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Keliai i viršūnes 
4.

Siekdami laisvės Lietuvai ir kitom sovietų pavergtom 
tautom, naudojamės įvairiais keliais, tačiau bene pagrin
dinis kelias yra viešoji pasaulio opinija ir vyriausybiniai- 
politiniai sluogsniai. Viešojoje opinijoje per tris ar 
daugiau dešimtmečių yra pasiekta gana svarbių proveržių. 
Lietuvos laisvės byla buvo keliama spaudoje įvairiuose 
laisvojo pasaulio kraštuose. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje 
pavyko gana plačiai prasiveržti žurnalistui Kazimierui či- 
birui-Verax. Jam buvo prieinami didžiųjų laikraščių pusla
piai. Be to, jis parašė ispanų kalba ir išleisdino visą eilę 
didesnių ir mažesnių knygų apie Lietuvos laisvės kovas. 
Šalia jo Pietų Amerikoje bei jos spaudoje reiškėsi ir kiti 
lietuviai, mažiau žinomi visuomenei. Italijoje labai ištver
mingai reiškiasi mons. V. Mincevičius, kurio redaguojama 
itališka ELTA pasiekia plačiąją Italijos spaudą. Radijo sri
tyje' ten darbuojasi dr. Gailius ir kun. dr. V. Kaziūnas. 
Australijoje lietuviai ir kiti baltiečiai taip pat pasiekia 
viešąją opiniją. Tai matėme, kai kilo Baltijos valstybių 
aneksijos pripažinimo klausimas. Pastoviai australiškos 
spaudos srityje ten reiškiasi J. Kedžio grupė. Netrūksta 
panašių pastangų ir V. Europoje. Ten taip pat pavyksta 
rasti kelius į didžiąją spaudą, ypač svarbesnių atvejų pro
gomis, kaip VI. česiūno ir pan.

DAUGIAUSIA proveržių į viešąją opiniją, žinoma, būna 
JAV-se, kur gyvena pagrindinė mūsų išeivijos dalis. 
Čia yra visa eilė asmenų, turinčių gerus ryšius su 
didžiąja spauda, radiju, televizija ir pajėgiančių tomis prie

monėmis pasinaudoti. Pastaruoju metu bene ryškiausiai 
toje srityje dirba kun. K. Pugevičius, išvystęs gana plačią 
veiklą amerikiečių sluogsniuose. Yra ir daugiau asmenų, 
kurie rečiau girdimi, tačiau ir jie Lietuvos laisvės bylai 
daug pasitarnauja. Negana to — JAV-bės yra kraštas, kur 
buvo padarytas proveržis ir filmų srityje. Paruošimas filmo 
“The Defection of Simas Kudirka” buvo labai veiksmin
gas žingsnis, pasiekęs milijoninę auditoriją. Jis buvo rodo
mas ne tik JAV-se, bet ir Kanadoje, Prancūzijoje. Galimas 
dalykas, jį pamatys dar nevienas kraštas Tai sritis, kurio
je tol'.au reikėtų darbuotis, nes jj v"įr*' L:ją ir 
milijonines žiūrovų mases. Taip pat reikėtų stiprinti ir 
kelius į didžiąją spaudą, kurios reikšmė Lietuvos laisvės 
bylai yra neabejotinai didelė. JAV-se matyti viltinga ini
ciatyva, bandanti suorganizuoti lietuvių informacijos cent
rą. Jo veikla galėtų būti vienas tų kelių, vedančių į viršū
nes, kuriose daromi sprendimai — politiniai ir kariniai. 
Toks centras galėtų būti pagalba ir kitų kraštų lietuviams, 
dirbantiems toje srityje, bet neturintiems tiek pajėgų.

MINĖTASIS kelias į viršūnes yra visiem žinomas, tik 
kartais užmirštamas ir permenkai puoselėjamas. 
Yra betgi kitas kelias, dar mažai naudojamas, bet 

labai paveikus, būtent, ėjimas į politinį krašto gyvenimą. 
Prieš 30 metų, kai naujieji ateiviai, persodinti į naujas 
žemes, kūrėsi, tas kelias nebuvo įmanomas. Bet dabar, 
kai išaugo nauja karta, čia išėjo mokslus, šis kelias daro
si visai prieinamas. Gyvenamo krašto sprendimai daromi 
politinėse viršūnėse. Prie jų prieiti galima išoriniu keliu, 
kreipiantis raštais, siunčiant rezoliucijas, delegacijas ir 
pan. Tuo keliu plačiai naudojasi politiniai mūsų veiks
niai. Tačiau toks priėjimas nevisuomet būna paveikus. 
Kas kita, kai politinėse viršūnėse yra savų žmonių, turin
čių įtakos į sprendimų procesą. O norint patekti į politi
nes viršūnes, reikia eiti per vietines partijas, nes per jas 
atsiveria laisvas kelias iš vidaus. Toks kelias yra pats pa
veikiausias, kaip rodo ligšiolinė patirtis. Dėlto reikia drą
sinti į politiką linkusius mūsų jaunosios kartos atstovus 
eiti į vietinių partijų veiklą, joje aktyviai dalyvauti ir jieš- 
koti kelių augštyn. žinoma, negalima tikėtis, kad jau pir
maisiais žingsniais jie daug pasieks — reikia patirties, il
gesnio laiko, politinės uoslės. Kantrieji bei ištvermingie
ji, tuo keliu eidami, gali pasiekti reikšmingų asmeninių 
ir visuomeninių laimėjimų bei tuo būdu pasitarnauti Lie
tuvos laisvės bylai ir išeivijai.

Pasaulio įvykiai
JUNGTINIU TAUTU VISUMOS POSĖDIS PAREIKALAVO SO
VIETŲ SĄJUNGOS kariuomenės dalinių atitraukimo iš Afganis
tano. Už šią rezoliuciją balsavo 104 valstybių atstovai, prieš — 18, 
susilaikė 18. Iš viso Vakarų pasaulio tik Kuba ir Grenada rėmė 
sovietus. Jų ambasadorius O. Trojanovskis rezoliuciją pavadino 
didžiuliu melo kalnu, nepateisinamu kišimusi į Afganistano vi
daus reikalus, Jungtinių Tautų chartos pažeidimu. Kai 1956 m. 
Sovietų Sąjunga ginklo jėga bandė numalšinti Vengrijoje prasi
dėjusį sukilimą, Jungtinės Tautos ją pasmerkė tik 50:8 balsų san
tykiu. 1968 m. invazijos čekoslovakijon klausimas buvo iškeltas 
JT saugumo taryboje, bet jį ten tuojau pat sustabdė sovietų veto

KANADOS ĮVYKIAI

Pirmuosius reikšmingesnius 
pažadus rinkiminiame federaci
nio parlamento vajuje pažėrė 
konsevatorių vadas J. Clarkas ir 
liberalų vadas P. E. Trudeau. 
J. Clarkas grįžo prie anksčiau 
pažadėto pajamų mokesčio kre
dito namų savininkams, kuris 
būtų leidęs 1982 m. atskaityti 
iki $1.500 už nuosavybės pasko
las mokamas palūkanas ir nuo
savybės mokestį savivaldybėms. 
Parlamento atmestame biudže
te buvo numatytas pradinis $375 
atskaitymas už 1979 metus. Rin
kimų laimėjimo atveju J. Clar
kas dabar žada 1980 metams šį 
kreditą iš karto padvigubinti iki 
$750, kad rinkėjams būtų atsi
lyginta už pernai atmestą biu
džetą. Tai pareikalautų apie $1,2 
bilijono papildomų išlaidų. P. 
E. Trudeau savo taikiniu pasi
rinko neturtingus pensininkus, 
gaunančius specialų papildą. 
Tas mėnesinis papildas viengun
giams pensininkams ir pensinin

kų šeimoms būtų padidintas po 
$35. Dėl to biudžetinės išlaidos 
paaugtų $750 milijonų. Abiejuo
se pažaduose matomos pastan
gos vilioti dvi skirtingas balsuo
tojų grupes savo pusėn. Toron
to dienraštis “The Globe and 
Mail”, pripažindamas tokių so
cialinių programų reikalingu
mą, primena skaitytojams’ kad 
jomis pradedamos rinkiminės 
varžybos. Dienraščio nuomone, 
abu pasiūlymai esą atmestini, 
nes juos tektų įgyvendinti sko
lintais pinigais. 1975-79 m. min. 
pirm. P. E. Trudeau vyriausybė 
savo biudžetuose turėjo $33,6 
bilijono deficitą. 1979 m. defici
tas sudarė net 23% viso biudže
to sumos, kai tuo tarpu tais pa
čiais metais JAV biudžetas tu
rėjo tik 5% deficitą. Pasak “The 
Globe and Mail” Kanada turi ne 
didinti, o mažinti savo deficitą.

Kanados min. pirm. J. Clar
kas, remdamas JAV prez. J.

Lietuvos tikintieji, nepaisydami religijos persekiojimo, žygiuoja procesijoje iš Meškuičių i Kryžių kalną. Priekyje 
basas su kryžiumi ant pečių eina kunigas ALGIRDAS MOČIUS, ilgai kankintas Sibire ir pasirašęs baltiečių 
raštą, reikalaujanti Baltijos valstybėms nepriklausomybės. Su kryžiumi procesijoje jis žygiavo 8 kilometrus. Proce
sijoje dalyvavo šimtai tautiečių, priklausančių Eucharistijos Bičiulių sąjūdžiui. Milicija ir saugumiečiai bandė pro
cesiją sukliudyti, bet nesėkmingai — keli vyrai buvo suimti, bet netrukus paleisti

P RAN ESI K AS IŠ EUROPOS

Siūlosi kalėti vietoje Petkaus
MONS. KL. RAZMINAS

Lietuvos Helsinkio grupei pa
skelbus atsišaukimą gelbėti lie
tuvį žmogaus teisių gynėją, są
žinės belaisvį Viktorą Petkų, 
nepaprastos iniciatyvos ėmėsi 
Vakarų Vokietijos katalikai. Vo
kietijos “Bildpost” žurnalo 
bendradarbis katalikų kunigas 
Winfried Pietrek ir dar aštuoni 
katalikai pasauliečiai savanoriš
kai pasisiūlė ištisus metus dirb
ti sovietų bausmės lageryje, jei 
Maskva sutiktų paleisti Viktorą 
Petkų!

Šį faktą 1979 m. lapkričio 
mėn. gale paskelbė Vokietijos 
katalikų žinių agentūra KNA, 
žurnalas “Bildpost” ir katalikų 
dienraštis “Deutsche Tages- 
post”. Vokietijos spauda pažy
mi. kad kunigas Winfried Piet- 
rek su savo pasiūlymu kreipėsi 
į sovietų ambasadorių Bonnoje, 
motyvuodamas, kad sveiki ir 
darbingi vyrai bei moterys galės 
daugiau prisidėti prie Sovietų 
Sąjungos statybos, negu jau 17 
metų kalinamas Viktoras Pet-i 
kus!

Aštrėjanti padėtis
V. Vokietijos dienraštis 

“Deutsche Tagespost” 1979 m. 
lapkričio 14 d. laidoje pateikė 
net tris straipsnius apie Lietu
vos problemas. Pirmame 
straipsnyje “Padėtis aštrėja” 
pažymima, kad paskutiniu me
tu katalikų ir visų krikščionių 
padėtis ne tik Čekoslovakijoje 
ir Lenkijoje, bet ir Sovietų Są
jungoje bei Lietuvoje žymiai 
paaštrėjo. Maskvoje buvo suim
tas žinomas “jaunimo semina
ro” įsteigėjas Aleksandras Og- 
rodnikovas, Leningrade — Vla
dimiras Porešas ir Smolenske 
— Tatjana ščipkova. Lietuvoje 
spalio 30 d. buvęs suimtas že
mės ūkio ir istorijos specialis
tas Antanas Terleckas, kuris 
yra vienas iš žymiųjų Lietuvos 
katalikų veikėjų ■—■ pažymi

Carterio sankcijas prieš Sovie
tų Sąjungą dėl invazijos Afga- 
nistanan, pradėjo kovoti už pa
saulinės olimpiados perkėlimą 
iš Maskvos į kurios nors kitos 
valstybės miestą a r miestus. 
Šiuo klauimu Kanados ambasa
dorius Airijoje jau turėjo spe
cialų pasitarimą su Tarptautinioi 
Olimpinio Komiteto pirm, lordu 
Killaninu. Kiti Kanados atstovai 
tarėsi su Japonija, V. Vokietija, 
Meksika, Š. Atlanto Sąjungos ir 
Britų Bendruomenės šalimis. Ir 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

“Deutsche Tagespost”. Lapkri
čio 1 <1. Movoje buvęs suim
tas ortodoksų Tikinčiųjų Tei
sėm Ginti Komiteto pirminin
kas kun. Gleb Jakuninas. Visi 
tie ženklai rodo, kad sovietam 
nebepatinka ir sovietų konstitu
cijos ribose veikiantys disiden
tai, ir žmogaus teisių gynėjai. 
Artėjant pasaulinei olimpiadai 
Maskvoje ir III-jai Helsinkio 
konferencijos sesijai Madride, 
sovietai nori išvengti betkokių 
protestų.

Perspėjimas kunigams
Tai plačiau nagrinėja antra

sis “Deutsche Tagespost” 
straipsnis — “Paskutinis per
spėjimas Lietuvos kunigams”. 
Straipsnyje pažymima, kad, pra
sidėjus masiniams katalikų vei
kėjų suiminėjimams Čekoslova
kijoje ir Lenkijoje, panašios 
akcijos tenka laukti ir Lietuvo
je. Ypatingame pavojuje esą 
penki Lietuvos kunigai, įsteigę 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Ko
mitetą. Paskutiniu metu, kaip 
rašo “Deutsche Tagespost”, 
Lietuvos komunistų partijos or
ganas “Tiesa” pradėjo ypatin
gai pulti šiuos penkis Lietuvos 
kunigus. Esą šie “kulto tarnai” 
savo šventoves panaudoja /‘me
lagingiem gandam skleisti, 
šmeižti sovietų valstybės ir vi
suomenės sistemai. “Tiesa” sa
vo straipsnyje ypatingai puola 
Viduklės kleboną kun. A. Sva
rinską ir Kybartų kleboną kun. 
S. Tamkevičių, kurie abu pri
klauso Tikinčiųjų Teisėm Ginti 
Komitetui. Už sovietinių įstaty
mų pažeidimus jiems grasinama 
griežtomis bausmėmis. Kun. S. 
Tamkevičius jau buvo kaltina
mas ir teisiamas už viešos pro
cesijos surengimą Visų Šventų
jų šventėje ir už neįrodytą eis
mo taisyklių pažeidimą.

Kun. Svarinskui kaltinimai 
“Tiesoje” jau yra žymiai sun
kesni. Esą įsteigus Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Komitetą, Lietu
vos katalikų pasipriešinimas ir 
savo teisių gynimas žymiai su
stiprėjo. Prie to prisidedąs ir 
Lietuvos kunigų vieningumas, 
kuris ypač ryškiai pasirodė 
trims ketvirtadaliams Lietuvos 
kunigų pasirašius protesto pa
reiškimą dėl naujojo statuto, 
liečiančio vidinę Katalikų Ben
drijos santvarką.

“Deutsche Tagespost” iškelia 
ir žymiai sistiprėjusį Lietuvos 
tikinčiųjų solidarumą su savo 
kunigais. Dar tik neseniai 10.- 
240 tikinčiųjų pasirašė prašymą 

Brežnevui, reikalaudami grąžin
ti katalikams Klaipėdos švento
vę, kurią pastatė dabartinis 
Kauno arkivyskupijos apaštali
nis administratorius vysk. Liu
das Povilonis. Tokio fakto nesą 
buvę jau nuo 1972 m. Lietuvo
je. Bet dabar, suėmus veiklųjį 
Antaną Terlecką, penkiolikai 
metų nuteisus Viktorą Petkų ir 
mirus drąsiajam jėzuitų kuni
gui Karoliui Garuckui, Lietuvos 
tikintieji neteko stiprių vado
vaujančių jėgų.

Panašų pavojų Lietuvos ti
kintiesiems ir kunigams prama
to ir plačiai skaitomas Vokieti
jos dienraštis “Die Welt”, 1979 
m. lapkričio 21 d. laidoje ilius
truodamas savo straipsnį gražia 
Antano Terlecko šeimos nuo
trauka.

Vilniaus universitetas
Trečiasis “Deutsche Tages

post” straipsnis išsamiai pami
nėjo Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį. Straipsnio autorė 
Diethild Treffert objektyviai 
apžvelgė visą Vilniaus universi
teto istoriją ir veiklą. Liesdama 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukakties minėjimą, autorė pa
žymėjo, kad sovietinė' universi
teto vadovybė Į oficialias minė
jimo iškilmes visai nepakvietė 
Gregorinio universiteto vadovy
bės Romoje, nors šis jėzuitų uni
versitetas ilgus amžius paruoš
davo Vilniaus universitetui pro
fesūrą. Nežiūrint to, jaunoji 
Lietuvos studentija ilga telegra
ma jėzuitų generolui Pedro 
Arrupe išreiškė savo padėką už 
jėzuitų nuopelnus įsteigiant Vil
niaus universitetą. Tai, aišku, 
labai nepatiko komunistinei 
universiteto vadovybei, ir ji vi
sokiais būdais bandė tai paneig
ti, skelbdama kad tai antikomu
nistinių emigrantų fantazijos 
padaras. Gregorinio universite
to Romoje prof, lietuvis dr. P. 
Rabikauskas, SJ, kuriam buvo 
pavesta išversti gautą iš Vil
niaus telegramą, aiškiai patvir
tino istorinę telegramą ir panei
gė komunistų pastangas falsifi
kuoti faktus. Taip pat ir Vil
niaus universiteto studentai sa
vo pogrindžio leidiny “Alma 
Mater” atitaisė komunistų pa
stangas falsifikuoti istoriją, net 
reikalavo atnaujinti kulto reika
lams universiteto šventovę, ku
rią sovietai taip negarbingai iš
niekino. šis Diethild Treffert 
straipsnis buvo taip pat plačiai 
paskelbtas Vokietijos “Katholi- 
sche Nachrichten Agentur” lei
dinyje. 

teisė. Jungtinių Tautų visumos 
Pagrindine lazda sankcijose® 
prieš Sovietų Sąjungą tenka lai
kyti prez. J. Carterio paskelbtą 
17 milijonų tonų grūdų pardavi
mo sutarties atšaukimą. Tie grū
dai daugiausia buvo kukurūzai, 
skirti galvijų pašarui. Vakarų 
pasaulį pasiekė pranešimas iš 
sovietinės Gudijos, kad į galvijų 
pašarą ten jau yra maišomos su
smulkintos medžių šakos. Mėsos 
trūkumas dėl priverstinio galvi
jų skerdimo Sovietų Sąjungą už
grius olimpiados metu. Pastaro
sios klausimas taip pat yra pa
kibęs ore. Prez. J. Carteris ir 
valstybės sekr. C. Vance yra pa
sisakę prieš JAV atletų dalyva
vimą olimpiadoje. Jie nori, kad 
olimpiada būtų perkelta į kurią 
nors kitą valstybę, tačiau visus 
jos reikalus tvarko tarptautinis 
olimpiados komitetas, oficialiai 
vengiantis įsivėlimo į politiką. 
Valstybės sekr. C. Vance sovie
tams yra paskelbęs pusiau ofi
cialų ultimatumą — jeigu so
vietai neatitrauks savo kariuo
menės iš Afganistano iki vasa
rio vidurio, gali susilaukti olim
piados boikoto. Tokiu atveju 
Maskvon neatvyks dešimtys 
tūkstančių amerikiečių turistų, 
nors amerikiečiai sportininkai ir 
dalyvautų olimpiadoje. Prez. J. 
Carteris kreipėsi į tarptautinį 
olimpiados komitetą, reikalau
damas olimpiados perkėlimo ar 
jos atšaukimo, jei sovietai per 
mėnesį laiko nepasitrauks iš 
Afganistano.

Telkia kariuomenę
Sovietų Sąjunga okupuotame 

Afganistane pradėjo teikti savo 
kariuomenę Irano pasienyje. 
Dėl šio žingsnio prez. J. Carte
ris pasiūlė Iranui užmiršti nesu
tarimus dėl įkaitų ir siekti JAV 
atsvaros prieš sovietus. Ajatola 
R. Chomeinis iš Irano ištrėmė 
visus amerikiečius žurnalistus, 
apkaltinęs juos neobjektyviu 
žinių perdavimu. Panašaus per
spėjimo susilaukė ir kitų tauty
bių žurnalistai. Sankcijas prieš 
Iraną Jungtinių Tautų saugumo 
taryboje, kaip ir galima buvo 
tikėtis, sustabdė Sovietų Sąjun
gos veto. Jų įgyvendinimo da
bar turės imtis pati prez. J. Car
terio vyriausybė, dėl Irano naf
tos nesusilaukianti tvirtesnės 
paramos net ir iš Š. Atlanto Są
jungos šalių. Irane pastebima 
didėjanti opozicija, nukreipta 
prieš diktatorių ajatola R. Cho- 
meinį. Tabrizo mieste buvo su
imta apie 50 karininkų ir maso- 
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Tito koja
Naują rūpestį Vakarų pasau

liui atnešė Jugoslavijos kom
partijos vado B. Tito sveikata, 
šis senis, turintis jau 87 metus 
amžiaus, galynėjasi su mirtimi. 
Krizė prasidėjo su užsiblokavu
sia kojos arterija. Padaryta ope
racija buvo nesėkminga. Gydy
tojai norėjo amputuoti koją, bet 
ilgokai negavo jo sutikimo, nors 
sakoma, kad į ją jau buvo įsi
metusi gangrena. Pagaliau ta 
kairė koja buvo amputuota. Su 
Tito mirtimi Jugoslavijoje gali 
prasidėti vidiniai nesutarimai, o 
jais gali pasinaudoti Sovietų 
Sąjunga. Ginklo jėga ji gali vėl 
susigrąžinti Jugoslaviją savo or
bitom Operacijos metu jugosla
vų kariuomenės daliniai buvo 
sutraukti Vengrijos ir Bulgari
jos pasienin.

Bomba Niujorke
Sovietų orinio susisiekimo 

bendrovės “Aeroflot” įstaigą 
Niujorke sunaikino pro langą 
įmesta bomba. Atrodo, tai buvo 
reakcija į Sovietų Sąjungos in
vaziją Afganistane. Sprogimas 
lengvai sužeidė keturis praei
vius Manhattane. Policija suėmė 
įtariamą asmenį, bet jo pavar
dės nepaskelbė. United Press 
International agentūrai skambi
nusieji asmenys teigia, kad 
bombą įstaigon įmetė žydų Sa
visaugos Sąjunga ir kubiečių 
“Omega 7” grupė, pasižymėjusi 
teroro veiksmais prieš F. Castro.

Nutraukė derybas
Komunistinė Kinija dėl Af

ganistano invazijos nutraukė 
santykių lyginimo derybas su 
Sovietų Sąjunga. Jos pernai ru
denį buvo vedamos Maskvoje ir 
dabar turėjo būti tęsiamos Pe- 
kinge. Sovietų invaziją į Pakis
taną Kinija laiko tiesiogine 
grėsme savo saugumui. Ji yra 
pareikalavusi sovietų kariuo
menės dalinių atšaukimo iš Af
ganistano. Kremliaus propagan
distai Kiniją kaltina parama Af
ganistano sukilėliams. Pasak jų, 
Afganistano šiaurės rytų Ba- 
dachšano provincijoje yra 900 
kiniečių karinių patarėjų, šiuo 
siauru ruožu Afganistanas susi
siekia su komunistine Kinija. 
Toje provincijoje pastebimas 
aršiausias afganistaniečių pasi
priešinimas sovietų daliniams.
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Q RELIGINIAM! GYVENIME
* KATALIŠKASIS FUJEN 

UNIVERSITETAS laisvosios Kini
jos laikinojoj sostinėj Taipei pami
nėjo savo 50 m. gyvavimo sukakti. 
Iškilmėms vadovavo universiteto 
rektorius arkiv. Stanislaus Loknang. 
Iš Vatikano dalyvavo misijų kongre
gacijos prefektas kard. Agnelo Ros
si, kuris perdavė Jono-Pauliaus II 
sveikinimus. Vatikano valstybės sek
retorius kard. Agostino Casaroli 
sveikinimo telegrama perskaitė vie
tinės nunciatūros charge d'affaires 
mons. Paul Giglio. Iškilmių metų 
buvo pagerbtas JAV senatorius Bar
ry Goldwater ir jam suteiktas tei
sių garbės doktoratas. Iškilmėse da
lyvavo per 11,000 Fujen universite
to studentų ir tūkstančiai svečių. 
Fujen universitetą įsteigė 1929 m. 
Pekingo mieste, Kinijoje, vienuoliai 
benediktinai, kurie vėliau vadovavi
mą perleido Dieviškojo žodžio vie
nuolijai. Komunistams užėmus Ki
nijos žemyną, universitetas buvo už
darytas, tačiau kard. Paul Jupin, 
popiežiaus Jono XXIII skatinamas, 

• universitetą atgaivino Taipei mieste. 
Humanitarinių mokslų fakultetui 
šiuo metu vadovauja pasauliečiai ku
nigai, teisių ir verslo fakultetams, 
taip pat teologijos katedrai — jėzui
tai, o tiksliųjų mokslų ir svetimų 
kalbų fakultetams — Dieviškojo žo
džio vienuoliai.

* “UNA VOCE CANADA” ORGA
NIZACIJA, kovojanti už dažnesni lo
tynų kalbos vartojimą Mišiose, krei
pėsi į Kanados Vyskupų Konferenci
ją, prašydama, kad vyskupai parašy
tų ganytojinį laišką lotynų kalbos 
vartojimo reikalu.

* ARKIV. MARCEL LEFEBVRE, 
kuris 1976 m. buvo Pauliaus VI sus
penduotas, prieš Naujuosius Metus 
lankėsi Vatikane ir toliau tarėsi su 
Vatikano tikėjimo bei doktrinos pre
fektu kard. Franjo šeper, kuris tu
ri visus pokalbius referuoti Jonui- 
Pauliui II. Arkivyskupo artimieji 
bendradarbiai praneša, kad jo san
tykiai su Vatikanu žymiai pagerėję, 
ir pokalbiai vyksta teigiama linkme. 
Paskutiniuoju metu arkiv. Lefebvre 
savo vadovaujamos Sv. Pijaus X 
draugijos centrą Šveicarijoje perkė
lė iš Econe į Rickenbachą.

* KUN. CARLO MARTINI, SJ, 
žymiojo jėzuitų Šv. Grcgoriaus uni
versiteto Romoje rektorius, Jono- 
Pauliaus II paskirtas Milano arkivys
kupu. Jis užima dėl senatvės atsi
statydinusio kard. Giovanni Colom
bo vietą. Kard. Colombo tapo Mila
no arkivyskupu, kai tuometinis arki
vyskupas kard. Montini buvo išrink
tas popiežiumi. Sulaukęs 75 m. am
žiaus 1977 m., kard. Colombo įteikė 
savo atsistatydinimo laišką Pauliui 
VI, bet popiežius tada jo atsistatydi
nimo nepriėmė. Naujai paskirtasis 
arkivyskupu kun. Carlo Martini, SJ, 
yra 52 m. amžiaus, gimęs šiaurinėje 
Italijoje netoli Torino miesto. Jėzui
tų vienuolijon įstojo 1944 m. ir ku
nigu buvo įšventintas 1952 m.

