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Ko tikimasi?
Kardinolo K. Wojtylos išrinkimas į Apaštalų Sostą 

Romoje lietuvių visuomenėje tebėra komentuojamas. Pra
dinis nustebimas ir abejojimas po visos eilės naujojo po
piežiaus mostų atslūgo daugelio lietuvių širdyse, nes paste
bėjo, kad tai netoks lenkas, kokius pažįstame iš Vilniaus 
konflikto laikotarpio. Iš privačių šaltinių ateina žinios, kad 
Jonas-Paulius II esąs palankus lietuviams, gerai supranta 
jų problemas, pakankamai savarankiškas bei pajėgus atsi
spirti šovinistiniam savo tautiečių spaudimui. Jeigu taip 
yra, atsakingieji mūsų dvasiškiai turėtų informuoti naująjį 
popiežių apie esamą lietuvių būklę išeivijoje, pavergtoje 
Lietuvoje ir išreikšti mūsų tautos pageidavimus, kurie šiuo 
metu aiškiai jaučiami. Visų pirma iš naujojo popiežiaus 
tektų laukti naujos iniciatyvos hierarchijos atstatyme Lie
tuvoje. Nors “LKB Kronika” seniau rašė, esą reikia ne vys
kupų, o kunigų, nes vyskupai labai išnaudojami antireligi
niams sovietų tikslams, visdėlto kiekvienam aišku, jog be 
tinkamos hierarchijos minimumo tikinčiųjų Bendrija nor
maliai negali egzistuoti. Šiuo metu Lietuvos vyskupijas 
valdo tik administratoriai-valdytojai, kurie nėra pilnatei
siai, pastovūs ordinarai. Vysk. J. Steponavičius ir vysk. V. 
Sladkevičius tebėra ištremti iš savo vyskupijų. Tai labai ne
normali būklė, neigiamai atsiliepianti į drausmės palaiky
mą, dvasinį gyvenimą, ištvermingumą.

NORMALIAIS laikais hierarchijos atstatymas būtų pats 
lengviausias uždavinys, bet sovietinės okupacijos są
lygose tai labai komplikuotas reikalas. Tikinčiųjų 
Bendrijos noras yra turėti patikimus vyskupus, pasiauko

jusius krikščioniškai misijai ir pasiryžusius kovoti už ti
kinčiųjų gerovę. Sovietinė gi valdžia, suėmusi į savo rep
les tikinčiųjų Bendriją, reikalauja, kad vyskupai pirmoje 
eilėje tarnautų sovietiniams tikslams, siekiantiems paleng
va sunaikinti pačią tikinčiųjų Bendriją. Rasti dvasiškį, ku
ris galėtų abiem pusėm tarnauti, neįmanoma. Dėlto tikin
tieji ir mano, kad geriau turėti mažiau vyskupų, nes jų 
autoritetu sovietai piktnaudžiauja ir tuo būdu daro žalą ti
kintiesiems. Vyskupo suklupimas, ypač Lietuvoje kur jo 
autoritetas iš seno yra didelis, gali būti fatališkas,"neatitai
somas. Dėlto kreipiantis į naująjį popiežių, reikėtų pagei
dauti hierarchijos atstatymo Lietuvoje, bet labai žiūrėti, 
kad į vyskupus nepatektų susikompromitavę asmenys, ko
munistinės valdžios pataikautojai, neturį pasitikėjimo vi
suomenėje. Jei bent vienas tokių atsisėstų vyskupo soste, 
padarytų daug žalos, kurios nepajėgtų atitaisyti nė dešimt 
gerų vyskupų. Dabartinėse sąlygose tai ypatingai svarbu. 
Vatikane yra pagunda šioje srityje daryti kompromisų ir 
tuo būdu gauti Kremliaus sutikimą skirti vyskupus. Ji šiuo 
metu yra perdaug pavojinga ir dėlto reikia jos atsisakyti.

PLAČIAI girdimas lietuvių pageidavimas yra turėti sa
vo kardinolą, kaip ir kitos tautos. Tai visai pagrįstas 
noras. Jeigu kardinolus turi net nevisai katalikiškos 
tautos Afrikoje ir Azijoje, juo labiau jį privalėtų turėti lie

tuvių tauta, kurios dauguma yra katalikai, daug kentėję ir 
tebekenčią už savo tikėjimą. Normaliose sąlygose popie
žius, atrodo, tokį pageidavimą lengvai išpildytų, bet dabar, 
kai Lietuva yra okupuota ir kai vyskupai verčiami tarnauti 
antireliginiams sovietų tikslams, kardinolas privalėtų lenk
tis Kremliaus kėslams arba sėdėti kalėjime, lageryje ar iš
trėmime. Dėlto vargu ar Vatikanas ryžtųsi tokiam mostui, 
o Kremlius kažin ar sutiktų įsileisti didesnių painiavų. Jei 
lietuvis kardinolas gyventų laisvajame pasaulyje ir būtų 
pajėgi asmenybė reikštis tarptautiniame gyvenime, galėtų 
būti autoritetu ir pavergtai Lietuvai, ir laisvai išeivijai. 
Jo buvimas būtų naudingas ir Lietuvos laisvinimui. Kol to 
nėra, reikia stiprinti esamą Lietuvos hierarchiją, išjungti 
Vilniaus arkivyskupiją iš Lenkijos provincijos, reikalauti 
religinės periodinės spaudos, didesnės kunigų seminarijos 
ir bent minimalinės religijos laisvės. Nesant kitų viešų ko
munikacijos priemonių, krikščioniškos minties skleidime 
gali daug pasitarnauti Vatikano radijas, kurį reikėtų stip
rinti ir dažninti. Visa tai naujasis popiežius turėtų žinoti 
ir atitinkamai veikti, nes tiktai konkretūs žygiai įtikins 
lietuvius, ar vyriausias lenkų tautybės Ganytojas gali pa
kilti virš nacionalinių ribų. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Pabrango paskolos

Pasaulio įvykiai
KOMUNISTINIS VIETNAMAS KALĖDŲ DIENĄ PRADĖJO 
ofenzyvą prieš komunistinę Kambodiją su 100.000 karių. Dėl nuo
latinių pasienio susikirtimų į ją beveik niekas neatkreipė reikiamo 
dėmesio — atrodė, kad tai dar vienas incidentas ilgoje nesutarimų 
grandinėje. Vėliau betgi paaiškėjo, kad šį kartą buvo pradėtas pil
nas karas net penkiuose frontuose. Kambodijos premjero P. Poto 
vyriausybė dėl invazijos apkaltino Sovietų Sąjungą ir Varšuvos 
Sąjungos šalis. Ji taipgi kreipėsi j Jungtinių Tautų saugumo tary
bą, prašydama pagalbos. Nespėjus sušaukti saugumo tarybos po
sėdžio, Sovietų Sąjunga pirmoji paskelbė Kambodijos sostinės 
Phnom Penho kritimą, vadų pasitraukimą į komunistinę Kiniją. 
Atrodo, valdžią Kambodijoje dabar perims su vietnamiečių talka

Kanados Bankas paskelbė ki
tiems bankams duodamų pasko
lų pabrangimą iki 11,25 %. Ofi
cialiai aiškinama, kad šį žingsnį 
padiktavo panašus paskolų pa
brangimas JAV, kuris būtų pri
sidėjęs prie kanadiško dolerio 
vertės kritimo. Praktiškai tai 
reiškia, kad 0,50% paskolas ka
nadiečiams turės padidinti ir vi
si Kanados bankai bei kitos fi
nansinės institucijos. Kanados 
Bankas 1978 m. pradžioje už pa
skolas kitiems bankams ėmė tik 
7,5% palūkanų. Spalio 16 d. jos 
pakilo iki 10,25%, lapkričio 6 
— 10,75%. Prieš paskolų pa
brangimą iki 11,25% Kanados 
dolerio vertė tarptautinėje rin
koje buvo 84,13 amerikietiško 
cento.

Ontario vyriausybė padidino 
draudos neturintiems automobi
lių savininkams bei vairuoto

jams įmokas į valdinį Automobi
lių Nelaimės Fondą. Nuo š. m. 
sausio 1 d. jie turės įmokėti ne 
$100, o $150. Mokestis surenka
mas, išsiimant naujas registra
cijos plokštes. Kiekvienam auto
mobilio savininkui tada reikia 
įrodyti, kad jis yra apsidraudęs. 
Priešingu atveju jis dabar turės 
sumokėti $150. Iš šio fondo iš
mokamos pašalpos dėl automo
bilio savininko ar vairuotojo su
keltos nelaimės nukentėjusiems 
asmenims. Draudos neturintis 
automobilio savininkas, nors ir 
priklausydamas minėtam fon
dui, jam turi pilnai grąžinti nu
kentėjusiems padarytas išmo
kas. Iki šių metų pabaigos On
tario provincijoje bus įvesta vi
siems privaloma automobilių 
drauda. Jos neturintiems tada 
tuojau pat bus atimtos registra
cijos plokštės. Automobilių Ne-

Ir šaltą žiemos dieną fotografo akis pagauna grožiu dvelkiančius vaizdus Nuotr. V. Maco

Pagalba politiniam kaliniam
JAV lietuvių organizacija 

Lietuvos vyčiai yra sudarę spe
cialų komitetą Lietuvos reika
lams (Knights of Lithuania, Li
thuanian Affairs Committee, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207, USA. Tel. 212-647- 
2434). Jo rūpesčiu yra išleista 
instrukcija, nurodanti, kaip ga
lima pagelbėti politiniams kali
niams okupuotoje Lietuvoje ir 
Sov. Sąjungoje. Illinois valstijos 
seimo atstovas Boris R. Antono- 
vych, remdamasis turimais duo
menimis, pataria naudotis se
kančiomis priemonėmis.’

1. Laiškai kaliniams. Jie turi 
būti registruoti (JAV tai kainuo
ja $3 prie reguliarios kainos, t. 
y. 31 ct už pusę uncijos). Juos 
reikia siųsti į centrinę Maskvos 
įstaigą, kur jie yra skirstomi ka
lėjimams. Kalinys turi pasirašy
ti laiško gavimo kvitą, kuris 
persiunčiamas siuntėjui. Jei pa
starasis negauna tokio kvito, 
turi kreiptis į pašto įstaigą, rei
kalaudamas pradėti jieškojimo 
procedūrą.

2. Laiškai sovietų pareigū
nams. Sėkmingiausias metodas 
yra aerogramos, kurios gauna
mos paštuose už 25 ct. Joms ne
reikia voko. Tik negalima nieko 
įdėti į vidų.

3. Kitos priemonės. Tai laiš- 

laimės Fondas betgi bus palik
tas kompensuoti Ontario gyven
tojams, nukentėjusiems nuo ki
tų provincijų vairuotojų, netu
rinčių draudos. Šiemet Ontario 
provincijoje įsigaliojo ir griež
tesnių bausmių įstatymas gir
tiems vairuotojams. Seniau dėl 
pirmo tokio nusikaltimo jie pra
rasdavo vairuotojo leidimą trim 
mėnesiam, dėl antro ar sekan
čių — po šešis mėnesius. Nau
jasis įstatymas numato trečią 
kartą už girtumą nuteistam vai
ruotojui automatinį teisių atė
mimą trejiem metam.

(Nukelta į 6 psl.) 

kai JAV senatoriams bei kon
greso nariams. Juose reikia iš
dėstyti reikalą, sudominti juo ir 
prašyti pagalbos. (Kanadoje rei
kėtų rašyti savo apylinkių par
lamento atstovams, senato
riams, ministeriams, opozicijos 
vadams, įtakingiems politikams). 
Taip pat patartina kreiptis į 
Raudonąjį Kryžių bei prašyti 
pagalbos nustatyti asmens kali
nimo vietai bei surasti jo šei
mai. Be to. galima prašyti infor
macijos apie kalinio sveikatą.

Reikia pasilikti visų laiškų 
kopijas, informuoti apie juos 
parlamento narius apie pradė
tą akciją ir nusiųsti jiems turi
mos korespondencijos kopijas.

Kaip rašyti?
Prie minėtos Lietuvos vyčių 

komiteto instrukcijos yra pridė
ti patarimai.

Rašant kaliniui, dera išreikš
ti tiktai asmeninius draugiškus 
savo jausmus, moralinę paramą, 
neminėti organizacinės priklau
somybės. Rašyti gimtąja kalinio 
arba rusų kalba. Adresuoti kali
niui pilna pavarde. Pvz.: USSR, 
Moscow, VS-389, Uchrezd. p/ya 
5110/1, kalinio vardas ir pavar
dė.

Sovietiniams pareigūnams ra
šyti anglų kalba, trumpai ir 
mandagiai, pabrėžiant humani
tarinius motyvus, respektą kon
stitucijai ir teisminiam proce
sui. Tik tokiu būdu rašant gali
ma tikėtis atsako. Naudinga pri
minti visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją ir Helsinkio aktą* 
Visuomet pridėti siuntėjo adre
są.

Patartina rašyti šiem pareigū
nam:

SSSR, Moskva, Pushkinskaja 
ui. 15a, Prokuratūra SSSR, Ge- 
neralnomu Prokuroru R. Ru
denko.

SSSR, Moskva, Kreml, Gene- 
ralnomu Sekretaryu TSK KPSS, 
L. Brezhnevu.

SSSR, Moskva, ui. Dzerzhins- 

kogo 2, Predsedatelyu KGB pri 
Soviet Ministrov SSSR, Yu. An
dropovu.

Kreipiantis į R. Kryžių, veng
ti betkokių komentarų, kurie 
galėtų būti laikomi politiniais. 
Pabrėžti humanitarinius moty
vus, teirautis apie kalinio svei
katą ir nurodyti, kad paskutinis 
žinomas kalinio adresas buvo 
šis: USSR, Moscow, VS-389, 
Uchrezd. p./ya 5110/1 (kalinio 
vardas bei pavardė).

Štai tarptautinio R. Kryžiaus 
pirmininko adresas: Mr. Alex
andre Hay, President, Interna
tional Committee of the Red 
Cross, 17 Avenue de la Paix, 
1211 Geneva, Switzerland.

JAV-se: The American Natio
nal Red Cross, Foreign Location 
Inquiry Unit, SAF National, 
National Headquarters, Wash
ington, D. C. 20006. Kanadoje: 
Canadian Red Cross Society, 
National Office, 95 Wellesly St. 
E.. Toronto M4Y 1H6.

Rašant JAV arba Kanados 
pareigūnams, kreipti dėmesį į 
tinkamą laiško formą, kalbą, sti
lių. Nuo to daug priklauso, ar 
pareigūnas iš viso domėsis gau
tu laišku. Be to, pabrėžti huma
nitarinius motyvus, prašyti, kad 
kreiptasi į vyriausybę (JAV-se 
valstybės departamentą, Kana
doje — užsienio reikalų minis
teriją) ir prašytų ištirti reikalą. 
Taip pat galima prašyti, kad 
kreiptųsi į Sov. Sąjungos amba
sadą ir teirautųsi informacijų 
apie norimą kalinį.

Tai tik kelios sugestijos, nu
rodančios galimybes bei kelius 
į valstybių pareigūnus. Yra ir 
visuomeniniai būdai padėti po
litiniams kaliniams — demon
stracijos, peticijos, vigilijos, pa
maldos, viešoji opinija, komuni
kacinės priemonės, labdara ir 
pan. Kiekvienas akcijos viene
tas gali pasirinkti priemones 
pagal savo pajėgumą ir gyvena
mo krašto sąlygas. M. P. 

sudarytas Tautinis Kambodijos* 
Išlaisvinimo Frontas — kambo- 
diečių partizanų organizacija. 
Komunistinis Kambodijos reži
mas pasižymėjo neįtikėtinu žiau
rumu, didžiųjų miestų gyvento
jų išvarymu į džiungles, masinė
mis ekzekucijomis. Iš pabėgėlių 
pranešimų susidaro įspūdis, kad 
buvo nužudytas net ištisas mili
jonas Kambodijos gyventojų. 
Tokiu atveju premjerui P. Po- 
tui greičiausiai nepavyks įgy
vendinti partizaninio karo gra
sinimo. Žiaurųjį Kambodijos 
režimą rėmė komunistinė Kini
ja, siekdama atsvaros prieš So
vietų Sąjungos įtaką Vietname. 
Jo pasieny Kinija pradėjo telk
ti kariuomenę, bet karo veiks
mų turbūt nepradės, nes dėl jų 
galėtų kilti atviras susikirtimas 
su Sovietų Sąjunga.

Paskutinė korta
Irano šachas R. Pahlavis, ne

įstengdamas sustabdyti nuolati
nio gyventojų maišto, naujuoju 
premjeru pasirinko opozicinio 
Tautinio Fronto veikėją S. 
Bachtiarą ir jam pavedė sudary
ti civilinę vyriausybę. Problemą 
kelia Tautinio Fronto vadų 
nusisukimas nuo šio veikėjo, 
bandančio gelbėti visiškame 
chaose atsidūrusį Iraną. Su §. 
Bachtiaro atėjimu valdžion dar
ban vėl grįžo streikavę naftos 
darbininkai, keliom dienom nu
trūko demonstracijos, bet jos 
vėl pradeda atsinaujinti. Spėja
ma, jog premjeras S. Bachtiaras 
stengsis šachą R. Pahlavį bent 
laikinai išsiųsti užsienin, kad 
Irane atvėstų įkaitusios nuotai
kos. Jei S. Bachtiaro pastangos 
bus nesėkmingos, valdžią grei
čiausiai turės perimti generolai 
ir įvesti karinę diktatūrą.

Vadų posėdžiai
Prancūzijai priklausančioje 

Gvadalupės saloje Karibų jūro
je susitiko keturi Vakarų pasau
lio vadai — JAV prez. J. Carte- 
ris, V. Vokietijos kancleris H. 
Schmidtas, Britanijos premje
ras J. Callaghanas ir Prancūzi
jos prez. V. G. d’Estaingas. Į po
sėdžius nebuvo įsileisti spaudos 
atstovai, bet iš baigminio pareiš
kimo paaiškėjo, kad juose buvo 
aptartas JAV ir komunistinės 
Kinijos diplomatinių santykių 
užmezgimas, strateginius gink
lus apribojanti JAV ir Sovietų 
Sąjungos sutartis, Britanijos 
prekyba su komunistine Kinija. 
Sovietų Sąjungai nuraminti bu
vo pabrėžta, kad JAV ir komu
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nistinės Kinijos suartėjimas ne
reiškia taikaus sambūvio atsisa
kymo. Britanija yra pasiruošusi 
pasirašyti prekybos sutartį su 
Kinija, kurios dėka pastaroji 
gautų įvairių technologijos ga
minių už du bilijonus dolerių. Į 
sąrašą yra įtraukti ir vertikaliai 
pakylantys britiški “Harrier” 
naikintuvai, kurie tinka tik gy
nybos reikalams. Sovietų Sąjun
ga yra priešingos nuomonės — 
betkokį komunistinės Kinijos 
ginklavimą ji laiko žaidimu su 
ugnimi.

Du žudikai?
JAV atstovų rūmų komitetas 

užbaigė dvejus metus trukusį 
prez. J. F. Kennedžio nužudymo 
tyrimą. Pagrindinis dėmesys te
ko vieno motociklu važiavusio 
policininko įjungtam radijo siųs
tuvui, kurio garsas buvo įrašy
tas į magnetofono juostą. Akus
tikos specialistai, nuodugniai iš
tyrę šią juostą, teigia, kad buvo 
paleisti ne trys, o keturi šūviai. 
Warreno komisija 1964 m. rė
mėsi trijų šūvių teorija ir prez. 
J. F. Kennedžio žudiku paskel
bė L. H. Oswaldą. Specialistai 
tada įrodė, kad L. H. Oswaldas 
galėjo suspėti iššauti tris šū
vius. Ketvirto šūvio įvedimas 
įtaigoja, kad galėjo būti dar vie
nas nesusektas žudikas, o tai 
reikštų sąmokslą prezidentui 
nužudyti. Teisingumo departa
mentui rekomenduojama ištirti 
šį klausimą, kuris dabar yra be
veik neišsprendžiamas dėl dau
gelio liudininkų mirties.

Atominis karas
Britanija, praėjus 30-čiai me

tų, paskelbia įvairius savo vy
riausybės dokumentus. Praėju
sią savaitę atėjo eilė premjero 
C. Atlee dokumentams. Iš jų pa
aiškėjo, kad anuometinis opozi
cijos vadas W. Churchillis 1948 
m. siūlė JAV ir Britanijai pra
dėti atominį karą prieš Sovietų 
Sąjungą dėl V. Berlyno bloka
dos. Pasiūlymas buvo padarytas 
premjerui C. Atlee, bet nesusi
laukė pritarimo. Nusvėrė avia
cijos vadų užtikrinimas, kad 
blokadą niekais pavers lėktuvais 
vykdomas tiekimas. Iš tikrųjų 
taip ir įvyko — Sovietų Sąjunga 
blokadą atšaukė 1949 m. gegu
žės mėnesį. Kai W Churchillis 
įkalbinėjo premjerą C. Atlee ir 
prez. H. S. Trumaną pradėti ato
minį karą, Sovietų Sąjunga dar 
neturėjo atominių bombų ir ga
lėjo būti lengvai įveikta.
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® ftELlGINMMIGY/EMME
* VENGRIJOS ŽMONES su 

džiaugsmu pasitiko žinią apie kard. 
K. Wojtylos išrinkimą popiežiumi, 
tačiau kaikurie vyskupai bei kuni
gai tuo nesidžiaugia, pasak vokiš
kosios žinių agentūros KNA. Vadi
namieji “taikos kunigai”, iš kurių 
tarpo jau yra ir vyskupų, tuo esą 
nepatenkinti. Pasirodo, praėjusią va
sarą kard. Wyszynskis, lankydamasis 
Vengrijoje, kritikavo vyskupus už jų 
pasyvią laikyseną religinių valdžios 
varžymų atžvilgiu. Naujasis popie
žius esąs visiškai panašių pažiūrų, 
kaip kard. Wyszynskis.

* KUNIGŲ ATLEIDIMAS IS KU
NIGIŠKŲJŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ šiuo 
metu visiškai sustabdytas. Jonas-Pau- 
lius II per savo popiežiavimo laiko
tarpi dar nėra patenkinęs nė vieno 
kun'go prašymo atleisti nuo kuni- 
g'škų pareigu ir leisti pereiti į pa
sauliečio gyvenimą. Jonas-Paulius I 
per savo trumpą 34 dienų popiežia
vimo laikotarpi buvo patenkinęs vi
są eilę tokių prašymų. Pasirodo, 
naujasis popiežius nėra patenkintas 
dabartine atleidimo procedūra ir gal 
net iš viso to klausimo sprendimu. 
Spėjama, kad jis nori visą tą reika
lą pertvarkyti.

* KATALIKŲ BENDRIJA NE
REIKALAUJA PRIVILEGIJŲ, o lik
tai religiniam organizmui gyvybiškai 
reikalingos aplinkos. Tai pareiškė 
Jonas-Paulius II audiencijoj priim
tam komunistinės Bulgarijos užsie
nio reikalų min. Peter Maldenovui. 
Popiežius jam aiškino, jog K. Bend
rijai reikia valstybinėje santvarkoje 
deramos erdvės, kad ji galėtų tinka
mai pagal savo prigimtį ir savomis 
priemonėmis ugdyti pilnutinį ir tai
kingą žmogų, o tuo pačiu — taikin
gą žmoniją. Popiežius taipgi nurodė, 
kad komunistinės valdžios atstovai 
turi bendradarbiauti su K. Bendrija 
dalykuose, kurie visiems yra bendri, 
ypač kultūros srityje. Esą jis labai 
atidžiai sekąs visą bulgarų socialinį, 
kultūrinį ir dvasinį gyvenimą ir, 
kaip visuotinis K. Bendrijos ganyto
jas, aiškiai matąs, jog lotynų ir bi- 
zantiečių apeigų katalikų vaikų skai
čius Bulgarijoje gerokai sumažėjęs. 
Šiuo metu Bulgarijoje yra 8,730,000 
gyventojų, kurių 70% yra ortodok
sai. Lotynų apeigų katalikų yra 
50,000, o bizantiečfų apeigų katalikų 
— 15,000.

* ITALIJOS VYSKUPAI patvir
tino iki šiol galiojusį ekskomunikos 
potvarkį abortų atžvilgiu. Jie taipgi 
skatina visus tikinčiuosius saugoti ir 
gerbti kiekvieną naują žmogišką gy
vybę.

* JAV VYSKUPAI nubalsavo leis
ti sekmadieniais ir didesnėse šven
tėse Komuniją dalinti tikintiesiems 
abiem pavidalais Mišių metu.

* PRIES DABARTINĘ RELIGI
NĘ PRIESPAUDĄ BEDIEVIŠKOSE 
VALSTYBĖSE aškiai pasisakė Jo
nas-Paulius II savo laiške JT gene
raliniam sekretoriui. Laiškas buvo 
parašytas 30 metų sukakties JT 
visuotinės žmogaus teisių deklaraci
jos paskelbimo proga. Popiežius pa
smerkė religijos nustūmimą į priva
čią plotmę, nes religinė laisvė esan
ti pagrindas visoms kitoms asmens 
laisvėms. Todėl religinę laisvę turi 
gerbti bei saugoti visi — pavieniai 
asmenys ir teisėtos civilinės val
džios. Jis konstatavo didėjantį nu
krypimą nuo visuotinės žmogaus tei
sių deklaracijos daugelyje pasaulio 
kraštų. Pasak jo, niekas negali pa

neigti, jog civilinės valdžios bei as
menys pažeidinėja tokias žmogaus 
teises, kaip teisę gimti, gyventi, dirb
ti, teisę į laisvę bei socialinį teisingu
mą, teisę dalyvauti sprendimuose, 
kurie liečia žmones, valstybes bei 
tautas. Jis pasmerkė smurtą, diskri
minaciją, fizinį bei psichinį politinių 
disidentų ir kalinių kankinimą. Pa
sak jo, valstybės negali tikėtis iš 
savo piliečių nuoširdaus pasitikėji
mo ir bendradarbiavimo, jeigu jos 
užima antrieliginę poziciją, nukreip
ta prieš jų įsitikinimus.

