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Sovietai pajudėjo
Prieš 40 metų sovietiniai tankai riedėjo Į vakarus, už

imdami Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tada Kremlius skelbė 
tai darąs baltiečių gerovei, nes jiems gresia hitlerinės Vo
kietijos pavojus. Vėliau tos pačios Sovietų Sąjungos tan
kai riedėjo Cekoslovakijon taip pat jos gyventojų “gero
vei”. O Vengrijos kompartijos vadovybė tuos tankus pa
kvietusi kaip gelbėtojus nuo liaudies priešų. Dabar ta pati 
istorija kartojasi su Afganistanu: esą ir jo vyriausybė kvie
tusi pagalbon. Koks nepaprastas sovietų “idealizmas” — 
eina gelbėti tautų, kurioms gresia koks nors pavojus! Taip 
vaizduojami sovietiniai žygiai komunistinėje propagandoje. 
Tie, kurie aklai gyvena komunistine ideologija, tiki tuo 
Kremliaus “idealizmu". Tokiem žmonėm net ir didžiau
sia sovietų niekšybė atrodo geradarybė, nes jie yra vienos 
spalvos žmonės, būtent, raudonos. Tai aklo tikėjimo žmo
nės, kuriuos taip lengvai ir baisiai apgaudinėja Kremliaus 
propaganda. Keisčiausia, kad tokių tarpe yra ir lietuvių. 
Kai Lietuva buvo sovietų okupuota 1940 m., suklaidinti 
raudonieji lietuviai išeiviai laikė tai geradarybe, pažanga 
ir telkė pagalba sovietiniams daliniams, šelpė rusus, o kai 
vakaruose atsirado Lietuvos žmonės, imperialistinių sovie
tų nuskriausti ir išguiti, vadino juos "fašistais”, “karo nu
sikaltėliais" ir pan. Tuo būdu jų lūpomis kalbėjo Maskva.

SOVIETAI šiuo metu vėl pajudėjo, bet jau kitame fron
te. Juos ir vėl liaupsina ištikimieji komunistai, nes 
kartojasi ta pati “geradarybė”, kuri iš tikrųjų yra 

smūgis vakariečiams labai jautriame fronte. Kai sovietiniai 
tankai riedėjo į Baltijos valstybes, vakariečiai nesijaudino, 
nes mažai tepalietė jų interesus, bet dabar Afganistano 
atveju jau kilo didelis susirūpinimas. Mat, čia slypi vaka
riečių kraujas — nafta. Turint savo rankose Afganistaną, 
belieka vienas žingsnis į Iraną ir kitus naftos kraštus. Ne
tolima patirtis jau parodė, kad kas valdo pasaulio naftą, 
valdo ir pasaulį. Tiesa, yra naftos išteklių ir kitose pa
saulio srityse, tačiau daug mažesniais kiekiais, kurių ne
pakanka moderniajai pramonei ir ypač kariuomenei. Tai 
gerai mato sovietai, kurie nuo pat revoliucijos pradžios 
svajoja užvaldyti pasaulį. Jų žygis tad išplaukia iš komu
nistinės ideologijos, vykdomos politinėmis ir karinėmis 
priemonėmis. Jei amerikiečiai su savo technologija ry
žosi užkariauti Mėnulį, tai sovietai tęsė ir tebetęsia Žemės 
užkariavimą. Helsinkio aktu Sov. Sąjunga užsitikrino savo 
sienų saugumą vakaruose, kad galėtų savo pajėgas panau
doti kituose frontuose. Vadinamasis atolydis jiems buvo 
reikalingas vakariečių budrumui sumažinti ir tuo būdu 
pasiruošti staigiems smūgiams.

NAUJUOJU smūgiu Afganistano fronte vakariečiai bu
vo užklupti. Jie vis kalbėjo apie atolydžio politiką, 
ginklų apribojimą, kultūrinį bendradarbiavimą, tai

kos išlaikymą pasaulyje ir t.t. Vakariečių nepamokė nei 
Baltijos valstybių, nei Čekoslovakijos, nei Vengrijos, nei 
kitų kraštų užgrobimas. Jie vis tikėjo gera sovietų valia, 
jų taikos noru. Tasai tikėjimas šiuo mdmentu yra sukrės
tas, bet ar pakankamia giliai? Galimas dalykas, kad po 
metų kitų, jei sovietai vėl ims čiulbėti apie taiką bei ato- 
lydį, vakariečiai užmirš Afganistano atvejį ir vėl nusira
mins, juoba, kad jų sujudimas nėra labai intensyvus. Lig
šioliniai bandymai paspausti Sov. Sąjungą javų ir techno
loginių reikmenų eksporto sumažinimu yra tokie švelnūs 
ir nedrąsūs, kad sovietai gali tik šypsotis. Kol jie nepa
matys ir nepajus karinės vakariečių jėgos, nesitrauks iš 
užimtų pozicijų ir toliau plės diktatūrinę savo imperiją. 
Vakariečių pusėje glūdi didelė ekonominė ir karinė jėga, 
kurią pažadinti gali tik pakankamai dideli sovietų smū
giai į gyvybines pozicijas. Viena tokių pozicijų yra Afganis
tanas bei visa tenykštė sritis. Pastarasis sovietų smūgis 
dar kartą atvėrė vakariečių akis. Yra pagrindo manyti, kad 
vakariečiai po tiek daug pamokų nebeužsnūs akivaizdoje 
pavojaus, kuris paliečia juos jau tiesiogiai ir sakyte sako: 
“Hannibal ad portas” (Hanibalas jau prie vartų).

Pasaulio Įvykiai
JAV PREZ. J. CARTERIS SUSTIPRINO DIPLOMATINĮ SPAU
DIMĄ Sovietų Sąjungai dėl invazijos į Afganistaną. Praėjusią sa
vaitę jis atšaukė numatytą konsulatų atidarymą Niujorke ir Ki
jeve. Iš Kijevo grįžo septyni JAV pareigūnai, o iš Niujorko buvo 
įsakyta išsikraustyti 17 sovietų atstovų. Sovietų orinio susisiekimo 
bendrovės “Aeroflot” lėktuvams skrydžiai į JAV sumažinti nuo 
trijų iki dviejų per savaitę. Vasaros savaitėmis tie lėktuvai skris
davo keturis kartus. Papildomi pakrančių apsaugos laivai buvo 
pasiųsti į Beringo jūrą suvaržyti sovietų žvejybą teritoriniuose 
Aliaskos vandenyse. Prez. J. Carteris taipgi nutarė sustiprinti 
karines JAV pajėgas laivyno bazėje, kuri yra Britanijai priklau

KANADOS ĮVYKIAI

Atnaujintos Kanados projektas
Kvebeko liberalų vadas C. 

Rayanas paskelbė seniai žadėtą 
dokumentą “Naujoji Kanados 
federacija" kaip atsvarą separa
tistinės Kvebeko partijos nepri
klausomos sandraugos referen
dumui. šį dokumentą paruošė 
konstitucinis 10 asmenų Kvebe
ko liberalų komitetas su pačiu 
C. Rayanu priešakyje. Doku
mento pavadinimas liudija, kad 
liberalai pasisako už Kvebeko 
federaciją su Kanada, bet nori 
nemažų reformų, stipresnio bal
so provincijoms. Pirmiausia jie 
siekia naujos konstitucijos Ka
nadai. pakeičiančios 1867 m. pa
sirašytą Britų S. Amerikos Ak
tą. Ta konstitucija turėtų užtik
rinti lygias anglų ir prancūzų 
kalbų teises visose federacinėse 
institucijose, tų kalbų lygybę — 
ne tik Kvebeko, Manitobos, bet 
ir Ontario bei N. Brunswick© 
parlamentuose, teismuose, švie
timo sistemoje. Mokyklas savo 
kalba šiose provincijose galėtų 
turėti ir indėnai su eskimais. 

Federacinį parlamentą norima 
palikti tokį, koks jis dabar yra, 
tik gal įvedant proporcingesnį 
atstovavimą. Reikalaujama vi
siškai panaikinti Kanados sena
tą, jį paverčiant 80 asmenų Fe
deracijos Taryba. Visus jos na
rius paskirtų provincinės vy
riausybės, Kvebekui ir Ontario 
rezervuodamos po 20 atstovų. 
Federacijos Taryba turėtų teisę 
patvirtinti ar atmesti Kanados 
vyriausybės nutarimus, kai jie 
liečia provincijų reikalus: išim
ties stovio paskelbimą, pareigū
nų paskyrimus į augščiausiąjį 
Kanados teismą, didžiąsias fe
deracines įstaigas bei valdines 
bendroves. Taryba turėtų nuo
latinį komitetą, kurį sudarytų 
pusė prancūziškai ir pusė ang
liškai kalbančių narių su veto 
teise. Jie sektų daugiausia ofi
cialų Kanados dvikalbiškumą 
liečiančius potvarkius, jį užtik
rintų federacinės valdžios tar
nautojų tarpe.

(Nukelta j 8-tą psl.)

Taip vaizduoja amerikiečių spauda Sovietų Sąjungos jsiveržimą į Afganistaną bei jo užgrobimą, siekiantį 
Irano ir kitų kaimyninių šalių naftos. Sis sovietų žygis primena Lietuvos, Latvijos ir Estijos užgrobimą 1940 m.

Žingsnis į pasaulinį karę
Kanados užsienio reikalų ministerės Floros MacDonald pareiškimai pavergtų Europos tautų

Kanadoje jau kelinti metai 
veikia Pavergtų Europos Tautų 
Komitetas (Canadian Comittee 
for Captive European Nations). 
Angliškajame tekste pridėtas 
žodis “Canadian“, siekiam ' pą* 
žymėti, kad jis veikia Kanadoje 
ir yra sudarytas iš Kanados pi
liečių, tačiau jo nariai yra kilę 
iš sovietų pavergtų kraštų. Ko
mitetas sudarytas iš centrinių 
organizacijų atstovų šių tauty
bių: vengrų, čekoslovakų, estu, 
latvių, lietuvių, lenku ir ukrai
niečiu. šis komitetas jati yra pa
sireiškęs politinėje srityje, ypač 
ruošiantis Belgrado konferenci
jai. Jis yra paruošęs ir įteikęs 
Jungtinėm Tautom dokumentų 
rinkinį, liudijantį sovietinį tau
tų pavergimą ir reikalaujantį jo 
panaikinimo.

Pirmininko pareiškimas
Š. m. sausio 7 d. Toronto 

"Royal York” viešbutyje minė
to komiteto dėka buvo sureng
tas posėdis, kuriame dalyvavo 
pavergtų tautų komiteto nariai, 
didžiosios ir etninės spaudos at- 
atstovai. Posėdis buvo sukvies
tas išklausyti Kanados užsienio 
reikalų ministerės pareiškimų 
ir jai pateikti savų sugestijų bei 
išsiaiškinti kaikurių klausimų.

Atvykus ministerei drauge su 
prekybos min. Wilsonu, komi
teto pirm. dr. L. Lukss, latvis, 
juos pasveikino ir perskaitė pa
reiškimą, kuriame išdėstė savo 
rūpesčius. Jis paminėjo, kad ko
mitetui rūpi menki rezultatai 
šeimų suvienijimo srityje, de
portavimas pabėgėlių iš R. Eu
ropos kraštų, sovietinio piliety
bės įstatymo taikymas natūrali- 
zuotiems kanadiečiams, viena
šališki mainai su Sov. Sąjunga. 
Estijos ir Latvijos konsulu neį- 
rašymas į oficialų sąrašą. Be to, 
komiteto nuomone, Kanada tu
rėtų peržiūrėti pagalbą nepasi
turintiems kraštams ir ryžtin
giau veikti žmogaus teisių sri
tyje.

Ministerės kalba
Užsienio reikalų ministerė F. 

MacDonald, atsiliepdama i mi
nėtus pageidavimus bei rūpes
čius, pareiškė, kad politinė da
barties būklė yra labai rimta, 
primenanti 1939 m. įvykius: “Da
bar esame arčiausiai pasaulinio 
karo nuo 1939 metų” — tarė ji. 
Afganistano užgrobimas esąs ne 
pabaiga, o tik pradžia. Sovietai 
eisią toliau, nes jiems reikalin
ga nafta. Kanada minėtą Afga
nistano užgrobimą pasmerkė ir 
yra pasiryžusi dalyvauti bendro
je valstybių akcijoje prieš už
grobėją Sov. Sąjungą. Kanados 
vyriausybė peržiūri savo santy
kius su Sov. Sąjunga ir svarsto

atstovų posėdyje Toronte
galimas sankcijas. Jos turi būti 
sutelktinės, nes paskirų valsty
bių sankcijos uebus veiksmin
gos.

Ryšium su galimomis sankci- 
.■jornrs prieš Si*. $?įuugą minis* 
terė F MacDonald kalbėjo ir 
apie savo dalyvavimą š. Atlanto 
Sąjungos posėdžiuose Briusely
je. Ten buvęs svarstomas vaka
riečių ginklų moderninimas, nes 
sovietai toje srityje toli pralen
kę vakariečius. Ji pasisakiusi 
už karinio pajėgumo sustiprini
mą.

Kalbėdama apie žmogaus tei
ses, ministerė pabrėžė, jog tai 
labai artima sritis jos širdžiai. 
Ta tema ji kalbėjusi Jungtinėse 
Tautose, o privačiai ta reikalą 
svarsčiusi ir su Sov. Sąjungos 
užsienio reikalu min. A. Gromy- 
ka. Ta proga ji išdėsčiusi jam 
visą reikalą labai atvirai, patei
kusi net kaikurių kalinamų disi
dentų pavardes. Vėliau iš kitų 
girdėjusi A. Gromykos pastabą: 
“Kas tą moterį čia įleido?”

Kanados delegacijai Madrido 
konferencijoje žmogaus teisės 
būsiąs vienas svarbiausių klau
simų. Ambasadoriui Rogers jau 
dabar pavesta rūpintis paruošia
maisiais darbais. Madrido kon
ferencija būsianti paskutinė ga
limybė atitiesti Helsinkio kon
ferencijos kreivumams.

Dalyvių pasisakymai
Po ministerės pasisakymų 

kalbėjo įvairių tautybių komi
teto nariai. Vengrų atstovas dr. 
G. Nagy atkreipė dėmesį į Ka
nadoje vykdomą subversyvinę 
akciją. į galimą spaudimą sovie
tams sustabdant eksportą jiems 
būtinų dalykų — javų ir tech
nologinių reikmenų, atsisakant 
dalyvauti olimpiadoje.

Atsakydama min. F. MacDo
nald pareiškė, jog vienos Kana
dos ‘ atsisakymas nedalyvauti 
olimpiadoje nebūtų veiksmingas 
— reikia daugelio valstybių ak
cijos. Iš Kanados vyriausybės 
pusės nebus jokio oficialaus da
lyvavimo. nors ji pati esanti 
kviesta dalyvauti Estijoje, kur 
vyks vandens sporto varžybos. 
Posėdyje dalyvavęs prekybos 
min. Wilsonas pabrėžė, kad ir 
eksporto srityje reikia valsty
bių bendradarbiavimo, kitaip 
sovietai spaudimo nepajus.

Cekij atstovas J. G. Corn iš
reiškė savo rūpestį dėl naujojo 
Sov. Sąjungos pilietybės įstaty
mo, kuris labai paliečia kana
diečius, gimusius Čekoslovaki
joje. Jisai siūlė ministerei suda
ryti konsulinę sutartį su sovie
tine Čekoslovakija, pagal kurią 
dvigubos pilietybės būtų išveng
ta.

Baltiečių vardu kalbėjo latvių 
bendruomenės pirm. T. Kron- 
bergs. Jis prisiminė, kad tai. 
kas dabar vyksta Afganistane. 
Baltijos valstybėse įvyko 1940 
m. Kaip rodo ypač
1936 m. olimpiada Vokietijoje, 
olimpiados yra ir politinis gink
las. kuris turėtų būti panaudo
tas ir dabar prieš Sov. Sąjungą. 
Ginklas yra ir javai, nes karei
viai negali žygiuoti su tuščiais 
skilviais. Kalbėtojas taipgi pri
minė dabartinę būklę Baltijos 
valstybėse, kur vykdoma taut- 
žudystė, rusinimas, religinė bei 
tautinė priespauda.

Atskirai kalbėjo estų atsto
vas kun. U. Petersoo. Jis iškėlė 
sovietų pastangas išgauti testa
mentinius palikimus, remiantis 
netgi netikrais dokumentais. 
Tuo būdu esą milijonai dolerių 
atitenka Sov. Sąjungos valdžiai. 
Taip pat milijonai dolerių jai 
nukeliauja muitų pavidalu už 
suintinius.

Atsakydama ministerė papra
šė pateikti jai atitinkamą doku
mentaciją.

Lenkų atstovas Malecki pasi
sakė prieš dabartinės Lenkijos 
konsulato atidarymą Toronte. 
Jis nesąs reikalingas, o pats 
konsulas kišasi į kanadiečių vi
daus reikalus.

Ukrainičių atstovas dr. P. 
Hlibovič siūlė Kanadai protes
tuoti prieš žmogaus teisių lau
žymą Sov. Sąjungoje ir nedaly
vauti Madrido konferencijoje. 
Ministerė betgi buvo nuomonės, 
kad norint ko nors pozityvaus 
laimėti reikia dalyvauti, pasi
telkiant pasaulinę spaudą.

Įvairūs klausimai
Etninės spaudos atstovai ir 

kiti posėdžio dalyviai pateikė 
ministerei įvairių klausimų. A. 
Juzukonis paklausė, kodėl Ka
nada neduoda vizų ant nepri
klausomos Lietuvosjconsulų iš
duotų pasų. Ministerė paprašė 
pateikti jai konkrečius atvejus.

1 klausimą, ar Kanados vy
riausybė. pasirašydama Helsin
kio aktą, laiduojantį dabartinės 
Sov. Sąjungos sienas, pripažino 
ir Baltijos valstybių aneksija, 
ministerė neturėjo aiškaus at
sakymo. Ji tik išreiškė nustebi
mą tokia interpretacija, kurios 
iki šiol nebuvo girdėjusi. Latvių 
atstovas pastebėjo, kad tai esan
ti sovietų interpretacija. Jis bet
gi nepaminėjo, kad tokios inter
pretacijos laikosi kaikurie JAV 
ir Kanados laikraščiai, pvz. 
“The Toronto Sun”. Ją tačiau 
paneigė vėlesnieji JAV ir Kana
dos vyriausybių pareiškimai.

K. S. 

sančioje Diego Garcia saloje apie 
Karines bazes jam pasiūlė Omą * 
nas, Kenija ir Somalija. Į šias 
šalis buvo pasiųsti JAV atstovai 
pasitarimams su jų vyriausybė
mis. JAV prekybą su Sovietų 
Sąjunga beveik visiškai nutrau
kė Atlanto pakrantėse esančių 
uostų darbininkų unija, atsisa
kydama pakrauti ar iškrauti so
vietų laivus. Atviri liko tik Ra
miojo vandenyno uostai, ku
riuos aptarnauja kita unija. So
vietų invazija Afganistanan pa
spartino JAV ir Turkijos naujos 
sutarties pasirašymą. Ji leis 
amerikiečiams penkerius metus 
naudotis 26-mis bazėmis Turki
jos teritorijoje. Iš jų yra seka
mas karinis judėjimas Sovietų 
Sąjungoje, raketų bandymai. 
Praradus panašias bazes Irano 
teritorijoje, pagrindinis žvalgy
bos svoris dabar tenka bazėms 
Turkijoje. Pavojuje atsidūrusį 
Pakistaną J. A. Valstybėms pa
dės apginkluoti turtingos Va
karų Europos šalys ir kaikurios 
araL^ v *Jst. /. Vašingtone po
sėdžiavę Kanados. Australijos, 
Argentinos ir Europos bendro
sios rinkos šalių atstovai sutiko 
neparduoti papildomų grūdų 
Sovietų Sąjungai, kad ji tikrai 
pajustų prez. J. Carterio sustab
dytą 17 milijonų tonų eksportą.

Jungtinėse Tautose
Saugumo tarybos rezoliuciją, 

reikalavusią atitraukti svetimą 
kariuomenę iš Afganistano, su
stabdė Sovietų Sąjungos veto. 
Tada ji buvo perkelta į Jungti
nių Tautų visumos posėdžius, 
kur nė viena valstybė neturi ve
to teisės. Sovietų Sąjunga juose 
susilaukė aštraus pasmerkimo 
dėl invazijos į Afganistaną. Jos 
prestižas gerokai nukentėjo po
litiniams blokams nepriklausan
čių valstybių akyse, juo labiau, 
kad Sovietų Sąjunga visada vai
dindavo ištikimiausią tokių vals
tybių globėją, jas kurstydama 
prieš JAV. Rezoliucija greičiau
siai bus patvirtinta trijų trečda
lių balsų dauguma, bet ji tebus 
moralinis pasmerkimas. Jungti
nių Tautų visumos ansamblis 
jos negalės įgyvendinti be savo 
saugumo tarybos sprendimo, 
kurį sustabdo sovietų veto.

Nelygi kova
Sovietų kariuomenė Afganis

tane jau kontroliuoja visus pa
grindinius miestus ir kelius, bet 
ją puldinėja kalnuose įsitvirtinę 
mahometonai partizanai, ku
riuos jungia religinės nuotaikos
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1.000 mylių j pietus nuo Indijos.

kovoje prieš sovietinį ateizmą. 
Partizanams daug žalos daro so
vietų aviacija ir napalmo bom
bos, tačiau tokia nelygi kova ga
li trukti ilgą laiką. Partizanų 
duomenimis, sovietai sužeistais 
ir žuvusiais jau yra susilaukę 
apie 1.000 vyrų nuostolio. Pa
kistaną pasiekė žinios, kad 14 
tadžikų tautybės sovietų karių 
perėjo afganistaniečių partiza
nų pusėn.

Grjžo valdžion
Indijos parlamento rinkimus 

laimėjo buvusios premjerės L 
Gandhi kontroliuojama kongre
so partija, į 544 vietų parlamen
tą grįžusi su maždaug 350 atsto
vų. Premjerei I. Gandhi pralai
mėjimą 1977 m. atnešė išimties 
stovio įvedimas Indijoje 1975- 
77 m. Kovodama už tvarkos iš
laikymą, ji buvo panaikinusi 
spaudos laisvę, pradėjusi suimi
nėti opozicinių partijų narius. 
Rinkimini tada laimėjo koalici
nė Janatos partija, grąžinusi pi
lietines laisves, bet neįstengusi 
pakelti Indijos gerovės Prie da
bartinio premjerės L Gandhi 
laimėjimo, maįyt, daug prisidė
jo 22% siekianti infliacija, di
delis nedarbas, skurdas Indijos 
kaimuose ir miestuose. Premje
rė I. Gandhi daugelio stebėtojų 
yra laikoma Maskvos bičiule. Iš 
sostinės New Delhi ateina pra
nešimai. kad ji pritarė Sovietų 
Sąjungos invazijai į Afganista
ną, už tikrą pinigą priimdama 
Kremliaus propagandistų pasa
kaitę apie Afganistanui grėsusį 
kažkokį išorinį pavojų.

Tarėsi vadai
Į Egipto prez. A. Sadato žie

mos rezidenciją Aswane buvo 
atskridęs Izraelio premjeras M. 
Beginąs. Laikydamiesi taikos 
sutarties, jie nutarė sausio 26 d. 
atidaryti sienas: pradėti susisie
kimą tarp Izraelio ir Egipto že
mės, jūros ir oro keliais. Ligi 
to laiko taip pat bus atstatyti 
pašto, telefono bei telegrafo ry
šiai. A. Sadatas ir M. Beginąs 
pasmerkė Sovietų Sąjungos in
vaziją į Afganistaną. Jie betgi 
nepatvirtino kursuojančių gan
dų. kad abi šalys yra pasiūliu
sios karines bazes amerikie
čiams. Siame vadų susitikime 
liko neišspręstas arabų savival
dos klausimas Izraelio užimtose 
srityse. A. Sadatas nori, kad to
kia savivalda pirmiausia būtų 
suteikta Gazos juostai.
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Sveikatos /ieškant

Pastabėlės. . .

Alkoholis ir širdies ligos
Saikingas gėrimas gryno al

koholio 2 uncijas ar mažiau j 
dieną gali padėti sumažinti mir
ties riziką dėl širdies ligos — 
tvirtina Harvardo “Medical 
School" nauja studija. Kaip pra
neša “Journal of the American 
Medical Association", ši studi
ja apėmė 1,136 vedusius asme
nis, kurių pusė mirė širdies li
ga.

Apžvelgdami šių žmonių gė
rimo įpročius, Harvardo tyrinė
tojai rado, kad kasdieninis sai
kingas vartojimas mažo alkoho
lio kiekio — 40 uncijų alaus, 12 
uncijų vyno ar 4 uncijos degti
nės (hard liquor) — sumažina 
mirties riziką dėl širdies ligos 
apie 70%.

Studijos autoriai mano, kad 
taip yra dėlto, kad alkoholis pa
didina augšto tankumo lipopro
teinus kraujyje ir sumažina že
mo tankumo lipoproteinus, su
mažindamas kraujo indų užsi
kimšimą riebiomis nuosėdomis.

“U. S. News & World Report", 
1979 m. gruodžio 10 d.

Amžius ir akys
Po 40 metų akys turėtų būti 

reguliariai tikrinamos kas me
tai ar kas dveji — taip pataria 
Amerikos akių gydytojų drau
gija. Maždaug tuo laiku daugu
ma žmonių praranda galią kon
centruoti savo regėjimą į arti
mus daiktus. Nors tai gali būti 
pataisyta vartojant akinius, 
akys keičiasi maždaug iki 65 
metų amžiaus.
“U. S. News & World Report", 
1979 m. gruodžio 10 d. J. Str.

Augštas kraujo spaudimas
Žurnalo “Kosmos" 1979 m. 

rugsėjo nr. yra išspausdintas 
med. dr. W. Pfeifferio straips
nis, kurio santrauką čia patei
kiama.

Sistolinis spaudimas nuo 120 
iki 140 mm Hg ir diastolinis 
tarp 80 ir 95 arba 100 mm Hg 
priklauso ribos sričiai, kurią 
reikia stebėti, kad nebūtų rizi
kos. Nuo 160/95 mm Hg reikia 
rūpintis sumažinti kūno svorį, 
mažai vartoti druskos, atprasti 
nuo rūkymo, judėti Jei tai ne
padeda. vartoti vaistus sumažin
ti augštam kraujo spaudimui. 
Kai ramiai gulint, kraujo spau
dimas yra 180 105 mm Hg ar 
daugiau, reikia pagrindinai tir
ti augštą kraujo spaudimą.

Dėmesys kreipiamas Į diasto- 
linį spaudimą Kritiška riba yra 
100 mm Hg (160/100 mm Hg 
arba taip pat 150/110 jau yra 
laikoma augštu kraujo spaudi
mu). Sis diastolinis spaudimas 
rodo kraujo indų elastingumo 
praradimą.

Pastebėta, kad kraujo spau
dimas pavojingai krinta, kai 
įvyksta sunkūs kūno sužaloji
mai, gyvybei pavojingos infek
cijos. pasireiškia įgimtas širdies 
silpnumas.

Kraujo spaudimas normaliai 
kyla tiktai dvasinių įtampų at
vejais ir gali siekti per 200 mm

Naujoji JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba, perėmusi pareigas 1979 m. gruodžio 15 d. Detroite. Pirmoje 
eilėje iš kairės: Violeta Abariūtė, vicepirm. specialiems reikalams; Algimantas Gečys, visuomeninių reikalu ta
rybos pirm.; Ingrida Bublienė, kultūros tarybos pirm.; Vytautas Kutkus, valdybos pirmininkas; Aušra Zerr-Ma- 
čiulaitytė, vicepirm. politiniams reikalams; Jonas Kavaliūnas, švietimo tarybos pirm.; stovi: Jonas Urbonas, vykd. 
vicepirm. organizaciniams reikalams; dr. Antanas Butkus, vicepirm. socialiniams reikalams: Algis Rugienius, vi
cepirm. sporto reikalams; Albertas Misiūnas, protokolų sekr.; adv. Robertas Selenis, vicepirm. teisiniams rei 
kalams; Karolis Balys, reikalų vedėjas; Alfonsas Vėlavičius, vicepirm. lėšų reikalams; trūksta Irenos Dainorie- 
nės, sekr. anglų kalba Nuotr. J. Urbono

Hg. Vėliau jis turėtų sugrįžti Į 
normalų spaudimą.

Kraujo indelių sukalkėjimas 
arba arterijų arterosklerozė 
įvyksta ne tiktai dėl padidėju
sio kraujo spaudimo, bet ir dėl 
klaidingo maitinimosi, nutuki
mo, cukraligės, cigarečių rūky
mo, judėjimo stokos. Praktiškai 
arterosklerozės pradžia nepaste
bima — tiktai atsitiktinis krau
jo spaudimas gali parodyti. Tai 
pirmos rūšies aliarmo ženklas.

Reikia vengti tukinančio 
maisto. Dažnai vien druskos at
sisakymas, be jokių vaistų, gali 
sunormalinti augštą kraujo 
spaudimą. Geriausiai veikia 
svorio sumažinimas ir mažai 
druskos turįs maistas. Jei tačiau 
reikalingi vaistai, juos vartoti 
reikia visada, praktiškai — visą 
gyvenimą. To nedarydamas jau 
ne vienas asmuo peranksti mi
rė.

Sukalkėję kraujo indeliai dėl 
nuosėdų ir mažų sutrikimų vis 
siaurėja, ir tik mažytė kraujo 
srovelė gali tekėti. Todėl įvyks
ta kraujo srovės tekėjimo su
trikimai, ypač širdies ir smege
nų arterijose. Pagaliau pakanka 
mažo akstino, kad atitinkamas 
kraujo indelis visiškai užsidary
tų ir įvyktų miltinis širdies ar 
smegenų priepuolis.

Be to, esant augštam kraujo 
spaudimui, sužalojamos akys ir 
inkstai. Kiekvienas, turįs augš
tą kraujo spaudimą, gauna ir 
arterosklerozę (širdyje, smege
nyse. inkstuose )n.

Pas augštą kraujo spaudimą 
turinčias moteris kraujo inde
liai sukalkėja dėl hormonų, daž
niausiai amžiaus pasikeitimo 
laikotarpyje, taigi sustojus mė
nesinėms. Antra vertus, augš
tas kraujo spaudimas nėštumo 
metu yra žymi rizika kūdikiui. 
Moterys, reguliariai vartojan- 
čios tabletes ir stipriai rūkan
čios, augšto kraujo spaudimo 
atveju atsiduria ypatingame pa
vojuje.

Ankstesnė nuomonė, kad 
kraujo indelių sukalkėjimas 
yra senatvės reiškinys, šiandien 
negalioja. Iš tikrųjų kraujo in
deliai nesukalkėja. o praranda 
lankstumą. Tiktai tam tikras 
lankstumo praradimas turi ryšį 
su senėjimu. Žmogaus gyveni
mo laikrodis tiksi jo kraujo in
delių sienelėse.

Ir šiandien dar nežinoma, ar 
pakankamai tiksliai žinomos vi
sos augšto kraujo spaudimo 
priežastys.

Paruošė J. Str.

Nuo komunizmo iki kunigystės
Pasakoja ortodoksų kunigas Levas Koninas, buvęs ateistas, neseniai atvykęs į Vakarus

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Du kartu pamišėlių ligoninėje 
Man neteko tapti tokiu cini

ku galbūt dėlto, kad ant savo 
kailio patyriau valdžios nagus, 
ir dėlto, kad iš jaunų dienų tu
rėjau drąsos pasakyti savo nuo
monę. Pvz. 1961 m. (tada turė
jau 16 metų, o dabar man 33 
metai) mokykloje, kur mokyto
jas sakydavo ilgas kalbas apie 
šviesų komunizmo rytojų, vie
ną kartą, nusibodus jo klausyti, 
atsistojau ir pasakiau: “Kaip 
galima kalbėti apie rytojų, kai 
šiandien žmonės miršta badu”. 
Buvau apkaltintas antisovietiz
mu. Po to mačiau, kaip buvo 
šaudomi Novočerkasko darbi
ninkai. ir nuo to laiko komunis
tinės iliuzijos visai sugriuvo.

1964 m. suorganizavau mo
kyklos streiką prieš mokyklos 
direktorių, kuris neteisingai 
atėmė vienam draugui stipen
diją. Už tą savo “nesuvaldomu
mą” buvau uždarytas į psichiat
rinę ligoninę kaip paranoikas. 
Tokiai diagnozei pasitarnavo 
mano dienynas, kuriame rašiau 
apie savo dvasinę krizę, nepasi
tikėjimą marksizmu-leninizmu. 
Tarp kitko, dienoraštyje svars
čiau Dievo idėją: ar tikėjimas 
į Dievą tikrai yra nesuderina
mas su mokslu, kaip sakydavo 
ateizmo pamokose. Kai buvau 
suimtas, mano dienoraštis buvo 
prijungtas prie kaltinamojo ak
to. Mat, Sov. Sąjungoje kas sa
kosi tikįs į Dievą, tas yra pami
šėlis. . .