* KUN. CARLO MARTINI, SJ, 
turi teologijos ir Šv. Rašto daktaro 
laipsnius ir yra Vatikano komisijos 
ryšiams su žydais narys. Jis niekad 
nėra darbavęsis parapijoje. Nuo 1958 
m. iki 1961 m. profesoriavo Chieri 
kunigų seminarijoje, o vėliau — Ro
mos Šv. Rašto institute, kuriam va
dovauja jėzuitai. Nuo 1967 m. iki 
1978 m. jis buvo to Šv. Rašto institu
to rektoriumi, o nuo 1978 m. — šv. 
Grcgoriaus universiteto rektoriumi. 
Be savo gimtosios kalbos ir senųjų 
graikų, lotynų bei hebrajų kalbų, jis 
laisvai naudojasi prancūzų, anglų, 
vokiečių, ispanų, portugalų ir mo
derniąja graikų kalba. Vatikano ste
bėtoju manymu, tokiai svarbiai vie
tai jėzuito paskyrimas liudija Jono- 
Pauliaus II norą padrąsinti jėzuitus 
po ankstesniojo tėviško perspėjimo, 
kad jų vienuolija turinti susidraus- 
minti. Spėjama, kad greitu laiku 
naujai paskirtasis arkivyskupas Mar
tini bus pakeltas į kardinolus, šiuo 
metu pasaulyje yra trys jėzuitai kar
dinolai: anksčiau irgi buvęs Šv. Gre- 
goriaus universiteto Romoje rekto
riumi Pablo Munoz Vega Ekvadore, 
Lawrence Trevor Picachy Indijoje 
ir Victor Razafimahatrata Madagas
kare.

* KARD. ALFRED VICENTE 
SCHERER, 77 m. amžiaus Porto 
Alegre arkivyskupas, buvo automo
bilyje užpultas ir subadytas. Jis bu
vo rastas griovy pusgyvis. Dabar 
kardinolas ligoninėje sveiksta. Tai 
pirmas atvejis, kad Brazilijoje buvo 
užpultas kardinolas; kunigų ir vys

kupų užpuldinėjimai ten nėra nau
jiena. Pavyzdžiui, visai neseniai 
kraštutiniųjų antikomunistų smogi
kai išsprogdino šventovėje bombą ir 
mirtimi pagrasino vysupui Adriano 
Hipollito. Brazilijos Vyskupų Konfe
rencijos pirm. vysk. Ivo Lorschei- 
ter, kalbėdamas spaudos atstovams, 
apgailestavo, kad smurto veiksmai, 
kurių buvo ypatingai daug prieš ke
letą metų, dar ir dabar nėra išaiš
kinti.

* VOKIETIJOS VYSKUPŲ DE
LEGACIJA su popiežium Jonu-Pau- 
liumi II dar kartą peržiūrėjo kun. 
Hans Kueng bylą ir pakartotinai pa
tvirtino doktrinos kongregacijos 
sprendimą. Tai Įvyko 1979 m. gruo
džio 28 d. popiežiaus atostogų rezi
dencijoje Castelgandolfo.. Pasitari
me dalyvavo: Vokietijos Vyskupų 
Konferencijos pirm. kard. Josef 
Hoffner, kard. Hermann Volk, kard. 
Josef Ratzinger, arkiv. Oskar Saier, 
vysk. Georg Moser (kurio vyskupijo
je yra kun. Kueng), popiežius Jonas- 
Paulius II, kard. Agostino Casaroli, 
kard. Franjo šeper ir arkiv. Jerome 
Hamer. Posėdis truko keturias su 
puse valandos. Vėliau visi išsiskirs
tė nieko spaudos korespondentams 
nesakę. Pasirodo, pirmiausia buvo 
norėta painformuot patį kun. Kucn- 
gą, prieš pranešant viešumai. Už po
ros dienų oficialus Vatikano spau
dos agentūros pareiškimas nurodė, 
kad vysk. Moseris buvo pristatęs 
naują kun. Kuengo raštu išdėstytų 
pažiūrų dokumentą. Posėdžiautojai 
nieko naujo tame kun. Kueng pa
reiškime neradę ir todėl padaryta
sis gruodžio 15 d. sprendimas galio
ja. Pasak naujojo pareiškimo, kun. 
Kueng negali būti laikomas katalikų 
teologu ir tęsti K. Bendrijos jam pa
vestą tikėjimo mokymą. Vietos vys
kupas įpareigojamas šiuo atveju da
ryti atitinkamas kanoniškas bei kon- 
kordatiškas išvadas, šv. Sostas esą 
savo pakartotiniu bylos persvarsty
mu ir pasitarimais su Vokietijos 
vykupais yra parodęs geriausius no
ru kunigui Kuengui. Sprendimas 
esąs skaudus, bet padarytas atsižvel
giant į ganytojišką atsakomybę vi
siems tikintiesiems.

* KUN. POHIER KNYGOJE, kaip 
jau 1979 m. “TŽ” 20 nr. minėta, 
kongregacija rado visą eilę katali
kiškajam tikėjimui prieštaraujančių 
klaidų. Knyga paneigia: 1. Kristaus 
norą suteikti savo kančiai aukos ir 
atpirkimo vertę; 2. Kristaus kūno iš 
numirusių prisikėlimą ir tolimesnį 
Jo gyvavimą po istorinio gyvenimo 
žemėje; 3. Žmogaus pašaukimą pri
sikelti su kūnu amžinajam gyveni
mui Dievo draugystėje; 4. Šv. Rašto 
objektyvų teisingumą šv. Dvasios ir 
Bendrijos mokymo šviesoje. Taipgi 
nurodoma ir visa eilė kitų neaiš
kumų pagrindinėse tikėjimo tiesose.

* VATIKANO SPRENDIMAS tu
rės gana svarbių pasekmių šiam 
šveicarui teologui. Nors jis dėsto 
valstybiniame Tuebingeno universi
tete, tačiau katalikiškosios teologi
jos fakultete. Pagal Vokietijos kon
kordatą su Vatikanu, katalikiškosios 
teologijos fakultetams dėstytojus re
komenduoja vietiniai katalikų vys
kupai. šiuo atveju tos vietovės (Rot- 
tenburg-Stuttgart) vyskupas Georg 
Moser jau atšaukė kun. Kueng lei
dimą dėstyti katalikiškąją teologiją 
ir kreipėsi į švietimo ministeriją jo 
atleidimo reikalu. Kun. Kuengas ir 
toliau gali eiti savo kunigiškąsias 
pareigas bei tęsti tyrinėjimus teolo
ginėje srityje. Vatikano informaci
jos atstovas kun. Romeo Panciroli, 
tą žinią pranešdamas, aiškiai pabrė
žė, kad tikėjimo ir doktrinos kon
gregacijos sprendimas kun. Kuengo 
atveju nieko bendro neturi su anks
tesniuoju kun. Jacques Pohier, OP, 
knygos “Quand Je Dis Dieu” pažiū
rų pasmerkimu arba dabartiniu kun. 
Edward Schillebeeckx, OP, teologi
nių pažiūriu tikrinimu.

* JŪS ESATE TEISINGUMO KU
NIGAI, todėl jūsų uždavinys — ku
nigiškai ir ganytojiškai įgyvendinti 
teisingumą — pareiškė Jonas-Pau- 
lius II šv. Grcgoriaus universitete 
Romoje susirinkusiems K. Bendri
jos teisininkams-kunigams. Jie buvo 
suvažiavę į tribunolų teisėjų atsinau
jinimo kursus. Pasak popiežiaus, K. 
Bendrijos teisė yra ne tik žmogiško
jo teisingumo, bet ir augštesnio ry1 
šio su Kristumi išraiška. Todėl K. 
Bendrijos teisė turinti visur atspin
dėti meilę. Jis ypatingai pabrėžė sa
vo kalboje reikalą ginti santuokinės 
meilės neišardomumo ryšį.

KUN. J. STŠ.

Kovotojas už žmogaus ir tikinčiųjų teises ROMAS RAGAIŠIS sovietų okupuotoje Lietuvoje 1978 m. rugsėjo 12 d. 
teismo metu, kur jam buvo paskirta pusantrų metų kalėjimo bausmė

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

Padėka
Mylima mūsų Mamytė 

EMMA LANG
mirė 1979 metų gruodžio 14 dieną; 

palaidota gruodžio 18 dieną Delhi, Ont., kapinėse.

Visiems draugams bei pažįstamiems, dalyvavu
siems mūsų liūdesio dienose ir velionės laidotuvėse, 
nuoširdžiai dėkojame.

Sūnūs Albert Lang, Emil Lang, 
dukros Lena Nemira ir Lyną Vencius 
su šeimomis

Delhi, Ontario

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Darbas su slaptomis grupėmis
Mane paskyrus Į parapiją, Re

liginių Reikalų Tarybos Įgalio
tinis man pasakė: “Vyksti į pa
rapiją. Ten klebonas yra tvar
ioje”. Reiškia, jis nesimaišo Į 
nereikalingus dalykus, nieko 
neveikia, yra valdžios akyse 
“ramus”. Tokie įgaliotiniai yra 
valdžios apmokami valdininkai, 
ir jų uždavinys sekti, kad būtų 
pilnai įvykdytas valstybės nuo 
Bažnyčios atskyrimas, reiškia, 
kad Bažnyčia nesikištų į politi
ką. O jiems viskas yra “politi
ka” — net surinkti jaunuolius 
vakarais paskaityti Evangelijos, 
pasimokyti giesmių ir pan. Įga
liotiniai yra tiesioginė valdžia, 
nuo kurios priklauso visi kuni
gai — ne teologiniai klausimai, 
o visas kunigų gyvenimas ir el
gesys.

Po šešių mėnesių darbo para
pijoje buvau apskųstas įgalioti
niui turįs ryšių su užsienio or
ganizacijomis. Mano kaltė — aš 
gavęs iš slavų misijos Stockhol- 
me keletą egzempliorių šv. Raš
to, kuriuos išdalinau tikintie
siems. Po skundo turėjo sekti 
teismas, tačiau pasitenkinta 
“perspėjimu”.

Kai buvau atleistas iš parapi
jos, nuėjau pas įgaliotinį Zari- 
novą paklausti kodėl. Jis atsa
kė: “Aš nesikišu į religinius rei
kalus. Pasikalbėk su metropoli
tu. Tai jūsų reikalas. . .” Nuė
jau pas metropolitą Nikodemą, 
kuris man nieko nepasakė, tik 
patraukė pečiais. Tai reiškė — 
jis nieko negalįs padaryti.

Taip netekau parapijos ir al
gos, kurią man mokėjo parapi
jos taryba. Ją sudaro 20 val
džios parinktų asmenų, ištiki
mų valdžiai. Visi parapijos rei
kalai yra šios tarybos rankose. 
Pradžioje metropolitas man da
vė keletą dalykų versti iš vokie
čių kalbos, paskui padėjo kaiku- 
rie draugai pasauliškiai. Gėda 
pasakyti, kad nuo manęs nusi
suko draugai kunigai, kurie bi
jojo susitikti su manimi.

Leningrado kunigai gyvena 
gerai. Užtenka niekam neuž
kliūti, pasitenkinti laidotuvė
mis, krikštais, jungtuvėmis, par
davinėti žvakes, reikalingas li
turginėse pamaldose (visi tikin
tieji turi rankoje uždegtą žva
kę). O aš tikrai kentėjau badą 
ir gyvenau labai vargingai.

Gražiausias šio- laikotarpio 
dalykas — darbas su slaptomis 
jaunimo grupėmis. Vadovavau 
studijų seminarams. Juos lan
kydavo visokio tikėjimo jaunuo
liai: ortodoksai, evangelikai, 
baptistai, žydai, budistai ir in- 
dusai. Sovietų Sąjungoje yra re
liginė fermentacija, tačiau, ne
sant vadų, jaunimas mėtosi ir 
pasirenka klaidingus kelius. Aš 
bandžiau tuos jaunuolius ap
šviesti tikėjimu į Kristų, tačiau 
tai buvo nelengvas darbas, nes 
trūko laiko ir bendruomeninio 
gyvenimo. Visdėlto tokie semi
narai daugeliui nurodė tikrojo 
tikėjimo kelią ir privedė juos 
prie Krikšto.

Oficiali ortodoksų Bažnyčia 
nepritaria tokiam darbui, nes 
laikosi valdžios draudimų, ta
čiau jo nesmerkia, nes ir ji ma
to katekizacijos bei evangeliza
cijos reikalą. Dabar Rusijoje to
kios slaptos grupės juda visur, 
dažnai be vadų, o jei jos yra 
krikščioniškos, tai pasitenkina 
tik liturgija ir tikėjimo išpaži

nimu. O šiaip ten reiškiasi sen
timentali krikščionybė, žvakelių 
ir gražios muzikos religija. 
Trūksta gilesnio religijos paži
nimo, kurio negali duoti kuni
gai, o patiems to pasiekti beveik 
neįmanoma. Vienintelis tad bū
das —- nuolatinė rizika, slaptu
mas, kuris sukuria tikras drau
gystes. Pradedama nuo ABC, 
nes tų grupių lankytojai dažnai 
neturi jokio supratimo apie reli
giją. Jie lanko tas slaptas gru
pes vien iš vidinio, dvasinio nu
siteikimo. Jeigu Rusijoje būtų 
bent kiek laisvės ir nedraustų 
tokių susirinkimų, tai toks ka- 
techizavimo metodas ir bend
ruomeninis religijos išpažinimas 
tikrai transformuotų Rusijos 
veidą.

Be manęs, yra ir kitų jaunų 
kunigų, kurie dirba su grupė
mis. stengdamiesi nekristi į akį 
civilinei ir religinei valdžiai. To
mis grupėmis . labai domisi ir 
KGB, nes jasejfiko ideologine 
partijos konkurencija.

Kodėl pabėgau j Vakarus?
Apkaltintas politine veikla, 

trečią kartą buvau internuotas 
į pamišėlių ligoninę. 1977 m. 
pradžioje Leningrado laikrašty
je “Večernij Leningrad” pasi
rodė straipsnis, kur buvo at
skleista grupių veikla ir pami
nėta mano pavardė. Apie mane 
pasakyta: “Vakarų grupių ver
gas”, o atleistas iš parapijos dėl
to, kad esu sunkus psichinis li
gonis.

Tų pat 1977 m. balandžio 
mėn. mane sulaikė policija už 
parazitizmą — neturėjau darbo, 
kurio man niekas nedavė dėl 
ankstesnės ligoninės “diagno
zės”. Dėlto buvau vėl internuo
tas. Leningrado psichiatrinėje 
ligoninėje mane išlaikė porą 
mėnesių. Ir šį kartą nedavė jo
kių vaistų, o tik “stebėjo”. Iš
leisdamas gydytojas pasakė, 
kad šis trečias kartas turi būti 
man “rimtas perspėjimas”.

Turiu pasakyti, kad to per
spėjimo nepaisiau ir nelaikiau 
rimtu pinigu. Būdamas jau per
sekiojimo psichiatrinėmis ligo
ninėmis specialistas, dalyvavau 
su Aleksandru Podrabineku 
grupėje, kuri rūpinasi surinkti 
medžiagą apie uždarymus pa
mišėlių namuose.

1978 m. birželio mėn. pasi
šaukė mane Leningrado polici
jos pulkininkas leitenantas Čiur- 
kinas ir pasakė: “Mes galime 
tave nutildyti kada tik norime 
be jokio teismo. Tavęs laukia 
ilgas uždarymas į psichiatrinę 
ligoninę.”

Tuo pat laiku slaptoji polici
ja pasiūlė man vizą išvažiuoti į 
užsienį. Tuo būdu valdžia nori 
apsivalyti nuo pavojingų židi
nių nuodų. O svarbiausia — no
ri tokiais išleidimais turėti ap
čiuopiamos naudos. Tai tikra 
prekyba. Sov. Sąjunga susitarė 
su Izraeliu, V. Vokietija, JAV, 
Kanada ir kasmet išleidžia Iz- 
raelin 36.000 žydų, Vokietijon 
5.000 asmenų. Kanada ir JAV 
mainais siunčia į Sov. Sąjungą 
kviečių ir maisto gaminių, Vo
kietija — sunkvežimių, dyzeli
nių motorų, bei kitų pramonės 
reikmenų. Taip vyksta prekyba 
žmonių gyvybėmis. Dar dau
giau: išvykdamas tremtinys turi 
sumokėti 1000 rb. baudą. Tai 
tikras išnaudojimas.

Kai valdžiai nepavyksta nu
sikratyti disiden'.ais šiuo būdu, 
imasi kito, būteit: jei disiden

tas yra intelektualas, leidžia 
vykti į kurį nors garsų Vakarų 
universitetą. Tokiam duoda me
tus galiojantį pasą, o kai tas iš
vyksta užsienin, atima piliety
bę. Taip padarė su generolu Gri- 
gorenka, išvykusiu į JAV gydy
tis, su rašytoju Nekrasovu, su 
matematiku Žinojevu, su rašy
toju Vaclovu (Tomu, Red.) 
Venclova ir kitais.

Ilgai svarsčiau slaptosios po
licijos pasiūlymą ir viešosios po
licijos grasinimą uždaryti mane 
į pamišėlių namus. Bijojau, kad 
ilgas buvimas ligoninėje pada
rys iš manęs baidyklę (tokių 
mačiau nevieną). Prisiminęs 
Evangelijos žodžius “kai jus 
persekios viename mieste, bė
kite į kitą”, sutikau išvykti su 
viza Izraelin. Taip rugsėjo mėn. 
atvykau Italijon (pakeliui ilgiau 
buvau apsistojęs Austrijos Vie
noje).

Čia, Vakaruose, tikiuosiu dar 
galėsiąs tarnauti savo Bažnyčiai 
kokioje nors' parapijoje, nes ir 
čia ortodoksų bendruomenėms 
trūksta kunigų. Mane labai nu
stebino ortodoksų susiskaldy
mas. Viena ortodoksų dalis už
sienyje priklauso Ženevos vys
kupui Antanui ir Niujorko me
tropolitui Filaretui. Kita dalis 
su centru Paryžiuje priklauso 
Konstantinopolio patriarchui. 
Autokefalinė ortodoksų Bažny
čia Amerikoje ir kitur priklau
santi Maskvos patriarchui.

Kadangi geriau būtų toliau 
nuo Maskvos partriacho, tikiuo
siu, kad mane priims vyskupas 
Antanas, su kuriuo susitikau 
Zalcburge. Jis man davė laiki
nas pareigas — pavaduoti vie
ną susirgusį kleboną Paryžiuje. 
Nors vysk. Antano Bažnyčia yra 
tradicionalistė, bet man atrodo, 
kad ji geriausiai išlaikiusi gry
ną tikėjimą ir Kristaus idealus. 
Žiūriu su apgailestavimu į šį 
ortodoksų susiskaldymyą, kai 
reiktų visiems laikytis glaud
žios vienybės.

Tikiuosi, kad dar galėsiu pa
sitarnauti ir savo tėvynei, infor
muodamas apie Bažnyčios padė
tį Rytuose, aiškindamas apie ti
kinčiųjų priespaudą Sov. Sąjun
goje. Jei bus galima, norėčiau 
padėti savo tikėjimo broliams, 
likusiems Rusijoje, jieškodamas 
galimybių pasiųsti jiems religi
nės literatūros, moralinės bei 
finansinės paramos vargšams, 
kurie ten pasiliko ir kurie dėl 
religinių įsitikinimų yra netekę 
darbo, žinoma, visa tai — su 
Viešpaties pagalba, nes mano 
jėgos ir ištekliai yra labai ribo
ti.

Iš “Pasaulis ir Misijos” 1979 
m. 3 nr. Parengė J. V.

A+A
DR. ST. PACEVIČHJI 

mirus,
žmonai JANINAI su šeima ir broliui dr. ANTANUI 

su šeima giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

E. ir P. Leonai O. ir J. Vaičekoniai

S. ir P. Pargauskai O. ir B. Sergaučiai

O. Juodikienė
— — . . ■

MYLIMAI MAMAI

A+A
ELENAI GUTAUSKIENEI 

mirus, dukrą ROMĄ JURGUTIENĘ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia —

Eug. L. Klevai A. S. Urbonavičiai
A. J. Gedrimai

Canaiiian @Ert jUlemorialsf
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 meni’kii. 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 menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

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

furniture
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park. Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

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



Nors okupuotoje Lietuvoje siaučia religijos persekiojimas, tikintieji kovoja už savo teises ir rengia netgi procesijas. 
Nuotraukoje — procesija iš Tytuvėnų į Šiluvą 1979 m. rugpjūčio 26 d. Jos priekyje — kun. KASTYTIS KRIKš 
ČIL'KAITIS, užaugęs vaikų prieglaudoje

Lietuvaitė Gudijos kalėjime
Laisvąjį pasaulį pasiekė naujas pogrindžio leidinys "Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komiteto dokumentai 2", 1979 metų 
liepos-spalio numeris. Čia pateikiamas vienas tų dokumentų, 

kuriame vaizdžiai aprašomi lietuvaitės pergyvenimai

Slavybės gynėjai K. PR. GAIDA

"Bažnyčia","Eklezija"/'Bendrija"— šalininkai ir priešininkai

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Priekaištai

Kaikurie suvalkiečiai (jų tar
pe ir prof. A. Maceina) priekaiš
tauja “bendrijai”, nes šis žodis 
turis ir paniekinančios prasmės. 
Jei tokia sritis ir yra Lietuvo
je, tai, atrodo, labai siaura, ne
galinti turėti platesnės Įtakos. 
Kun. J. Duobos, MIC, žiniomis, 
suvalkietiškoje Mariampolėje 
buvo susidariusi seselių vienuo
lių grupė, kuri pasivadino “ben
drija”. Kitų suvalkiečių liudi
jimu, buvo susidariusi mokslei
vių grupė, kuri taip pat vadino
si “bendrija”. Išeivijoje skautai 
savo stovyklas kartais pavadina 
— seserija, brolija ir bendrija 
(bendroji stovykla).

Pagaliau Bendrija pasivadino 
Pasaulio Lietuvių Katalikų Fe
deracija, kuriai pirmininkauja 
suvalkietis vyskupas V. Brizgys. 
Jei “bendrija” turėtų niekina
mo pobūdžio prasmę, nebūtų ir 
minėta prasme vartojama. (Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bend
rija gali būti suprantama kaip 
visuotinės Katalikų Bendrijos 
dalis, tačiau jai, kaip visuome
ninei organizacijai, geriau tiktų 
terminas “federacija”, kaip tai 
pažymėta angliškame tekste).

Tiesa, žodis “Bendrija”; kad 
ir3 bandomas taikyti religinei 
sričiai, tebėra vartojamas ir ki
tose srityse. Bet taip yra buvę 
ir su kitais religiniais terminais. 
Graikiškoji “ekklesia” (sueiga) 
taip pat atėjo iš profaninės sri
ties. Terminui nusistovėti bei 
išsikristalizuoti reikia ilgo lai
ko ir ilgo vartojimo. Jo prigvdy- 
mas yra ilgo proceso dalykas. 
Tuo būdu ir nesakralinis žodis 
gali tapti sakraliniu.

“Božnicos” gynėjai, kritikuo
dami “bendriją”, sako, kad 
“bendrija neturi savyje Dievo”, 
kaip slaviškasis “božnica” (Bog) 
ir graikiškasis “kyriakon” (Ky- 
rios). Tiesa, “bendrija” ligšioli
nėje vartosenoje nebuvo susie
ta su religine sritimi, su Dievu, 
bet pakankamai atvira ir religi
nei prasmei. Kaip minėta, ji vi
sai tinka išreikšti tikinčiųjų 
bendruomenei, kurioje Dievo 
buvimas negali būti paneigia
mas: “Nes kur du ar trys susi
rinkę mano vardu, ten ir aš esu 
jų tarpe” (Mt. 18, 20). Taigi Die
vo būstas yra pati bendruome
nė. Jei sakome, kad Bendrija 
yra tikinčiųjų bendruomenė, 
Dievo tauta, kaip galima tvirtin
ti, kad Bendrija neturi savyje 
Dievo! šventovė tėra išorinė ti
kinčiųjų Bendrijos išraiška. Vi
sos šios Bendrijos centras yra 
Dievas, apie kuri telkiasi tikin
tieji savo šventovėse ir už jų ri
bų.

Kalbinis požiūris
žodžio “bendrija” perkėlimui 

i sakralinę sritį daromas ir kal
binis priekaištas; esą iš jo nega
lima padaryti tiek vedinių, kiek 
iš “bažnyčios” (bažnytinis, baž
nytininkas, bažnytkaimis. . .). 
Tai pats mažiausias trūkumas, 
kurį atsveria lietuviškumas. Ir 
iš kitų slaviškų žodžių galima 
padaryti daugiau vedinių, bet 
jie vistiek nelietuviški. Pvz. iš 
“spaviednyčios” padaromas žo
dis “spaviednykas”, “spaviedo- 
tis”, o iš lietuviškos “klausyk
los” neišeina — reikia kitokių 
derinių, kaip “nudėmklausis”, 
“atlikti išpažintį” ir pan.

Iš žodžio “bendrija” visai 
sklandžiai padaromas būdvardis 
bendrijinis, kuris gali atstoti 
žodį “bažnytinis”. Bendrijos na
rys gali būti “bendrijietis”, pa
našiai, kaip parapijietis, šatri- 
jietis (“Šatrijos” korporacijos 
narys)) Tai nėra įprastas vedi
nys, bet galimas. Bažnytkaimių 
era Lietuvoje yra pasibaigusi ir 
vargu ar tas terminas bereika

lingas. “Bažnytininkas” yra že
minančios prasmės žodis, varto
jamas pravardžiavimui, tad jo 
nėra ko gailėtis. Norint nurody
ti Bendrijos narystę, užtenka 
pasakyti katalikas (K. Bendri
jos narys), protestantas, orto
doksas ir pan. Be to, pažymėti
na, kad ir iš “bažnyčios” nevisi 
vediniai galimi. Pvz. nėra “baž- 
nytologijos” — reikia griebtis 
ekleziologijos (bendriologijos).

Teologų nuomonės
Kad mūsų kalboje įsigalėju

sios slavybės “Bažnyčia” pakei
timas “Bendrija” yra visai gali
mas, rodo ir naujieji mūsų teo
logų raštai. Jų tarpe ypač minė
tini: kun. prof. A. Rubšys, kun. 
dr. J. Gutauskas, kun. J. Bur
kus. Jų knygas vertinę recen
zentai pasisakė ir dėl “Bendri
jos” vartojimo. Kun. dr. J. 
Prunskiui jis neatrodo baisus, 
tik jis mano, kad tai knyginis 
terminas, kuris gyvoje žmonių 
kalboje neprigis. Kun. J. Duo
ba, MIC, to žodžio nepeikia, tik 
primena nevienodą jo vartoseną 
ir mano, kad dėl jo turėtų pasi
sakyti daugiau teologų. Kun. J. 
Kuzmickis taip pat nepeikia 
“Bendrijos”.

Kategorišku i'rieš “Bendri
ją” yra pasisakę kun. J. Vaiš- 
nys, SJ, ir prof. A. Maceina. 
Pastarasis priekaištauja teolo
gams ir dėl maldų teksto (“Tė
ve mūsų” ir “Sveika Marija”) 
keitimo, ir dėl “Bendrijos”. Jis 
rašo: “Bet atsispyrę eklezijai, 
manau atsispirsime ir bendri
jai. Tik nuostabu, kad ši pagun
da mums yra kaišiojama teolo
gų, kurių pašaukimas kaip tik 
būtų saugoti tai, kas jiems pati
kėta.” (“Draugas” 1979 m. spa
lio 13 d.)