★ LENKIJOJE ĮSTEIGTAS KO
MITETAS tikinčiųjų teisėms ginti. 
Jis pasiuntė laiškus Lenkijos parla
mentui, vyriausybei ir K. Bendrijos 
hierarchijai, nurodydamas savo tiks
lu kovą už tikinčiųjų lygias teises 
valstybėje su kitais piliečiais. Ten 
komitetas taipgi nurodo ir savo Įsi- 
teigimo priežastis bei aplinkybes.

1973 m. Stare Opole apylinkės 
žmonės ant Stanislawo Karpiko pri
vačios žemės pastatė koplytėlę vo
kiečių koncentracijos stovyklose žu
vusiųjų atminimui. Tos koplytėlės 
statybą rėmė ir užsienyje gyveną 
buvę koncentracijos stovyklų kali
niai. Valdžia tą koplytėlę dar tais 
pačiai metais nugriovė, o Karpikas 
buvo nuolatos persekiojamas.

1976 m. vėl buvo pradėta naujos 
koplytėlės statyba toje pačioje vie
toje, bet, dar statybos nebaigus, tų 
metų lapkričio 17 d. buvo duotas 
įsakymas statytojams ją nugriauti. 
Statytojai to įsakymo neklausė ir 
koplytėlė buvo konsekruota 1976 m. 
lapkričio 26 d. Ten pat ir tą pačią 
dieną buvo įsteigtas ir šis komitetas, 
kurio įsteigimui mintį davė 1976 m. 
spalio mėn. Przetnysl vyskupijos ku
nigai, protestuodami prieš valdžios 
užmojį šaukti kariuomenėn studijas 
nebaigusius klierikus. Jie pareiškė: 
jei valdžia panašiai nesiskaitys ir 
toliau su tikinčiųjų teisėmis, reikės 
steigti komitetą toms teisėms ginti. 
Dabar tas komitetas yra įteikęs Len
kijos vyriausybei peticiją su 5,695 
parašais, reikalaujančią religinių 
programų per radiją ir televiziją.

★ APIE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KOMITETĄ TIKINČIŲJŲ TEISĖMS 
GINTI išsamų pranešimą išspausdi
no Keston kolegijos žiniaraštis Brita
nijoje. Komiteto steigėjai esą: kun. 
Sigitas Tamkevičius, kun. Juozas 
Zdebskis, kun. Alfonsas Svarinskas, 
kunigas Jonas Kauneckas ir kun. 
Vincas Vėlavičius. 1978 m. lapkri
čio 22 d. Maskvon buvo nuvykę ir 
užsienio korespondentams spaudos 
konferenciją surengė: kun. S. Tam
kevičius, kun. J. Kauneckas ir kun. 
A. Svarinskas. Jie pareiškė, kad ko
mitetas gins katalikų teises Sov. Są
jungoje, nesieks jokių politinių tiks
lų ir glaudžiai bendradarbiaus su 
Maskvoj veikiančiu Krikščionių Ko
mitetu Tikinčiųjų Teisėms Ginti, 
kuriam vadovauja ortodoksas kun. 
Gleb Jakunin.

Užsienio spaudos atstovams kun. 
Svarinskas ten nušvietė dabartinę 
Lietuvos tikinčiųjų padėtį. Esą se
niai prievarta uždarytos visos vienuo
lijos bei religinių leidinių spaustu
vės ir leidyklos. Tikintieji negali 
išreikšti savo religinių įsitikinimų 
nei spaudoje, nei radijuje, nei tele
vizijoje. 75% lietuvių esą ir dabar 
katalikai, o dauguma vaikų — pa
krikštyti. Kunigų seminarijon val
džia leidžia priimti kandidatais tik 
pusę tiek asmenų, kiek per metus 
numiršta kunigų.

KUN. J. STS.

A+A 
EMILIJAI VILEIŠIENEI 

Lietuvoje mirus,
mamytę, brolius — kun. klebonų PETRĄ ir JONĄ 

bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Pacevičių šeima

“Kad nedingtų visi pėdsakai 
apie anuos laikus, parašiau 
šiuos atsiminimus, suteikdamas 
skaitytojams šį tą apie tų laikų 
veikėjus, politikus, jų siekimus 
ir kovas” (p. 48). šitaip pasisakė 
dr. M. Anysas prieš daugelį me
tų, rengdamas tuos politinius at
siminimus spaudai. O prirašė 
apie to mažo krašto trumpą lai
kotarpi ne šį tą — ištisą 400 pus
lapių tomą atsiminimų, kurių, 
deja, pats nesuspėjo nei paruoš
ti, nei išleisti. Po jo mirties juos 
spaudai paruošė dr. M. G. Sla- 
vėnienė-Anysaitė, padedama dr. 
J. P. Slavėno. Kalbą taisė prof, 
dr. A Musteikis, o ilgoką įvadą 
parašė istorikas dr. J. Jakštas 
(p. 19-45). Taigi, žymūs talki
ninkai.

Knyga išleista Anysų šeimos 
rūpesčiu. Tai reikšmingas dar
bas, aprūpintas daugelio veikė
jų nuotraukomis, vardų rodykle 
ir turinio santrauka angliškai.

Atsiminimų pobūdis
Dr. M. Anysas, atsiminimų au

torius, yra tam labai kompeten
tingas asmuo. Jis — teisių dak
taras, buvęs diplomatas, istori
kas, o svarbiausia klaipėdietis 
lietuvis ir Klaipėdos krašto gu- 
bernatūros pareigūnas. Dėlto ir 
dr. Jakštas įvade pažymi, kad to
kie atsiminimai yra ne betko- 
kie istorijos šaltiniai, “o betar
piški, autentiški . . . vertingiausi 
ir patikimiausi” (p. 34). Tik to 
negalima pasakyti apie pirmąją 
knygos dali (p. 49-90), kur auto
rius pateikia 1927-1934 m. Klai- 
pėdose krašto politinės istorijos 
apžvalgą, remdamasis buvusių 
tarnautojų ir gubernatūros žmo
nių pasakojimu. Tai nėra paties 
autoriaus atsiminimai, bet šiai 
knygai labai naudingi, kaip bū
simu dalykų ir įvykių įvadas. 
Tikrieji tiesioginiai jo paties at
siminimai apima 1934-1939 m. 
laikotarpį, kai autorius dirbo 
krašto gubernatūroje kaip pa
tarėjas ir direktorijos narys.

Paprastai mes atsiminimus 
suprantame kaip atsimintų įvy
kių ir dalykų aprašymą. Ir auto
rius pratarmėje sako: “parašiau 
šiuos atsiminimus” (p. 48). O 
dr. Jakštas sako net daugiau: 
“atsiminimai yra autoriaus per
dėm asmeninė kūryba” (p. 27). 
Taigi, net kūryba! Tai gali ap
temdyti, iškreipti, kitaip per
tvarkyti istorijos faktus, čia 
jau tenka istorijos kritikai su 
jos įmantriais metodais išlukš
tenti pliką tiesą. Tos beletristi
nės kūrybos “tikrai randame dr. 
Anyso atsiminimuose”: knyga 
yra pilna tiesioginių pasikalbė
jimų, kurie nebuvo juk steno
grafuoti, bet tik girdėti ir vėliau 
tik atsiminti.

Gausiose autoriaus asmenų 
charakteristikose tarpais paste
bime ir šaržavimus. Kitur paste
bime dažną palinkimą vertinti 
ir teisti, ypač Lietuvos vyriau
sybę. Tai jau politinis subjekty
vizmas. Daugelyje aprašymų 
taip ir jauti beletristo stilių 
(pvz. generalinis Vokietijos kon
sulas gubernatoriaus priėmime, 
p. 301-307; direktorijos nariai 
pas respublikos prezidentą, p. 
171-173; aštrūs pokalbiai ir il
gos diskusijos, audringi seime
liai, regata, laidotuvės, etc.). Vi
sa tai atsiminimus pailgina, bet 
ir pagyvina.eiliniam skaitytojui. 
Autorius, matyt, kaip tik to no
rėjo — rašė ne tik istorikams, 
bet ir skaitančiai publikai.

Vertindamas šiuos atsimini
mus, dr. J. Jakštas čia pat pole
mizuoja ir su jų kritikais: dr. J. 
Baliu, J. Jurevičium, J. Pėterai- 
čiu (p. 32-33 ir 41-44), kurie jų 
dalį buvo skaitę periodinėj 
spaudoj jau anksčiau. Tad šituo 
klausimu čia daugiau ko rašyti 
netenka — recenzija jau yra in
korporuota pačioje knygoje. Pa
liesime tik kaiką iš atsiminimų 
turinio.

Konvencija ir statutas
Atsiminimų pavadinimas “Ko

va dėl Klaipėdos” yra daugiau 
negu tinkamas: reikėjo kovoti 
ją atgaunant, reikėjo kovoti ir 
ją valdant. Klaipėdiečių teisių 
ir kultūros apsaugai Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Japoni
jos atstovų 1924 m. Paryžiuje 
buvo parašyta Klaipėdos krašto 
sutartis (konvencija) su Lietu
va ir statutas, kuris nustatė 
krašto santvarką. Tai lyg ma
žutė konstitucija. Pagal ją kraš
tas priklauso Lietuvai. Jos pre
zidentas skiria krašto guberna
torių, o šis iš klaipėdiečių paski
ria direktorijos pirmininką, ku
ris pasirenka dar 3 direktorius 
ir taip sudaro direktoriją — 
vykdomąją valdžią, kol turi 
krašto seimelio pasitikėjimą. O 
krašto seimelis, renkamas 3 me
tams po 1 atstovą nuo 5000 gy-

Dr. Martyno Anyso atsiminimai

Dr. MARTYNAS ANYSAS, autorius 
atsiminimų knygos “Kova dėl Klai
pėdos

ventojų, leidžia potvarkius — 
įstatymus, kuriuos gubernato
rius gali vetuoti. Atseit, tai ma
žutė apie 150.000 gyventojų 
klaipėdiečių autonominė res
publika. Lietuva nebuvo laisva 
keisti jos santvarką, o klaipė
diečiai nebuvo linkę šitos savo 
autonomijos atsisakyti.

Klaipėdiečių dauguma buvo 
vokiečiai (apie 80%). Už statuto 
barikadų jie nė per sprindį ne
sidavė pertvarkomi ar lietuvi- 
nami, gynė savo teises ir auto
nomiją. Skatinami nacionalso
cialistinės Vokietijos, jie veržėsi 
grįžti į jos sudėtį. Bet Lietuva 
Klaipėdą gavo ne tam, kad ją 
paliktų tokią, kokia buvo: ji ne
galėjo nieko nedaryti, negalėjo 
nemėginti jos lietuvinti ir artin-- 
ti su visa Lietuva. Ji mėgino, 
bet veltui! Mat, susidūrė ir su 
klaipėdiečiais vokiečiais — ais
čių senprūsių ainiais, ir su Vo
kietija, ir su signatarais, perspė
jančiais nepažeisti autonomijos. 
Dr. Anysas, žinoma, tą Lietuvos 
tragišką padėtį matė iš arčiau, 
matė, kokia ji yra beviltiška, 
dėlto jis nepritardavo griežtes- 
niam ir aktyvesniam Lietuvos 
vyriausybės politikos kursui.

Boetcherlo direktorijos krizė
Dar prieš dr. Anyso atvykimą 

į Klaipėdą tuometinis direkto
rijos pirm. O. Boetcheris 1931 
m. važinėjo įnBerlyną ekonomi
niais reikalais be gubernato
riaus A. Merkio žinios, o per
spėtas nepaklausė ir nesutiko 
pasitraukti. Tad buvo pašalintas 
prieš seimelio valią. Seimelis 
sukėlė audrą ir buvo paleistas 
(1932 m.). Krašto vokiečiai ir 
Vokietija griežtai protestavo, 
skundėsi T. Sąjungai ir signata
rams, kol visa byla atsidūrė 
tarptautiniame Hagos teisme. 
O tuo tarpu buvo išrinktas nau
jas seimelis savo sudėtimi toks 
pat vokiškas, kaip paleistasis, ir 
paskirtas naujas direktorijos 
pirmininkas tikras vokietis dr. 
O. Schreiber, net neklaipėdietis, 
kuris “savo politiką pastatė gry
nai ant Berlyno bėgių” (p. 80). 
Laimei, Hagos teismo sprendi
mas buvo palankus Lietuvai ir

ją padrąsino imtis dar griežtes
nės politikos ir šiek tiek pritil
dė krašto vokiečius ir Vokieti
ją, nors tik laikinai.

J. Navako taktika
Kaip tik šiuo metu, kaip gu

bernatūros patarėjas, į Klaipėdą 
atvyko ir dr. M. Anysas. Jis, tar
si šio 16 mėnesių audringo lai
kotarpio kronikininkas, prirašė 
net 150 puslapių smulkiausių 
atsiminimų (p. 90-244). Jis pir
miausia duoda žinių iš J. Nava
ko biografijos ir aprašo jo būdą: 
“Navakas iš figūros buvo nepil
nai vidutinio ūgio, mėsingo ir 
raukšlėto veido ir tamsių plau
kų. Kalbėjo greitai ir griežtai 
policijos ministro tonu. Esmėje 
ir laiko atžvilgiu jis buvo fašis
tinės tvarkos šalininkas, kuris 
viską mėgo tvarkyti diktatoriš
kai ir kuo mažiausiai leisti pa
sireikšti opozicijai” . . . “Deja, 
nei Centro vyriausybė, nei nau
jasis gubernatorius nepažino 
Klaipėdos krašto visuomenės 
nepaprasto užsispyrimo išlaiky
ti autonomiją ir . . . pakankamai 
neįvertino nacionalsocialistinės 
Vokietijos ūkinės ir politinės 
įtakos ir jos sukeliamo politinio 
triukšmo pasekmių (p. 96-97)”. 
Klaipėdos reikaluose buvo rei
kalingas didžiausias atsargumas. 
Bet Navakas “1935 m. pradėjo 
lošti politinį va banque, statyda
mas į pavojų net visą valstybę” 
(p.98). Jis žadėjęs Klaipėdą pa
daryti paprasta Lietuvos apskri
timi.

J. Navakas, naujasis guberna
torius (1933-1935), tuojau parei
kalavo Scheiberio direktoriją 
uždaryti Neumanno ir Sasso an
tivalstybines partijas. Direktori
ja ir seimelis pasipriešino. Tada 
jis direktoriją pašalino ir suda
rė lietuvišką M. Reizgio direkto
riją, kuri atleidinėjo visus par
tiečius nacius apskričių viršinin
kus, viršaičius, seniūnus, apskri
čių gydytojus, daug policininkų, 
tardytojų, teisėjų, valdininkų, 
mokytojų; mokyklose ir įstaigo
se, šalia vokiečių kalbos, įvedė 
ir lietuvių kalbą. Atleido ir Klai
pėdos burmistrą dr. Brindlinge- 
rį, o jo vieton paskyrė E. Simo
naitį. (“Didelis ir storo pilvo 
Brindlinger nenorėjo užleisti 
savo vietos, bet pamatęs, kaip 
pro duris įsistūmė dar didesnis, 
dar stipresnis ir dar storesnio 
pilvo Simonaitis, jis sumurmė
jęs protestą, pro kitas duris iš
nykęs ir daugiau nebegrįžęs”, p. 
106-107). Krašte buvo paskelb
tas Lietuvos “Tautai ir valsty
bei saugoti įstatymas”, pagal 
kurį buvo suimti nacių vadai 
Neumannas ir Sassas bei dalis 
jų padėjėjų. Daug nacių pabė
go į Vokietiją. Tos partijos 
Klaipėdos krašto komendanto 
buvo uždarytos. Buvo cenzūruo
jama ir spauda. Seimelio nariai 
buvo suspenduoti (p. 105-110). 
Tai buvo tikras perversmas. 
Tam reikėjo ne tik daug drąsos, 
bet ir pinigų. Pajamos mažėjo, 
Vokietija mažino importą iš Lie
tuvos, o ekonominė krašto krizė 
dar vis tebesitęsė. (B. d.)
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JUOZUI PAUTIENIŲ
Čikagoje mirus, jo seserį ONĄ JONAITIENĘ, 

mūsų draugijos garbės narę, bei jos šeimų 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

KLK Moterų Draugijos Lietuvos Kankinių 
parapijos skyriaus valdyba ir narės

A+A
ALBINUI JANUŠKAI

mirus Lietuvoje, sūnų kun. LIUDĄ JANUŠKĄ JAV, 
žmonų ELENĄ, dukterį STEFĄ, sūnų RIMANTĄ 
su šeimomis Lietuvoje, visus gimines bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Vladas ir Adelė Katelė

Mūsų mielų choristų 
PRANĄ AUGAITĮ, 

jo mylimai motinai 
A+A 

AGOTAI AUGAITIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Lietuvos Kankinių parapijos choras

A+A
AGOTAI AUGAITIENEI

mirus, sūnui PRANUI ir jo šeimai reiškiame gilių 
užuojautų —

N. P. Balčiūnai

A+A

AGOTAI AUGAITIENEI
mirus, dukterį ELZBIETĄ VALANTIEJIENĘ su 
vyru, sūnų PRANĄ su šeima ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

A. ir M. Elijošiai
J. ir O. Skėriai
J. ir O. Ražauskai

(ttanaūian Art Menturiais
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

Spaudos baliuje Londone, Ont. Iš kairės: rengėjų atstovas E. Daniliūnas, 
torontiškio “Atžalyno” vadovė S. Leparskienė, rengėjų atstovė G. Petraus
kienė, atžalyniečių komiteto atstovas V. Dauginis, žemutinėje nuotraukoje: 
KLB apylinkių pirmininkai — Hamiltono M. Gudinskas, Toronto A. Juzuko- 
nis, Londono S. Baliūnienė, Rodney J. Statkevičius

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 
Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Avė — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

KrautuvėsMtidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
eoooooGocooooooooooooeeooccooecccoeGocooooooot
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PILNAS 
NAMU
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus.



V. Vokietijos lietuvių jaunimas demonstruoja Bonnos miesto gatvėse, reika- 
laudamas Lietuvos laisvės ir protestuodamas prieš žmogaus teisių pažeidimą 
sovietų okupuotoje Lietuvoje

Septynių dešimtmečių varsnos
Kunigui Boleslovui Pacevičiui 70 metų amžiaus

Tebefašo ruduosius
J. KAIRYS

Mūsų bendradarbis Vokietijoje

Kaikurie sltiogsniai V. Vokie
tijoje daug rašo ir kalba apie na
cius, bet nutyli raudonuosius. 
Pirmuosius puola, nors jau ir 
keliasdešimt metų praėjo, kai 
jie neegzistuoja, čia kasmet vie
naip ar kitaip minima 1938 m. 
lapkričio 9 d. bei, kaip yra įpras
ta sakyti, "krištolinė naktis”, 
kai iš lapkričio 9 į 10 naciai pra
dėjo savo terorą prieš žydus. 
Sis Įvykis buvo ypač pernai pri
simintas, nes nuo jo tada suėjo 
40 metų.

Kaip dar daug kas mūsų at
simena, persekiojimas žydų bu- 

"vo pradėtas deginimu sinagogų, 
plėšimu jų prekybos Įmonių, su- 
iminėjimu ir uždarinėjimu į ati
tinkamas stovyklas, kacetais va
dinamas, ir t. t. Laikui bėgant, 
be žydų,, nuo nacių režimo nu- 
kęntėjo ir pačių vokiečių bei ki
tų tautybių žmonių. Nukentėjo 
ir daug lietuvių.

Paminėjimo proga Berlyno 
žydų bendruomenei pirminin
kaujantis pareiškė, jog per na
cių valdymo laiką buvo sunai
kinti milijonai žydų ir kad viso 
to būtų išgyventa, jei milijonai 
vokiečių būtų pasipriešinę ano 
meto režimui.

Dėl šito pareiškimo pasakyti
na, kad pareiškėjas nepažino 
nacių diktatūros, neturi supra
timo apie diktatūras aplamai. 
Jeigu jis ir tikėjo, ką sakė, tai, 
kalbėdamas apie gyventojų gali
mą pasipriešinimą, klaidino 
tuos, kuriems neteko pergyven

Laiškas iš Irano
Sveikiname visus “TŽ” skai

tytojus iš Teherano Naujų Me
tų proga. Pas mus nėra taikos
— liejasi kraujas.

Besiklausant užsienio radijo, 
sudrebino sienas jau seniai pa
žįstamas garsas — tai tankų ar
tilerijos šūviai. Su žmona Nele 
užlipom ant namo stogo. Maty
ti Elburso kalnai, apsidengę 
sniegu. Atrodo pasakiškai. Vir
šukalnėje dega didelė ugnis. 
Tai turbūt ženklas, kviečiantis 
žmones į sukilimą.

Už kilometro — galingi mi
nios šauksmai ant Kuruš kelio, 
einančio į šacho rūmus kalno 
papėdėje. Jau 10 v. vakaro, o 
karo stovis prasidėjo 9 v.v. Tai 
laikas, kai kareiviai šaudo į 
žmones be įspėjimo. Minia di
dėja, šauksmai stiprėja. Girdėti 
kartojami žodžiai “Alah akbar”
— Dievas galingas. Tai jų ko
vos šūkis.

Suskamba šūviai, pakyla riks
mas. Galėjo būti kelių ar net 
dešimties tūkstančių minia. Ai
di automatų šūviai. Pro žiūro
nus matau laukų prožektorių 
šviesas, girdžiu motorų ūžimą. 
Šūvių salvės kartojasi, minia 
šaukia “Alah akbar” ir tuščio
mis rankomis žygiuoja prieš 
tankus, ginančius negirdėtą 
žmonijos istorijoje korupciją. 
Augštieji mano bendrovės par
eigūnai pabėgo su milijonais 
dolerių į tvirtoves. Dar keletas 
šūvių, ir minia pradeda skirsty
tis, bėgti į šonines gatveles, kur 

ti tokio režimo. Masė gali daug 
nulemti demokratiniuose kraš
tuose, bet ne diktatūrų. Pvz. kad 
ir Rusijos komunistinė diktatū
ra: išskyrus į jos sostą Įlipusią 
saujelę su jos talkininkais, ru
sai ir nerusai yra prieš ją, bet 
valdantieji nekreipia Į tai jokio 
dėmesio. Beatodairiu teroru jie 
ir toliau tebedaro savo.

Pagal tą patį Berlyno žydų 
bendruomenei pirmininkaujan
ti, šio meto uždavinys esąs jau
nesnei kartai pasakyti, kas tada 
atsitiko, ir padaryti iš to atitin
kamas išvadas.

Į tai irgi atsakytina: neatro
do, kad prieš keliasdešimt metų 
buvę ir jaunesnės kartos nema
tyti bei jos pačios nepergyventi 
įvykiai galėtų ją kažkiek veikti. 
Norint efektingiau ta likme 
veikti, tokių minėjimų proga 
reikėtų kokia nors forma pri
minti antrą pabaisą pasauliui, 
būtent, buvusią nacių sąjungi
ninkę komunistinę diktatūrą 
Rusijoje. Savo metu ši diktatū
ra buvo su naciais susidrauga
vusi, su jais bendrai dalinosi 
svetimomis teritorijomis, tauto
mis. Ji savo žiaurumu yra pra
lenkusi buvusią nacių diktatūrą, 
nes, proporcingai imant, išžudė 
bei nukankino daug daugiau 
žmonių nei naciai. Be to, ji 1917 
m. pradėtą kruviną darbą tebe
vykdo ir šiandien.

Stebint jaunąją Vokietijos 
kartą, atrodo, būtų tikslinga ra
ginti ją padaryti atitinkamas iš
vadas ne vien iš numarinto na
cizmo, bet ir iš gyvojo komuniz
mo, daug kieno raudonaisiais 
naciais vadinamo.

nepasiekia tankų ugnis, Demo
kratija čia, atrodo, gimsta pra
gariškame triukšme. Vakar ai
dėjo laukų artilerija. Daug už
muštų, pagal gandus — 400. 
Apie vidurnaktį pasigirsta ky
lančių lėktuvų motorų ūžimas. 
Tai keleiviniai lėktuvai, kurie 
išgabena milijonus dolerių ir 
pabėgėlius, bijančius tautos 
teismo.

Koks buvo džiaugsmas užva
kar, kai laimingai sugrįžau į Te
heraną ir namuose radau Nelę. 
Mat, buvau išvykęs į Sov. Są
jungos ii- Afganistano pasienį 
tarnybiniais reikalais — patik
rinti statybos. Tenai ramu, gy
ventojų nedaug (prie Sarakhs 
miesto). Naktį praleidau Maša- 
do mieste, laukdamas lėktuvo į 
Teheraną. Karo stovis ir ten — 
pilna kareivių su tankais, kul
kosvaidžiais ir automatais. Nak
tis buvo graži — švietė mėne
siena, kalnai spindėjo sniegu. 
Mirtinoje tyloje kaukė šunys. Iš 
čia į Teheraną — 950 km. Po 
16 valandų laukimo Nelė paga
liau atidarė geležinius vartus ir 
Įleido į kiemą Teherane. Iš 
džiaugsmo suruošėm puotą — 
gėrėm arbatą ir valgėm mano 
atvežtą itališką sūrį.