Laimei, mane toje ligoninėje 
išlaikė tik porą mėnesių, kitaip 
būčiau tikrai išėjęs iš proto. Kai 
mane išleido, turėjau tokią ates
taciją, kad negalėjau niekur 
gauti darbo. Parašiau protestą 
vidaus reikalų ministeriui. At
sakymas — vėl uždarė į psichi
atrinę ligoninę antrą kartą.

Psichiatrinės ligoninės baus
mė Sov. Sąjungoje jau yra tra
dicija. Po šešiasdešimt metų 
ateistinio mokymo, jei jaunuo
lis pareiškia savo religines idė
jas. turi būti pamišėlis. Uždary
ti tokioje ligoninėje yra dviejų 
kategorijų: vieni, laikomi su tik
rais pamišėliais, yra skirti ste
bėjimui, kol įsitikins, kad jų tu
rimos idėjos yra klaidingos ir 
jos išnyks: kiti yra kitame ligo
ninės skyriuje, kur yra “gydo
mi” specialiais vaistais. Pirmuo
ju atveju paprastai išlaikomi li
goninėje kelis mėnesius. Tokie 
yra tiktai gąsdinami, tačiau ne
sunaikinama asmenybė, nes ti
kimasi tokius dar atgauti “so
cializmui”. Antruoju atveju li
goninėje laikomi ilgą laiką ir. 
jeigu išeina, tai jau sunaikinti 
kūnu ir dvasia. Vienas mano 
draugas, pateko į valstybinę psi
chiatrinę ligoninę labai jaunas. 
Buvo gabus ir protingas jaunuo
lis, kuris nepriėmė valstybinės 
ideologijos ir tai aiškiai viešai 
pasakydavo. Ligoninėje išbuvo 
septynerius metus, o kai išėjo, 
nepajėgė nei galvoti, nei dirbti, 
netgi savimi pasirūpinti. Gyve
no ne žmogaus, bet augalo gy
venimą.

Aš dar skaičiaus! “atgauna
mas". Tas mane išgelbėjo. 
Sverdlovske, kur buvau uždary
tas antrą kartą, buvo baisi pa
dėtis. Net ligoninės koridoriai 
buvo pilni žmonių. Kambaryje 
buvo sugrūsta po 30 asmenų, 
kai ten vietos buvo tik 6-8 žmo
nėm. Kontaktas su ten esančiais 
buvo sunkus, nes vieni jų buvo • 
tikri pamišėliai, kurie turi ne

pramatomų reakcijų, o kiti bi
jodavo kalbėti, nes ligoninės 
personalas — šnipai seką už
darytųjų pokalbius. Kadangi
kartais pasikalbėdavau ilgiau 
su kitais ligoniais, buvau apskųs
tas ir gavau sulfasino injek
cijų, kurios paguldo i lovą su 
augšta temperatūra. Nors arti
mesnių santykių su ligoniais ne
turėjau, tačiau sutikau t e n 
krikščionių, uždarytų vien dėl 
jų tikėjimo.

Kelias į Krikštą
Praleidau laiką pamišėlių li

goninėje galvodamas apie savo 
dvasinę krizę. Lemiamas mo
mentas buvo skaityba rusų kla
sikų. ypač Dostojevskio, kuriuos 
gavau slaptais keliais. Tų auto
rių religingumas paskatino ma
ne perskaityti Evangeliją, ku
rią visą suplyšusią gavau irgi 
slaptai. Jėzus Kristus, kuris 
tiek buvo iškentėjęs, njan pasi
rodė visai kitoje šviesoje. Skai
tant Evangelijos puslapius, at
sitiko tai. ko nebuvau patyręs 
skaitydamas kitas knygas: jau
čiausi giliai sujaudintas, rames
nis. geresnis, pasiryžęs visa iš
kęsti ir padėti kitiems. Supra
tau, kad norint pakeisti pasauli, 
reikia pačiam pasikeisti. Supra
tau, kad, norint pakeisti pasaulį, 
čia, nors labai ribota, turi tie
sos žodį, kuris teikia išganymą.

Sverdlovske 1965 m. buvau 
pakrikštytas. Po Krikšto mano 
džiaugsmas buvo toks didelis, 
kad negalėjau sustoti pusiauke
lėje — norėjau tapti kunigu, ta
čiau dar turėjau daug iškentėti 
ir praeiti daugelį bandymų, kol 
pasiekiau savo tikslą. Tie pasi
rengimo ir seminarijos metai 
buvo patys gražiausieji mano 
gyvenime: suradau idealą, ku
ris teikia džiaugsmą ir gyveni
mo pilnybę. Tada viskas daro
ma su meile ir entuziazmu, ta
da jauti, kad pilnai gyveni.

Leningrado seminarijoje 
•kiekvienas turėjome po kamba
rėlį. Maistas buvo geras, daug 
geresnis negu studentų valgyk
lose. Buvo griežta disciplina 
(nežinau, kaip dabar), buvo 
draudžiamas kontaktas su paša
liniais asmenimis. Metropolitas 
Nikodemas dažnai mus lanky
davo, ypač visuomet dalyvauda
vo egzaminuose.

Zarasų rajone esančos Stelmužės šventovės didžiojo altoriaus fragmentas

Ortodoksų dvasiškijos mokslo 
lygis labai žemas. Kadangi klie
rikų skaičius ribotas, o kunigų 
labai reikia, tad ir studijos gana 
paviršutinės i r pagreitintos. 
Profesoriai menki, vien tik “se
nosios mokyklos” vienas kitas 
darbui yra geriau pasirengęs. 
Anuomet (ir dabar), jei tik ku
ris klierikas pasižymėdavo inte
ligencija, gabumais, buvo išme
tamas iš seminarijos. Valdžiai 
inteligentiškumas yra įtartinas. 
Vidutiniškumas yra pageidau
jama norma. Visa tai smukdo 
studijas. Dabar bandomą pa
siųsti kaikuriuos studentus į už
sienį, į Romos Gregorianumą ir 
Biblinį Institutą, į Vokietiją. 
Žinoma, siunčiami ne gabesnie
ji, o “ištikimieji”, kurie ateity
je nesudarys rūpesčio nei religi
nei, nei politinei valdžiai.

Mano seminarijos pasirinki
mas pakenkė šeimai. Tėvas ne
buvo nei patenkintas, nei nepa- 
tenkįntas> mano pasirinkimu, 
bet tai sudarė jam nemalonumų 
su valdžia. Kai iš Sverdlovsko 
vykau į Leningradą, tėvas buvo 
patenkintas ir man pasakė: 
“Jau esi 18 metų, taigi daryk, 
kaip nori”. Manė, kad man išvy
kus iš namų nebus jokių nema
lonumų. Deja, man įstojus se
minarijom tėvas buvo atleistas 
iš mokytojo pareigų. Netrukus 
atėjo pensijos amžius, ir tėvas 
gali šiaip taip pragyventi su ma
no motina ir broliu.

Baigęs seminariją, lankiau 
teologinę akademiją, kur gau
nama teisė mokyti seminarijo
je. Seminarijos ir akademijos 
studijoms paskyriau 1966-1973 
metus. 1969 m. gavau dijakono 
šventinimus ir ketverius metus 
dirbau vienoje didžiausiu Le
ningrado cerkvių. Ortodoksų 
Bažnyčios dijakono tarnyba vra 
grynai liturginė — skaityti Die
vo Žodį, giedoti. Gvvenau pri
vačiame bute, gaudamas mažą 
algą. Turėjau nemažai rvšių su 
žmonėmis, nes kaip tik tada 
prasidėjo biblinių būrelių veik
la. Tačiau mano tikėjimas teo
loginiu požiūriu dar nebuvo su
brendęs. Aš buvau dar tik kate- 
chumenas. 1973 m. apgyniau 
tezę apie Bonhoefferį. buvau 
įšventintas kunigu ir paskirtas 
į vieną miesto parapiją.

(Bus daugiau)

Kokios spaudos reikia?
Pergyvename spaudos grės

mės tarpsnį. Ne vien mūsų se
nukas “Keleivis” krito po kir
viu. bet ir vietiniai šimtamečiai. 
Tad kalbėti apie naujo leidinio 
steigimą, atrodo, lyg ir juokin
ga. O vis tik pasvarstyti ne pro 
šalį!

Neseniai A. Saulaitis, SJ, 
“Laiškuose Lietuviams” kalbėjo 
apie galimą ateityje susivieniji
mą kelių lietuviškų laikraščių 
po vienu stogu. Sis jo straipsnis, 
taip gyvybiškai svarbus, pasiekė 
tik dalį lietuvių — tuos kurie 
skaito “LL”. Tad ir kyla klausi
mas: jei tokie svarbūs grūdai— 
mintys krinta tik į dalį dirvos, 
kaip būtų, jei mes turėtume lei
dinį. kuris kas mėnesį pateiktų 
mums tai, kas buvo visų srovių 
lietuviškuose periodiniuose lei
diniuose (neišskiriant ir paverg
tos Lietuvos spaudos) įdomiau
sia ir svarbiausia? Pasakysite — 
kas vįenam įdomu, kitam ne! Ir 
pagaliau ar atsiras toks idealus 
redaktorius, kuris gera ras ir 
pas socialistus, ir krikščionis de
mokratus, ir tautininkus?

Gal kartais šįo naujo leidinio 
klausimas atkristų, jei Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė išplėstų 
savo krivūlę ir šalia sausos kro
nikos, kuri dažniausiai užpildo 
leidinį, skirtų bent vieną ketvir
tadalį vietos gyvai minčiai, kuri 
buvo įsprausta į siaurus rėmus. 
Juk visi lietuviški laikraščiai ir 
žurnalai yra dalis mūsų lietuviš
kos ■bendruomenės, nors ir ne
būtinai organizuotos. O dėl “co
pyright” galima susitarti, nes 
visad linksniuojam, kad esam 
“broliai ir seserys”.

Raidžių rinkėjas
Likimas lėmė, kad reikia skai

tyti tai, ką žmogus susigalvojęs 
parašė. Tokia spaustuvės darbi
ninko dalia!

Paprastai būna trys rankraš
čių grupės: */s įdomi, nauja min
tis: */« į gudriai skambančius 
žodžius įvyniota labai lėkšta 
mintis (dažniausiai poezijos for
ma); % nieko nesakanti, nuobo
di ir pasikartojanti mintis.

Tokiomis aplinkybėmis leng
va tapti dvasiniu invalidu. Jei 
karčiamoje prie tavęs prisėda 
kas nors ir pila lyg iš ąsočio, 
gali atsikelti, pasakyti, kad na
mie laukia žmona, vaikai, ir taip 
atsikratyti įkyrios dėlės. Bet ne 
spaustuvėje. Cla žmogus esi pri
verstas visa tai išklausyti.

Pagaliau atėjo išsigelbėjimo 
mintis: kodėl neskaityti tarp ei
lučių — tai, ką rašantys tyčia ar 
netyčia nuslėpė. Ir žinot ką? At
sivėrė naujas pasaulis. Tarp ei
lučių matai žmogaus didvyrišku
mą, menkumą, suktumą; tarp 
eilučių gali išskaityti žmogaus 
visą tragišką gyvenimą; tarp ei
lutėse įspraustų sausų datų ir 
kunigaikščių, bajorų vardų, žy
gių atsiveria tau eilinio žmogaus 
gyvenimas, pilnas kančios ir ne
išsipildžiusios vilties. Neįdomios 
knygos puslapiuose tarp nieko 
nepasakančių eilučių dažnai sly
pi premijuotinas veikalas.

Kvebeko bomai
Keliauju vienišais Kvebeko 

keliais. Jau visa savaitė, kai pa
likau tokias civilizuotas vietas, 
kaip Montreal, Riviere de Loup, 
St. Ann de Beaupre. Prieš ma
ne, po kaire ranka, St. Lawren
ce įlanka, dešinėje — Gaspe 
pusiasalio miškai. Kas 10 — 14 
mylių išsidėstę žvejų kaimeliai 
(tai buvo prieš 20 metų!), o ly
gesnėse vietose — ūkininkų so
dybos. Visame krašte vyrauja 
prancūzų kalba, bet kur tik der
lingesnė žemė — anglosaksų so
dybos. Savaime atsiradusi nera
šyta taisyklė: kieno valdžia — 
to ir galia.

Įvažiavau į kalnuotą sritį, ir 
rudens tamsa užtiko mane ne
pasiruošusį nakvynei. Aplinkui 
nė gyvos dvasios, tik kelias, miš
kas, uolos. Jau gerokai temste- 
lėjus, pasiekiau dešinėje kelio 
pusėje iškirstą lygumėlę, kuri 
atsirėmė į stačiai kylančias uo
las. Keliautojui lyg didžiausias 
atpildas, nes yra kur atremti 
dviratį ir ištiesti palapinę.

Vos tik pradėjus snausti, pa
lapinės vidų apšvietė seno iš
klerusio automobilio šviesos. 
Trys augaloti, barzdoti vyrai 
triūsė apie sukrautą lauželį. 
Tikri vagabundai, bomai! Pra
ėjus valandėlei, vienas jų priė
jęs prie palapinės angos paklau
sė, ar norėčiau su jais išgerti 
puodelį arbatos. Sukaupęs visą 
drąsą, atleidau sugniaužtą 
kumštyje medžioklinio peilio 
kriauną ir nuėjau.

Liepsnojančio laužo ratelyje 
praleidau porą įdomiausių savo 
kelionės valandų. Po skarmalė-

tais drabužiais plakė tokios pat 
nenuoramos keliautojų širdys.

Nobelio premija
Motina Teresė laimėjo Nobe

lio taikos premiją, kurią paly
dėjo graži suma pinigų. Įverti
nimas vietoje ir laiku. Reiškia, 
ir aptukusios širdys negali atsi
laikyti sąžinės balsui. Juk toji 
premija galėjo būti nukreipta 
populiariems rėksniams: Jane 
Fonda, Henry Young, Leonid 
Brežnev ir pan.

Paskiri žmonės, išgirdę sąži
nės kad ir silpnutį balsą, atsilie
pia. Deja, masės nepajudina
mos. Masės gali be mažiausio 
širdies virptelėjimo žiūrėti tele
vizijoje rodomą sudžiūvusio In
dijos vaikučio kūnelį, gulintį 
ant šaligatvio. Masės mato bu
vusios Indokinijos pabėgėlius 
sausakamšiai sugrūstus j vos be- 
paplaukiančius laivus. Masės 
viena ausimi išgirsta Rusijos 
imperijos vergų šauksmą, bet 
nepajudina piršto.

Masės tačiau labai jautrios sa
va katinuko miauktelėjimui ar 
šuns amtelėjimui — tuojau pat 
eina jų maitinti. Žmogus žmo
gui negali būti ištikimas drau
gas. Geriausias draugas žmogui 
juk yra tiktai tas, kuris jam lai
žo rankas. Ar anais laikais buvo 
kitaip? Bajoras, paėmęs iš du
bens geriausią kąsnį mėsos, 
mesdavo šuniui, kai kumečio 
vaikai seiles rydami žiūrėdavo 
iš tolo akis įbedę j bajorą ir 
šunį..'.

Trys dėžutės maisto katinui 
tekainuoja 1 dolerį. Tris dienas 
riebus katinėlis šildysis prieš 
saulę. Per tas tris dienas šimtai 
tūkstančių šios žemės gyvento
jų mirs iš bado, kad katinėlis 
galėtų sotus ilsėtis salonėlyje 
ant kilimo ...

Jaunimo kongresai
Praėjo nepirmas ir nepaskuti

nis lietuvių jaunimo kongresas. 
Jame dalyvavusieji turi įvairiau
sių įspūdžių. Jų akiratis prasi
plėtė pagal jų asmeninį pajėgu
mą. Mes, nedalyvavusieji, bet 
rėmusieji šį lietuviško gyvastin
gumo pasirodymą, kiekviena pa
sitaikiusia proga reiškiame savo 
nuomones: apsimoka ar neapsi
moka.

Įsikarščiuojame, kai nuomo
nės statmenai priešingos. Sa
ko, ten suvažiuoja girtuokliauti, 
merginėti, o ne svarstyti lietu
viškų reikalų. Duodami ir pa
vyzdžiai. O dėl vykimo į jauni
mo kongresą esą vienas jaunuo
lis pasakęs: jūs, seniai, surinki
te pinigus, tai mes važiuosime! 
Užsigavo žilas plaukas ir dėl 
vieno ar kelių jaunuolių išsišo
kimo nutarė — neremsiu!

Čia norisi paklausti: kada gi 
įvyko mūsų, žilstelėjusių, koks 
nors suvažiavimas, kur idealiz
mo liepsna kilo į dangų be jokių 
dūmų? Aš bent negirdėjau apie 
tokį įvykį. Taip, jei mes būtu
me dangaus angelai, tuomet tik
rai visi kongresai garuotų idea
lizmu be jokių žmogiškų išsišo
kimų, įsikarščiavimų. Prieš 
smerkdamas įvykį, dedu jį ant 
svarstyklių: jei bent keli jau
nuoliai iš šimto buvo uždegti 
lietuvybei ir perėjo į mūsų, ne
pataisomų lietuvių, eiles, tad ir 
kelių šimtų tūkstančių dolerių 
vargingas rinkimas pateisina
mas.

Širšės triūsas
Karšta vasaros diena. Oras 

pripildytas žiogų svirpliavimo. 
žvyro takelis įkaitęs, net mirgu
liuoja. Gera sėdėti po medžiu, 
siurbčioti raugalą ... O saldusis 
nieko neveikime!

Ir tokiais “nieko neveikimo” 
tarpsniais mums atsiveria kitas 
pasaulis. Pasaulis, kurio niekad 
nemato karaliai, ministerial, 
rimti prelatai... Sis pasaulis 
atviras tik vaikams, poetams, 
keliautojams, ypač tokiems ra
šytojams, kaip Andersenas, 
Haufas, Tamulaitis.

Plonai susmaugtu pilvu juoda 
širšė kasė smėlyje gilią duobu
tę. Kas pusę minutės išlenda 
pirmutinės kojos ir galvą, pa
deda smėlio grūdelį tolėliau nuo 
skylės. Taip dirbo pusę valan
dos ir po to ilgėliau nepasirodė. 
Atlikus motinystės užduotį, plo
noji širšė nešė šapelius ir ma
žyčius akmenėlius uždaryti sky
lės angai. Pasiliko tik dviejų 
milimetrų skermens skylutė. 
Keturis kartus išmintingas vabz
dys nešė po akmenėlį, visaip tai
kė, bet netiko. Ir tik iš penkto 
karto atsinešė plokščią akme
nuką, kuris tiksliai uždengė an
gį

— Atleisk, drauge komisa
rai, užsisvajojau. Jūs kažką mi
nėjot, kad Dievo nėra ... visa 
tai tik atsitiktinis molekulių su
dėjimas?. ... v. a-tis



Monsinjoras VINCAS MINCEVIČIUS kalbasi su popiežiumi JONU PAULIU
MI II lietuvių kolegijoje Romoje. Mons. V. Mincevičius redaguoja itališkąją 
“ELTĄ” — platų informacinį biuletenį, kurio medžiagą dažnai panaudoja 
italų spauda Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Slavybės gynėjai
"Bažnyčia", "Eklezija", "Bendrija" — šalininkai, ir priešininkai

Pogrindžio 'Kronika” itališkai
MONS. KL. RAZMINAS

Dar neseniai laisvuosius Va
karus pasiekęs 39-sis “LKB 
Kronikos” numeris mons. V. 
Mincevičiaus pasišventimu jau 
yra išverstas Į italų kalbą ir pa
siekė spaudą bei įtakinguosius 
K. Bendrijos ir politikos as
menis. Didelės svarbos ir labai 
turiningas 39-sis “Kronikos” 
numeris užpildo visą II-jį 1979 
m. lapkričio mėn. itališkąjį EL- 
TA-PRESS biuletenį. Jo viršelį 
puošia trys naujausios Nijolės 
Sadūnaitės nuotraukos, vaizduo
jančios ją pačią ir jos tremties 
aplinką.

ELTA-PRESS biuletenis pra
džioje italų visuomenei pateikia 
plačią informaciją apie popie
žiaus Jono-Pauliaus II lankymą
si Lenkijoje. Sis lankymasis pa
darė nepaprastą įspūdi ne tik 
Lietuvos tikintiesiems, bet ir 
ateistams, nes beveik pusė Lie
tuvos gyventojų galėjo sekti tą 
nepaprastą įvykį, perduotą Len
kijos televizijos.

Toliau pateikiamas ilgas pra
nešimas apie 1979 m. birželio 
mėnesį Maskvos įsakymu su
rengtą ateistų ir komunistų 
“augšto ideologinio lygio” su
važiavimą Kaišiadoryse. Šiame 
suvažiavime ateistai išreiškė di
delį susirūpinimą nepaprastu K. 
Bendrijos gyvastingumu, religi
nių tradicijų, ypač jaunimo tar
pe, atgimimu, vis didėjančiu 
“katakombinės Bendrijos” ak
tyvumu, katalikų ištikimumu 
savo tikėjimui, kunigų solidaru
mu ir kitom religinėm apraiš
kom. Priimtose rezoliucijose su
važiavimas nutarė stiprinti ko
vą prieš religiją, ypač siekiant 
sunaikinti K. Bendriją iš vi
daus.

Ateistinės pastangos ypač pa
aiškėja ilgame 5 puslapių pra
nešime apie dekanų posėdį su 
religinių reikalų įgaliotiniu P. 
Anilioniu. čia pastarasis iškėlė 
savo valdžios susirūpinimą civi
liniu kunigų pasipriešinimu 
naujai paskelbtam “Religinių 
susivienijimų statutui”. Šis sta
tutas siekia paralyžuoti betkokią 
religinę veiklą. Katalikų kuni
gai aiškiai pasisakė norį likti iš
tikimi K. Bendrijai. Tai aiškiai 
išdėstė Jurbarko dekanas kun. 
M. Buožius. Jis plačiai palietė ir 
Kauno kunigų seminarijos pro
blemas. katekizmo mokymą, re
liginės spaudos klausimus, 
moksleivių persekiojimus mo
kyklose ir nuolatinį valstybės 
kišimąsi į vidinį K Bendrijos 
gyvenimą.

Toliau ELTA-PRESS iškelia 
faktą, kad sovietinis režimas yra 
priverstas pradėti dialogą su 
Lietuvos dvasiškiais. Tai patvir
tina pirmą kartą gauti oficialūs 
valdžios atsakymai į Lietuvos 
kunigų parašytus protesto raš
tus dėl “Religinių susivienijimų 
statuto” nelegalumo. Atsaky
muose, tiesa, nurodoma, jog 
“nenumtomi jokie pakeitimai ar 
statuto atšaukimas”, tačiau jau 
pats dialogo faktas rodo tam 
tikrą priespaudos sušvelninimą.

Prie viso to, kaip pastebi EL
TA-PRESS red. V. Mincevičius, 
reikia prijungti “Kronikoje” 
pateiktą pranešimą apie religi
nių reikalų įgaliotinio P. Anilio- 
nio 1979 m. liepos 13 d. sušauk
tą posėdi, kuriame dalyvavo vi
si Lietuvos vysupai ir apaštali
niai vyskupijų administratoriai. 
Posėdyje įgaliotinis skundėsi, 
kad “ekstremistai kunigai for
maliai atsisako vykdytti sovieti
nius įstatymus". įgaliotinis ypač 
puolė Tikinčiųjų Teisėm Gin
ti Komiteto bei kitą slaptą ku
nigų veiklą ir reikalavo vysku
pus tai sutvarkyti, priminda
mas. kad ir jie galį būti pakeisti 
kitais! šiame posėdyje dalyvavo 
ir Edvardas Juozėnas, vadina
mas “vatikanologu” r- Vatika
no klausimų specialistu, nes 
apie dešimt metų praleido Ro
moje ir dabar dirba įgaliotinio 
įstaigoje, tvarkydamas įvairias 
religines problemas.

“Laiškų iš Gulago” skyriuje 
“Kronika" pateikia sąžinės be
laisvio Petro Paulaičio laišką, 
kuris Sibiro lageryje paminėjo 
75-ąsias amžiaus metines. Patei
kiami ir keli Nijolės Sadūnai
tės laiškai, kuriuose primenami 
įvairūs epizodai iš jos gyvenimo 
lageriuose, sovietų valdžios nau- 
dojatni metodai kalinių perse
kiojimui, bei laisvojo pasaulio 
viešosios opinijos mulkinimui.

Straipsnyje “Dešimt metų 
Eucharistijos Bičiuliams” iške
liama jų gyva veikla bei šiemet 
įvykdytos dvi reikšmingos ir 
įspūdingos maldingos kelionės 
į Žemaičių Kalvariją ir į Kryžių 
Kalną prie Šiaulių.

Pateikiami ir Tikinčiųjų Tei
sėm Ginti Komiteto 15-tas ir 
16-tas raštai, kuriuose išreiš
kiama padėka Lietuvos vysku
pams už oficialius pareiškimus 
sovietų valdžiai dėl Lietuvos 
tikinčiųjų teisių bei protesto pa
reiškimus Lietuvos švietimo 
“ministeriui” dėl katalikų 
moksleivių terorizavimo mokyk
lose. "LKB Kronika” komen
tuoja neseniai pasirodžiusius 
anoniminius raštus Lietuvos 
vyskupams ir administratoriams 
su patarimais kaip “geriau” 
tvarkyti Lietuvos tikinčiųjų rei
kalus, tačiau siekiant kurstyti 
nesantaiką dvasiškijos tarpe.

Atskirai pateikiamas Petra
šiūnų tikinčiųjų skundas Lietu
vos komunistų partijos sekre
toriui P. Griškevičiui dėl meniš
ko kryžiaus sunaikinimo ir ti
kinčiųjų Grėbliausko ir A. Ži
linsko nubaudimo, kurie bandė 
tą kryžių išsaugoti.

ELTA-PRESS 11-sis numeris 
baigiamas išsamiu pranešimu 
apie “Varėnos procesą”, kuria
me KGB stengėsi pasmerkti 
kun. Sigitą Tamkevičių dėl be 
jo kaltės įvykusios nelaimės ke
lyje. Kadangi visa gausi 39-jo 
“LKB Kronikos" numerio me
džiaga negalėjo tilpti šiame EL
TA-PRESS biuletenyje, likusios 
dalies vertimas atidėtas 1979 m. 
gruodžio mėn. ELTA-PRESS 
numeriui.

Lietuvių tauta, apsigyvenusi 
tarp slavų ir germanų, turėjo 
daug kentėti (ir tebekenčia) te
ritoriniu ir tautiniu požiūriu. Ji 
neteko daug savo žemių kartu 
su jų gyventojais tiek rytuose, 
tiek vakaruose. Negana to — ji 
turėjo pakelti stiprią svetimu 
kultūrų įtaką. Buvo užėję net 
tokie laikai, jog atrodė, kad lie
tuviai yra baigianti sunykti tau
ta. Su nepriklausomybės atgavi
mu ji greitai atsigavo, ypač kul
tūrinėje srityje. Lietuviškumas 
suklestėjo visose srityse, stum
damas lauk įsigalėjusias sveti
mybes.

Pajudėjo tame laikotarpyje 
net ir labiausiai konservatyvi 
sritis, būtent, religinė. Ir joje 
pradėta valytis nuo svetimybių. 
Nors labai palengva, ėmė nykti 
lenkiški terminai, įsigalėję su 
krikščionybės atėjimu. Taip iš 
religinių leidinių dingo pakūta, 
griekas, spaviednyčia, kazelny- 
čia, dūšia, krikštinyčia, pekla, 
čysčius, dirmavonė, rožančius.

kas", ir “pakūta”, ir daugelis 
kitų panašių žodžių, kurių pra
džioje negalėta išvengti, nes lie
tuvių kalboje dar nebuvo atitik
menų. Bet dabar, kai lietuviu 
kalba yra tiek ištobulėjusi, kad 
gali būti vartojama net labai 
sudėtinguose moksliniuose vei
kaluose. nepateisinamas yra sla
vybės gynimas tradicijos vardu.

Tiesa, šalia “bažnyčios” mūsų 
religinėje kalboje yra ir kitų 
svetimybių, kaip eucharistija, 
charizma, tradicija, schizma, 
vyskupas ir t..t. Bet tai tarptau
tinio pobūdžio svetimybės, kilu
sios iš graikų ir lotynų kalbų, 
vartojamos daugelyje kalbų. 
Krikščionybė, kuri formavosi 
graikų-romėnų kultūroje, ėjo į 
tautas su savo terminija, kurią 
nelengva buvo pakeisti kitos 
kalbos žodžiais be pavojaus iš
kreipti pirminę mintį. Tie tarp
tautinio pobūdžio terminai ne
gresia nei lietuvių kalbai, nei 
tautai. Kas kita su slaviškomis 
svetimybėmis. Jos praeityje

ti platesnio sąjūdžio "Bažny
čiai" pakeisti, bet pats reikalas 
yra gyvas. Vienas iš tenykščių 
teologų savo laiške siūlo žodį 
“Sąranka". Jis geriau skamba 
nei “surinkimas”, turintis šio
kią tokią tradiciją, bet vargu ar 
lietuvių sąmonėje būtų pajėgus 
išreikštti tai, kas išreiškiama 
terminu “Eklezija”.

Išeivijoje kaikur pradėtas 
vartoti žodis “Bendrija" Bažny
čios prasme. “Dabartinės lietu
vių kalbos žodyne” (1962 m.) jo 
reikšmė taip nusakyta: “1. kokio 
nors bendro tikslo siekiantis su
sivienijimas, 2. tarm. draugija, 
draugystė.” Si reikšmė poten
cialiai ir sudaro pagrindą tą žo
dį bandyt vartoti Bažnyčios 
prasme. Žodis lietuviškas, gana 
skambus, trumpas, supranta
mas, lengvai ištariamas, poten
cialiai iškeliantis esminį pradą 
— tikinčiųjų bendruomenę arba 
Dievo tautą. Jis derinasi su pas
tarųjų laikų katalikybės polėkiu 
pabrėžti ne pastatą, o bendruo-
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Dail. A. TAMOŠAITIS (kairėje), vienas leidinio “Lithuanian National 
Costume” autorių, pasirašo dedikaciją egzemplioriuje, skirtame buvusiam 
Toronto Maironio mokyklos vedėjui J. ANDRULIUI Nuotr. St. Dabkaus

Prieš trečdali šimtmečio
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KAROLIUI RUSINUI 
mirus,

jo žmonų ALDONĄ, sūnų MARIŲ, dukrų LIUDĄ 

bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —

Jane ir Stasys Paketurai 
West Lome, Ontario

pana, šliūbas, nedėlia, dzvanas, 
gadzinkos, kantičkos ir t. t. Jų 
vietoje atsirado atgaila, nuodė
mė, klausykla, sakykla, siela, 
krikštykla, pragaras, skaistyk
la, sutvirtinimas, rožinis, mer
gelė, jungtuvės, sekmadienis, 
varpas, valandos, giesmynai. . .

Tai rodė lietuvių kalbos pajė
gumą. Ji yra žodinga ir gali pa
vadinti lietuviškai įvairiausius 
dalykus bei pakeisti įsigalėju
sius lenkiškus ar aplamai slaviš
kus terminus. Tai buvo kultūri
nės savigynos procesas, siekiąs 
atsiriboti nuo smaugiančios sve
timos įtakos.

Nebaigtas procesas
Deja, pertrumpas buvo lais

vės laikotarpis — apsivalymo 
procesas negalėjo būti baigtas, 
ypač religinėje srityje, kuri ju
dėjo lėčiausiai. Dėlto religinio 
gyvenimo vadovai, atsidūrę iš
eivijoje, bandė tęsti Lietuvoje 
pradėtą procesą. Kun. Vyt. Bag- 
danavičiui, Vokietijoje redaga
vusiam žurnalą “Naujasis Gyve
nimas”, pavyko prasilaužti su 
rožiniu ir pakeisti lenkiškąjį 
“rožančių” (tiesa, yra ir dabar 
rožinio priešininkų, bet naujasis 
pavadinimas plačiai prigijo, įė
jo į maldaknyges). Kun. prof. 
St. Ylai, po stiproko susirėmi
mo su priešininkais, pavyko pa
keisti lenkiškąją "paną” lietu
viška mergele (Svč. Marijos at
veju).