Tai pontifikalinis mūsų filo
sofo priminimas teologams. At
rodo, kad mūsų teologai yra nu
klydę nuo savo pašaukimo ir yra

Ekrane - ištvirkavimas
AL. GIMANTAS

Pastarųjų kelių savaičių lai
kotarpyje teko matyti keletą 
filmų, kurie rimtų kino kritikų 
buvo įvertinti gana palankiai ar 
net gerai. Tačiau pamačius tuos 
tikrus ar tariamus kinematogra
fijos šedevrus, apėmė ne tik liū
desys, bet ir pasipiktinimas. 
Laimė, kad savo šeimoje jau ne
turi paauglių, kurie, matydami 
ekrane įmantriai pikantiškas 
scenas, galėtų pagalvoti, kad vi
sa tai sudaro kasdieninio gyve
nimo turinį, jei ne pačią esmę.

Nekalbame čia apie “X” žy
meniu Įvertintus žemo skonio 
pornografinius “kūrinius”. Jei 
kas į tokius eina, tai bent žino 
kodėl —- tokie nėra reklamos ar 
kritikos suklaidinti. Tačiau vi
sai kitas reikalas, kai, patikėjęs 
autoritetingu kritikos žodžiu, 
eini į “R” ar “PG” paženklintus 
filmus, tikėdamasis estetinės 
pramogos. Tiesa, iš dalies ran
di ir ją, bet dažniausiai matai 
filmus, tikrai prikimštus vulga
rumo, seksualinių situacijų, ne
skoningų scenų ir neišpasakytai 
“atvirų” dialogų. Girdi nešvan
kią kalbą, pariebintą purvinais 
anekdotais ir visais kitais per- 
sūdymais. Ar to viso reikia tik
rai meniniam ekrano kūriniui?

Pripažinkime, kad šiuo metu 
scenoje lyg ir tikimasi gyveni
mo vaizdavimo tokio, koks jis 
iš tikrųjų yra, tačiau ne tokio, 
koks jis turėtų būti. Bet ir, to
kiuose rėmuose vis dėlto aiškiai 
galima įžvelgti sąmoningas ten
dencijas tą kasdienybę “gražin
ti”, teisingiau, murzinti ir pri
statyti žiūrovui kaip tikrą pre- 

reikalingi filosofo priminimo. 
Koks gi jų pašaukimas? Saugoti 
slavybės? Anaiptol! Jeigu jie 
bando tęsti religinės terminijos 
lietuvinimą, pakeisti slavybės, 
nėra joks nutolimas nuo savo 
pašaukimo. Jie yra pašaukti 
saugoti apreikštąjį religinį turi
nį bei rasti jam kelius Į savo 
tautą. Jų, kaip lietuvių teologų, 
pareiga prabilti lietuviškai. Per
daug jau ilgai jie buvo priklau
somi ypač nuo slaviškos įtakos. 
Ir jeigu atsiranda naujai praby
lančių teologų, nebijančių nau
jos išraiškos bei naujų terminų 
tradicinei minčiai išreikšti, rei
kia tik džiaugtis, nes matyti kū
rybinis jų nusiteikimas. Dėlto 
apgailėtinas yra prof. A. Macei
nos sarkastiškas šypsnis teologų 
adresu paskutinėse jo straips
nio eilutėse, kuriose pašiepia
mas kraštutinis visų teologinių 
(ir tarptautinių) terminų lietu
vinimas (“Draugas” 1979.X.13). 
Jis nepagrįstas, nes nė vie
nas profesoriaus minėtų teolo
gų tuo keliu neina.

Baigiant derėtų pastebėti, 
kad dėl “Bažnyčios” ir “Bendri
jos” vartojimo neturėtų susida
ryti fanatiški frontai. Nereikėtų 
smerkti “Bendrijos” šalininkų 
ir niekinti “Bažnyčios” vartoto
jų. “Bendrija” nėra įsipilietinęs 
terminas, bet galėtų būti varto
jamas kaip lietuviškas “Bažny
čios” pakaitas šalia oficialaus 
termino. Jo priimtinumą, dalinį 
ar visuotinį, lems pats gyveni
mas. Jeigu tas gyvenimas eis 
lietuviškumo linkme, tai “Bend
rija” gali tapti visai priimtinu 
terminu. T. Klyga, kritiškai ver
tindamas prof. A. Maceinos pas
tabas, sako: “Gal Bendrija nėra 
tobulas terminas, bet savas ir 
kalbos nepažeidžiąs. (. . .) Tuo 
tarpu Bendrija — žingsnis pa
žangos linkme, bent pastanga 
praeities klaidų nusikratyti” 
(“Dirva” 1980 m. 1 nr.).

kę. Čia ir slypi gilus nuosmukis 
bei melas. Filmų gamintojai 
vaikosi pelno ir tik pelno. Dole
rių skaitlinės apima jų protus, 
intencijas ir kiekvieną kūrybinį 
žingsnį. Dėlto nustumiami į ša
lį visi kiti reikalavimai ar įpras
ti ir metų metais poselėti krite
rijai, pirmoje eilėje duoklę ati
duodant brutalumui, seksui su 
visų rūšių žemaisiais instinktais, 
nesibaidant net ir sensualinių 
iškrypimų propagavimo, “nor
malaus” jų vertinimo, priėjimo 
būdų.

Eina kalbos, kad “oskaru” 
šiais metais, kaip geriausias už
sienietiškas kūrinys, bus apdo
vanotas vienas prancūziškas 
filmas. Iš to filmo, išsėdėję 
teatre neilgiau 15 minučių, mu
du su žmona išėjome pasipikti
nę ir prie kasos langelio parei
kalavome grąžinti pilną įėjimo 
kainą. Pinigus be jokių ginčų 
gavome atgal. . . Kam ten įdo
mu sekti ir tuo būdu remti ho
moseksualinius nutikimus, tegu 
ir gražioje prancūziškoje aplin
koje.

Vadinasi, einant į kino teat
rus, reikalinga ne tik atranka, 
bet ir pakankamas budrumas, 
įgalinantis atskirti pelus nuo 
grūdų. Negalima pasitikėti rek
laminiais skelbimais. Atsargiai 
tenka žvelgti ir į pripažintų kri
tikų vertinimus. Tad kuo pasiti
kėti? Nebent savo skoniu, prin
cipais ar pažįstamų asmenų ver
tinimais.

Tikrai reikia aliarmuoti, ži
nant kokia medžiaga ekrane yra 
maitinami mūsų jaunesnieji 
žiūrovai, kurie, gal ir visai ne
sąmoningai, dirbtines situacijas 
gali priimti už realų pinigą!

TSRS GENEĖALINIAM PRO
KURORUI
Nuorašai: LTSR Prokurorui, 
BTSR Prokurorui, Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komite
tui

pil. Ramanauskaitės Angelės, 
Mykolo, gyv. Lietuvos TSR, 
Kauno rajonas, Raudondvaris, 
Pakalnės g. 29.

PAREIŠKIMAS
Šių metų liepos 17 d. išvykau 

pas Baltarusijoje, Astravo raj., 
Girių km. gyvenančius lietu
vius. Kelionės tikslas buvo pla
čiau pažinti ten esančių lietu
viškų kaimų žmones, pasiklau
syti lietuvių kalbos mokslui ver
tingų senoviškų dainų, pasakų, 
rinkti žodžius akademiniam lie
tuvių kalbos žodynui, šių lietu
viškai kalbančių gyventojų kal
boje yra labai senų lietuvių kal
bos ypatybių, jau seniai išnyku
sių Lietuvos teritorijos plote. 
Todėl ne tik Lietuvos studentai, 
mokslininkai, folkloro rinkėjai, 
bet ir kitų respublikų moksli
ninkai baltistai atvykdavo ir at
vyksta pas Baltarusijoje gyve
nančius lietuvius rinkti kalboty
ros ir baltistikos mokslui nau
dingos medžiagos.

Liepos 20 d., man užėjus sve- 
čiuosna į Lukšų namus ir su vai
kais žaidžiant lietuviškus žaidi
mus. mokant lietuviškų daine
lių ir skaitant pasakas bei nuo
širdžiai su jais besikalbant, tarp 
kitko ir apie religiją, į namus 
atvyko Girių ir Rimdžiūnų mo
kyklų mokytojai bei apgirtę de
putatai, o taip pat Astravo raj. 
prokuroras Abramovic, pora 
tardytojų ir milicijos darbuoto
jai.

Įsiveržę į kambarį tardytojai 
ir deputatai pareikalavo doku
mentų, kurių su savimi neturė
jau. Paskui pradėjo piktai ir 
įžūliai moralizuoti: “Ko jūs čia 
važinėjate ir kam vežate tas lie
tuviškas knygas, kam renkate 
folklorą, kuris nereikalingas nei 
jums, nei mokslui. Lietuvių kal
ba šiose salose baigia išnykti, ir 
gyventojams ji nereikalinga. O 
jeigu norite' su vaikais žaisti ar 
paskaityti lietuviškas knygas — 
eikite į mokyklą ir, gavusi di
rektoriaus leidimą, galėsite su 
vaikais užsiiminėti”.

Paskui tęsėsi ilgi vaikų ka
mantinėjimai su grasinimais ir 
neleistinu menamų klausimų už- 
davinėjimu. Prokuroras Abra
movičius, piktai keikdamas lie
tuvius, juos vadindamas išsigi
musiais nacistais, trankydamas 
kumščiais stalą, reikalavo, kad 
studentai čia nevažinėtų ir savo 
folklorą rinktų Lietuvoje, o ne 
Baltarusijoje, nes po folkloro 
priedanga esą skleidžiamas bur
žuazinis nacionalizmas ir religi
jos prietarai. Vakare, sustatė 
aktą, mane išvežė į Astravo mi
liciją mano asmenybei ir gyve
namai vietai išaiškinti.

Liepos 24 d. mane išsikvietęs 
prokuroras Abramovičius užve
dė baudžiamąją bylą, kaltinda
mas mane organizuotu vaikų re
ligijos mokymu ir religinės li
teratūros platinimu, nors religi
nės literatūros pas mane buvo 
rasta tik po vieną egzempliorių. 
Tardymo metu jis primygtinai 
reikalavo pasakyti, kas mane 
čia atsiuntė ir kokie studentai 
lietuviškuose kaimuose su ma
nimi buvo anksčiau. Po tardy
mo jis pareiškė, kad šį vakarą 
būsiu išvežta į Lydos specpri- 
ėmimo — skirstymo skyrių, kur 
per mėnesį laiko bus išaiškinta 
mano asmenybė bei gyvenamoji 
vieta. Pareiškė, kad esu sulaiky
ta už valkatavimą.

Visdėlto į Lydą mane išvežė 
tik liepos 26 d. Astrave buvau 
patalpinta bjauriai dvokiančioje 
ir šaltoje kameroje kartu su 
girtuoklėmis moterimis. Į pasta
bas dėl netvarkos, nešvaros ir 
blogo maitinimo milicijos virši
ninkas visai nekreipė dėmesio.

Lydoje keturias paras mane 
išlaikė vienoje kameroja, kur 
nebuvo galima net atsigulti. Pa
talynės nedavė, gultų nebuvo, o 
grindys šaltos ir drėgnos. Vė
liau mane pervedė į kitą kame
rą kartu su valkatomis ir krimi- 
nalistėmis. Čia buvo mediniai 
gultai, bet patalynės nedavė.

Nuo pat pirmos kalinimo die
nos kėlė siaubą visa vadinamų
jų “auklėjimo namų” atmosfe
ra. Indai buvo nešvarūs ir. rie
baluoti. Buvo atvejų, kai prižiū
rėtojai neleisdavo jų išplauti 
net karštu vandeniu. Muilo ir 
rankšluosčio kartais prisieidavo 
laukti ištisą parą ir daugiau, nes 
tuos dalykus išduodavo tik vir

šininkas. Nebuvo jokių dezin
fekavimo priemonių, nors su
laikytųjų tarpe pasitaikydavo 
sergančių venerinėmis ligomis. 
Per visą parą skambėdavo mili
cininkų — prižiūrėtojų bjau
riausi keiksmai ir koliojimai. 
Sunku būdavo juos atitraukti 
nuo kortų stalo ir prisišaukti 
vandens, vaistų ar atidaryti lan
gelį. šlykštu būdavo klausytis 
prižiūrėtojų kalbų su kameroje 
sėdinčiomis moterimis.

Į mano kamerą būdavo daro
mi įsiveržimai. Nežinau kieno 
paliepimą tuomet vykdė prižiū
rėtojai, ypač J. Potorskij, kuris 
norėjo mane palaužti morališ
kai. Reikalaudamas atsiduoti jo 
glėbiui, jis laužydavo man ran
kas, o kad nešaukčiau — už
čiaupdavo burną. Sakėsi galįs 
mane išprievartauti, ir apie tai 
niekas nesužinos. Skundai dėl J. 
Patorskio grubaus ir amoralaus 
elgesio praslysdavo pro virši
ninkų ausis, visiškai jam ne
trukdydami mėgautis tolimes
niais mano kankinimais. Net 
rugpjūčio 5 d., kai, pablogėjus 
sveikatai, man buvo iškviestas 
gydytojas, Patorskis išdrįso, už
laužęs man rankas, išstumti ma
ne iš kameros neva tai tvarkyti 
budinčiojo kabineto. Dėl mora
linės įtampos tuomet mane išti
ko širdies smūgis, tačiau, vos 
man atsigavus, Patorskis tęsė 
savo sadistiškus išpuolius.

Rugpjūčio 17 d. iš Astravo 
atvyko tardytojas Bobrov. Jis 
mane supažindino su parengti
nio tardymo medžiaga ir paėmė 
parašą, kad iškviesta atvyksiu į 
teismą. Sekančią rugpjūčio 18 
d. buvau paleista namo.

Kai mane paleido, aš pareika
lavau grąžinti dokumentus, ku
rie turėjo būti iš namų čia pri
siųsti mano asmenybės patikri
nimui. Inspektorius tada pareiš
kė, kad jokie dokumentai jiems 
reikalingi nebuvo. Man negrą
žino nei atimtų iš manęs knygų, 
nei mokslo dalykų konspektų, 
nei užrašų knygučių, pagaliau — 
netgi buto raktų. Į namus šių 
dalykų man taip pat neprisiun- 
tė, ir parvykusi jų ten neradau. 
Neišdavė net pažymos, kad bu
vau sulaikyta, todėl darbovietė 
man dabar grasina atleidimu iš 
darbo už pravaikštas.

Suprantama, man kyla visa 
eilė klausimų. Kreipiuosi į Jus, 
gerb. Prokurore, prašydama 
juos teisingai išaiškinti:

Kokiais įstatymais remdama
sis Astravo prokuroras iš ma
nęs atėmė mano buto raktus ir 
iki šiol jų negrąžina? Kodėl ma
ne atitraukė nuo darbo ir laikė 
areštuotą 25 dienas, nors mano 
asmenybė, darbo ir gyvenamoji 
vieta buvo išaiškinta per porą 
dienų? Kodėl leidžiama fiziškai 
ir moraliai žlugdyti, šmeižti ir 
prievartauti niekuo nekaltus 
žmones? Kodėl pateisinamos ir 
užtušuojamos tokios tarnybinio 
saugumo ir milicijos darbuotoji] 
klaidos? Kodėl laužomi tarybi
niai įstatymai ir pažeidžiamos 
elementariausios žmogaus tei
sės? Kodėl trypiamas žmogaus 
orumas net paties prokuroro ir 
kitų augštų pareigūnų kojomis?

Šie metai — saulėti, taikūs ir 
saugūs Vaikų metai, o štai ne 
tik tardytojai, ne tik darbo žmo
nių deputatai, bet net pedago
gai išdrįso prievartavimu ir bau
ginimu pasikėsinti į neliečia
mas vaikų teises!

Kokiu tikslu ir kieno įsaky
mu trukdonia pas Baltarusijos 
lietuvius atvažiuoti studentams, 
mokslininkams, folkloro rinkė
jams? Kodėl reikalaujama, kad 
lietuviškos knygos būtų siunčia
mos užsienio lietuviams, o Bal
tarusijos lietuviams jų nuvežti 
negalima? Kodėl ištisai lietuvių 
gyvenamoje teritorijoje trukdo
mas lietuvių kalbos mokymas? 
Kodėl lietuvių, kaip vienos už
sienio kalbų, dėstymas ten įve
damas tik nuo trečios klasės? 
Jei lietuviai yra lygiateisiai pi
liečiai su rusais, tai jiems turi 
būti atidarytos ne tik lietuviškos 
klasės, kuriose visi dalykai dės
tomi lietuvių kalba, bet ir lietu
vių apgyventose vietovėse, kaip 
Giriose ir Rimdžiūnuose, netgi 
lietuviškos mokyklos.

Dėl neaiškių priežasčių jau 
prieš kurį laiką buvo iš pareigų 
atleistas Girių kultūros namų 
vedėjas, ir niekas nesirūpina, 
kad kas nors būtų paskirtas į jo 
vietą. Tikriausiai dar praeis po
ra metų, kol Baltarusijos val
džios atstovai išspręs klausimą, 
ar čia skirti lietuvį, ar rusą,
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“LAISVĘ CESIŪNUI!” Detalė iš Toronto lietuvių demonstracijos, protesta
vusios prieš Vlado Česiūno pagrobimą iš V. Vokietijos Nuotr. R. Valiūno

Gyvenimas sunkesnis už dailę
Liūdime netekę a.a. dailininko Juozo Penčyios

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

1980 m. sausio 1 d., klausan
tis iš Vašingtono “Amerikos 
Balso”, teko išgirsti liūdną pra
nešimą apie dailininko Juozo 
Penčyios mirtį Bogotoje, Ko
lumbijoje. Ta pati stotis 1979 
m. gruodžio 23 d. pasveikino 
dail. Juozą Penčylą 71 metų am
žiaus proga.

Ši liūdna ir nelaukta žinia 
mus pritrenkė; žinojome, kad 
Juozas sunkiai serga, bet neti
kėjome, kad mirtis gali jį taip 
greitai pakirsti. Mes buvome ge
ri jo bičiuliai, kartu su juo gy
venome Vokietijoje, Ravensbur- 
ge, prancūzų zonoje. Po to apsi
gyvenome gretimose kaimyni
nėse valstybėse — jis Kolumbi
joje, o mes — Venecueloje.

J. Penčyla buvo gimęs 1908 
m. gruodžio 29 d. Kudirkos 
Naumiestyje. Mariampolėje bai
gė Rygiškių Jono gimnaziją. 
Kaune studijavo teisę ir dailę 
meno mokykloje. Vilniuje pa
baigė meno akademiją. Pasižy
mėjęs buvo kaip karikatūristas. 
Lietuvoje surengė 5 savo darbų 
parodas, o išeivijoje dvi — vie
ną Bogotoje, kitą Medelline. Iš 
viso atliko kelis tūkstančius me
no darbų;

Išeivijoje nenutraukėme su
sirašinėjimo. Kai dar Juozas bu
vo nevedęs, vienerias atostogas 
praleido pas mus Venecueloje. 
Laiškuose skundėsi blogu Bego
tos klimatu, stoka saulės ir ne
pakeliama drėgme.

Stengėmės atsikviesti Juozą 
į Venecuęlą. Inž. Bronius Devei
kis buvo net parūpinęs įvažiavi
mui darbo sutartį savo įmonėse. 
Kai visi dokumentai buvo su
tvarkyti ir laukėme Juozo atva
žiuojant, jis įsipynė meilės isto
rijon ir vedė vietinę, šeimos gy
venime nesisekė, jautėsi nelai
mingas, nes šeima jo nesuprato, 
bet dėl švelnaus, taikaus ir su
gyvenamo būdo nepajėgė pasi
traukti.

Savo laiškuose sielojosi, skun
dėsi ir kentėjo, jautė meno sri
čiai troškulį, bet neturėjo sąly
gų. nes turėjo uždirbti kasdie
niniam pragyvenimui. Todėl 
daugelį metų piešė “Lantic” 
įmonei kosmetinių gaminių dė
žučių viršelius. Vis svajojo apie 
Šiaurės Ameriką, kad jam ten 
nuvažiavus atsivers durys jo pa
šaukimui — menui.

nors nušalintasis vedėjas buvo 
lietuvis, vietos gyventojų myli
mas ir gerbiamas.

Baltarusijos lietuviai susidu
ria su daugeliu aštrių ir skau
džių problemų, kurių nei vietos, 
nei respublikos vadovai nesiima 
spręsti. Jie vadovaujasi princi

Paskutinį jo laišką gavome 
1979 m. lapkričio 23 d. Šis laiš
kas jau buvo pilnas skausmo. 
Štai kaikurios ištraukos: “Die
na iš dienos gyvenu su Jumis 
mintyse, bet neturėjau jėgų nei 
fiziniai nei dvasiniai Jums pasi
sakyti apie mano dar gyvenimą! 
. . . Bet svarbiausia, kad net ne
padėkojau Jums už prisimini
mą manęs šių metų bėgyje, nes 
Judu vieninteliai, kurie mane 
dar prisimenate! . . . šiaipjau 
jaučiuosi visiškai vienatvėje. 
Svarbiausia, kad nesijaučiu tu
rįs šeimą, su kuria galėčiau pa
sidalinti savo gėriu ir blogiu. 
Deja, to viso nėra. Net’vaikus 
žmona kiekviena proga stengia
si patraukti į savo pusę. Turiu, 
mieli, Judviem pasisakyti šiek 
tiek dėl mano sveikatos. Baisus 
trūkumas oro, paeinu kiek ir tu
riu pailsėti, atrodo, kad uždu
siu. Kol buvau jaunesnis, tai ne
jausdavau, bet dabar labai ken
čiu”.

Po šio sunegalavimo buvo at
sigulęs į ligoninę, kur gydėsi iš
tisą mėnesį. Gydytojai rado 
stiprią mažakraujystę, susijusią 
su amibomis (tropikinis parazi
tas). Taip bent jam sakė gydyto
jai.

Ravensburge dėl gero ir tai
kaus būdo buvo visų mylimas ir 
gerbiamas. Karo metu buvo nu
piešęs portretus garsiųjų karo 
vadų — Charles de Gaulle ir ki
tų.

1947 m. išleistame “Tremties 
metų” leidinyje dalis rašytojų, 
portretų yra jo piešti.

Labai pergyveno ir sielojosi, 
kad jo vaikai menkai kalba lie
tuviškai: susidėjus nepalan
kioms gyvenimo sąlygoms, teko 
nusileisti žmonai.

Taip pasibaigė dar vieno mū
sų tautiečio, išskirtinų gabumų 
dailininko gyvenimas. Juozas 
taip troško dar kartą pamatyti 
Lietuvą, sielojosi dėl jos liki
mo. bet buvo persilpnas atsi
spirti savo gyvenimo srovei, ku
ri jį nešė vis tolyn nuo Lietu
vos. Gyveno tik viltimi, kad at
sivėrus Š. Amerikos vartams, 
galės ir vėl į rankas paimti tep
tuką, drobę įr dažus.

Mielas Juozai, tebūna Tau 
lengva Pietų Amerikos žemė, 
kuri svetingai priglaudė Tavo 
kūną, nes sielą jau seniai buvai 
grąžinęs į numylėtus savo tėviš
kės laukus.

pu: “Neleisti, bet ir neatsakyti”. 
Labai norėtųsi, kad iškelti 
klausimai būtų Jūsų apsvarsty
ti ir išaiškinti, kad bent iš Jūsų 
būtų galima sulaukti teisingo ir 
išsamaus atsakymo.

A. Ramanauskaitė 
1979 m. rugpjūčio 22 d.
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TURTO GROBSTYMAS
Prieš Kalėdas Vilniuje Įvyko augš

čiausiojo teismo posėdis, vadovauja
mas pirm. A. Liko. Jame pagrindi
nis dėmesys teko plačiai Įsigalėju
siam valdinio turto grobstymui, ku
ris Lietuvon atėjo su sovietinės sis
temos atneštu valstybiniu kapitaliz
mu. Augščiausiojo teismo narys M. 
Ignotas padarė pranešimą apie teis
minę praktiką dėl socialistinio tur
to grobimo žemės ūkio ir paruošų 
ministerijų sistemos organizacijose. 
L, Miežėnas, kitas to teismo narys, 
posėdžio dalyvius supažindino su So
vietų Sąjungos augščiausiojo teisnio 
nutarimu “Dėl teismų praktikos, tai
kant įstatymus, reguliuojančius dar
bininkų ir tarnautojų materialinę 
atsakomybę už įmonei, Įstaigai, or
ganizacijai padarytą žalą”.

OKUPACIJOS SUKAKTIS
Šiemet kompartija ruošiasi pami

nėti sovietinės santvarkos Lietuvoje 
atkūrimo 40 metų sukaktį, kuri iš 
tikrųjų reiškia Lietuvos okupaciją 
bei jos priverstinį įjungimą Sovietų 
Sąjungom šia proga jaunas dail. V. 
Krūtinis kuria memorialinę skulptū
rinę kompoziciją Ukmergės miestui,, 
kuria bus pagerbti Maskvos siekiams 
jau 1918-19 m. tarnavę partiečiai. 
Dail. K. Bogdanas jau yra sukūręs 
Lenino biustą centrinei Šalčininkų 
aikštei. Kapsuku pavadinta Marijam
polė susilauks paminklo V. Mickevi- 

■ čiui-Kapsukui. Jo autorius — skulp
torius J. Narušis. Portretinę žymaus 
čekisto F. Dzeržinskio skulptūrą su
kūrė dail. P. Deltuva. Ji bus atideng
ta Vilniuje, F. Dzeržinskio memo
rialinio muzėjaus sodelyje. Sovietų 
karių kapines Klaipėdoje papuoš 
memorialinė skulptoriaus R. Daugi
nio kompozicija.

PARTOTYROS BARUOSE
“Tiesa” turi retkarčiais pasirodan

tį skyrelį “Kraštotyros baruose”, ku
riame pastaruoju metu vis labiau 
ima vyrauti partotyra. 1979 m. gruo
džio 28 d. laidoje rašoma apie Palan
gos kraštotyrininkus. Šiame kurorti
niame mieste jie rinko medžiagą 
apie pirmuosius komunistus, kom
partijos aktyvistus, komjaunuolius, 
sovietų karius ir darbo veteranus. 
Šioje partotyroje kraštotyrininkams 
talkino komunistinio judėjimo daly
vis A. Kundrotas. Iš viso užrašyta 
30 kovų ir darbo veteranų atsimini
mų, užpildyta 14 anketų apie žuvu
sius kovoje už sovietinę valdžią. Su
darytas atskiras rinkinys apie pirmą
ją Palangos komunistų vadovę A. 
Šiurilienę. Panašia ’veikla pasižymi 
ir Anykščių rajono kolchozo “Leni
no keliu” kraštotyrininkai, taip pat 
žengiantys partotyros keliu. Jie yra 
paruošę daugiau 100 psl. iliustruotą 
šio kolchozo komjaunimo organiza
cijos istoriją. Ji pradedama pirmai
siais apylinkės komjaunuoliais —; 
broliais Alfonsu, Edvardu ir Algir
du Matulioniais, Vytautu Sklėriumi, 
o baigiama dabartiniais darbo spar
tuoliais — D. Kutka, R. Kanišausku, 
A. Beneržiku, N. Rimkiene. Visoje 
Lietuvoje šiuo metu organizuojami 
darbo kolektyvų dešimtojo penkme
čio metraščiu konkursai. Centrinėje 
Ukmergės bibliotekoje surengtai pa
rodai kraštotyrininkai buvo pateikę 
apie 40 šio rajono kolchozų bei įmo
nių istorijų. Geriausius darbus zoni
nei parodai atrinko metodikos ko
misija, vadovaujama M. Nekrašo.