Mudu nutarėm laukti audros 
pabaigos čia, nes norime pama
tyti sudarytą teisingą naftos ga
mybos organizaciją ir atstatytas 
pažemintų iraniečių teises.

Vargšai iraniečiai — neturi 
specialistų naftos gamybos sri-

PRANYS ALŠĖNAS

Pušynais ir smėlėtais Švento
sios krantais apsuptame Ukmer
gės mieste kun. Boleslovas Pa- 
cevičius išvydo pasaulio šviesą 
1909 m. sausio 29 d. Tėvai Kazi
mieras ir Sofija, neturtingi žmo
nės, po kelių mėnesių, gimus 
jau ketvirtam iš eilės kūdikiui, 
įsikūrė beveik Ukmergės prie
miestyje — Pašilėje.

Tėvas iki 1 D. karo dirbo Ka- 
sakausko dvare, motina — na
muose siūdavo. Karo audra at
skyrė tėvą nuo šeimos net pen- 
keriem metam. Jauna motina, 
pasilikusi su mažais vaikais, rū
pinosi jų ne tik fiziniu, bet ir 
dvasiniu auklėjimu. Laisvalai
kiais pati mokė mažuosius skai
tyti ir rašyti. Advento ir gavė
nios metu, o taip pat ir gegužės 
mėnesių vakarais į Pacevičienės 
namus rinkdavosi žmonės gies
mėms ir maldoms. Dabartinis 
kun. Boleslovas nuo 6 metų 
amžiaus buvo maldų vadovas. 
Prie išpuošto meniška motinos 
ranka altorėlio brendo ir kuni
gystės pašaukimas. Dažnai ma
žasis Baliukas klausdavo moti
ną, kaip tapti kunigu? Bet ji at
sakydavo: “Vaikeli, neturėsiu 
tiek pinigų”.

1918 m. grįžo tėvas iš Vokie
tijos nelaisvės. Tuomet pradėjo 
bręsti viltis, jog bus didesnė ga
limybė siekti mokslo. Balys, bai
gęs pradžios mokyklą, didelio 
troškimo vedamas, rengėsi stoti 
į valstybinę Ukmergės gimnazi
ją. Deja, nauja kliūtis sužlugdė 
svajonę: motina Sofija susirgo 
vėžio liga ir 1924 m. mirė. Visos 
santaupos buvo sunaudotos gy
dymui. Po laidotuvių jau ne 
mokslas rūpėjo, bet duonos kąs
nis. Tėvas pradėjo dirbti kaimo 
statyboje, Įjungdamas ir savo 
12 metų sūnų Balį.

Po dvejų metų jaunuolis ga
vo darbą Ukmergėje, Lėmano 
koklių fabrike. Vėliau dirba Žas
liuose — kepykloje, kurį laiką 
— tėviškės šventovės zakristijo
nu. čia vėl pabudo mokslo troš
kimas, ypač bendraujant su mo
kiniais, buvusiais pradžios mo
kyklos draugais, kurie jau ėjo 
penktuosius gimnazijos metus. 
Kristina ir Samuelis Karčiaus
kai, Ukmergės gimnazijos moki
niai, supratę jaunuolio veržimą
si į mokslą, pasiūlė privačiai pa
dėti.

Po ilgų nemigos naktų, pra
slinkus vieneriems metams, Ba
lys išlaikė egzaminus į šeštąją 
jėzuitų gimnazijos klasę Kaune. 
Tai buvo patys sunkiausi metai, 
nes reikėjo pasivyti dalykus, 
kurių nebuvo galima privačiai 
išmokti. Gimnazijos vadovybė 
leido jų mokytis laisvo klausy
tojo teisėmis.

Ir nūdien kun. Boleslovas, 
švęsdamas 70 metų amžiaus su
kaktį, yra didžiai dėkingas Tė
vams jėzuitams, supratusiems 
jaunuolio didelio vargo kelią, 
priėmusiems jį į bendrabutį, 
mokiusiems, globojusiems ir 
šelpusiems.

Baigęs vidurinį mokslą, Ba
lys įstojo į Telšių kunigų semi
nariją, kuri buvo naujai įsistei
gusi ir neturtinguosius atleisda
vo nuo mokesčio. 1936 m. ba
landžio 5 d. seminarija buvo 
baigta geriausiais pažymiais “su- 
mma eum Įaudė”. Naujai įšven
tintas kun. B. Pacevičius paski
riamas Papilės vikaru. Parapija 
gerokai apleista, jaunimas ne
organizuotas, o jo religinė nuo
taika — šalta. Reikėjo surasti 
būdus, kaip įeiti į jaunimo tar
pą, kaip laimėti jų širdis, čia 
daug padėjo kun. Boleslovui 
nuo mažų dienų pamėgtas sce
nos menas. Tiek pradžios mo
kykloj, tiek gimnazijoj jis jį 
ypač noriai puoselėjo.

Palaidas jaunimas buvo su
telktas į vysk. Valančiaus liau
dies universitetą, kuriame viena 
šakų buvo vaidybos menas. Su
darytas vaikų choras.

Po pusantrų metų kun. B. pa- 

tyje. Tie, kurie buvo atsakingi, 
nieko nedirbo, samdė patarėjus, 
kurių tarpe ir aš esu. Tuo di
džiuojuosi ir noriu tęsti savo 
įsipareigojimus bei apsaugoti 
iraniečių projektus nuo korup
cijos.

Iranas per ištisus šimtmečius 
buvo alinamas arabų, mongolų, 
turkmėnų ir savosios valdžios. 
Atradus naftos šaltinius, kraš
tas pergreit progresavo, bet pa
teko į išnaudotojų rankas. Įsiga
lėjo didžiausia pasaulyje korup
cija. Tauta tai pajuto pervėlai, 
ir jos reakcija prasiveržė radika
liu būdu. Jai trūksta gerų vadų.

Nelė ir Kostas Astravai
1978 m. gruodis

KUN. BOLESLOVAS PACEVIČIUS. 
Jam 1919 m. sausio 20 d. sueina 70 
metu amžiaus

skiriamas į Viekšnių šešerių 
klasių progimnaziją kapelionu. 
Toji progimnazija po dvejų me
tų tapo pilna gimnazija. Tai bu
vo produktyvūs darbo metai. 
Tenai kun. B. daug dirbo, studi
javo, rašė, kūrė scenos veika
lus, nors niekad nespausdino. 
Vėliau dalis tų veikalų žuvo Vo
kietijoj, Dresdene, dalis buvo 
atkurta tremtyje ir vaidinta.

1944 m. su tūkstančiais kitų 
lietuvių pasitraukęs į Vokietiją, 
kun. B. Muensterio universitete 
studijavo teologiją, o konserva

Viceministeris - kunigas
AL. GIMANTAS

Lyg ir šaltoko žvilgsnio, neiš
šaukiančios išvaizdos, gana kuk
liai atrodantis, gal daugiau pri
menąs neseniai pareigas pradė
jusį eiti eilinės parapijos vikarą 
yra prelatas Geno C. Baroni — 
dabartinis HUD (Department of 
Housing & Urban Development) 
sekretoriaus pavaduotojas arba 
lietuviška terminologija vicemi
nisteris. Su juo susipažinome 
Vašingtone. Jis dalyvavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės banke
te viešbutyje, sekančią dieną 
matėme jį Lietuvos pasiuntiny
bėje, vėliau priėmimo metu Bal
tuosiuose Rūmuose, čia ir 
teko kiek plačiau pasikalbėti ir 
pačiam įsitikinti jo, kaip augšto 
Vašingtono pareigūno, polėkių 
platumu, intelektu ir įžvalgia 
nuovoka. Kartu jis atrodė toks 
kuklus, nenorintis išsiskirti iš 
kitų. Jo atsakymai buvo be jo
kių diplomatinių plonybių, tie
sūs, aiškūs ir atviri.

Gal ir nebūtų tikslu jo tarny
bą rišti su amerikiniais etniniais 
sluogsniais, laikant jį lyg ir ry
šininku, tačiau jo uždavinys yra 
išlaikyti, papildyti ar net ir pa
kelti įvairių tautinių mažumų 
(ypač mažiau privilegijuotų) et
ninį identitetą, stiprinti tokių 
grupių moralinę ir materialinę 
gerovę.

Įdomu buvo paklausti, kaip jis 
suderina savo, kaip katalikų ku
nigo ir sostinės biurokrato, pa
reigas? Kartais jis atvyksta mi- 
nisterijon su kunigiška apykak
le, kartais civiliškai. Vyres
nieji bendradarbiai kreipiasi į 
jį “father” ar “monsignor”. Jau
nesnieji, metę visus formalu
mus į šalį, šaukia jį Džino (Ge
no).

Prelatas turėjęs ryšių su lie
tuviais ir anksčiau. Mat, gimė 
angliakasio šeimoje, Acosta, 
Pensilvanijoje. Miestelyje žmo
nės buvo neturtingi ir gyveno 
menkuose mediniuose namu
kuose. Patys būdami vargšais, 
stengėsi padėti vieni kitiems, 
ypač dar mažiau turintiems.

Parama baltieciu kultūrai
1978 m. valstybinis Kento uni- 

siteto etninių programų skyrius, 
vadovaujamas dr. John F. Ca- 
dzow, gavo iš Rockefellerio Fon
do $35,000 paramą, kuri buvo 
panaudota koordinatoriaus, tri
jų studentų ir skyriaus sekre
torės algoms. Šio skyriaus tiks-
las yra rinkti bei registruoti 
įvairią medžiagą, liečiančią bal- 
tiečius. Rockefellerio Fondas, 
patikrinęs Baltijos programų 
pažangą ir ją teigiamai įverti
nęs, vėl paskyrė $21,400. ši pa
rama įgalins skyrių išlaikyti 
koordinatorę Tamašiūnaitę ir 
sekretorę. Be to, tie pinigai už
tikrins tolimesnę lietuvių archy
vo veiklą ir augimą.

Lietuvių archyvas veikia jau 
aštunti metai, rinkdamas lietu
viškas knygas, periodinius lei
dinius ir kitokią Lietuvą liečian
čią medžiagą. Archyvo augimas 
ir toliau priklausys nuo tų lie

torijoj — muziką (4 metus). 
Greveno stovykloje lietuvių pa
rapijoj buvo klebonu, vadovavo 
savo įsteigtam chorui “Šešupė” 
ir dramos sambūriui. 1949 m. 
išvykęs į Angliją, vadovavo Co
ventry liet, kolonijos chorui.
1951 m. atvyko į Kanadą ir ap
sigyvenęs Toronte vadovavo 
dvejus metus kolonijos ir šeše
rius metus parapijos chorui.
1952 m. įsteigė jaunimo dramos 
sambūrį, vėliau pasivadinusį 
‘'Sietynu”. Po to vadovavo Sv. 
Jono Kr. parapijos vaikų cho
rui.

Dirbdamas Sv. Jono Kr. pa
rapijoj, kun. B. daug dirbo su 
Toronto kolonijos jaunimu: rašė 
vaidinimus, montažus, juos sta
tė, režisavo, rodėsi scenose su 
savo jaunimo choru, kapeliona- 
vo jų vasaros stovyklose ir t. t.

Kun. B. Pacevičius scenai yra 
parašęs šiuos veikalus: Gimė 
Kristus, Tyliąją naktį, Neklau
žada, žiburėliai dega, Bevardis, 
Lietuvaitės sapnas (veikalai vai
dinti, bet nespausdinti). Religi
nėmis temomis kun.. B. yra ra
šęs spaudoj, ypač “T. Žiburiuo
se”.

Kun. B. P. 1964 m. pradžioj 
įsteigė lietuvišką parapiją Lon
done, Ont., ir jai sėkmingai va
dovavo ligi 1976 m. Susilpnėjus 
sveikatai, pasitraukė į pensiją 
ir apsigyveno Toronto Prisikė
limo parapijoj pas Tėvus pran
ciškonus.

Tėvams buvo sunku, bet sū
nus gavo pilną katalikišką išsi
lavinimą — baigė Notre Dame 
universitetą, taipgi Harvardo 
John F. Kennedy School of 
Government & Politics. Iš to 
matome, kad prezidentas Carte- 
ris parinko tinkamą asmenį. Jau 
ir dabar sostinėje mons. G. Ba
roni laikomas didmiesčių ir ma
žumų ekspertu. Jo kabineto du
rys atidaros visiems. Jis laukia 
įvairių pasiūlymų, sumanymų 
žodžiu arba raštu. Atrodo, dabar 
lietuviams užmezgus ryšius su 
juo, iš tos ministerijos galima 
būtų įvairi, pirmoje eilėje mate
rialinė parama įvairiems lietu
viškiems projektams — pvz. li
tuanistiniam švietimui, vyresnio 
amžiaus tautiečiams, iškilesnių 
tautinių ansamblių veiklai ir 
pan.

Mons. G. Baroni darbas daž
nai siekia ir kongreso rūmus. 
Mat, reikia informuoti kongreso 
atstovus, jų komisijas, aiškinant 
ir prašant lėšų įvairių projektų 
vykdymui. Kartais jis išdrįsta ir 
pats daryti drastiškus sprendi
mus, ypač tokius, kurie negali 
laukti, kol viskas praeis per 
įprastą biurokratinę mašiną ir 
laiką gaišinančią sistemą. Tam 
jis panaudoja “katalikišką bū
dą”. Leiskite pacituoti angliš
kai kaikuriuos jo vartojamus 
metodus.

“Around here, it’s harder to 
get permission to do something 
than it was in the Church. So I 
do it anyway. It’s easier to beg 
for forgiveness than to ask for 
approval.”

Jis simpatingai žvelgia į etni
nių rajonų palaikymą miestuo
se (Marquett Parko lietuviai ar 
girdite?). Atskiros tautybės, 
prelato nuomone, turi kultūrinę 
teisę likti skirtingomis. Parapi
jos, šeimos, mokyklos ir etni
nės organizacijos našiai priside
da prie atskirų tautinių grupių 
gyvybės ir savarankiškumo iš
laikymo. Ar tie žodžiai nėra mus 
visus paskatinantys ir kartu įpa
reigojantys?

tuvių, kurie duosniai parems sa- 
. vo dovanom Kento universite-

to pastangas.
Per pastaruosius metus lietu

vių archyvas labai išaugo. Da
bar jame yra daugiau kaip 10,- 
000 vienetų. Archyvas sudaro 
neatskiriamą universiteto bib
liotekos dalį. Juo gali pasinau
doti mokslininkai, studentai ir 
asmenys, kurie domisi lituanis
tika. Archyve šiuo metu yra ir 
daugiau kaip 500 įvairių perio
dinių leidinių, išleistų XIX š. 
ir nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpyje. Taip pat jame yra 
periodiniai leidiniai, išleisti 
JAV-se nuo 1920 m.

Knygų ir periodinių leidinių 
skaičiui augant, jų duplikavi- 
mas padidėjo. Kultūrinis baltie- 
čių komitetas, įsteigtas 1978 m. 
liepos mėn. Toronte, AABS su
važiavime, pradėjo keistis kopi
jomis su akademinėmis institu-
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Venecuelos lietuvių kapelionas kun. A. PERKUMAS, vietinis klebonas G. 
GONZALES ir “T. Žiburių" bendradarbė A. VAISICNIENĖ pokalbio metu

Nepamirškite savo kilmės!
Pasikalbėjimas su La Vegos parapijos Venecueloje klebonu 

Gonzales, kuris jau 25 metai bendradarbiauja su lietuviais
ALEKSANDRA VAISIUNIENfc

1978 m. pabaigoje La Vegos 
parapijos klebonas Guillermo 
Gonzales buvo iškilmingai pa
gerbtas 25 metų klebonavimo 
sukakties proga. Lietuvių kolo
nija taip pat prisidėjo prie jo 
pagerbimo.

— Kiek metų bendradarbiau
jate su lietuvių kolonija? — pa
klausiau.

—. Su lietuvių kolonija bend
radarbiauju nuo pat atvykimo 
dienos į La Vegos parapiją, t.y. 
25 metai.

— Ar teko pradžioje dirbti 
su kunigu Antanu Sabaliausku?

— Taip, teko trumpą laiką, 
kol kun. Sabaliauskas gyveno 
Venecueloje.

— Ar esate patenkintas lie
tuviais?

— Taip, esu labai patenkintas 
lietuvių kolonija ir labai dėkin
gas kunigui A. Perkumui už jo 
talką.

— Kiek turite parapijiečių?
— La Vegos parapija turi apie 

70.000 parapijiečių. Parapija 
neturi pastovaus vikaro. Kun. 
Antanas Perkumas dažnai atei
na į pagalbą. Be jo sunku būtų 
aptarnauti tokią didelę parapi
ją-

— Ar išlaikote labdaringą in
stituciją?

— Taip, išlaikau ir globoju 
mokyklą su 300 vaikų. Ji pra
dėjo veikti nuo 1955 m. Taip 
pat yra ir medicinos dantų gy
dymo dispanseris. Mokyklos mo
kiniai prisideda tik minimaliniu 
atlyginimu prie mokyklos išlai
dų.

— Ar aptarnaujate dar kokią 
kitataučių grupę?

— Taip aptarnauju portuga
lus ir italus, gyvenančius La Ve
gos parapijoje.

— Ar La Vegos parapijos gy
ventojai yra tikintys, praktikuo
jantys katalikai?

— Yra visokių, vieni yra pa
stovūs pamaldų lankytojai, kiti 
visai neateina.

— Ar Venecuelos valdžia pri
sideda prie kunigų išlaikymo?

— Parapija nėra išlaikoma 
valdžios.

— Per žemės drebėjimą 1967 
m. buvo visai sugriauta senoji 
La Vegos šventovė. Kas padėjo 
pastatyti naują?

— Ji buvo pastatyta tuometi
nio Venecuelos prezidento Ra
fael Caldera rūpesčiu.

— Ar laikote garbingu daly
ku šv. Kazimiero, Lietuvos glo
bėjo, bareliefo įrengimą prie Jū
sų šventovės sienos kampo?

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

cijomis. Keitimosi centru pa
rinktas Kento universitetas, ku
ris bus ir latvių bibliotekų dup- 
likatų pasikeitimo centru.

Lietuvių archyvo augimas yra 
pasigėrėtinas. Atskirų individų 
ir organizacijų įnašas yra labai 
didelis. A. Trečioko, prel. Pr. 
Juro, p.p. Petruševičiaus, Lišaus- 
ko, kun. Angelaičio ir dr. D. Ja
saičio bibliotekos labai praturti
no archyvą. Klevelando Lietu
vių Tremtinių organizacijų kny
gos, Ekonominio Lietuvių Cent
ro leidiniai ir kartoteka taip pat 

šventovės sienoje yra įmūryta 
dėžutė, kurioje įdėtos autentiš
kos šv. Kazimiero relikvijos, in
auguracijos aktas su vyskupo ir 
kitų svarbių asmenų parašais. 
Sidabrinėje dėžutėje yra žiup
snelis žemės atvežtos iš Lietu
vos, ir vienas numeris žurnalo 
“Venecuelos Lietuvis”. Vienas 
dėžutės raktas yra laikomas vie
tinėje klebonijoje, kitas — pas 
lietuvių parapijos kleboną A. 
Perkumą.

— Įmontavimą bareljefo prie 
La Vegos šventovės kampo lai
kome labai garbingu aktu. Ve- 
necueliečiai labai respektuoja 
šv. Kazimierą, priėję prie barel
jefo pasižiūri, paskaito. Naujai 
atvykę į La Vegą tuojau pastebi 
ir klausia, kas tai per paminklo 
formos įrengimas šventovės sie
noje?

— Ko palinkėtumėte Venecu
elos lietuviams?

— Linkiu, kad dirbtumėte sa
vo pavergtos tautos labui, būtu
mėte vieningi. Nors ir gyvena
te svetimuose kraštuose, bet ne
pamirškite savo kilmės, kalbos 
ir papročių. Savo religiją gerb
kite lygiai taip, kaip ir savo 
tautą.

Padėkojau kunigui G. Gon
zales už taip malonų pasikalbė
jimą ir už suteiktą lietuvių ko
lonijos tautiečiams globą šven
tovėje bei parapijoje.

Venecuelos lietuvių kapelionas A. 
PERKUMAS (dešinėje) ir vietinis 
klebonas G. GONZALES prie šv. 
Kazimiero bareljefo La Vegoje

sudėti Kento universiteto lietu
vių archyve.

Lietuvių archyvo Kente augi
mas yra daugelio asmenų ir or
ganizacijų bei institucijų pa
stangų išdava. Lietuvių archy
vo ateitis yra užtikrinta. Lietu
viškos medžiagos rinkimas bus 
tęsiamas ir toliau. Tikimės, kad 
lietuviai rems mūsų pastangas 
ir savo aukomis. Inf.

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės Žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.
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@ PAVERGTOJE TEVWEJE ® LIETIMAI PASAULYJE
“LIETUVOS METRIKA”

“Tiesa” 279 nr. paskelbė trumpą 
pranešimą iš Varšuvos apie prade
damą leisti "Lietuvos metriką” — 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos ir 
kaimyninių valstybių dokumentų 
rinkinį. Siam tikslui Lenkijos Moks
lų Akademijos istorijos institute su
daryta darbo grupė, kurios pagrin
diniais talkininkais bus Sovietų Są
jungos Mokslų Akademijos istorijos 
instituto atstovai. Lietuvos Mokslo 
Akademijai priklausantys istorikai 
iš metrikos paruošimo bei leidimo iš
jungiami. Matyt, dokumentų atranką 
bei jų interpretavimą kontroliuos 
Maskva, nepasitikinti lietuviais. Tei
giama, kad daug dokumentų bei šal
tinių, kurie bus pirmą kartą panau
doti šiame veikale, priklauso senųjų 
aktų archyvui Maskvoje.

ATEISTŲ KLUBAS
Propagandinio darbo patirtimi 

savo narių susirinkimuose dalijasi 
Vilniuje veikiantis ateistų klubas 
“Ave, vita!”, vadovaujamas pirm, 
prof. I. Zakso. Jame rengiami susi
tikimai su senaisiais nepriklausomy
bės laikų laisvamaniais ir buvusiais 
dvasininkais, įsijungusiais j ateisti
nę propagandą. Klubo nariai skaito 
ateistines paskaitas Vilniaus univer
siteto studentų ateistų klube “Aki
ratis”, Vilniaus pedagoginiame ins
titute, 2I-joje technikos mokykloje, 
Kauno politechnikos institute ir 
Kauno R. čarno technikos mokyklo
je. Savo "mokslines” konferencijas 
“Ave, vita!” klubas rengia įvairiose 
Vilniaus įmonėse. Jose aptariamos 
ateizmo problemos, ateistų pareigos, 
sąžinės supratimas pagal marksisti
nę etiką. Religiją stengiamasi nu
vertinti “religinių prietarų žalos bei 
jų beprasmiškumo" skelbimu. Palie
čiamas Sovietų Sąjungos konstitu
cijos paragrafas apie sąžinės laisvę, 
kurios praktiškame gyvenime nepri
pažįsta kompartija bei jos instituci
jos.

EŽERAI IR VALTYS
Pluoštą duomenų apie Lietuvos 

upes ir ežerus “Valstiečių Laikrašty
je” pateikia biologijos kandidatas E. 
Skorupskas. Didesnių bei mažesnių 
ežerų Lietuvoje yra apie 4.000, o 
bendras upių ilgis matuojamas 63.- 
700 km. Upių paviršiaus plotas — 
31.500 hektarų. 1978 m. pradžioje 
buvo 654 vandens saugyklos, turin
čios didesnį bendrą plotą už upes. 
Lietuvos skęstančiųjų gelbėjimo 
draugijos viršininkas A. Jucevičius 
“Tiesos” skaitytojus supažindina su 
kasmet gausėjančiais mažaisiais lai
vais. 1978 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje 
buvo įregistruoti 34.000 tokių laivų 
bei valčių. Net 5.000 buvo motori
niai. Po 2000 motorinių laivų turėjo 
klaipėdiečiai ir kauniečiai, 1000 — 
kitų vietovių gyventojai. Bene dau
giausia valčių susilaukia Kauno ma
rios. Plaukiojimas motorinėmis val
timis jose esąs apribotas. Laisvai 
leidžiama plaukioti tik nuo Pažais
lio motorinių valčių zonos iki Biliū
no įlankos, aplenkiant maudymosi

Lietuviai Paryžiuje
• Paryžiaus lietuvių kolonija su

sirenka kas mėnesį dalyvauti Mišio
se, kurias atnašauja kun. J. Petro
šius. Po to visi kartu pietauja.

• šiais metais 3 atstovai vyks į IV 
PU Kongresą, būtent: Karolina Ma
siulytė, Regina Vacikauskaitė, Sigi
ta Kondrotaitė. Būrelis jaunimo 
ruošiasi vykti į Angliją su atstovais 
ir dėlto įvairiais būdais telkia lė
šas — pardavinėjo lietuviškus Ka
lėdų atvirukus, rengia koncertus, lo
terijas ir t.t.