Bandė ta linkme eiti ir pats 
arkiv. J. Skvireckas: naujoje N. 
Testamento laidoje siūlė “Baž
nyčią” vadinti “Eklezija”, o 
“bažnyčią” — dievnamiu; kan
kinį pavadino lotynišku marty- 
ru (tikėjimo liudytoju). Deja, 
šis bandymas nerado platesnio 
pritarimo. Abu siūlomi žodžiai, 
tiesa, tikslesni, bet nelietuviški. 
Visiem atrodė, jog kankinys, 
nors ir nėra tikslus terminas, 
bet lietuviškas, jau įsigalėjęs ir 
dėlto nekeistinas.

“Božnica” ir kitos svetimybės
Religinės terminijos lietuvi

nimas buvo sukliudytas okupa
cijų ir karų, tačiau vėliau jis 
atsigavo ir pačioje Lietuvoje. 
Nors ir sunkiose sąlygose, pra
dėta naujai versti §v. Rašto 
tekstus, kuriuose matyti žymiai 
praturtėjusi, labiau ištobulinta 
lietuvių kalba. Ruošiant naujus 
liturginius tekstus, stengiamasi 
rasti lietuviškus atitikmenis. Iki 
šiol toje srityje jau gana daug 
pasiekta, tačiau toli gražu nevis
kas.

Vienas tokių dar neįveiktų 
terminų yra “Bažnyčia”. Tai 
slaviškas žodis, kilęs iš gudų 
“božnica” arba “božinica”. Jis 
reiškia pastatą Dievui garbinti. 
Lenkai taip pat turi šį žodj. Jų 
žodynuose “božnica” reiškia 
šventyklą arba sinagogą. Ukrai
niečiai taip pat “božnica” vadi
na sinagogą.

Mūsų “bažnyčia” buvo suda
ryta nusižiūrėjus į tą slavišką 
žodį, panašiai kaip ulyčia buvo 
padaryta iš lenkiško žodžio ‘uli- 
ca”, kamenyčia — iš “kamieni- 
ca”, kazelnyčia iš “kazelnica”, 
spaviednyčia — iš “spowiedni- 
ca” ir t. t. Lietuvių kalboje prie
saga “— nyčia" yra tarminė, 
dvelkianti slaviška įtaka. Dėlto 
žodžiai arklinyčia, vištinyčia, 
druskinyčia. . . buvo pakeisti 
arklide, vištide, druskine ir t. t. 
Bažnyčios atveju nereikėjo nė 
priesagos, užteko suminkštinti 
esamąją slavišką.

Taigi “bažnyčia — božnica” 
yra lietuvių kalbai svetimas žo
dis, primestas svetimųjų drauge 
su krikščionybės įvedimu. Tie
sa, jis yra senas, labai įprastas, 
bet taipgi senas buvo ir “grie-

masiškai skverbėsi mūsų kal- 
bon, grasindamos ne tik kalbos, 
bet ir tautos gyvybei. Tas pavo
jus rusiškos okupacijos laikais 
vėl atsinaujino visu frontu.

Kalbos nepajėgumas?
Puoselėti slavybės ir jas gin

ti religinėje ar kurioje kitoje 
srityje reiškia silpninti lietuviš
kąjį pajėgumą, reiškia liudyti 
lietuvių kalbos skurdumą. Argi 
mes XX šimtmetyje nebegalime 
išsiversti be “božnicų” ir kitų 
panašių slavybių? Nėra abejo
nės, kad lietuvių kalba yra pa
kankamai žodinga ir pajėgi su
daryti atitikmenis, tik reikia 
pastangų. Tai buvo įmanoma 
praeityje, tai įmanoma ir da
bar. žinoma, religinė sritis nė
ra tokia, kur lengvai galima da
ryti pakeitimus. Reikia laiko ir 
pastangų. Vienos jų ateina iš 
viršaus, kitos iš apačios ir ilgai
niui prisideda prie terminijos 
lietuviškumo.

Kaikurie slavybių gynėjai sa
ko, kad vydami lauk svetimybes 
susiname lietuvių kalbą, daro
me ją mažiau tikslią. Bet ar sve
timybės, t. y. slavybės, turtina 
mūsų kalbą? Priešingai, jos 
skurdina ją, kliudo išvystyti jos 
pajėgumą, daro priklausomą 
nuo svetimų įtakų. Jeigu iki 
šiol būtume ėję slavybių gynė
jų keliu, būtume labai praturti
nę savo kalbą aibe “griekų”, 
“pakūtų”, “atpuskų”. . . Lai
mei, buvo pakankamai įžvalgių 
žmonių, kurie lietuvino religinę 
terminiją, žiūrėdami ne slavy
bių senumo, o lietuvių kalbos 
reikalavimų.

Bandymai rasti pakaitą
Bandymas rasti lietuvišką pa

kaitą “Bažnyčiai” nėra naujas 
— seniai buvo jaučiamas reika
las rasti tinkamą žodį, juoba, 
kad su tuo terminu tenka dažnai 
susidurti. Iš seno buvo jaučia- ’ 
ma, ypač nepriklausomos Lietu
vos laikais gimusioje kartoje, 
kad “Bažnyčia” lietuvio sąmo
nėje skamba gana skurdžiai ir 
neišreiškia to gyvo turinio, ku
ris glūdi Kristaus steiginyje. 
Paprastai lietuvio dėmesys tel
kiasi apie bažnyčią kaip pasta
tą. Kiekvieną kartą, išgirdus tą 
žodį, sąmonėje iškyla vienoks 
ar kitoks pastatas, kuri reikia 
išplėsti į tikinčiųjų bendruome
nę — Bažnyčią. Daugelio sąmo
nėje pastarasis požiūris lieka 
kažkaip nustelbtas, antraeilis, 
neišryškintas. O iš tikrųjų jis 
turėtų būti pirmaeilis, esminis.

Tai, matyt, aiškiai jautė ar-' 
kiv. J. Skvireckas. Tiesa, jo ban
dymas nebuvo sėkmingas, bet 
atkėlė vartus kitiems bandy
mams. Nevieno buvo manyta, 
kad tinkamas žodis pakeisti 
“Bažnyčiai” ir “bažnyčiai" būtų 
“romuva” arba “ramovė”. Tai 
pavadinimas senovės lietuvių 
šventos vietos, kuri galėjo būti 
perkelta j krikščionybę. Deja, 
įvedant krikščionybę Lietuvoje, 
į tai nebuvo atsižvelgta, nes vi
sa, kas pagoniška, anais laikais 
krikščionims atrodė nepriimti
na. Atbudus tautinei lietuvių 
sąmonei, kai “romuva” iškilo 
kaip pagarbos žodis, jau buvo 
pervėlu. Be to, šį žodį pasigavo 
įvairūs vienetai, žurnalai, ir jo 
perkėlimas į religinę krikščio
nių sferą pasidarė vargiai be
įmanomas.

Lietuviai protestantai Klai
pėdos krašte ir kaikur D. Lie
tuvoje vartojo terminą “surin
kimas” ir “surinkimininkai”, 
matyt versdami iš kitų kalbų. 
(Tai buvo religinis sąjūdis, įvai
riais pavidalais besireiškiąs ev. 
bendruomenėse). Šiuo metu 
okupuotoje Lietuvoje negirdė-

meninį pradą, atremtą į dieviš
kąjį. Amerikietis teologas Ave
ry Dulles, SJ, savo knygoje 
“Models of the Church” (1978 
m.) rašo: “Bažnyčia yra susivie
nijimas (union) arba bendruo
menė (communion) žmonių vie
no su kitu per Kristaus malonę. 
Nors ši bendruomenė reiškiasi 
sakramentine ir teisine sąranga, 
tačiau jos širdyje glūdi misteri
ja” (21 psl.). Pasak šio teologo, 
bendruomeninis pradas yra gi
liai įsišaknijęs katalikybės tra
dicijoje, buvęs centrine tema ir 
pirmaisiais krikščionijos am
žiais. Tai pabrėžę vėlesnieji tė
vai bei teologai, įskaitant šv. 
Tomą Akvinietį ir šv. Augusti
ną, kurių ekleziologija esanti 
paremta malone kaip bendruo
menine dovana (62 psl.).

Bendruomeninis pradas glū
di ir graikų žodyje “ekklesia” 
(sueiga, susirinkimas), iš kurio 
kilo lotyniškasis terminas “ec- 
clesia" ir giminingieji vediniai. 
Senojo Testamento (Septuagin- 
tos) vertėjai hebrajiškąjį termi
ną “quahal” (religinė sueiga) 
vertė į “ekklesia” ir kartais Į 
“synagoge”. Pirmaisiais krikš
čionijos metais, kol krikščionys 
dar nebuvo aiškiai atsiję nuo 
sinagogos, buvo vartojami abu 
terminai jų sueigoms pavadinti. 
Tiktai vėliau, kai krikščionys 
aiškiai atsiskyrė nuo žydų, “ek
klesia” buvo vartojama krikš
čionių sueigoms vadinti, o žydų 
— “synagoge”.

Kitokia kilmė yra terminų 
“Cerkov” (Cerkvė), “Kirche”, 
“Church”. Jie yra kilę iš graikų 
žodžio “to kyriakon”, kuris reiš
kia daiktą arba vietą, skirtą 
Dievui. Lenkiškasis “Kosciol” 
yra kilęs iš lotyniško žodžio 
“castellum” (tvirtovė). Taigi 
juose pabrėžiamas daikto bei 
vietos pirmumas, tačiau neišski
riamas ir bendruomeninis pra
das. kuris yra esminis, nes jei
gu nėra bendruomenės, nerei
kalinga ir vieta jos sueigoms.

Sis trumpas žvilgsnis į pras
minį ir kalbinį “Bažnyčios” 
terminą teikia pagrindą lietu
viškai ją vadinti Bendrija. Tie
sa, atskirai pavartotas šis žodis 
dar nepasako, ar turima galvo
je katalikų, kitų konfesijų, ar 
net netikinčių Bendrija. Bet tai 
tik pradinė sunkenybė — ilgai
niui jis nusistovėtų, kaip yra 
buvę ir su kitais terminais, ir 
būtų žinoma kam jis taikomas. 
O kol kas, pridėjus žodį katali
kų, ortodoksų, protestantų. . . 
Bendrija, nekyla jokia abejonė. 
Toks pažymasis žodis reikalin
gas ir “Bažnyčiai”, nes kittaip 
nežinia kuriai konfesijai taiko
mas.

PRANYS ALSENAS
Iš gyvenusiųjų tremties sto

vykloje Vokietijoje. Bambergo 
mieste, daug kas šiuo metu gy
vena Kanadoje. Iš Bambergo 
vaidintojų grupės ne tik eilė ak
torių, bet ir jų režisorius gyve
na Toronte. Dėlto perteikiu vie
no vaidinimo savo paties rašy
tą recenziją, atspausdintą “Tė
viškės Garse” 1947 m birželio 
6 d.
Gražūs kruopštaus menininkų 

darbo vaisiai
Gegužės 31 d. (1947) Bam

bergo Lietuvių Mėgėjų Teatras 
scenoje pasirodė su naujai J 
Jagėlos režisuota premjera, 
dviejų veiksmų operete “Vien
gungiai”. Operetės libreto auto
rius nežinomas, jis pasislėpęs 
po inicialais “B. S.” Muzika B. 
Andrulio.

Veikalo fabula visai nesudė
tinga, galima sakyti, net apytuš
tė. Ji nesprendžianti jokios rim
tesnės problemos. Tačiau, turint 
galvoje jos operetinį muz. B. 
Andrulio apipavidalinimą ir 
dainų gyvą, gražų ir harmonin
gą skambesį, operetė žiūrovams 
yra itin patrauklus kūrinys ir 
praskaidriną.^ liūdnas tremtinių 
nuotaikas.

Pirmasis operetės veiksmas 
vyksta turtingo miestelėno Ba
landos namų salone, kuriame 
pradžioje tarnaitė Onutė dai
nuodama tvarko ant stalų gė
les, nes Balandos dukters Ire
nos vardadienis.

Vėliau salone atsiranda Ire
nos jaunikis studentas Daugėla, 
pati Irena, jos tėvas, ir susiren
ka sveikinti atvykę trys preten
dentai į Irenos ranką senberniai 
— Zikaras, Paukštelis ir turtin
gasis šykštuolis Serbentą, kuris 
net jokios gėlės neatsinešė. 
Daugėla ir senberniai prašo tė
vą Irenos rankos, bet tėvas sa
ko, kad ji dar per jauna ir ją 
Įeisiąs tekėti tik už turtingo, 
kad ir vyresnio amžiaus. Jis pa
sisako už praktiškų sumetimų 
vedybas. Besierzinant jauni
kiams, tėvas pakviečia visūs į 
valgomąjį ir tuo baigiasi pirmas 
veiksmas.

Antras veiksmas vyksta puoš
niame restorane, kur kaukių ba
liuje Daugėla iškrečia Balandai 
pokštą ir laimi Irenos ranką.

Visas teatro kolektyvas paro
dė kaikurio įgudimo ir su 
“Viengungiais” susidorojo tin
kamai. Pravartu įvertinti dar ir 
atskirus aktorius.

J. Raudonis (bosas) turtingo, 
rimto miestelėno Balandos rolė
je jautėsi savas ir įtikinantis. 
Kaukių baliuje iš rimtumu dvel
kusio našlio taipogi jo neblogai

buvo pereita į įsimylėjusio se
nio vaidmenį. Jo bosas skambė
jo gerai, tik gal vietomis jautė
si bereikalingas staigus ritmo 
sulėtinimas.

O. Sarkauskaitė (sopranas) 
rimtos, išauklėtos ir savimi pa
sitikinčios miestietės mergaitės 
Irenos vaidmenį suvaidino be 
priekaištų. Jos rolė buvo atlikta 
su pilnu išgyvenimu, grakščia 
vaidyba ir švelnia laikysena.

J. Moniuška (baritonas) įsi
mylėjusio studento Daugėlos 
vaizdą pateikė publikai visai 
priimtiną ir scenoj jautėsi ge
rai. Pas jį gal kiek daugokai bu
vo perdėto vaidybinio rafinuo
tumo ir šiek tiek stokojo natū
ralumo. Dainų partijos atliktos 
vykusiai.

V. Cibulskis (tenoras) senber
nio Zikaro rolėj buvo tinkamas 
ir rolę išgyveno kaip reikiant, 
tik jo balse jautėsi prikimimas.

A. Kalūza (baritonas) senber
nį Paukštelį suvaidino itin ge
rai. Ypatingai žiūrovus juokino 
jo karščiavimasis dėl žadamo 
senbernių apdėjimo mokesčiais 
ir vyrų importo be muito iš už
sienio. . .

Vokališkai jis buvo silpnokas 
ne tiek techniškai, kiek dėl silp
nesnės balsinės medžiagos.

B. Redikis (bosas) senbernio 
Serbentos rolėj buvo kiek silp
nesnis už kitus savo kolegas sen
bernius vaidybos ir žodžio at
žvilgiais. Tačiau jo balsas buvo 
apvaldytas gerai.

O. Kalūzienė (mezzosopranas) 
kaimietės tarnaitės Onutės 
vaidmenyje buvo įtikinanti, ir 
jos kaimietiškas naivumas buvo 
puikiai interpretuotas. Deja, 
jos silpnokas balsas, nors jį val
dė neblogai.

Dėl šio veikalo pastatymo ir 
premjeros pasisekimo neabejo
tinai dideli nuopelnai priklauso 
režisoriui J. Jagėlai, kuris, nors 
negyvena Bamberge, su dideliu 
pasišventimu važinėjo iš Augs
burgo ir čia viską kūrė, tašė iš 
žalios medžiagos, iš jaunų ne
prityrusių mėgėjiškų aktorių. 
Kostiumai buvo puikūs. Juos 
taipogi gavo pasiskolinti tas 
pats režisorius Jagėla iš Muen- 
cheno vokiečių valstybinio teat
ro. Grimas taip pat gulė ant re- 
žisoriaus pečių, kuris buvo visai 
geras. V. Vasiliausko scenovaiz
dis neblogai derinosi prie veika
lo pastatymo. Solistinius akto
rius ir visą nemažą chorą sce
nai paruošė Kabašinskas. 
Akompanavo Kundrotienė. Mu
zikinės dalies, choro ir pavienių 
aktorių apdorojimo nuopelnai, 
žinoma, tenka Kabašinskui ir 
ir Kundrotienei.

Toronto lietuviai, 1979 m. lapkričio 13 d. demonstravę prie V. Vokietijos konsulato ir reikalavę budresnio parei
gūnų dėmesio sovietų pagrobtajam Vladui Cesiūnui Nuotr. R. Valiūno
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RINKIMINĖ KOMEDIJA
Lietuva ir kitos respublikos ruo

šiasi augščiausiųjų tarybų rinki
mams. šią rinkiminę komedijų dar 
juokingesne padaro propagandistų 
pastangos visose respublikose kandi
datais siūlyti žymiuosius sovietų 
kompartijos veikėjus šalia vieninte
lio vietinio kandidato, kurio paskel
bimas kandidatu praktiškai jau reiš
kia jo “išrinkimą”. Klaipėdos Danės 
apygardoje kandidatu buvo pasiūly
tas sovietų kompartijos vadas L. 
Brežnevas, Eržvilko apygardoje — 
ministerių tarybos pirm. A. Kosy
ginas, Vilniaus Viršuliškių apygar
doje — maskvinio politbiuro narys 
M. Suslovas, Veiverių apygardoje — 
politbiuro narys K. Černenka, Kau
no Mokyklų apygardoje — politbiu
ro narys — A. Kirilenka, Žiemelio 
apygardoje — politbiuro narys D. 
Ustinovas. L. Brežnevo kandidatūra 
taipgi buvo pasiūlyta Leningrade, 
Ukrainoje, Uzbekijoje, Gudijoje, Ka
zachijoje, Gruzijoje, Azerbaidžane, 
Moldavijoje, Latvijoje, Kirgizijoje, 
Armėnijoje, Turkmėnijoje ir netgi 
Estijoje.

IŠGELBĖJO MERGAITĘ .
Lietuvos skęstančiųjų draugijos 

centro komiteto instruktoriaus Pra
no Merkininko pranešimu, Panevė
žyje iš ledinio Nevėžio vandens “Ek
rano” gamyklos darbininkas Taut
vydas Bajoras ištraukė skęstančią 
Daivą Gigelytę. Vandens srovės ne
šamą, jis ją pastebėjo eidamas tiltu. 
Kol buvo iškviesta greitoji pagalba, 
T. Bajorui pavyko pačiam mergaitę 
atgaivinti.
MONOGRAFIJOS PROPAGANDAI

"M o k s 1 o” leidykla Vilniuje iš
leido istorine vadinamą apybraižą 
“Tarybų Lietuvos valstietija”, pa
ruoštą Mokslų Akademijos istorijos 
instituto autorių kolektyvo, ši gau
siai iliustruota monografija prade
dama komunistine 1940 m. žemės re
forma ir baigiama dabartiniais kol
chozais bei sovehozais. Anksčiau bu
vo išleista J. Jurginio monografija 
“Lietuvos valstiečių istorija”, me
tanti marksistinį žvilgsnį nuo seniau
sių laikų iki baudžiavos panaikinimo. 
Keletą knygų valstietijos temomis 
yra išleisdinęs istorijos dr. A. Jefre- 
menka. Jo plunksnai priklauso “Kol
ūkinės santvarkos pergalė Lietuvo
je”. Rusų kalba buvo išleistas Moks
lų Akademijos istorijos instituto, 
Vilniškės kompartijos instituto ir 
archyvų valdybos paruoštas doku
mentų rinkinys “Lietuvos TSR vals
tiečių ūkių kolektyvizavimas". Spau
dai ruošiama I Butkevičiaus knyga 
“Lietuvos socialistinio kaimo gyven
viečių formavimas”. Visi šie leidi
niai tarnauja tik kompartijai, sunai
kinusiai laisvą žemės ūkį Lietuvoje.

VARPU MUZIKA
Vidudieniais kauniečius ir jų sve

čius vis dar vilioja Kauno istorijos 
muzėjaus bokšto varpų muzika. Tie 
varpai buvo pradėję skambėti šven
čių progomis dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Pokaryje ši tradici
ja buvo atgaivinta, nuolatiniu' varpi
ninku tapus kompoz. Viktorui Kup
revičiui, kuriam vėliau talkon atėjo 
jo sūnus kompoz. Giedrius Kuprevi
čius. Bokšte yra 35 varpai. Jais jiedu 
atlieka klasikinę muziką, įvairių tau
tų dainas ir savo kūrinius. Su dide
liu pasisekimu Viktoras ir Giedrius 
Kuprevičiai dalyvavo varpų muzikos 
festivalyje R. Vokietijoje. Į savo 
koncertus jiedu ten buvo įjungę lie
tuvių ir vokiečių liaudies dainas, J.

Maironio namai Kaune, kuriuose įrengtas “LTSR literatūros muziejus”

S. Bacho, L. Beethoveno kompozici
jas.

PENKTASIS TOMAS
K. Požėlos spaustuvė Kaune dau

giaspalviu ofsetu užbaigė spausdinti 
penktąjį “Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos" tomą, kuris prade
damas sovietų akademiku N. Janen- 
ka ir baigiamas straipsniu “Komba- 
tantai”. Jais vadinami asmenys, įei
nantieji į kariaujančios valstybės 
ginkluotųjų pajėgų sudėtį. Enciklo
pedijos apimtis — 157,6 leidybinio 
lanko, tiražas — 75.000 egz. Straips
nius enciklopedijos redakcijai padė
jo paruošti apie 800 talkininkų. To
mas iliustruotas spalvotomis nuo
traukomis ir žemėlapiais.

SEMINARAS VILNIUJE
Sąjunginis trijų dienų seminaras 

žemės ūkio gamybos efektyvumo ir 
planavimo tobulinimo klausimais 
1979 m. gruodžio 19 d. buvo sureng
tas Vilniuje. Pagrindinį pranešimą 
padarė Sovietų Sąjungos žemės ūkio 
ministerio pavaduotojas A. Jevle- 
vas: “Jis pažymėjo, kad šalies žem
dirbiai dabar aprūpinti galinga tech
nika, kasmet gauna vis daugiau nu
melioruotų žemių, mineralinių trą
šų. Žemės ūkiui vystyti sukurtos 
specialios pramonės šakos. Nepai
sant to, vis dar mažas kai kurių lau
ko kultūrų derlingumas, nepanaudo
jamos visos galimybės gyvulių pro
duktyvumui didinti. Todėl kai ku
riose šakose atsiliekama nuo dešim
tajam penkmečiui planuotų žemės 
ūkio produkcijos gamybos ir paruo
šų užduočių. . . (“Komjaunimo Tie
sa", XII. 21). Nutarta iš esmės pa
gerinti planavimo organų ir ekono
minių tarnybų darbą, vadovaujantis 
pernai rudenį sovietų kompartijos 
centro komiteto posėdyje pasakyta 
L. Brežnevo kalba. Tokio planavimo 
neturi nei Kanados, nei JAV laisvas 
žemės ūkis, jau eilę metų Sovietų 
Sąjungą aprūpinantis kviečiais bei 
kitais grūdais. Jų eksportą į Sovietų 
Sąjungą prez. J. Carteris dėl inva
zijos į Afganistaną dabar sumažino 
net 17 milijonų tonų.

PLĖŠIKU GAUJA
1978 m. rudenį Lietuvoje viena po 

kitos buvo išplėštos kelios parduo
tuvės. Iš Panevėžio vartotojų koope
ratyvo Puodžiūnų kaime išnešta 
apie 120 rb., alkoholinių gėrimų, 
rankinių laikrodžių, drabužių, batų 
bei kitų prekių beveik 3.000 rb. ver
tės. Maždaug 1,1.000 rb. nuostolio tu
rėjo ir Pasvalio vartotojų koopera
tyvo pramoninių gaminių parduotu
vė Puhipėnų miestėlyje. Dėl plėšikų 
Įsilaužimo nukentėjo Panevėžio var
totojų kooperatyvo valgykla, Šedu
vos ir Kalvarijos vartotojų koperaty- 
vų parduotuvės. Milicijai pavyko iš
aiškinti, kad šiuos įsilaužimus atliko 
Panevėžio rajono Krekenavos mies
telyje susidariusi plėšikų gauja, va
dovaujama Valdemaro Aleksandra
vičiaus, kuriai priklausė Janis Za- 
kis, Vytas Jauneika, Vytautas Mise
vičius ir Kęstutis Glodas. Vyriausias 
gaujos narys turėjo 25 metus am
žiaus, jauniausias — 20. Visi jie tuo 
laiku atliko bausmę už ankstyves
nius savo nusikaltimus liaudies ūkio 
statybose. Po apiplėšimų jie links
mindavosi restoranuose, kavinėse, 
važinėdavo taksiais, neimdami grą
žos. Šį kartą jie buvo nuteisti nuo 
7 iki 12 metų laisvės atėmimo su 
turto konfiskavimu. Bausmę teks at
likti griežto režimo pataisos darbų 
kolonijoje. V. Kst.

Winnlpego lietuviukai su savo mokytoju Jurgiu Valaičiu mokosi lietuviškų dainų Nuotr. L. Beržinytės

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į mūsų

tradicinį

ZUIKIU
Jvoirūs gėrimai. Šilta stumbriena, briediena ir kitokia žvėriena. Staliukų 
loterija. Taurių įteikimas geriousiems šauliams ir žvejams. Meninę pro-, 
gramę atliks žinomoji Kanados trijulė: V. Verkaitis, R. Strimaitis ir 
J. Govėdas. Šokiai ir linksmoji dalis, grojant "Rococzy" orkestrui. 
Pradžia — 18.30 v. Meninė dalis — 20 v.

įėjimas — $4.00, studentams ir pensininkams — $3.00
Hamiltono Lietuvių Žūklautoj^ ir Medžiotojų Klubo Giedraitis valdyba

& HAMILTON
KLB APYLINKĖS VALDYBOS 

ruoštas lietuviams bendras Naujųjų 
Metų sutikimas ir šiemet praėjo ga
na sėkmingai. Jaunimo Centro salė 
buvo pilna puošnios publikos, kuri 
vaišinosi, šoko ir, laikrodžiui išmu
šus dvyliktą, vieni kitiems palinkėjo 
visokios laimės.

A.A. JUOZAS PETKŪNAS sausio 
2 d. buvo palaidotas Mississaugoje 
Šv. Jono liet, kapinėse. Velionis pa
liko žmoną Hildegardą, dvi dukras, 
dar gyvenančią motiną, brolį ir se
serį Lietuvoje. Nusilpusi širdis 
gruodžio 29 d. staigiai nutraukė jo 
gyvybės siūlą. Paskutiniame kare, 
jam su vokiečių kariuomene besi
traukiant, buvo jis labai sunkiai su
žeistas, paskui evakuotas j Daniją 
gydymuisi, kur ten jis po karo susi
tiko su kitais lietuviais ir prie jų 
prisijungė. Imigravęs Kanadon, ga
vo darbą "Dofasco” plieno įmonėj, 
kur visą laiką dirbo. Buvo didelis 
automobilio mėgėjas, ir pirmas iš 
lietuvių čia automobilį įsigijęs bei 
visus tuo laiku vėžinęs. Nors pats or
ganizacijose nedalyvavo, bet savo 
dukreles bandė leisti į lituanistinę 
mokyklą ir paskutiniu laiku į mer
gaičių chorą “Aidas”.

VYSK. M. VALANČIAUS MOKYK
LOS mokiniams, tėvų komiteto rū
pesčiu, šaltaisiais žiemos mėnesiais 
bus duodama karšta kakava ir ries
tainiai. Mokykla ruošia medžiagą šie* 
met Kanados lituanistinių mokyklų 
bendrai išleidžiamam metraščiui, 
kurį redaguoja Toronto Maironio mo
kyklos ved. Vyt. Bireta.

PADĖKA
Dėkojame už mums suruoštas įkur

tuves Hamiltone bei gražią ir vertin
gą dovaną, ypač rengėjams — p.p.
A. V. Kėžinaičiams, A. A. Krakai- 
čiams, H. A. Liaukams. Dėkojame 
visiems dalyvavusiems ir prisidėju- 
siems prie dovanos: p.p. J. R. Pici
niams, V. A. Apanavičiams, E. T. 
Apanavičiams, A. D. Bajorinams, V.
B. Bartininkams, E. Beržaitienei, L. 
Pacevičiui, Z. J. Didžbaliams, A. M. 
Garkūnams, S. A. Grigaičiams, B. 
Grajauskui, A. G. Hubbard, J. M. 
Hubbard, V. L. Hubbard, M. D. Jo
nikams, J. Kaminskaitei, B. Krakai- 
čiui, J. Kėžlnaičiui, J. T. Muraus
kams, Mažulaičiams, J. A. Mikšiams, 
V. Norkevičiui, P. Norkevičiui, Ole
koms, V. M. Kazlauskams, B. A. 
Petkevičiams, D. V. Petkevičiūtėms, 
A. S. Petkevičiams, Zalagėnams, O. 
Svarinskienei, Trečiokams, J. D. 
Skaisčiams, S. Samus, S. A. Urbana- 
vičiams, V. V. Staškūnams, Šiūliams, 
Stanuliams, Valiuliui, Z. Vainauskie
nei, K. G. Žukauskams, Žukauskams, 
F. A. Matulič.

Nuoširdus ačiū visiems už parody
tą nuoširdumą.

Bronius ir Konstancija Kaminskai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

TALKA
Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 Iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., Šeštadieniais nuo 9 Iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama, gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $14,000,000.

MIRĖ A.A. ELENA GUTAUSKIE- 
NĖ, rami, darbšti ir visiems visuose 
reikaluose talkinusi tautietė. Ištikta 
staigaus paralyžiaus ir nuvežta į Šv. 
Juozapo ligoninę, beišgyveno tik po
rą dienų. Sausio 3 d. iš AV švento
vės ji buvo palaidota Mississaugoje 
lietuvių Šv. Jono kapinėse. Velionė 
buvo našlė; paliko dukrą su žentu — 
R. J. Jurgučius, pas kuriuos tame pa
čiame name gyveno. Lietuvoje yra 
likęs sūnus ,ir dvi seserys, kurioms, 
kol ji dar dirbo, yra pasiuntus labai 
daug siuntinių. Be to, aplankė juos 
Lietuvoje. Per Bernelių Mišias ją 
matėme šventovėj*' besimeldžiančią 
kartu su mumis visais, o per N. Me- 
tusjau ji buvo»iškeliavus amžinybėn. 
Tie, kurie ją geriau pažinojo, prisi
mins ją kaip vieną tų taurių asme
nų, kurie niekad apie kitą žmogų 
nieko blogo nesako. K. M.

Welland, Ontario
GARSUSIS KANALAS. Wellan- 

das su 45.000 gyventojų būtų 
mažai žinomas pasaulyje, jei ne jo 
vardą turintis kanalas, kurį žino ne 
tik transporto bendrovių vadovybės 
ir jūreiviai, bet ir mokyklinio am
žiaus jaunimas, besimokąs geografi
jos. Prieš 150 metų iškastas kanalas 
sujungė Ontario ir Erio ežerus, ati
darydamas jūrų laivams kelią į šiau
rės Amerikos žemyno širdį. Nuo 
1829 metais pirmo praplaukusio bur
laivio kanalas buvo gilinamas, plati
namas, statomos krantinės, tobulina
mi šliuzai, tiesinama vaga. Paskuti
nis kanalo vagos pakeitimas atliktas 
1967-71 m. nuo Port Robinsono iki 
Ramey’s išlinkio Port Colborne, pro 
Wellando užmiesčio rytinį pakraštį. 
Nauja 13,4 km. ilgio kanalo sekcija 
palengvino miesto eismą ir pagreiti
no laivų judėjimą: vietoje vieno iš
sukamo ir keturių kilnojamų tiltų 
turi du tunelius. Didelio projekto 
įvykdymas pakeitė net apylinkės 
gamtovaizdį: atsirado naujos me
deliais apsodintos kalvos, slėniai, 
naujų sauskelių ir geležinkelių lini
jos. Šioje statyboje buvo išversta- 
perkelta 50 milijonų kub. metrų že
mės ir uolų. Laukais slenkančio lai
vo stiebai bei denio pastatai iš to
liau žiūrinčiam atrodo lyg miražas, 
lyg šieno vežimas, traukiamas jau
čių.

1979 m. visame Niagaros pusia
salyje 150 metų kanalo sukaktis pa
minėta paradais, susirinkimais, kal
bomis ir pramogomis. Ta proga lap
kričio 5 d. Port Colborną aplankė 
Kanados gubernatorius Edward 
Shreyer ir prie VIII šliuzo atidarė 
panoraminę kalvą ,bei pasodino kle
vo medelį. Iškilmėse dalyvavo apie 
1500 žmonių.