SKLANDYTUVO SPARNAI
Eksperimentinė sportinės aviaci

jos gamykla Prienuose gavo prane
šimą iš išradimų komiteto Maskvo
je, kad konstruktoriui B. Oškiniui 
ir gamyklos direktoriui V. Pakars- 
kui pripažintos išradėjų teisės. Jų 
išradimas — visiškai nauja sparnų 
sklandytuvui technologija. Pagal ją 
sukurti ir pagaminti sparnai buvo 

Naujai išrinkta Kanados Lietuvių Bendruomenės Winnipego apylinkės val
dyba. Stovi iš kairės: pirm. RENIUS BALČIŪNAS, vicepirm. JURGIS 
VALAITIS; sėdi': ižd. NIJOLĖ ŽIMINSKAITĖ-PESTRAK, narys JUOZAS 
DEMERECKAS Nuotr. L. Beržinytės

panaudoti nedideliam mokomajam 
B. Oškinio konstrukcijos sklandytu
vui “Pūkelis”, sėkmingai išbandy
tam praėjusią vasarą.

KULTŪROS NAMAI
Naujų Metų išvakarėse Jurbarke 

saviveiklos kolektyvų kocertu buvo 
atidaryti naujieji kultūros namai, 
kurių sąmatinė vertė — beveik mili
jonas rublių. Jie turi 500 vietų kon
certų salę su patogia scena, orkestri
ne, mažesnes sales repeticijoms bei 
poilsio vakarams, patalpas liaudies 
teatrui. Pastatyti prie Kapsuko gat
vės, kur ateityje išaugs Jurbarko 
miesto centras.

NAUJAMETINĖS PUOKŠTĖS
Gamtos apsaugos draugijos rajo

ninis skyrius Ukmergėje surengė 
naujametinių puokščių kompozicijų 
parodą, talkon pasikvietęs sodinin
kystės draugijos gėlininkus. Parodai 
buvo gauta 80 puokščių. Vertintojų 
komisija gražiausiomis pripažino 
ukmergiečių J. Pupelienės, B. Sko- 
minienės ir K. Bugenienės puokštes. 
Joms bus leista dalyvauti respubli
kinėje parodoje.

“ŠVIESOS” LEIDINIAI
“Šviesos” leidykla 1979 m. parūpi

no apie 60 pedagoginės ir metodinės 
literatūros leidinių. Mokytojams ir 
tėvams buvo skirta sovietinio peda
gogo V. Suchomlinskio knyga “Iš
mintinga kolektyvo valdžia”, patei
kianti medžiagos apie vaikų charak
terio formavimą bei ugdymą, kolek
tyvo vaidmenį mokomajame ir auk
lėjamajame darbe. Pasak leidyklos 
vyr. redaktoriaus pavaduotojo A. 
Subačiaus, nemaža tų leidinių dalis 
yra skirta komunistinio auklėjimo 
klausimams. Prie jų jungtiną I. 
Marjenkos ir G. Filonovo knyga 
“Mokyklos idėjinio auklėjimo klau
simai XXV-to sovietų kompartijos 
suvažiavimo šviesoje”. Su klasių va
dovų darbo patirtimi supažindino 
straipsnių rinkinys “Į klasę — šir
dies liepimu”. Pedagogams taipgi 
buvo skirtas dokumentų rinkinys 
“Liaudies švietimas”. 1979 m. pirmą 
kartą buvo pradėta leisti “Tėvų bib
lioteka”.

PAGERBĖ GYDYTOJĄ
Daugailių apylinkės Taukelių kai

me atidengta medine skulptūra bu
vo prisimintas gydytojas, visuomeni
ninkas, masonas ir humanistas Jo
kūbas šimkevičius, tame kaime mi
ręs 1818 m., turėdamas tik 43 metus 
amžiaus. Baudžiavos laikais' jis sten
gėsi ginti sunkią motinų ir vaikų da
lią. Lenkų kalba parašė tris kny
gas — “Teorinės ir praktinės chirur
gijos vadovą”, “Mokslą apie vaikų 
ligas”, “Veikalą apie girtuoklystę”. 
Kovai su alkoholizmu buvo įsteigęs 
Niekšų Draugiją, kurios nariai savo 
slapyvardžius pasirinkdavo iš lietu- 
vių mitologijos. Pats J. šimkevičius 
vadinosi Perkūnu. Savo testamentu 
paskyrė tris stipendijas studentams 
medikams, paliko lėšų amatų mo
kyklai įsteigti Vilniuje, seniems mu
zikantams globoti, Taukelių kaimo 
vaikams mokyti. Likusius pinigus 
atidavė kaimiečiams, kurių tarpe 
praleido paskutines savo gyvenimo 
dienas. Medinę skulptūrą jo atmini
mui sukūrė liaudies meistras S. Ka- 
ranauskas.

TELEGRAMOS REKORDAS
“Tiesos” 1979 m. gruodžio 27 d. 

laidoje Prienuose gyvenanti A. Gar
mienė skundžiasi: “Norėčiau, kad 
padėtumėt išsiaiškinti, kodėl tele
grama nepasiekė adresato. Lapkričio 
24 d. pasiunčiau iš Daugų pašto į 
Varėnos rajoną, Perlojos kaimą, se
seriai telegramą. Tačiau, praėjus ir 
dviem savaitėm, ji dar nebuvo įteik
ta adresatei. Deja, tai jau ne pirmas 
kartas.” V. Kst.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos tėvų komitetas posėdžiauja. Iš kairės: Julija Kamaitienė, 
Jonas Sadauskas, Bernardas Mačys, pirm., Vanda Bakšienė, Aldona Apanavičienė, Eleonora Ciparienė. Nuotrau
koje trūksta Kristinos Rudaitienės Nuotr. J. Miltenio

g HAMILTON1 Aukojo "Tėviškės Žiburiams”
PIETŲ AMERIKOS JAUNIMO 

KONCERTAS. Iš P. Amerikos vasa
rio ir kovo mėn. j JAV ir Kanadą at
vyks du jaunimo ansambliai, būtent, 
mergaičių oktetas “Žibutės” iš Ar
gentinos ir tautinių šokių grupė 
“Ąžuolynas” iš Urugvajaus. Abu 
ansambliai kartu duos koncertus. 
Kanadoje yra numatyti du koncertai 
— Toronte ir Hamiltone. Koncertas 
Hamiltone įvyks kovo 9, sekmadienį, 
3 v. p. p., Scott Park mokyklos au
ditorijoje. Grupių atvykimu Kana
doje rūpinasi KLB krašto valdyba. 
Hamiltone koncertą globoja KLB 
krašto valdybos vicepirm. L. Skrip- 
kutė, pasikvietusi' į pagalbą G. 
Breichmanienę, V. Stanevičienę ir 
J. Pleinį. Tuo tikslu jie jau turėjo 
pasitarimą koncerto ir svečių iš P. 
Amerikos priėmimo reikalais. Po 
koncerto įvyks svečių pagerbimas 
Jaunimo Centre. Norintieji šiame 
pagerbime dalyvauti kviečiami pas 
minėtus asmenis registruotis. Ren
gėjai iš anksto kviečia visus hamil- 
toniečius ir apylinkių lietuvius gau
siai dalyvauti koncerte ir svečių iš 
P. Amerikos pagerbime. Prieš kele
tą metų, kai lankėsi “Aidas” ir kiek 
anksčiau “Gyvataras”, P. Amerikos 
lietuviai juos visur priėmė labai iš
kilmingai ir su dideliu nuoširdumu. 
Parodykime ir mes tą lietuvišką 
vaišingumą bei nuoširdumą, daly
vaudami jų koncerte, o po to susi
pažinkime su P. Amerikos jaunimu 
vaišėse.

PREL. DR. J. TADARAUSKAS 
vykstančiam “Aidui” į Los Angeles 
ir San Francisco paaukojo $100. “Ai
das” už auką nuoširdžiai dėkoja.

“AIDO” TĖVŲ RĖMĖJŲ KOMI
TETAS vasario 10, sekmadienį, ren
gia “Aido” dieną. Ta proga po kiek
vienų Mišių visi turės progos pasi
vaišinti gardžiais valgiais, išgerti ka
vutės’ pamėginti laimę loterijoje. 
Gautas pelnas skiriamas kelionei į 
Los Angeles ir San Francisco. Visi 
po pamaldų užeikime į • Jaunimo 
Centrą. J. P.

SKAUČIŲ VADOVĖS. E. Konte- 
nienė, A. Pietrantonio ir I. Zubienė 
1979 m. lapkričio 23-25 d.d. buvo 
nuvykusios į tuntininkių ir vietinin
kių konferenciją Rock Creek, Ohio, 
iš kur atsivežė daug naudingos 
informacijos ir įvairių pasiūlymų 
veiklai paįvairinti. Tačiau ir mums 
Dievulis planus sugadino, pagailė
damas sniego, ir bendrą su broliais 
skautais numatytą žiemos iškylą te
ko atidėti. Nežiūrint ar sniego bus, 
ar ne, ši iškyla įvyks sausio 26, 
šeštadienį, po lietuviškos mokyklos 
pamokų. Bus vykstama autobusu į 
Tanawanga Conservation Park. Išky
lų ir sporto vadovė L. Zubaitė yra 
paruošusi įdomią programą.

“Širvintos” vadija

Delhi, Ontario
LIETUVIŠKA MŪSŲ PARAPIJA 

labai įspūdingai atšventė Kalėdas. 
Šventovė buvo pilna parapijiečių ir 
svečių. Visi gėrėjosi labai gražia eg
lute, papuošta lietuviškais šiaudinu
kais. Tai Danutės Norkienės rankų 
darbais! Esam laimingi, turėdami du 
kunigus — kun. kleboną L. Kemešį 
ir kun. dr. J. Gutauską. Chorui gie
dant “Tyliąją naktį”, abu kunigai, 
pasipuošę balto lino liturginiais dra
bužiais, lydimi jaunuolių A. Katavi- 
čiaus ir R. Jakubicko laikė įspūdin
gas pamaldas. Taip šviesu, gražu, iš
kilminga. Sunku patikėti, kad tai vy
ko mažoje Delhi šventovėje, o ne 
kur nors Lietuvoje!

Tik lauke siautė lietus, o ne bal
tos kalėdiškos snaigės.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ su
ruošė katalikių moterų dr-ja lenkų 
salėje. Tai lietuviškas susibūrimas 
be skirtumo amžiaus ar turto. Visi 
lygiai džiaugėsi, kad dar sulaukė 
Naujų Metų, nes senieji nebuvo labai 
geri šiai apylinkei. Ir “tornado”, ir 
“mėlynasis pelėsis” palietė tabako 
derlių ir net kaikurias daržoves bei 
gėles.

Muziką tvarkė busimasis elektros 
inžinierius Paulius Vytas. Programai 
vadovavo A. Steigvila ir V. Čiuprins- 
kas. O jau stalas rodė, kad per visus 
metus bado nebus ...

Visi ' pakilioje nuotaikoje sutiko 
N. Metus 12 v., giedodami Lietuvos 
himną.

Gaila, kad nevisi galėjo dalyvauti 
— buvo keletas sergančių, nes oras 
buvo nepalankus. O. Š.

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

$50: Tautos Fondo Atstovybė Ka
nadoje; $25: Hamiltono DLK Algir
do šaulių kuopa, A. Kuliešius, Ha
miltono LŽM klubas Giedraitis; $23: 
Nastė de Alfano; $20: Vyt. Martinai
tis, Ona Baliūnienė, K. Dobilienė, 
M. J. Vaškevičiai; $15: J. A. Rano- 
niai; $12: J. VI. Simanavičius; $11: 
Petras Dranginis.

$10: H. Chvedukas, dr. J. Mališka, 
V. Pužauskas, M. Jasionytė, kun. J. 
Bertašius, Ignas Ramonas, Marija 
Aukštaitė, F. Mockus, A. E. Heikiai, 
B. Stončius.

$7: Aldona Trumpickienė; $6: A. 
L. Čepulis, Anna Račkus, M. Pet
rauskis, D. Kojelytė, M. Dunčikienė, 
J. Narbutas, Juozas Jankaitis, Adelė 
Pauliukonienė, I. H. Stasiulis; $5: V. 
R. Stukai, A. A. Tamošaičiai, kun. 
V. Katarskis, B. Kondratas, J. Ro- 
vas, E. Miliauskas; $4: J. Stankus; 
$3: J. G. Stankūnas, C. Choromans-

Ottawa, Ontario
LINKSMA VAKARIS. KLB Otavos 

apylinkės valdyba ir “Ramunėlės” 
kviečia Otavos ir apylinkės lietuvius 
bei pažįstamus atvykti į ruošiamą 
vakarienę bei linksmavakarį. šio 
antro metinio vakaro pelnas skiria
mas paremti Vincos Kudirkos šešta
dieninei mokyklai ir Otavos mergai
čių choreliui “Ramunėlės”.

Linksmavakaris Įvyks vasario 2, 
šeštadienį 6.30 v.v., toje pačioje sa
lėje, kaip ir pernai (158B McArthur 
Rd., Vanier). Bilieto kaina asme
niui — $10, o gimnazistams bei stu
dentams — $5. Į šią kainą įskaito
mas įėjimas, šilta vakarienė su kava 
ir pyragaičiais, taip pat proga laimė
ti dovaną. ,, .

Kadangi laikas bėga ir maistą rei
kia iš anksto užsakyti bei paruošti, 
prašoma užsakyti bilietus iš anksto, 
paskambinant Sofijai Balsevičienei 
733-6051 arba Rūtai šiūlytei 235- 
2145. Bilietai bus parduodami po 
Mišių, kurios įvyks sausio 27 d., 1.15 
v.p.p. Jeigu bus įmanoma, prašoma 
įsigyti bilietus tuo metu.

Linksmavakaryje ne tik turėsite 
progą skaniai pavalgyti, bet ir galė
site pašokti, padainuoti, palošti kor
tom ir šachmatais. Trumpą progra
mą atliks “Ramunėlės” bei paslap
tingi svečiai. Bus galima nusipirkti 
stipresnių gėrimų ir taip pat išmė
ginti savo laimę smulkių laimikių 
loterijoje.

Atvykite į šį linksmavakarį ir pa
remkite savo kolonijos energingai 
dirbantį- jaunimą. Iki pasimatymo!

Rūta-Ona Šiūlytė

St. Petersburg, FI®®
LIETUVIS IŠGELBĖJO KELEI

VIUS. Viktoras Baranauskas, paty
ręs jūros žvejys, ankstyvą Kūčių die
nos rytą išplaukė į jūrą patikrinti 
savo narvų krabams gaudyti. Netoli 
“Sunshine Skyway” tilto pro miglas 
jis pastebėjo kažką plūduriuojant.

(Nukelta į 9-ta psl.) 

Dr. J. Basanavičiaus vardo mokyklos pastatas Brazilijoje, Sao Paulo prie
miestyje, statytas vietinių lietuvių lėšomis ir jėgomis, dėl kurio dabar byli
nėjamasi. žiūr. skyrių “Lietuviai pasaulyje” Nuotr. “Mūsų Lietuvos”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Marta Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio rriėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $14,000,000.

kis, Eleonora Gantautienė, Bronė 
Kasdienė, V. A. Danta, J. K. And- 
ruškevičius,- J. Šeperys, V. Šilėnas; 
$2.50: J. Birutis, V. J. Dimskienė; 
$2: V. Perkauskas, M. Gudaitienė, 
K. Dulkys, Ida Raškevičienė, A. 
Pundzius, O. Dailidienė.

$1: A. Sakalauskas, J. Atkočaitis, 
J. Jarominskas (Mrs.), J. Šefleris, 
M. Raškaūskienė, L. Galvosas, V. D. 
Kleiza, St. Kvietys, J. Baltrūnas, P. 
Siūlys, Vyt. Marijošius, St. Krivic
kas, Br. Jakubonis, T. Murauskienė, 
J. Žakevičius, St. Banelis, Teofilius 
Klova, J. Grajauskas, J. Valiulis, A. 
Kasper, Z. Barysas, D. Klibingaitie- 
nė, B. Januškienė, J. Skeivelas, J. 
Tarvydas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$30: Bronius Ignatavičius; $25: J. 
Domeika, Marija Gečienė, Antanas 
Baliukonis, K. Čepaitis, A. Kuliešius, 
M. Pranevičius, J. Astrauskas, V. 
Liuima, Marija Aukštaitė, Vacius 
Ivanauskas, J. Pikšilingis; $22.50: 
Vincas Rutkauskas; $21: P. Žilins
kas.

$20: M. Empakeris, dr. J. J. Vin
gilis, A. Krakaitis, Leonas Pilipa
vičius, Apolinaras Sakus, St. Rui- 
bys, L. Monstvilas, K. S. Gečai, V. 
Čepėnas, Jonas Vėgelis, E. Giedrie
nė, Antanas Martišius, B. Stonkus, 
Marija Traškevičienė, Kazys Bal
čiūnas, O. Stasiulis, A. Prunskus, 
A. Skabeikis, H. Drabato (Mrs.), A. 
E. Heikiai, V. Beresnevičius, T. Tar
vydas, Petras Baronas, Juozas Vitas, 
V. Naruševičius, Kazys Pabedinskas, 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, Vladas 
Vytas, Ona Spidell (Mrs.), dr. K. 
Ambrozaitis, J. Kalainis, V. A. Kaz
lauskas, Karolis Lukošius, Ę. Švėgž- 
dienė, V. Tikuišis, A. Paškevičius, 
V. Januška, Ignas Petrauskas; A.- 
Petkevičius, A. Pilypaitis, Jonas Riau
ba, Pranas Sakalauskas, J. Petravi
čius, Jonas Aleksa, Ona Dabkuvienė, 
Vikt. Vaičiūnas, Irena Ross (Mrs.), 
Justinas Dobilas, Br. Kišonas, Sta
sys Jaseliūnas, B. Pakalniškis, S. 
Žulpa, B. Arūnas, A. Senkus, M. Pet
rulis, Ą. Čepaitis, J. Bersėnas, Z. 
Girdauskas, O. Dcmentavičienė, P. 
Ščepavičius, Kazys Lembertas, M. 
Krivickas, E. Abromaitis, S. Minio
tienė, F. Kairys, Tėvai jėzuitai Kle- 
velande, A. Elijošius, Vyt. Martinai
tis, dr. E. Jasevičiūtė, J. česonis, 
J. .Petrauskas, A. Pavilonis, M. Pike, 
Jurgis Palys, K. Stundžia, J. Rano
nis, V. Laniauskas, N. Ardavičiūtė, 
Br. Narbutas, A. Čepulis, M. Mal- 
cienė, A. Rubinas, M. Adomavičie
nė, S. Pakauskas, S. Paketuras, A. 
Prūselaitis, Juozas Kozeris, Vacys 
Vaitkus, P. Mickevičius, Simas Bar- 
čaitis, J. Zenkevičius, J. Kuprevi
čius, dr. J. Mališka, Vanda Katz, St. 
Kowbell, V. Laugalys, K. Cibas, 
Vyt. Šadreika, 'M. Leparskienė, E. 
Sudikas, E. Bumeisteris, V. Lėnaus- 
kas, M. Pranys, K. Mileris, H. La
pas, A. Bubelis, L. Mockuvienė, Vy
tautas Kamantas, S. Kažemėkaitis.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

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

JA Valstybės
LIETUVIŲ ATSTOVYBE prie 

Jungtinių Tautų Niujorke organizuo
ja Bronius Bieliukas, pakviestas 
PLB valdybos. Šiuo klausimu jis ta
rėsi su Lietuvos atstovu dr. S. Bač- 
kiu Vašingtone. Išsiaiškinta, kad ta 
lietuvių atstovybė tebus visuomeni
nio pobūdžio, nieko bendro neturin
ti su valstybine atstovybe, kurią te
galėtų sudaryti Lietuvos vyriausybė. 
Visuomeninė lietuvių atstovybė tu
rės kelis skyrius. Vienas jų apims 
švietimo, mokslo ir kultūros reika
lus, kuriame jau sutiko dirbti JAV 
augštuosius mokslus baigę profeso
riai ir vyresnio amžiaus okupuotos 
Lietuvos gyvenimo žinovai.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
centro valdybon korespondentiniu 
būdu išrinkti: pirm. inž. Juozas J. 
Ardys, 855 Greener Pl., Fairview, 
Pa. 16415, nariai — J. Mikonis, V. 
Rociūnas, dr. R. šliažas, A. Sušins- 
kas, V. Akelaitis ir J. Vasaris. Visi 
jie gyvena Klevelande ar jo apylin
kėse. Studijų savaitę naujoji valdy
ba surengs-rugpjūčio 10-17 d. d. Dai
navoje, Manchester, Mich. Savaitės 
tema — “Trys dešimtmečiai išeivi
joje”. Visi dalyviai iš anksto prašo
mi registruotis pas Juozą Mikonį, 
24526 Chardon Rd., Richmond Hts„ 
Ohio 44143, USA. Tel. (216) 531- ' 
2190.

ČIKAGIŠKĖS “NAUJIENOS” 
1979 m. gruodžio 22 d. laidoje pa
skelbė vedamąjį “Popiežius bando 
suvaldyti jėzuitus”, kuriame paliečia
mi lietuviai jėzuitai ne tik Čikagoje, 
bet ir nepriklausomoje Lietuvoje. 
Juodu ant balto rašoma: “Lietuvoje, 
palyginus, jėzuitų skaičius buvo ne
didelis, bet jų Įtaka bažnytiniame 
katalikų gyvenime buvo žinoma. 
Kaune jie turėjo Įsteigę jėzuitų gim
naziją, kurią lankė didelis skaičius 
mokinių. Dar ir šiandien Amerikoje 
yra didokas skaičius vyrų, baigusių 
jėzuitų gimnaziją. Jie tebenešioja 
jėzuitų duotą žiedą, reiškiantį ištiki
mybę pirmon eilėn jėzuitams, o tik
tai vėliau kitoms įstaigoms ar lietu
viškoms grupėms. . .” Tas neegzis
tuojantis žiedas iš tikrųjų yra di
džiulė staigmena buvusios Kauno jė
zuitų gimnazijos auklėtiniams. Ši 
informacija panaši Į balandžio pir
mosios pokštą. Kitu “Naujienų” ve
damuoju taipgi pranešamas 1980 m. 
prenumeratos padidinimas Čikagai 
ii- Kanadai iki $45, kitų vietovių 
skaitytojams — iki $40. Nuo š. m. 
sausio 12 d. šeštadienio ir pirmadie
nio “Naujienų” numeriai bus jungia
mi Į vieną. Priežastis — “Amerikos 
paštas nepajėgia šeštadienio nume
rio išvežioti laiku, kaip yra pažadė
jęs. . .” Tai, žinoma, praktiškai reiš
kia, kad skaitytojai vietoj šešių nu
merių kas savaitę tegaus penkis. Ve
damojo antraštė — “Kalėdos — šei
mininkams bėdos”.

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAIT
GALIS, kurį kasmet Los Angeles 
mieste rengia Lietuvių Fronto Bi
čiuliai, šiemet įvyks sausio 26-27 d. 
d. Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Jame dalyvaus JAV valstybės depar
tamento atstovas kun. dr. Jurgis 
šarauskas. Aktyviais svarstybų da
lyviais pakviesti: dr. K. Ambrozai
tis, Jurgis Gliaudą, Romas Giedra, 
Rimtautas Dabšys, Tomas Venclova, 
Leonardas Valiukas, jaunimo at
stovai — D. Barauskaitė, I. Bužėnai- 
tė, A. Grakauskaitė, D. Gudauskaitė, 
G. Grušas ir R. Polikaitis. Sekma
dienį, 10.30 v., bus Mišios už žuvu
sius ir mirusius rezistencijos daly
vius.

ČIKAGOS SPAUDOJE pasirodė 
skaitytojų pasisakymų, siūlančių pa
gerbti Cicero priemiestyje gimusį ir 
užaugusį vysk. Paulių Marcinkų, nuo
latinį popiežių palydovą, dabar ei
nantį augštas pareigas Vatikane. 
Šiuos pasiūlymus, atrodo, paskatino 
Jono-Pauliaus II apsilankymas Či
kagoje, kur jį taip pat lydėjo vysk. 
P. Marcinkus. Norima, kad vysk. P. 
Marcinkaus vardu būtų pavadinta 
viena gatvė — 50th Avė. — svar
biausioji lietuviškosios kolonijos gat
vė, prie kurios yra -Šv. Antano para
pijos šventovė, o prie jos —, to pa
ties vardo mokykla, kurią teko lan
kyti ir baigti busimajam vyskupui.

KELIONE Į EUROPĄ, truksian
čią 19 dienų, organizuoja Tėvų jė
zuitų . Čikagoje leidžiamas žurnalas 
“Laiškai Lietuviams”. Išvykti pla
nuojama birželio 14 d. iš Niujorko, 
grįžti — liepos 2 d. Ekskursantai tu
rės progą aplankyti Romą, Asyžių, 
Florenciją, Veneciją, Innsbrucką, 
Muencheną, Oberammergau, kur tuo 
metu vyks Kristaus kančios vaidini
mai, Baden-Badeną, Luzerną, Zue- 
richą ir Kopenhagą. Vatikane tiki
masi gauti audienciją pas popiežių 
Joną-Paulių II. Kelionė su viešbu
čiais ir maistu vienam asmeniui kai
nuos apie $1.700. Smulkesnes infor
macijas apie šią išvyką teikia “LL” 
red. kun. J. Vaišnys, SJ, 2345 W. 
56th St., Chicago, Hi. 60636, USA. 
Tel. (312) 737-8400.

Brazilija
TRIUKŠMAS DĖL MOKYKLOS. 

Savaitraštis “Mūsų Lietuva” dvie
juose numeriuose paskelbė Petro 
Žarkausko laišką, liečiantį pačių lie
tuvių Brazilijos teisme pradėtą bylą 
dėl Dr. J. Basanavičiaus mokyklos 
pastato Vila Anastazijoje, Sao Pau
lo priemiestyje. Atvykus keliom de
šimtim tūkstančių lietuvių į Brazili
ją prieš 50 metų, Sao Paulo mieste 

konsulo P. Mačiulio rūpesčiu buvo 
steigiamos lietuviškos mokyklos. Mo
kytojo L. Gaigalo vardu Vila Anasta
zijoje buvo užpirktas ir išmokėtas 
didokas sklypas. Jame išaugo Dr. J. 
Basanavičiaus mokykla, kurią pasta
tė savo lėšomis ir talkos būdu patys 
vietiniai lietuviai, vadovaujami mo
kyklos tėvų komiteto. Joje mokyto
javo L. Gaigalas, vėliau — Draugi
jos Užsienio Lietuviams remti at-> 
siųsti mokytojai: E. Pažėra su žmo
na, F. Girdauskas ir S. Bakšys. II D. 
karo metais Brazilijos vyriausybė 
uždarė svetimšalių mokyklas, į šį są
rašą įtraukusi ir visas penkias lietu
vių mokyklos Sao Paulo mieste. Pa
statai betgi liko lietuvių nuosavybe, 
teisiškai priklausydami Brazilijos 
Lietuvių Sąjungai, kurią buvo įstei
gęs konsulas P. Mačiulis. Valdžia 
buvo Įpareigojusi sumokėti mokyto
jams atitinkamą kompensaciją. Dėl 
jos buvo kilusi mintis parduoti Dr. 
J. Basanavičiaus mokyklą. ' Tokiam 
sumanymui pasipriešino ją statę Vi
la Anastazijos lietuviai, ir buvo par
duota Bom Retire mokykla 1)01 jos 
žemės sklypas.