• Estų, latvių ir lietuvių jauni
mas pasirodė Nanterre universitete, 
Paryžiaus užmiestyje. Buvo apytik
riai 150 prancūzų žiūrovų, daugiau
sia studentų ir profesorių. Edita 
Rechner, neseniai atvykus iš Lietu
vos su savo vyru prancūzu, skambi
no kanklėmis ir dainavo etnografi
nes dainas. Karolina Masiulytė dek
lamavo Milašiaus poeziją prancūzų 
kalba, o kiti prisidėjo prie progra

Prancūzijos lietuviai pietauja po pamaldų Paryžiuje. Apačioje — dalis 
Paryžiaus lietuvių jaunimo, kuris aptaria dalyvavimą jaunimo kongrese

vietas, poilsiavietes ir gyvenvietes. 
Motorinio vandens sporto klubų Lie
tuvoje lig šiol nebuvo, bet pirmasis 
dabar jau steigiamas Kaune, antra
sis — Klaipėdoje. Nariais galės bū
ti motorinių valčių, didesnių motori
nių laivelių savininkai, laivus turin
čios organizacijos.

NAUJAS BIUDŽETAS
Maskvoje buvo paskelbtas nauja

sis 1979 m. biudžetas, kurio lentelė
je Lietuvai su 2.275.469.000 rublių 
tenka šeštoji vieta. Už Lietuvą dides
nius biudžetus turi Rusija, Ukraina, 
Kazachija, Gudija ir Uzbekija. Prieš
paskutinėje vietoje yra Estija su 
981.725.000 rb. Latvijos biudžetas — 
1.506.710 rb. Iš sąjunginio apyvartos 
mokesčio respublikoms į savo iždą 
leidžiama atsiskaityti skirtingus nuo
šimčius: Lietuvai — 91%, Estijai — 
56,9%, Latvijai — 43,1%. Visą su
rinktą apyvartos mokestį pasilieka 
Kirgizija ir Turkmėnija. Pilnas są
junginis gyventojų pajamų mokestis 
atiduodamas tik Lietuvai, Kirgizijai 
ir Turkmėnijai. Specialų papildą iš 
sąjunginio biudžeto 1979 m. projek
tams vykdyti gauna: Kazachija — 
449.140.000 rb., Turkmėnija — 3.037.- 
000 rb. Naujasis sovietų okupuotos 
Lietuvos biudžetas buvo patvirtintas 
vilniškės augščiausios tarybos posė
dyje. Pagrindinį pranešimą padarė 
finansų “ministeris” R. Sikorskis. 
Jis pabrėžė, kad nuo š. m. sausio 1 
d. padidinamos pieno, avienos, bul
vių ir daržovių supirkimo kainos, bet 
mažmeninės jų kainos vartotojams 
nebus pakeltos. Supirkimo kainų pa
didinimas 1979 m. pareikalaus papil
domų 40.000.000 rb., kurių 80% teks 
kolchozams ir sovehozams.

LIETUVIU PAVARDES
Lietuvių kalbos ir literatūros ins

tituto toponimikos darbuotoja V. 
Maciejauskienė “Valstiečių Laikraš
čio” 1978 m. 147 nr. paskelbė įdomų 
straipsnį “Mūsų vardai ir pavardės”, 
nagrinėjantį lietuviškų vardų bei pa
vardžių formavimąsi. Jos teigimu, 
lietuvių pavardės yra atsiradusios iš 
tėvavardžių, galutinai nusistovėju
sios XVII š. Kadangi tais laikais bu
vo rašoma nelietuvių kalba, svetim
taučiai raštininkai pavardėms pridė
davo slaviškas priesagas. Jų dėka 
Daugėlaitis pasidarydavo Daugėlavi- 
čium, Butrimaitis — Butrimavičium, 
Vaišnoraitis — Vaišnoravičium. V. 
Maciejauskienė pateikia statistinių 
duomenų: “Dabar Lietuvoje yra apie 
40.000 skirtingų pavardžių. Ne visos 
jų vienodai paplitusios. Yra retų pa
vardžių, kurias turi vos viena kita 
šeima, tačiau yra ir labai dažnų, su
tinkamų beveik visoje Lietuvoje. 
Dažniausios, populiariausios pavar
dės Lietuvoje yra Kazlauskas (apie 
1500 šeimų), Petrauskas (apie 1200 
šeimų), Balčiūnas (apie 900 šeimų), 
šiek tiek retesnės, bet taip pat labai 
paplitusios yra mūsų pavardės Ado
maitis, Baranauskas, Budrys, Kairys, 
Kubilius, Miškinis, Sakalauskas, Ur
bonas, Žemaitis ir kt ”

V. Kst.

mos lietuviškomis dainomis. Publika 
labai susidomėjo tokiu retai matomu 
renginiu. Daug kas prašė daugiau in
formacijos po koncerto.

• Dienraštis “Le Monde” aprašė 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. Straipsniai 
buvo maždaug pusės puslapio ilgu
mo. Tas pats “Le Monde” 1978 m. 
gruodžio mėnesį aprašė lietuvių ku
nigų kelionę į Maskvą ir jų įsteig
tą Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komi
tetą.

• 1978 m. lapkričio ir gruodžio 
mėnesį buvo dvi lietuvių dailininkų 
parodos: Prano Gailiaus — Galerie 
Malecot (nuo lapkričio 16 iki gruo
džio 4). Jis buvo išstatęs savo ta
pybą, grafiką ir piešinius. Snaigė Va- 
liūnaitė-šileikienė dalyvavo parodo
je Creteil rotušėje (Paryžiaus už
miestyje) su savo grafikos darbais. 
Paroda buvo surengta Kanados am
basados kultūrinio attache gruodžio 
2-10 d.d.
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Naujoji KLB Otavos apylinkės valdyba. Iš dešinės: pirm. G. Procuta, ižd. R. 
Aulinskaitė, narė R. O. šiūlytė, sekr. R. Danaitytė, vicepirm. J. Augaitis

OTTAWA, ONTARIO
LINKSMAVAKARIS. 1978 m. spa

lio mėnesį aklamacijos būdu išrink
ta nauja KLB Otavos apylinkės val
dyba: pirm. G. Procuta, vicepirm. J. 
Augaitis, sekr. R. Danaitytė, ižd. R. 
Aulinskaitė, narė R. šiūlytė. ši val
dyba jau turėjo kelis posėdžius ir 
aptarė veiklos gaires. Kadangi šią 
vasarą liepos mėnesį įvyks IV Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, 
valdyba nutarė suruošti vakarienę 
bei linksmavakarį ir skirti pelną Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjungai, 
kuri renka aukas iš visų lietuvių ko
lonijų ir jas paskirsto Kanados lie
tuvių jaunimo atstovams. Tuo būdu 
kiekvienam atstovui sumažina kelio
nės ir pragyvenimo išlaidas. Tad pa
siruoškite atvykti į Otavos linksma
vakarį, kurį ruošia apylinkės valdyba 
su Sofijos Balsevičienė ir Giedrės 
Vasiliauskaitės pagalba. Linksmava- 
karis įvyks sausio 27, šeštadienį, 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į 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

/////".'

TRAVEL 58 JAMES ST. N. Travel
HAMILTON CVT,DC" -

SERVICE 525-8686
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6.30 v.v. Buvo sunkumų surasti salę. 
Pagaliau G. Procutos buto pastate 
gauta tinkama saliukė. Adresas: 
158B McArthur Rd., Vanier. Bilieto 
kaina vienam asmeniui $8, o gimna
zistams bei studentams $5. į šią kai
ną įskaitomas įėjimas, šilta vaka
rienė su kava ir pyragaičiais.

Kadangi laikas greitai bėga ir val
dyba iš anksto turi užsakyti ir pa
ruošti maistą, prašome užsisakyti bi
lietus iki sausio 15 d., paskambinant 
vienam iš šių asmenų: G. Procutai 
745-8473, S. Balsevičienei 733-6051, 
R. šiūlytei 232-9396. Ne tik turėsite 
progą skaniai pavalgyti, bet ir galė
site pasišokti, padainuoti, palošti 
kortom ir šachmatais. Bus galima 
nusipirkti ir stipresnių gėrimų. Vi
si galėsite išmėginti savo laimę smul
kių laimikių loterijoje. Jeigu norė
tumėte paaukoti laimikį (pvz. lietu
višką knygą, plokštelę ir pan.), pa-

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9%
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 93/i % 
pensijų fondas 93/4%
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11% 
nckiln. turto posk.........11%

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje 

skambinkite R. Danaitytei 233-0249.
KELIONĖ į EUROPĄ. Informaci- 

cijos (pvz. kelionės kaina ir įvairios 
ekskursijos) apie šią kelionę jau 
gautos iš Toronto. Kas norėtų suži
noti detales, paskambinkite R. Siū- 
lytei. Rūta-Ona šiūlytė

Hamilton, Ontario
METINIS SLA 72-ROS KUOPOS 

susirinkimas įvyko 1978 m. gruodžio 
16 d. J. ir E. Bajoraičių patalpose 
Išrinkta valdyba: J. Šarapnickas — 
pirm, ir finansų sekretorius, VI. Bag
donas — vicepirm., J. Bajoraitis — 
protokolų sekretorius, Ig. Varnas — 
ižd., G. Melnykas ir R. Matukaitis — 
iždo globėjai, V. Triponas — ligonių 
lankytojas.

Nutarta SLA gegužinę ruošti š.m. 
liepos 15 d. A. Padolskio sodyboje 
Paris, Ont. Gegužinės tikslas — įam
žinti Viktoro Petkaus vardą Kana
dos Lietuvių Fonde. V. Petkus yra 
vienas iš Helsinkio grupės narių, 
okupanto suimtas 1977 m. rugpjūčio 
23 d. Nekaltai nubaustas 1978 m. lie
pos 13 d. 3 metams kalėjimo, 7 me
tams griežto rėžimo lagerio ir dar 5 
metams tremties.

Kiekvienas laisvėje gyvenantis lie
tuvis privalo atkreipti dėmesį į ne
teisingai kalinamą V. Petkų, kuris 
yra pasiryžęs kovoti už tiesą ir lais
vės principus, nors jam pačiam jau 
teko atkentėti 10 metų lagerio baus
mę anksčiau. J. šarapnickas

St, Catharines, Ont.
TRADICINĖS KŪČIOS sulaukė 

daugiau svečių negu gali sutalpin
ti mūsų salė. Ruošė skautai. Jie pa
tys atliko ir programėlę, vadovau
jant Daivai šetikaitei. Salėje, ku
rioje vyksta ir mūsų pamaldos, bu
vo įrengta prakartėlė bei eglutė. Sta
lai buvo uždengti baltomis staltiesė
mis, papuošti žvakėmis, skoningai iš
dėstyti gausūs tradiciniai lietuviški 
valgiai. Visa tai sudarė labai jaukią, 
šventišką Kūčių vakaro nuotaiką lie
tuviams, susirinkusiems iš viso Nia
garos pusiasalio, ir keliems iš ame
rikiečių pusės.

šio gražaus renginio didžiausias 
nuopelnas tenka P. Kalainienei, kaip 
vyriausiai šeimininkei. Jai talkino 
dar kelios moterys, paruošusios at
skirus valgių davinius, o taip pat 
ir vyrai, sustatę stalus, kėdes ir pas
kui vėl viską išgabenę. P. Kalainie- 
nė buvo apdovanota skautų ženkle
liu. Kor.

Sudbury, Ontario
ATOSTOGAUJA. Kun. Antanas Sa

bas, kun. Augustinas Sabas, Blind 
River klebonas, J. ir M. Kriaučeliū- 
nai, P. M. šipeliai ir Jieva Delkuvie- 
nė išskrido atostogų į Meksiką. Pet
ras ir Marija Venskai išskrenda po
rai mėnesių žiemos atostogų į Ar
gentiną. Lietuviškos pamaldos vėl 
prasidės nuo vasario 11 d. K. A. S.
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Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

JA Valstybės
SPAUDOJE PASIRODĖ PRANE

ŠIMŲ, kad sol. Vacys Daunoras, 
tarptautinio dainininkų konkurso 
laureatas Tulūzoje, nori išvykti iš 
okupuotos Lietuvos. Juose teigiama, 
kad jis yra atleistas iš Vilniaus ope
ros. Vilniškėje spaudoje jo pavardė 
minima tik koncertų progomis, pri
dedant Lietuvos liaudies artisto ti
tulą. Galimas dalykas, neigiamos įta
kos šio dainininko karjerai turėjo 
brolio Ričardo pabėgimas. “Draugo” 
kultūriniame priede 1978 m. gruo-, 
dž:o 9 d. buvo paskelbtas Jono Ju
rašo, Tomo Venclovos ir Aušros-Ma- 
rijos Jurašienės atviras laiškas V. 
Daunorui: “Neseniai išgirdome apie 
Tavo sprendimą palikti Tarybų Są
jungą, o tuo pačiu, deja, ir mūsų vi
sų tėvynę Lietuvą. Patys esame šį 
sprendimą padarę, todėl turbūt kaip 
niekas suprantame Tavo dabartinę 
būklę. Tavo žingsnis yra lemtingas, 
ir jo pasekmių niekas negali numa
tyti. Krašte, kuriame Tu gyveni, o 
mes prieš kurį laiką gyvenome, ši
toks žingsnis kartais tampa vieninte
le priemone išsaugoti žmogiškąjį 
orumą. Neverta jo daryti vardan kar
jeros, bet yra dalykų, daug svarbes
nių už karjerą. Linkime nesustoti 
pusiaukelėje, nes patirtis rodo, kad 
tai labiausiai pražūtinga. Vakaruose 
Tavęs irgi lauks problemos, bet jų 
sprendimas visada priklausys nuo 
Tavęs paties. O tai yra svarbiausia. 
Mes niekada nesigailėjome ir nesi
gailime dėl savo pasirinkimo. Tiki
mės, kad Tu irgi jo nesigailėsi.”

INDIALANTIC VIETOVĖJE, vi
durinėje Floridoje, leidžiamas laik
raštis “Today” 1978 m. gruodžio 21 
d. “Amy’s Kitchen” skyriuje beveik 
ištisą puslapį paskyrė redaktorės 
Amy Clark pasikalbėjimui su Virgi
nija Sakalaite-Mikėniene, buvusia 
torontiete. Pagrindinis dėmesys šia
me pokalbyje tenka tradiciniams lie
tuviškiems Kūčių patiekalams. Pri
dedami net keli tų patiekalų recep
tai. Trijose nuotraukose V. Mikė- 
nienė matoma su Kūčių patiekalais, 
dukrelėmis Renata, Darija, naujagi
miu sūneliu Vitu. Pokalbyje ji taip
gi paliečia Lietuvą, sovietinę inva
ziją, lietuvių pastangas išsaugoti sa
vo kalbą bei tradicijas. Įdėtas ir Lie
tuvos žemėlapis su pagrindiniais 
miestais, tarp kurių yra ir Lietuvai 
dabar nepriklausantis Gardinas.

JAV GAMTOS APSAUGOS ŽY
MENĮ — aukso medalį už išskirtiną 
veiklą 1978 m. gavo visuomenininkas 
Valdas Adamkus. Jis yra JAV Gam
tos Apsaugos vidurio vakarų srities 
viceadministratorius su vyr. būstine 
Čikagoje nuo 1970 metų.

PLASTINĖS CHIRURGIJOS KA
BINETĄ Kalifornijoje, Newport 
Beach, 141 Avocado Ave., Suite 
307. atidarė dr. Edvardas J. Domans- 
kis, grįžęs iš JAV kariuomenės. Jis 
yra gimęs 1945 m. Vokietijoje, gim
naziją baigęs Čikagoje, chirurgiją 
studijavęs Illinojaus universitete. 
Plastinės chirurgijos studijas baigė 
1976 m. San Francisco medicinos 
centre. Atlikdamas karinę prievolę 
JAV kariuomenėje, dirbo kaip plas
tinės chirurgijos specialistas V. Vo
kietijoje, karinėje JAV ligoninėje 
Landstuhlėje. Išlaikęs JAV plastinės 
bei atstatomosios chirurgijos egza
minus, tapo oficialiu šios srities spe
cialistu.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RAS Buenos Aires mieste tradici
nius pietus lietuviams pensininkams 
surengė 1978 m. lapkričio 19 d. Da
lyvių susilaukė apie porą šimtų. Juos 
aptarnavo ALC valdybos nariai ir 
jaunimas. Susirinkusius pasveikino 
ALC valdybos pirm. J. Mičiūdas, su
pažindindamas juos su tolimais sve
čiais iš Kanados — šachmatininku 
Povilu Vaitoniu ir jo žmona Magda
lena, gyvenančiais Hamiltone, Ont. 
Iš San Francisco buvo atvykęs šiau
lietis Eugenijus Prielaida su žmona. 
Visiems pensininkams sugiedota “Il
giausių metų”. Povilas ir Magdalena 
Vaitoniai lankėsi “Argentinos Lietu
vių Balso” leidykloje, paliko $20 au
ką. Jie taipgi buvo pakviesti ir pas 
ALC valdybos pirm. J. Mičiūdą. Ar
gentinos Lietuvių Senelių židiniui 
paaukojo $100.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE
RŲ BIRUTĖS DRAUGIJA 1978 m. 
lapkričio 26 d. minėjo 47-tąsias savo 
veiklos metines Buenos Aires. Mišias 
koplyčioje atnašavo Argentinoje vie
šėjęs kun. A. Palubinskas, MIC. Pie
tų metu kalbėjo pirm. A. K. Bagdo
nienė. Pranešimą apie Europoje ren
giamą lietuvių jaunimo kongresą pa
darė Nelida Burbaitė. Su Kanados 
lietuvių katalikių moterų veikla stf- 
pažindino pobūvyje su vyru dalyva
vusi Magdalena Vaitonienė. Humo
ristinius eilėraščius deklamavo J. 
Valantinavičienė.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEN

DRUOMENĖS leidžiamas savaitraš
tis “Mūsų Pastogė” ruošiasi trisde
šimtmečio sukakčiai. Pirmas šio laik
raščio numeris buvo išleistas su 1949 
m. sausio 26 d. data, o jubilėjinis pa
sirodys š. m. sausio 29 d. Leidėju pa
sirašo specialiai sudaryta spaudos 
organizacija “The Lithuanian Com
munity Publishing Society Ltd.” Re
daguoja V. Kazokas, talkinamas I. 
Jonaičio ir A. Reisgio. Metinė savait
raščio prenumerata: Australijoje

$20, užsienyje — $24, siunčiant oro 
paštu — $50.

Britanija
LONDONO LENKŲ DIENRAŠTIS 

“Dziennik Polski” 1978 m. gruodžio 
5 d. laidoje paskelbė W. A. Zbys- 
zewskio straipsnį “Popiežius ir Ka
talikų Bendrija Lietuvoje”, nagrinė
jantį įvairius Jono Pauliaus II pasi
sakymus. Tarp jų pirmiausia iškyla 
katalikiškoji Lietuva, su kurios vys
kupais Jonas Paulius H kalbėjęsis 
visą dieną. Pasak autoriaus, šio po
kalbio detalės tebėra nežinomos. Ga
limas dalykas, jo įtakoje kun. A. 
Svarinskas Maskvoje pranešė Komi
teto Tikintiesiems Ginti sudarymą. 
Sis penkių kunigų įsteigtas komite
tas savo kreipimesi į popiežių Joną 
Paulių II prašo pagalbos dėl tikėji
mo persekiojamiems Lietuvos kata
likams. W. A. Zbyszewskis savo raši
nį baigia išvada, kad Jonas Paulius 
II stengsis padėti Katalikų Bendri
jai Lietuvoje ir kad jis nesivadovaus 
Lenkijos pretenzijomis į Vilnių ar 
visą Lietuvą. Ar popiežiaus pastan
gos būsiančios sėkmingos, sunku pa
sakyti. Dabartinėse aplinkybėse net 
ir visos laisvosios Europos valstybės 
esą nė žodžio neištaria dėl Lenkijos 
laisvės. Tikriausiai jo neištars ir dėl 
katalikiškos Lietuvos. Kartais betgi 
įvyksta stebuklų. Tokiu stebuklu 
laikytinas ir lenkų kardinolo K. 
VVojtylos išrinkimas popiežiumi Jo
nu Pauliumi II. W. A. Zbyszewskis 
pataria laukti stebuklo ir broliams 
lietuviams, su kuriais jis bei jo ben
draminčiai lenkai nenori turėti jo
kių ginčų.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
šešiasdešimtmečio sukaktį skautai 
užbaigė 1978 m. lapkričio 17-19 d. d. 
stovyklėle bei specialiu posėdžiu So
cialiniame Mančesterio Lietuvių 
Klube. Skautėms vadovavo I. Ger- 
diiūnienė, skautams — P. Viržintas 
ir M. Gerdžiūnas, programai — J. 
Maslauskas su talkininkais. Sekma
dienį Mišias klubo salėje atnašavo 
kun. V. Kamaitis. Po pamaldų Įvyko 
sukakties užbaigimui skirta sueiga, 
dalyvaujant tėvams ir svečiams. Bu
vo uždegtos trys žvakės — geltona, 
žalia ir raudona, simbolizuojančios 
meilę Dievui, tėvynei ir artimui. Gel
toną uždegė kun. V. Kamaitis, žalią 
— V. Kupstys, raudoną — D. Jalins
kas. Sueigai vadovavo J. Maslauskas. 
Jubilėjinė XXX-ji stovykla bus su
rengta š. m. liepos 28 — rugpjūčio 
4 d. d. Lietuvių Sodyboje.

Vokietija
ŽMOGAUS TEISIŲ DRAUGIJOS 

demonstracijoje 1978 m. gruodžio 
10 d. Bonnoje dalyvavo net 25 ren
gėjams priklausančios organizacijos. 
Lietuviams atstovavo 27 demonstran
tai, autobusu atvykę iš Romuvos. Jie 
atsivežė 10 plakatų ir Lietuvos tri
spalvę. Lietuvių demonstrantų eiles 
papildė vietiniai tautiečiai ir iš JAV 
atvykęs Tomas Venclova. Demon
stracijos dalyvių buvo apie 2.000. 
Bonnos gatvėmis jie atžygiavo į Tur
gaus aikštę, kur buvo įrengta kalbė
tojų tribūna. Pirmasis prabilo Žmo
gaus Teisių Draugijos pirm. prof. H. 
Nitsche, paliesdamas R. Vokietijos 
vykdomą prekybą žmonėmis — už
sienin jie išleidžiami už 10.000 V. 
Vokietijos markių. Kalbėtojų eilėse 
buvo rusų disidentas Vladimiras Bu- 
kovskis ir T. Venclova, kaip Lietuvos 
Helsinkio grupės atstovas. Jo prane
šimą į vokiečių kalbą vertė studen
tas Kęstutis Ivinskis. Nors T. Venc
lova kalbėjo daugiausia apie Lietu
vą, jo žodis taipgi buvo skirtas Latvi
jai ir Estijai, kur esanti panaši būk
lė. Pasak T. Venclovos, neįmanoma 
suskaičiuoti visų žmogaus teisių pa
žeidimų Lietuvoje. Juos klasifikuo
jant, pirmiausia reikėtų prisiminti 
paneigtą tautinio bei valstybinio ap
sisprendimo teisę. Nuotaikos šia 
kryptimi Lietuvoje yra labai stip
rios. Kultūrinį gyvenimą varžo kom
partijos cenzūra, valdžia šiurkščiai 
kišasi su savo varžtais j Katalikų 
Bendrijos reikalus. T. Venclova taip
gi priminė R. Kalantos susideginimą, 
masines demonstracijas Kaune ir 
Vilniuje. Jam kalbant, už jo ant tri
būnos buvo iškelta Lietuvos vėliava, 
kuri plevėsavo iki pat demonstraci
jos užbaigos. Po ekumeninių pamal
dų Turgaus aikštėje visi pradėjo 
skirstytis.

TRIJŲ ŽYMIŲJŲ DISIDENTŲ 
susitikimą tą pačią dieną “Kontakt” 
žurnalo redakcijoje suorganizavo 
Žmogaus Teisių Draugijos garbės 
p>m. Kornelija Gerstenmeier. Po
kalbiuose su “Deutsche Welle” radijo 
atstovu dalyvavo Vladimiras Bu- 
kovskis, Michailas Makarenka ir 
Tomas Venclova. Pokalbio tema: 
“Ką atneš 1979 m. Sovietų Sąjungai 
ir jos disidentams?” Sį pokalbį ru
sų kalba, įrašytą į juostą, radijo slo
t's panaudojo transliacijai į Sovietų 
Sąjungą. M. Makarenka nuogąstavo, 
kad Sovietų Sąjunga, norėdama už
liūliuoti gyventojų nepasitenkinimą, 
gali leistis į karines avantiūras. V. 
Bukovskis buvo priešingos nuomo
nės. Jam atrodė, kad Sovietų Sąjun
ga bijo ilgo karo su komunistine Ki
nija, kad ji vengs duoti ginklus žmo
nėms į rankas. T. Venclova kalbėjo 
apie dabartinę būklę Lietuvoje, pra
našaudamas disidentinio sąjūdžio 
stiprėjimą. Nors jis gali pareikalau
ti daug aukų, visdėlto gali atnešti ir 
teigiamų poslinkių. Todėl visų parei
ga yra remti tą sąjūdį.



Dailiojo žodžio šventė BALAŠAITIENĖ

Dail. ADOMAS VARNAS, 1979 m. sausio 1 d. sulaukęs 100 metų, buvo prisimintas ir okupuotoje Lietuvoje privačiu 
pobūviu, kuriame dalyvavo jo mokiniai ir pasirašė specialų sveikinimą ištvermingajam sukaktuvininkui.