LIETUVIU VEIKLA. Prieš porą 
dešimtmečių gyvastinga veikla gan-

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 12%
term, depozitus 1 m. 1214% 
term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
pensijų fondo 11 Vi % 
IMAME UŽ;
nekiln. turto pask. 13 Vi % 
asmenines paskolas 14%

Sausio 26, 
šeštadienį, 

i Hamiltone, 
Jaunimo 
Centro 
salėje

sėjo Wellando lietuvių kolonija. Po 
II D. karo atvykus į Kanadą naujai 
ateivių bangai, sunkioji Wellando ir 
Port Colborne’o pramonė sutraukė 
nemažai lietuvių. Vadovaujami lai
kino organizacinio komiteto ir vėliau 
KL Bendruomenės apylinkės valdy
bos, tautiečiai reiškėsi gyvastinga vi
suomenine, kultūrine, tautine bei po
litine veikla. Apylinkės valdybos ir 
veikiančių organizacijų renginiai su
traukdavo tautiečius pabendrauti net 
iš tolimesnių vietovių — Toronto, 
Hamiltono, Buffalo, Ročesterio, Kle- 
velando ir kitų, šiuo metu visuome
ninė veikla yra susilpnėjusi. Daug 
tautiečių jau iškeliavo amžinybėn, 
jaunimas išsikėlė į didmiesčius, o li
kusiems amžius ir gyvenimas išsėmė 
energiją, pražildė ir nuplikdė galvas. 
Tose gyvenimo padiktuotose sąlygo
se vyksta ir atitinkama visuomeninė 
veikla. Yra parengimų ir šokių, ap
siribojama lėšų telkimu Lietuvos 
laisvinimo institucijoms ir lietuvy
bės išlaikymui. Nors dauguma tau
tiečių yra pensininkai, 1979 m. apy
linkės bendruomenės auka Tautos 
Fondui buvo $394. Be įvairių valdy
bos vykdomų rinkliavų, nors kukliai, 
su Niagaros pusiasalio lietuvių misi
jos vadovo kun. J. Liaubos, OFM, 
pagalba paminimos mūsų tautinės 
šventės. Į tradiciją įaugo ir kasmeti
niai suvažiavimai pabendrauti mūsų 
visuomeninko Vinco Bieliūno sody
boje užmiestyje.

Anais gyvos veiklos laikais Wel- 
landas garsėjo ir nesantaika bei ki- 
viršais. Šiandieną pastebimas solida
rumas, nuoširdumas ir taikingas tau
tiečių sugyvenimas. Gal ir amžius da
ro savo įtaką; mat, artėjant prie am
žinybės slenksčio, reikia susitaikyti 
su žmonėmis ir Dievu.

Kūčios, Kalėdos artina šeimas, pri
siminimai grąžina į praeitį — į ne
priklausomos Lietuvos laikus. Kaikas 
prisiminė tuščią kėdę prie Kūčių 
stalo — tėvo, motinos, brolio ar se
sers, mirusių Sibiro tremtyje, žuvu
sių kovoje prieš okupantą Lietuvos 
miškuose ir tų tėvynėje, su kuriais 
negali laisvai dalintis Kūčių plotke- 
le. Pradėjus naujus metus, apylinkės 
valdyba visiems tautiečiams linki 
laimės, sėkmės ir sveikatos.

J. Paužuolis

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Ave„
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954
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JA Valstybės
BALFO CENTRO VALDYBA Ka- 

ledų Ir N. Metų švenčių proga savo 
skyriams ir spaudai išsiuntinėjo 1979 
m. veiklos apžvalgą. Joje pabrėžia
ma, kad tais metais buvo plačiai pa
minėta BALFo veiklos 35 metų su
kaktis. Skyriai surengė akademijas, 
koncertus, iškilmingus pobūvius ar 
susirinkimus. Centro valdyba pra
ėjusio seimo metu išleido garbės 
ženkliukus ir juos išsiuntinėjo sky
riams. Sukakties proga tie ženkliukai 
buvo įteikti pasižymėjusiems BALFo 
veikėjams bei rėmėjams. 1979 m. 
BALFui i pavyko atsikviesti Juodval
kiu ir Vaičekauskų šeimas iš okupuo
tos Lietuvos. Vėliau BALFo rūpes
čiu į JAV atvyko trys pabėgėliai iš 
Lietuvos — Rimgaudas Kasiulis, 
Eduardas ir Marija Grubliauskai. Vi
siems jiems suteikta BALFo globa 
ir naujakuriams reikalinga pagalba. 
1979 m. kituose kraštuose gyvenan
tiems lietuviams buvo pasiųstas žy
miai didesnis siuntinių skaičius.

KLEVELANDO “GRANDINĖLE” 
1979 m. veiklą užbaigė specialiu po
būviu Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos svetainėje. Prie jo 
surengimo prisidėjo ir parapija, 
“Grandinėlei” dėkinga už programos 
atlikimą jos penkiasdešimtmečio 
šventėje. Vadovas L. Sagys padėko
jo klebonui kun. G. Kijauskui už 
“Grandinėlės” repeticijoms parūpi
namas patalpas bei šiaip teikiamą 
įvairią globą. Po to jis valandą lai
ko rodė spalvotas skaidres iš “Gran
dinėlės” kelionės Australijoje ir pa
sakojo savo įspūdžius iš tos koncerti
nės išvykos. Pobūvyje dalyvavo ne 
tik “Grandinėlės” šokėjai bei vado
vai* bet ir jos narių tėvai bei rėmė
jai. “Grandinėlės” šokėjų valdybą 
sudaro; Romas Pliodžinskas, Renė 
Motiejūnaitė, Rūta Staniškytė ir 
Wolfram von Kiparski.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
■“Berželis”! Hartforde, Conn., 1979 
m. išaugo į tris grupes. Vadovė Da
lia Dzikienė talkininke pakvietė 
Liaukutę. Jaunuoliai noriai repetuo
ja ir tikisi dalyvauti VI-oje tautinių 
šokių šventėje Čikagoje, nors ją ne
bus lengva pasiekti. Kelionės išlai
doms sumažinti “Berželis” rengia 
Užgavėnių vakarą vasario 9 d.

Brazilija
LITERATŪROS BŪRELIS pasku

tinį 1979 m. susirinkimą turėjo lap
kričio 24 d. A. R. Petraičių namuo
se. Pirmiausia tylos minute buvo pa
gerbta velionė O. M. Saulaitienė, 
Brazilijoje dirbusio kun. A. Saidai- 
čio, SJ, motina. Būrelio vadovas A. 
Petraitis padarė metinės veiklos ap
žvalgą, paminėdamas, kad 1979 m. 
turėta 10 susirinkimų ir kad sekantis 
susirinkimas įvyks 1980 m. vasario 
24 d. Šį kartą susirinkimas buvo skir
tas susipažinti su Augustino Griciaus- 
Pivošos gyvenimu bei kūryba. Apie 
šį rašytoją kalbėjo II. Mošinskienė, 
du feljetonus iš jo rinkinio “Vyrai, 
nesijuokit”, išleisto Kaune 1929 m., 
skaitė A. Petraitis ir J. Valavičienė. 
K. Valavičiūtė susirinkimo dalyvius 
supažindino su jaunimo choru “Vo
lungė”, E. Vazgauskaitė parodė ori
ginalių meninių fotografijų. Inž. A. 
Valavičius papasakojo savo įspūdžius 
iš jaunimo kongreso ir kelionės į 
Suvalkų trikampį, juos iliustruoda
mas skaidrėmis. įspūdžiais iš kon
greso dalijosi ir S. Saldytė. Klemen
sas Jūra visus supažindino su savo 
naująja knyga "Monsinjoras”, kurio
je atskleidžiamas velionies mons. Ze
nono Ignatavičiaus gyvenimas bei 
veikla. Savo eilėraščius portugalų 
kalba skaitė I. Petraitytė. Būrelio 
nariai 1979 m. laikotarpyje turėjo 
progų susipažinti su raštais lietuvių 
rašytojų — Jono Avyžiaus, Janinos 
Degutytės, Kazio Borutos, Algirdo 
Landsbergio, Tomo Venclovos, Juo
zo Paukštelio, Augustino Griciaus ir 
Klemenso Jūros.

Urugvajus
“ĄŽUOLYNO” ANSAMBLIS ruo

šiasi išvykai į Š. Ameriką. Iš Monte
video išskris vasario 21 d. ir sekan
čią dieną turės pirmąjį koncertą 
Čikagoje. Šiai išvykai įsigyti labai 
gražūs tautiniai drabužiai, pritakyti 
žiemos sezonui. Prieš Kalėdas IV te
levizijos kanalas j vaizdo juostą įra
šė “Ąžuolyno’! šokį “Skepetinis” ir 
švenčių proga transliavo su kalėdi
niais Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos valdybos pirm. G. Mačans- 
ko sveikinimais. Naująjį “Ąžuolyno” 
tėvų komitetą sudaro: J. Trakimienė, 
A. Gudynas, A. Siniauskas, B. Sta- 
ponis ir Aurelio Vener. Jo pastan
gomis buvo surengta laiųiikiais tur
tinga kalėdinė loterija “Kalėdų šven
čių krepšys”.

Argentina
PIJUS GUDELEVICIUS, MIC, gy

venantis Aušros Vartų parapijos kle
bonijoje Avellanedoje, Buenos Aires 
priemiestyje, 1979 m. gruodžio 8 d. 
atšventė auksinę vienuolinio gyveni
mo sukaktį. Jis yra gimęs 1912 m., 
Tėvų marijonų vienuolijon įsijun
gęs 1929 m. Padžioje darbavosi Ma
rijampolėje ir Patašinėje, vėliau — 
ilgokai centriniame Romos vienuo
lyne. Atvykęs į Argentiną 1951 m., 
gilius savo darbo pėdsakus paliko 
kaip dvisavaitraščio “Laikas” admi
nistratorius, spaustuvės vedėjas, pa
rapijos vargonininkas ir kartais net
gi choro dirigentas. Sukakties proga 
jį pasveikino vietiniai lietuviai ir 
Šv. Kazimiero provincijolas kun. J. 
Dambrauskas, MIC.

BUENOS AIRES SAVIVALDY
BĖS TEATRO salėje 1979 m. lap
kričio 20 d. buvo paminėtas šimta
sis Oskaro V. Milašiaus gimtadienis. 
Minėjimą suorganizavo jo bičiulis ra
šytojas Lisandro Z. Galtier. Salę už
pildė gausūs dalyviai. Paskaitą apie 
O. V. Milašiaus gyvenimą ir kūrybą 
skaitė L. Z. Galtier, lygindamas jį 
su žymiaisiais pasaulio rašytojais, iš
traukas iš jo kūrinių — aktorė Lia 
Gravel.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CEN
TRAS Buenos Aires mieste tradici
nius pietus pensininkams suruošė 
1979 m. lapkričio 18 d. Juose dalyva
vo apie 200 asmenų. Sveikinimo žodį 
tarė ALC valdybos pirm. J. Mičiū- 
das, paprašydamas pensininkus, Ar
gentinoje išgyvenusius 50 metų, už
siregistruoti ALC raštinėje. Jiems 
bus gauti specialūs Argentinos val
džios diplomai, dėkojantys už jų in
dėlį į Argentinos gyvenimą. “Ilgiau
sių metų” sugiedota Stasiui ir Matil
dai Banyliams, šventusiems vedybi
nio gyvenimo keturiasdešimtmetį.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS suvažiavime buvo iškeltas 
sumanymas įsigyti lietuvių veiklai 
tinkamas didesnes patalpas viduri
nėje Anglijoje. Centro valdyba, va
dovaujama pirm. J. Alkio, apsvars
čiusi šį klausimą, padarė išvadą, kad 
D. Britanijos Lietuvių Sąjunga vie
na šio uždavinio negalėtų atlikti, ne
pardavusi savo turimos nuosavybės. 
Valdybaf nori sužinoti, kokios para
mos ji susilauktų iš savo organizaci
jos skyrių ir vidurinės Anglijos lie
tuvių kolonijų, šiam reikalui išaiš
kinti sudaryta speciali komisija, ku
rion pakviesti: Z. Juras, E. šova ir J.. 
Alkis. Atsiliepimus prašoma siųsti 
Londono Lietuvių Namų adresu.

LENKŲ KATALIKŲ SAVAIT
RAŠTIS “Gazeta Niedzielna”, leid
žiamas Londone, praneša, kad Lon
done veikiantis lenkų universitetas 
išeivijoje nuo š. m. vasario mėnesio 
planuoja įsivesti lietuvių, gudų ir 
ukrainiečių kalbų kursus. Jieškomas 
lietuvių kalbos lektorius.

Prancūzija
DANUTE KRIŠTOPAITYTE — 

HERMANN atliko pagrindinį vaid
menį filme “Stiklinis labirintas”, ku
rį režisavo M. Rabynowski. Filmas 
skirtas televizijai. JONAS K. MON- 
CYS dalyvauja teatrinėje grupėje 
“Praxis”, kuri ruošiasi vaidinti Pi- 
nochio nuotykius. VINCAS GAILIUS 
studijuoja dramos meną. AJktorė 
KAROLINA MASIULYTĖ pradėjo 
dirbti televizijoje režisoriaus padė
jėja. O. V. MILAŠIAUS dramą “Mi
guel Manara” suvaidino Paryžiaus 
teatras “Deux Portes”.

DAIL. ŽIBUNTAS MIKŠYS 1979 
m. lapkričio mėnesį Paryžiuje pra
dėjo dėstyti lietuvių kalbos ir kul
tūros kursą orientalinių kalbų mo
kykloje dešimčiai studentų. Kadan
gi tam reikalui nėra prancūziško va
dovėlio, kiekvienai pamokai jis pa
ruošia specialų tekstą, įjungdamas 
poezijos, mįslių, priežodžių, gramati
kos ir žodyno pavyzdžių. Pamokos 
dėstomos pirmadieniais ir trečiadie
niais. Kursas apie lietuvių kultūrą 
skaitomas pirmadieniais. Adresas re
gistracijai: 2, rue de Lille, 75007 Pa
ris.

Italija
VATIKANO RADIJAS nuo š. m. 

pradžios kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį pradėjo transliuoti Mi
šias lietuvių kalba. Po jų transliuo
jamos Mišios čekų ir slovakų kalbo
mis. Lig šiol iš Vatikano reguliariai 
buvo transliuojamos Mišios lotynų, 
italų ir lenkų kalbomis. Mišios loty
nų kalba transliuojamos kiekvieną 
rytą, o jų liturginiai tekstai skaito
mi 13 kalbų. Vatikano radijas taip
gi transliuoja Mišias ir įvairiomis 
Rytų apeigomis.

Lenkija
A. a. JURGĮ VERBYLĄ, kovotoją 

už lietuvių teises, Punsko tautiečiai 
palaidojo 1979 m. rugpjūčio 22 d. 
vietinėse kapinėse, šalia jo tėvo ir 
sesers. Nors buvo darbo diena, lai
dotuvių dalyvių buvo pilna Punsko 
šventovė, joje giedojo parapijos 
choras, kurio ilgamečiu nariu buvo 
velionis. Kapinėse atsisveikinimo žo
dį tarė Pijus Kadišius. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais pro Verbylų 
ūkį ėjo demarkacinė linija, skyrusi 
okupuotą Vilniaus kraštą. J. Verbyla, 
atlikęs karinę prievolę Lenkijos ka
riuomenėje, 1935 m. ruošėsi vesti, 
bet vestuvių išvakarėse sodybon įsi
veržė lenkų žandarai ir pasienio ka
reiviai. Po kelias valandas trukusios 
kratos, paėmė surastus Lietuvos laik
raščius bei knygas ir suėmė J. Ver- 
bylą. Jis buvo nuteistas kalėti 7 me
tus sunkiųjų darbų kalėjime, bet jį 
po 5 metų išlaisvino prasidėjęs JI D. 
karas. Palaužta sveikata velionis at
vyko Lietuvon,, gydėsi Birštono sa
natorijoje, vėliau dirbo centriniame 
Vilniaus pašte. Į savo tėviškę Puns
ko krašte grįžo po Stalino mirties. 
Iš ūkio jo motina ir brolis komunis
tinės valdžios buvo ištremti Į Lenki
jos gilumą už lietuviams partizanams 
suteiktą globą. Ūkininkauti buvo 
sunku, nes rado sudegintus ūkio pa
status. Vedė ir susilaukė dukters. 
Po savo mirties velionis giliame 
skausme paliko žmoną Angelę, duk
rą Teresę, brolį Juozą Lenkijoje, 
brolį Albiną ir seserį Marijoną JAV.



Iškilo gydytojo kapas
Palaidotas pirmas Kanados lietuvių gydytojas 

a.a. dr. Stasys Pacevičius, pasižymėjęs savo paslaugumu

Po ilgos ir sunkios ligos atsi
skyrė su šiuo pasauliu 1979 m. 
gruodžio 29 d. a. a. dr. Stasys 
Pacevičius. Velionis buvo gimęs 
1912 m. rugpjūčio 14 d. šam- 
barvos dvare, Raudonės vals
čiuje, Raseinių apskrityje. Bai
gęs Raseinių gimnaziją, 1934 m. 
pradėjo medicinos studijas Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne ir jas baigė 1939 m. medici
nos gydytojo diplomu. Gydytojo 
praktika vertėsi Sakiuose, o vė
liau Lazdijuose kaip apskrities 
gydytojas. 1944 m., kartu su vi
sa pabėgėlių banga, pasitraukė 
Vokietijon ir dirbo Bad Rei- 
berg džiovininkų sanatorijoje 
kaip jos direktorius. ,

Į Kanadą velionis imigravo 
1948 m. ir ilgesnį laiką dirbo 
džiovininkų ligoninėje Wood- 
stocke. Čia pasiruošė valstybi
niams Kanados egzaminams ir 
plaučių ligų specialybei. Išlai
kęs nustatytus egzaminus, JAV- 
se gavo šios medicinos šakos 
specialisto diplomą. Nuo 1957 
m. dirbo Ontario Darbo Drau
dęs įstaigoje (Workmen's Com
pensation Boafd) savo specialy
bės srityje, o vėliau —• Gage 
Institute, Toronte (džiovos tyri
mo ir gydimo įstaiga). Nuo 1971 
m. vertėsi privačia bendrosios 
medicinos praktika Toronte ligi 
1978 m. spalio mėnesio, kai pa
sirodė pirmieji jo paties ligos 
ženklai. Po išsamių tyrimų ligo
ninėje paaiškėjo, kad liga buvo 
'piktybinė, ir visos galimos pa
naudotos gydymo priemonės 
sveikatos nebesugrąžino. Ligi 
mirties liko tik sunki ir skaus
minga ligonio dalia.

Tokie yra velionies dr. Stasio 
Pacevičiaus gyvenimo rėmai, 

A+A

DR. STASIUI PACEVIČIUI

mirus, jo žmonai, sūnui, dukroms su šeimomis, 
broliui dr. ANTANUI su šeima, seserims ir visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžiausių užuojautų —

E. K. Galiauskai

A+A 
VALEI POCIENEI 
Lietuvoje mirus,

brolj JONĄ MAZILIAUSKĄ ir šeima nuoširdžiai 
užjaučiame —

E. V. Abramovičiai 
ir šeima

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

kurie tačiau buvo pilni gilaus ir 
prasmingo turinio.

Gyvai iškyla prieš akis anie 
tolimoje praeityje likę studen
tavimo metai Kaune. Stasys bu
vo Studentų Ateitininkų Medi
kų “Gajos” Korporacijos narys 
ir vienu metu jos pirmininkas. 
Jo nuoširdi ir maloni šypsena 
mus, jaunuosius korporantus, 
nuteikdavo raminančiai, jo op
timistiška pažiūra į gyvenimą 
teikdavo mums drąsos, o jo sod
rus baritonas neretai linksmin
davo mus korporacijos pobū
viuose. Toks jis ir liko visą sa
vo gyvenimą — taurus, nuošir
dus, draugiškas. Savo gydytojo 
profesijai buvo gerai pasiruo
šęs- ir profesinį patarnavimą 
teikdavo su dideliu rūpestingu
mu, įsijautimu ir pasiaukojimu.

Salia profesinio darbo, velio
nis buvo aktyvus ir lietuviška
me gyvenime savo veikla ir 
duosnia auka Kanados Lietuvių 
Fondui, Tautos Fondui, Lietu
vos Kankinių parapijai ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
veiklai. Jis taip pat buvo akty
viai įsijungęs į Kanados Lietu
vių Medikų Draugiją (vienu me
tu buvo jos pirmininku) ir į Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gą

Velionis giliame skausme pa
liko savo gražią šeimą: žmoną 
Janiną (Neniškytę), savo šeimas 
jau sukūrusias dukras — Gra
žiną bei Danutę ir teisininką sū
nų Algi. Liūdesyje liko ir jo se
serys: Aleksandra (dantų gydy
toja) Klevelande, Juzė (dantų 
gydytoja) ir Jadvyga (abi Lie
tuvoje), brolis dr. Antanas To
ronte. . <

Nemažiau liūdi jo ir kolegos, 
gausūs jo buvę pacientai ir pla
ti Toronto lietuviškoji visuome
nė, gausiai atsilankiusi į laido
tuvių namus, šventovę ir lietu
viškąsias Šv. Jono kapines atsi
sveikinti su velioniu ir palydėti 
ji į amžinojo poilsio vietą. Lai
dotuvių namuose atsisveikino J. 
R. Simanavičius — KL Bend
ruomenės, E. čuplinskas — Ka
nados Lietuvių Fondo, dr. J. 
Sungaila — “Gajos” korporaci
jos vardu. Kapinėse atsisveiki
nimo žodį tarė dr. M. Oleckienė 
Kanados Lietuvių Medikų 
Draugijos vardu.

Lietuviškose Anapilio kapi
nėse iškilo naujas kapas, o To
ronto lietuviškoje visuomenėje 
liko giliai jaučiama tuštuma.

Dr. J. S.

Reta nuotrauka, kurioje matyti ateitininkų korporacijos ’‘Gaja" iškilmingos šventės 1938. XI. 13 dalyviai Vytauto 
Didžiojo universitete nepriklausomos Lietuvos metais. Pirmas iš kairės — prof. PR. DOVYDAITIS, prof. ST. 
ŠALKAUSKIS, du neatpažįstami, prof. kan. PR. KURAITIS, prof. J. MEŠKAUSKAS, kan. S. ŪSORIS; dešinėje 
pusėje (stovi) STASYS PACEVIČIUS, tuometinis korporacijos pirmininkas, miręs Toronte 1979 m. gruodžio 29 d., 
3ekr. Pr. Marčiukaitis, prie vėliavų — J. Vingilis '

Liko tiktai kraupus pėdsakai
Senosios gvardijos komunistus — Gabdankų, Rugienį, Rodų, Randakevičių palaidojus. 

Rašo Lietuvos pogrindžio "Aušra" 15-tame numeryje
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Kartkartėmis Šalti, įsakmūs 
balsai iš raikomų praneša: “Va
kar po sunkios ligos mirė revo
liucinio judėjimo Lietuvoje da
lyvis draugas N. Be to, atvykda
mi turite atnešti 2 vainikus. 
Prašome užtikrinti nurodyto 
žmonių skaičiaus dalyvavimą 
bei vainikų atnešimą”.

Taip limituojama paskutinė 
pagarba tiems, kas aktyviai pa
dėjo įtvirtinti svetimųjų tvarką 
Lietuvoje. Tiesa, nevalia pik
tu žodžiu minėti mirusių, tačiau 
sunku tylėti tada, kai jų veiks
mai yra skaudžiai palietę tautą 
ir padaryta žala bus jaučiama 
dar nevieną šimtmetį.

Iš tiesų, ir kodėl toks nena
tūralus net tų žmonių gyvenimo 
epilogas, jei prievartos būdu 
reikia organizuoti net paskutinį 
jų atsisveikinimą? Ar dėlto, 
kad prievarta, lydėjusi juos vi
są gyvenimą ir tapusi jo esme, 
nori ir šįkart pasireikšti visu 
ryškumu? Arba gal tai pedan
tiškas tvarkingumas? Betgi jo 
juk niekur nėra, tad negali būti 
ir šiuo atveju. Ir visdėlto, iš kur 
tokia didelė baimė, kad nebus 
kam palydėti jų, tų ilgokai ne
kartą stovėjusių mūsų priešaky
je? Argi Lietuvoje nuo seno ne
įprasta gausiai palydėti į amži
ną poilsį net ir paprastus žmo
nes, gyvenusius, dirbusius ir 
vargusius čia šalimais? Kodėl 
tad dabar štai prireikė to prie
vartinio pagarbos reiškimo? Ar 
ne dėlto, kad kartais visų jų — 
gyvų likusiųjų — sąmonėje vis 
dar jaučiamas netikrumas ir kal
tė? Argi tai nedėsninga prievar
tautojų tragedija? Kiek gi išsi
laikys tokiu būdu įgyta pagar
ba?

* * *
Gyvenimas vis sparčiau reti

na senųjų kolaborantų eiles. 
Vis mažiau jaučiame jų įtaką. 
Vieni jų baigia savo paskutines 
dienas specligoninėse, reikalau
dami iš gydytojų kuo didesnio 
dėmesio, kiti snūduriuoja vė
siuose sanatorijų vestibiuliuose 
ar užgesusiais žvilgsniais dairo
si į praeivius atokiuose kurortų 
kampeliuose. Ak, kur dingo jų 
pirmykštis valdingumas ir ko
dėl toks nykus, vienišas fina
las? . . ,.

Prieš penkerius metus man 
teko stebėti paskutinį atsisvei
kinimą su įžymiu Tarybų Lie
tuvos veikėju Konstantinu Gab- 
danku. Jis — nuo 1917 metų ko
munistų partijos narys, Vasario 
ir Spalio revoliucijos dalyvis. 
1946-1950 metais LKP Kauno 
miesto partijos komiteto I sek
retorius, 1954-1965 metais Lie
tuvos ministerių tarybos nuola
tinis atstovas prie TSRS minis
terių tarybos.

Vien šie faktai jau rodo, kad 
žmogus daug padirbėjo savo 
idėjai ir, berods, ramiai galėjo 
laukti savo gyvenimo saulėly
džio. O saulėlydis iš tikrųjų 
sparčiai artėjo ir užtiko K. Gab- 
danką, begulintį Vilniaus spec- 
ligoninėje.

Po sunkios vėžio operacijos 
jam buvo aišku, kad dienos jau 
suskaičiuotos. Tačiau kažkas jį 
dar slėgė. Norėjo grįžti j praei
tį, kažkur kažką pataisyti, išly
ginti, ištiesinti. Taip jis prisimi
nė ir 1938 metus, kai dirbo 
Maskvoje vienos organizacijos 
direktoriumi. Štai kartą į jo dar
bo kabinetą įsiveržė 3 čekistai. 
Nepateikę jokio arešto orderio, 
jį suėmė ir, nuvežę Į privatų bu
tą, ėmė žiauriai mušti. Ypač 
skaudžiai mušė naganu moteris 
čekistė. Per vieną tardymą šie 

sadistai sulaužė K. Gabdankui 
koją. Tačiau ir taip žiauriai kan
kindami, jie neišgavo jokio pri
sipažinimo. Jie buvo apstulbinti, 
nes dauguma komunistų sutik
davo su fantastiškiausiais kalti
nimais ir duodavo melagingus 
parodymus prieš savo draugus.

Po mėnesio K. Gabdankas bu
vo atvežtas į partijos komitetą, 
kur jam pareikšta, kad įsitikin
ta jo nekaltumu ir dėlto jis pa
leidžiamas. Taip suluošintas 
Gabdankas sugrįžo į savo butą. 
Deja, čia jau gyveno svetimi 
žmonės. Nerado ir savo šeimos, 
kurią suspėjo nežinia kur iš
tremti. Pažadėjo K. Gabdankui 
po kurio laiko surasti šeimą ir 
paskyrė dirbti kažkur už Lenin
grado durpyno direktoriumi. 
Veikiai prasidėjo karas. Išėjo 
jis kariuomenėn ir, tik karūi 
pasibaigus, susirado savo šeimą.

Tai palyginti gana laiminga 
atomazga, nebūdinga tam laiko
tarpiui. Tragedijos esmė turbūt 
ta, kad Gabdankas vėliau galė
jo dirbti įtokiuose augštuose 
postuose,-puikiai žinodamas, kad 
kažkur labai arti jo vyksta tik
rasis baisus ir klastingas gyve
nimas, prieš kurį jis nekovoja. 
Tai ir buvo jo dvasinis žlugi
mas; kartą nenugalėta baimė ne
norėjo jo palikti ir paskutinė
mis jo gyvenimo dienomis.

švietė graži rugpjūčio saulė. 
Prie pašarvoto K. Gabdanko sė
dėjo nuliūdę artimieji, o už ke
liasdešimt metrų ant augštų 
laiptų linksmai šnekučiavo ir 
kvatojo atvykę atsisveikinti jau
nesnieji “nomenklatūros” drau
gai. . . Nebuvo liūdesio, nebuvo 
nė nuoširdžios pagarbos. Ir ne
nuostabu — juk tie, ten, ant 
laiptų, perėmė ne idėją, o gerai 
apmokamas nomenklatūrines 
vietas.

* * *

Praėjusį pavasarį atsisveiki
nome ir su Justu Rugieniu, ilga
mečiu čekistu, žiauriu teisėju, 
aršiu Lietuvos tikinčiųjų engė
ju. Nevieną Lietuvos partizaną 
šis negailestingas žmogus pa
smerkė mirčiai, o kiek pasiuntė 
į Gulago kanalizacijos kloaką! 
Kas ir kada suskaičiuos?!

Štai laidotuvės. Atidavę for
malią pagarbą, skubiai išnyksta
L. Šepetys ir kiti augštieji CK 
pareigūnai. Paskui išnešamą 
karstą bailiai trypinėja garsusis 
Danielius Todesas, kurio pa
grindinis amatas taip pat buvo 
tik mirtis; iš kažkur atsiranda ir 
“įžymusis” literatūros kritikas 
K. Korsakas, tarybinės santvar
kos dėka liovęsis rašęs; stovi ir
M. Šumauskas, belaukdamas, 
kokia mašina jį, paliegusį pen
sininką, teiksis pavėžėti iki An
takalnio kapinių. Liūdnai plau
kia orkestro garsai ir klumpa 
paskui karstą eidama J. Rugie
nio gyvenimo draugė.

Atvaryti studentai neša ant 
raudonų pagalvėlių J. Rugienio 
medalius ir ordinus — visa tai, 
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mirus,
jo žmonų JANINĄ, sūnų ALGJ, dukras GRAŽINUTĘ 
ir DANUTĘ su šeimomis, brolį dr. ANTANĄ, jo 
šeimų, seseris Klevelande bei Lietuvoje, visus gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės 
giliu skausmu —

V. F. Urbonai ir 
šeima

kas liko už uolų savo tautiečių 
žudymą ir persekiojimą. Susėda 
į mašinas negausus išlydinčiųjų 
būrelis. Praeiviai palydi akimis 
nutolstančią mašinų eilę. Ir vis
kas. Ir jokios pagarbos daugiau 
nebus. Vis mažiau ir rečiau be- 
p risi mins “nomenklatūros” 
draugai, nes “uoliųjų darbą” 
dar rūpestingiau reikės slėpti 
nuo gyvenimo raidos.

« * *
Praėjusiais metais (1978) iš 

gyvenimo pasitraukė Donatas 
Rodą — ilgametis “Eltos” di
rektorius. Kažkada siūlęs mums 
ateistinį gyvenimo būdą, žadė
jęs visokių gėrybių kalnus ir 
žydintį rytojų, staiga pats nu
traukė savo gyvenimą. Kodėl ir 
toliau nesidžiaugė tuo, ką taip 
gyrė ir liaupsino? Pasirodo, rei
kėjo savo postą užleisti jaunes
niam, lankstesniam ir labiau iš
prususiam “nomenklatūros” 
draugui. Neliko gyvenimo pras
mės ir teko griebtis virvės. Štai 
ir viskas.

♦ ♦ «
Ne taip seniai paliko mus ir 

buvęs Saugumo komiteto pirmi
ninkas bei teisingumo “ministe- 
ris” A. Randakevičius. Kažkada 
buvęs stalius, Randakevičius su 
ypatingu uolumu ėmėsi kurti 
naująjį “teisingumą”. Iškart ne
labai ir sielojosi, kad. bediegiant 
naujojo teisingumo normas, 
Lietuvoje mažėja protingų žmo
nių. kad vis gausėja dvasios pa
liegėlių ir iškrypėlių. Kažkada 
pagaliau nutrūko ir jame kažko
kia gija, palaikanti šiokią tokią 
vidaus gyvenimo tvarką. Mažai 
bedomino naujasis teisingumas, 
įniko gerti, ūžauti, vis labiau 
geidė moterų. Panoro gražuolės 
artistės. Metė į šalį kadaise į 
žmonas paskirtą aktyvistę rusę. 
Vyresnieji aparato draugai ban
dė sudrausminti netekusį jokios 
savitvardos kolegą. Deja, nepa
vyko. Veikiai trečiasis infarktas 
pribaigė F. Džeržinsko riterį.