DR. J. BASANAVIČIAUS MO
KYKLOS PASTATĄ globojo specia
lus būrelis, sudarytas 1945 m., vado
vaujamas P. Žarkausko. Pastatan bu
vo įvestas vanduo, įrengtos moder
nios prausyklos, jam parūpintas" rei
kalingas inventorius. Mokyklos pa
talpose buvo rengiamos įvairios tau
tinės bei religinės šventės, o pasta- 
raisiais metais netgi kartą į mėnesį 
laikomos pamaldos lietuvių kalba. 
Globėji} būrelis turėjo apie 200 na
rių, kurie padengdavo pastato mo
kesčius bei jo išlaikymą. Į jo veiklą 
nesikišo Brazilijos Lietuvių Sąjun
gos vaidyba, gaunanti kasmet tikslią 
šio pastato išlaidų bei pajamų apys
kaitą. Likusieji pinigai buvo laikomi 
banke globėjų būrelio vardu. Jo 
pirm, P. Žarkauskas netgi buvo pa
skelbtas Brazilijos Lietuvių Sąjun
gos garbės nariu. Reikalai pasikeitė, 
kai pastarosios pirmininku buvo iš
rinktas pokaryje Į Braziliją atvykęs 
Jonas Antanaitis. Jis pareikalavo, 
kad globėjų būrelis atiduotų BL Są
jungai 31.000 kruzeirų (apie $1.000). 
Pirm. J. Žarkauskas ir būrelio na
riai atsisakė tai padaryti, nes tie pi
nigai buvo reikalingi tolimesniam 
Dr. J. Basanavičiaus mokyklos pas
tato išlaikymui. Pasak P. Žarkausko, 
Brazilijos Lietuvių Sąjunga savo 
veiklai pakankamai lėšų gaudavo iš 
Mokos mokyklos išnuomojamų salių 
ir ilgus metus brazilams išnuomotų 
Vytauto Didžiojo mokyklos rūmų.
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" BRAZILIJOS LIETUVIU SĄJUN
GOS pirm. J. Antanaitis tada.jkrėi- 
pėsi į teismą, pradėdamas bylą prieš 
P. žarkauską, apkaltindamas jį šios 
organizacijos lėšų pasisavinimu ir 
netgi pastangomis pasisavinti patį 
Dr. J. Basanavičiaus mokyklos pas
tatą, teisiškai priklausantį Brazilijos 
Lietuvių Sąjungai. P. žarkauskas 
buvo pašalintas iš BL S-gos garbės 
narių, o jo šalininkai iš eilinių na
rių. Savo veiklai BL Sąjunga, P. Žar 
kausko nuomone, turi geriausias są
lygas Dariaus ir Girėno vardo mo
kyklos rūmuose, bet didesnės veik
los nesimato, nes jos eilėse tėra 
apie 40 asmenų. Paskutinis šios by
los teismo posėdis buvo 1979 m. 
gruodžio 10 d. Jame nedalyvavo nei 
BL S-gos valdybos nariai, nei jų ad
vokatas. Teisėjas bylą atidėjo gegu
žės mėnesiui. “Mūsų Lietuvos” re
dakcija, paskelbusi P. Žarkausko 
laišką, pabrėžia, kad P. Žarkauskas 
lietuviškai veiklai yra atidavęs 34 
savo gyvenimo metus, nesigailėda
mas nei laiko, nei savo pinigų, o da
bar yra tampomas po teismus ir ban
domas apšaukti vagimi. Tokie Įvy
kiai skaldo Sao Paulo lietuvių kolo
niją, daugelį tautiečių atbaido nuo 
lietuviškos veiklos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ARGENTINOJE savo 1979 m. rengi
nius užbaigė mažųjų ansamblio spek
takliu ir “žibučių” koncertu gruo
džio 1 d. Mažųjų ansamblis, paruoš
tas IL Levanavičiaus, Buenos Ai
res lietuviams inscenizavo “Pieme
nėlio sapną”, “Raudonkepuraitę”, 
“Snieguolę ir septynis nykštukus”. 
Jų x dauguma žengia tik pirmuosius 
žingsnelius scenoje. Mergaičių "’an
samblis “žibutės”, vadovaujamas dr. 
J. Simanausko, padainavo dvi lietu
vių liaudies dainas, vieną itališką ir 
vieną anglišką. Programai vadovavo 
O. žabarauskaitė-Casas. Padėkos žo
dį programos atlikėjams ir vakaro 
dalyviams tarė pirm. R. Stalioraitis.

Britanija
WOLVERHAMPTONO D. BRITA

NIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS sky
rius, vadovaujamas pirm. S. Marke
vičiaus, savo metinį susirinkimą tu
rėjo 1979 m.’ gruodžio 8 d., dalyvau
jant iš Londono atvykusiam DBL 
S-gos tarybos pirm. E. šovai. Pasta
rasis susirinkimo dalyvius pasveiki
no centro valdybos vardu, linkėda
mas dirbti vieningą darbą ir plėsti 
skyriaus veiklą. Naujon skyriaus 
valdybon išrinkti: pirm. G. Kamins
kienė, vicepirm. V. Narbutas, ižd. J. 
Žaliauskas, sekr. J. Bertašius, kultū
rinės veiklos vadovė G. Ivanauskie
nė; revizijos komisijon — V. Bun- 
donis ir J. Ivanauskas. Nutarta 1980 
m. birželio 21 d. surengti tautinių 
šokių festivalį, pagerbti Wolver- 
hamptone gyvenančius lietuvius 
pensininkus.
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Ką man reiškia Lietuva?
Rašo Toronto augštesniųjų lituanistinių kursų studentai

Lietuva man reiškia mano tė
vynę. Nors aš joje negimiau ir 
niekad nesu buvęs, man atrodo, 
kad aš Lietuvoje esu bent dali 
savo gyvenimo išgyvenęs. Aš 
taip galvoju todėl, kad mano vi
si artimi giminės yra lietuviai, 
iš Lietuvos pabėgę per Antrą 
pasaulinį karą. Pirmoji kalba, 
kuria aš kalbėjau, buvo lietuvių 
kalba. Aš tarp giminių tik lietu
viškai kalbu.

Aš visą laiką girdėdavau apie 
mūsų tėvynę, kuri yra gražiau
sia pasaulyje. Man toks vaizdas 
paliko. Užpraeitą žiemą mano 
brolis buvo Lietuvoje, kuri jam 
padarė tokį didelį Įspūdį, kad 
aš dabar dar daugiau noriu nu
važiuoti ir pamatyti, koks tas 
kraštas iš tikrųjų yra.

šiais laikais Lietuva vargsta 
po rusiška valdžia, žmonės yra 
smarkiai prislėgti. Jie negali 
melstis, kaip nori, skaityti arba 
rašyti ką nori, tvarkytis, kaip 
nori. Darbininkai neuždirba 
daug pinigų ir turi smarkiai 
dirbti. Mano giminės, kurie bu
vo į Lietuvą nuvažiavę, sako, 
kad yra trūkumas visokių pre
kių. Jeigu mes mylim savo 
kraštą ir norim, kad būtų gra
žiausias kraštas pasaulyje, tu
rim kartu dirbti Lietuvai išlais
vinti. Mes turim tai daryti visi 
— rengti demonstracijas, rašyti 
laiškus ir būti gerais lietuviais. 
Jeigu norime tikrai Lietuvą iš
laisvinti, turime visuose reika
luose dalyvanti.

Vaidila Banelis
* * *

Prieš dvejus metus man teko 
kartu su tėveliu aplankyti Lie
tuvą. Iš karto man pasirodė 
miestai labai senoviški ir įspū
dingi.

Iš tikrųjų iki šios dienos dar 
nesurūšiavau savo įspūdžių. Bet 
įspūdingiausias dalykas buvo 
žmonės. Jie buvo labai susikau
pę savo mintyse ir buvo labai 
sunku giliai su jais pasikalbėti. 
Visi gyvena visko bijodami.

Viskas vyko slaptai. Niekur 
negalėjome nuvažiuoti ir jaus
tis kaip laisvi.

Mėginau palyginti jų veiklą 
šu mūsų. Sunku buvo, nes turė
jau atsiminti, kad mes ne Lietu
voje, o išeivijoje gyvename ir 
dėlto turime smarkiau stengtis 
išsilaikyti.

Važiuojant per Vilniaus kraš
tą, apylinkės pasirodė labai pa
našios į Niagaros arba centri
nės Ontario provincijos sritį. 
Labai gražu ir malonu, bet ma
tyti, kad žmonės atsilikę, gy
vena skriaudoje. Dėlto naujas 
judėjimas yra nabai mažas.

Labai įdomu buvo pamatyti 
visas vietas ir dalykus, apie ku
riuos mokausi. Galėjau viską 
apžvelgti, bet, kaip ir ankščiau 
minėjau, iki šiol mano nuomo
nė yra labai nepastovi.

Nors lietuviai yra maža tauta, 
bet turi daug stiprybės. Svarbu, 
kad jie nepasiduotų desperaci
jai.

Dana Barakauskaitė
* * *

Nuo pat mažens, kai ištariau 
pirmutinius lietuviškus žodžius, 

Lietuva vyravo mano gyvenime, 
veikloje ir galvosenoje. Pagrin
das šio lietuviškumo buvo tėvų 
sukurtas. Be jų raginimų moky
tis lietuviškai aš nebūčiau su
pratusi lietuvybės reikšmės.

Pradžioje ta reikšmė buvo la- 
labai neaiški. Tėvų pasakojimai 
apie savo nuotykius Lietuvoje, 
apie patį kraštą sudarė man 
daug neaiškumų, ir aš pradėjau 
galvoti, kad prieš gimimą visi 
gyvena Lietuvoje.

Kai pradėjau lankyti lietuviš
ką mokyklą, man paaiškėjo, kad 
esu gimusi Kanadoje, tik mano 
tėvai gimė Lietuvoje. Aš pradė
jau lyginti savo gyvenimą Kana
doje su tėvų praeitimi Lietuvo
je. Vėliau aš pagalvodavau, kaip 
aš pergyvenčiau, jeigu sąlygos 
priverstų mane Kanadą palikti. 
Kaip mano tėvai pergyveno, kai 
jie paliko savo tėvynę.

Kadangi aš niekada Lietuvo
je nesu buvus, mano jausmai 
apie Lietuvą yra pergyvenimai 
tėvų džiaugsmų ir vargų Lietu
voje. šis jausmas žadina many
je norą stiprinti lietuviškumą, 
kad būtų galima apsiginti nuo 
priešų, kurie gali atimti mano 
laisvę ir prievarta valdyti mano 
kraštą.

Lietuva davė man supratimą 
apie laisvės svarbumą gyveni
me, ir aš dabar suprantu, kodėl 
stengiasi mano tėvai tą lietuvy
bę įdiegti mumyse.

Sigita Bersėnaitė
* * *

Lietuva man reiškia ne tiktai 
valstybę. Aš matau Lietuvą 
kaip savo tautą, iš kurios mano 
gyvenimo papročiai prasidėjo. 
Tėveliai yra gimę Lietuvoje, ir 
per juos aš geriau galiu Lietu
vą matyti ir suprasti. Jie mane 
lietuviškai išmokė kalbėti ir 
galvoti.

Aš tęsiu savo mokslą apie 
Lietuvą, daug išmokstu apie jo
sios šventoves, literatūrą, isto
riją, kalbančią apie vargingus 
ir gerus Lietuvos laikus.

Per mokslus aš jieškau, kaip 
savo lietuviškumą geriau tęsti. 
Man yra svarbu ne tik suprasti 
grynus faktus apie Lietuvą, 
bet ir išmokti lietuviškų pasa
kų, kurios daug ko išmoko.

Aplamai, man Lietuva yra 
brangi — aš ją myliu ir visados 
mylėsiu.

Alvinas Kiršonas
« * *

Nors nesu gimęs Lietuvoje, 
jaučiu, kad Lietuva yra tėvynė. 
Aš jaučiu, kad esu lietuvis, di
džiuojuosi Lietuvos papročiais 
ir garbinga praeitimi.

Galvojant apie tai, ką man 
reiškia Lietuva, man iškilo daug 
jausmų, bet visi yra taip susi
maišę ir neaiškūs, kad man la
bai sunku juos aprašyti.

Mano mintys apie Lietuvą yra 
labai abstrakčios, ir joms pritai
kyti žodžius yra labai sunku. 
Visdėlto jaučiu, kad esu lietu
vis. Gintas Sendžikas

Lietuva yra įdomi istorija, li
teratūra, geografija, liaudies 
dainomis, šokiais, legendomis, 

tradicijomis ir t.t. — visa, kas 
yra perduota per generacijas 
šeimose. Yra sunku išreikšti, 
nes tai jausmas širdyje, meilė 
krašto, niekada nematyto, ne
lankyto, bet aprašyto ir pasako
to labai daug. Lietuviai Kanado
je laikosi savo tautybės stipriai 
mintyse ir širdyse.

Aldona Remeikaitė
* « *

Aš pažįstu dvi Lietuvas. Pir
mąją Lietuvą aš pažįstu iš savo 
senelių ir tėvų pasakojimų. To
ji Lietuva yra kraštas, kur auga 
dideli, žali miškai, kyla augšti 
kalnai, vingiuoja mėlynos upės. 
Žodis “Lietuva” man taip pat 
primena muziką. Kaip mano se
neliai pasakojo, lietuviai mėgo 
dainuoti betkada. Galvodama 
apie Lietuvą, aš vis matau žmo
nes, dirbančius ūkiuose ir- dai
nuojančius. Ir tos dainos dar 
rodo žmonių kultūrą, išaugusią 
per amžius.

Aš pažįstu ir kitą Lietuvą — 
dabartinę, persekiojamą sveti
mųjų,' kurie nori lietuvius su
rusinti ir atimti iš jų tikėjimą. 
Kai aš pagalvoju apie šią Lie
tuvą, matau kultūringus žmo
nes, kurie turi nepalaužiamą vil
tį išlikti, kurie mato šviesą, am
žiną ir neužgesinamą. Ši šviesa 
juos stiprina, nes per kovą žmo
nės stiprėja.

Ir taip aš turiu dvi Lietuvas 
— praeities ir dabarties. Kiek
viena iš jų man turi atskirą 
prasmę, o abi kartu sudėtos su
daro vieną, pilną Lietuvos pa
veikslą.

N. Slivinskaitė

Tenka kartas nuo karto man 
pasvajoti apie praeitį ir paklaus
ti save, iš kur mano protėviai 
kilę. Tėveliai pasakoja man nuo 
pat jaunų dienų, kad lietuviais 
esame gimę ir lietuviais mirsi
me. Tai yra sunku suprasti ir 
priimti, nes Lietuvos kraštas tik
rai nesijaučia savas. ^Per metų 
metus. Gyvenau mėnesį savo te
pramokau lietuvių kalbos ir raš
to. Teko būti lietuvių tarpe ir 
net turėti artimus ryšius su lie
tuviais draugais. Bet tai viskas. 
Visa tai mažai man reiškė. Pri
ėmiau viską neklausinėdama.

Visai netikėtai man teko ap
lankyti Lietuvą prieš kelerius 
metus Gyvenau mėnesį savo tė
vynėje — savo tėvų ir protėvių 
krašte. Tik tada pajutau, kad 
Lietuva yra mano ryšys su pro
tėviais ir su visais lietuviais. Pa
jutau, kad vienas didžiausių ma
no turtų yra lietuvių kalba. Pra
dėjau didžiuotis ir domėtis Lie
tuvos istorija, kultūra, daile, 
kūryba ir veikla. Sunku net iš
reikšti, kaip įtakinga buvo ma
no kelionė. Mano jausmai buvo 
giliai pajudinti. Galima sakyti, 
kad jaučiuosi kaip pilnesnis 
žmogus su didesniu praeities 
supratimu.

Tenka kartas nuo karto man 
pasvajoti apie nežinomą ateitį, 
bet dabar tai darau su didesne 
šviesa, ateinančia iš lietuviškos 
savo praeities.

Dana Skukauskaitė

Dažnai giriamasi organizuotu 
lietuvišku jaunimu. Jeigu kolo
nijoje esama organizuoto jauni
mo, atrodo visi jaunimo veiklos 
rūpesčiai sutvarkyti. Organizuo
tas jaunimas gali atstovauti jau
najai lietuvių kartai svetimtau
čių parengimuose ar savųjų tar
pe.

Nors ir esama organizuoto 
jaunimo, deja, tai neišsprendžia 
jaunimo veiklos problemų. Tai 
nereiškia, kad turime susipratu- 
sio, į lietuvišką bendruomeninį 
gyvenimą įsijungusio jaunimo.

Jaunimas pasirodo parengi
muose, kaip pvz. Vilniaus uni
versiteto minėjimas, Vasario 16 
šventė ir t.t., sekančiais atvejais:

1. jeigu dar nepilnametis, ir 
tėvai atsivedė arba privertė atei
ti;

2. jeigu žino, kad parengime 
susitiks savo draugus;

3. jeigu žino, kad po parengi
mo jo laukia koks nors atpildas
— išėjimas alaus stiklui arba 
pobūvis pas ką nors;

4. jeigu organizuotas jaunimo 
vienetas Įkinkytas į darbą, pvz. 
stalams aptarnauti per parengi
mą;

5. jeigu organizuotas jaunimo 
vienetas pasirodo programoje, 
ir tai tik, jei įjungtas į progra
mą, nes ateit pasižiūrėt kaip 
kita grupė šoka jam neįdomu. 
Prieš ir po savo pasirodymo jau
nimo vienetas nesėdi salėje, 
sekdamas programą (juo mažiau 
paskaitą), bet trinasi ant laiptų 
koridoriuose arba drabužinėse, 
laukdamas savo eilės atlikti pro
gramą. Tai neskatina lietuviško 
sąmoningumo ugdymo, tai ne
paaiškina jaunuoliui, kodėl jis 
šioje programoje dalyvauja, kas 
yra švenčiama ir kodėl.

Dažniau ir dažniau jaunesnio
ji karta prašoma dalyvauti sve
timtaučių priėmimuose ir paro
dyti kitataučiams, kad ir jaunes
niajai, jau ne Lietuvoje gimu
siai kartai rūpi lietuviški kultū
riniai ir politiniai reikalai. Tu
riu galvoje Vasario 16 proga 
ruošiamus priėmimus ir baltie- 
čių vakarą su parlamento atsto
vais Otavoje. Teko kalbėti su to
kiuose parengimuose dalyvavu
siais, kurie neberodo noro vėl 
dalyvauti tokiame parengime. 
Tikslas nėra pasiektas, nes 
kviestas jaunimas tokiam atsto
vavimo darbui nėra paruoštas. 
Nežinodamas ką sakyti svetim
taučiams, mūsų jauliimas laiko
si savo grupelėje, o organizato
riai pyksta, kad lietuvių atsto
vai nekalba su svečiais ir neaiš
kina jiems lietuvių rūpesčių. 
Deja, neparuoštas atstovavimui 
jaunimas laikosi savųjų tarpe, 
nes čia nereikia atsakyti į klau
simus, kuriems nežino atsaky
mų. Po to jaučiasi nieko neatli
kęs ir ateityje nebenori tokiame 
priėmime dalyvauti.

Ar nebūtų naudingiau orga
nizatoriams sukviesti jaunuo
sius atstovus kelis vakarus prieš 
priėmimą ir juos painformuoti
— paruošti, išdėstant keletą lie
tuviams ir Lietuvai rūpimų pro
blemų, duoti pavyzdinių klausi
mų ir atsakymų, pamokyti kaip 
prie žmonių prieiti ir užmegzti 
kalbą politinėmis bei kultūrinė
mis temomis. Painformuoti reik
tų ne tiktai apie Lietuvą ir lie
tuvius liečiančius klausimus, 
bet ir apie Kanados politinių or
ganizacijų veiklos gaires, rinki
mines programas, valdžios nu
veiktus darbus,’ kurie turi speci
finį ryšį su lietuvių reikalais.

Ir jaunimo organizacijos 
skundžiasi jaunimo veiklos pro
blematika. Pasikalbėjus su ke
lių organizacijų atstovais Toron

Demonstrantai prie V. Vokietijos konsulato Toronte, protestuojantys prieš 
VLADO ČESIŪNO pagrobimą ir olimpiadą Maskvoje Nuotr. R. Valiūno

igglS
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te, paaiškėjo štai kas: sąrašuose 
gali būti apie 40 jaunuolių, bet 
rimtesnėje programoje aktyviai 
dalyvauja tiktai 10-15% narių 
(turiu galvoje organizacijas, 
kaip TULSK, AABS, skautai ir 
ateitininkai). Choruose ir tauti
nių šokių vienetuose bei sporto 
klubuose dalyvavimo problema 
netokia didelė, nes jeigu neda
lyvausi, būsi iš vieneto pašalin
tas.

Kultūrinių bei ideologinių or
ganizacijų vadovai sako, kad yra 
du polinkiai, kuriuos reikia pa
tenkinti: vienus traukia grynai 
pramoga (tokių dauguma), kitus 
— kultūriniai bei politiniai 
klausimai (tokių mažuma). TU
LSK teigia, kad,ruošiant šokius 
universitete studijuojantiems, 
susilaukiama apie 200 dalyvių, 
šaukiant susirinkimą, susilau
kiama valdybos 5 asmenų ir gal 
dar 10 narių.

Kalbant su jaunimo organiza
cijų vadovais, jaučiamas pesi
mizmas ir nusivylimas, nes 
žmonės su entuziazmu ką nors 
daryti lietuvišku reikalu neran
da bendraminčių. Vietoj bend
raminčių randa apatišką, tik 
pramogų jieškantį jaunimą arba 
aktyvų, veikla perkrautą jauni
mą, kuris neturi laiko nieko 
daugiau apsiimti. Deja, didžioji 
dauguma jaunimo yra apatiška. 
Norint pasiekti jaunimą, reikia 
jieškoti būdų jį pritraukti prie 
lietuviško bendruomeninio gy
venimo.

Gabija Juozapavičiūtė-
Petrauskienė

LIOLITA BUROKAITĖ

Radau Tave
Radau Tave

Ne per maldą,
Ne per savo džiaugsmą, 
Ne per savo skausmą. . .

Radau Tave
Per žmogų,
Per jautrų žmogų,
Per Tavo žmogų. . .

Radau Tave,
Radau meile amžina. . .

Per jo buvimą,
Per jo žodžius. . .

Amžini žodžiai paliko manyje, 
Ne per mano maldą, 
Ne per mano džiaugsmą, 
Ne per mano skausmą. . .

Per Tave. . .

"VIVA
KONGRESLOTAS"!
Ar prisimenate IV Pasaulio 

Lietuvio Jaunimo Kongresą? 
Gal nebuvo progos ten nuvykti? 
Gal buvote perjauni ar per se
ni dalyvauti tame puikiame ren
ginyje Europoje? Jei norite su
žinoti ką mes tenai išdarinėjom 
ir nutarėm bei susitikti su tais, 
kurie buvo, ateikite į “Viva 
Kongresloto” vakaronę sausio 
25, penktadieni, 7.30 v.v., Prisi
kėlimo parapijos Parodų salėje. 
Turėsite progą pamatyti puikių 
skaidrių bei pasilinksminti. 
Veiks alaus, vyno ir kavos ba
ras. Gros pritaikyta muzika. Vi
suomenė taip pat kviečiama. 
Ateikite visi ir nepamirškite at
sivesti savo draugus!

KL.IS valdyba

• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.
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“Kas iš olimipiados, jei nepaisoma žmogaus teisių!” Taip skelbia plakatas, 
nešamas Toronto lietuvių jaunimo, protestuojančio prieš žmogaus teisių 
pažeidimus Sov. Sąjungoje ir jos užimtuose kraštuose Nuotr. R. Valiūno

Ateitininkų gretose
Baigdama veiklos metus, 

1979 m. gegužės mėn. Toronto 
studentų ateitininkų Stasio Šal
kauskio kuopa nusprendė išsi
rinkti naują valdybą, kuri galė
tų iki rudens gerai apsvarstyti 
tolimesnės . veiklos gaires. Jon 
įėjo Giedrė čepaitytė, Rima 
Gustainytė, Antanas Rašymas ir 
Vida Petkevičiūtė. Rugsėjo mė
nesį valdybos narių skaičius bu
vo padidintas Rita Rudaityte. 
Valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Giedrė čepaitytė — pirminin
kė, Rima Gustainytė — vice
pirmininkė, Vida Petkevičiūtė 
socialinių reikalų vadovė, Anta
nas Rašymas — iždininkas, Rita 
Rudaitytė — sekretorė ir kores
pondentė.

Po ilgų vasaros atostogų To
ronto studentų ateitininkų kuo
pa pradėjo veiklą. Rugsėjo 23 d. 
buvo atnašaujamos ateitininkų 
Mišios Prisikėlimo parapijos 
šventovėje. Po pamaldų ateiti
ninkai — jaunučiai, mokslei
viai, studentai, sendraugiai ir 
svečiai rinkosi salėje atsisvei
kinti su Toronto ateitininkų 
dvasios vadu kunigu Antanu 
Prakapu, kuris išvažiavo į JAV- 
bes.

Spalio 12 d. buvo suruoštas 
studentams susipažinimo vaka
ras pas Giedrę čepaitytę. Čia 
buvo proga studentams ateiti
ninkams susipažinti su naujais 
studentais ir taip pat padrau
gauti su senaisiais. Daug jų at

Simpoziumo nariai Toronto lietuvių studentų ateitininkų susirinkime. Iš 
kairės: PAULIUS KURAS, DAINORA JUOZAPAVIČIŪTĖ, dr. RIMAS 
PETRAUSKAS. Jie kalbėjo apie jaunimo veiklą ir jos krypti

Stovykla vakarų Kanadoje
Prieš kelerius metus Kanados 

vakaruose buvo surengta Kana
dos Lietuvių jaunimo stovykla 
pasakiškoj vietoj, netoli Kalga- 
rio, kalnuose. Joje dalyvavo 
maždaug 30 jaunuolių iš Ed- 
montono, Kalgario, Winnipego 
ir kitų Kanados bei JAV apy
linkių. Jaunimui buvo progos 
pasilinksminti, pabendrauti ir 
pasilavinti lituanistikos srityse. 
Ši vakarų Kanados stovykla da
vė proga dalyviams užmegzti 
ryšius, susipažinti ir paliko daug 
prisiminimų.

Atsižvelgdama į šios stovyk
los pasisekimą, Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pirminin
kė Laima Beržinytė buvo nuvy
kusi į Winnipegą 1979 m. gruo
džio mėnesį pasitarti su apylin
kės lietuviais apie galimybes 
ten surengti sekančią vakarų 
Kanados vasaros stovyklą. Visi 
KLJS valdybos numatyti planai 
buvo visuomenės diskutuojami 
ir priimti. Tai pat buvo rodomos 
skaidrės iš IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso ir padarytas 
pranešimas.

