvyksta simpoziumas 
“Lietuvių Namai ir lietuvybės atei
tis”. Kalbės G. Beresnevičius, G. 
Juozapavičiūtė, A. Senkus ir G. Vi
sockytė. Pirmininkaus dr. A. Pace
vičius. Pertraukos metu dalyviai bus 
pavaišinti kava ir pyragaičiais. Ren
gia LN visuomeninės veiklos ir va
jaus komitetas.

Dainų šventė. Girdėti sakant, 
jog yra daug dainuojančių žmo
nių Toronte, kurie norėtų įsi
jungti į dainų šventę savo bal
sais, bet nepriklauso jokiam 
chorui. Sausio 11 d. Prisikėlimo 
patalpose pradedamas ruošti 
dainų šventės repertuaras tiem, 
kurie norėtų dainų šventėje da
lyvauti. Kviečiame atvykti 7.30 
v.v. ir įsijungti į chorą. Vado
vaus V. Verikaitis ir E. Krikš
čiūnas. Tai nėra kvietimas į pa
grindinį Prisikėlimo parapijos 
chorą, bet tik dalyvavimui atei
nančios šventės masiniame cho
re. V. V.

SLA 236 kuopos metinis su
sirinkimas įvyks sausio 15, sek
madienį, 1 v.p.p., Lietuvių Na

muose. Darbotvarkėj — prane
šimai ir naujos valdybos rinki
mai.

“The Toronto Star” paskel
bė žinutę apie filmų aktorių 
Alan Arkin, kuris sausio 17 d. 
per NBC televizijos tinklą bus 
matomas filme “Escape From 
Heli”, o sausio 23 d. — per 
CBS tinklą filme “The Defec
tion of Simas Kudirka.

Telefonu iš Čikagos. Mūsų 
bendradarbis VI. Ramojus pra
nešė, kad kartu su grupe lietu
viu veikėjų ir 200 amerikiečių 
dalyvavo CBS televizijos tinklo 
studijoje, kur buvo rodomas 
naujai pagamintas filmas apie 
Simo Kudirkos odisėją. Dalyva
vo ir pats S. Kudirka su vertėja 
D. Keziene. Filmas daro triuš
kinantį įspūdį ir atskleidžia so
vietu nepaisymą žmogaus tei
siu. Filmo tekstas bus išleistas 
atskira knyga ir naudojamas 
mokyklose. Naujasis filmas 
“The Defection of Simas Ku
dirka” bus rodomas sausio 23, 
pirmadienį, 8-10 v.v., per CBS 
tinklą. Jį galės matyti visa Š. 
Amerika.

Meninę programą metiniame 
“TŽ” baliuje atliks dainos vie
netas “Volungė”, kurį sudaro 
10 Toronto lietuvaičių. Jis įsi
steigė prieš dvejus metus ir yra

BALIU
v.v.
v.v.

Bilietai 
Kaina $10.00 asmeniui

sukakties
Maloniai kviečiame atsilankyti į

IdldlIKV
KREDITO KOOPERATYVO

rtineiirt/v
s_________________- __________ l\ _____ ___________________ _______

PROGRAMOJE:
6 v.v. Susipažinimo valandėlė (kokteiliai)

Vytauto Didžiojo menėje
7 v.v. Vakarienė

Karaliaus Mindaugo menėje

8
9

10

1978 m. sausio 28, 
šeštadienį, 
Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W., 
Toronte

25 metų sukakties minėjimas
Šokiai
Šaltas bufetas
Karalienės Mortos menėje
gaunami “Paramoje"

VALDYBA

koncertavęs įvairiomis progo
mis lietuvių renginiuose. Dai
nuoja liaudies dainas ir dabar
tinių kompozitorių kūrnius. Iki 
šiol yra koncertavęs Otavoje, 
Ročesteryje, St. Catharines ir 
kitur. Be to, yra giedojęs To
ronto lietuvių šventovėse. “Vo
lungės” vadovė yra muzikė Da

lia Viskontienė. Šiuo metu ji 
yra išvykusi į Kanados vakarus, 
bet vasarą grįš į Torontą ir tęs 
darbą su “Volunge”.

Toronto vengrai sausio 4 d. 
surengė demonstraciją prie JA 
V-bių konsulato, protestuodami 
prieš šv. Stepono karūnos grąži
nimą komunistinei Vengrijos

vyriausybei. Demonstracijoje 
dalyvavo ir kitų tautybių atsto
vai su savo vėliavomis. Iš lietu
vių dalyvavo KLB pirm. J. R. 
Simanavičius, p.p. Borchertas, 
(nešė Lietuvos vėliavą), Jankai
tis, Jonikienė, Jurkšaitis, Jokū
baitis, Dargis. Ši demonstracija 
vėliau buvo rodoma televizijoje.