Pilkas nekrologas. Pilki žo
džiai. Šilumos nėra ir nebus. Ne
bus ir pagarbos. Jos ir negalėjo 
būti, tarnaujant svetimiems ir 
trypiant žmoniškumą. Štai kodėl 
toks liūdnas jų gyvenimo fina
las. Sunku jiems skirtis su gy
venimu, jaučiant visą jo bepras
mybę. Tad ar ne dėlto skubama 
Lietuvos miestų ir miestelių 
aikštėse statyti jiems pamink
lus, prie namų sienų kalti jiems 
memorialines lentas? Gal bent 
tokiu būdu pavyks išsaugoti mi
nimumą pagarbos ir taip greit 
jų atminimo neištrins laikas. 
Deja, sutrupa ir kiečiausio gra
nito paminklai, lieka tik gerų 
darbų atminimas, perduodamas 
iš kartos į kartą. O jei tų gerų 
darbų nebuvo, neliks ir atmini
mo.

Jie išeina. Dar dešimtmetis 
kitas, ir mes jų nebeturėsime. 
Liks tik padaryta skriauda, liks 
tik kraupūs jų veiklos pėdsa
kai. . . Ig. Breivė

Padėka
Mirus mylimam vyrui ir tėveliui
a.a. Juozui Mačiuliai,

reiškiame nuoširdžių padėkų Tėvams pranciškonams už 
maldas laidotuvių namuose, atlaikytas šv. Mišias, už pa
sakytus pamokslus, palydėjimų j kapines ir už jam paro
dytų nuoširdumų iki paskutinės jo gyvenimo dienos. 
Taip pat dėkojame N. Pr. Marijos seserims.

Dėkojome Prisikėlimo parapijos komitetui už at
siųstas gėles, V. Toseckui, tarusiam atsisveikinimo žodi 
parapijos komiteto vardu. Nuoširdi padėka skautų tėvų 
komitetui už gėles ir visų suteiktų pagalbų.

Pagaliau dėkojame visiems už maldas, gėles, pa
aukotas šv. Mišios, pareikštas užuojautas. Dėkojame 
ponioms už tortus, sol. V. Verikaičiui už giedojimų, M. 
Vaitkienei ir M. Daukšienei už paruoštus pusryčius.

Nuliūdę — žmona Filomena
vaikai — Rito, Viktoras, Algis 
marti — Ann

Padėka
Mano mylimam vyrui ir tėvui

A+A
JUOZUI PETKŪNUI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame: 
prel. dr. J. Tadarauskui, sukalbėjusiam rožinį ir pasa
kiusiam atitinkamų žodį; kun. B. Mikalauskui, OFM, 
už talkinimų šv. Mišių metu ir palydėjimų j amžino 
poilsio vietų; sol. V. Verikaičiui už giedojimų. Nuoširdus, 
ačiū visiem už tokį gausų dalyvavimų rožinio maldose, 
už šv. Mišių aukas ir gėles. Taip pat dėkojame už tokį 
gausų dalyvavimų šventovėje ir palydėjimų į kapines, 
įskaitant karsto nešėjus. Ypatingas ačiū p.p. B. $kve- 
reckienei ir A. Gedminienei už pusryčių paruošimų- ir 
visiem, kurie talkino darbu ir žodžiu.

Nuliūdusi žmona Hilda
dukros Vanda ir
Genutė su vyru Josef

Išgyvenantiems skausmo bei liūdesio dienas dėl

A+A
DR. STASIO PACEVIČIAUS

mirties, jo žmonai bei visai šeimai, jo broliui dr. 
ANTANUI bei jo žmonai, visiems giminėms ir arti
miesiems reiškiu gilių užuojautų —

Pacientas Vaclovas Venckus
Toronto, Ontario

NEUŽMIRŠTAMAM JAUNYSTĖS

DIENŲ DRAUGUI

A+A
DR. STASIUI PACEVIČIUI 

mirus,

jo artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime — 

Aldona ir dr. V. Pliopliai

Onabian Srt jUlemorialž Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
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Aukos Tautos Fondui
Toronte ir apylinkėse 1979 metais surinkta $23,662.00 

(Trečias 1979 m. aukų sąrašas)

$500: P. Šalna, OLS;
$300: O. E. Delkus;
$200: Algirdas Banelis;
$135: V. Sturmėnas;
$120: S. Savičius;
$105: Valerija Anysienė

(a.a. dr. M. Anyso atminimui).
$100: A. B. M. Abromaičiai, Bi

rutė, V. Janulevičius, P. K., V. Lac- 
kus, V. Liuima, dr. A. V. Lukas, I. J. 
Nacevičiai, adv. A. D. Puteris, A. 
Raščius, A. Smigelskis, Ant. Urbo
nas, A. S. Viskontas.

$85: Jonas Rukša; $60: B. Saka
las.

50: L. Bieliauskaitė. P. V. Dalinda,
J. Demikis, V. Demikis, M. Girčys, 
T. V. Gražulis, P. V. Jankaitis, C. K. 
Jonys, L. Kirkilis, B. Kriaučeliūnas, 
S. Kuzmickas. V. Pačkauskas, S. Pra- 
kauskas, C. Senkevičius, Alf. Skre- 
būnas, J. V. Šimkus. Er. Vaičekaus
kas, J. A. Venslovaičiai.

$30: K. Ožalas, B. J. Stalioraičiai 
(a.a. S. Pulkio atminimui), J. A. 
Vaškevičiai, A. I. Žemaičiai.

$25: A. Artičkonis, inž. A. Bara
nauskas. V. Z. Girnius. M. Kojelis, 
Aug. Kuolas. I. Meiklejohn, S. Mi
niota, V. Nakrošius, M. G. Petronis, 
M. I. Pranevičius, inž. J. Sližys, Srau
ni Neris. Em. Vaičekauskas, Aid. 
Valius.

$20: L. Adomavičius. L. Alekna, 
A. V. Bajorinas, V. Balsys. P. Baro
nas, Joana Budnikas, J. Budreika, 
G. J. Dičpetris, K. Dulevičius, M. 
Duliūnas, S. Grizickas, S. M. Gudai
tis. K. Yurkštas, E. Jankutė, S. Jes- 
seliūnas, M. L. Kalinauskas, V. Ka
ras, J. Kiškūnas, J. Mažeika, A. Mel- 
vydas, V. Mikšys, J. Pažemeckas, 
a.a. S. Pulkys, J. Pusvaškis, B. Ra
kauskas, Rožė, Juoz. Sabaliauskas, 
Eug. Spudas, S. Staškevičius. L. A. 
Stulginskas, V. Sipelis, A. Stuikys,
R. T., V. Taseckas, Aldona Totorai
tis, Alf. Totoraitis, V. Vaškelis.

$15: Paulina Šimkus, W. V. Ūsas.
$10: J. Adomaitis, B. Arūnas, P. 

Balčiūnas, V. Baliūnas, A. Balsienė,
K. Baltramaitis, J. Bartnikas, S. Be- 
keris, D. V. Bigauskai, V. Birštonas, 
K. Bubliauskienė, V. Butrimas, G. 
Daugėla. O. Dobaitienė, Iz. Gatavec- 
kas. Ona Gataveckas, P. Grigaravi
čius. A. Gvaizdaitis, Em. Jankus, 
M. Jankus, J. Janulaitis, V. Kami- 
lavičius, B. Kišonas, P. Kitra, Juli
ja Krahule, K. Lembertas, K. Luko
šius, A. E. Mačiulaitis, L. Markelis.
S. Merkelis, J. Nešukaitis, Jon. Pet
rauskas, M. Petrulis, J. Pikelis, Alf. 
Preikšaitis, V. Prūsaitis, J. Pužas, 
J. Račys, L. Razgaitis, J. Riauba, V. 
Rūkas, Jer. Sabaliauskas, G. A- Sa
kus. E. Smilgys, J. J. Šarūnas, B. 
Vaičaitis, J. Vasiukevičius, Juoz. 
Venslovaitis, Vladas, V. Žakas, J. B. 
Žėkas.

$5: S. Baltrušaitis. J. Benetis, A. 
Čepaitis, P. Daržinskas, R. Draud- 
vila, M. Gegužis, S. Škėma, A. Vai
čiūnienė: SI: L. Šeškus.

Organizacijos — institucijos — 
vienetai

$200: Kanados Lietuvių Fondas, 
G. M. Šernas Associates Ltd.

SlOp: Litho-Art Limited. W. M. 
Maskeliūnas Ins. Agency Ltd., Time 
Press Litho Ltd.

S30: Liet. Ev. Liut. Moterų Dr-ja.
S25: Al. Garbenis Real Estate Ltd., 

Old Country Shop.
S20: LSST. Vlado Pūtvio Saulių 

Kuopa: $10: Parkside Meat Market.
Brazilija

$100: Lilijana Streitaitė (a.a. V. 
Streito atminimui).

Calgary, Alberta
S50: S. Kvietys.

Coldwater, Ont.
$20: V. Stanaitis. >.

Trečioji kongreso rezoliucija
JAV kongresas pastoviai remia baltiečių kovą ui jų kraštų laisvę

Ryšium su JAV senato priim
ta rezoliucija nr. 200 Jungtinis 
Amerikos Baltiečių Komitetas 
išsiuntinėjo spaudai pranešimą, 
kuriame pabrėžia, kad šios rezo
liucijos dėka bus atkreiptas 
JAV delegacijos Madrido kon
ferencijoje 1980 m. dėmesys Į 
Baltijos valstybių padėtį, reika
laujant pilno tautų apsisprendi
mo principo įgyvendinimo ir to
je srityje. Taip pat Madrido 
konferencijoje esą turėtų būti 
iškeltas ir naujasis Sov. Sąjun
gos pilietybės įstatymas.

Baltiečių komitetas skatina 
visuomenę rašyti laiškus: JAV 
prezidentui, prašant vykdyti 
minėtąją rezoliuciją, ir senato
riams, dėkojant už rezoliucijos 
priėmimą.

Minėtasis komitetas primena, 
kad 200-toji JAV kongreso rezo
liucija Baltijos valstybių klau
simu yra jau trečioji. Pirmoji 
rezoliucija buvusi priimta 1965 
m. birželio mėnesį atstovų rū
mų, o 1966 m. spalio mėnesį — 
senato. Joje buvo skatinamas 
prezidentas atkreipti pasaulio 
opinijos dėmesį į nevykdymą 
apsisprendimo teisės Baltijos

Brampton, Ont.
$125: J. A. Arštikaitis; $50: K. 

Dalinda, J. Paršeliūnas; $45: J. Gu
delis; $25: V. Urbonas; $20: K. Ku
dirka.

Brantford • Paris, Ont
$30: A. O. Krikščiūnas (Brantf.); 

$25: J. S. Domeikos, E. Jasin; $20: 
Z. Gečas, E. Laukys, A. Petrauskas; 
$10: B. Liudavičius, A. Savickas, 
O. J. S.; $5: P. Eitutis; $50: P. Mar
tišius, A. Padolskis (Paris); $25: V. 
V. Gečai; $20: Peter Cesnulis; $10: 
S. Pakulis.

Georgetown, Ont
$25: P. Malis.

Keswick, Ont.
$100: Br. Pakulis; $50: Pr. Krila- 

vičius; $45: V. Rutkauskas; $25: S. 
H. Matus; $10: Marija Motiejūnas.

Kitchener, Ont
$20: Dana, Robert Slyhuis.

Kleinburg, Ont
$25: L. V. Matukas.

Oshawa - Whitby, Ont.
$80: H. Butkevičius (Oshawa); 

$70: S. Kneitas; $50: B. Kupcikas, J. 
Samkovas, M. Zubrickas; $35: P. 
Juodvalkis; $30: J. Macevičius; $25: 
V. Kuraitis, Medž.-žūkl. Klubas 
"Ešerys"; $20: A. Medelis; $10: A. 
Želvys; $100: A. N. Ankus (Whitby); 
$25: V. A. Starkus, A. A. Vaičiūnai; 
$20: J. Dundzys.

Peterborough, Ont.
$36: J. Rutkauskas.

Port Severn, Ont.
$50: Riverside Tavern; $15: T. 

Gaižauskas; $10: A. R.
Samia, Ont.

$30: S. Urbantas; $20: T. Bartkus; 
$.10: S. Čeponis, J. Kliorikaitis, A. 
Petrauskas, S. Rimkus, P. Seibutis, 
F. Timukas; $5: V. Balčiūnas, K. 
Balčiūnas, M. Valdemaras.

Thornhill, Ont.
$20: R. Sinkus; $10: Mėta Pama

tai tienė.
Timmins, Ont.

$25: K. Jasaitis; $20: Stasė Nacec- 
kas, J. Parensevičius; $10: V. Ber
notas, A. Kaminskas, Eddy Lehman, 
A. Margelis, N. N., M. Razmas, V. 
Senkus; $5: P. Gaigalas; $3: A. Lafe- 
bure.

i >• «« J-1
West Lome, Ont.

$25: A. Kojelaitis.
Iš atskirų vietovių surinkta aukų:

Brampton $315
Brantford - Paris $330
Keswick $230
Oshawa - Whitby $615
Sarnia $125
Timmins $143

Visiems, aukojusiems Tautos Fon-
dui, Toronto atstovybė reiškia gilią
padėką. Tautos Fondo bendradar
biams T. Bartkui Sarnijoje, K. Ja
saičiui Timminse, Alf. Krikščiūnui 
Brantforde, V. Rutkauskui Keswicke 
ir Jonui Samkovui Ošavoje už pagal
bą Tautos Fondo darbe nuoširdžiai 
dėkojame.

Lietuvių tautos sūnūs ir dukros! 
Visi, visur ir visada aukokime ir 
dirbkime Lietuvos laisvei! Mieliems 
Tautos Fondo aukotojams linkime 
geriausios sėkmės 1980 metais.

Tautos Fondo
Toronto atstovybė
6 Constance St.
Toronto, Ont. M6R 1S4 
Tel. 535-9864

valstybėse. Ši rezoliucija buvusi 
pravesta Kalifornijos baltiečių 
rūpesčiu (ypač L. Valiuko, 
Red.).

Antroji rezoliucija buvusi 
priimta atstovų rūmų 1975 m. 
gruodžio mėnesį, senato — 1976 
m. liepos mėnesį. Ji buvusi pra
vesta ryšium su Helsinkio kon
ferencijos deklaracija, kurioje 
buvo įžiūrimas neaiškumas dėl 
tolimesnės JAV politikos Balti
jos valstybių atžvilgiu. Toje re
zoliucijoje buvo aiškiai pabrėž
ta, kad JAV-bės ir toliau nepri
pažįsta sovietų įvykdytos prie
vartinės Baltijos valstybių 
aneksijos. Rezoliucija nr. 200 
einanti dar toliau — ji skati
nanti vykdomąją valdžią kelti 
Baltijos bylą Madrido konferen
cijoje. šis žygis esą gali paska
tinti JAV-bes Baltijos valstybių 
klausimą kelti ir kituose tarp
tautiniuose forumuose.

Minėtos rezoliucijos priėmi
mas rodo, kad baltiečių pastan
gos šioje srityje buvo sėkmin
gos. Esą patirta, kad daugelis 
kongreso narių gavo nemažai 
laiškų ir tuo būdu buvo įtikinti 
rezoliucijos reikalingumu.

Kanados Lietuvių Komiteto Žmogaus Teisėms Ginti rūpesčiu Toronte prie V. Vokietijos konsulato 1979 m. 
lapkričio 13 d. buvo surengta demonstracija, kuri protestavo prieš Vlado Cesiūno pagrobimą, (vykdytą sovietinių 
agentų, ir nepakankamą V. Vokietijos pareigūnų budrumą bei bylos vilkinimą Nuotr. R. Valiūno

Los Angeles, Calif.
ALGIRDAS GUSTAITIS, lankyda

masis Vašingtone, aplankė dviejų 
Kalifornijos kongreso atstovų įstai
gas (Doman ir Rousselot) ir prašė 
jų talkos Vlado Cesiūno pagrobimo 
eigai išgarsinti JAV-ių valdžios- 
sluogsniuose. Tuo reikalu, Gustaičio 
anksčiau paprašyti, abu kongreso at
stovai gavo palankius laiškus iš Vals
tybės Departatmento. Dornan pažadė
jo tuo reikalu kalbėti kongrese (tai 
bus įrašyta "Congressional Records" 
leidinyje).

A. Gustaitis aplankė ir Kaliforni

DABAR - JAU ĮSTATYMAS.
NEBEGALITE VAIRUOTI 

NETURĖDAMAS DRAUDOS
.. .c .

Privalomos automobilių draudos įstatymas (The Compulsory Automobile 
Insurance Act) įsigaliojo 1979 m. gruodžio 1 dienę. Dabar Ontario gyvento
jai, registruodami betkokį autovežimį, privalo turėti draudę. Vairuotojai ne
begali įmokėti ^150 į autovežimių nelamių įmokų fondę (Motor Vehicle 
Accident Claims Fund) ir registruoti autovežimį, neturėdami draudos. Mi
nėtasis autovežimių nelaimių įmokų fondas neduodavo draudos; jis tik 
kompensuodavo nelaimės ištiktęjį ir padarydavo vairuotoję atsakingę už 
nuostolių atlyginimę.

Paskutinė diena registracijai atnaujinti yra 1980 m. vasario 29 diena.
Registruojant betkokį autovežimį, reikia turėti bent *100,000 draudę, 

galiojančię trečiam asmeniui (third party liability). Jei norite daugiau in
formacijų, pasiimkite knygelę autovežimių leidimų įstaigose ir vairuotojų 
tikrinimo centruose arba rašykite (telefonas "collect" 1-416-963-1111):

Consumer Information Centre 
Ministry of Consumer 
and Commercial Relations

555 Yonge Street 
Toronto, Ontario
M7A 2H6

jos senatoriaus Hajakawa įstaiga, 
panašiais reikalais, taipgi prašyda
mas remti rezoliuciją 200, kuri ne
trukus buvo priimta JAV senate.

"Amerikos Balso“ lietuvių skyriu
je A. Gustaitis turėjo ilgesnį pasi
kalbėjimą Lietuvos sienų klausimu, 
apie Kalifornijos lietuvių kultūrinę 
veiklą ir lietuvius Hollywoodo filmų 
pasaulyje.

Nuo 1978 m. A. Gustaitis veda 
pasitarimus su "Smithsonian Insti
tute" Vašingtone, stengdamasis jų 
skyriuje “National Air and Space 
Museum" išstatyti Darių-Girėną su 
"Lituanica” ir pagilinti jų skridl-'' 

(h**-;-- • ’i..> f

Frank Drea, 
Minister of Consumer 
and Commercial Relations
William Davis, Premier

Ontario 

mą per Atlantą. To muzėjaus direk
torius pažadėjo Darių-Girėną su 
“Lituanica" išstatyti 1980 m. muzė- 
juje, kuris nuolatos gausiai lanko
mas asmenų, atvykusių iš viso p- 
šaulio. Tokiu būdu Darius-Girėnas 
galės greičiau pakliūti j pasaulines 
aviacijos enciklopedijas ir kitus 
reikšmingus leidinius. Kr.

• “TEVISKRS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

Socialinė lygybė socialistinėje
valstybėje? B. VAIČAITIS

I

Socialistinės ir kapitalistinės santvarkos palyginamoji lentelė
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S. Korėja 0.9% 11.6 11.6 39 66 1.0 2664
P. Korėja 8.2 35.0 4.9 25 144 7.0 2715
Kinija 5.3 10.0 2.0 20 16 .0.1 2330
Taivanas 5.7 47.0 20.0 7 240 22.5 2791
Tanzanija 2.9 5.2 2.5 8 16 2.5 2002
Kenija 2.4 14.4 5.4 8 40 11.0 2114
Sov. Sąjungą 3.1 136.4 155.8 18 461 18.5 3542
JAV 1.6 401.7 273.4 3 1895 512.9 3504

Socialistinė filosofija yra 
grindžiama lygybės jieškojimu. 
Ji kaltina kapitalizmą užmirši
mu lygybės ir socialinio teisin
gumo principų. Esą kapitalisti
nėje sistemoje yra didelis skir
tumas tarp turtingųjų ir varg
šų, tarp privilegijuotųjų ir už
mirštųjų.

Tiesa, kapitalizmas nejieško 
tos problemos sprendimo. Jis 
siekia vis didesnės naudos — 
pelno iš gamybos proceso. Ir 
kai yra gėrybių gausa, tai ir 
vargšas kapitalistinėje visuo
menėje yra aprūpintas gana 
augštu pragyvenimo lygiu.

Socialistines idėjas bando įgy
vendinti radikali Pietų Jemeno 
vyriausybė, mažindama adminis
tracijos algas, pašalindama pra
bangines prekes. Kaip lygybės 
principo taikymo pavyzdį ga
lima paminėti Tanzaniją, valdo
mą socialisto Juliaus Nyerere, 
kuris progresyviniais mokes
čiais apdeda didesnes įmones 
pagal V. Europos socialdemo
kratų politiką.

Europos marksistinės-leninis- 
tinės valstybės lygybės įgyven
dinimu savo komunistinėje sis
temoje nebesidomi. Jugoslavi
jos socialistas Milovan Džilas 
nusiskundė komunistiniuose 
kraštuose išaugusia nauja bur
žuazija, kuri susidaro iš komu
nistų partijos pareigūnų, įmo
nių direktorių, meno ir sporto 
žvaigždžių.

Markso šūkį — pagal suge
bėjimus ir pagal reikalingumą 
komuništai praktiškame gyve

nime pamiršo. Tik jų agentai 
kapitalistinėse šalyse tebeskel- 
bia šias idėjas, viliodami aukas 
į savo bučių.

Yra tiesa, kad komunistinių 
valstybių galvos gauna mažes
nes algas, negu kapitalistinėse 
valstybėse. Pvz. Brežnevo mė
nesinė alga apytikriai — 2900 
rublių. JAV prezidento metinė 
alga $250.000. Bet toks palygi
nimas šiuo atveju netinka. Ko
munistinėse valstybėse atlygi
nimas pinigais valstybės 'galvai 
papildomas įvairiomis gėrybė
mis, kokias tik pasaulinėje rin-. 
koje galima gauti. Patarnavi
mai ir vasarvietės jam prieina
mi krašte pagal jo pageidavi
mus, nors jo valdiniai kenčia 
didelį taikumą reikalingiausių 
gyvenimui reikmenų. Komunis
tiniuose kraštuose partiečių pri
vilegijos teikia jiems prabangą 
ir augštą pragyvenimo lygį, 
nors algos nėra didelės. Viršu
tinių sluogsnių partiečiams pri
einamos specialios krautuvės, 
viešbučiai, vasarvietės ir kiti 
prabangos dalykai nemokamai, 
nors paprasti piliečiai tų privi
legijų neturi ir už pinigą negali 
jų gauti. Maskvoje, Granovskio 
gatvėje, yra be reklamos ir už
rašų sandėliai geriausios rūšies 
mėsos, vaisių ir kitų importuo
tų prekių, bet tik privilegijuo
tiems. Eilinis pilietis Ivanas ir 
Nataša negaus tokių prekių, pa
prastoje valstybinėje krautuvė
je. Į privilegijuotųjų sandėlius 
ateina apsipirkti adminislj-ąęi- 
jos viršūnės — “šiški”. Pagal 
amerikiečių žurnalistų surink
tus statistinius duomenis, so
cialinės lygybės atžvilgiu skir
tumas tarp Amerikos darbinin
ko ir įmonės direktoriaus yra 
mažesnis, negu tarp komunis
tinio krašto darbininko ir augš- 
to partijos administracijos par
eigūno.

Panašiai yra ir komunistinėje 
Kinijoje. Po komunistinės re
voliucijos Kinijoje kapitalistai 
pabėgo ar buvo išnaikinti, ir tų 
vilas užėmė komunistinis elitas. 
Pareigūnų žmonos vežamos į 
krautuves apsipirkimui valdžios 
šoferiais ir automobiliais. Jų 
vaikai turi gerai įruoštas spe
cialias mokyklas.

Planingas socialistinės vals
tybės- ūkis išaugina grandiozi
nę politinę biurokratiją, ūkio 
pažanga darosi neveiksminga, 
sunaikina darbo etiką, paneigia 
individo laisvę veikti pagal savo 
gabumus.

Palyginamoji lentelė rodo so
cialistinių kraštų atsilikimą, ta
čiau tai nereiškia, kad socializ
mas yra nykimo stadijoje. So
cializmas kaip idėja yra gerai 
įsitvirtinęs visuose žemynuose 
ir nerodo tendencijos silpnėti. 
Visos socializmo nesėkmės ro
do, kad jis išgyvena bandymų 
laikotarpį. Socialdemokratų pra
laimėjimas Švedijoje nereiškia, 
kad socialinis aprūpinimas Šve
dijoje bus konservatorių atšauk
tas. Biurokratinis tinklas ir vals
tybės pašalpos gali būti maži
namos, taipgi įmonių mokes
čiai, bet įvestas socialinis aprū
pinimas negalės būti panaikin
tas, nes demokratinėje valsty
bėje tokia vyriausybė pralai
mėtų rinkimus.

Kaikurie socialistinės ideolo
gijos Skelbėjai, pripažindami jos 
laimėjimus, visdėlto rezervuo
tai žiūri į socializmą praktinia
me gyvenime. Mat, istorija ro
do, kad juo daugiau valstybė 
stengiasi kontroliuoti visuome
nę. juo labiau individas yra du
sinamas. Pvz. centralizuotas 
planavimas Sov. Sąjungoje įve
dė kontrolę visose gyvenimo 
srityse, panaikino individualinę 
iniciatyvą ir užgniaužė žmo
gaus veikimo laisvę.

Vadinami “trečiojo pasaulio“ 
socialistai, kurie pertoli buvo 
nuėję, grįžta prie realaus šei- 
minikavimo. Pvz. Peru genero
las Jean Velasco Alvarado su

(Nukelta į 9-tą psl.) •
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Kai senovė prabyla dabarčiai
Senosios krikščionių literatūros antologija

J. KUZMICKIS
‘‘Krikščionis gyvenime” lei

dykla, sutelkusi pajėgią redak
cijos kolegiją, nuo 1967 m. kas
met išleidžia po brandžią kom
petentingų autorių studiją, lie
čiančią krikščionybę ir su ja su
sijusias problemas.

1979 m. ši leidykla išleido 
gražiai įrištą teologijos ir peda
goginių mokslų daktaro kun. Jo
no Gutausko senosios krikščio
nių literatūros antologiją — 
“Didžiųjų Bendrijos tėvų min
tys”. Ketverius metus dėstęs 
patrologiją — pirmųjų šimt
mečių krikščioniškąją literatū
rą — Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete bei Kolumbijos Me- 
dellino kunigų seminarijoje ir 
sekęs skurdžias šios srities lite
ratūros nuotrupas lietuvių kal
ba, pasiryžo “vietoj platesnės 
patristinės literatūros istori
jos.1-. . duoti Kat. Bendrijos tė
vų raštų ištraukų antologiją — 
rinkinį, liečiantį tikėjimo, doros 
ir krikščioniškosios pasaulėžiū
ros klausimus”.

Bendrijos tėvų reikšmė
Knygos pradžioje, kaip ir de

rėjo, autorius pateikia “seno
sios Bendrijos literatūros istori
jos įvadą” (25-60 psl.), supažin
dindamas su patrologijos sam
prata — tirti “Bendrijos tėvų 
bei rašytojų gyvenimą, jų raš
tus, jiems būdingas mintis” ir 
aptardamas, kas yra Bendrijos 
tėvai, kas daktarai ir kas Ben
drijos rašytojai, kurie, “liudy
dami ir gindami Bendrijos 
mokslą, tuo pačiu tampa Tradi
cijos (tikėjimo šaltinio) reiškė
jai bei nešėjai”.

Bendrijos tėvai ir rašytojai, 
vienbalsiai sutardami rašyti
niuose veikaluose paskirais ti
kėjimo klausimais ar šv. Rašto 
aiškinimu, padeda sudaryti “ne
klaidingą tikėjimo mokslo nor
mą”, nors to negalima teigti 
apie paskirų Bendrijos tėvų 
tvirtinimus: “Bendrijos Tėvo 
reikšmė ir jo autoritetas pri
klauso nuo jo mokytumo ir 
šventumo, nuo jo santykių su 
kitais Bendrijos tėvais ir nuo 
hierarchinės padėties”. Kartu 
autorius pabrėžia, kad Bendrijos 
Tėvų veikalai užima svarbią 
vietą graikų bei romėnų litera
tūros istorijoje dėl jų literatūri
nės vertės ir įtakos vėlesnei li
teratūros raidai.

Peržvelgęs patristikos istori
ją, jos raštų epistolarinę formą, 
autorius supažindina su II-jo 
šimtmečio apologetinės literatū
ros pradžia, kovojant su erezi
jomis (gnosticizmu, montaniz- 
mu, monarchizmu), trumpai su
mini senosios Bendrijos mokyk
las, lotyniškosios literatūros au
gimą. patristinės literatūros 
auksinį amžių ir jos saulėlydį. 
Kai “šiandienė krikščionija su
siskaldžiusi”, kai ekumeninis są
jūdis siekia “visiškos tiesos vie
nybės”, autorius reikšmingai 
klausia, • “koks tas krikščionijos 
išpažįstamų tiesų branduolys, 
kurį pažeidus, ji mirtinai suža
lojama”, — ir nurodo Šv. Rašto 
ir Bendrijos Tėvų raštų šalti
nius. Šv. Raštą, be abejonės, 
daug kas turi ir pasiskaito. Ben
drijos Tėvų raštų ištraukų lie
tuviškas vertimas, parūpintas 
kun. dr. J. Gutausko, papildys 
religinę žiniją, atskleis “ką pir- 
mtųjų šimtmečių Bendrija tikė

jo ir ką atmetė kaip prieštarin
ga Kristaus skelbtąją! Evangeli
jai”. .

Gilių minčių lobynas
Antrąją knygos dalį sudaro 

“Tėvų mintys”, kurios suskirs
tytos į 15 pagrindinių skyrių 
(Dievą, Tvariniją, Žmogų, Ap
reiškimą, Jėzų kristų, švč. Die
vo Motiną Mariją, Bendriją ir 
t. t.), o šie — į visą eilę pras
mingų teinu. Tai tikras gilių re
liginių minčių lobynas, kuriuo 
galės naudotis ne tik pamoksli
ninkai, bet ir visi, kurie yra su
sirūpinę “krikščionijos išpažįs
tamų tiesu branduoliu”. Kalba 
ar raštu liečiant religines tie
sas, ne tiek svarbu jas įvilkti į 
sklandu, įmantru stilių, kiek pa
gristi rimtais įtikinančiais argu
mentais. Šv. Jeronimas, Bendri
jos daktaras, rašydamas laišką 
kun. Nepocijanui, pažymėjo: 
“Kunigo žodis privalo šv. Rašto 
žavingumą iškelti. Neprivalai 
būti deklamatorius nei plepys. 
Tavo pamoksle turėtų pasireikš
ti šventasis mokslas ir Dievo pa
slapčių pažinimas. Tuščiais žo
džiais švaistymąsi ir liežuvio 
miklumu nepatyrusių žmonių 
nuostaba kelti palikime nemok
šoms” (215-216 psl.).

Kun. dr. J. Gutauskas įžango
je prisipažįsta, kad Bendrijos 
Tėvų raštų ištraukas verčiant 
jam rūpėjo “nenutolti nuo teks
to minties, prisitaikyti kiek ga
lima prie autorių stiliaus, bet 
vertimas vis tiek atliktas ne be 
trūkumų” (20 psl.). Kai mūsų 
kalba turtinga veiksmažodžiais, 
kurie sugyvina stilių, galbūt ir 
paskutinio, ką tik cituoto šv. Je
ronimo sakinio mintį galima bu
vo paryškinti, atsisakius daikta
vardinio (“švaistymąsi”) logi
kos kirčio: “Švaistytis tuščiais 
žodžiais ir nepatyrusius žmones 
stebinti mikliu liežuviu palikime 
nemokšoms”. Kitas daiktavardi
nio vertimo pavyzdys: “Prieš 
viešą puolimą širdyje įvyksta 
nematomas nutolimas” (65 psl.). 
Skaitytojui taip ir neaišku, ar 
pirma, negu viešai puolama, šir
dis nejučia nutolsta, ar širdis 
pradeda tolti, kai viešai puola
ma. . .