Stovykla įvyks 1980 m. rug
pjūčio 17 — 24 d.d. Oak Point, 
maždaug 100 km. nuo Winnipe
go, prie Manitobos ežero. Sto

vyko į vyno ir sūrio vaišes.
Spalio 14 d. įvyko studentų 

susirinkimas. Simpoziumo for
ma Dainora Juozapavičiūtė, 
Paulius Kuras ir Rimas Petraus
kas davė daug minčių apie ry
šius tarp ateitininkų, PLJS ir 
kitų jaunimo organizacijų, atsi
žvelgiant į ateitininko visuome
niškumo įsipareigojimą. Dalyva
vusiems buvo įdomu, ir minčių 
pasidalinimas sėkmingai praėjo. 
Gaila, kad tik mažas skaičius pa
sinaudojo proga išgirsti stipriai 
perduotas mintis.

Spalio 20 d. įvyko tradicinis 
“Havajų vakaras”, suruoštas stu
dentų ir moksleivių ateitininkų. 
SAS suvažiavime (1979 m. lap
kričio 10-11 d.d.) dalyvavo keli 
asmenys iš Toronto.

Gruodžio 7-9 d.d.. ateitininkai 
studentai surengė jaunimo susi
kaupimo savaitgalį — rekolek
cijas Sharon, Ontario, Gerojo 
Ganytojo seserų patalpose. Re
kolekcijos labai gerai praėjo, 
bet dalyvavo labai mažas stu
dentų skaičius.

Prieš Kalėdas, gruodžio 16 d., 
buvo paruoštos bendros Kūčios. 
Programą atliko jaunučiai, 
moksleiviai ir studentai. Dalyva
vo apie 200 asmenų. Su Kūčio- 
mis baigėsi studentų veikla 1979 
m.

Jau pradėta ruoštis metinei 
ateitininkų šventei, kuri įvyks 
balandžio 19-20 d.d. Toronte.

Korespondentė

vyklos programa bus pritaikyta 
prie lietuviško dalyvių sąmonin
gumo laipsnio, lietuvių bei ang
lų kalbom. Tuo pačiu metu vyks 
ir jaunučių stovykla su savo 
programa. Ypač laukiamas lie
tuvių kilmės jaunimas iš Kalga
rio, ' Winnipego, Edmontono, 
Vankuverio, Sault Ste. Marie, 
Sudburio, Thunder Bay ir kitų 
vietovių.

Informacijos apie šią stovyk
lą (registracija, mokestis ir t.t.) 
bus vėliau paskelbtos spaudoje.

KLJS valdyba
* Jaunimas yra mūsų gyvenimo 

šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, di
dingos šokių šventės ir nebebus kam 
žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.

M. KRUPAVIČIUS

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas $35-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Atvyksta jaunimas iš 
Pietų Amerikos

Nuo piemenėlio iki milijonieriaus
Kaip Jonas Karvelis prekiavo, knygas ir muzikos plokšteles leido

PLB kultūrinės talkos komi
sijos pastangomis (vadovauja 
dr. L. Kriaučeliūnas), Į Šiaurės 
Ameriką atvyksta iš Argentinos 
ir Urugvajaus du lietuviško jau
nimo ansambliai — Urugvajaus 
tautinių šokių grupė “Ąžuoly
nas” ir Argentinos vokalinis 
vienetas “Žibutės”. Tai antros 
ir trečios kartos ten gimęs jau
nimas, noris išlaikyti savyje lie
tuvišką dvasią.

Urugvajaus tautinių šokių 
grupė Įsteigta 1968 m. Steigėjas 
ir vadovas — dr. Alfredas Sta
nevičius. Savo žaviu šokiu gru
pė išgarsėjo ne tik Urugvajuje, 
bet ir užsienyje. Dalyvavo Įvai
rių miestų lietuvių ir nelietuvių 
minėjimuose bei parengimuose. 
Lankėsi šiaurės Amerikoje, 
Argentinoje ir Brazilijoje.

“Ąžuolynas” yra geriausia 
tautinių šokių grupė visoje Pie
tų Amerikoje. Grupei ir toliau 
vadovauja menininkas, didelis 
idealistas dr. A. Stanevičius. 
Negalima nepaminėti ir Vytau
to Dorelio, audimo specialisto, 
kurio gamybos tautiniais drabu
žiais pasipuošė ąžuolyniečiai. 
Grupei priklauso 24 šokėjai.

“Žibutės” — Susivienijimo

Vilnius ir
Vilnius yra Lietuvos mokslo, 

kultūros ir politikos centras. Ap
link Vilnių visa Lietuva sukasi. 
Kai pagalvojame apie Lietuvą, 
mes dažniausiai Įsivaizduojame 
Vilnių.

Šalia kitų didelių dalykų, Vil
niuje buvo įkurtas ir pirmas 
Lietuvos universitetas. Tai bu
vo prieš 400 metų. Tais laikais 
visoje Europoje buvo labai ma
žai universitetų. Lietuva galėjo 
didžiuotis, kad jos jaunimas ne
beturėjo vykti į užsienį ir galė
jo eiti augštuosius mokslus savo 
krašte. Universiteto kelias ne
buvo lengvas — dažnai Įvykda
vo nelaimės, bet jos buvo nuga
lėtos.

Universiteto dėka Vilnius

Winnipeg© jaunimas
Winnipego jaunimas dar vis 

gražiai veikia. Prieš kelis mė
nesius buvo Įsteigta jaunesnių
jų tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jurgio Valaičio ir kitų 
talkininkų, ši grupelė, kurioj 
šoka lietuviukai 6 — 11 metų 
amžiaus, prieš Kalėdas pirmą 
kartą pasirodė vienoje Winni
pego ligoninėje, šiais metais 
Winnipege buvo surengta seniai 
matyta Kalėdų eglutė, kurioje 
pasirodė minėta šokių grupė. 
Ji ne tik pašoko, bet ir pagiedo
jo lietuviškų kalėdinių giesmių. 
Malonu matyti, kad šios negau
sios lietuvių kolonijos gyvento
jai taip stengiasi išlaikyti lietu
vybę savo jaunime.

Vyresnio amžiaus jaunimas ir
gi bando veikti. 1979 m. gruo
džio 16 d. Winnipege įvyko vi
suotinis susirinkimas. Buvo iš
rinkta nauja Bendruomenės 
valdyba, Į kurią įėjo trys jau
nuoliai: Renius Balčiūnas — 
pirmininkas, Jurgis Valaitis — 
vicepirm., Nijolė žiminskaitė- 
Pestrak — iždininkė. Taip pat 
valdybon įėjo Juozas Demerec- 

Ročcsterio lituanistinės mokyklos mokiniai, suvaidinę KUN'. B. PACEVI- 
ČIAUS secnos vaizdelį “Betlėjus nušvito”. Sėdi — Rūta Kiršteinaitė, aklas 
senelis — Darius Kiršteinas, Ezaras — Lina Alvarado (stovi). Vaidinimą 
paruošė I. Žmuidzinienė Nuotr. V. Staškevičiaus

Lietuvių Argentinoje mergai
čių vokalinis vienetas buvo 
Įsteigtas 1975 m. po Kanados < 
“Aušros” kvarteto atvykimo į 
Buenos Aires. Dalyvavo III Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
grese ir Pavasario šventėje. Pa
sirodė Buenos Aires televizijo
je. Dalyvavo VI Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongrese Urugvajuje 
ir Argentinos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos suruoštame festivaly
je, išleidžiant Pietų Amerikos 
atstovus į IV PLJK.

“Žibutėms” vadovauja solis
tas, muzikas dr. Jonas Sima- 
nauskas; akordeonistas — inž. 
Vilius Kliauga.

Šis jungtinis meninis viene
tas atvyks Į Kanadą 1980 m. ko
vo 6 d. ir koncertuos Toronte 
bei Hamiltone.

Šia reta proga pamatyti ir iš
girsti Pietų Amerikos lietuviš
ko jaunimo talentus turėtų pasi
naudoti kiekvienas dainos ir šo
kio mėgėjas. Gausiu dalyvavi
mu parodysime lietuviškam už
sienio jaunimui, kad įvertiname 
jų pastangas puoselėti lietuviš
ką meną toli nuo tėvų žemės 
Lietuvos.

Regina Kučienė

Lietuva
taip pat tapo kultūros centru, 
nes čia studentai pradėjo rengti 
koncertus, parodas, minėjimus 
ir t.t.

Politiniu atžvilgiu Vilnius bu
vo ir dabar yra Lietuvos sosti
nė, nors buvo kurį laiką sostinė 
Kaune, kadangi Vilnius buvo 
lenkų užimtas.

Vilnius yra taip pat vienas iš 
gražiųjų Lietuvos miestų. Čia 
randamos Įvairios šventovės, 
Aušros Vartai ir kitos istorinės 
vietos.

Kiekvienas lietuvis jaučia 
meilę Vilniui. Aš, nors pati nie
kados nesu ten buvus, ypatingai 
vertinu Vilnių ir jį gerbiu kaip 
ypatingiausią Lietuvos miestą.

Ramunė Pleinytė

kas — vyresnės kartos atstovas.
Kasmet didžiausias Winnipe

go Lietuvių Bendruomenės už
davinys — “Folkloramos” lietu
vių paviljono paruošimas. Per 
kelerius metus lietuvių paviljo
nas pagarsėjo ir sutraukia daug 
žiūrovių. Programose yra daly
vavusios Toronto trijulė “Vasa
ros garsai” ir “Gintaro” ansam
blio dainininkės, šiais metais 
vėl numatyta įrengti lietuvių 
paviljoną savaitę prieš Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos sto
vyklą. Winnipegieciai žada pri
sidėti prie stovyklos ruošos. L.

į “Merkelis | 
į Giedraitis” -
| nauja knyga apie šį didvyrį ir Z 
ž jo nuostabius laikus; gaunama | 
z pas platintojus ir tiesiai iš z 
< leidyklos: Z
f Amberland Publishing Co., } 
Z 1813 Larchwood Ave., 2 
* Troy, Mi. 48084. s 
z Kaina: $7.00 minkštais virše- z 
| liais, $11.00 — kietais. z

Urugvajaus lietuvių tautinių šokių grupė “Ąžuolynas”, kuris su Argentinos lietuvių oktetu “Žibutės” koncertuos 
didesnėse lietuvių gyvenvietėse JAV-se ir Kanadoje š.m. vasario — kovo mėnesiais

Anksčiau gėrėjausi, dabar pamilau
Koncertinė kelionė Australijoje, trukusi ištisas penkias savaites

G. ČAPKAUSKIENĖ

Kai po 33 valandų skridimo 
atsiradau Perthe, jaučiausi, kad 
pagaliau pasaulio galą priskri- 
dau. Mano globėjai pranešė, 
kad galiu porą valandų pailsėti, 
o po to rinksis svečiai sutiktu
vėms. Čia ir buvo pirma proga 
įsitikinti, kad Australijos lietu
viai visur renkasi punktualiai ir 
net anksčiau. Dar mėginau už
migti, bet jau girdžiu svečiai 
jieško viešhios iš Kanados. Ta
da ir nutariau, kad neatskridau 
į Australiją miegoti — tai galė
siu padaryti grįžusi Į Kanadą po 
penkių savaičių.

Australija — didžiausia ir la
biausia izoliuota sala. Papročiai 
— iš Europos, Azijos ir Ameri
kos. Kraštas turi daug veidų, 
daug klimatų: deginančias dyku
mas, lietum persunktas džung- 
les, sniegu dengtus kalnus.

Kai žmonės pripranta prie kli
mato sunkumų, prie ilgų ir mo
notoniškų kelionių, tada jie at
randa grožio. Australijos gam
tos grožis yra mums, Kanados 
lietuviams, svetimas. Gamtos 
formos atrodo nenatūralios, 
spalvos netikros, toluma sle
gianti. .

Besilankydama Australijoje 
1974 m., susipažinau su dauge
lių žmonių, parsivežiau labai 
malonių prisiminimų. Kai vėl 
pakvietė atvažiuoti koncertams, 
sutikau su džiaugsmu.

Nors kelionė ir nuvargino, ta
čiau Perthe sutikti lietuviai nuo
širdžiai manęs laukė. Man nie
ko kito neliko, kaip tik gerai pa
dainuoti. Perthe buvau pirma 
užjūrio menininkė, apsilankius 
per 30 metų. Pianistas austra- 
lietis — puikus, buvo malonu 
dainuoti. Dainininkams, rodos, 
tiek mažai tereikia: gero pianis
to akompanatoriaus, gero piani
no, geros salės akustikos atžvil
giu, na, ir šiltos publikos.

Kartais važinėjant su koncer
tais atsiranda problemų.' Austra
lijoje šių problemų nebuvo. Or
ganizatorių buvo puikiai visur 
pasiruošta — su nuoširdumu ir 
meile.

Perthas — vakarų Australi
jos sostinė prie Indijos vande
nyno ir “Swan river”, kurioje 
pilna juodų gulbių. Artimiau
sias miestas — Adelaidė, už 
1.100 mylių. Lietuvių —r apie 
350. Jie turi nedidelius savo na
mus, lietuviškas pamaldas kas 
savaitę, kurias laiko kroatų kil
mės kunigas. Pamaldos laiko
mos trim kalbom,— lietuviškai, 
angliškai, lotyniškai. Taip pat 
turi radijo valandėlę, leidžia in
formacinį biuletenį kartą į mė
nesį. žmonės jaučiasi labai toli 
nuo visų, užmiršti, vieniši; skun
džiasi, kad ir Australijos lietu
viai juos mažai lanko.

Miestas nepaprastai gražus. 
Tuo laiku ten buvo pavasaris, 
viskas paskendę žieduose. 
Paukščių čiulbėjimas, saulė, 
vandenynas? visur didelė švara. 
Kelios dienos, kurias tenai pra
leidau, mano atmintyje liks ne
užmirštamos, taip pat ten sutik
ti mieli ir savi žmonės.

Mano išleistuvėse dalyvavo 
tiek pat žmonių, kiek ir koncer
te. Jeigu kada vėl važiuosiu į 
Australiją, būtinai aplankysiu 
ir gražųjį Perthą.

Apdovanota gėlėmis ir suve
nyrais, išskridau į Adelaidę, čia 
jau laukė valdžia: ALB krašto 
valdybos pirm. V. Neverauskas 
ir valdybos narė kultūriniams 
reikalams sol. G. Vasiliauskie
nė. Jiedu ir buvo kaltininkai 
mano kelionės į Australiją. 
Adelaidėje jaučiausi kaip na

mie: daug mielų pažįstamų, net 
pradėjau bijoti, kad visų balių 
nebeatlaikysiu. čia buvo ir ma
no jauna pianistė Nemira Ma
siulytė, su kuria atlikome liku
sius penkis koncertus. Su ja ke
lias dienas parepetavome-, ir du 
koncertai praėjo sklandžiai. Ji
nai talentinga pianistė, vado
vauja Adelaidėje parapiniam 
lietuvių chorui.

Adelaidė, kurią galima gra
žiai pamatyti nuo Lofty kalno, 
apgaubta parkų ir puikių pasta
tų. Ji žinomas kaip šventovių 
miestas, meno ir festivalių vie
tovė.

Čia nuėjau ir į operą. Mačiau 
J. Massenet “Wertheri” — ge
ras pastatymas.

Adelaidės lietuviai laikosi 
stipriai, turi savo gražius na
mus, didelę parapiją, radijo va
landėlę. Nors daug svečiavausi 
pas žmonės mieste, bet buvo 
progos ir pajūrį aplankyti, ir 
gamta pasigrožėti. Važiuojant 
automobiliu, nudegę miškai pri
mena klaikų kraštą, atrodo iš 
kito pasaulio. Laukai paskendę 
mėlynuose žieduose — tai “Sal
vation Jane”, pavojinga gėlė, 
sukelianti alergiją, kaip pas 
mus šienligę. Uždarėme auto
mobilio langus — sako dainin- 
kai gauna komplikacijų ir nega
li dainuoti.

Aplankėme ir kelias vyno da
ryklas. Australija didžiuojasi sa
vo vynais ir šampanais. Tikrai 
gali didžiuotis, nes tenai raga
vau puikių vynų ir šampanų la
bai prieinama kaina.

Sakoma, kad 80% visų žydin
čių augalų yra vakarų Australi
joje. Kiek aš mačiau, ir Adel
aidė neatsiliko žiedų gausa nuo 
Pertho.

Aplankiusi visus draugus, ap
vaikščiojusi pajūrius, apdovano
ta grožybėmis, skridau į Mel
burną. Pasitiko jau anksčiau 
pažinti draugai, suruošė šau
nias sutiktuves. Apskaičiavau, 
kiek dar laiko būsiu Australijo
je, ir nutariau, kad Melburne 
reikia nors kiek pailsėti, išsi
miegoti — nesulauksiu, kol grį
šiu į Kanadą. Melburne atsira
dau, kai ten buvo didelė šventė 
“Melbourne Cup”. Tai garsios 
arklių lenktynės. Tą dieną vis
kas uždaryta, žmonės lenktynė
se arba televizijoje stebi.

Melburnas — antras didžiau
sias Australijos miestas. Lietu
viai turi gražius didelius na
mus, leidžia savaitraštį “Tėviš
kės Aidai”. Savo šventovės ne
turi, bet yra graži klebonija, ku
rioje įrengta redakcija. Pamal
dos vyksta didelėje australiečių 
šventovėje. Turi ir savaitinę ra
dijo valandėlę.

Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ iš Kanados kalba per Adelaidės lietuvių radiją 
Australijos lietuviams. Iš kairės: sol. G. Vasiliauskienė, smuikininkas Pr. 
Matiukas, sol. G. Čapkauskienė, pranešėjas Br. Rainys ir lietuvių radijo 
programos vedėjas Viktoras Baltutis

Melburne radau ir medį, kurį 
pasodinau prieš penkerius me
tus p.p. Jokubauskų kieme. Me
dis — jau didelis; sako labai pri
žiūrėjo, laukė kada vėl atvažiuo
siu.

Sekantis koncertas — Geelon- 
ge. Tai nedidelė lietuvių koloni
ja, apie 1 valandą kelionės au
tomobiliu nuo Melburno. Daug 
lietuvių didesniems parengi
mams atvažiuoja į Melburną. 
Skundžiasi, kad pas juos mažai 
kas apsilanko. Turi savo namus. 
Kai nuvykome, žmonės salėje 
jau laukė. Koncertą sutiko la
bai šiltai, išsiilgę menininkų, 
nuoširdūs. Po gražaus priėmi
mo — atgal į Melburną,, nes se
kančią dieną vėl koncertas. Gee- 
longo beveik nemačiau, tik pra
važiavome įdomesnes vietas. Tai 
tekstilės miestas, didelis uostas. 
Visur švaru.

Koncertas Melburne pasisekė 
— buvo pilna salė žmonių, šil
tas priėmimas, vaišės, sveikini
mai.

Melburnas laikomas konser
vatyviu miestu. Didelė meno ga
lerija — “National Gallery of 
Victoria”. Tenai mačiau du a.a. 
dail. H. Šalkausko paveikslus. 
Melburne aplankiau daug įdo
mių vietų. Oras buvo vėsesnis, 
tai ir pajūris manęs neviliojo. 
Vėl apkrauta dovanomis, gėlė
mis — į Sydnėjų.

Kai sydnėjiečiai giriasi, kad 
jų miestas gražiausias, Adelaidė 
ir Perthas juokiasi. Aš manau, 
kad čia daug tiesos. Bet visdėl- 
to Sydnėjus yra didžiausias Aus
tralijos miestas — virš trijų mi
lijonų. Įvairios tautybės, dide
lis pasirinkimas restoranų, per
daug automobilių, labai daug 
krautuvių, kuriose blizga kalė
dinės dekoracijos. Tai kosmopo
litinis miestas, paskendęs “ja- 
carandų” žieduose. Garsūs ope
ros rūmai -— akinančio grožio. 
Uostas pilnas didelių ir mažų 
laivų. Visa tai suteikia didingą 
vaizdą.

Ir čia daug mielų draugų. Ke
lionė baigiasi, o mane taip vi
lioja jūra. Oras buvo puikus, 
tai dažnai bėgdavau į. pajūrį. 
Visdėlto spėjau susitikti su pa
žįstamais, aplankyti įdomias vie
tas, pripirkti lauktuvių.

Lietuviai tvarkosi puikiai, 
turi gražų klubą, savaitinį laik
raštį “Mūsų Pastogė”. Savo 
šventovės neturi, bet pamaldos 
vyksta gražioj australiečių šven
tovėj kas sekmadienį . Turi ir 
savaitinę radijo valandėlę. Kon
certas ir čia pavyko — gal ta 
jūra ir saulė padėjo. Po koncer
to — didelės vaišės. Daug klau
simų, teiraujasi apie pažįsta-

(Nukelta į 9-tą psl.)

VLADAS RAMOJUS

Tik ką baigiau skaityti 456 
psl. atsiminimų veikalą. Jo pa
vadinimas “Prekybininko keliu” 
— toks paprastas, neimponuo
jantis. Atsiminimų autoriaus 
Jono Karvelio vardas žinomas 
kaip vieno prasimušusių nepri
klausomos Lietuvos prekybinin
kų, bet ne rašytojo. Kadangi į 
kietus viršelius įrištą ir celiulio
zės aplanku apdengtą gan storą 
veikalą išleido pats autorius sa
vo lėšomis, prieš imdamas jį į 
rankas ne ką labai ir tikėjausi 
jame rasti. Bet ir mūsų dieno
mis, lietuvišką knygą paėmus į 
rankas, retkarčiais švysteli nuo
stabūs dalykai. Panašiai įvyko 
ir įbridus į J. Karvelio atsimi
nimus: jų negalėjau paleisti iš 
rankų, kol nebaigiau.

Atsiminimuose liečiami keli 
Lietuvai ir išeivijai įdomūs lai
kotarpiai: I D. karas, Lietuvos 
kėlimosi ir nepriklausomybės 
laikotarpis, okupacijos, pokari
nis laikotarpis V. Europoje ir 
įsikūrimas bei gyvenimas Ame
rikoje. Nors atsiminimų auto
rius nebuvo valstybininkas, po
litikas, augštas pareigūnas, vie
nok tose besikeičiančiose politi
nėse aplinkybėse per tą beveik 
70 m. laikotarpį keturis kartus 
sėdėjo kalėjimuose. Buvo užda
rytas pirmosios vokiečių okupa
cijos metu Vilniuje, nepriklau
somybės metais pik. Bobelio bu
vo savaitei pasodintas į kalėji
mą Kaune, pirmosios sovietų 
okupacijos metais NKVD sulai
kytas, tardytas bei užverbuotas. 
II D. karo pabaigoje buvo kalin
tas nacių koncentracijos stovyk
loje.

J. Karvelis yra kilęs iš Alun
tos apylinkių. Nuo tėviškės iki 
Vilniaus tebuvo 95 km. Netolie
se yra Vilniaus-Daugpilio plen
tas, ant kurio 1916 m. šešiolik
metis J. Karvelis su pravažiuo
jančiais vokiečiais kareiviais 
pradėjo pirmuosius prekybinius 
bandymus — mainų prekybą.

Kai pasisekė pirmieji bandy
mai, J. Karvelis pradėjo į Vil
nių varyti kiaules, kiek vėliau ir 
karves. Mat, Vilniuje gyvento
jai badavo. Tuo tarpu Lietuvos 
kaimas buvo ištroškęs lietuviš
kos dvasinės šviesos. J. Karve
lis rašo: “Nors mokyklų ir ne
buvo, bet žmonės visokiais bū
dais mokė savo vaikus lietuviš
kai skaityti ir rašyti, jausdami, 
kad Lietuva greit atsikels. Su 
kiekviena kelione į Vilnių iš 
Šlapelienės knygyno parsiga
bendavau lietuviškų elemento
rių, sveikatos patarėjų ir kito
kių praktiškų lietuviškų leidi
nių. . .” (psl. 70).

Pačioje jaunystėje J. Karve
lis susilaukė ir Lietuvos prisikė
limo laisvam gyvenimui. Nors 
Lietuva prisikėlė, bet priešai 
stengėsi jaunos valstybės nepri
klausomybę užsmaugti. Reikė
jo Lietuvos jaunuolių aukos jai 
apginti. Dėlto savanorių eilėsna 
stojo ir J. Karvelis, nors jam 
nebuvo lemta išeiti į frontus, 
bet dirbti kariuomenės įstaigo
se.

Pagaliau Lietuvos nepriklau
somybė buvo apginta, nusisto
vėjo gyvenimas, kūrėsi įstaigos, 
mokyklos, prekybos. Knygnešio 
J. Karvelio gyvenimas neatski
riamai susirišo su prekyba, su 
knyga, su švietimu. Išėjęs iš ka
riuomenės jis dirbo kaip knygų 
sandėlio vedėjas, “Spaudos 
Fondo” vedėjas h' pagaliau nuo
savos prekybos savininkas — 
pradžioje su J. Rinkevičium, vė
liau — vienas. Šalia J. Karvelio 
prekybos centro Kaune buvo 
steigiami skyriai Klaipėdoje, 
Telšiuose ir Vilniuje. Ilgainiui 
J. Karvelio turtas pasiekė mili
jono litų vertę, o užsakymai di
džiuliai: pianinai ir kitoks tur
tas gimnazijoms, lauko radijo 
stotys kariuomenei ir pan.

Ir štai pirmoji nelaimė: Klai
pėdos atplėšimas nuo Lietuvos. 
“Taip teko nurašyti į nuostolius 
visą Klaipėdos skyriaus turtą 
ir dar baigti mokėti 15.000 litų 
skolą Lietuvos bankui. . . Ir vi
sa tai buvo paaukota ant ‘lietu
vybės aukuro’! Tai buvo stam
bus finansinis sukrėtimas mano 
firmai, tačiau tuo tada mažiau 
besirūpinau, kadangi pati Lie
tuvos laisvė jau atrodė pavoju
je. . .” (psl. 172).

Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpyje J. Karvelis į atsimini
mus labai plačiai bei spalvingai 
įveda anų laikų Kauno kultūri
nį gyvenimą su eile žinomų so
listų, muzikų, rašytojų, nes 
jam, kaip knygų bei plokštelių 
leidėjui, artimai teko su jais 
bendrauti. Nevienas šio skyriaus 
epizodas liks labai reikšminga 

medžiaga Lietuvos kultūros is
torijai.

1940 m. birželio 15 d. atne
šė Lietuvai pirmąją sovietinę 
okupaciją. J. Karvelis rašo: 
“Nors iš Kauno buvau išvykęs 
tik vienam savaitgaliui, bet to
kio Kauno, kokį palikau, jau 
niekados daugiau nebemačiau. 
Pirmadienį Kaune jau buvo vi
sai kita dvasia. . . Visi jautėm, 
kad kažką praradom, bet nė vie
nas nežinojom, kaip tą turtą su
grąžinti. Tai buvo laisvė. . .” 
(psl. 196). Ir toliau: “Liaudies 
seimas posėdžiavo tik tris die
nas, bet spėjo sugriauti visa, ką 
Lietuva buvo sukūrusi per 22 
metus. Ar tai ne stachanovietiš- 
kas tempas?. . .” (psl. 197). Kai 
J. Karvelį “nubuožino” Telšiuo
se, jis ramiai, nors ir skaudan
čia širdimi, rašė: “Nebuvo rei
kalo būti liudininku tokios ‘iš
kilmės’, kur kiekvienas valkata 
galėjo grobti tavo turtą neva 
‘liaudies gerovei’. . .” (psl. 177).