Skrajojanti biblioteka

Popietė su aktoriumi Jonu 
Kelečiumi 1978 m. gruodžio 10 
d. buvo iškili dailiojo žodžio 
šventė, kurioje tikro talento jė
ga taip paveikė klausytojus, kad 
ir visiškos scenoje tylos momen
tais salėje buvo mirtina tyla, lyg 
visi būtų nustoję kvėpuoti.

Kelečius, šiemet atšventęs 60 
metų sukaktį, jau yra nuėjęs 
ilgą kelio galą dailiojo žodžio 
interpretacijos srityje. Įsikūrus 
stovykloms, Kelečius Hanau sto
vykloje lankė Blekaičio studiją 
ir prisidėjo prie garsaus “Atža
lyno" teatro įsteigimo. Vaidinęs 
eilę pagrindinių vaidmenų Šile
rio, Moljero, Tennessee Wil
liams, Becketto ir lietuvių dra
maturgų veikaluose, jis tiek Vo
kietijoje,-tiek JAV aktyviai da
lyvavo teatriniame gyvenime.

Mūsų teatrams pergyvenant 
nuosmukio ir apsnūdimo laiko
tarpį, Kelečius, vidinės jėgos 
stumiamas ir savo talento ska
tinamas, įvairias lietuviškas ko
lonijas praturtina individualiais 
savo spektakliais. Klevelando 
DMNP parapijos klebono kun. 
G. Kijausko, SJ, iniciatyva, Ke
lečius, lydimas savo technikinės 
talkininkės Vandos Aleknienės, 
pasirodė Klevelando dailiojo žo
džio mylėtojams su puikiai pa
ruošta programa. Aktorių pri
statė klevelandietis poetas Ba
lys Auginąs santūriu, bet poe
tišku žodžiu, iškeldamas žodžio 
reikšmę individo ir visos žmoni
jos gyvenime. Apibūdinęs akto
rių kaip nuostabų žodžio inter
pretatorių, trumpai klausytojus 
supažindino su svečio biografi
niais bruožais, kviesdamas vi
sus “pasigerti lietuvišku žodžio 
midumi.”

Atitraukus uždangą, scenoje 
pasirodė vienišas senukas, atsi
sėdęs prie seno rašomojo stalo, 
ant kurio padėtas magnetofo- 
fonas. Būdinga seno, vienišo 
žmogaus atmosfera, vykusiai 
apibūdinta charakteringomis 
smulkmenomis, nukėlė žiūrovus 
Į netvarkingą, rakandais, dėžė
mis ir beverčiais suvenyrais pri
pildytą kambarį, kurio kairiame 
šone stovėjo pakrypęs stalelis 
su pusiau nugertais buteliais. 
Ant rašomojo stalo, šalia knygų 
ir magnetofono, guli obuolys, 
šalia jo — viena bulvė; šone — 
virdulys, o iš pusiau pravirų 
stalčių kyšo buteliukai. Jis se
nas. Jo veido raumenys virpa, 
kartais virpteli lūpos nuo sau 
pačiam neleistinų minčių, ku
rios grasina tapti žodžiais visiš
koje vienatvės tyloje. Praside
da monologas iš Samuel Beckett 
veikalo “Paskutinis Krappo įra
šas”. Senukas Krappas, klausy
damas savo balso, įrašyto prieš 
30 metų į magnetofono juostą, 
išgyvena plačią jausmų skalę, 
kuri ryški ne vien monologo 
kalboje, bet ir jo veido išraiš
koje, santūriuose, bet dramatiš
kai ryškiuose judesiuose, lūpų 
virpėjime, viso kūno iškalbinga
me palinkime, raktų jieškoji- 
me... Vienu momentu akto
riaus akyse pasirodo ašaros. Tik

ros ašaros nurieda jo vystančiu 
veidu. Jis išgyvena paskutiniuo
sius savo prarastosios meilės 
momentus. Išgyvena juose emo
cinę gamą, kurioje jungiasi gy
vas prisiminimų vaizdas su me
tų naštos pakeista galvosena. 
“Argi aš iš tikro buvau tas idio
tas?” — klausia jis save. Jo 
balse aiškus pasigėrėjimo ir ne
tikėjimo mišinys. Vienatvės 
šauksmą išreiškia vienas saki
nys: “Gal aš su ja būčiau ga
lėjęs būti laimingas .. .” Ir tame 
šauksme jaučiamas gilaus pra
radimo skausmas, kiek atbukęs 
nuo metų naštos, bet realus šilu
mos jieškančioje vienatvėje. Su 
juo klausytojai išgyvena tą pa
čią emocijų skalę. Salėje mirti
na tyla. “Bet nenorėčiau grįžti 
praeitin”, sako jis. Scena tems
ta. Uždanga užsitraukia.

Tiek Becketto kūrinys, tiek J. 
Kelečiaus perdavimas buvo to
kie stiprūs, kad dalis publikos, 
pagavusios giliai paslėptą paties 
monologo filosofiją, pasijuto ge
rokai sukrėsta. Daug kam atro
dė, kad buvome įsibrovę į pa
čią intymiausią seno žmogaus 
išgyvenimų gilumą, lyg būtu
me stebėję jį pro rakto skylutę.

Po 20 minučių pertraukos ant
roji programos dalis nuteikė 
publiką lengviau. Pulgio And- 
riušio “Neįsileido”, atpasakotas 
žavia, gryna augštaitiška tarme, 
dvelkė į klausytojus visa Pul
gio žodžio jėga. Mikroskopiškai 
lyriškas mūsų gamtos vaizdas, 
neatskiriamai susijęs su senu
ko dvasia, tapo paveikslais mū
sų visų vaizduotėje. Aplink 
spietėsi purienos, parūgtais šo
kinėjo vabzdžiai ir už buitį ko
vojo vandens blusa... O senu
kas, sukdamas praėjusių metų 
“geltonąją”, taip ir nesulaukė 
80 žemėje.

Kazio Binkio “Kriaučius Mo
tiejus”, perduotas su lengvu 
humoru, parodė Kelečiaus su
gebėjimą vaidinti įtikinančiai 
du skirtingu vaidmeniu, mini

ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS

Kelionės refrenas
Svetimojo rudenio rauda skurdi 
Man gesina vizijas šviesias, sapnus laimingus.

H. Nagys

Taip į tolumas keliavoinė per lygumas žalias, 
Lydimi jaunystės, saulės spindulių ir vėjo, 
Ir per kalnus ėjom, ir marias perėjom, 
Danguje suskaitėm žydinčias žvaigždes.
Ir į ežero gelmes gilios 
Krito lapai geltoni rugsėjo.

Kol per kalnus ėjom, 
Į žvaigždes tikėjom. 
Matėm lygumas nušviestas, begalines ir plačias.
Ir sustoję vienišoj alėjoj, 
Mes regėjom krintančius lapus, tartum žvaigždes gelsvas.

Bet toliau keliaut jau negalėjom
Ir palikom rudenio laukuos nykiuos, — 
Tik naktis dar lapkričio žvaigždėm spindėjo 
Nuostabiai augštuose mėlynuos skliautuos.

Iš spaudai ruošiamo eilėraščių rinkinio “Tyliosios naktys”

maliai pakeičiant išorę (užside- 
dant akinius, pakeičiant švarką, 
įtraukiant pečius).

Programai pasibaigus, publi
ka nenorėjo skirstytis — buvo 
įsitraukusi į karštas diskusijas, 
kurias sukelia panašaus pobū
džio renginiai. Nėra abejonės, 
kad tiek paties aktoriaus jėga, 
tiek repertuaro pasirinkimas ne
paliko nė vieno klausytojo abe
jingu.

Turėdama progą, ryžausi pa
sikalbėti su Kelečiumi, kuris, 
originaliai pasipuošęs vienu aus
karu kairėje ausyje, karoliais 
ant savo neįprasto kirpimo pa
laidinės, buvo šiltas ir nuošir
dus. Paklaustas, kodėl keliauja 
su savo repertuaru per lietuvių 
kolonijas, turėdamas savo rek
lamų bei iškabų firmą, baigęs 
Čikagos Meno Institutą ir Es- 
kizų-Planavimo Institutą, — jis 
atsakė: “Aš atvykau į tremtį su 
visais. Jaučiu moralinę pareigą 
atiduoti tai, ką savyje turiu ge
riausio. Norėčiau keliauti pla
čiau. Kodėl mūsų organizacijos 
nekreipia dėmesio į mano žanro 
menininkus?”, klausė jis. “Ski
riamos premijos visiems: už 
dramas, už žurnalizmą, novelę, 
romaną. Bet kaip su mūsų gy
vuoju žodžiu? Kodėl jam nėra 
paskatinimo?

Apsvaigusi dar, anot Balio 
Augino, “lietuviško žodžio mi
dumi”, aš turiu vilties, kad Ke
lečius bus kviečiamas į visas 
mūsų kolonijas, atnešdamas su 
savimi gaivaus lietuviško žodžio 
švytėjimą gilių minčių drabužy
je. Įdomu pastebėti ir tai, kad 
visas technikines smulkmenas, 
įskaitant ir rašomąjį stalą, ir 
vaisius, ir tuščius butelius, ga
bena jis su savimi. Visas techni
kinis apipavidalinimas, retai 
žiūrovų įvertinimas, bet didžiai 
svarbus vaizdo pilnumui suda
ryti, yra patikėtas Vandos Alek
nienės skoniui. Ir tą savo užda
vinį ji atlieka be priekaišto.

ELENA DERVOJEDAITIENĖ

Venecuela yra platus ir dide
lis kraštas. Ne vien tik žemės 
plotu yra turtingas, bet ir įvai
riais mineralais, nafta, auksu, 
brangakmeniais. Kraštas įvairių 
apsigyvenimo galimybių bei ap
linkybių, kuriame kiekvienas, 
jei tik netingi, turi pakankamai 
pasiryžimo, energijos, ištver
mės, — gali verstis, dirbti pa
gal savo polinkius, išsilavinimą 
ar profesiją.

Kadangi mes, lietuviai, esame 
sena, ištverminga, užgrūdinta 
tauta, kuria šimtmečiais puldi
nėjo ir niokojo nuolatiniai mū
sų priešai iš rytų ir vakarų, — 
nepabijojome atvykti šitan kraš
tam Nevienas stengėsi mus 
įbauginti, pasakodamas nebūtus 
sunkumus ir pavojus. Kaikurie 
iš mūsiškiu įsikūrė didmiesčiuo
se, bet dalis pasklido po visą 
kraštą, jieškodami sau pragyve
nimo. čia išmoko kalbos, išėjo 
mokslus, ypač mūsų jaunimas, 
įsigijo įvairias profesijas.

Išsisklaidę po visą platųjį 
kraštą, mūsų tautiečiai pasken
do kasdieniniuose pilkuose rū
pesčiuose dėl duonos kąsnio, 
dėl rytojaus, šitie žmonės, gy
vendami toliau nuo didesniuo
se centruose susibūrusių lietu
vių, retai su kitais tautiečiais 
susitikdavo. Jie nežinojo apie 
mūsų tautinę veiklą, apie mūsų 
gyvenimo ir darbo gaires, netu
rėjo progos paskaityti lietuviš
kos spaudos, knygos. Grėsė pa
vojus, kad tie lašeliai nuskęs šio 
krašto gyvenimo jūroj, nes gy
venimo aplinkybės prie to vedė.

Bet Čia blykstelėjo šviesus 
spindulys — atsirado žmogus, 
dar Tėvynėje dirbęs mūsų tau
tos gerovei abiejų okupacijų 
metu. Jis mokėjo suderinti savo 
darbą dėl duonos kąsnio su tau
tine veikla. Tai Juozas Menke- 
liūnas. Jis, perkybiniais reika
lais lankydamas beveik visą 
Venecuelos teritoriją, sugalvojo 
įsteigti kilnojamą biblioteką- 
skaityklą. Prisidėjęs krepšin

Mickunienės kūryba
DAIL. J. RAČKUS

Man teko maloni privilegija 
atidaryti dail. 1. Mickunienės 
meno darbų parodą Sarnijos 
meno galerijoje. Kvietė šios ga
lerijos kuratorė Marie Jirout. 
Paroda truko nuo 1978. XII. 1 
iki 1979. I. 2.

Garsusis šveicarų meno isto
rikas Heinrich Woelfflin savo 
raštuose vartodavo žodį “maler- 
isch” nurodydamas formalines 
barokinio meno savybes, kurios 
jį skiria nuo renesansinio ir kla
sikinio. Terminas “malerisch” į 
anglų kalbą gali būti verčiamas 
“painterly” — tapybiškas. Jis, 
tarp kita ko, tapyboje dar gali 
reikšti spalvinius lūžius ar per
ėjimus į minkštus kontūrinius 
potepius kaip priešingybę ryš
kiam, nešvelnėjančiam braižui. 
Šį procesą Woelfflin vadino lini
jine (linear) paveikslo struktūra 
arba dvidimensine išraiška.

Abstraktinis ekspresionizmas 
yra numatęs atitinkamą erdvę 
kūrybiniam užmojui bei jo ta
pybinėms galimybėms išreikšti 
tokių dailininkų, kaip Hans 
Hoffman, Willem de Kooning ir 
Franz Kline. Jų pasipriešinimas 
regimai ekspresijai mene juos 
pastūmėjo nuo figūratyvinio 
aspekto ir paragino intensyviau 
reikštis abstraktinėje kūryboje.

Dail. I. Mickunienės darbai 

Dail. IRENA MICKCNIENĖ savo studijoje Sarnijos mieste, Ontario prov.

knygų, pradėjo jieškoti po apy
linkes ten gyvenančių lietuvių, 
klausinėdamas sutiktuosius, ar 
toje apylinkėje negyvena dau
giau tautiečių, teirautis jų adre
sų. Vargais negalais taip suran
kiojo išsiblaškiusius tautiečius 
ir, lyg koks ryšininkas, pradėjo 
užmegzti tarp vienų ir kitų ry
šius, supažindinti su bendra lie
tuvių veikla šiame krašte. Norė
damas paskatinti skaitymą lie
tuviškos spaudos, pasistengė, 
kad būtų teikiamos premijos 
skaitytojams, kurie perskaitys 
daugiau knygų. Pernai buvo 
įteiktos pirmosios tos rūšies 
premijos knygomis.

Tokiu būdu ši skrajojanti bib
lioteka atlieka keleriopai nau
dingą darbą: jungia lietuvius, 
palaiko gyvą lietuviškumo dva
sią, puoselėja lietuvišką žodį, 
supažindina mūsų jaunimą su 
Lietuvos praeitimi, jos papro
čiais, lietuvių gyvenimu, žodžiu, 
ji atlieka reikšmingą darbą.

Antra vertus, J. Mankeliūnas, 
turėdamas prekybinių ryšių su 
vietiniais prekybininkais, vieš
bučiu, valgyklų savininkais, vie
tiniais gyventojais venecuelie- 
čiais, — su jais išsikalba, susi
pažįsta. Vietiniai žmonės dažnai 
klausia, kokios tautybės yra sve
timtautis, ir teiraujasi apie jo 
gimtąjį kraštą. Tada jis pasako
ja apie mūsų gyvenimą tėvynė
je, apie jos okupaciją, jos perse
kiojimą, apie lietuvių kultūrą, 
jų papročius ...

Kultūriniai parengimai, kaip 
“Grandinėlės” iš JAV koncer
tai, tautinės šventės, Čiurlionio 
minėjimas, jaunimo vasaros sto
vyklos, tautiniai šokiai ir pan., 
supažindina šios šalies gyvento
jus su lietuviais.

Ir šis visas darbas palaiko tau
tinę mūsų dvasią, neleidžia taip 
greit ir mūsų jaunimui nutautė
ti, pamiršti lietuvių kalbą, ženg
dami į ateitį nepamirškime:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt! 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!

yra kaip tik artimai susiję su 
tomis meninėmis tendencijo
mis, kurioms dideles galimybes 
teikia abstraktinis ekspresioniz
mas. Būdama savito nusiteiki
mo dailininkė, ji metodiškai 
traukėsi nuo realizmo, pasineš- 
dama į abstraktą, būdingą savo 
gamtine išraiška. Jos meno dar
bai yra stipriai atsirėmę į struk
tūrinį pagrindą, kuris jau pats 
savyje turi tradicijos užuominą. 
O panaudojimas meno priemo
nių, kuriomis ji tapybiškai iš
reiškia kūrinio turinį, jos pa
veikslams teikia šilimos ir jaus
mo, kuris kartu su spalvos ir 
formos deriniu liudija jos vispu- 
siškumą.

Reikia dar pridurti, kad dai
lininkės parodoje išstatytos 50 
akvarelių yra vaisius jos neabe
jotino talento ir pasišventimo 
menui.

Atsiųsta paminėti
SVEČIAS 1978 m. 2 nr. Lietuvių 

evangelikų liuteronų laikraštis, re
daguojamas kun. A. Trakio Čikagoje.

AIDAI 1978 m. 8 nr. Jame yra ak
tualūs straipsniai kun. dr. V. Rim
šelio — apie povatikaninę K. Bend
riją, prof. A. Maceinos — apie sa
vąjį filosofijos kelią, prof. V. Var- 
džio — apie katalikiškąją rezistenci
ją ir tautos likimą, kultūrinė apžval
ga, knygų recenzijos ir kt. Redakto
rius — dr. Juozas Girnius, 27 Ju
liette St., Boston, Mass. 02122, USA.
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KŲJŲ STUDIJŲ SAVAITE šiemet 
įvyks liepos 21-27 d. d. Belgijoje, 
Louvain-la-Neuve katalikų universi
teto miestelyje, kuris yra netoli Briu
selio. Netrukus bus paskelbtos regis
tracijos sąlygos bei tikslus šios vieto
vės adresas. Rengėjų komitetas pa
siekiamas šiuo adresu: Avė du Fus- 
ain 9, 1020 Bruxelles, Belgium.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ OPE
RETĖS ansamblis Santa Monica 
mieste du kartus suvaidino “Gilan- 
dą” — naują šios operetės versiją, 
kuriai muziką pagal N. Jankutės 
libretą sukūrė vietinė kompoz. Ona 
Metrikijenė. “Gilandą” režisavo Al
gimantas Žamaitaitis, pagrindinius 
vaidmenis atliko solistai: J. čeka- 
nauskienė, A. Polikaitis, B. Dabšie- 
nė. A. Pavasaris, R. Dabšys, K. Vi- 
džiūnienė, L. Mažeikienė, V. Dūda 
ir J. Petronis, šokius atliko jaunimo 
ansamblis "Spindulys”, balerinos G. 
Dovydaidytė ir D. žaliūnaitė. Drabu
žių projektus paruošė S. Koronkevi- 
čienė, scenovaizdžius — P. Jasiuko- 
nis. Muzikinę palydą sudarė 15 as
menų profesinis orkestrėlis su pia
niste Raimonda Apeikyte ir dirigen
tu R. Lessingu.

DAIL. LEONAS URBONAS, gyve
nęs Sydnėjuje, Australijoje, prieš 
keletą metų įsigijo žemės plotą ir 
įsteigė “Aro” sodybą Mittagonge, 
apie 200 km nuo Sydnėjaus. Šią savo 
sodybą jis yra pasiryžęs padaryti me
no centru, kuris būtų žinomas ne tik 
lietuviams, bet ir kitiems Australi
jos gyventojams. “Aro” sodyba jau 
yra susilaukusi oficialaus savivaldy
bių bei kultūrinių organizacijų pri
pažinimo — ji įtraukta į turistinius 
lankytinų vietų sąrašus minėtoje 
apylinkėje. Praėjusį rudenį L. Urbo
nas su keliais savo darbais dalyvavo 
dailės parodoje Bawralo mieste, šia 
proga apie jį plačiai rašė vietinis 
laikraštis “Southern Highland 
News”, primindamas skaitytojam, 
kad L. Urbonas yra lietuvių kilmės, 
gyvenantis savo įsteigtame meno 
centre, daug keliavęs po Europą, Š. 
Ameriką, Ramiojo vandenyno šalis, 
surengęs 17 individualių paradų, 
skaitęs daug paskaitų. L. Urbono pa
roda buvo susieta su pagarsėjusiu 
“Tulpių festivaliu”.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INS
TITUTO valdybos pirm. L. Balsio 
pranešimu, dailininkų Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių knyga “Lithua
nian National Costume” (“Lietuvių 
tautiniai drabužiai”) jau baigiama 
ruošti spaudai ir .netrukus bus ati
duota J. Danaičio spaustuvei "Time 
Press” Toronte. Skaitytojus ji turėtų 
pasiekti po pusmečio. Knygos išlei
dimą uždelsė paties LT Instituto stei
gimo darbai, statuto paruošimas, įre
gistravimas, lėšų telkimas leidiniui. 
Lėšų klausimas dabar jau yra iš
spręstas, gavus žymią valdiškų Ka
nados įstaigų paramą. L. Balsys dė
koja knygos prenumeratoriams ir 
praneša, kad ji bus tuojau išsiųsta, 
kai tik išeis iš spaudos. Apie įvyku
sius savo adresų pasikeitimus prenu
meratoriai prašomi painformuoti LT 
Institutą, 243 So. Kingsway, Toron
to, Ontario, Canada M6S 3V1. šiuo 
adresu knygą gali užsisakyti ir dar 
jos neužsiprenumeravusieji. Tai bus 
vertingas veikalas anglų kalba apie 
mūsų tautinius drabužius, paruoštas 
žymiųjų mūsų tautodailės specialis
tų.

BIRUTĖS PŪKELEVIČIUTĖS li
teratūros vakarą Floridoje surengė 
St. Petersburg© Lietuvių Klubas. Da
lyvius su viešnia iš Čikagos supažin
dino klubo direktorė G. Jezukaitie- 
nė. Beveik dvi valandas B. Pūkelevi- 
čiūtė skaitė savo kūrinius, įpindama 
į juos atsiminimų ataudų, paryški
nančių kūrybinį darbą. Ypač visiems 
patiko jos padeklamuota “Rauda”. 
Vakaras užbaigtas vaišėmis.

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
$1000 premijai skirti sudaryta ver
tintojų komisija: kun. A. Saulaitis 
_  vadovas PLB jaunimo reikalams, 
Loreta Stončiūtė — PLJS valdybos 
atstovė, Birutė Zdanytė — JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos atstovė, 
kun. Pranas Garšva ir Jolita Kriau- 
čeliūnaitė.

DAIL. LYKA KRAUCE-KRIAU- 
CEVIČICTĖ, gyvenanti ir kurianti 
Australijoje, konkursinėje Fisher’s 
Ghost dailės parodoje Campbell- 
towne laimėjo pirmąją premiją. Vien 
tik peniai ji yra laimėjusi keletą 
premijų už savo kūrinius Australi
jos parodose.

SYDNĖJAUS “DAINOS” CHO
RAS, susilaukęs jau 25 metų sukak
ties, ją žada paminėti tik šiemet, 
nors jai galėjo būti skirtas metinis 
koncertas 1978 m. lapkričio 25 d. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube. Dabarti
nis choro vadovas yra muz. Br. Ki
veris. Su pianisto A. Laurinaičio pa
lyda choras padainavo naujai paruoš
tų J. Gudavičiaus, St. Sodeikos, M. 
Klajūno, J. Gaubo, A. Vanagaičio, K. 
V. Banaičio, V. Kairiūkščio ir toron- 
tiečio St. Gailevičiaus dainų. Ypač 
populiarus buvo St. Gailevičius — 
koncerte buvo atliktos net trys jo 
dainos: “Oi toli, toli”, “Jaunystė" ir 
“Iš visų kraštų”. Choro globėjas kun. 
P. Butkus vadovui muz. Br. Kiveriui 
įteikė dovaną. A. a. J. Dočkaus tes
tamento vykdytojas M. Petronis 
“Dainai” perdavė $200 čekį.

KOMPOZ. JONAS ŠVEDAS savo 
vaikystę yra praleidęs šiaurinėje 
Lietuvoje, Ylakių miestelio apylin
kėse. Jo atminimą savo sodyboje 
įamžino liaudies menininkas Anta
nas Kazlauskas, įrengdamas specia
lų memorialinį skyrių. Lankytojus 
prie sodybos pasitinka ąžuolinė A. 
Kazlausko sukurta J. švedo skulp
tūra. Prisiminimus bei kitą medžia
gą apie J. švedą surinko mokytojos 
B. Vindašiūtė ir E. Viltienė. Muzė- 
juje yra nemažai nuotraukų, J. šve
do ranka rašytų gaidų, jo 1969 m. 
ylakiškiams atsiųstas laiškas. Keletą 
asmeninių savo vyro daiktų padova
nojo velionies kompozitoriaus našlė 
G. Švedienė.

ERFURTO APYGARDOS DRA
MOS TEATRAS gastroliavo Vilniu
je. Vokiečiai teatralai vilniečiams 
buvo atvežę tris savo pastatymus: 
vengro Tiboro Derio “Fiktyvų repor
tažą apie vieną amerikiečių pop-mu- 
zikos festivalį", vokiečių klasiko Got- 
holdo Lessingo komediją “Mina von 
Barnhelm” ir ispano Lope de Ve
gos "Garsiąją Galano Kastručio ko
mediją". Gastroliniai spektakliai bu
vo vaidinami Vilniaus rusų dramos 
teatre.