Kelios pastabos
Gaila, kad autorius nesinau

dojo Lietuvoje 1973 m. išleistu 
nauju Psalmyno vertimu. Vers
damas Hilarijaus ištrauką, pa
teikia grubų ir nestilingą 139 
psalmės vertimą: “Kur aš eisiu 
tolyn nuo tavo dvasios? Ir kur 
bėgsiu nuo tavo veido? Jei ženg
čiau aukštyn į dangų, tu esi te
nai; jei išsitiesčiau gelmėse, tu 
čia!” Naujasis tos psalmės ver
timas daug stilingesnis, vaizdin- 
gesnis ir įdomesnis: “Kur aš pa
sislėpsiu nuo tavo dvasios, kur 
nuo tavo veido pabėgsiu? Jei 
žengsiu į dangų, ir tu tenai būsi, 
jei leisiuos mirties karalijon, ta
vęs neišvengsiu”.

Nevienodai autorius naudoja 
mažąsias ir didžiąsias įvardžių, 
žyminčių Dievą, raides: “Dievas 
gelbsti tuos, kurie į jį kreipia
si”, o sekančiame sakinyje: 
“Kurie gi nuo Jo nusigręžia” 
(65 psl.). . . Tą patį nevienodu
mą randame ir 79 psl.: “Dieve, 
Tu kalbi mums apie gera”. . ., 
bet: “Dieve, tu šauki mus į na
mus tiesiu taku”. Vienur (30 
psl.) Bendrijos tėvai rašomi ma-

Menas ir moralė
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Meno vartotojo vaidmuo
Jeigu kūrėjas tampa atsakin

gu už moralinės tikrovės vieno
ki ar kitokį vaizdavimą meno 
kūrinio gimimo fazėje, tai me
no vartotojas (skaitytojas, žiū
rovas, kritikas) tampa daugiau 
ar mažiau moraliai atsakingu 
kūrinio pabudinimo fazėje: ta
da, kūrinį pažadinęs ir jį papil
dydamas pagal savo patirtis bei 
savo pasaulėjautą, vartotojas jį 
užbaigia psichiškai. Tada taip 
pat prasideda meno ir literatū
ros kūrinio interpretacija, nes 
autoriaus ir jo kūrinio vartotojo 
mintys bei jausmai gali daugiau 
ar mažiau nesutapti bei išsiskir
ti. Interpretuojant kūrinį/daž
niausiai įvyksta nesusipratimų 
tarp jo autoriaus ir meno varto
tojų. Kritikai mėgėjai kartais 
taip stipriai užsimoja interpre
tuoti literatūros kūrinį, jam pri
dėdami savų faktų bei nepaisy
dami autoriaus duomenų, kad 
šituo jam suteikia visai saviva
lišką prasmę. Kaip šitokios in
terpretacijos neseną (1978 m.) 
pavyzdį galima nurodyti 2. Mik
šio straipsnį “Drauge” apie 

žąja raide, kitur (60 psl.) — di
džiąja.

Visur Bažnyčią vadindamas 
Bendrija, autorius kaikur grįž
ta prie senųjų terminų: “Romos 
bažnyčia” (39 psl.), “apie baž
nyčios vienybę” (52 psl.,) “seno
ji bažnytinė literatūra” (52 psl.) 
ir pan. Gal ir “presbiterių” ter
miną vertėjo sulietuvinti (41 
psl.), vienodai rašant misionie
rių (plg., 48 psl.: “misijonierių” 
ir “misionierių”).. Reikėtų ir 
“Mišių laikymą” (59 psl.) pa
keisti žymiai prasmingesnių ir 
tikslesniu “aukojimu”.

Pasitaiko ir korektūros klai
dų, nes niekas nepatikės, jog šv. 
Tomas Akvinietis mirė, sulau
kęs 396 metų (plg., 28 psl.). 
šimtmečius gi esame įpratę žy
mėti romėniškomis skaitlinėmis 
(taigi, ne “2-ji šimtmeti”, o 
II-jį).

Tačiau tai tik mažmožiai, ku
rie jokiu būdu nesumažina šios 
kun. dr. J. Gutausko nepapras
tai vertingos knygos reikšmės. 
Ja džiaugdamiesi naudosis ku
nigai ir visi tie. kurie norės pa
gilinti religinę žiniją ir išryškin
ti tikėjimo tiesą. Gražiai rašė 
šv. Jeronimas Eustachijui:

“Neleisk blogoms mintims įsi
galėti. Neleisk joms ateiti, kad 
sąmyšį sukeltų. Užmušk priešą, 
kol dar yra silpnas. Geriau iš 
pat šaknų blogį išrauti” (242 
psl.).

Kun. dr. Jonas Gutauskas. DI
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“Nuo seno žinomas tiesas ir at
stovavimą Lietuvai”.*

Jeigu romano ar apysakos 
vaizdai, jų herojų veiksmai bei 
mintys, kurie buvo reikalingi 
kūrinio idėjai išreikšti bei jo 
vienybei sukurti, autoriaus bu
vo pergyventi kaip doroviškai 
neutralūs, o juos pabudinda
mas ir nuodėmingai nuspalvin
damas skaitytojas pradėtų jais 
gėrėtis arba piktintis kaip nuo
dėmingais, šiuo atveju jis turė
tų kaltinti pats save — perjaut- 
rią savo vaizduotę ir jos asocia
cijas. Šitokie dvilypiai nesusi
pratimai tarp dailės, teatro ir li
teratūros kūrėjų bei meno var
totojų dažniausiai kyla dėl ero
tinės tematikos vaizdų bei įvai
rių nuogybių, nes nevisi žmonės 
vienodai atsparūs socialiojo sek- 
sualino instinkto vilionėms bei 
jo slaptiems kutenimams.

Bet ką pasakyti tokiam jau
nuoliui, kuris, stovėdamas prieš 
pusnuogės deivės paveikslą, pa
siskųstų, kad šis kūrinys jį pik
tina? šiuo atveju geriausiai at
sakyti: “Nežiūrėk! Ypač nežiū
rėk, jeigu pradedi domėtis sa
vo kūnu, o ne atvaizduotos dei
vės statula arba jos paveikslu, 
ne jo prasme, ne jo linijų graci
ja ar jo spalvų kompozicija bei 
jų originalinėm savybėm. Bet 
jeigu pradedi domėtis savo kū
no juslėmis, būtų verta paklaus
ti, ar prieš tave dailiojo meno 
kūrinys, o gal jau pramoginio 
pusiau taikomojo erotinio meno 
dirbinys?” Atrodo, kad visada 
svarbu prisiminti du dalyku: 
viena, riba tarp dailiojo ir pra
moginio meno kūrinių visada 
pasilieka aiškiai nenubrėžta bei 
palikta individualiam žmonių 
jautrumui; antra, pramoginio 
meno kūrinių visada būna žy
miai daugiau negu dailiųjų.

Be to, taikomojo ir pramogi
nio meno gausūs autoriai nere
tai būna įžūlūs su išpūstomis 
pretenzijomis į augštąjį meną: 
jie pirmieji veržiasi į parodas, 
teatrų scenas ir spaudos leidyk
las, dažnai susiorganizuodami 
triukšmingų reklamų. Be abejo
nės, jų veržlumo negalima 
smerkti ir laikyti blogybe: svar
bu, kad jų kūriniai nebūtų tik 
madų sekimas ir nedemorali
zuotų nekritiškos visuomenės 
vis kaip eksperimentai prieš bū
simus šedevrus”. Į tai reiktų at
siliepti: tegu eksperimentuoja 
mokslininkai ir įvairūs techni
kai, gi rašytojai ir kiti dailiojo 
meno kūrėjai tegu pasistengia 
sukurti šedevrų, o jeigu ne še
devrų, tai bent “pilnakraujų” 
dailiųjų kūrinių, nes jie labiau
siai praturtina tautą.

Didaktinis menas
Mažiau moralinių rūpesčių 

bei nesusipratimų kelia visuo
menei didaktinis menas, kurio 
uždavinys ne tiek žadinti grožio 
jausmą, kiek ko nors pamokyti. 
Tai seniausias menas. Nuo egip
tiečių ir graikų senovės iki re
nesanso laikų beveik visas me
nas buvo daugiau ar mažiau di
daktinis: statulomis, reljefais, 
freskomis, knygomis mokė žmo
nes kokių nors gėrybių — tiesų 
ir pareigų.

Ir dabar miestų skveruose 
stovi didelės statulos, kurios 
primena stambius istorinius įvy
kius arba vaizduoja žymias as
menybes, kad jas tautos vaikai 
gerbtų ir stiprintus!. Taip pat 
kapinėse kuriami statuliniai pa
minklai, kuriais giminės pager
bia jiems brangius mirusius su 
jų dorybėmis, šiais laikais dar 
daugiau būna knygų, paveikslų^

Po sėkmingo koncerto, surengto N. Pr. Marijos vienuolijos rėmėjų Toronte: 
sol. DANA STANKAITYTE ir akomp. JONAS GOVĖDAS Nuotr. St. Dabkaus

Dr. Jonas Grinius
piešinių, kino filmų, kuriais no
rima vaikams ir jaunimui įkvėp
ti ne tik gerų darbų bei gražių 
jausmų meilę, bet taip pat duo
ti ir praktinių informacijų. Ti
kinčiųjų religinei sąmonei stip
rinti šventovės puošiamos reli
ginėmis statulomis ir paveiks
lais.

šis didaktinis menas, kaip ir 
pramoginis, neturi aiškių ski
riamųjų ribų nuo dailiųjų me
nų. Todėl didaktiniai kūriniai, 
su dideliu įkvėpimu augštinan- 
tieji nepraeinančias visažmogiš- 
kas dorybes bei jausmus, įkū
nytus medžiagoje kūrėjų indi
vidualia technika, gali pakilti 
ir pakyla iki dailiojo meno augš- 
čio, kur nebežinia kas nusve
ria — grožis ar pamokomieji 
tikslai, šitokia yra Marijos Peč- 
kauskaitės apysaka "Sename 
dvare”.

Vienaip žiūrint. “Sename dva
re” gali būti suprastas kaip po
mirtinis paminklas rašytojos 
motinai su jos anksti mirusiais 
vaikais. Tai būtų lyg didaktinis 
kūrinys. Bet, antra vertus, ši 
apysaka įkūnija visažmogiškus, 
kilnius bei jautrius sielos po- 
skrydžius, išreikštus gyva bei 
subtilia forma ir individualia 
technika, privalomomis dide
liems dailiojo meno kūriniams. 
Todėl ją priskiriame dailiajai li
teratūrai. šito negalime padary
ti, kalbėdami apie tos pačios M. 
Pečkauskaitės “Vincą Stonį”. 
Tai didaktinė apysaka, nes jos 
svarbiausias tikslas — pamoky
ti šeiminių ir patriotinų dory
bių, kurioms turi tarnauti gro
žinės priemonės.

Tačiau šitoks didaktinis me
nas dažnai susilaukia pašaipaus 
priekaišto, esą jis pasaldina ir 
pagražina melą. Tai rimtas prie
kaištas, nes didaktiniuose kūri
niuose žmogiškoji tikrovė daž
nai stilizuojama pagal dvi stam
bias gėrio ir blogio schemas. 
Tuo tarpu žmonių gyvenimas 
yra daug sudėtingesnis: jo gilio
sios tiesos dažniausiai schemo
mis neatskleidžiamos. Todėl ši
toks didaktinis menas, kuris 
verčiasi tik gėrio ir blogio 
schemomis, neretai prieš auto
rių norą nusikalsta melu. Šito
kio meno kūrėjai neturėtų pyk
ti, jei kas nors iš jų pasišaipo, 
kad jie Jjvelniai praktikuoja se
niai pasmerktą dėsnį: geras tiks
las pateisina betkokias priemo
nes. Laimei, kad tarp didakti
nės literatūros ir meno kūrėjų 
pasitaiko nemažai tikrų talen
tų, kurie aną pseudo tiesą daž
nai paverčia iliuzija, nes jie su
geba surasti auksinį vidurį tarp 
grožio ir pamokomų tiesų.

Nors šiame netrumpame' 
straipsny stengiausi vispusiškai 
pažvelgti į meno bei moralės 
santykius, tačiau ar juos pa
tenkinamai nušviečiau? Todėl 
skaitytojų atsiliepimai man bū
tų Įdomūs.

"Ten priekaištaudamas dr. J. 
Griniui, kam šis interpretavęs Icc. 
Mero “Striptizą" taip, tartum “lie
tuvių literatūra turėtų pirmąjį kū
rini apie prostitutes, pirmąjį savo 
pornografinį romaną", 2. Mikšys vi
sai nepaiso, kad Meras pirmajame 
savo romano sakiny yra parašęs: 
“Etjenas Moro....... viengungis nuo
jaunystės- bendraująs su moterim 
tiktai viešnamiuose”. Nors per savo 
turistinę kelionę iš Paryžiaus iki 
Romos ir atgal centrinis “Striptizo” 
herojus šešiuose miestuose (kiekvie
name jų) susitiko su įvairių amatų 
trimis moterimis ir paleistuvavo su 
chiromantėmis ir baro merginomis 
(su šiomis net du kartu į dieną), 
2. Mikšys visdėlto teigia, kad "kny
goje tik viena mergina”.
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KLEVELANDO STUDENČIŲ AN
SAMBLIS “Nerija", vadovaujamas 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės, aplankė 
Niujorko lietuvius. Ansamblį sudaro 
13 dainininkių, vadovė ir pianistė. 
Kultūros Židinyje įvykusiame kon
certe įvadinį žodį tarė šį centrą tvar
kančios Lietuvių Kultūros Fondo 
korporacijos pirm. A. Vakselfs. Dvie
jų dalių programoje daugiausia 
skambėjo Lietuvos kompozitorių kū
riniai — K. Kavecko, J. Bašinsko, J. 
Gaižausko, V. “Paketvro, V. Bagdono, 
L. Povilaičio, M. Vaitkevičiaus, A. 
Raudonikio, T. Makačino, G. Kupre
vičiaus, M. Noviko ir B. Gorbulskio. 
Išeivijai atstovavo L. Simučio "Pa
vasario rytas“, ansambliui A. Biels- 
kaus pritaikyta daina "Prie gintaro 
jūros", vadovės R. Kliorienės — 
"Paskutinis sekmadienis”. Koncerto 
rengėjų vardu “Nerijai” padėkojo 
A. Balsys.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLŲ 
AKADEMIJOS Čikagos židinio su
sirinkime Jonas Dainauskas skaitė 
paskaitą apie Lietuvos teisės istori
joje gilius pėdsakus palikusį ispaną 
Petra Roizijų. Teisės studijas baigęs 
Italijoje, jis buvo pakviestas dėstyti 
romėnų teisės į Krokuvos universite
tą ir apie 1551 m. persikėlė į Lietu
vą. Čia jis suredagavo Medininkų 
kapitulos statutą, buvo pakviestas į 
komisiją paruošti “Lietuvos statuto” 
antrosios laidos. J. Dainausko nuo
mone, greičiausiai P. Roizijaus dėka 
“Lietuvos statute” jaučiama romėnų 
teisės įtaka.

JUOZO BRAZAIČIO — AMBRA
ZEVIČIAUS RASTUS keliais tomais 
išleis “Į Laisvę” fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti. Autorius yra miręs 
prieš penkerius metus, jo raštai iš
sklaidyti periodiniuose nepriklauso
mos Lietuvos ir išeivijos leidiniuose. 
Jų surinkimu ir redagavimu rūpina
si Alina Skrupskelienė ir Česlovas 
Grincevičius. Spėjama, kad susidarys 
net keli tomai. Pirmasis jau paruoš
tas ir atiduotas /spaudai. Jame su
telkti J. Brazaičio rašiniai apie J. 
Tumą-Vaižgantą, A. Dambrauską- 
Jakštą, S. Daukantą, K. Donelaitį, A. 
Baranauską, V. Pietarį, G. Petkevi- 
čaitę-Bitę, M. Valančių. K. Pakalniš
kį, abi Lazdynų Pelėdas — S. Pšibi
liauskienę ir M. Lastauskienę, J. Lin- 
dę-Dobilą ir A. Smetoną.

VELIONIES PROF. DR. VLADO 
JUODEIKOS veikalo “Didžioji iliu
zija arba marksizmas teorijoje ir tik
rovėje” II tomą išleido jo žmona. 
Kpyga, turinti 687 psl., atspausdinta 
Tėvų pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne, įrišta į kietus viršelius. 
Jos kaina — $15v Abu tomus galima 
gauti pas Alfą Pažiūrienę, 1284 Live 
Oak Dr., Anaheim, Cal. 92805, USA. 
Siame veikale prof. dr. V. Juodeika 
išsamiai nagrinėja komunizmo vaid
menį, pirmajame tome pagrindinį 
vaidmenį skirdamas Marksui ir teo
riniams komunizmo pagrindams, an
trajame — žmonijos skauduliu tapu
siai komunistinės sistemos praktikai.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO filmą, apimantį kongre
sinius įvykius Britanijoje ir V. Vo
kietijoje, paruošė ir savo lėšomis pa
gamino inž. Ričardas Tautvaišas, pri
klausantis V. Vokietijos filmuotojų 
sąjungai. Filmui yra panaudoti au
tentiški kongreso garso įrašai. Do
kumentinis filmas du kartus buvo 
parodytas 1979 m. lapkričio 23-25 
d.d. Romuvoje įvykusiame Vokieti
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungos su
važiavime: pirmąkart — jaunimui, 
antrąkart — lietuvių visuomenei.

ASTUONIŲ TAUTŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA netrukus Čikagoje iš
leis "Ateities” leidykla. Ją sudarė 
ir eilėraščius lietuvių kalbon išver
tė Tomas Venclova. Antologijon 
įtraukti anglų, amerikiečių, prancū
zų, austrų, ispanų, graikų, lenkų ir 
rusų poezijos atstovai. Kaikurie jau 
yra tapę pasaulinės literatūros klasi
kais, o kiti — tik dabar beiškylan
tys abiejose geležinės uždangos pu
sėse.

SOL. LAIMOS STEPAITIENES 
dainų ir operų arijų rečitalį Los An
geles Sv. Kazmiero parapijos salėje 
surengė birutietės. Dainavimo studi
jas ji yra pradėjusi pas Kauno ope
ros baritoną Joną Būtėną (jo moki
niu yra buvęs ir čikagiškis tenoras 
Stasys Baras), o vėliau jas tęsė pas 
žymius dainavimo pedagogus Euro
poje. Jos koncertas Los Angeles lie
tuviams buvo debiutinis. Dalis kon
certo pelno paskirta Jono Būtėno 
vardo stipendijų fondui, kuriuo ga
lės pasinaudoti lietuviškasis jauni
mas, norintis studijuoti vokalinį 
meną. Savo rečitalį sol. L. Stepaitie- 
nė pradėjo tarptautine klasika: sop
rano arijomis iš G. Donizetti “Mei
lės eliksyro", G. Puccini “Bohemos”, 
G. Rossini “Sevilijos kirpėjo”, J. 
Masseneto “Elegija", E. Griego 
“Solveigos daina" ir P. Tosti “Ide
alu”. Antrojoje dalyje atliko lietu
vių kompozitorių —'V. Jakubėno, J. 
Gruodžio, D. Andrulio, K. Kavecko, 
G. Gudauskienės ir A. Vanagaičio 
dainas. Viršprograminei koncerto 
užsklandai pasirinko G. Puccinį ir F. 
Schubertą. Spaudoje rašoma, kad sol. 
L. Stepaitienė yra koloratūrinis so
pranas, tačiau jos rečitalyje vyravo 
lyriniam sopranui skirti kūriniai. 
Akomponavo žymioji Los Angeles 
lietuvių pianistė Raimonda Apeiky- 
tė. Koncerto proga taipgi buvo su
rengta audėjos Julijos Slapelytės 
tautinių drabužių, juostų, pagalvėlių 
paroda. ,

VIII JAME SĄJUNGINIAME TE
LEVIZIJOS FILMŲ festivalyje Ba
ku mieste Lietuvos televizijai atsto
vavo du filmai. Pagrindinį prizą mu
zikinių filmų grupėje laimėjo “Dai
nuoja Giedrė Kaukaitė". Šio filmo- 
koncerto scenariste ir -režisorė yra 
J. Janulevičiūtė, operatoriai — A. 
Virbickas ir E. Narūnas. Festivalio 
vertintojų diplomas paskirtas doku
mentiniam filmui “Neramus charak
teris", kurį sukūrė scenaristas ir rež.
V. Puplauskis su operatorium R. Ta- 
mariūnu.

DESIMTASIS KAIMIŠKŲ KAPE
LŲ KONKURSAS "Grok, Jurgeli" 
įvyko Kauno sporto halėje. Varžėsi 
net 22 saviveiklinės grupės iš pa
grindinių Lietuvos miestų bei rajo
nų ir svečiai iš Gudijos. Atskirose 
kategorijose konkurso laureatais bu
vo paskelbti: Kauno taksių parko ka
pela "Santaka", Sakių rajono Lukšių 
kultūros namų atstovai, o muzikantų 
muzikanto vardą išsikovojo eržvilkie- 
tis A. Jonušas. 2iūrovų prizas už nuo
širdumą įteiktas Vilniaus universi
teto kapelai. Kompoz. M. Urbaitis 
laimėjo prizą už šiam konkursui su
kurtą geriausią muzikos kūrinį “Pas
toralė". Konkursas užbaigtas dideliu 
koncertu.

KOMPOZ. PROF. EDUARDO 
BALSIO amžiaus šešiasdešimtmetis 
buvo paminėtas specialiu jo kūrinių 
koncertu 1979 m. gruodžio 20 d. Vil
niaus filharmonijoje. Su jo muzikine 
ir pedagogine veikla dalyvius supa
žindino muzikologė O. Narbutienė. 
Sukaktuvininko kūrinius atliko sim
foninis filharmonijos orkestras, so
listai, "Ąžuoliuko” berniukų ir jau
nuolių choras..

KAUNE IR VILNIUJE GASTRO
LIAVO simfoninis Čekoslovakijos 
radijo orkestras iš Prahos, kur če- 
koslovakai turi net tris simfoninius 
orkestrus. Svečiai, diriguojami vyr. 
meno vadovo F. Vainaro, atliko A. 
Dvoržako uvertiūrą "Karnavalas”,
W. A. Mozarto "Koncertą valtornai 
ir orkestrui Es-dur" su sol. M. Pet
ru, čekų kompozitoriaus B. Marti
nu “Šeštąją simfoniją”.

VILNIAUS PEDAGOGINIO IN
STITUTO literatai kasmet surengia 
konkursą, kurio rezultatai paskelbia
mi specialiame vakare. 1979 m. veik
lai buvo skirtas "Literatūrinio ru
dens 79" renginys lapkričio pabaigo
je. Vertintojų komisijos pirm, poe
tas M. Martinaitis lauretais paskelbė 
lituanistus: poetę ir prozininkę R. 
Kaulinskaitę, poetus — L. Katiną, 
N. Drungaitę, S. Laurinčiukaitę. 
Daugiausia vilčių ateičiai teikia R. 
Kaulinskaitės prozos bandymai.

ANTROJI TARPKLUBINĖ FOTO
GRAFIJOS PARODA “Amžininko 
pasaulis” Gardine buvo gavusi apie 
600 nuotraukų, iš kurių buvo atrink
ta 160. Lietuvos fotografų pateikti 
darbai buvo įvertinti medaliu ir pir
mojo laipsnio diplomu. Medalius lai
mėjo: šiaulietis V. Mikalauskas, kau
niečiai R. Rakauskas, A. Marijaus1 
kas ir R. Linionis iš Kapsuko (Ma
rijampolės). Specialų prizą gavo 
šiaulietis A. Bareišis. Parodos diplo
mus parsivežė V. Koreškovas, V. 
Straukas, A. Vileikis ir Z. Bulgako
vas.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
savo repertuarą papildė inažiesiems 
žiūrovams skirta Brazilijos drama- 
turgės M. K. Mašadu pjese “Žydra
sis arkliukas”. Premjerinį spektaklį 
paruošė jaunasis rež. R. Tuminas, 
neseniai Vilniaus dailės institutą 
baigęs dail. R. Jusionis, o muziką 
sukūrė kompoz. F. Latėnas.

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ 
SAVIVEIKLINIŲ FILMŲ FESTIVA
LIS, trukęs dvi dienas, įvyko Vilniu
je. Specialų Lietuvos kino studijos 
prizą laimėjo Prieno pijonierių na
mų kino mėgėjai už geriausią vaidy
binį filmą antikarine tema “Ne!” Ki
ti prizai paskirti: už geriausią do
kumentinį filmą “Gamta — mūsų 
namai" — Utenos rajono Užpalių 
vidurinės mokyklos moksleiviams, 
už pieštinius filmus "Stimulas”, "Lai
kas, žemė, žmogus” — Panevėžio 
miesto saviveiklinei vaikų kino stu
dijai "Aitvaras".

FOLKLORINIAM VILNIAUS UNI
VERSITETO ANSAMBLIUI, įsteig
tam 1968 m., vadovavo A. Ragevičie
nė, L. Burkšaitienė, o dabar jau ke
lintus metus vadovauja muzikologė 
Zita Kelmickaitė. Ansamblis yra pa
ruošęs tokių vertingų programų, kaip 
"Viešės", “Lietuva — dainų kraš
tas”, "Supkit, meskit mani jaunų”. 
Paskutiniame koncerte buvo atlikta 
nauja programa “Darbo tautosaka”, 
kurion pirmą kartą įsijungė ir ins
trumentinė grupė, vadovaujama mu
zikologo A. Karaškos, su daudytėmis, 
lumzdeliais, šiaudo birbynėmis, skra- 
baliukais, žaržolais, daužomu metali
niu vamzdžiu, didžiuoju būgnu. Dai
nos buvo atliekamos kaimiškais bal
sais. Koncerto aprašyme minimos 
pagavios augštaičių dainos "Gieda 
gaideliai,' ryliuoja”, "Avižėla”, dzū
kiškos — "Bėga vilkas per barų”, 
"Dai kuris laukas skumba”{ žemaitiš
ka — “Tekėk, mergele”.' Naujojoj 
programoj taipgi netrūko senųjų su
tartinių, pasakojamosios darbo tau
tosakos pavyzdžių. Seniesiems šo
kiams atstovavo žemaitiškas "Seinas” 
ir “Patrepsienis", a u g š t a i t iš k a s 
“Trepsiukas". Šiuos šokius surado 
patys studentai kraštotyrininkų eks
pedicijose. “Seinas” seniau buvo šo
kamas Luokėje, “Trepsiukas” — 
Zarasų rajono Avilių kaime. V. Kst.
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HOLKWnj R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

ISLINGTON • EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vienaaugštis; vi
sai nauji kilimai, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu 
įvažiavimu; tuojau galima užimti. Turim dar keliolika namų tame 
pačiame rajone.
PRINCE EDWARD DR. • BLOOR, dviejų augštų 6 kambarių atskiras 
namas, kvadratinio plano, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu.
BABY POINT rajone, 6 kambarių atviras namas, moderni virtuvė, už
baigtas rūsys, kvadratinis planas, 2 prausyklos, dvigubas garažas, pra
šoma kaina $89,900.
JANE - ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas; alyva šildomas; gara
žas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina tik $59,900: skubus parda
vimas.
INDIAN ROAD ■ HIGH PARK, palikimas, 7 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 prausyklos, vandeniu-alyva šildomas; dvigubas 
garažas.
SCARLETT ROAD • LAMBTON SQUARE, 6 kambarių bendranamis 
(condominium) — •’penthouse"; 2 prausyklos, centrinis vėsinimas-šil- 
dymas; didžiulis balkonas: vaizdas į golfo aikštyno pusę, puikus vaizdas.
SOUTH K1NGSWAY, 6 kambariai bendranamyje (condominium), 2 
prausyklos, plaukiojimo baseinas, pirtis ir t.t.; arti susisiekimo bei 
krautuvių.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.

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

namų 239-5923 namų 769-9356

Vaikučiai laukia Kalėdų senelio dovanų Kūčių vakarienės metu Toronto Lietuvių Namuose Nuotrauka B. Tarvydo

Kanados įvykiai

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA 
Tel. (813) 360-0490 

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ, 
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta "barbecue", balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 11%% 
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ir namų s-tas 11 %
taupomųjų s-tų 10 %
spec. taup. s-tų 11%% 
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS Iš: 
asmenines 13%%
mortgičius 13 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

Nemokomo viig noriu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidos. 
Nemokomos čekių ir suskaitę patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos 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 REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

Virusui e TELEVISIONĮ, Į Į Į Savininkai — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam “ADMIRAL” ir kitų firmų televizijas 
bei "stereo” aparatus. Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1042 MaHawo Ava., Mlrrinaaga, L4X IKI, tol. 279-43711
Važiuoti j vakarus Dundas St, W. nuo 427 kelio 1 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųių šviesų (j pietus) Wharton Way, valiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotoqrafas SpeciQlistos portretų, 

y . . vestuvinių ir vaikų
Petras Žemaitis, nuotraukų, {rėminimai

ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place)

Tel. 249-3 I 77g po 6 valandos vakaro 248-9564

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Reformuoti siūloma ir augš- 

čiausiąjį teismą, paliekant jam 
dabartinius 9 narius, tačiau rei
kalaujant, kad 3 būtų iš Kvebe
ko provincijos. Vyriausio teisė
jo pareigas pasikeisdami eitų 
Kvebeko atstovas ir angliškųjų 
provincijų atstovas. Dokumen
tas “Naujoji Kanados federaci
ja” siūlo gerokai praplėsti pro
vincijų teises. Pirmiausia joms 
reikalaujama pavesti visus so
cialinius reikalus, įskaitant pen
sijų fondus ir netgi nedarbo 
draudą. Visi žemės ir pakrančių 
turtai būtų visiškoje provinci
jų kontrolėje. Jos taipgi kontro
liuotų šeimų, skyrybų, jaunųjų 
nusikaltėlių įstatymus, perimtų 
savo teritorijose esančius fede
racinius kalėjimus, skirtų augš- 
tesniųjų teismų teisėjus, daug 
kur savais policininkais pakeis
tų RCMP policiją, įskaitant net 
ir narkotikų įstatymo priežiū
ra. Kriminalinės teisės įstatymų 
paruošimas paliekamas federa
cinei vyriausybei, o jų vykdymą 
reikalaujama atiduoti provinci
joms. Tai yra tik dalis pagrin
dinių naujojo dokumento para
grafų. “Naująją Kanados federa
ciją” turės patvirtinti Kvebeko 
liberalų partijos suvažiavimas 
vasario 29 — kovo 2 d.d. Libe
ralų pasiūlyta federacijos refor
ma yra kietokas riešutas. Daug 
kam atrodo, kad federacinei vy
riausybei jau ir dabar yra sun
ku tvarkytis su provincijoms, o 
joms reikalaujama dar didesnių 
teisių. Federacinės vyriausybės 
veiklą beveik visiškai galėtų pa- 
ralyžuoti siūlomoji Federacijos 
Taryba su savo veto teise, nes 
joje jokio balso neturėtų cen
trinė valdžia. Tenka nuogąstau
ti, kad tokioje sistemoje, pro
vincijoms įsisūbavus, galėtų 
prasidėti Kanados, kaip valsty
bės, subyrėjimas.

Afganistano įvykiai Kanadą 
užklupo labai nepatogiu laiku, 
kai yra prasidėjęs rinkiminis 
vajus į federacinį parlamentą. 
Ministeris pirm. J. Clarkas su
laikė Afganistanui teikiamą $3 
milijonų paramą ir atsisakė pri
pažinti sovietų sudarytą naują
ją vyriausybę. Numatytom sank
cijom prieš Sov. Sąjungą pagal
bos laukia JAV prez. J. Car- 
teris. Liberalų opozicijos vadas 
perspėjo J. Clarką, kad jis ne
prisiimtų jokių įsipareigojimų 
be pasitarimo su abiem opozici
nėm Kanados partijom. Pasak 
P. E. Trudeau, ministerio pirm. 
J. Clarko vyriausybė, būdama 
prie naujų rinkimų slenksčio, 
tokiems įsipareigojimams netu
ri konstitucinės teisės. Į šį P. E. 
Trudeau perspėjimą konserva
toriai ir spauda reagavo 1974 
m. duomenimis. Tada dėl biu
džeto buvo nuversta ministerio 
pirm. P. E. Trudeau vyriausybė, 
kuri rinkiminio vajaus laikotar
pyje padarė net keletą santy
kius su užsieniu liečiančių 
sprendimų. Dėlto ministeris 
pirm. J. Clarkas laikosi nuomo
nės, kad jo vyriausybė turi pil
ną teisę spręsti neatidėliotinus 
reikalus, o tai sričiai priklauso 
įvykiai Afganistane ir sankcijos 
Sovietų Sąjungai. Lig šiol iš 
abiejų opozicinių partijų aš
triausiai prieš Sovietų Sąjungą 
pasisakė tik socialistų vadas E. 
Broadbentas. Jis pasiūlė origi
nalų sumanymą, kad Kanada 
reikalautų olimpiadą iš Mask
vos perkelti į Montrealį ar kurį 
nors kitos šalies miestą, turintį 
olimpiadai reikalingus įrengi
nius. E. Broadbento nuomone, 
pasaulinė olimpiada negali įvyk
ti valstybėje, kuri atliko tokį 
barbarišką aktą prieš Afganista
ną.