Taip pirmosios sovietinės 
okupacijos metu J. Karvelis ne
teko ne tik milijono litų vertės 
įvairaus prekybinio turto, bet 
taip pat buvo išmestas iš darbo 
ir buto su žmona bei mažamete 
dukrele. Negana to: buvo suim
tas ir užverbuotas. Rizikavo,' bet 
saugumo užduotų pareigų neat
liko. Šis skyrius atsiminimuose, 
kaip ir eilė kitų, skaitomas kaip 
kančios pilnas nuotykių roma
nas.

Vokiečių okupacijos metais J. 
Karvelis vėl, nors ir ne tokiu 
plačiu mastu, išvystė savo pre
kybą. Atseit, antrą kartą kėlėsi 
gyventi. Jam nemažai padėjo iš 
prieškarinių laikų turėtos pa
žintys su visa eile vokiečių fir
mų. Nors šiuo metu jų daugu
ma buvo įjungtos karo pramo- 
nėn, bet šį tą pasukdavo. Apie 
tą laikotarpį autorius taip atsi
liepia: “Visi žemiškieji turtai 
yra tokie nepastovūs, kad už
tenka tik vienos bombos ske
veldros, kurios Berlyne snigte 
snigo -— ir viskas baigta. . .” 
(psl. 281).

1944 m. vasarą baigėsi ir J.- 
Karvelio gyvenimas Lietuvoje. 
Jis pasirinko tremtį. Bet, matyt, 
už ryšius su užsienio firmomis, 
dar karui tebevykstant Austri
joje pateko į Gestapo nagus ir į 
koncentracijos stovyklą, iš- ^ku
rios išgelbėjo tik amerikiečių 
atėjimas. Ir šiuose epizoduose 
daug skaudžių, o vėliau ir neti
kėtai painių nuotykių: balius 
pas Austrijos kunigaikštį, kartu 
sėdėjusį toje pačioje koncentra
cijos stovykloje, susitikimas su 
Austrijon atėjusiais Amerikos 
kariais lietuviais ir eilė kitų epi
zodų.

Trečią kartą J. Karvelio pre
kyba atgimė lietuviškoje Čika
goje. Atgimė nelengvai, su eile 
nuotykių, kaimynams prekybi
ninkams keršijant, bet greit at
sistojo ant kojų, įsisiūbavo ir 
gyvavo tol, kol pats jos savinin
kas nusprendė pasitraukti į 
pensiją.

Štai kas per tą eilę prekybos 
metų padaryta jo lietuviškiems 
reikalams: Karvelis vienas išlei
do 72 autorių lietuviškas plokš
teles, knygas, gaidasjr kitus kū
rinius be jokio cento, lito ar do
lerio pagalbos ar dovanos iš ki
tur. Visa tai atliko tik savo ner
vų ir prakaito dėka. Niekas jam 
už tai nerengė jokių minėjimų, 
pagerbimų, nors jau ir peržen
gė garbingą 75 m. amžiaus ribą.

Perskaitęs netikėtai įdomius 
jo atsiminimus “Prekybininko 
keliu”, parašiau autoriui trum
pą laiškelį, padėkojau už labai 
įdomią dovaną ir kartu paklau
siau: o kaip jam atrodo lietuviš
kos knygos padėtis dabarties 
dienomis išeivijoje? Jis atsakė: 
“1915-19 m. iš Vilniaus parneš- 
davau ant savo pečių po 30 kg. 
ir savo kaimynystėje, Anykščių, 
Skiemonių ir Aluntos parapijo
se, tas knygas per trumpą laiką 
išparduodavau, kai dar nebuvo 
Lietuvos. Dabar sakoma, kad 
turime virš 2,000 akademikų, 
nekalbant jau apie studentus, ir 
visus kartu sudėjus,' nebenuper- 
ka net 300 egzempliorių. Ar tai 
ne tragedija, ar ne juodos die
nos lietuviškai knygai?”

Įvadą J. Karvelio atsimini
mams “Prekybininko keliu” pa
rašė pedagogas V. Čižiūnas. Ti
kiuosi, kad perskaitę ne vienas 
būsit taip pat maloniai nuste
bintas, kaip ir čia rašantis.

Jonas Karvelis, PREKYBININKO
KELIU. Prisiminimai 1905-1977, 

I. Autoriaus leidinys. Tiražas — 
600. Čikaga, III. 1979 m., 456 psl

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

■ Reguliari prenumerata — $14.



“Lithuanian National Costume”
Pirmas veikalas anglų kalba apie

1979 m. pabaigoje išėjo iš spau
dos dailininkų ANTANO ir ANAS
TAZIJOS TAMOŠAIČIŲ knyga ang
lų kalba apie tautinius lietuvių dra
bužius. Ta proga “TŽ” redakcija pa
teikė knygos autoriams keletą klau
simų, Į kuriuos atsakė A. Tamošai
tis.

— Sveikiname, judu, parašiu
sius ir išleidusius puikų veikalą 
“Lithuanian National Cos
tume”. Tikriausiai tai yra ilgo 
darbo vaisius. Kaip ir kada susi
domėjote tautiniais lietuvių dra
bužiais?

— Devynioliktojo šimtmečio 
viduryje daugelis Europos tau
tų subruzdo tyrinėti sodiečių 
kūrybą: užrašinėti senoviškas 
liaudies dainas, pasakas, papro
čius ir rinkti Į muzėjus jų liau
dies meno dirbinius. Tais lai
kais nebuvo tos srities lietuvių 
mokslininkų — liaudies meno 
žinovų. -

Lietuvoje tada dar klestėjo 
senoviški papročiai. Visame 
krašte sodžiaus gamtovaizdyje 
vyravo savitos dievdirbių darbo 
koplytėlės, kryžiai, medinės baž
nytėlės, varpinės, meniški dai
lės drožiniai. Jie ir atkreipė ki
tataučių dėmėsi. Sodiečių audi
niai, namie austi išeiginiai dra
bužiai su jų marginiais, raštais, 
spalvų derinimo savybėmis jau 
buvo mažiau prieinami tiems, 
kurie nežinojo kokiais princi
pais, kokia audimo technika su
sidaro tas audinių menas. Taigi, 
koplytėlės su Rūpintojėliais bu
vo piešiamos, fotografuojamos 
ir renkamos i muzėjus, o audi
niai (išskiriant juostas ir tulpi- 
nes prijuostes) paliekami mar
gose sodiečių kraitinėse skry
niose. M. K. Čiurlionis 1908 m. 
rašė, kad lietuvių audiniai, ypač 
juostos ir prijuostės, yra augšto 
meninio lygio.

Aš vienas iš pirmųjų, kaip 
jaunas dailininkas, pradėjau 
rinkti Į muzėjus lietuvių liau
dies meno dirbinius (1926-38). 
Tuojau susidūriau su kaimo mo
terimis: reikėjo užrašinėti jų 
pasakojimus, kaip kuris audek
las išaudžiamas, iškaišomas, pa
renkami raštai, žiemos metu, 
grįžęs iš ekspedicijų, pats 
ėmiaūsi audinių studijų. Atsive- 
žiau iš kaimo į Kauną audimo dia Lituanica?’ ir kitoje spau-
stakles, prisipirkau vokiškų au
dimo knygų ir “perkramčiau” 
tekstilės mokslą.

Audinių reikalais pradėjau 
rašyti spaudoje ir skaityti pa
skaitas. švietimo ministerija pa
kvietė mane dėstyti dailę ir au
dinius Moterų Dailės Darbų mo
kykloje. Ten suradau audiniams 
gabią savo studentę Anastaziją 
Mažeikaitę. Žemės Ūkio Rūmai 
1930 m. pakvietė mane tekstilės 
ir liaudies meno instruktorium. 
Aplankiau Latviją, Estiją ir 
Suomiją, susipažindamas, kaip 
tuose kraštuose senasis liaudies 
menas ir tautiniai drabužiai 
grįžta į gyvenimą. Parengiau 
programą, kaip Lietuvoje tuos 
reikalus reikėtų tvarkyti, ž. Ū. 
Rūmai parūpino lėšų knygai 
“Sodžiaus menas” išleisti, įvai
riems kaimo audėjų, mezgėjų 
kursams, žemės Ūkio Akademi
ja pakvietė skaityti tekstilės ir 
liaudies meno kursą. Baigusios 
studentės atėjo mokyti jaunų 
kaimo audėjų. Anastazija Ma
žeikaitė, būdama ž. Ū, Rūmų 
tarnyboje, apkeliavo visą Lie
tuvą, išmokė šimtus audėjų ir 
surinko duomenis apie senoviš
kus išeiginius namie austus dra
bužius.

— Kokie buvo pirmieji tauti
nių drabužių atgaivinimo ir jų 
Įgyvendinimo žingsniai Lietuvo
je?

— Lietuvos muzėjuose nepri
klausomybės pradžioje nebuvo 
nė vieno pilno rinkinio tautinio 
lietuvių drabužio, o kaime seno
sios moterys juos kruopščiai 
saugojo margose kraitinėse 
skryniose kaip brangų atmini
mą. ž. Ū. Rūmai, išleidę šešias 
mano parengtas “Sodžiaus me
no” knygas, rengėsi ir lietuvių 
tautinių drabužių leidiniui, bet 
nebuvo iš kur semtis žinių apie 
juos. Aš pasisiūliau savais ištek
liais sutelkti kaimuose keliasde
šimt senoviškų drabužių rinki
nių, kad tik būtų išleistas apie 
juos veikalas. Per keletą metų 
(1934-8) įvairiose Lietuvos vie
tovėse surinkau tiek kraitinių 
drabužių, kad juos nufotografa
vęs, nupiešęs ir aprašęs galėjau 
sudaryti “Sodžiaus meno” VII- 
VIII knygą, būtent, “Lietuvių 
moterų, tautiniai drabužiai” 
(1939). Tie drabužiai buvo su
rinkti iš 7 Lietuvos apylinkių, 
pagal jų būdingus bruožus. Pa
žymėtina, kad latviai savo tauti
nius drabužius grupuoja Į 15

tautinius lietuvių drabužius.
apylinkių (novadu terpi), o estai 
— Į 13 apylinkių.

— Kaip pasklido po visą Lie
tuvą tautinių drabužių dėvėji
mo paprotys?

— Iš surinktų pačių senoviš- • 
kiaušių namie austų išeiginių 
drabužių pavyzdžių buvo daro
mos kopijos piešiniais ir austais 
gabalais, vadovaujant Anastazi
jai Tamošaitienei.. Tokie tauti
nių drabužių gabalai buvo dali
nami sodžiaus audėjoms. Išausti 
naujų tautinių drabužių audek
lų ritiniai buvo laikomi “Margi
nių” kooperatyvo krautuvėse 
Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje. 
Audėjų vis daugėjo, ir tautiniai 
drabužiai darėsi populiaresni. 
Jais rengėsi choristai, tautinių 
šokių ansambliai ir pavienės 
merginos bei moterys.

Pati didžiausia mano kova 
buvo “išgyvendinti’.’ aksomines 
lenkiškas “šniūravones”, neva 
“birutiškus” šilkinius drabu
žius. Mūsų mokslininkai apvalė 
lietuvių kalbą nuo “barbarizmų” 
(svetimybių), o man teko kovo
ti už pašalinimą tautiniuose dra
bužiuose aksomo, “parča”, šil
ko ir visokių vengriškų skepetų. 
Kaimuose buvo užtektinai na
mie austų senoviškų drabužių 
pavyzdžių. Dabartinėje Lietu
voje rašantieji apie tautinius 
drabužius mane pavadino “na- . 
cionalistu”, nes nepripažinau 
“internacionalinių fabrikinių 
audeklų” (M. Mastonytė, Lietu
vių etnografijos bruožai, 1964). 
Ir mudviejų “Lithuanian Natio
nal Costume” knygoje nėra vie
tos fabrikiniams svetimų kraštų 
audeklams.

— Kas paskatino judu išeivi
joje imtis gilesnės lietuvių tau
tinių drabužių studijos?

— Liaudies priežodis sako: 
“Su kuo sutapsi, tokiu pat pa
tapsi”. Mudu su Anastazija tau
tinių drabužių studijomis užsi- 
imam nuo pat jaunystės, be to, 
atsivežėm iš Lietuvos į Kanadą 
senoviškiausių namie austų išei
ginių drabužių rinkinį. Iš tų 
drabužių studijų parašėme išei
vijoje eilę straipsnių “Lietuvių 
Enciklopedijoje”; “Encyclope-

doje, taip pat skaitėme eilę pa
skaitų. Suradome Įvairiuose lei
diniuose graviūrų, nuotraukų ir 
šiek tiek aprašymų apie istori
nius bei etnografinius lietuvių 
drabužius. Papildėme savo ži
nias, pasiklausinėdami senosios 
kartos lietuvių ateivių apie jų 
apylinkėse dėvėtus išeiginius 
drabužius. Taigi, turėdami po 
ranka gausius’rinkinius, nemaža 
tekstilės ir kitų kraštų tautinių 
drabužių leidinių bei ilgų metų 
patyrimą toje srityje, norėjome 
visa tai pirmiausia užfiksuoti 
veikale “Lithuanian National 
Costume”, kad tas tautinių dra
bužių lobynas neišnyktų ir pasi
liktų bent bibliotekų lentynose.

— Kaip Kanados vyriausybės 
žmonės pastebėjo jūsų rinkinius 
bei darbus toje srityje?

— Visiškai atsitiktinai 1973 
m. otaviškis inž. A. Paškevičius 
lankėsi Kingstone tarnybos rei
kalais su savo bendradarbiu ka
nadiečiu inžinieriumi. Jie užsu
ko Į mudviejų dailės studiją. 
Kanadietis svečias nustebo pa
matęs lietuvių tautinių drabužių 
rinkinį ir patarė prašyti valdžią 
finansinės paramos knygai apie 
juos išleisti. Mudu mažai krei
pėme į tai dėmesio, nes buvo
me užsiėmę savo dailės darbais. 
Už savaitės kitos atvyko Ilona 
Varjassy, Secretary of State 
tarnautoja, išsamiau susipažinti 
su mūsų turimais rinkiniais ir 
nuveiktais darbais lietuvių liau
dies meno srityje. Už kelių die
nų iš valstybės sekretoriato bu
vo gauti blankai paramai gauti. 
Užpildyti blankai buvo pateikti 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės vadovybei pasirašyti. Neuž
ilgo atėjo čekis $4.500 rankraš
čiui paruošti.

— Ar ilgai truko rankraščio 
paruošimas bei iliustracijų su
rinkimas?

— Peržiūrėjome visą eilę ki
tų tautų leidinių apie tautinius 
drabužius ir tada sudarėme apy
tikrį knygos turinį. Veikalo tu
rinys priklausė nuo to, kokią 
medžiagą turime, kas ir kur yra ' 
prieinama. Pagrindinius straips
nius teko rašyti man pačiam, o 
Anastazija rūpinosi visais tech
niškais drabužių dalių pavadini
mais, kaip jie ir iš kokių me
džiagų pagaminti — išausti. 
Rankraščio ir iliustracinės me
džiagos parengimas, išvertimas 
į anglų kalbą užtruko apie tre-

Pokalbis su įo autoriais
jus metus. Perrašyti tekstai su 
iliustracijomis buvo įrišti į kny
gą ir pateikti Kanados valdžios 
bei Kanados Lietuvių Bendruo
menės atstovams. Tuo būdu bu
vo parodyta, kad darbas pagal 
gautą finansinę paramą užbaig
tas. Kanados valdžios atstovai, 
susipažinę su rankraščiu bei 
iliustracijomis, pareiškė pasi
tenkinimą; esą dar niekas taip 
tvarkingai ir kruopščiai iki šiol 
nebuvo atlikęs atsiskaitymo ir 
davė vilties, kad parems knygos 
spausdinimą.

— Taigi, beliko rūpestis su
rasti tinkamą spaustuvę. Kaip 
ją suradote?

— Autoriai ir leidėjai Lietu
vių Tautodailės Institutas išda
lino keliom kanadiškom ir lietu
viškom spaustuvėm knygos ma
ketą, nurodydami leidėjų nusta
tytas sąlygas, o spaustuvininkai 
pateikė savo pasiūlymus. Palan
kiausios sąlygos buvo J. Banai
čio, “Time Press Litho Ltd.” 
Toronte. Be to, ir autorių bei 
leidėjų buvo norai, kad visą 
darbą atliktų lietuviai. Spaustu
vė parodė ne tik savo sugebėji
mus, bet ir malonų, darnų 
bendradarbiavimą su autoriais 
ir leidėju.

— Kokio pobūdžio leidinį 
stengėtės parengti — moksli
nio, informacinio, praktinio?

— šis veikalas yra pirmasis 
anglų kalba apie lietuvių tauti
nius drabužius. Juo galės nau
dotis akademikai studijuojan
tieji etninę lietuvių kultūrą bei 
tautinius drabužius. Veikale iš
spausdinta plati bibliografija, 
iliustracijų dokumentacija, žo
dynas su paaiškinimais, rodyk
lė. “Lithuanian National Cos
tume” galės būti vadovėliu li
tuanistinėm mokyklom, vadovu 
tautinių šokių bei ansamblių ve
dėjams ir nariams. Taip pat jis 
bus pirmaeiliu šaltiniu tautinių 
drabužių audėjoms ir vilkėto- 
jams-joms. Tikimasi, kad veika
lą užsisakys įvairios kanadiškos 
ir amerikietiškos bibliotekos, 
nes joms bus duodama nuolai
da.

— Veikalo leidėju nurodytas 
“Lithuanian Folk Art Institu
te”. Rodos, tai gana nauja insti
tucija. Kada ji įsteigta ir kokiu 
tikslu?

— Lietuvių Tautodailės Insti
tutas yra mokslinė, meninė bei 
kultūrinė institucija, įsteigta 
1977 m. gegužės 14 d., inkorpo
ruota Kanadoje 1978 m. birže
lio 14 d. Jos būstinė — Toronte. 
Lietuvių Tautodailės Institufo 
tikslai: rinkti, tirti ir saugoti 
senąjį lietuvių liaudies meną, 
kurti bei puoselėti naująją tau
todailę. Knygos išleidimo finan
sinė parama gauta Lietuvių 
Tautodailės Instituto vardu iš 
federacinės Kanados valdžios, 
Ontario provincijos valdžios, 
(“Wintario”), Kanados Lietu
vių Fondo, garbės prenumera
torių ir kelių šimtų prenumera
torių. Jau surinkta visa pinigų 
suma spaudos išlaidoms apmo
kėti.

— Kas iš lietuvių yra pasidar-, 
bavę, kad knyga būtų išspaus
dinta?

— Pirmiausia Irena Šernaitė- 
Meiklėjohn, kuri knygos verti
mo ir spausdinimo reikaluose 
buvo pirmaeilė ir nepamainoma 
darbuotoja, išrūpinusi lėšas 
knygos išleidimui. Marytė Vasi
liauskienė tvarkė prenumerato
rių registraciją. Birutė Mažei
kienė, Felicija Urbonienė ir Vi
talis Matulaitis talkino kaip lė
šų tvarkytojai ir knygos išsiun
tinėtoj ai prenumeratoriams. 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
pirm. Leopoldas Balsys rūpi
nosi visais teisiniais reikalais. 
Negalime pamiršti ir litografo 
Leono Adomavičiaus, kuris 
teikdavo patarimus spaudos 
technikoje.

— Dėkojame už visus paaiš
kinimus, susijusius su vertingo 
veikalo išleidimu ir tikimės, kad 
jūsų darbu susidomės ne tik lie
tuviai išeivijoje bei Lietuvoje, 
bet ir kitataučiai, nes jiems ši 
knyga lygiai prieinama.

’ Atsiųsta paminėti
LITHUANIAN HERITAGE. Pro

ducts and Services. Baltic Associ
ates, Ltd. katalogas, kuriame galima 
pasirinkti ir užsisakyti įvairių lietu
viškų reikmenų. Daug spalvotų nuo
traukų. Adresas: Baltic Associates, 
Ltd., P. O. Box 8248, Boston, Mass. 
02114, USA. Edited by Mykolas 
Drunga and Gintaras Karosas. Pho
tography and layout by Rimas Ma- 
nomaitis.

Vilnietės išeiginiais tautiniais drabužiais. Iš dail. Tamošaičių leidinio 
“Lithuanian National Costume”

Deliesies mošą 5lghtės”
Įdomiai pavaizduotas 1979 m. 

lapkričio mėnuo “Eglutės” vir
šelyje, kurį sukūrė dail. J. Tri- 
čius: vaikai su knygomis skuba 
į mokyklą. Nors juos kerta įky
rus lietus su šaltu rudens vėju, 
tačiau jie šypsosi, nepaisydami 
oro nemalonumų, ir eina pir
myn.

Pirmąjį puslapį, kaip visuo
met, puošia eilėraštis. Šį kartą 
R. Jotvingytė davė bravūriškas 
eilutes su įterptais žodeliais — 
“guru-guru, klipu-klapu” ir t.t. 
Malonus “Eglutės” svečias ra
šytojas Antanas Vaičiulaitis pa
rašė vaikams trumpą, bet dailią 
apysaką apie jauną šuniuką Pū
gą, parodantį savo “drąsumą”.

Pateikiama ištrauka iš Mirgoš 
Girniuvienės knygos “Senojo 
bokšto paslaptys”. Autorė savo 
apysakoje “Siūlafonas” aprašo, 
kaip keturi vaikai išaiškino 
bokšto paslaptį.

R. Račkauskienės paruošti 
galvosūkiai įdomūs ir naudingi: 
“Ar pažįsti medžius?” “Mes sta
tom namą”, “Kur dėti daiktus?” 
ir t.t.

Parinkta medžiaga iš nuodin
gų gyvūnų pasaulio: gyvatė kob
ra, medūzos, aštuonkojai, di
džiosios skruzdės, skorpijonai ir 
kt. Įvairūs darbeliai iš kieto po
pieriaus, kalėdiniai žaisliukai, 
šiaudiniukai ir t.t. Labai jaut
rios lituanistinių mokyklų vai
kų sukurtos maldelės už tėvynę 
— Lietuvą. Tai sumanios redak
torės nuopelnas, kuri įvedė į 
“Eglutė” religinę-tautinę temą, 
išreikštą vaikų žodžiais.

Linksmas, spalvingas kalėdi
nės “Eglutės” viršelis, dail. J. 
Tričio pieštas, žalia eglė su žai
džiančias vaikais ir čia pat gi
musio Kūdikio prakartėlė su 
Motina Marija ir Juozapu. Ma
lonaus įspūdžio paveikslas ap

vainikuotas skaisčiai raudonais 
poinsetijos žiedais. Pirmąjį pus
lapį puošia a.a. talentingo daili
ninko Pauliaus Augiaus paveiks
las, vaizduojąs sparnuotą ange
lą. Čia pat ir R. Jotvingytės ei
lėraštis — kalėdinė maldelė. 
“Trys karaliai Kaune” — fan
tastiška pasaka iš a.a. Juliaus 
Kaupo rinkinio (sutrumpinta ir 
“Eglutei” pritaikyta) su gausio
mis dail. A. Sutkuvienės ilius
tracijomis. Įdomi Trijų karalių 
kelionė po Kauną — ji supažin
dina jauną skaitytoją su Kauno 
miestu, jo gatvėmis ir kitomis 
vietovėmis iki pasiekia stebuk
lingąją prakartėlę.

Išspausdintos vaikams dvi ka
lėdinės giesmės su tekstu ir gai
domis. Įdomūs vaikams R. Rač
kauskienės galvosūkiai. Be to, 
iliustruoti Kalėdų senelio dialo
gai. J. Regienės 3 veiksmų kalė
dinis vaidinimas “Kalėdų eglu
tė” tinka jauniems artistams. 
Pedagogiški motinos paaiškini
mai, kaip dėl eglučių naikinami 
miškai. Tą patį sako ir iškirstų 
miškų alkani paukščiai, zuikiai, 
jieškodami maisto. Gyvas ir įdo
mus scenos vaizdelis yra didak
tinio pobūdžio su įtikinančiais 
dialogais.

Baigiant “Eglučių” aprašymą, 
reikia palinkėti jaunom moti
nom 1980 m. nedelsiant išrašyti 
savo vaikui jam suprantamą 
laikraštėlį. Nenuskriauskite sa
vo vaiko, atimdamos iš jo vai
kystės džiaugsmą — gauti kas 
mėnesį naują lietuviškos “Eglu
tės” numerį. Neatimkite vaikui 
progos lavinti protą, plėsti savo 
mažutį akiratį. Adresas: “Eglu
tė”, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 06260, 
USA, Prenumerata metams — 
$7, vieno numerio kaina — 75 
et. J. NARŪNE
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AKADEMIJA prieš Kalėdas nariams 
ir prenumeratoriams išsiuntinėjo 
prof. dr. A. Salio “Raštų” I tomą, 
redaguotą prof. dr. P. Joniko. Tai 
stambus veikalas, turintis apie 600 
psl. Baigiami spausdinti šeši LKM 
Akademijos leidiniai: V. Kulboko 
“Literatūrinė lietuvių kritika trem
tyje”, “Suvažiavimo darbų” IX ir X 
tomai, J. Ereto “Valančiaus šviesa 
už marių”, kun. dr. Pr. Gaidos pa
ruošta arkiv. T. Matulionio monon- 
grafija “Nemarus mirtingasis”. Spau
dai jau paruošti sekantys leidiniai: 
K. Avižonio “Rinktinių raštų” III 
tomas, vysk. K. Paltaroko redaguota 
“Panevėžio vyskupijos istorija”, 
prof. dr. Z. Ivinskio “Rinktinių raš
tų” II tomas, prof. dr. A. Salio “Raš
tų” II tomas, J. Otrebskio “Lietuvių 
kalbos gramatikos” I ir III tomai.

ČIKAGOS “L Y R I C” OPEROS 
TEATRAS, dienraščio “Draugas” 
pranešimu, pasiūlė čia koncertavu
siam bosui Vaciui Daunorui, tarp
tautinio Tulūzos konkurso laureatui, 
sutartį visam sekančiam sezonui. To 
sezono repertuare bus septynios ope
ros. V. Daunorui siūloma dainuot; 
penkiose: G. Verdi “Kaukių baliuje” 
ir “Atiloję”, R. Wagnerio “Lohen- 
grine”, P. Musorgskio “Borise Go- 
dunove” ir W. A. Mozarto “Don žua- 
ne”. Panašius kvietimus V. Dauno
ras yra gavęs iš Muencheno, Frank
furto ir Stuttgarto operos teatrų.

I NAUJĄ LIETUVIŲ DRAUGI
JOS VALDYBĄ nariai slaptu balsa
vimu trejiem metam išrinko Alę 
Rūtą-Arbienę, Bernardą Brazdžionj, 
Alfonsą Gricių, Bronių Railą ir To
mą Venclovą. Jie patys pasiskirstys 
pareigomis. Į revizijos komisiją iš
rinkti: Andrius Mironas-Norimas, 
dr. Elena Tumienė ir Pranas Visvy
das. Visi jie gyvena Los Angeles 
apylinkėje, Kalifornijoje. Nuo 1970 
m. Vasario 16 Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba buvo Niujorke.