KAUNIETIS SKULPTORIUS RO
BERTAS ANTINIS atšventė amžiaus 
aštuoniasdešimtmetį. Sukaktuvinin
kas yra gimęs Latvijoje, 1927 m. bai
gęs Kauno meno mokyklą. Studijas 
1928-33 m. gilino augštojoje dekora
tyvinėje Paryžiaus dailės mokykloje. 
Bene didžiausio dėmesio yra susilau
kusios dvi R. Antinio skulptūros: Pa-, 
langos parką puošianti “Eglė žalčių 
karalienė”, Kauno senamiestį — 
“Kanklininkas”. Minėtinos taipgi jo 
skulptūros “Motina”, “Lietuvaitė”, 
“Motinos džiaugsmas”, šiuo metu su
kaktuvininkas kuria kauniečiams 
skirtą “Pavasario” skulptūrą, pla
nuoja “Žilvino sugūžimą", kuriam 
bus panaudotas šešių metrų ilgio 
ąžuolas. Su sūnum Robertu, kuris 
taipgi yra skulptorius, sukaktuvinin
kas Kaune yra įrengęs skulptūrų 
aikštelę S. Nėries gatvėje. Ją jiedu 
papildo naujais savo kūriniais.

DRUSKININKŲ “DAINAVOS” SA
NATORIJOJE specialiu koncertu ati
daryta tokiems renginiams skirta ka
merinė salė. Pirmąjį W. A. Mozar- 
to ir J. Brahmso kvintetų koncertą 
joje surengė klarnetistas Algirdas 
Budrys ir styginis Vilniaus kvarte
tas — Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Donatas Katkus, Augustinas 
Vasiliauskas.

PETRO CVIRKOS 70 metų gimi
mo sukaktis šiemet bus paminėta ke
liais renginiais. Pirmuoju buvo 1978 
m. spalio 21 d. gimtojoje sodyboje 
Klangiuose surengtas tradicinis no
velės vakaras, kuriame dalyvavo ra
šytojai — J. Būtėnas, A. Pocius, A. 
Sprindis, V. Rimkevičius, S. T. Kond- 
rotas ir I. Janonytė. Novelės teatras, 
vadovaujamas rež. P. Bielskio, insce
nizavo keletą P. Cvirkos novelių. Ra
šytojų Sąjungos valdyba P. Cvirkos 
gimtadieniui paminėti paskelbė apsa
kymų bei novelių konkursą. Premi
jos bus paskirtos už spaudoje nuo 
1978. XII. 1 iki 1979. XII. 1 paskelb
tus ar vertintojų komisijai atsiųstus 
kūrinius, atspindinčius realistinę tra
diciją. Numatytos trys premijos: 
I — 600 rublių, II — 500 ir III — 
400.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
žiūrovus pakvietė į prancūzų drama
turgo J. Anouilh “Antigonės” prem
jerą. šią tragediją režisavo L Bu
čienė, scenovaizdžius sukūrė dail. V. 
Idzelytė, drabužius — dail. G. Rio- 
meikaitė. Antigonės vaidmenį atliko
E. Gabrėnaitė, Ismenės — V. Maine
lytė, Kreonto — R. Ramanauskas. 
Spektaklyje taipgi dalyvavo aktoriai 
— R. Ramanauskas, L. Kupstaitė, A. 
Chadaravičius, J. Kisielius, J. Braš- 
kys, A. Braziulis ir A. Zigmantavi- 
čius.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME
NO DRAUGIJA savo salone Vilniuje 
surengė jaunųjų fotomenininkų pa
rodą. Spaudoje minimi šios parodos 
dalyviai: vilniečiai P. Katauskas, K. 
Kostiukas, M. Drazdauskaitė, A. Sur
gailis, kauniečiai R. Juškelis, J. Da- 
niūnas, V. Gvozdas, šiaulietis A. 
Ostašenkovas. Iš viso dalyvavo 13 
jaunųjų fotografų. Vieni jų puoselė
jo reportažinį stilių, kiti — monta- 
žinį.

STYGINIS VILNIAUS KVARTE
TAS — A. Vainiūnaitė, P. Kunca, D. 
Katkus ir A. Vasiliauskas, pakviesti 
Maskvos filharmonijos, šio miesto 
gyventojams atliko V. Barkausko, D. 
šostakovičiaus, R. Schumann©, J. 
Haydno, M. K. Čiurlionio kūrinius. 
Po šio koncerto jie pradėjo mėnesį 
truksiančias gastroles Vidurinės Azi
jos miestuose. Išvykos repertuare 
lietuviams kompozitoriams atstovau
ja M. K. Čiurlionio, J. Karoso, G. 
Kuprevičiaus kvartetai.

KOMPOZ. F. SCHUBERTO KORI
NIŲ koncertą surengė Vilniaus kon
servatorija. Su šio austrų kompozi
toriaus kūryba bei gyvenimu daly
vius supažindino programos vadovas 
prof. J. Fledžinskas. Instrumentinius
F. Schuberto kūrinius įvairios sudė
ties ansambliams atliko konservato
rijos dėstytojai ir studentai. Progra
mos viršūne tapo styginis kvartetas 
“Mirtis ir mergaitė”, atliktas M. K. 
Čiurlionio kvarteto, kurį sudaro R. 
šiugždinis, S. Kiškis, A. Grižas ir S. 
Lipčius. Buvo surengta F. Schuber- 
tui skirta parodėlė. y r-*
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JANE-BLOOR-BABY POINT, 6 kambarių vienaaugštis, kvadratinis 
planas; šildomas karštu vandeniu; garažas su privačiu įvažiavimu; 
prašoma kaina $77.500.
BLOOR WEST VILLAGE, 7 kambarių atskiras namas, moderni vir
tuvė, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; garažas su šoniniu įvažiavimu; 
netoli Bloor požeminio.
JANE-ANNETTE, originalus 6 butų atskiras pastatas, labai geros 
statybos; šildomas karštu vandeniu; garažai; gauna per $24.000 me
tinių pajamų, apie $50.000 įmokėti.
RONCESVALLES-IIIGII PARK, mūrinis 8 kambarių namas, naujas 
šildymas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, prašoma kaina tik $63.900.
JANE-BLOOR, gražus dvibutis, šildomas karštu vandeniu; balkonai; 
garažai su privačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti.
SWANSEA, 3-jų miegamųjų condominium butas, 2 prausyklos, bal
konas (gražus vaizdas), maudymosi baseinas, pirtis etc.; prašoma 
kaina $46.900. Turim ir daugiau condominium butų įvairiose vie
tovėse.
HIGH PARK, originalus tributis, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, vos kelio
likos metu senumo; garažai su plačiu įvažiavimu. Prašoma kaina 
tik $106.000.

A+A
ONAI MEDELIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui
ALGIUI su šeima, taip pat sūnui JUSTINUI 

Lietuvoje su šeima —

H. P. Juodvalkiai V. S. Kneitai

O. A. Želviai L. Eckert

L. J. Macevičiai M. Zubrickas

J. Samkovas

18 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.
P. K E R B E R I S,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 239-5923

A+A
JANINAI VAIŠNORIENEI

mirus, jos vyrui BALIUI, dukteriai IRENAI ir sūnui 
ALGIUI reiškiame gilią užuojautą bei kartu 
liūdime —

S. L. Olekai
S. J. Poškai

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 

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

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų 10%
E term, indėlius 2-3 metų 93/ą%
E pensijų ir namų s-tas 9%
E taupomąsias s-tas 9%
= depozitų-čekių s-tas................6%
| DUODA PASKOLAS:
= asmenines 101/2%
E nekiln. turto 10Vį%
E investacines ...................... 10Vi%

Netekę artimo draugo
A+A

JONO MISEVIČIAUS, 
velionies giminėms Lietuvoje ir POVILUI LIUTKUI 
reiškiame gilią užuojautą —

Henrikas Paškevičius 
Petronėlė Bružienė 
Albertas Vaitekūnas

©^SPORTAS
Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama vijų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių tokius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

-----------------------------o-----------------------------

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

PROGRESS Enw.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

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

★
★ 
★

Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

* GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

e TELE VISION
Ąj f, f f lUtlO Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų 
televizijas bei "stereo" aparatus.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE --
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

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

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
XV-tą kartą surengtame Lietuvos 

vyrų krepšinio turnyre dėl “Sporto” 
laikraščio taurės jėgas išbandė net 
126 krepšininkų komandos. Geriau
sias ketvertukas baigminiams susi
tikimams atvyko į Raseinius. Jo eilė
se buvo Kauno “Banga”, Vilniaus 
“Ekonomika”, Kauno “ATI” ir Vil
niaus “Šviesa”. Po 12 metų pertrau
kos taurę laimėjo kauniečių “Ban
ga”, treniruojama Alvydo Puidoko, 
kurioje šį kartą žaidė ir didysis krep
šinio veteranas Modestas Paulaus
kas. Kiti komandos nariai — kapito
nas Romualdas Venzbergas, Vladas 
Didžgalvis, Šarūnas Liesis, Valerijus 
Ribinskas, Vytautas Sarpalius, 'Alek
sandras Zvicevičius, Algimantas žel- 
nys. “Banga” laimėjo visas rungty
nes su savo varžovais, kurių pagrin
diniu buvo “Ekonomika”, šį kartą 
priversta tenkintis II vieta. Trečioji 
vieta teko jauniesiems Kauno “ATI” 
žaidėjams, pirmą kartą patekusiems 
į baigmines kovas.

Lietuvos jaunučių krepšinio var
žybos pasibaigė Vilniuje. Jose dau
giausia dalyvavo krepšinio mokyklų 
komandos iš pagrindinių Lietuvos 
miestų. Mergaičių grupėje laimėto
jomis tapo V. Virbicko treniruoja
mos kaunietės, baigminėje kovoje 
įveikusios klaipėdietes 78:55. Ge
riausių žaidėjų prizai įteikti: vilnie
tei L. Barauskaitei, kaunietėms J. 
Kšivickaitei ir L. Revuckaitei. Ber
niukų grupėje nebuvo nė vienos ko
mandos be pralaimėjimo. Varžybų 
čempijonais tapo S. Kazicko paruoš
ta Kauno “Žalgirio” komanda, lemia
moje kovoje įveikusi Vilniaus krep
šinio mokyklos atstovus 73:64. Ge
riausiais krepšininkais pripažinti: G. 
Cervinskas (“Žalgiris), A. Venslo- 
vas (Kauno krepšinio mokykla) ir 
D. Lazauskas (Vilniaus krepšinio 
mokykla).

Šešioliktąsias augščiausios lygos 
Lietuvos regbio (rugby) pirmenybes 
pirmą kartą laimėjo “Inžinerijos” 
komanda, kurią sudaro Vilniaus in
žinerinio statybos instituto studen
tai, treniruojami Raimundo Pakal
niškio. Kitos komandos išsirikiavo 
šia tvarka: II Kauno “Staklės”, III 
Kauno “Energostatyba”, IV Kauno 
“Politechnika”, V Plungės “Perkū
nas”, VI Vilniaus “Plienas”, VII 
Kauno “Lokomotyvas”. Sidabro me
daliai buvo įteikti Kauno “Staklių” 
komandai, o bronzos — Kauno “Po
litechnikai", užėmusiai IV vietą. Re
miantis Lietuvos Regbio Federacijos 
taisyklėmis, medaliai neduodami 
toms komandoms, kurių jaunoji pa
maina nedalyvauja Lietuvos jaunių 
regbio pirmenybėse. Dėl šios prie
žasties bronzos medalį prarado Kau
no “Energostatyba”. Po šių pirmeny
bių iš augščiausios lygos į žemesnę 
pirmą lygą buvo perkelta Kauno 
"Lokomotyvo” komanda, nelaimėju
si nė vienerių rungtynių. Sekantį se
zoną augščiausioje lygoje ją pakeis 
Panevėžio “Elektronas" — geriausia 
pirmosios lygos komanda.

Žinių agentūra "France Presse” 
Paryžiuje, remdamasi apklausos duo
menimis, paskelbė geriausių 1978 m. 
pasaulio sportininkų vyrų ir moterų 
dešimtukus. Moterų dešimtuko pir- 
mon vieton buvo įtraukta vilnietė 
Vilma Bardauskienė, šuoliuose į to
lį pirmoji peržengusi 7 metrų ribą, 
du kartus pagerinusi pasaulinį re
kordą. Jos pasiekti rezultatai — 7 m 
7 cm ir 7 m 9 cm. Geriausiu sporti
ninku vyrų dešimtuke pripažintas

bėgikas Henris Ronas, Kenijos atle
tas, keturis kartus pagerinęs pasau
lio rekordą. Po V. Bardauskienės į 
moterų dešimtuką buvo įtrauktos 
šios sportininkės: II lengvaatletė M. 
Koch iš R. Vokietijos, III plaukikė 
T. Kolkins iš JAV, IV gimnastė J. 
Muchina iš Sovietų Sąjungos, V kal
nų slidininke H. Vencel iš Lichten
šteino, VI lengvaatletė S. Simeoni iš 
Italijos, VII tenisininkė K. Evert iš 
JAV, VIII kalnų slidininke A. Mo- 
ser-Priol iš Austrijos. IX irkluotoja 
K. Scheiblich iš R. Vokietijos. De
šimtoji vieta teko trim sportininkėm
— suomei slidininkei.H, Taikalo, Če
koslovakijos tenisininkei H. Novoro- 
tilovai ir rumunei gimnastei N. Ko- 
maneči.

SALFASS ŽINIOS
Veiklai praplėsti centro valdybon 

kooptuoti 3 Sąjungos veikėjai: Algir
das Bielskus, Algimantas Banelis ir 
Mečys Empakeris. 1978 m. gruodžio 
30 d. posėdyje naujoji centro valdy
ba pasiskirstė pareigomis: Pranas 
Berneckas — pirmininkas, Mindau
gas Leknickas — vicepirm. (varžy
bų priežiūra), Algirdas Bielskus — 
vicepirm. (varžybų organizavimas), 
Antanas Liūdžius — gen. sekreto
rius, Jonas Ncšukaitis — iždininkas, 
Algimantas Banelis — narys spau
dos reikalams, Mečys Empakeris — 
narys lėšų telkimui ir parengimams.

Nauju atstovu fizinio auklėjimo 
ir sporto reikalams PLB centro val- 
dybon pakviestas Zigmas Žiupsnys, 
Vidurio Vakarų sporto apygar
dos vadovas, gyv. Čikagoje; tom pa
čiom pareigom JAV LB valdybon
— Algis Veliuona, gyv. Baltimorėje.

Nauju Kanados sporto apygardos 
vadovu ir fizinio auklėjimo bei spor
to atstovu Kanados Lietuvių Ben
druomenės krašto valdyboje paskir
tas Alfonsas Balnis. A. L.

LAIMONIS NIEDRE, latvis, Švedi
jos pilietis, suimtas Rygoje, kur bu
vo nuvykęs lankyti savo motinos, ir 
nubaustas 10 metų sunkiųjų darbų 
lagerio. Apkaitintas fotografavimu 
sovietams nepatinkamų vaizdų ir 
spausdinimu užsienyje. Jo draugas 
Janis Skudra už talkinimą fotografa
vime nubaustas 12 metų

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Montrealyje sudaryta aviaci

jos bendrovė “Canavia Transit 
Inc.” nori pradėti orinį susisie
kimą tarp Montrealio, Toronto 
ir Otavos, panaudodama Toron
to saloje esantį aerodromą. To
ronto keleiviams jis lengviau ir 
greičiau pasiekiamas, negu Mal- 
tono aerodromas. Kadangi salos 
aerodromas yra nedidelis, kelei
viai būtų vežami “De Haviland” 
firmos propeleriniais “DASH-7 
STOL” lėktuvais, kuriem pakil
ti ir nusileisti pakanka neilgo 
tako. Naujoji bendrovė tikisi 
gauti Kanados transporto komi
sijos leidimą, bet jai taipgi rei
kia ir Toronto miesto tarybos 
sutikimo, šiais lėktuvais kelei
viai iš Toronto Otavą pasiektų 
už $60 per valandą, o Montrea- 
lį — už $75 per 1 vai. 25 min.

Kvebeko provincijoje įsiga
liojo naujas prancūzų kalbos 
įstatymas, reikalaujantis, kad 
didesnėse darbovietėse būtų 
vartojama tik prancūzų kalba. 
Tokios bendrovės turėjo užpil
dyti atitinkamus pareiškimus 
ir gauti laikinius leidimus, vė
liau pakeičiamus nuolatiniais. 
Ligi nustatytos datos pareiški
mų neužpildė 6 didelės bendro
vės ir net 171 mažesnė firma. 
Tarp didžiųjų yra dienraštis “La 
Presse”, leidžiamas prancūzų 
kalba. Leidėjo R. Lemelino nuo
mone, jam turėjo būti iš karto 
išduotas nuolatinis leidimas. 
Mažesnės firmos, atrodo, bando 
protestuoti prieš priverstinį 
prancūzų kalbos padarymą ofi
cialia darbo kalba. Nepaklusu- 
sioms firmoms yra numatytos 
baudos nuo $100 iki $2.000 už 
kiekvieną darbo dieną be oficia
laus leidimo. Prancūzų kalbos 
kontrolės komisija betgi nesku
ba su baudomis, matyt, vengda
ma atviro susikirtimo.

Kanados imigracijos min. J. 
S. Culleno pranešimu, šiemet iš 
Indokinijos šalių — Vietnamo, 
Kambodijos ir Laoso Kanadon 
bus įsileista 5.000 ateivių, tris
kart padidinant dabartinę mė
nesinę kvotą. 1977 m. Kanada 
priėmė 548 ateivius iš Indokini
jos, o pernykštis jų skaičius 
greičiausiai bus pasiekęs 1.200. 
Kanada šiemet taipgi padidins 
Jungtinių Tautų pabėgėlių fon
dui savo metines įmokas iki 
dviejų milijonų dolerių.

Naujuoju orinio susisiekimo 
bendrovės “Air Canada” vado
vu min. pirm. P. E. Trudeau pa
sirinko darbą praradusį politi
kos veteraną B. Mackasey. 1976 
m. jis pasitraukė iš Kanados 
parlamento ir įsijungė Kvebeko 
politikon, žadėdamas kovoti už 
Kanados vienybę. Išrinktas į 
Kvebeko parlamentą, pernai at
sistatydino ir spalio 16 d. vėl 
bandė laimę papildomuose fede
racinio parlamento rinkimuose 
Otavoje, bet šį kartą susilaukė 
skaudaus pralaimėjimo. Spauda 
B. Mackasey paskyrimą valdi
nės “Air Canada” bendrovės va
dovu sutiko skeptiškai. Veda
muosiuose pabrėžiamas jo ne
pastovumas. Liberalui B. Mack
asey jau teko būti Kanados dar
bo ir pašto ministeriu. Jo vado
vauta darbo ministerija pravedė 
nedarbo draudos reformą, kuri 
išmokas padidino iki kraštui ne
pakeliamo lygio. Prieš Kalėdas 
priimtas įstatymas jas dabar 
bando sumažinti, atitaisydamas 
B. Mackasey klaidą. Vadovauda
mas paštui, B. Mackasey taip 
pat neįstengė jo pastatyti ant 
tvirtų kojų. Savo naujas parei
gas B. Mackasey pradės eiti va
sario 1 d.

Kanada, matydama mažėjan
čias savo naftos atsargas, buvo 
pradėjusi mažinti jos eksportą 
į JAV. Pastaruoju metu ameri-

Kanados įvykiai
kiečiai naftotiekiu kasdien gau
davo 55.000 statinių Albertos 
naftos. Nuo š.m. sausio 1 d. naf
tos eksportas turėjo būti suma
žintas iki 20.000 statinių, o nuo 
1980 m. sausio 1 d. iki 1.000 sta
tinių. Šio nutarimo atsisakyta 
Otavoje įvykusiame abiejų ša
lių energijos išteklių ministeriu 
pasitarime. Amerikietis J. Schle- 
singeris ir kanadietis A. Gilles
pie sutarė Albertos naftos eks
portui palikti dabartinį jos lygį 
— 55.000 statinių per dieną. At
rodo, tai padaryta dėl pagausė
jusių kanadiškos naftos išteklių, 
kuriuos ateityje padidins der

vingo smėlio pavertimas nafta. 
Iš to smėlio dabar jau kasdien 
gaunama 45.000 statinių Alber
toje, o ateityje “Syncrude Cana
da Ltd.” bendrovė tikisi gauti 
60.000 statinių. Problemą betgi 
sudaro brangus to smėlio paver
timo nafta procesas. Jį gali 
pakeliamu padaryti kasmet pa
saulinėje rinkoje brangstanti 
nafta. Naftą eksportuojantys 
kraštai jau paskelbė jos pabran
ginimą net 14,5% 1979 metais. 
Vartotojai staigaus kainų kili
mo nepastebės, nes pabrangini
mas bus įvestas palaipsniui — 
per kelis kartus.

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ont. M2L 1L5
REAL ESTATE LTD.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonas: 536-2738
BLOOR-QUEBEC CONDOMINIUM, prabangūs 6 kambariai, beveik 
visi su balkonais, 2 prausyklos, brangūs kilimai, suaugusiems pasta
tas (be mažų vaikų); privilegijos — sauna, plaukimas, žaidimas. 
High Parko vaizdas, antras augštas, greitas užėmimas. Prašoma kai
na $85.900.
INDIAN TRAIL-BLOOR, atskiras 14 kambarių, plytų namas, vidus 
moderniai įrengtas, 4 prausyklos, pajamos $620. J mėnesį ir 5 kam
bariai savininkui; gilus sklypas, 2 garažai. Prašoma kaina $98.900.

PACIFIC-BLOOR, atskiras 8 kambarių namas; visas vidus moder
nizuotas; kilimai, balkonas; pirmame augšte prausykla, židinys. 
Įvažiavimas, 2 garažai; namas išmokėtas; prašoma kaina $74,900.

JANE-ST. JOHNS RD., naujas 3-jų metų senumo, 3-jų miegamų, 
plytų namas, užbaigtas rūsys, privatus Įvažiavimas, garažas. Prašo 
$79.500.

Vakarais skambinkite i namus
A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

10% už 1 m. term, indėlius 
9 Vi% už 3 m. term, indėlius 
9% už pensijų ir namų planų 
9% speciali taup. sqsk.
8% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 21

E IMA:

E 93/ą% už asm. paskolas

= 9 Vi % už mortgičiut

milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
^5% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELA E. KARNIENt * ’

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomosimo patarnavimas«ALTOA«l

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

• NORITE supažindinti savo bičiulį 
su “Tėviškės Žiburiais”? Atsiųskite 
jo adresą. Keletą numerių jis gaus 
nemokamai.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles A ve.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

Naujas adresas:
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE .. ......................... . U1 „ ,Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

Lietuviška EUROPEAN MEAT & 
krautuvė DELICATESSEN

2899 Bloor St. W.z prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

QTEDUmi’Q CIIDQ 406 Roncesvalles Ave.dlErnAnO runo Telefonas 536-5936 ir
Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West

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

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. <»rti Dundas St W.) ‘
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



& SKAITYTOJAI PASISAKO
SVARSTYMAI IR PAŠAIPA

Skaitydamas lietuvišką spaudą, pa
stebėjau, kad pastaruoju laiku “Aki
račiai” pradėjo puldinėti “T. žibu
rius”. Norėčiau atkreipti “TŽ” re
dakcijos dėmesį į V. Rastenio rašinį 
“Viršūnės: ąžuolų ar karklų?”, iš
spausdintą "Akiračių” 1978 m. 9 nr. 
Ten rašinio autorius gerokai pasišai
po iš “TŽ” vedamojo “Labąnakt vir
šūnėm?", kuriame buvo iškeltas rei
kalas daugiau rūpintis politiniais lie
tuvių kaliniais okup. Lietuvoje, Sov. 
Sąjungoje ir konstatuotas mūsų 
veiksnių apsnūdimas šioje srityje. V. 
Rastenis rašo, esą mūsų viršūnės da
ro viską politiniams kaliniams pa
dėti, “griebia kiekvieną šiaudą” ir 
kreipiasi į visuomenę talkos, o “TŽ” 
laikraštis, “lyg iš mėnulio iškritęs”, 
aimanuoja, kad politinių kalinių rei
kalu nesą kur kreiptis. Girdi, “TŽ” 
kreipimasis į religinės šalpos centrą 
ir BALFą nebuvęs taiklus.

Man rodos, “TŽ” iškelta problema 
turėtų būti rimtai svarstoma. Pasi
šaipymas nieko neišsprendžia ir grįž
ta pačiam jo autoriui. Kai š. Ameri
koje lankėsi disidentas A. Vudka, 
buvo paklaustas apie baltiečius kali
nius Sov. Sąjungoje, kurių jis nema
žai sutiko. Jo atsakymas buvo šis: 
baltiečiais kaliniais permažai rūpi
namasi Vakaruose tiek propagandi
nėje, tiek šalpos srityje; daugiau pa
galbos susilaukia žydai ir ukrainie
čiai. Reiškia yra būdų tiems kali
niams padėti, žinoma, neviešų, bet 
juos reikia atrasti. Galimas dalykas, 
mūsų šalpos organizacijos turi ne
skelbiamų būdų. Dėlto teiravimasis 
jose yra visai vietoje. Niekas nelau
kia VLIKo veiklos šalpos srityje. 
“Amnesty International” taip pat 
nėra labdaros organizacija (esu jos 
narys). Iš VLIKo ir kitų politinių 
bei visuomeninių veiksnių laukiame 
bent šiokios tokios akcijos savo sri
tyje. Jeigu jie čia būtų tokie akty
vūs ir “griebtų kiekvieną šiaudą”, 
nebūtų nė priekaištų.