Federacinio parlamento rin
kimams 1979 m. gegužės 22 d. 
daug įtakos turėjo televizijos 
transliuoti trijų partijų vadi} de
batai. Juose savo pozicijas at
skleidė P. E. Trudeau, J. Clar
kas ir E. Broadbentas. Tokio pa
ties formato debatus televizijos 
bendrovės pasiūlė ir šiems rin
kimams. Šį kartą jos betgi susi
dūrė su netikėta kliūtimi — li
beralų partija ir jos vadovybėn 
grįžusiu P. E. Trudeau. Pasiū
lymą priėmė konservatoriai ir 
socialistai, o griežtai atmetė li
beralų atstovas senatorius K. 
Davey. Jis nori, kad būtų pra
vesti įvairias problemas liečian
tys pokalbiai tarp tų sričių spe
cialistais laikomų trijų partijų 
atstovų. Atmesdamas bendrus 
trijų vadų pokalbius, K. Davey 
pasiūlė tris atskirus jų susitiki
mus: P. E. Trudeau — su J. 
Clarku, P. E. Trudeau — su E. 
Broadbentu ir J. Clarko — su 
E. Broadbentu. Šie pasiūlymai 
buvo nepriimtini televizijos 
bendrovėms, nes jų įgyvendini
mas pareikalautų perdaug laiko. 
1979 m. rinkimų trijų vadų de
batams entuziastišką pritarimą 
davė P. E. Trudeau, iš jų tikė
damasis daugiausia naudos. Da
bartiniam vajui jis skiria žymiai 
mažiau laiko ir vis dar neturi 
šįkart pačios liberalų partijos 
ruošiamos ateities programos.

Britų Kolumbijos premjeras 
B. Bennettas iš valdžios iždo iš
teklių paskyrė $200 milijonų, 
kurių dėka naujus namus per
kantiems šios provincijos gyven
tojams paskolų palūkanos bus 
sumažintos iki 9,75%. Šias pa
skolas tvarkys provincijoje vei
kiantys kredito kooperatyvai. 
Jos bus išduodamos pusketvir
tų metų laikotarpiui, tikintis, 
kad per tą laiką sumažės ir nor
malių paskolų palūkanos, dabar 
siekiančios beveik 15%. Šia 
lengvata galės pasinaudoti nau
jus namus perkantys Br. Kolum
bijos gyventojai, toje provinci
joje praleidę porą metų. Iš tų, 
kurie buvo išvažiavę ir vėl grį
žo provincijon, bus reikalauja
ma bendro joje praleistų pen- 
kerių metų skaičiaus. Kadangi 
Br. Kolumbijoje daugiausia sta
tomi mediniai namai, šia $200 
milijonų parama tikimasi pa
remti namų statybos ir miško 
pramonės darbininkus.

Ateitininkų žinios
Visi jaunučiai — mergaitės ir ber

niukai tuojau po šeštadieninės mo
kyklos pamokų sausio 19, šeštadienį, 
renkasi prie minėtos mokyklos išky
lai į Ontario Place. Visi susirinkę 
jaunučiai bus nuvežti automobiliais. 
Atsivežti užkandžius ir pačiūžas. 
Įėjimas į Ontario Place — 50 et., 
filmas — $1.00. Taigi, reikia turėti 
$1.50 išlaidoms. Tėvai prašomi pasi
imti jaunučius 5 v.p.p. nuo Prisikė
limo parapijos šventovės. Visi jau
nučiai kviečiami dalyvauti.

Skautų veikla
• Visuotinis metinis Romuvos na

rių susirinkimas šaukiamas vasario 
10 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo Parodų 
salėje. Kviečiami visi dalyvauti, 
ypač laukiama daugiau naujų narių 
ir jaunimo.

• LSS mokesčiai ir “Skautų Ai
do” prenumeratas 1980 metams ren
kamos vienetuose tuo pačiu metu. 
Raginama paskubėti.

• Vasario 16-sios sueiga — vasa
rio 3 d., 5.30 v.p.p., Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Po sueigos — 7 v.v. 
Mišios. Visi tautiečiai kviečiame to
je tuntų sueigoje ir specialiose pa
maldose dalyvauti. C. S.

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės Žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.

SPORTAS LIETUVOJE
Laikraštis “Sportas”, metams bai

giantis, skaitytojų anketos dėka iš
renka geriausią tų metų sportininką 
ar sportininkę. 1979 m. pabaigoje 
anketomis atsiliepė 5.238 skaityto
jai. Balsų dauguma geriausia 1979 
m. sportininke jie pripažino plaukikę 
Liną Kačiušytę, pasaulio rekordinin
kę, 200 m krūtine nuplaukusią per 
2 min. 28,36 sek. Ji pirmoji pasauly
je peržengė lig šiol neįveikiamą 3 
min. ribą. Lina taipgi laimėjo visas 
1979 m. plaukimo varžybas, tapo 
Vll-tosios spartakiados čempijone. 
V. Vokietijos spaudos agentūros pra
vestoje apklausoje L. Kačiušytė į ge
riausių pasaulio sportininkių sąrašą 
buvo įtraukta vienuoliktoje vietoje.

Sovietų Sąjungos šaudymo varžy
bose Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto studentas A. Pauliukonis iš
sikovojo vicečempijono sidabro me
dalį. Šaudydamas pneumatiniu šau
tuvu, jis surinko 394 taškus.

“Sporto" laikraščio vyrų krepšinio 
taurę antrus metus iš eilės laimėjo 
Kauno “Bangos” krepšininkai, treni
ruojami A. Stumbrio. Baigminėje ko
voje Klaipėdoje susitiko keturios 
stipriausios krepšininkų komandos
— Kauno “Banga”, Klaipėdos "Nep
tūnas", Vilniaus “Ekonomika" ir 
Kauno "šiluminiai tinklai”. Lemia
mos rungtynės dėl pirmos vietos vy
ko tarp "Bangos” ir “Neptūno”. Jas 
vieno taško skirtumu — 82:81 lai
mėjo “Neptūnas”. Kadangi abi šios 
komandos turėjo po vieną pralaimė
jimą, taurė "Bangai" buvo atiduota 
dėl geresnio varžybose pasiektų 
krepšių santykio (270:244). "Neptū
nui" teko II vieta (287-2601, Trečią 
vietą taip pat su vienu pralaimėjimu 
užėmė “Ekonomika” (255:250).

Sovietų Sąjungos augščiausios ly
gos moterų rankinio pirmenybių pir
masis ratas buvo užbaigtas Vilniuje. 
Šioje lygoje Lietuvai atstovauja dvi 
komandos — Kauno “Žalgiris" ir Vil
niaus “Eglė”. Vilniečiams didžiausia 
staigmena buvo netikėta silpnesnės 
“Eglės” pergalė prieš “Žalgirį" — 
21:9, nors “Eglės” komandoje dėl 
ligos negalėjo žaisti V. Katarskytė, 
viena pagrindinių žaidėjų. Pirmasis 
ratas užbaigtas, kiekvienai komandai 
sužaidus po 11 rungtynių. Pirmaja
me šešetuke komandos išsirikiavo 
šia tvarka: 1. Kijevo “Spartakas” — 
22 taškai, II. Rostovo "Rostselmašas”
— 18, III. “Žalgiris" — 12, IV. Za
porožės ZII — 12, V. Baku “Automo
bilistas” — 12, VI. Kijevo “Automo
bilistas" — 12. Kauno žalgiriečių už
imta III vieta labai netikra, nes tiek 
pat taškų turi ir kitos trys koman
dos. Vilniaus “Eglė" su 9 taškais at
sidūrė VIII vietoje.

Profsąjungų jaunimo meninės gim
nastikos varžybose Astrachanėje sėk
mė lydėjo keturiolikametą Lietuvos 
čempijonę Dalią Kutkaitę. Bendroje 
penkių pratimų įskaitoje ji surinko 
46,1 taško ir gavo bronzos medalį, 
išsikovojusi III vietą. Du bronzos 
medaliai jai buvo įteikti už prati
mus su lanku ir su kuokelėmis, žiū
rovai D. Kutkaitę taipgi apdovanojo 
“Miss” prizu. Ji pastaruoju metu da
ro sparčią pažangą trenerės V. Ku
bilienės globoje.

Norintiems pramokti lietuvių 
kalbos — kitataučiams ir jos 
dar nemokantiems lietuviams 
yra išleistas praktiškas vadovė
lis “Lithuanian Self-taught”, pa
ruoštas M. Variakojytės-Inkenie- 
nės. Pirmoji šio vadovėlio laida 
išleista 1958 m. Marlborough 
bendrovės Britanijoje. Penktoji 
laida perspausdinta JAV-se ir 
kainuoja tik $3.50. Gaunama 
“TŽ” administracijoje.

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Betkas, galįs ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 
skambinkite 489-1543.

Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, jkainojant namus ir t.t.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n Jk JZ AB 
TORONTO LIETUVIŲ r /ĄK.rtfVIJA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
12 % už 6 mėn. term, indėlius
11 %% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planų 
11%% speciali taup. sųsk.
10 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
13%% už asm. paskolas 

13 % už mortgičius
15 % už perviršio

kreditų 
(line of credit)

A K TYVAI virš 24 mili jonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
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

ZĄT) T TA A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Ki I .1 IJY I Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojiftias

PT7AT n Angelė E. Karnienė
LV1Lx*.JLj L13 REALTOR ... BROKER ... NOTARY
17 | A r I ' 17 5701 Gulf Boulevard,it. Petersburg baach,PI. >570b
I J0 1 X*. A JCj Telefonai (fl 13) )6O~2+48 . vatarc (6iy) 545-77)8

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St • LE 1-3074 • Sov. P. Ulbalii

CTCDUAll’e Ell DC 406 Roncesvalles Avė.
OlErnARO rUKO Telefonas 536-5936 ir

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

ANKA&PEWphotogrdph ers
2374 Bloor Street ėst .Toronto, m6s ip^ ^gg

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 
fotografinių darbų.

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452
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SKAITYTOJAI PASISAKO
LAISVES KOVŲ MUZĖJUS Jau 

nimo Centre užima vieną kambarį, 
kuriame vedėjas Viktoras Dimins- 
kis su talka paruošia nuotraukas, do
kumentus, brėžinius, medalius ir ki
tą medžiagą, surištą su nepriklauso
mos Lietuvos kariuomene ir aplamai 
su karine Lietuvos istorija. Prieš 20 
metų įsteigtą muzėjų globoja Lietu
vių Karių Veteranų Sąjunga "Ra
movė”. Žymių kariškių paveikslai ir 
premiją laimėjęs Romo Kalantos pa
minklėlis puošia salę, kurioje matyti 
ištisi albumai iš kariuomenės gyveni
mo bei kovų, taip pat iš ramovėnų 
veiklos ir paties muzėjaus istorijos. 
Gruodžio pirmuosius du savaitgalius 
čia buvo surengta Lietuvos pinigų 
bei jų reprodukcijų paroda kartu su 
okupantų ar gretimųjų valstybių pi
nigais, liečiančiais Lietuvą. Muzėjus 
atdaras kas sekmadienį 11-1 v., taip 
pat ypatingomis progomis.

LIETUVIŲ MOKYTOJU SĄJUN
GA 1979 m. gruodžio 2 d. išklausė 
pirmininkės Vilijos Kerelytės pra
nešimą apie metų veiklą, pasižymė
jusią dailiojo skaitymo varžybomis ir 
puikiu Šatrijos Raganos minėjimu. 
Išrinkta nauja valdyba su pirm. 
Magdalena Sulaitienė, vicepirminin
ku Apolinaru Bagdonu, ižd. Ona Bur
neikiene, sekr. Broniu Gelažium ir 
renginių vadove Rože Kriaučiūniene.

"DAINAVOS” ANSAMBLIS, me
tams baigiantis, pagerbė dr. Leoną 
ir Ireną Kriaučeliūnus, kurie 20 me
tų vienetą ypatingai remia. Pernai 
“Dainava” suvaidino Čikagoje, To
ronte ir Klevelande “Emiliją Plate- 
rytę”, šiais metais ruošiasi Aloyzo 
Jurgučio “Čičinskui”.

LOPŠINIU POPIETĘ gruodžio 9 
d. surengė Izabelė Motekaitienė su - 
savo piano ir dainavimo studijos mo
kiniais, akompanuojant ir Manigir- 
dui Motekaičiui (jo rečitalis Čika
goje bus vasario 24). Nė vienas 
klausytojas neužmigo klausydamasis 
20 lopšinių iš lietuvių bei kitų tautų 
kompozitorių ar įvairių tautų liau
dies repertuaro.

“RŪTOS” BŪRELIS yra Marijos 
gimnazijos lietuvaičių mokinių drau
gija, globojama sesers Cirilės, vie
nos iš mokyklai vadovaujančių sese
rų kazjmieriečių. 1.300 mokinių tu

I

BįIIVISKIS ŽIBURIAI
"į THE LIGHTS OF HOMELAND

.. .. . . ......................... ........................................... ... . , ------------ ••-.-I--/- - -e- -

■ O-. . . v . I-II- i 'savaitrastis, didelio formato,
8-10 psl., naujiem skaitytojam tik $10.00 metams

reguliari metinė prenumerata-$14.00

Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė ...................................................................

Adresas ......... . ...................................... . ...............................
i

Siunčiu prenumeratą ....... _......dol., auką................ dol.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai”,

2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" 
siunčiami nemokamai keletu savaičių. Prašome pranešti 
tokių asmenų adresus. ADMINISTRACIJA

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO
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BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
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VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

rinčios gimnazijos lietuvaitės visuo
menei pažįstamos ir iš didžiųjų Či
kagos Lietuvių Operos, “Dainavos” 
ansamblio ar kitų renginių, kuriuose 
dalina programas ir nurodo teatre 
vietas. Gruodžio 10 d. pirm. Neris 
Pupiūtė, vicepirm. Ginta Remeikytė, 
ižd. Rūta Sudelytė su narėmis su
ruošė Kalėdų šventę su šiaudinu
kais papuošta eglute, giesmėmis ir 
vaišėmis.

ČIKAGOS MIESTO 1980 — 1981 
m. automobilių leidimo lipinukas bus 
pagamintas (bent milijonas egz.) pa
gal Marijos gimnazijos trečiokės Ri
tos Kapočiūtės piešinį. Lipinuko kon
kurse dalyvavo 185 viešųjų ir parapi
nių mokyklų mokiniai. Rūtos pieši
nys — spalvingas siluetas.

ČIKAGOS LIETUVIU OPERA ba 
landžio 19, 20 ir 26 d. vėl sulauks 
gausios publikos ne tik iš Čikagos, 
bet ir iš kitų vietovių, kai pastatys 
Carl Orffo “Carmina Burana” ir Le
oncavallo “Pajacus". Gruodžio 21 d. 
repeticijoje ir spaudos konferencijo
je operos pirm. Vytautas Radžius 
pranešė apie finansinius reikalus. 
Vien tik orkestrui pasamdyti reikia 
apie S25.000, bet su mecenatų pa
galba vienetas pajėgia jau per 20 
metų lėšas sutelkti. "Carmina bura
ną” tekstą išvertė Birutė Pūkelevi- 
čiūtė. Kol operos choras ir solistai, 
vienuoliškais drabužiais apsirengęs, 
atliks Orffo kūrinį, scenos viduryje 
baletą šoks 40 Jaunučio Puodžiūno ir 
Violetos Karosaitės paruoštų šokėjų. 
Muzikiniu vadovu vėl bus muz. Al
vydas Vasaitis, kuriam repeticijose 
talkina Arūnas Kaminskas. Režiso- 
rium pakviestas D. Hicks, amerikie
tis iš Niujorko. 1980 m. pasirody
muose dainuos solistai: Stasys Baras, 
Algirdas Brazis, Gina Capkauskienė, 
A. Grigas, P. Gudas, K. Kogut, Mar
garita Momkienė, J. Savarinas, L. 
Stukas ir kiti.

LIETUVOS VYČIŲ CHORAS su 
muz. Faustu Strolia ir Frank Zapolio 
paruoštais šokėjais atliko kalėdinę 
lietuvių dienos programą Mokslo ir 
Pramonės Muzėjuje, dainuojant ir 
solistei Prudencijai Bičkienei. Kū
čių papročius lankytojams rodė gen. 
Lietuvos konsulės Juzės Daužvardie- 
nės parašytas vaizdelis. Choro pir
mininkė yra Estella Rogers.

Toronto Lietuvių Namų Kūčių vakarienės programos dalyviai. Iš kairės: pranešėja L. MAČIŪNIENE, solistai
V. VERIKAITIS, S. 2IEMELYTE ir akompaniatorius muz. J. GOVEDAS Nuotr. B. Tarvydo

Nauja lietuvių radijo programa
STASYS VAIČAITIS

1979 m. gruodžio 16 d. buvo 
pradėta pirmutinė lietuvių ra
dijo programa Pensilvanijos 
kietųjų anglių rajone. Ji buvo 
pristatyta klausytojams kaipo 
“Vytis — Lithuanian Anthra
cite Hour”. Programos mecena
tas yra Lietuvių Bendruome
nė. Praėjusią vasarą, į 65-tąją 
Lietuvių Dieną Lakewood Par
ke buvo pakviestas tuometi
nis JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto pirm. Algimantas 
Gečys. Jis buvo pagrindiniu 
šventės kalbėtoju. Dalyvauda
mas iškilmėse, A. Gečys turėjo 
progos susipažinti su šios apy
linkės lietuviais ir pajusti jų 
šiltą, nors blėstančią dvasią. Jis 
pamatė reikalą pažadintti ang
liakasių vaikus iš mieguistumo, 
pakelti jų lietuvišką savigarbą 
ir padrąsinti išsiristi iš nerangu
mo kevalo. Rado pritariančių 
savo sumanymui ir pažadėjo pa- 
rūpinti paramą. Si radijo prog
rama, Lietuvos vyčių 144-tos 
Anthracito kuopos globojama, 
kaip tik siekia tuos tikslus įgy
vendinti, atgaivinti lietuviškąją 
dvasią ir išgarsinti lietuvių tau
tos vardą apylinkės visuomenė
je, supažindinti jaunesniąją kar
tą ir kitų tautų klausytojus su 
Lietuvos istorija, jos geografi
ja, kultūra, kalba ir dabartine 
padėtimi.

Kunigas Algimantas Bartkus, 
Apreiškimo parapijos Frack
ville klebonas, yra programos

Socialinė lygybė . . .
(Atkelta iš 6-to psl.) 

savo socialistine santvarka pri
vedė kraštą prie bankroto ir 
1975 m. karinės diktatūros buvo 
nušalintas. Grąžinus įmones 
privačiai iniciatyvai, gamyba 
padidėjo, ir krašto ūkis atgavo 
pusiausvyrą.

Buvęs Egipto prezidentas Ga
mai A. Nasseris buvo suvalsty
binęs visą ūkį, bet jo įpėdinis 
Anwar Sadatas grįžo prie miš
raus ūkio, skatindamas priva
taus ūkio ir užsieniečių investa- 
cijas.

Socializmas, priimdamas kai- 
kurias kapitalizmo savybes, 
stengiasi savo sistemoje skatin
ti iniciatyvą ir kūrybinius suge
bėjimus, toleruodamas savo vi
suomenėje nelygybę ir skurdą. 
Naujoji socialistų klasė dau- 

■ giau skaitosi su realiu gyveni
mu, negu gražiomis idėjomis, 
kurios nevisuomet įgyvendina
mos.

Šių dienų kapitalistinė val
stybė, nors ir su skaudančia 
galva, prisiima socialistinės val
stybės savybes, įveda piliečiams 
socialinį aprūpinimą ir bedar
bių pašalpas. Kapitalizmas su
tinka, kad jis pirmoje vietoje 
stato individą ir pripažįsta esan
čią nelygybę visuomenėje bei 
realų gyvenimą. Socializmas sa
vo pilnumoje yra utopija, pa
remta išsvajota Markso lygybe, 
kurios gyvenime nėra. Juk žmo
nės nėra vienodo sugebėjimo. 
Mažuma, kuri natūraliai yra ap
dovanota dideliais gabumais ir 
darbštumu, niekada nenorės da
lintis pasiektais laimėjimais su 
apsileidėliais, atsilikėliais, ne
atiduos savo darbu pelnytų vai
sių dėl lygybės principo.

vedėjas. Įžanginiame žodyje jis 
pasveikino brolius lietuvius lie
tuviškai ir pristatė prelatą Juo
zą Neverauską, Šv. Jurgio para
pijos kleboną iš Shenandoah 
bei programos komiteto pirmi
ninką, prašydamas jį palaiminti 
pradėtą darbą ir melsti Dievą 
sėkmės šiam kilniam žygiui. 
Prelatas savo trumpoj kalboj 
nušvietė numatytą programos 
turinį, užtikrindamas, kad va
landėlė visad bus gyva ir įdomi 
įvairybėmis, nuotykiais, žinio
mis, pranešimais. Kol kas di
džioji programos dalis duoda
ma anglų kalba. Ji bus trans
liuojama kas sekmadieni 8.30 v. 
r. WZTA-FM (105 MHz) bango
mis ir pakartojama 12 v. iš 
WPAM (1450 kHz) stoties.

Be “Vytis* — Lithuanian 
Anthracite Hour”, 1979 m. 
gruodžio 23 d. pradėtos trans
liuoti lietuvių kalba Mišios iš 
Frackville Apreiškimo švento
vės. Sekmadienio pranešimuose

A+A
DR. STASIUI PACEVIČIUI

mirus,
jo liūdinčiam broliui dr. ANTANUI PACEVIČIUI ir 
šeimai reiškiame gilią užuojautą —

i /.J

Stasys, Marija ir Rimantas
i »M f i • U- f• j • * •Jakubauskai

Bendro kurso studijų Kolegai,
tvirtai apsisprendusiam lietuviui

A+A
DR. STASIUI PACEVIČIUI 

mirus,
jo žmoną JANINĄ, sūnų, dukras, brolj dr. ANTANĄ, 
seseris Klevelande ir Lietuvoje gilaus skausmo 
prislėgtus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu per
gyvename —'

Dr. A. Barkauskas 
ir šeima

O YPSENOS Parink0 Pr- At

skirtumai
Kažkas išaiškino skirtumą 

tarp neurotiko, psichotiko ir 
psichiatro. Neurotikas stato pi
lis ore, psichotikas — gyvena jo
se, o psichiatras ima nuomą už 
tai.

Negi laivas jo. . .
Po eilės paskaitų JAV lietu

vių kolonijose V. Banaitis sugrį
žo į V. Vokietiją. Kai “Dirvos” 
atstovas linkėjo laimingos kelio
nės, V. Banaitis tarė:

— Ačiū už laimingą kelionę, 
tikiuos, kad laivas nenuskęs, o, 
anot vieno iš kitų keleivių, tai 
ko čia man rūpintis, jeigu ir nu
skęs — negi laivas mano! . . .

Pas dailininką
Pas garsų prancūzų tapytoją 

Augustą Renoir (1814-1902) 
atėjo tėvas su sūnumi ir papra
šė įvertinti jo piešinį. 

klebonas kun. Alg. Bartkus iš
ryškino pastangas mūsų tėvų, 
tėvukų ir protėvių, kurie, ką tik 
atvykę į Pensilvanijos kasyklas, 
ėmėsi steigti lietuviškas parapi
jas ir statydinti savas šventoves. 
Žymus šių senųjų garbiųjų lie
tuvių ateivių skaičius tebegy
vuoja, bet ligų, negalių ir sun
kaus gyvenimo vargų nuslopin
ti daug kas jau nepajėgia lanky
ti šventovės bei išklausyti Mi
šių, išgirsti lietuviško pamokslo 
bei giesmių ir dalyvauti pamal
dose. Dabar parapijai dera jų 
neužmiršti, įvertinti jų nuopel
nus Ir pagal išgales lankyti juos 
jų namuose radijo bangomis. 
Mišios su lietuviškomis giesmė
mis bus transliuojamos kas sek
madienį 8.00 v. r. iš WPAM sto
ties. Stotis parūpins šį patarna
vimą apylinkės lietuviams ne
mokamai.

Tai sveikintinas užmojis. Lin
kėtina ištvermės ir gražios sėk
mės.

— Mano supratimu, jūsų sū
nus turėtų imtis literatūrinio 
darbo.

— Kodėl, gerbiamasis?
— Nes naikinimas popieriaus 

pigiau kainuoja kaip audeklo...

Naujokas
Prie šventovės stovėjo elgeta 

su mažu berniuku. Sena mote
riškė, duodama jam pinigą, tarė:

— Negerai, kad savo sūnelį 
pratinate iš mažens elgetauti.

— Jis nėra mano sūnus. Jis 
— tik mokinys.

Iš senesnių laikų
— Kur taip skubiniesi, drau

guži?
— Skubu namo. Tarnaitė iš

ėjo, namie tik žmona.
— Puiki mintis! Tai ir aš ei

siu. Mano žmona išėjo, o tarnai
tė liko.

Prasilenkia S. šetkus su tikrove, 
rašydamas, jog S. Kęsgailą, “kad ir 
neoficialiai stovėjo” keturių “Samo
gitia" korporacijų priekyje. Žemai
čių studentų korporacijos pirmininku 
buvau nuo 1932 m. rudens iki 1934 
m. birželio pradžios. Po manęs pir
mininku buvo išrinktas S. Kęsgailą. 
Tada V. D. universitete veikė stu
denčių korporacija "Filiae Samogi- 
tiae” ir Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijoje "Fraternitas Samogitiae". 
Taigi, tik trys.

1935 m. įsteigus Klaipėdos peda
goginį institutą, studentams skirsty
tis į organizacijas nebuvo leidžiama. 
Vėliau tą draudimą panaikinus, 1939 
m. rudenį ten ateitininkai įsteigė 
“žibintą". Tai buvo pati pirmoji stu
dentų korporacija. Po jos steigėsi 
kitos, tarp jų ir žemaičių studentų 
“Terra Samogitiae”. Vadinasi, ketvir
toji, anot S. šetkaus, “Samogitia" 
įsisteigė keleriems metams praėjus, 
kai S. Kęsgailą nebebuvo “Samogi
tia" korporacijos pirmininku ir jau 
studentavimą buvo nutraukęs.

Tos žemaičių studentų-čių korpora
cijos, kaip sakoma, buvo giminingos, 
daugiau negu draugiškos. Jos rink
davosi valdybą ir pirmininką kiek
viena atskirai ir jokio kito asmens, ■ 
kaip S. šetkus įtaigoja, kad ir ne
oficialiai tų korporacijų priešakyje 
stovinčio, neturėjo. Jokio vadizmo 
prado jose nebuvo.

Kazys Januta

EKSKURSIJA Iš ANAPUS
Straipsnyje "įdomi ekskursija iš 

anapus ("TŽ" 1979 m. 51-52 nr.) Al. 
Gimantas rašo: "Tą ekskursantų gru
pę sudarė vieni lietuviai ... Iki šiol 
į tokias išvykas būdavo įterpiami ir 
kitų tautybių asmenys. Vadinasi, ar 
tik ne pirmą kartą visa grupė buvo 
grynai lietuviška.”

Manau, kad tai bus perankstyvas 
"džiaugsmas”, nes peržvelgus ekskur
sijos dalyvių sarašą ir pastebėjus pa
vardes, kaip tai Atamukas Solomon, 
Rybakovas Vladimiras, Satdovskij 
Metchislav, nelabai norėtųsi sutikti 
su straipsnio autoriumi dėl grupės 
gryno lietuviškumo. O jeigu taip ir 
būtų, tai ne tik ekskursija, bet ir lie
tuviai iš anapus būtų tikrai įdomūs 
žmonės.

Jonas švogeris

NEDUODATE RAMYBES
Po šimts pypkių! Jūs man neduo

date ramybės! Aš turiu tvarkyti na
melį, o čia ketvirtadieniais pašto 
nešėjas įmeta "T. Žiburius”. Dažai 
sustingsta. O čia visos lietuviškos 
žinios! Ir skaitau, kol akys pavargs- 

! .ta^Ten yra in. "Jaunimo Žiburiai”. 
Taip maloniai kutena senesnį žmo
gų, kad “T Ž" jungia religiją su tau
tiškumu. Viso to dėka jau turime 
PLJ Kongresus!

Po kurio laiko mane uždengs Mis- 
sissaugos velėna. Aš labai būsiu pa- 
tenkihtas, jeigu “Jaunimo žiburiai” 
tęs religijos ir tautiškumo derinį iki 
nepriklausomos Lietuvos!

“T. Žiburių" skaitytojas nuo 1952 
m. K. činčius

GERAS STRAIPSNIS
Noriu padėkoti už "Tėviškės žibu

riu” kalėdinį numerį. Jame radau 
labai daug įdomių pasiskaitymų. 
Ypatingo dėmesio vertas Felikso Ju
cevičiaus “Dievo’ žingsniai žmogaus 
keliuose". Tai nepaprastai turtingas 
ir gilių minčių straipsnis. Jis mane 
stipriai paveikė. Būtų malonu pa
matyti daugiau F. Jucevičiaus 
straipsnių ta tema. .Aldona Gailiene

Hamilton, Ont.

ŽEMAIČIŲ STUDENTŲ 
KORPORACIJOS

1979 m. “Naujienų" dienraštyje 
per keletą numerių spausdintoji K. 
Strikaičio “Maža studija” susilaukė 
net trijų “TŽ” skaitytojų pasisaky
mų.

Kun. J. Kubilius, SJ ("TŽ” 1979 
m. 23 nr.) sakosi nežinąs, kiek yra 
tiesos Strikaičio iškeltuose apie Ste
poną Kęsgailą faktuose. Nesiimu nė 
aš tų faktų tyrinėti ar tą “studiją” 
komentuoti. Kadangi K. Strikaitis 
minėjo ir mano pavardę bei rėmėsi 
mano laišku “Kario" žurnalui (1978 
m. 6 nr.), kuriuo aš paneigiau žur
nale išspausdintą netiesą, esą S. K. 
buvęs "Samogitia" steigėjas, — pa
kartoju: kai 1929 m. Kaune buvo 
įsteigta "Samogitia" korporacija, 
S. Kenstavičius (tada jis nesi vadino 
Kęsgailą) tebebuvo Mažeikių gim
nazijos mokiniu. Gaila, kad D. Jur
kus (“TŽ” 1979 m. 28 nr.), atsiliep
damas į K. Strikaičio “studiją", ne
siteikė, kaip vienas iš “Samogitia” 
steigėjų, patvirtinti fakto, jog try
likos steigėjų tarpe S. Kenstavičiaus 
nebuvo.

S. šetkus ("TŽ” 1979 m, 31-32 nr.) 
rašė, jog S. Kęsgailą “būtų sušvitęs 
kaip vienas žymiausių naujosios kar
tos lietuvių valstybininkų". Miru
siam garbės nepavydint, visdėlto 
prisimintina, jog ir ateities, nevien 
tik praeities spėliojimai dažnai tik 
tuščiais žodžiais ir lieka. Gali S. 
Setkus sakyti, kad S. Kęsgailą “sto
vėjo labai arti valstybės viršūnių, 
artimai bendravo su tokiais valsty
bės vyrais, kaip min. pirm. Stani
šauskis, švietimo min. Tonkūnas, 
gen. Daukantas, prof. I. Končius, 
Steponas Rusteika ir kt.”. Kaip tas 
artimas bendravimas pasireiškė, 
faktai nenurodomi.

Nepriklausomos Lietuvos istorija 
Stanišauskiu, buvusio ministeriu pir
mininku, nežino. Jokūbas Stanišaus
kis buvo susisiekimo ministeriu. Jis, 
kaip ir ministerial Tonkūnas ir Rus
teika, laikas nuo laiko apsilankydavo 
žemaičių studentų iškilmėse ar ba
liuose, buvo garbės nariai — rėmė
jai. Su jais kiekvienas studentas že
maitis ar žemaitė susitikimuose ga
lėjo artimai bendrauti, fotografuotis 
ir kalbėtis. Tai nėra koks išskirtinas 
S. Kęsgailos su jais pažinties nuo
pelnas. “Lietuvių Enciklopedijos” 
26-tame tome yra korp. “Samogitia" 
fotografija. Trečias iš kairės sėdi 
garbės narys min. J. Stanišauskis, 
ketvirtas — korp. pirm. Justinas Do
markas, penktas — prof. Jonas Šim
kus, buvęs pirmuoju universiteto 
rektorium, o S. Kęsgailą, kaip eili
nis korporantas, stovi .toli nuo-tų.žy
mių vyrų — trečioje eilėje pirmas 
iš dešinės.