Pasišaipo V. R. ir iš siūlomos tar
nybos politinių kalinių pagalbai. Esą 
palaiminti, kurie taip lengvai iš
sprendžia keblius klausimus, nes 
‘patys nemano ką nors daryti rūpi
muoju klausimu”. Keista yra tai, 
kad V.R., senas spaudos vilkas, ma
no, jog laikraštis savo pasiūlymą tu
ri ir įvykdyti. Ar tai spaudos uždavi
nys? Tiesa, "TŽ" straipsnyje mini
ma “tarnyba” nėra išryškinta, bet 
tai nesudaro pagrindo šaipytis. Lig
šiolinės komisijos bei tarybos daž
nai nepasižymi veiklumu. Gana sėk
mingai veikia pvz. Amerikos Lietu
vių Katalikų Tarnyba, kurią sudaro 
vienas asmuo su viena ar dviem sek
retorėm. Taigi, panašiai tarnybai 
tarnautojų' armijų nereikia. Paga
liau nėra svarbu, ar tai būtų pava
dinta komisija, taryba ar tarnyba, 
svarbu, kad būtų kam efektyviai 
rūpintis pagalba politiniams kali
niams. Tat specifinė sritis, reikalau
janti ir specifinės iniciatyvos, lanks
taus ir veiklaus vieneto. Jį steigti 
turėtų mūsų veiksniai, kuriems pave
damos visuomenės sudedamos aukos.

J. Petriūnas
Red. pastaba. Dėkojame už dėme

sio atkreipimą j V. R. rašinį. Lais
voje spaudoje valia rašyti kiekvie
nam pagal savo išmanymą. “TŽ” 
straipsnis “Labąnakt viršūnėm?” su
silaukė nemažo dėmesio — vieni rea
gavo rimtai, kiti — abejingai, treti 
— pašaipiai. Bet gera buvo tai, kad 
iškeltasis klausimas rado platų at
garsį. Nemanome, jog spaudos užda
vinys yra iškeltuosius visuomeni
nius projektus ir 'gyvendinti.

MIRTIES DATA
Įvairioje lietuvių spaudoje skel

biamos skirtingos rašyt. Juozo Bal- 
čiūno-Svaisto mirimo datos. Jis mirė 
1978 m. rugsėjo 21 d. Jūsų laikraš
čio 1978 m. 46 nr. paskelbta, kad 
jis mirė rugsėjo 23 d.

Alg. Gustaitis • ‘ Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikla

I FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
| 3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

bl ’
*1 .

NAMAI 
VASARNAMIAI 
ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI 1 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. suritarus telefonu); 

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

BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V1C6

V/S(7 ROS/Ų DRAUDA • 20 A4FT(/ PATIRTiS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TIKROVĖ LIETUVOJE
Iš okupuotos Lietuvos gautame 

laiške rašoma:
“... Daug malonumo Jums teikia 

televizija, galit pasirinkti programą 
pagal savo skonį, ar tai būtų koncer
tas, opera, geras filmas ar kitkas. 
Kanalų gausu, pas mus tik Vilnius 
ar Maskva. Programa iš Vilniaus 
labai blanki ir neįdomi. Daug valan
dų skirta melui ir kitų kraštų neapy
kantai, nors siekiama tik “taikos”. 
Silpni nervai neišlaiko ir tenka ra
diją ar televiziją išjungti. Jei būna 
gero ansamblio lietuviškų dainų kon
certas, klausomės su malonumu. O 
ką bekalbėti apie didžiosios sostinės 
programą — viskas man nesupran
tama kalba, o jau turinys, turinys ... 
Reikia “pasidžiaugti”, kad šią kalbą 
labai pamėgo ir Vilniaus televizija; 
gal palengva visai teks atsisakyti sa
vosios gimtosios kalbos. Liūdna ... 
šiuo momentu prisimenu kažkieno 
pasakytus žodžius: tikroji meilė savo 
šaliai neįmanoma be meilės savo kal
bai. žmogus, abejingas gimtajai kal
bai — laukinis. Tai šventa tiesa.

Gerai, kad turite vertingų ir įdo
mių knygų. Koks malonumas jas 
skaityti! Mes ir šioje srityje esam 
vargšai. Grožinės literatūros šiek 
tiek pasirodo, bet geresnė knyga ne
pasiekia knygų lentynos bei preky
stalio — atsiranda ji po stalu; gau
ni ją per pažintį — reikia duot gerą 
priedą prie nustatytos kainos. Mes 
tuo negalim pasinaudoti — permen- 
kos asmenybės. Toks pirkimo meto
das taikomas visoms prekybos sri
tims. (...)

Su sesute ... gyvenam labai ra
miai, bendraujam su mažu draugų 
rateliu — tai jaunystės ir mokslo 
draugai. Naujos pažintys nevilioja ir 
jų vengiam. Daugumos dabartinis 
gyvenimo būdas mums yra supran
tamas, bet labai šlykštus ir sveti
mas.”

N. N.
1978. XII. 8

LIETUVIŲ KAPINĖS
Esame laimingi turėdami Toronte 

— Mississaugoje savas lietuviškas 
kapines, kurios mus visus jungia į 
bendrą lietuvišką šeimą. Mes di
džiuojamės nepaprastai gražiais ir 
turtingais paminklais, kartais net 
bandome juos parodyti svetimtau
čiams bei lietuviams svečiams iš ki
tur atvykusiems. Deja, privažiavus 
prie kapinių vartų, tenka raudonuo
ti: kelias duobėtas, vartai išvirtę ir 
Sv. Jono kapinių užrašas beveik ne
išskaitomas, išverstas ir jau kelinti 
metai taip guli, net nebandomas pa
judinti ir pataisyti. . .

Po tokio įvažiavimo į kapines tūks
tantiniai paminklai nublunka ir da
rosi graudu.

Labai daug lietuvių, ypač artimieji 
(kapinėse palaidotųjų), dažnai tuo 
nusiskundžia, bet nežino pas ką tuo 
reikalu kreiptis ir ką daryti.

Būtų gera, kad kas nors paaiškin
tų ir viešai atsakytų į šiuos klausi
mus: kas atsakingas dėl kapinių tvar
kos palaikymo? Ar ši netvarka yra 
dėl lėšų stokos? Iniciatyvos stokos? 
Ar tik dėl apsileidimo?

Mes esame tikri, kad daug lietu
vių prie kapinių sutvarkymo visoke
riopai prisidėtų, jeigu tikrai žinotų 
kokios pagalbos reikia ir pas ką tuo 
reikalu kreiptis. Skaitytoja

INCO ATLYGINIMAI
“TŽ” 1978 m. 49 nr. Kanados įvy

kių skiltyje buvo parašyta, kad uni
jos darbininkai iš “Inco” b-vės Sud- 
buryje gaudavo $300 į savaitę. Tai 
netiesa. Niekas iš unijos narių ne- 
parsinešdavo $300, o tik apie $230. 
Pagrindinis kasyklų darbininkų (grę- 
žiku) atlyginimas yra $6.75 į vai. Tai 
sudaro su kainų kilimo priedais apie 
$230 i savaitę, viską atskaičius. Meti
nis atlyginimą siekė per $15.000 be 
atskaitymų. J. Martišius

Pašto ženklu katalogai
Filatelija yra labai populiari. 

Nevienas girdėjo apie kardino
lo Spellmano, Anglijos karalių 
pašto ženklų rinkinį, kuris eina 
iš kartos Į kartą. JAV preziden
tas Rooseveltas taip pat buvo 
didelis pašto ženklų rinkėjas. O 
ką bekalbėti apie paprastus 
žmones...

Lietuviai, renkantys Lietuvos 
pašto ženklus, mato juose dalį 
Lietuvos su jos artojais, kuni
gaikščiais, rašytojais, veikėjais, 
didvyriais ir t.t. Visi įrašai ant 
pašto ženklų yra lietuviški. Tai 
suvenyras iš mūsų nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo. Jį tu
rime branginti ir mylėti.

Tačiau planingai renkant paš
to Ženklus, reikia naudotis kata
logu. Asmenį, kuris renka pašto 
ženklus be katalogo, būtų gali
ma palyginti su žmogumi, kuris 
mėgintų perplaukti Atlanto van
denyną su mažu laiveliu be 
kompaso ir be žemėlapio.

Pašto ženklų kataloge yra su
kaupta daug Žinių net kelių fi
latelistų generacijų. Pirmieji 
filatelistai tokių išsamių pašto 
ženklų katalogų neturėjo ir daž
nai patys privalėjo susidaryti 
sąrašus, kada toks ar kitoks 
pašto ženklas buvo išleistas, 
koks ženklas sekė po to ir t.t. 
Aplamai, katalogas yra kompak
tinis, iliustruotas sąrašas pašto 
ženklų, kurie yra sugrupuoti se
rijomis. Be tų pagrindinių daly
kų katalogas dar parodo dalį 
kultūrinio ir politinio krašto 
veido.

Pirmas pašto ženklų katalo
gas (Timbres Poste) buvo iš
spausdintas Strasburge 1861 m. 
Vėliau sekė daug kitų mėgini
mų leisti katalogus. Vieni buvo 
tuoj užmiršti, o kiti išsilaikė iki 
mūsų dienų.

Anglijoj labiausiai paplitęs yra 
Stanley G i b b o ns katalogas. 
Amerikoje nuo 1867 m. dau
giausia vartojimas katalogas yra 
Scott ir naujai pradėtas leisti 
— Minkus. Pagrindiniai Euro
poje leidžiami katalogai yra šie: 
prancūzų — Yvert, vokiečių — 
Michel ir šveicarų — Zumstein 
(vokiečių kalba). Visi šie trys 
katalogai buvo pradėti leisti 
1874 m.

Sanabria katalogas, leidžiamas 
Amerikoje, yra skiriamas tik 
oro pašto ženklams. Kessler, ki
tas Amerikoje leidžiamas kata
logas, yra autoritetas aerogra- 
moms.

Kanadoje daugiausia paplitęs 
yra Scott katalogas. Jame kraš
tai yra suskirstyti į grupes, ku
rios sutvarkytos alfabetine tvar
ka. Trumpai aprašoma krašto 
geografinė, politinė padėtis, pi

Windsor, Ontario
VEDYBOS. 1978 m. gruodžio 2 d. 

vedė paskutinis iš penkių Marcelės 
černeckytės ir James Byrnių sūnus 
Juozas. Iš visų brolių Juozas vienin
telis, pramokęs lietuviškai kalbėti, 
buvo nuvykęs į Lietuvą aplankyti 
motinos giminių. Marcelė ir James 
Bymiai, stambūs ūkininkai, turi ke
letą ūkių — per 1000 akrų geros, 
derlingos žemės. Kadangi Juozas yra 
šokęs tautinių šokių grupėje, tad 
ir savo vestuvėms pakvietė Windso- 
ro mergaičių taut, šokių grupę “Ne
ris”, kuriai vadovauja mokyt. Eleo
nora Stanevičiūtė-Holmes. Pašoko 
svečiams “Sadutę”, dalyvaujant ir 
jaunajai Claire McKenzie Byrne. 
Jaunavedys Juozas vedybų proga pa
aukojo Sv. Kazimiero parapijai 
$1000. Visa parapija yra jam labai 
dėkinga.

NAUJA VALDYBA. 1978 m. gruo
džio 3 d. visuotiniame apylinkės su
sirinkime aklamacijos būdu išrink
toji valdyba pasiskirstė pareigomis; 
pirm. Romas Dumčius, sekr. mokyt. 
Eleonora Stanevičiūtė-Holmes, ižd. 
Vytautas Kutkus. Daugiakultūriams 
reikalams atstovauti pavesta mokyt. 
Marijai Dumčiuvienei. Revizijos ko
misija išrinkta irgi aklamacijos bū
du. Ją sudaro: B. Balaišis, M. Si- 
linskas ir E. Zatorskis. Buvusiai val
dybai už gražų pasidarbavimą iš
reikšta padėka. Linkėtina ir naujai 
valdybai sklandaus darbo.

EGLUTĖ. Pirmą kartą Windsoro 
miesto bibliotekoje pasirodė gražiais 
šiaudinukais papuošta Kalėdų eglu
tė. Ją daugelis galėjo matyti per 
televizijos CBET 9 kanalą. Eglutę 
parūpino, papuošė ir paaiškinimus 
darė mokyt. Marija Dumčiuvienė. 
Jos kultūringi sumanymai remtini. 
Bendruomenė ir parapija dėkingos 
už pastangas populiarinti lietuviškus 
papročius kanadiečių tarpe. E. Z. 

Y EACENAS
All Seasons Travel, B.l).

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

niginiai vienetai, nurodoma ko
kia proga ir kada pašto ženk
las buvo išleistas. Prie kiekvie
no ženklo yra pažymėta kaina 
nevartoto ir vartoto. Daug pašto 
ženklų galima pirkti pigiau, ne
gu rodo katalogo kainos. Fila
telijos laikraščiuose dažnai ran
dama skelbimų, esą ženklai par
duodami Va katalogo kainos pi
giau. Kartais pasitaiko Vi kata
logo kainos. Tačiau tokie išpar
davimai yra reti, ir rinkos kai
na Lietuvos pašto ženklų dažnai 
yra augštesnė už kataloge nu
rodytą kainą.

Nors Scott katalogas yra net 
keturių tomų, norimą ženklą su
rasti yra gana lengva. Pirmiau
sia, iš pašto ženklo matyti, ku
ris kraštas jį išleido. Per 95% 
pasaulio valstybių, kurios išlei- 
džio pašto ženklus, krašto var
dui pažymėti naudoja lotynų rai
des. Sunkiau atpažinti tų kraštų 
ženklus, kurie vartoja kitokius 
alfabetus.

Kai nustatyta pašto ženklo 
krašto kilmė, geriausia atsiversti 
turinį (index). Ten nurodytas 
puslapis, kur to krašto ženklai 
prasideda. Tačiau keista, kad 
labai daug žmonių šiuo turiniu 
nesinaudoja ir tik versdami pus
lapį po puslapio mano surasti 
norimą valstybę. Toks j ieškoji
mas yra tik laiško gaišinimas.

Niujorko ir Toronto lietuvių 
filatelistų draugijos sudarinėja 
smulkų Lietuvos pašto ženklų 
katalogą, kuriame visi ženklai 
bus atvaizduoti. Tai bus didelis 
įnašas į tarptautinės filatelijos 
literatūrą. Katalogas bus taip 
paruoštas, jog ir pradedančiam 
rinkti bus suprantamas. Tiki
masi, kad katalogas knygų rin
koje pasirodys pirmoje 1979 
m. pusėje. K. K.
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klausimai laikraščio |
skaitytojui: |

ar surašėte savo testamentą?
AR PRISIMINĖTE TESTAMENTE f

KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ? j

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti VAZNELIŲ

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

2501 W 71st STREET, 
CHICAGO. ILL 60629 
Telefonas 171-1421

S ekskursijos
VILNIUS, ROMA, DUBROVNIK 

ir kiti miestai EUROPOJE
Balandžio 26 — gegužės 4 8 dienos
Gegužės 3 — gegužės 11 8 dienos
Gegužės 10 — gegužės 18 8 dienos
Gegužės 24 — birželio 7 2 savaitės
Gegužės 31 — birželio 14 2 savaitės
Birželio 14 — birželio 28 2 savaitės
Birželio 21 — liepos 5 2 savaitės
Liepos 5 — liepos 19 2 savaitės
Liepos 19 — rugpjūčio 2-9 2 arba 3 savaitės
Rugpjūčio 9 — rugpjūčio 23-27 2 arba 3 savaitės
Rugpjūčio 16 — rugpjūčio 30 2 savaitės
Rugsėjo 6 — rugsėjo 20 2 savaitės
Rugsėjo 20 — rugsėjo 28 B dienos
Spalio 4 — spalio 12 8 dienos
Lapkričio 1 — lapkričio 9 8 dienos

Smulkesnių žinių teirautis: 
V. BAČĖNAS tel. 533-3531

ALL SEASONS TRAVEL
1551 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A5

Vienintelis palikimas
Jurgaitis aplankė našlę, norė

damas išreikšti jai užuojautą.
— Tamsta žinai, jog aš buvau 

geriausias velionies draugas. Ar 
negalėtumėt man ką nors įteik
ti, kad primintų man mirusįjį 
draugą?

— Ak, gerbiamasis, velionis 
nieko nepaliko šiame pasaulyje, 
išskyrus mane. . .

Pavyzdingas istorikas
— Net dešimt valandų pralei

dau šią naktį su istorijos knyga.
— Taip ilgai ją skaitei?
— Mat, pradėjęs ją vartyti, 

užmigau ir net dešimt valandų 
saldžiai išmiegojau. . .

Šypsenos

Pasiaiškino
— O kaip su tais perlų karo

liais, kuriuos man pažadėjai?
— O, brangioji, kai tik tave 

pamatau, visa kita užmirštu.
Pasirengęs grįžti

— Tamsta sakei telefonu, kad 
mano vyras jau pasiruošęs grįž
ti namo! — šaukia saliūnan įbė
gusi moteris. — Ar nematai, 
kad jis guli po stalu?

— Bet tamsta taip pat matai, 
kad jis yra su apsiaustu ir kepu
re, — atsikerta saliūno savinin
kas.

Didelės akys
Chirurgas padarė senstelėju

siai poniutei plastinę operaciją: 
ištiesino nosį, nuėmė pasmakrį, 
išlygino raukšles. Žiūri ji į savo 
naują išvaizdą veidrodyje ir sa
ko:

— Daktare, padarykite man 
dar dideles akis!

— Aš manau, kad nėra reika
lo, gerbiamoji ponia, — atsako 
chirurgas. — Kai tamsta pama
tysi sąskaitą už operaciją, tai 
akys savaime pasidarys didelės.

Parinko Pr. Alš.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo U v.r. iki 7 v.v.
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Jaunimo kongreso žinios
RŪTA-ONA SIŪLYTĖ

IV PLJK rengėjų komiteto 
posėdis įvyko 1978 m. lapkričio 
mėnesį Vasario 16 gimnazijos 
patalpose. Komitetas susipažino 
su PLB ir PLJS sąmata. Sekan
tis IV PLJK rengėjų komiteto 
posėdis įvyko lapkričio 25-26 d. 
d. taip pat Vasario 16 gimnazi
joje. Salia komiteto narių, posė
dyje dalyvavo PLB vicepirm. V. 
Kleiza, PLJS valdybos pirm. G. 
Juozapavičiūtė ir sekr. J. Sešku- 
tė. Taip pat dalyvavo Europos 
kraštų LB pirmininkai: J. Sabas 
iš Vokietijos, ponia Baltus iš 
Belgijos, dr. Kušlys iš Šveicari
jos, St. Kasparas iŠ Britanijos, 
kun. J. Petrošius iš Prancūzijos. 
Sudaryta galutinė IV PLJK są
mata ir susitarta įvairiais kon
gresą liečiančiais reikalais.

PLB patarimu, nutarta jieš- 
koti didesnės salės koncertui ir 
uždarymo baliui. Pastarajam 
surasta salė Palmengarten, tal
pinanti 1200 žmonių. Koncertui 
bandoma gauti Hesseno radio
fono salę Frankfurte. PLB val
dyba paaiškino, kad į IV PLJK 
žada atvykti daug svečių bei tu
ristų, ypač iš Amerikos, ir todėl 
imtasi jieškoti didesnių salių.

Vyksta derybos su kelionių 
biurais dėl ekskursijų po Euro
pą kongreso metu ir taip pat 
kongresui pasibaigus. Komite
tas išrinks geriausius pasiūly
mus.

Nutarta, kad visi kongreso 
dalyviai turi savo kraštuose ap
sirūpinti drauda ligos ir nelai
mės atvejais. Drauda turi galioti 
Europoje.

Dr. Rimas Petrauskas iš Sar- 
nijos, Ontario, psichologas, su
tiko paruošti IV PLJK studiją. 
Kaip ir per buvusius kongresus, 
bus paruošta anketa, kurią pla
tins visų kraštų LJS. Anketa su

Širdies ligos ženklai
Apie juos J. J. Schiff eres 

“The Family Medical Encyclo
pedia” rašo, kad tarp pavojaus 
ženklų, kurie gali reikšti, bet 
nebūtinai, širdies ligą ir turėtų 
atkreipti greitą medicinos dė
mesį, yra šie.

Žmogus uždūsta po nedidelės 
pastangos. Atsiranda skausmas 
arba suspaudimas krūtinėje, 
dažnai einantis žemyn kairiąja 
ranka. Pastebimas kulkšnių ar
ba pilvo ištinimas. Užeina svai
gulys. Konstatuojamas dvigubas 
matymas (ypatingai pavojingas 
ženklas). Neaiškus ir pastovus 
nevirškinimas. Pastovūs galvos 
skausmai. Nuovargis be aiškios 
priežasties.

Kaip saugoti savo širdį?
Asmenims per 40 metų arba 

tiems, kurie jau anksčiau turė
jo rūpesčių su širdimi, periodi
niai medicinos patikrinimai su

įDOWNTOWN FLOWERS ““
Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus ® 
į dieną i visas ligonines ir laidotuvių namus. • 
Savininkė’ DIANA WALTERS pataria ir su- 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: Ė

St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg. y
95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042 fa

Me) M©t»(5M Me>»»6V «Xe)M<9M

All Languages Service

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų 
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8 

Tel. 361-0303 

pi INSURANC!

DrESHER-DARAUSKAS OtT'T

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

Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS 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.
Narya "Better Business" Biuro

Nomų'^— GyvyR?

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West * Toronto ♦ ■ Ontario

rinks duorfienis, kaip lietuviškas 
jaunimas dabar galvoja apie 
įvairius dalykus. Bus galima pa
lyginti su buvusių kongresų re
zultatais ir pažiūrėti, kiek jau
nimas keičiasi it kuriuose srity
se.

IV PLJK studijinė anketa jau 
paruošta. PLJS Ryšių Centras 
Čikagoje anketą išsiuntinės visų 
kraštų LJS pirmininkams. Pir
mininkai perduos ją savo kraš
to lietuvių jaunimui. Visas jau
nimas ir tie, kurie nevyks j kon
gresą, yra prašomi užpildyti šią 
anketą ir grąžinti savo LJS pir
mininkui.

Kongreso atstovai, dalyviai 
bei turistai registruojasi per sa
vo krašto lietuvių jaunimo są
jungą. Kanadoje prašoma regis
truotis šiuo adresu: Rita Parėš- 
tytė, 10 Carabob Court, Apt. 
704, Agincourt, Ontario MIT 
3N5. Registracijos terminas bai
giasi vasario 16 d. Kongreso sto
vyklos anketa bus duodama kar
tu su registracijos anketa.

Kongreso atstovai dalyvauja 
kongreso stovykloje, studijų die
nose ir visoje kitoje programo
je. Kongreso dalyviai dalyvauja 
stovykloje, kongreso atidaryme 
bei uždaryme ir, jeigu nori, 
ekskursijoje po Europą. Turis
tai gali dalyvauti ekskursijose, 
kongreso atidaryme ir uždary
me.

Atstovai ir dalyviai visus bi
lietus ekskursijoms ir rengi
niams gaus kongreso stovyklo
je. Iš anksto užsiregistravę tu
ristai gaus kongreso atidarymo 
bilietus IV PLJK būstinėje Lon
done, Lietuvių Namuose. Bilie
tus į uždarymą gaus ekskursijos 
metu savo autobuse. Visi turis
tai bei svečiai, kurie neužsire
gistruos iš anksto, galės bilietus 
gauti į parengimus tik prie įėji
mo, jeigu jų liks.

daro pirmą gynybos liniją prieš 
širdies ligą. Greitas dėmesio at
kreipimas į širdies negalavimus 
yra antras žingsnis. Instrumen
tai daug padėta gydytojui atpa
žinti ligą širdies sistemoje, bū
tent, stetoskopas ir kraujo 
spaudimo matuoklis, Rentgeno 
aparatas, fluorescencijos ekra
nai ir elektrokardiografas. 
Ankstyvas gydymas infekcijų ir 
kitų negalavimų, galinčių turėti 
įtakos širdies ligai, teikia apsau
gą ir pačiai širdžiai.

Taip pat gali padėti paprastos 
higenos taisyklės. Būk nuosai
kus dietoje, mankštoje, tabako 
ir alkoholio vartojime. Laikyk 
savo svorį normaliose ribose. 
Turėk atitinkamą poilsio laiką 
kasdieniame gyvenimo ritme. 
Kiek įmanoma, venk nervinės 
įtampos ir nesirūpink, kad gau
si širdies ligą. _** Paruošė J. Str.
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TORONTE MONTREAL
Anapilio žinios

— Tikybos painokos vaikams, be
siruošiantiems pirmajai Komunijai, 
vėl prasideda šį sekmadienį 10.15 v. 
r. klebonijos posėdžių kambaryje.

— Parapijos salėje įrengta pasto
vi lenta, kurioje iškabinti lietuvių 
mokyklos vyresniųjų skyrių praty
bų darbai.

— Pakvietimai į kun. B. Pacevi- 
čiaus pagerbimą sausio 21, sekma
dienį, gaunami parapijos salėje sek
madienį po pamaldų.

— Parapijos statybų skoloms ma
žinti aukojo $400: V. R. Augaičiai 
(Collingwood, Ont.); $200: B. Tru- 
kauskas; po $100: J. B. Mažeikos, 
Ratas — Carpetry, J. E. Staškevi
čiai, V. Starkevičius (Whitby, Ont.); 
po $50: L. Balsys, A. Sagevičius.

— Praėjusią savaitę šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidotas a. a. Juo
zas Puzyras.