Neparašė S. šetkus, kuo pasireiškė 
artimas S. Kęšgailos bendravimas su 
gen. Daukantu, kai tas nuo 1930 m. 
buvo diplomatinėje tarnyboje Lie
tuvos atstovu P. Amerikai, o S. Kęs
gailą tik tą pavasarį baigė Mažeikių 
gimnaziją.

Taipgi nenurodyti faktai artimo 
bendravimo S. Kęsgailos su prof. 
Ignu Končium. Didelis žemaičių kul
tūros mylėtojas ir jos tyrinėtojas bu
vo prof. L Končius, bet su “Samogi
tia” bendrauti atsisakė. Jis nepritarė 
špagų ir uniformos vartojimui, nes 
tai nieko bendro su liaudies papro
čiais neturi. Tačiau prof. L K. la
bai mėgo studentiją. Jis bendravo su 
skautais, su studentais, susijungu
siais į Žemaičių Studentų Simano 
Daukanto Draugiją. Ta draugija iš 
svetur atsivežtų špagų nevartojo 
(ją įsteigė studentai ateitininkai). 
Prof. L Končius priėmė tos draugi
jos jam suteiktą garbės nario vardą. 
Manau, kad S. šetkus bus susipainio
jęs varduose: profesoriaus L Kon
čiaus brolis Petras, buvęs valstybi
ninkas, vėliau Vailokaičių bankuose 
dirbęs, buvo .didelis “Samogitia” kor
poracijos rėmėjas, garbės narys. Su 
juo per korporaciją susipažino ir 
Steponas Kęsgailą.

Toronto Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvas išleis- 
dino ir šiemet sieninį kalendo
rių su spalvotu Vytauto Didžio
jo atvaizdu ant viršelio. Sis lei
dinys jau gautas “TŽ” redakci
joje.

W. G. DRESHER
INSURANCE 
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Telefonas 233-5871
Kelionės grupėms ir paskiriems asmenims į visus pasaulio 
kraštus (ir Lietuvą). Teirautis nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

E. CEELEN — /. DREŠERIENĖ

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Parapijos samdomas autobusas 
veža maldininkus kiekviend sekma
dienį pamaldoms nuo Islingtono po
žeminio iki Anapilio ir atgal. Nuo 
požeminio jis išvažiuoja 10.30 v. r., 
iš Anapilio po pamaldų grįžta 12.30 
v. p. p. Parapija moka $70 už kiek
vieną sekmadienj.

— Tikybos pamokos vaikams po 
Kalėdų atostogų pradėtos praėjusi 
sekmadienį. Tikybą dėsto seselė 
Paulė.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a. a. Stasys Kudulis ir a. a. 
Juozas Rožukas.

• — Anapilio didžiojo kilimo audi
mas smarkiai yra pasistūmėjęs pir
myn — du trečdaliai darbo jau atlik
ta uolių audėjų dėka.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
statybos fondui aukojo $500: Prisi
kėlimo par. kredito unija: po S200: 
P. Z. Linkevičius, I. Girdzijauskas, 
po $100: O. Dementavičienė, J. A. 
Šulcas

— Ruošiami aukotojams pakvita
vimai už 1979 metus ir bus išsiunti
nėjami paštu.

— Pakrikštyta Kristina Elzbieta 
Pakštaitė ir Kristina Daina Pilipavi- 
čiūtė.

— Mišios — šeštadienį, 11 v. r. už 
a. a. Anastaziją Sčepavičienę velio
nės vienerių metų mirties sukaktį 
prisimenant; sekmadienį, 10 v. r., už 
a. a. Albiną Ruginienę, 11 v; r. už a. 
a. A Sčepavičienę ir Gražulių šeimos 
mirusius

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį pamaldos 9.45 v. r. 

su sekmadienio mokykla.
— Ekumeninės pamaldos už krikš

čionišką vienybę — sausio 22 d., 
7.30 v. v.

— Vietnamiečių šalpos komitetas 
renkasi sausio 24 d., 8 v. v.

— Moterų draugijos susirinkimas 
— sausio 27 d. po pamaldų pas Ele
ną Juknienę, 22 Indian Trail. Visos 
moterys kviečiamos dalyvauti.

— Visi parapijos padaliniai prašo
mi pristatyti klebonui metinius pra
nešimus iki sausio 27 d. Visuotinis 
metinis parapijos susirinkimas Įvyks 
vakario 10 d., 10.30 v. r. (po bendrų 
pamaldų) Lietuviu Namuose.

— Praėjusį sekmadienį pamaldose 
paminėtos a. a. Jievo<r Orancaitės- 
Usvaltienės metinės (mirė sausio 9 
d., būdama 88 m. amžiaus). Ta pro
ga šeima prisiminė jos vyrą a. a. 
Kasparą Usvaltą, kuris mirė 1942 m., 
būdamas 66 m. amžiaus.

Lietuvių Namų žinios
— LN visuomeninės veiklos komi

tetas, susitaręs su Toronto dainų ir 
tautiniu šokių vienetais, š. m. vasa
rio 9. šeštadieni, rengia Lietuvių Na
muose Užgavėnių karnavalą, kurio 
programą sudarys dvi dalys: I. Ka
raliaus Mindaugo menėje ir Karalie
nės Mortos svetainėje nuo 3 iki 7 v. 
v. veiks meninių vienetų paviljonai, 
kuriuose lankytojai ras skanumynų, 
užkandžių, silpnesnių ir stipresnių 
gėrimu, matys atskirų meninių gru
pių programas (įėjimas i šią dalį vi. 
siems nemokamas). II. Karaliaus 
Mindaugo menėje nuo 7.30 v. v. pra
sidės antroji dalis; 8 v. scenoje pasi
rodys dainų ir šokių grupės. Po pro
gramos bus šokiai, gros geras orkest
ras, veiks šiltų užkandžiu ir gėrimų 
bufetai. Jaunimo šokiai bus Gedimi
no pilies menėje. įėjimas į antrą da
lį — $4 asmeniui, studentams — $3.

— Metinis “Atžalyno" tėvų susi
rinkimas — sausio 20, sekmadienį, 
2 v. p. p., LN Karalienės Mortos sve
tainėje.

— LN vyrų būrelio naujoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: B. Bo
belis — pirmininkas. Z. Rėvas — vi- 
cepirm., L. Dūda — sekretorius. V. 
Kazlauskas — iždininkas, H. Chve- 
dūkas — parengimu vadovas, B. 
Laučys — ūkio reik, vadovas. A. 
Borkertas — ligonių lankytojas. Re
vizijos komisiją sudaro: K. Daunys, 
M. Račys, V. Gaižutis.

— LN valdybos posėdis įvyks sau
sio 31 d.

PARDUODAMI dveji moteriški tau
tiniai drabužiai, šiomis dienomis at
vežti iš Vilniaus. Skambinti telefonu 
630-6726 Toronte.

MIKOLA INI.S VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų Ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kalną..Skambinti 769-5024, 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENE. 
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 į ligonines, lai
dotuvių namus Ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBUL1AI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose Ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
teL 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— 1979 m. buvo 39 krikštai 37 lai

dotuvės, 24 jungtuvės; 10 vaikų pri
ėmė pirmąją Komuniją.

— Parapijos choras repetuoja 
ketvirtadieniais 7.30 v. v. muzikos 
studijoje. Kviečiame balsingus pa
rapijiečius įsijungti. Vaikų choras, 
kuris gieda per 10 v. Mišias, repe
tuoja nuo 11 iki 11.30 v. r. kiekvie
ną sekmadienį. Kviečiame daugiau 
vaikų įsijungti.

— Per 10 v. Mišias gieda visi da
lyviai kartu su vaikų choru žinomas 
giesmes, kurios randamos giesmy- 
nėlyje “Aleliuja”.

— A. a. Stasys Kudulis, 67 m., 
sausio 15 d. palaidotas iš mūsų šven
tovės lietuvių kapinėse.

— Mokesčių pakvitavimai 1979 m. 
netrukus bus išsiųsti visiems auko
tojams. Jei kas yra pakeitęs adresą 
ar pakvitavimo nepageidauja, pra
šom pranešti parapijos raštinei.

— Parapijai aukojo: A. D. Pute- 
riai $200, B. K. Valančiai $100, M. 
Selmys $100, J. Paršeliūnas $100, A. 
Z. Urbonai $80, dr. K. A. Ambrozai- 
čiai $80, V. N. Tamulaičiai $50, S. 
H. Lasiai $50, C. E. Javai $50, dr. 
P. Vytė $50, T. B Stanuliai $25, A. 
A. Tamošaičiai $20; skoloms mokėti: 
S. O. Dačkai $100, H. G. Chvedukai 
S50.

Pianinui pirkti aukojo: T. D. Pet
roniai $100, S. O. Dačkai $100, E. 
Kundrotas $50, A. Pavilonis $25.

— Liturginiams drabužiams pirkti 
aukojo: parapijos motųrų skyrius 
$300, M. Senferienė $25, M. Raškaus- 
kienė $20.

— Antrai Vietnamo pabėgėlių šei
mai iš 7 asmenų jieškomas butas, 
kuris turėtų būti bent trijų miega
mųjų.

— Mišios šeštadienį: 8 v. už Anta
nų ir Aušrą Sapijonius, užpr. B. Sa- 
pijonienė, 8.30 už Bronių Karasiejų 
ir šeimos mirusius, užpr. M. Kara- 
siejienė, 9 v. už Stasį Černiauską, 
užpr. V. J. Vingeliai, 9.20 už Oną 
Ališauskienę, užpr. J. Z Didžbaliai, 
10 v. už Eugenijų Bubelį, užpr. šei
ma; sekmadienį 8 v. Vytauto ir Ago
tos Labanauskų intencija, užpr. A. 
M. Norkai, 9 v. už Stasį ir Praną 
Basčius, užpr. J. A. Puteriai, 10 v. 
už Stasį Vaitiekūną, užpr. J. Vaitie
kūnaitė, 11.30 už parapiją, 7 v. v. 
už Joną Narbutą, užpr. B. Narbutas.

Filmas “The Defection of Si
mas Kudirka“, rodytas JAV te
levizijoje 1978 m., bus rodomas 
Kanadoje š.m. sausio 18, penk
tadienį, 9 v.v., Hamiltono 
CHCH — TV stoties per 11 ka
nalą. Tas pats filmas š.m. sau
sio 22 d., 8.30 v.v., bus rodomas 
Prancūzijoje per antrąjį kana
lą. Po filmo numatytos diskusi
jos, kuriose dalyvaus ir pats S. 
Kudirka. Jo vertėju bus Petras 
Klimas, Lietuvos diplomato sū
nus.

Maironio mokyklos 1979-80 
mokslo metų pirmasis pusmetis 
baigiasi sausio 19 d. Mokiniams 
bus įteikiami pažymėjimai. Ta 
proga kviečiame tėvus atsilan
kyti bei pasikalbėti su klasės 
auklėtojais nuo 11.45 v. r. iki 
12.15 v. p. p.

KLB Toronto apylinkės nau
jai išrinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Ramūnė Jo
naitienė. vicepirm. kun. P. Ažu
balis, sekr. Vytas Kulnys, ižd. 
Aldona šimonėlienė, parengi
mų vadovė Brigita Paliulytė, 
narė — L. Mačionienė. Valdy
ba aptarė Vasario 16 minėjimo 
programą. Kalbėtoju pakviestas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas inž. Vytautas 
Kamantas. Dėl aukų rinkimo 
būdo triamasi su krašto valdyba 
ir Tautos Fondu.

Sofija Jasaitienė, velionius 
dr. Domo Jasaičio žmona, persi
kėlė gyventi į Bostoną. Jos ad
resas: Mrs. S. Jasaitis, 643 
Adams St., Dorchester, MA 
02122, USA.

Anapilio knygyne
GAUTA:

St. Yla. LIETUVIU SEIMOS TRA
DICIJOS $23.00; J. Karvelis, PRE
KYBININKO KELIU $15.00; O. V. 
Milašius, SEPTYNIOS VIENATVĖS 
S4.75; J. Prunskis, LIETUVA BOL
ŠEVIKU OKUPACIJOJE $7.00; A. 
Venclauskas, KOVOJE SU MILŽI
NU $5.75; LITHUANIAN WRITERS 
IN THE WEST (antologija) $23.00; 
POSTAGE STAMPS OF LITHUA
NIA $17.50; A. ir A. Tamošaitis, LI
THUANIAN NATIONAL COSTUME 
$30.00; B. Kristopaitis, JURU KE
LIAIS $11.50.

ATNAUJINAMI seni mediniai bal
dai prieinama kaina. Skambinti po 
6 v.v. Mr. Nick 534-2489 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS, vir
tuvė ir atskira prausykla. Skambinti 
tel. 536-4968 Toronte.

DARAU PORTRETUS iš senų nuo
traukų ir fotografuoju vestuves bei 
kitus pobūvius. Skambinti po 6 v.v. 
Tel. 533-1864 Toronte.

Sausio 25, PENKTADIENĮ nuo 7.30 v.v. 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje - 

VAKARONĖ 
“viva 

kongreslotas

— visuomenę kviečiama 
'atsilankyti

: — bus trumpa programėlė
— įdomių skaidrių rodymas 

iš IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso

— įvairi muzika
— veiks kavos, alaus ir 

vyno baras
įėjimas — $1.50 ir $2.00 ;

Rengia —
KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS i 
valdyba

TIKINČIOSIOS 
LIETUVOS DIENA
Visose Kanados lietuvių kata

likų parapijose bei misijose kas
met rengiama Tikinčiosios Lie
tuvos Diena pirmąjį kovo mė
nesio sekmadienį. Tai daroma 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro rūpesčiu. Ši diena šiais 
metais turėtų būti paminėta su 
didesniu dėmesiu bei iškilmin
gumu, nes šiemet sueina 40 me
tų Lietuvos okupacijos bei re
liginės priespaudos.

šalia pirmojo kovo sekmadie
nio, kuris yra skirtas Tikinčio
sios Lietuvos Dienai lietuvių pa
rapijose, numatytos specialios 
pamaldos Toronto katalikų ka
tedroje š.m., kovo 20, Kančios 
sekmadienį, 3 v.p.p. šiose pa
maldose dalyvaus ir pamokslą 
pasakys Jo Eminencija kardino
las Carteris, Toronto arkivysku
pas. Šios pamaldos bus plataus 
masto, siekiančios atkreipti vi
suomenės dėmesį į tikinčiųjų 
persekiojimą Lietuvoje. Jas ren
gia Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras. Jo delegacija — pirm. 
Vyt. Bireta, buvęs pirm. dr. J. 
Sungaila ir vicepirm. kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, š.m. sausio 
14 d. lankėsi pas Toronto kardi
nolą ir gavo jo sutikimą. Dabar 
teks lietuviams pasistengti, kad 
Tikinčiosios Lietuvos Diena To
ronto katedroje būtų gausi da
lyviais, iškilminga ir Lietuvos 
laisvės bylai naudinga. Inf.

Kristaus gimimo šventės pro
ga VLIKas atsiuntė sveikinimą, 
bet jis negalėjo patekti į kalėdi
nį numerį, nes buvo išsiųstas
1979 m. gruodžio 27 d., o gau
tas 1980 m. sausio 10 d. Štai 
sveikinimo tekstas:

MIELI LIETUVIAI,
Kristaus gimimo šventėje da

linamės su visais pavergtos Lie
tuvos ir laisvojo pasaulio lietu
viais mūsų bendros laisvės ko
vos Įsipareigojimu ir nepailsta
mu ryžtu tęsti šį į laimėjimą ve
dantį darbą.

Dėkojame visiems prie šio 
darbo prisidėjusiems ir nuošir
džiai kviečiame kiekvieną lietu- 
vį-lietuvę įsijungti į mūsų gre
tas.

Esame giliai įsitikinę, kad
1980 metai atneš dar didesnių 
laimėjimų mūsų didžiajam tiks
lui — Lietuvos laisvės pasieki
mui.

Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas
“Atžalyno“ veikla, š.m. sau

sio 12 d. atžalyniečiai šoko Me
džiotojų ir žūklautojų Klubo 
“Tauras” metiniame baliuje. — 
Metinis tėvų susirinkimas šau
kiamas š.m. sausio 20, sekma
dienį, 2 v.p.p. L. Namų Karalie
nės Mortos svetainėje. Pagei
dautina, kad visi šokėjų tėve
liai dalyvautų. — Vasario 16-17 
d. vyresnieji šokėjai dalyvaus 
KLB Otavos apylinkės Vasario 
16 minėjime. — Bostone Tau
tinių Šokių Sambūrio koncerte 
š.m. kovo 8 d. dalyvaus visas 
“Atžalynas”. — Metinis "Atža
lyno” koncertas-balius bus ba
landžio 19 d. Lietuvių Namuo
se. — Organizacijos bei koloni
jos, kurios pageidautų, kad “At
žalynas” atvyktų su tautiniais 
šokiais ir daina, prašomi kreip
tis i būstinę ar telefonu 533- 
1121.

“Amerikos Balso” atstovas 
VI. Būtėnas, dalyvavęs "TŽ” 
trisdešimtmečio iškilmėje, įrašė 
juostelėn pokalbį ir su “TŽ” 
redakcija. Šis pokalbis buvo 
perduotas į Lietuvą radijo ban
gomis sausio 6 d. dviejose sek
madieninėse laidose.

“Land of Crosses”, nauja 
knyga apie Lietuvą, parašyta 
anglikonų kunigo Michael Bour- 
deaux ir išleisdinta Britanijoje, 
jau gaunama ir Toronte parapi
jų kioskuose. Knyga iliustruota 
atitinkamomis nuotraukomis, 
gerai dokumentuota ir aprašo 
lietuvių kovą už religinę laisvę 
1939-1978 m. laikotarpyje. Kny
gos kaina — $7.00.

Sausio 26, šeštadienį, 7 v.v., 
Toronto Lietuvių Namuose, 
Gedimino pilies menėje, 
VI. Pūtvio šaulių kuopa 
rengia

lietuvišką
subatvakari

C-

Linksma programa, šokiai, gera muzika, loterija, baras.

įėjimas — tik $5.00, įskaitant užkandžius. .

Visus maloniai kviečia — KUOPOS VALDYBA

Pogrindžio leidinys “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika” 
JAV-se yra verčiamas į anglų 
kalbą ir platinamas atskirais 
numeriais. Toronte jis gauna
mas parapijų spaudos kioskuo
se. Tame leidinyje yra daug do
kumentinės medžiagos iš įvai
rių Lietuvos vietovių, kuri fak
tais parodo dabartinę būklę 
okupuotoje Lietuvoje, šį leidi
nį reikėtų visiems įsigyti ir per
duoti savo pažįstamiems kita
taučiams.

Lietuvos poetas kun. K. Žit
kus yra parašęs poetinį rožinio 
paslapčių apmąstymą, pavadin
tą “Tau, Marija, rožinis”. Atski
ra knygele jį išleisdino Kanados 
Lietuvių Katalikų Centras. Lei
dinys turi 175 puslapius, ilius
truotus dail. Danguolės Stončiū- 
tės-Kuolienės. Gaunamas šiuo 
adresu: Prisikėlimo parapija, 
1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8. Kaina — $2.

Ontario liberalų partijos va
das Stuart Smith ir parlamenti
nė jos grupė specialiu raštu pra
nešė spaudai, kad š. m. sausio 
2 d. Algis Juzukonis yra paskir
tas specialių partijos projektų 
direktoriumi. Rašte minima, 
kad A. Juzukonis yra buvęs 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos pirmininku, dalyvauja bal- 
tiečių ir aplamai daugiakultūrė- 
je veikloje. Tarnybinė jo parei
ga — palaikyti ryšius su tauti
nėmis grupėmis, skatinti jų da
lyvavimą liberalų partijos veik
loje bei politiniuose sprendi
muose, domėtis politiniu Onta
rio provincijos gyvenimu. Pir
masis A. Juzukonio projektas — 
suruošti plataus masto tautinių 
grupių vakarienę “Heritage 
Dinner” š. m. kovo 13 d. Dabar
tinis A. Juzukonio darbovietės 
adresas: Ontario Liberal Party 
Headquarters, 10 St. Mary St., 
suite 310, Toronto, Ont. Tel. 
961-3800.

KLB Oakvillės apylinkė sau
sio 13 d. turėjo metinį susirin
kimą p.p. Žiūraičių namuose. 
Iš valdybos padarytų pranešimų 
buvo matyti graži veikla: Tau
tos Fondui 1979 m. surinkta 
$506.00, surinkti solidarumo 
įnašai, atsiskaityta su krašto val
dyba. Vasario 2 d. apylinkė švęs 
Vasario 16. Valdyba pasiliko ta 
pati 1980 metams: J. Žiūraitis, 
M. Žemeckienė, E. Sargautie- 
nė ir Z. Vaičeliūnienė.

“TŽ” rėmėjas J. Stalioraitis 
užsakė net keturias prenumera
tas savo giminėms bei pažįsta
miems P. Amerikoje ir Europo
je, be to, pridėjo ir auką $42.

Buvę montrcaliečiai Onutė ir 
Henrikas Adomoniai, sulaukę 
pensijos, persikėlė gyventi To- 
rontan. š.m. sausio 1 d. naujoje 
jų rezidencijoje įvyko įkurtu
vės, dalvaujant sūnui dr. Algi
mantui Adomoniui su žmona 
Kristina iš Montrealio ir gra
žiam būriui artimųjų. Jų dukra 
Vida mūsų Tautos šventės pro
ga 1979 m. Toronto televizijoje 
buvo pranešėja. Naująją jų gy
venvietę palaimino Prisikėlimo 
par. klebonas, kun. Aug. Sima
navičius, OFM. A. L.

Dail. A. Tamošaitienė, gyve
nanti Kingstone, lankėsi Toron
te naujai išleisto veikalo “Lithu
anian National Costume” bei ki
tais reikalais ir “TŽ” rengia
mai spaudos baliaus loterijai at
vežė gražų paveikslą “Pavasa
ris”. “TŽ” spaudos balius įvyks 
š.m. balandžio 12 d., Atvelykio 
šeštadienį, Anapilio salėje.

Danijoje gyvenanti Albina 
Petraitytė-Jessen lankėsi To
ronte pas savo seserį Alesę Gri
gienę. Ta proga jos aplankė ir 
“TŽ”, kuriuos viešnia skaito ir 
Danijoje. Ten ji sukūrė šeimą 
su danų tautybės vyru ir užaugi
no du sūnus. Ji pati dirba kaip 
miesto savivaldybės išlaikomų 
jaunimo užeigos namų vedėja.

Aukotojai. Danijos laikų 
draugui a.a. Juozui Petkūnui 
mirus, Adelė ir Aleksas Dudo- 
niai vietoje gėlių paaukojo “T. 
žiburiams” $25. — “TŽ” tris
dešimtmečio proga dr. Algiman
tas Balčiūnas iš Kalifornijos pa
aukojo $20, Grasilda ir Juozas 
Kaknevičiai $30. Ačiū už para
mą spaudai.

“T. Žiburių” skaitytojas B. 
Misius, gyv. Port Stanley, Ont., 
siųsdamas metinę prenumeratą, 
pridėjo $55.00 auką. Dėkojame 
už paramą spaudai.

Dail. H. Žniuidzinicnė atsiun
tė paveikslą “TŽ” spaudos ba
liaus loterijai, kurios traukimas 
įvyks š.m. balandžio 12 d. Dėko
jame už spaudos teikiamą pa
ramą.

Petras ir Ona Kurpiai sausio 
12 d. šeimos ratelyje atšventė 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Danutė Jonuškaitė iš Suvalkų 
trikampio atvyko aplankyti sa
vo giminių Toronte. Ketina pa
būti porą mėnesių.

Atitaisymas. “TŽ” 1980 m. 
2 nr. 1 psl., kur cituojama sen. 
H. Bakerio kalba, turėjo būti 
pažymėta, kad ji paimta iš “Con
gressional Record — Senate”, 
Nov. 28, 1979. — Pasaulio įvy
kių skyriuje antroje eilutėje tu
rėjo būti Afganistanas, o ne Pa
kistanas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems už 

manęs lankymą ligoninėje, už 
Šv. Mišias, maldas, gražias gė
les ir vertingas dovanas. Ypa
tingai dėkoju savo mieliems 
— vyrui, dukrai Vidai ir sese
riai Hertai už parodytą meilę, 
nuoširdumą ir pagalbą.

Visiems labai dėkinga — 
Ema Javienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieloms 

ponioms, suruošusioms man 
staigmeną — mergvakarį. Taip 
pat ačiū visoms viešnioms, prie 
jo prisidėjusioms. Tos visos gra
žios, vertingos ir labai praktiš
kos dovanos mums bus labai 
naudingos, ir jas vartodami mes 
visada jus su dėkingumu prisi
minsime. Ačiū.

Daina Draugelytė-Graydon

Sol. G. čapkauskienė, labai sėk
mingai koncertavusi Australijos lie
tuvių kolonijose ir “T. Žiburių” tris
dešimtmečio iškilmėje, ruošiasi ke
lionei į Europą, kur dalyvaus Vasa
rio 16 minėjime lietuvių gimnazijo
je, V. Vokietijoje. Taip pat ji ruo
šiasi dalyvauti ir Čikagos Lietuvių 
Operos spektaklyje. Pastaruoju me
tu n. p. Capkauskų butą aplankė va
gys ir išnešė nemažai vertingų daly
kų.

Tomas žižys, anksčiau gyvenęs 
Montrealyje, nuo š. m. rugsėjo mėn. 
dirba Ontario liberalų partijos būsti
nėje tyrinėjimų skyriuje Toronte. 
Jis yra baigęs teisę Osgoode Hali 
Toronte ir domisi politine veikla.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545 

tjPFJ Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

i n-n r= KIŪNTREflUŪ LJETUUJU 
LHZXia HREDJTQ UMIJR
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6% Asmenines .15%
Taupomąsias s-tas 12% Nekiln. turto .................. 14.5%
Pensijų planas 10% Čekių kredito.......................... 16.5%
Term. ind. 1 m. 11.75 % Investacines nuo .......m......... 15.5%
Trumpai, term ind. iki 13%

Duoda nemokamą gyvybės draudą Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve 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 nedirbamo vasarą nuo 
gegužės 15 iki spolio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos .vakaro.

Tautinės grupės rinkimuose
Ministerial ir opozicijos vadas su tautinių grupių veikėjais

Parlamentinių Kanados rin
kimų vajuje neužmirštamos ir 
tautinės mažumos, kurios ypač 
gausios Ontario, Kvebeko ir Va- 
k a r ų Kanados provincijose. 
Prieš rinkimus visi ministerial 
pasidaro lengvai prieinami ir 
turi laiko atvykti į susirinki
mus. Antai užsienio reikalų min. 
F. MacDonald rado laiko atvyk
ti į pavergtų Europos tautų ko
miteto surengtą posėdį Toronte 
(žiur. 1 psl.).

Buvęs premjeras, dabartinis 
opozicijos vadas P. E. Trudeau 
rado laiko susitikti su etninės 
spaudos ir tautinių grupių vado
vais Toronte sausio 11 d. “Har
bour Front” viešbutyje.

KRALIKAUSKAS - 
VĖL LAUREATAS
Gauta žinia, kad torontietis 

rašytojas Juozas Kralikauskas 
ir vėl laimėjo “Draugo” roma
no premiją už naujausią kūrinį 
“Po ultimatumo”. Tai istorinis 
romanas, apimąs 1937-1954 m. 
laikotarpį. Kiek anksčiau J. 
Kralikauskui buvo paskirtos 
“Draugo” romano premijos už 
“Mažvydą” ir “Įkaitę Vilniaus 
akmenys”. Tai istoriniai roma
nai, vaizduoją atitinkamo laiko
tarpio senosios Lietuvos praei
tį. §į sykį autorius išėjo viešu
mon su naujosios Lietuvos ro
manu, peršokdamas ilgoką isto
rinę varsną.

Minėtąją “Draugo” premiją 
J. Kralikauskui paskyrė vertin
tojų komisija, sudaryta Vašing
tone iš pirm. Antano Vaičiulai
čio, narių — Marijos Almenie- 
nės, Virginijos Gureckienės, 
Jurgio Bradūno ir Vlado Būtė
no. Premijos mecenatas — 
Aleksas Plėnys, gyvenantis Mis- 
sissaugoje, Kanadoje.

Premijos įteikimas rengiamas 
St. Petersburgo mieste, Florido
je, balandžio 9 d. Iškilmes ren
gia speciali komisija, sudaryta 
iš įvairių vienetų atstovų, vado
vaujama p. Gimžausko. Iškilmė
je rengiasi dalyvauti ir pats lau
reatas J. Kralikauskas su žmo
na.

Toronto “Aitvaras” sausio 13 
d. LN salėje sėkmingai suvaidi
no rašytojo Vytauto Alanto 3 v. 
komediją “Saulėgrąžų sala”. Sa
lė buvo pilnutėlė žiūrovų. Daly
vavo ir pats veikalo autorius. 
Platesnis aprašymas — vėliau.

“Gintaro” ansamblis ruošiasi vie
tinėm iškilmėm ir išvykom į kitas 
lietuvių gyvenvietes. Anksčiau nu
matyta išvyka i Torontą dėl Missis- 
saugos traukinio nuodingų skysčių 
sprogimu nejvyko. Tikimasi, kad to
kia išvyka galės būti surengta kita 
data.

Trijų Karalių šventės proga arkiv. 
Paul Gregoire su įvairių tautybių 
kunigais katedroje atnašavo Mišias, 
dalyvaujant įvairių tautybių tikin
tiesiems. Dalyvavo ir lietuviai.

Aušros Vartų parapijos susirinki
mas įvyko sausio 13 d. po 11 v. pa
maldų. Išklausyta įvairių pranešimų 
apie parapijos padėtį bei veiklą, ap
tarti įvairūs reikalai. N.

Čia P. E. Trudeau pareiškė, 
kad išrinkimo atveju jo vado
vaujama liberalų vyriausybė 
grąžintų užmarštin nustumtą 
daugiakultūriškumo politika, 
duotų ir toliau skelbimus etni
nei spaudai, kaip ir angliškajai 
bei prancūziškajai. Taip pat jo 
vyriausybė lengvintų sujungimą 
šeimų, likusių už geležinės už
dangos.

Po jo pareiškimų kalbėjo to
rontiškiai liberalų partijos kan
didatai. Jie pabrėžė, kad libera
lų vyriausybė buvo pirmoji, ku
ri 1971 m. pradėjo daugiakul- 
tūrę politiką, pradėjusią remti 
finansiškai etninių grupių veik
lą. Buvo tikėtasi, kad šia proga 
P. E. Trudeau atsakys į klausi
mus, bet to nebuvo. Sakė į juos 
atsakys, kai bus min. pirminin
ku. Siame priėmime iš lietuvių 
dalyvavo KLB pirm. J. R. Sima
navičius ir “TŽ” atstovas V. Ma
tulaitis.

Neaplenkė tautinių grupių ir 
kiti politiniai veikėjai bei mi
nisterial. Toronte, “Park Plaza” 
viešbutyje, sausio 12 d. buvo 
sukviesti etninės spaudos ir tau
tinių grupių atstovai bei veikė
jai. Čia kalbėjo daugiakultūrių 
reikalų min. Steve E. Paproski 
ir imigracijos min. Atkey. Il
giausiai dėstė savo mintis apie 
daugiakultūriškumą S. E. Pa- 
prpskis, kurio tėvas yra lenkas, 
motina — ukrainietė. Jis dau
giausia laiko skyrė parlamente 
liberalų atstovo Kaplano pada
rytam priekaištui, esą konser
vatorių vyriausybė nubraukusi 
valdžios skelbimus etninei spau
dai, kuriai liberalų vyriausybė 
metiniame biudžete buvo numa
čiusi $500.000. Ministeris aiški
no, kad minėtų skelbimų davi
mas sustabdytas laikinai, nes ti
riamas jų veiksmingumas. Pa
sibaigus tyrimui, etninė spauda 
taip pat gausianti valdžios skel
bimus iš įvairių ministerijų. Be 
to, min. Paproskis tvirtino, kad 
bus siekiama įtvirtinti daugia
kultūriškumą visame valstybi
niame gyvenime, neišskiriant 
nė ministerių kabineto. Etninei 
spaudai planuojamas netgi spe
cialus sekretoriatas.

Po minis'terio kalbos buvo la
bai daug klausimų, į kuriuos 
abu ministerial sumaniai atsa
kė.

Iš lietuvių šiame susirinkime 
dalyvavo KLB pirm. J. R. Sima
navičius, A. Juzukonis, p. p. 
Kulpavičiai, J. Karka, V. Matu
laitis, kun. Pr. Gaida. Bv.
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