— Per praėjusius du sekmadie
nius parapijos salėje buvo išdėstyti 
vokeliai sekmadieninėms aukoms. 
Vokelių dėžutės yra numeruotos ir 
pavardės surašytos alfabetine tvar
ka. J parapiją įsijungę nauji parapi
jiečiai ir negavę vokelių maloniai 
prašomi per kleboniją pasiimti voke
lius.

— Pamaldos: šį šeštadienį 7.30 v. 
r., Br. Mackevičiaus intencija, 9 v. 
už a. a. Stanislovą Perminą, 10 v. už 
a. a. Veroniką ir Janiną Kaknevičie- 
nes; sekmadienį 10 v. r. už a. a. Mo
tiejų Simonaitį, 11 v. už a. a. Praną 
Stanaitį ir a. a. Leoną Kocių.

Lietuvių Namų žinios
— LN biuletenis “LIETUVIŲ NA

MŲ ŽINIOS” buvo pradėtas leisti 
1975 m. sausio 3 d. Taigi suėjo lygiai 
4 metai. “LNŽ” sumanytojas ir pir
masis jų redaktorius buvo ilgametis 
LN valdybos pirm. Jurgis Strazdas. 
1978 m. gruodžio m. 15 d. buvo iš
leistas 200-sis “LNŽ” biuletenio nu
meris.

— Šiuo metu LN revizijos komisi
jos nariai tikrina LN finansinės at
skaitomybės knygas.

— Organizacijos bei pavieniai as
menys, norintieji šiais metais naudo
tis LN salėmis, prašomi jas užsakyti 
nedelsiant.

— Torontiečiai yra prašomi visa
da supažindinti atsivestus savo sve
čius iš kitų miestų ar kraštų su LN 
valdybos nariais ar LN tarnautojais 
sekmadienio popietėse ar kituose pa
rengimuose.

Dana Blisklenė-Augaltytė nuo 
Naujų Metų paskirta šv. Mor
tos katalikų mokyklos vedėjo 
pavaduotoja.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieloms po

nioms, suruošusioms man mergva
karį, ypač A. Genčiuvienei kaip vy
riausiai rengėjai. Taip pat dėkoju 
už prisidėjimą bei atsilankymą vi
soms viešnioms, bendras ir asmeni
nes dovanas. Jūsų nuoširdumas ir 
sudėtas puikus kraitis pasiliks man 
kaip brangus ir neužmirštamas pri
siminimas. Labai ačiū visoms.

Ramona Siininkevičiūtė-Middel

Anapilio knygyne
NAUJOS KNYGOS: 

GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS — 
$10.75, J. Balys, LIETUVIŲ KALEN
DORINES ŠVENTES — $7.00, B. 
Stundžia, BURES IR VARIKLIAI — 
$6.00, J. Burkus, KONNERSREUTHO 
TERESĖ — $5.75, J. Burkus, DU 
DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI 
— $9.50, M. Girniuvienė, SENOJO 
BOKŠTO PASLAPTIS — $4.50, M. 
Aukštaitė ISEIVES KELIU — $5.50, 
M. Aukštaitė ROŽIŲ VASARA” — 
$7.00, M. Martin, THE FINAL CON
CLAVE — $2.75.

NAUJOS PLOKŠTELĖS. 
“Nerija” — Klcvelando studentės — 
$7.00, “Kur tas šaltinėlis" — E. Kuo
dis ir J. Girljotas (2) — $17.00, “Vel
nio nuotaka” (filmo fonograma pa
gal K. Borutos “Baltaragio malūną”, 
2) — $14.00, Penktoji Lietuvių Dai
nų Šventė (2) — $14.00.

BE TO, DAR GAUTA 
Lietuviško gintaro karolių, žiedų ir 
sagų, lietuviškų juostelių ir pagalvė
lių, įvairių lietuviškais motyvais bal- 
tinukų ir ženkliukų.

PŪKINĖS ARBA PLUNKSNINES 
ANTKLODES (kaldros) visų rūšių 
ir dydžio gaminamos pagal užsaky
mą. Skambinti tel. 787-9021 Toronte.

MIKOLA1NIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 533-2904

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
teL 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas l ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 

srityje. 

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kalėdų naktį, prieš Bernelių 

Mišias, religinį koncertą atliko so
listai — J. Sriubiškienė, S. Žieme- 
lytė, V. Verikaitis ir A. Simanavi
čius. Vargonų kompozicijas grojo 
muz. E. Krikščiūnas.

— 1978 m. buvo 32 krikštai, 26 
jungtuvės ir 27 laidotuvės.

— Susituokė Gediminas Kalinaus
kas ir Susan McGann.

— Pakrikštyta: Justinas Antanas, 
Rasos ir Edmundo Venslovaičių sū
nus; Jonas Antanas, Juditos ir Čes
lovo Kavaliauskų sūnus, Michelle 
Mary, Petro ir Mauros Plučų dukra.

— KLK Moterų Dr-jos šios para
pijos skyriaus metinis susirinkimas 
ir naujos valdybos rinkimai — sau
sio 14 d., po 11.30 v. Mišių, Parodų 
salėje.

—A. a. Agota Augaitienė, 99 m., 
palaidota iš mūsų šventovės Sv. Jo
no kapinėse. Užuojauta sūnui Pra
nui ir dukrai Valantiejienei su šei
momis. A. a. Juozas Puzyras, 56 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Sv. Jo
no kapinėse. Užuojauta pusbroliui 
Viktorui Juškevičiui. Užuojauta Ma
mertui, Vladui ir Broniui Girčiams, 
mirus jų broliui Albertui Lietuvoje; 
Onai Gataveckienei, mirus jos moti
nai Uršulei Prapuolenienei Lietuvo
je; seselei Michaelei Brizgytei, mi
rus jos sesers vyrui Adomui Pečiu
liui Lietuvoje; Juozui ir Pranui Kuš- 
likiams, mirus jų dėdei Jonui Riau
bai Amerikoje; kun. Liudui Januš
kai, OFM, mirus tėvui Lietuvoje.

— Parapijos tarybos visuomeninių 
reikalų sekcija yra pakvietusi "Dai
navos” ansamblį su opera “Emilija 
Platerytė” balandžio 28 d.; libretto 
— A. Kairio, muzika — A. Jurgučio. 
Nutarta kviesti operos mėgėjus tap
ti mecenatais, paaukojant bent po 
$100. Už tą sumą gaus du bilietus į 
operą ir į banketą.

— Knygų kioske galima gauti 
naujai išleistą visą penktosios dainų 
šventės programą dviejų plokštelių 
albume.

— Salės inventoriui, remontams 
bei skoloms mokėti aukojo: L. C. Ma
tukai $500, P. B. čeponkai $400, U. 
A. Kartavičiai $200, A. D. Puteriai 
$150, J. Bakšys $150, E. A. Baltru
šaičiai $100, J. B. Barysai $100, B. 
V. Biretai $100, H. V. Gumauskai 
$100, J. O. Gustainiai $100, č. E. Ja
vai $100, S. E. Kėkštai $100, E. G. 
Kuchalskiai $100, V. E. Abromaičiai 
$75, A. K. Aranauskai $50, I. Kairie
nė $50, O. Leskauskienė $50, A. Lau
rinaitis $40, A. Pranckevičius $30, 
O. Dobaitienė $25.

— Kun. Liudas Januška, OFM, 
švenčių proga praleido 10 dienų To
ronte ir talkino parapijai. Su juo 
kartu buvo ir broliukas Robertas, 
pranciškonas.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Mari
joną Skablauskienę, užpr. P. Skab- 
lauskas, 8.30 už Stasį Černiauską, 
užpr. S. Barškutis, 9 v. Gyvojo Ro
žinio Dr-jos intencija, užpr. valdyba, 
9.20 už Vladą Strimančių, užpr. E. 
Mackevičienė, 9.40 už Juozą Mockų, 
užpr. žmona; sekmadienį 8 v. už 
Bronių Kasponą, užpr. E. Čižikienė, 
9 v. už Eleną Vaidotienę, užpr. R. 
Valickis, 10 v. už Oną Ališauskienę, 
užpr. J. Ališauskas, 11.30 už parapi
ją, 7 v. v. už Vincą Paulikaitį, užpr. 
V. M. Simanavičiai.

A. a. V. Benderius, kuris stai
giai mirė 1978 m. gruodžio 10 
d., buvo gimęs 1917 m. spalio 
15 d. Valinčių k., Punsko vaisė., 
Seinų apskr. 1939 m. buvo pa
šauktas atlikti karinę prievolę 
II ulonų pulke Alytuje. Rusams 
okupavus Lietuvą, buvo perkel
tas j I gusarų pulką. Vokiečiams 
išstūmus rusus 1941 m., velio
nis įstojo j lietuvių savisaugos 
dalinius ir tarnavo IX batalio
no Il-je transporto kuopoje. 
1944 m. pasitraukė į vakarus ir 
emigravo Kanadon. Atlikęs dar
bo sutartį, apsigyveno Toronte. 
Buvo uolus lietuviškų renginių 
lankytojas, L. Bendruomenės, L. 
Namų narys ir lietuviškų orga
nizacijų rėmėjas. Palaidotas 
1978 m. gruodžio 14 d. lietuvių 
kapinėse. V. J.

Kanados imigracijos ir įdar
binimo ministerija leidžia rota
torium spausdinamą informaci
nį žurnalą “Ethnic Kaleido
scope” anglų ir prancūzų kal
bomis. Pastaraisiais metais ja
me pagausėjo žinių apie lietu
vių veiklą, nes atsirado bendra
darbis, kuris seka lietuvių spau
dą ir perduoda žinias minėtam 
žurnalui. Kalėdinio numerio 
viršelis papuoštas vainiku ir 
daugiakalbiais sveikinimais, ku
rių tarpe matyti ir lietuviškasis: 
“Linksmų Kalėdų ir laimingų 
naujų metų!” Informacijų sky
riuje rašoma apie lietuvių skau
tų 60-tį, liet, jaunimo stovyklą 
Kanados vakaruose, L. Radzevi
čių, kun. dr. V. Skilandžiūną, 
sol. A. Pakalniškytę, sol. L. Su
kis (šukytę).

• Savoji spauda — kaip kraujas. Be 
jo apytakos organizmas stingsta ir 
miršta.

Hamiltono lit. mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės programoje vaidina “Daržovių gegužinę” Nuotr. J. Miltenio

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBO

metinis TARAS i

sausio 13, šeštadienį, Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje

"Gintaro" tautiniai šokiai, 
šilta vakarienė su vynu, 
baras, loterija, šokiai.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto V. Dauginio draudos įstaigoje, 1613 Bloor St. W. (tel. 533-1121), 
V. Drešerio draudos įstaigoje, 3830-B Bloor St. W. prie Six Point Plaza (tel. 233-3334) ir parapijų 
salėse po sekmadienio pamaldų. RENGĖJAI

Sausio 14, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje

— KLAIPĖDOS ATVADAVIMO
=.«neji/w

PROGRAMOJE: A. Lymanto iš Montrealio paskaita, solistų J. Sriubiškienės ir A. Simanavi
čiaus koncertas, akompanuojant J. Govėdui, jūrų skautų ir skaučių pasirodymai.
Po to kava su pyragais. Rengia jūrų skautai ir skautės, talkinant jūrų šauliam-ėm, ir 
Mažosios Lietuvos Draugijai. įėjimas—laisva auka »—»

SLA 236 kuopos narių susi
rinkimas įvyks š.m. sausio 14, 
sekmadienį, 1.30 v.p.p., Lietu
vių Namuose. Bus aptarti eina
mieji kuopos reikalai. Praėju
siame susirinkime išrinkta kuo
pos valdyba: pirm. H. Chvedu- 
kas, vicepirm. St. Pulkys, fin. 
sekr. O. Indrelienė, protok. 
sekr. L. Novogrodskienė, ižd. 
J. Riauba.

Kun. B. Pacevičiui, sulauku
siam 70 metų amžiaus, jo drau
gų būrelis rengia pagerbimą 
1979 m. sausio 21 d. Prisikėli
mo parapijos patalpose, 1021 
College St., Toronto, Ont., M6H 
1A8. Programoje — 4 v. p. p. 
Mišios, 5 v. vaišės ir meninė 
programa. Į pagerbimą kviečia
mi visi lietuviai. Norintieji da
lyvauti ar gauti daugiau infor
macijų prašomi skambinti iki 
sausio 17 d. šiais telefonais: Pri
sikėlimo parapija 533-0621, D. 
Garbaliauskienė 277-3351, K. 
Manglicas 421-2559, A. Gurevi
čius 239-6900. Iki minėtos die
nos pareiškusiems norą daly
vauti bus rezervuoti pakvieti
mai, kuriuos bus galima atsiim
ti Prisikėlimo parapijos klebo
nijoje.

Metinis radijo programos “Tė
vynės prisiminimai” vakaras — 
sausio 27, šeštadienį, Toronto 
L. Namuose. Meninę programą 
atliks dailiojo žodžio, dainos ir 
muzikos vienetas “Sutartinė” iš 
Ročesterio.

Vasario 16 minėjimas Toron
te įvyks vasario 18, sekmadienį, 
3.30 v.p.p., Anapilio salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
politinių mokslų prof. V. Vardys 
iš JAV. Anglų kalba žodį tars 
iškilus kanadietis politikas. Me
ninę programą atliks choras, 
tautinių šokių vienetas ir lietu
vių mokyklos mokiniai. Specia
lus autobusas nuo Lietuvių Na
mų i Anapilį važiuos 2.45 v.p.p. 
Penktadienį, vasario 16, Prisi
kėlimo par. salėje įvyks priėmi
mas kanadiečiams ir įvairių tau
tybių svečiams. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavo
mis minėjime, o taip pat pa
maldose, kurios vyks vasario 18 
d. visose trijose Toronto lietu
vių šventovėse.

Toronto Lietuvių Jaunimo 
Ansamblis “Gintaras” rudens 
laikotarpyje turėjo keletą pasi
rodymų: vyriausia grupė daly
vavo meninėj programoj Siau
rės Amerikos baltiečių sporto 
žaidynėse; vyresnė vidurinė 
grupė šoko Toronto skautų ir 
Maironio mokyklos parengi
muose; jauniausia grupė suža
vėjo tūkstantinę minią Ontario

Salė ir baras atidaromi 6 v.v. 
Programos pradžia — 7.30 v.v. 
Vakarienė — 8 vai. vakaro.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
švietimo tarybos pirmininkę

BRONIŲ JUODELĮ, 
gilaus liūdesio valandoje, 

jo žmonai netikėtai mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame —

J. A. Rinktinai

A+A 
ALBINUI JANUŠKAI 

mirus Lietuvoje,

nuoširdžių bei gilią užuojautų reiškiame velionies 

sūnui kunigui LIUDUI JANUŠKAI ir kartu su juo 

dalinamės šimoniečių liūdesiu —

V. ir E. Abromavičiai J. ir E. Jurėnai

J. ir 1. Baltakiai P. ir L. Jurėnai

J. ir E. Šekeliai B. ir M. Jurėnai

K. Dalinda J. ir A. Jurėnai

K. ir O. Dalindos K. Jurkštas

P. ir V. Dalindos A. ir B. Kavaliūnai

A. ir S. Dilkai 1. Vadauskienė

P. Juodienė B. ir D. Vaidilos

B. ir O. Vilimai

Hydro Kalėdų senio sutikime 
Parodų aikštės patalpose. Dė
kojame Hildai Simanavičienei 
už sudarymą progos jauniausiai 
grupei parodyti lietuviškų šo
kių meną tokiai gausiai kana
diečių publikai.

Po švenčių visos “Gintaro” 
grupės pradės repeticijas meti
niam koncertui, kuris įvyks 
Anapilyje vasario 24 d. Kviečia
me visus Toronto, Mississaugos, 
Oakvillės ir kitų apylinkių lie
tuvius rezervuoti vasario 24 d. 
“Gintaro” vakarui. Gausus 
“Gintaro” jaunimo būrys ir 
įvairi tautinių šokių bei dainų 
programa visuomet sudaro pui
kią nuotaiką ir palieka malonų 
įspūdį. L. R.

Stalai numeruoti. 
Bilietai — $ 10, 
pensininkams ir 
studentams — $6.

kuriame 
visuomenė 
kviečiama 
dalyvauti

Ligoniai. Anastazija Ščepavi- 
čienė, visiems gerai pažįstama 
visuomenininke, gydosi Šv. Juo
zapo ligoninėje. Jonas Karpis 
vėl sunegalavo ir grąžintas į li
goninę.

“T. žiburių” metinė prenu
merata nuo š. m. sausio 1 d. — 
$14, rėmėjo — $20, pavienio 
numerio kaina — 30 et. Toronte 
“T2” pavieniais numeriais gau
nami šiose vietose: Lietuvos 
Kankinių ir Prisikėlimo par. 
kioskuose, L. Namų svetainėje 
“Lokys”, Margio vaistinėje — 
krautuvėje (408 Roncesvalles 
Ave), Parkside Meat Market 
krautuvėje (335 Roncesvalles 
Ave), Swiss Herbal Remedies 
Ltd. (1558 Bloor St. W.).

Aušros Vartų parapijos žinios
— Kalėdos AV šventovėje gruo

džio 24 d. 11.30 v. v., prasidėjo gies
mėmis, kurias giedojo par. choras ir 
visi susirinkusieji, šv. Mišias atna
šavo klebonas kun. J. Kubilius, pa
sveikino šv. Kalėdų proga ir pakvie
tė į salę po pamaldų vaišėms. Mišių 
metų, be choro, gražiai pasirodė 
“Gintaro” ansamblio dalis — Lapi
nų atžalynas, būtent, Algis, Andrius, 
Gailius, Ramona, Audra ir R. Žurke- 
vičiūtė. Po pamaldų pilnutėlė para
pijos salė žmonių sveikinosi su drau
gais, pažįstamais, vaišindamiesi vy
nu ir kitais skanumynais. Ypatingai 
daug buvo jaunimo, suvažiavusio 
pas tėvus nuo Vankuverio iki Prince 
Edward salos.

— Tradicines Kūčias gruodžio 15 
d. AV salėje suruošė skautai ir skau
tės, kurių buvo per 90. Svečių taip 
pat nemažai.

— Lituanistinėje mokykloje pa
mokos po Kalėdų atostogų prasidės 
sausio 13 d.

— Auksinio Amžiaus Klubas “Rū
ta” savo tradicines Kūčias šventė 
gruodžio 24 d. šventiškoje nuotaiko

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

MOKA UŽ: 
Einamqsiai s-ta> .................... 6.0 %
Taupomąsias s-tas ............... 9 %
Pensijų planas ...................... 8.5 %
Term. ind. 1 m....................... 9.5 %
Term. ind. 2 m. ............... 9.75%
Term. ind. 3 m..................... 10 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 V.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 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.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas sausio 1 d. dalyva
vo Ontario gubernatorės pri
ėmime, skirtame Toronto kon
sulams, ir Lietuvos vardu gu
bernatorę pasveikino N. Metų 
proga.

Sausio 9 d. gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, Toronto uosto 
vadovybės kviečiamas, dalyvavo 
vakarienėje “Toronto Harbour 
Castle” viešbutyje, suruoštoje 
pasaulinio prekybos centro To
ronte (World Trade Centre To
ronto) atidarymo proga. Oficia
liai jį atidarė Kanados ambasa
dorius Vašingtone J. H. War
ren.

VLIKo sveikinimas. Naujų 
metų proga VLIKo sveikinimas, 
išsiųstas iš Niujorko 1978. XII. 
29 (pašto antspaudas), gautas 
Toronte 1979. I. 5. Jame rašo
ma:

“Lietuviai! Sveikiname jus, 
žengiant į Naujuosius 1979-tuo- 
sius Metus. Praėjusieji metai 
buvo reikšmingi Lietuvos vals
tybingumo atstatymo 60-ąja su
kaktimi. Praėjusiais metais lais
vajame pasaulyje vis dažniau ir 
garsiau skambėjo balsai už žmo
gaus laisvę. Lietuviai Lietuvoje 
už jas kovojo, nežiūrėdami sun
kių sąlygų, nepalinkdami po 
okupanto jungu. Pagarba jiems 
už tai ir sėkmės linkėjimai. Bet 
linkėjimų maža, šiandien lais
vųjų lietuvių uždavinys yra už
tikrinti, kad žmogaus teisių tar
pe būtų įgyvendinama teisė vi
siems vykdyti laisvą tautų apsi
sprendimą. Junkimės į bendrą 
darbą. Skleiskime žinią apie 
Lietuvos nedalią. Išnaudokime 
kiekvieną pasitaikiusią progą ar 
galimybę Lietuvos bylai kelti. 
Jieškokime svetimųjų pagalbos. 
Ruoškimės tarptautinės politi
kos lūžiams su viltimi, kad per 
juos pagaliau nušvis Lietuvos 
laisvės rytas.”

Kanados Lietuvių Fondo va
dovybė yra nutarusi išleisti 
nuotraukomis iliustruotą infor
macinio pobūdžio knygą, kurio
je bus atvaizduota Fondo veik
la per praėjusius 15 metų. Na
riai, kurie dar nėra atsiuntę tai 
knygai savo nuotraukų, prašo
mi tuojau atsiųsti jas šiuo adre
su: K. Lukošius, 28 The Pali
sades, Toronto, Ont. M6S 2W8. 

je. Seselės, puikiai paruošė tradici
nių lietuviškų valgių. 11.30 v. v. visi 
susirinko šventovėje išklausyti Kalė
dų giesmių koncerto ir dalyvauti 
Bernelių Mišiose.

— A. a. Kazimįeras Jesutis palai
dotas 1978 m. gruodžio 22 d. iš AV 
šventovės. Jo liūdi žmona Gasiūnai- 
tė, brolis Pranas ir dvi seserys JAV- 
se.

— Rūta Pocauskaitė ištekėjo už 
Rimanto Rudinsko.

— Televizijos programoje “Le 
Coųueluche”, kuri buvo perduota 
gruodžio 27 d. Radio Canada tinklo, 
buvo ir lietuviška dalis Kalėdų pro
ga.

Auksinio amžiaus klubo “Rūta” 
pirmininkui J. Adomaičiui baigus 
dvejų metų kadenciją ir atsisakius 
nuo tų pareigų, nauju pirmininku 
vienbalsiai išrinktas Kostas Toliušis.

Gruodžio 6 d. kultūrinėje popietė
je įvadą į advento laiką padarė 
sesuo Teresė. Pirmąją adven
to žvakę uždegė Joana Kęsgailienė. 
Klebonas kun. J. Kubiliaus paskaita 
“Advento rimtis” buvo labai įdomi. 
Popietėje dalyvavo per 100 narių; 
buvo svečių net iš okupuotos Lietu
vos.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............................. 11 %
Nekiln. turto ..........................10.5%
Čekių kredito ..........................12.0%
Invcstacines nuo ..................11 %

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

Kanados Lietuvių Komitetas 
Žmogaus Teisėms Ginti, nese
niai įsisteigęs Toronte, yra iš
rinkęs valdybą, kuri jau planuo
ja pirmuosius žingsnius lietu
viams politiniams kaliniams pa
dėti. šiuo metu pagrindinis dė
mesys yra nukreiptas į Viktoro 
Petkaus gelbėjimą. Tam tikslui 
renkami parašai. Komitetas 
apie atliktus darbus painfor
muos visuomenę per spaudą.

“New Canadian Publications” 
firma, parūpinanti skelbimus 
etninei spaudai, jieško sekreto
rės, gerai mokančios anglų kal
bą ir mašinraštį. Pageidauja tu
rinčios patyrimą skelbimų 
agentūros darbe. Suinteresuo
tos kviečiamos atvykti pokal
biui š.m. sausio 22, pirmadienį, 
tarp 2 v. p.p. ir 6 v.v. į New 
Canadian Publications, 1000 
Lawrence Ave W., Daisons 
Building (kampas Dufflaw ir 
Lawrence West).

Patikslinimas. “T2” š. m. 1 
nr. Toronto kronikoje buvo iš
spausdinta citata iš žymios JAV 
psichologės Paulės Andrulionie- 
nės pareiškimo apie Kalėdų se
nelį. Paaiškėjo, kad tai dr. Pau
lius Andrulionis, kalbėjęs per 
NBC televizijos kanalą (2) Čika
goje.

Londono, Ont., lietuviai 1978 
m. surengė spaudos balių, kurio 
pelną paskirstė lietuviškai spau
dai. “T. 2iburiai” gavo $410. Jų 
leidėjai minėto vakaro rengė
jams ir aukotojams reiškia nuo
širdžią padėką. Tokie renginiai 
stiprina mūsų spaudą finansiš
kai ir drąsina jos darbuotojus 
platesniems užmojams.

Vokietijoje įsisteigusi Drau
gija 2mogaus Teisėms Ginti 
pradėjo rūpintis Viktoro Pet
kaus išlaisvinimu. Iš “T2” re
dakcijoje gauto rašto vokiečių 
kalba matyti, kad Draugija at
spausdino lapus su trumpa V. 
Petkaus biografija, jo adresu, 
kreipimusi į Sov Sąjungos pre
zidentą L. Brežnevą ir juos pla
tina vokiečių visuomenėje. Pa
vieniai asmenys bei organizaci
jos prašomi rašyti laiškus V. 
Petkui ir siųsti L. Brežnevui 
pasirašytą tekstą (paruoštą at
karpą). Panašią akciją galėtų 
pradėti ir kanadiečiai. V. Pet
kaus adresas: USSR, Moskva P. 
J. 5110-1-OD, Viktoras Petkus.