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 
RINKTINĖ Čikagoje netrukus išleis 
kun. dr. J. Prunskio paruoštą 288 
psl. knygą “Bėgome nuo teroro”. Jo
je sutelkti 39 autorių atsiminimai, 
pasakojantys apie Lietuvai pirmo
sios sovietinės okupacijos metais pa
darytas skriaudas, kurios dešimtis 
tūkstančių lietuvių 1944 m. privertė 
palikti savo tėviškes ir jieškoti glo
bos užsienyje.

R. VOKIETIJOS SLAVISTIKOS 
KOMITETO baltistikos komisijos 
konferencijoje R. Berlyne, Hum- 
boldtų universitete, 1979 m. lapkri
čio 23 d. buvo paminėta K. Donelai
čio 200 metų gimimo sukaktis. Prof, 
dr. V. Falkenhahnas padarė praneši
mą apie vokiečių ir lietuvių vaizda
vimą K. Donelaičio poezijoje. Apie 
K. Donelaičio memorialinio muzė
jaus atidarymą Tolminkiemyje, ku
ris dabar vadinamas Čistyje Prudy, 
kalbėjo žurnalistas L. Stepanauskas. 
Su Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktimi posėdžio dalyvius supa
žindino šventės iškilmėse dalyvavęs 
Leipcigo K. Markso universiteto 
prof. dr. R. Eckertas. Konferencijos 
salėje buvo surengta Vilniaus uni
versiteto sukakčiai skirta paroda. I

LIETUVIŲ DIENĄ KALIFORNI
JOJE kasmet surengia prel. J. Ku
čingio vadovaujama Šv. Kazimiero 
parapija Los Angeles mieste, šie
met jai yra pasirinkta birželio 22 da
ta. Į Lietuvių Dienos renginius yra 
įtraukta pomirtinė dail. Adomo Gal
diko paroda. Kūriniai bus atvežti iš 
Putnamo, Conn.

KRAŽIŠKIŲ SAMBŪRIS ČIKA
GOJE yra pasiryžęs išleisti Kražių 
monografiją. Ji bus pradėta senai
siais šios vietovės laikais — 1614 m. 
vysk. M. Giedraičio rūpesčiu įsteigta 
jėzuitų gimnazija, kuri veikė apie 
200 metų, ir užbaigta Kražių istorija 
nepriklausomybės laikotarpyje bei 
dabartinėje sovietų okupacijoje. Mo
nografiją suredaguos Pranas Razmi
nas ir Jonas žadeikis. Buvusieji 
kražiškiai savo atsiminimus bei visą 
kitą Kražius liečiančią medžiagą pra
šomi siųsti Pranui Razminui, 6432 
So. Talman Ave., Chicago, Ill. 60639, 
USA, finansines aukas leidimo išlai
doms padengti — Jonui žadeikiui, 
6522 So. Rockwell Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

MUZIKINĘ PLOKŠTELE “Kur bė
ga Šešupė” išleido muzikos darbuo
tojų būrelis V. Vokietijoje. Pirmoje 
pusėje įrašyta 10 kūrinių, daugiau
sia dainų — A. Kačanausko, J. Gau- 
bo, V. Blušiaus, St. Šimkaus, K. Sen
kaus, M. K. Čiurlionio, V. Budrevi- 
čiaus. Juos atlieka: fleitininkas P. 
Odinis, pianistas A. Appenzeller, sol. 
V. Hermanaitė, pianistas H. Herma
nas, sol. R. Daunoras, sol. B. Gailiū- 
tė-Spies, sol. K. Senkus. Antroje 
plokštelės pusėje įrašytos giesmės: 
“Kur bėga Šešupė — Apsaugok 
Aukščiausias” Maironio — Sasnaus
ko, “Esi ryšys gaivus” Ylos — Bud- 
riūno, “Kad širdį tau skausmas” Mai
ronio — Naujalio, “O Dieve geriau
sias” A Mikulskio, “O leisk, Marija”' 
harm. K. Senkaus, “Marija, Motina 
geroji” B. Brazdžionio — K. Sen
kaus, “Laukia, Jėzau” harm. K. Sen
kaus, “O Dvasia Viešpatie” K. Sen
kaus kompozicija. Atlieka jau minė
ti muzikos darbuotojai ir J. Aratore 
(vargonais). Išleido “Skudutis”. 
Plokštelė gaunama: E. K. Jurkšas, 
Bludenzer Strasse 9, 7000 Stuttgart 
30, W. Germany. Kaina 17 DM.

MEMORIALINIS STASIO ŠIM
KAUS MUZĖJUS atidarytas Kaune, 
Bitininkų gatvės name, kuriame 
1927-43 m. gyveno ir kūrė kompozi
torius. Oficialiai jis yra laikomas 
Kipro Petrausko muzėjaus skyriu
mi. Įrengimu pasirūpino vedėja Gra
žina šerkšnienė, architektas Vaclo
vas Sakalauskas ir muzikologė Dana 
Palionytė. Muzėjaus rodiniai atspin
di S. Šimkaus gyvenimą bei kūrybą. 
Jie pradedami gimtojo namelio Jur
barko rajone, Seredžiaus apylinkėje, 
Motiškių, kaime nuotrauka, baigia
mi respublikinėmis dainų šventėmis 
Vilniuje. 1950 m. šventės nuotrauko
je šalia S. Šimkaus stovi dirigentai 
J. Karosas, B. Dvarionas, K. Kavec- 
kas, kaikurie buvusieji jo mokiniai. 
Muzėjuje sutelkti S. Šimkaus dainų 
rinkiniai, simfoninės poemos “Ne
munas” rankraštis, operos “Pagirė- 
nai” rankraščių faksimilės. Jame 
taipgi yra S. Šimkaus fortepijonas, 
rašomasis stalas, knygų spinta su 
turtinga biblioteka, gausi jo kūrinių 
fonoteka. Muzėjaus vadovai čia pla
nuoja rengti kamerinės muzikos 
koncertus, susitikimus su S. Šimkaus 
mokiniais, kultūros bei meno veikė
jais.

VILNIAUS MENO DARBUOTOJŲ 
RŪMUOSE amžiaus aštuoniasdešimt
mečio proga buvo pagerbta operos 
veteranė Aleksandra Staškevičiūtė, 
savo laiku sukūrusi apie 30 pagrindi
nių soprano vaidmenų. Šiuo metu ji 
profesoriauja Vilniaus konservatori
joje, tebėra guvi, mėgsta slidinėti. 
Sukaktuvininkė padainavo J. Tallat- 
Kelpšos dainą “Mano sieloj šiandien 
šventė”, įsijungdama į savo mokinių 
koncertą. Sukakties proga A. Staš- 
kevičiūtei įteiktas sovietinis “Tautų 
draugystės” ordinas. Apie jos gyve
nimo ir kūrybos kelią kalbėjo Vil
niaus konservatorijos katedros vedė
jas R. Geniušas.

JONAS AVYŽIUS prieš Kalėdas 
gavo čekų leidyklos Prahoje “Liudo- 
vi nakladatelstvi” premiją už romaną 
“Sodybų tuštėjimo metas”, kurį lei
dykla laiko reikšmingiausiu savo lei
diniu 1978 m. Šis romanas yra išleis
tas ir slovakų kalba.

VILNIAUS KONSERVATORIJO
JE buvo surengti du studentų kon
certai. Viename jų penktakursis J. 
Karnavičius, lankantis prof. J. Kar- 
navičiaus fortepijono klasę, atliko 
C. Debussy, F. Chopino, F. Schuber- 
to kūrinius. Kitame koncerte lietu
vių, rusų, sovietų ir užsienio kompo
zitorių dainas dainavo chorinio diri
gavimo specialybės studenčių cho
ras,' vadovaujamas dėstytojo V. Ma- 
sėvičiaųs. Dirigavo patys studentai.

VILNIAUS UNIVERSITETO dai
nų ir šokių ansamblis specialiu kon
certu paminėjo savo veiklos 35 me
tų sukaktį. Dabartinis jo vadovas — 
Vidas Aleksandravičius, darbą pra
dėjęs prieš septynerius metus. Su
kaktuvinėje iškilmėje dalyvavo ir 
nemaža grupė veteranų, Vilniun su
važiavusių iš visos Lietuvos. Veiklos 
laikotarpyje ansamblis yra turėjęs 
apie pusantro tūkstančio koncertų 
ne tik Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje, 
bet ir už jos ribų — Bulgarijoje, R. 
Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Aust
rijoje, Belgijoje, Suomijoje, Italijo
je, Prancūzijoje.. Kasmet surengia
ma 50-60 koncertų. Šiuo metu an
samblis ruošiasi respublikinei 1980 
m. dainų šventei.

ŠVENČIONIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS pirmąjį savo koncertą 
vietiniams gyventojams surengė ra
joniniuose kultūros namuose. Jam 
buvo paruošta speciali programa “Po 
Augštaitijos dangumi”, kurią sudaro 
Žeimenos krašto liaudies dainų ir 
tautinių šokių pynė. Įvadinę dainą 
ansambliui apie Augštaitijoje vėl 
skambančius Švenčionis jaunus poe
to A. Drilingos tekstu sukūrė kom- 
poz. A. Bražinskas, švenčioniškius 
globoja vilniškis “Lietuvos” ansamb
lis. Jo dail. M. Žilevičienė premjeri
niam spektakliui paruošė drabužių 
eskizus; patarimų buvo susilaukta iš 
V. Žeimio ir H. Uznio. Naujajam an
sambliui pagrindą davė rajoninių 
kultūros namų mišrus choras, 1978 
m. dalyvavęs festivalyje Bulgarijoje. 
Ansamblis savo eilėse dabar turi 
apie 70 įvairių profesijų narių. Jo 
meno vadovas ir baletmeisteris — 
Švenčionių rajono kultūros skyriaus 
vedėjas E. Raišuotis, vyr. dirigentę
— Z. Žemaičio vidurinės mokyklos 
mokytoja J. Kazimierėnaitė.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS savo repertuarą prieš Ka
lėdas papildė nauju baletu “Baltara- 
gio malūnas, arba kas dėjosi anuo 
metu Paudruvės krašte”. Libretą K. 
Borutos apysakos motyvais parašė 
choreografas V. Brazdylis, kompoz. 
V. Ganelinas ir literatūrinės teatro 
dalies vedėjas Ž. Dautartas. Baletui 
buvo panaudota V. Ganelino sukur
ta muzika iš muzikinio filmo “Velnio 
nuotaka”, kuriam pagrindą taip pat 
sudarė K. Borutos “Baltaragio malū
nas”. Papildomus dainų tekstus pa
rūpino poetas S. Geda. Visus choreo
grafinius numerius vietoj įprastinio 
orkestro lydi muzikiniai įrašai, atlik
ti simfoninio Vilniaus filharmonijos 
orkestro su elektrinėmis gitaromis, 
sustiprinta mušamųjų grupe, su 
Kauno choru ir estrados daininin
kais. Šio originalaus baleto kūrėjai
— kompoz. V. Ganelinas, baletmeis
teris V. Brazdylis ir dail. V. Kali
nauskas. V. Kst.
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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- 
dymaš; didžiulis balkonas; vaizdas į golfo aikštyno pusę, puikus vaizdas.
SOUTH KINGSWAY, 6 kambariai bendranamyje (condominium), 2 
prausyklos, plaukiojimo baseinas, pirtis ir t.t.; arti susisiekimo bei 
krautuvių.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.

Ročesterio lituanistinės mokyklos mokiniai, 1979 m. gruodžio 16 d. suvaidinę KUN. B. PACEVIČIAUS scenos 
vaizdelį “Betlėjus nušvito”. Vaidinimą paruošė IZABELĖ ŽMUIDZINIENĖ Nuotr. V. Staškevičiaus

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

namų 239-5923 namų 769-9356

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 = 

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 11 Vi % 
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ir namų s-tas 11 %
taupomųjų s-tų 10 %
spec. taup. s-tų 11 ’/z %
depozitų-čekių s-tų ....... 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:
asmenines 13’/į%
mortgičius 13 %
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
------------------—o---------------------------

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

IŠKILIEJI 
SPORTININKAI

Vitui Gerulaičiui, po sėkmingos 
baigmės Davis taurės žaidime 
prieš Italiją ir po staigmenų Grand 
Prix Masters turnyre, duotas dar 
vienas titulas — G-man. Grand Prix 
Masters turnyras įvyko š.m. pradžio
je Niujorke, kur V. Gerulaitis įvei
kė J. Mc Enroe ir J. Connors. Kita
me žaidime jis pralaimėjo Borgui.

Lina Kačiušytė sėkmingai dalyva
vo tarptautinėse plaukimo varžybo
se, kurios įvyko sausio pradžioje 
Austin, Texas. §i vilnietė laimėjo 
pirmą vietą 200 m. plaukime krūti
ne, nuplaukdama šį nuotolį per 
2:30,55. Ji aiškiai pralenkė buvusias 
pasaulio rekordininkes S. Vargano
va 2:33,68 ir J. Bagdanovą 2:35,43. 
Pasaulio rekordas priklauso L. Ka- 
čiušytei ir yra 2:28,36. Tačiau 100 m. 
plaukime krūtine talentingoji JAV 
plaukikė Tracy Caulkins nelauktai 
įveikė favoritę L. Kačiušytę. T. Caul- 
kins atplaukė pirmoji per 1:10,65 ir 
Lina 1:10,88. Šiose varžybose daly
vavo geriausios pasaulio plaukikės 
iš JAV, R. Vokietijos, Sov. Sąjun
gos, Australijos, Švedijos ir kitų 
kraštų. Vienintelį laimėjimą šiose 
varžybose Sov. Sąjungai iškovojo L. 
Kačiušytė ir bene pirmą kartą JAV- 
bių plaukikės aiškiai pralenkė R. Vo
kietiją.

Leonas Rautinšas šiais jnetais stu
dijuoja Syracuse universitete ir kar
tu žaidžia krepšinį, tačiau iki galės 
žaisti oficialiose rungtynėse turi iš
laukti metus. Pavasarį numato prisi
jungti prie Kanados rintinės ir daly
vauti Maskvos olimpiadai skirtame 
atrankos turnyre, kuris įvyks Porto- 
rike.

Ray Klivečka, buvęs Niujorko pro- 
fesijonalų futbolo komandos Cosmos 
vadovas, iš šių pareigų pasitraukė.

Algis Remeikis iš Sudburio Toron
to miesto bridžo turnyre poriniame 
žaidime kartu su partneriu Bob La
ney laimėjo pirmą vietą. Turnyras

įvyko Royal York viešbutyje. Daly
vavo 3.568 šio žaidimą mėgėjai.

Edvardas Andriulis Toronte įvy
kusiame teniso turnyre dvejetų var
žybose laimėjo antrą vietą. Jis kartu 
su Keith Porter įveikė visus varžo
vus, tik baigminiame žaidime pralai
mėjo kitai torontiškiu porai 6-7, 6-7. 
A. S.

SPORTINĖS 
GERULAIČIO 
KOVOS

1979 m. teniso profesijonalų se
zonas baigėsi “Grand Prix Masters” 
turnyru. Pirmieji aštuoni pasaulio 
žaidėjai, metų laikotarpyje “Grand 
Prix” turnyruose surinkę daugiausia 
įvertinamųjų taškų, pasirodė Niu
jorke.

Pirmuoju tarp besivaržančių daly
vių buvo John Mc Enroe. Jis už 1979 
m. “Grand Prix” turnyrų pergales 
buvo apdovanotas dar papildomu 
$300.000 čekiu.

Penktuoju lentelėje buvo Vitas 
Gerulaitis, tačiau pasaulio spauda, 
radijas bei televizija, pranašaudami 
šio turnyro laimėtoją, minėjo tik 
Borgo, Mc Enroe ir Connors pavar
des.

Turnyras prasidėjo sausio 9, tre
čiadienį. Pradėta varžytis dviejose 
grupėse.

Pirmoji diena V. Gerulaičiui buvo 
nesėkminga. Ilga, daugiau kaip dvi 
valandas trukusi kova baigėsi Giul- 
lermo Vilas naudai: 6-4, 6-7, 6-3.

Ketvirtadienis Vitui jau sėkmin
gesnis. Jis laimi prieš Haroldą Solo- 
moną 6-1, 7-6.

Penktadienį įvyksta netikėtumas. 
16,000 žiūrovių stebi atkaklią kovą. 
John Mc Enroe laimi pirmąją rungtį 
6-3, tačiau Vitui pradėjus atkakliai 
pulti, lemiamosios rungtys palinksta 
jo naudai ir baigiasi 7-6, 7-6 pasek
me. Taškai, išsprendę paskutiniųjų 
rungčių lygiąsias taipogi apylygiai: 
9-7, 7-4.

(Nukelta į 9-tą psl.)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada
Jums sąžiningai patarnaus' A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 9 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

Simons TELEVISION
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

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

gatve tiesiog Į garažo.
9 Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis,

Specialistas portretų, 
vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. Įrėminimai

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

Tel. 249-3177, po 6 valandos vakaro 248-9564

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

min. pirm. J. Clarkas, ir užsie
nio reikalų ministerė F. Mac
Donald laikosi nuomonės, kad 
vienintelė reikšminga bausmė 
Sovietų Sąjungai yra olimpiados 
perkėlimas Į kurią nors kitą val
stybę, turinčią reikalingus Įren
ginius. Tada visiems Sovietų Są
jungos gyventojams paaiškėtų 
dabartinio jų režimo slepiamas 
tikrasis agresijos laipsnis Afga
nistane. šia proga prisimenama 
taip pat su politika susieta 1936 
m. olimpiada A. Hitlerio Vokie
tijoje, po kurios jis greit pradė
jo II D. karą.

Naujasis JAV ambasadorius 
K. Curtis, buvęs Maine valstijos 
gubernatorius, padėkojo min. 
pirm. J. Clarko vyriausybei už 
jos pažadą neparduoti papildo
mų grūdų Sovietų Sąjungai, kai 
17-kos milijonų tonų tiekimą 
nutraukė prez. J. Carteris. Pra
našaujama, kad sovietai, stoko
dami pašarinių grūdų galvijams, 
bus priversti juos skersti ir va
sarą, olimpiados metu, tuo bū
du susilauks mėsos trūkumo. J. 
Clarko įsipareigojimas nedidin
ti grūdų pardavimo Sovietų Są
jungai buvo skeptiškai sutiktas 
ūkininkų, nuogąstaujančių ga
limo pajamų sumažėjimo. Jiems 
gerą žinią paskelbė grūdų par
davimą tvarkantis susisiekimo 
min. D. Mazankowskis: su Bra
zilija pasirašyta $858 milijonų 
vertės sutartis, pagal kurią šiai 
valstybei per trejus metus bus 
parduota beveik 4 milijonai to
nų grūdų. Vien tik šiais metais 
Brazilija gaus 2 milijonus grū
dų už $440 milijonų. Sovietų 
Sąjunga 1979-80 m. kanadiškų 
grūdų yra nupirkusi tik 1,4 mi
lijonų tonų. Naujoji sutartis su 
Brazilija yra didžiausia, kurią 
betkada Kanadai teko pasirašyti 
su nekomunistine valstybe. Su 
ja atsivėrė nauja didelė rinka 
Kanados grūdams.

Didžiausiame Kanados dien
raštyje “The Toronto Star” sa

vaitinę savo skilti nuo 1971 m. 
turėjo buvęs Kanados konserva
torių pirm. Dalton Camp. Savo 
laiku šis dienraštis buvo aiškus 
liberalų rėmėjas, bet pernykš
čiuose rinkimuose netikėtai pa
sisakė už socialistus, nors jie ir 
neturėjo jokios galimybės lai
mėti. Tada buvo smarkiai kriti
kuojamas min. pirm. P. E. Tru
deau. Dabar tas pats dienraštis 
staiga atsistojo liberalų pusėje. 
Redaktoriai atsisakė spausdinti 
vieną Daltono Camp rašinį, ku
riame jis kritikavo liberalų par
tijos rinkiminę liniją, suvaržiu
sią P. E. Trudeau. Dėl tų varž
tų sumažinti jo pasirodymai rin
kiminėse apylinkėse, vengiama 
viešų debatų, netgi atsakymų į 
susitikimuose su rinkėjais iš
keltus klausimus. P. E. Trudeau 
labai monotoniškai paskaito 
trumpą savo žodį, nors jis yra 
vienas geriausių kalbėtojų Ka
nadoje. Dalton Camp liberalus 
apkaltino rinkiminiu uždarumu, 
neatskleidžiančiu jų tikros poli
tikos. šis jo rašinys, atmestas 
“Star” redaktorių bei leidėjų, 
buvo paskelbtas “The Toronto 
Sun” dienraštyje, o D. Camp 
įsijungė į jo nuolatinių bendra
darbių eiles.

Už pilnas Kanados karių ve
teranų teises pradėjo kovoti pi
lietiniame Ispanijos kare res- 
publininkų pusėje dalyvavę ka
nadiečių Mackenzie — Papineau 
batalijono nariai. Batalijoną 
daugiausia sudarė Ispanijos res- 
publikininkus rėmę Sovietų Są
jungos šalininkai. Galbūt dėlto 
anuometinė min. pirmininko 
Mackenzie King vyriausybė pra
vedė parlamente įstatymą, rei
kalaujantį tų prokomunistinių 
savanorių sugrįžimo Kanadon. 
Priešingu atveju jiems buvo nu
matyti dveji metai kalėjimo ar
ba $2.000 bauda. Šis įstatymas 
betgi nebuvo panaudotas. Bata- 
lijonan išvyko 1.239 kanadie
čiai, o po karo užbaigos grįžo 
tik 639. Jiems nebuvo suteiktos

SIMAS KAKNEVIČIUS, diplomuo
tas buhalteris, baigęs profesinį moks
lą Hamiltono ir Windsor© universi
tetuose. Dirba “Peat, Marvick, Mit
chell” bendrovėje Hamiltone; nuo 
š.m. kovo mėnesio perkeliamas į 
Torontą. Yra baigęs Sv. Mykolo gim
naziją ir Maironio mokyklą Toronte. 
Ilgą laiką žaidė Toronto . lietuvių 
sporto klube “Aušra”

Ateitininkų žinios
Moksleivių susirinkimas įvyks sau

sio 27, sekmadienį, tuoj po 10 v. Mi
šių seselių namuose, 57 Sylvan Ave. 
Programoje — pranešimai apie žie
mos kursus Dainavoje ir kiti eina
mieji reikalai. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Koordinacinis komitetas, kuris 
tvarko visą Toronto ateitininkų veik
lą, persitvarkė, — įsijungė daugiau 
narių. Koordinacinį komitetą dabar 
sudaro: dr. O. Gustainienė, K. Mang- 
lickas, G. Petrauskienė, dr. R. Pet
rauskas ir L Underienė. Komitetas 
savo posėdyje aptarė artėjančią atei
tininkų šventę ir vasaros stovykla 
Wasagoje.

Jaunųjų- ateitininkų veikla per
tvarkoma ir suaktyvinama. Jaunes
niems ateitininkams berniukams pra
dėjo vadovauti Vaidotas Vaičiūnas, 
turįs patyrimo ir daug gabumų dirb
ti su berniukais. Kviečiami berniu
kai nuo 7 metų amžiaus. Suplanuota 
įdomi programa, kurioje yra daug 
galimybių visiems pasireikšti ir at
rasti savo gabumus.

Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba kviečia visus stu
dentus ir moksleivius atsilankyti į 
jaunimo vakaronę — Prisikėlimo 
par. Parodų salėje sausio 25, penk
tadienį, 7.30 v.v.

Skautų veikla
« Vasario 16 sueiga bus vasario 

3, sekmadienį, 5.30 v.p.p., Prisikėli
mo salėje (ne Lietuvių Namuose 
kaip anksčiau buvo skelbta). Po su
eigos — specialios skautų Mišios 7 
v.v.

a Metinis Romuvos narių susirin
kimas — vasario 10 d., 4 v.p.p., Pri
sikėlimo Parodų salėje. Jau 18 metų 
Romuva yra nuosavas gražus kampe
lis, kuriame stovyklauja, iškylauja 
jaunimas. Ten išaugo nauja skautiš
ka karta, dabar jau perimanti vado
vavimą. Todėl remti savo stovykla
vietę yra būtina visų pareiga, kad 
nenutrūktų pamainos tęstinumas. 
Gausiai dalyvaukime susirinkime.

© Sausio 27, seknjadienį, Mindau
go dr-vės iškyla į Albion Hills. Dr- 
vės varžybose pirmauja “Žirgai”, 
vad. L. Garbaliausko. Sekanti dr-vės 
sueiga — sausio 30, trečiadienį, Pri
sikėlimo Parodų salėje.
® Vasario 2 d. sk.-vyčių ir vyr. 
skaučių linksma vakaronė. Kur? 
Skambinti tuntininkams. C. S.

veteranų teisės, nes jie kovojo 
ne už Kanados, o svetimos val
stybės interesus. Veteranais pri
pažįstami ir pilnas teises gauna 
tik tie kanadiečiai, kurie, kaip 
Kanados atstovai, dalyvavo abie
juose pasauliniuose karuose ir 
Korėjos kare. Buvusio Ma- 
kenzie — Papineau batalijono 
nariai nori^kad pirmiausia būtų 
atšauktas prieš jų dalyvavimą 
Ispanijos kare nukreiptas par
lamento įstatymas ir kad jiems 
taip pat būtų suteiktos veteranų 
teisės. Visos ligšiolines jų pa
stangos buvo nesėkmingos.

Kanados statistikos duomeni
mis, 1979 m. gruodžio mėnesį 
nedarbas sezoniniu masteliu bu
vo matuojamas 7,1%, kai tuo 
tarpu 1978 m. gruodyje jis sie
kė 8,1%. Pernykščiame gruody
je užsiregistravusių ir pašalpas 
gaunančių bedarbių buvo 779.- 
000, užpernykščiame — 859.- 
000.

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.

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.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jk sm JK *1 JA
TORONTO LIETUVIŲ FMICAmA
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

MOKA:
12 % už 6 mėn. term, indėlius
11'/z% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planą 
11’/z % speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 24 mil

IMA: 
13’/z% už asm. paskolas 
13 % už mortgičius
15 % už perviršio

kreditą 
(line of credit) 

i 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 sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vaUryto 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

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

FLORIDA 
REAL e
ESTATE

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • INuomojimas

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

?7Ol Gulf Boulevard,5t. Petersburg Beach, Fl. >5706 
Telefonas (8I» >60-2448 . Vakare (81?) >45-27)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. Uzbalis

QTEDUAII’Q KTU D C 406 Roncesvailes Avė.OBErnRRd runa 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 ^tkET
335 Roncesvailes Are., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

ANKA & PETER/photographers į
2.374 Bloor Street Wst .Toronto, m6s ipę 4488

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



A+A
DR. STASIUI PACEVIČIUI 

mirus,
jo žmoną, sūnų, dukras su šeimomis, brolį dr. 
ANTANĄ su šeima, seseris ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime jų didžia
me skausme —

T. VI. Bačėnai ir 
šeima

Toronto Lietuvių Namų Būrelio narės kalėdinio pobūvio metu 1979 m. gruodžio 11 d. Iš kairės: G. Butkienė, L.
Matulevičienė, A. Jankaitienė, pirm., L. Dagienė, S. Ciplijauskienė Nuotr. B. Tarvydo

Anksčiau gėrėjausi, dabar pamilau

Tėviškės Žiburiai » 1980. I. 24 — Nr. 4 (1563) * psl. 9

MIELAI SESUTEI

A.A. EUFEMIJAI 
Lietuvoje mirus,

jos broliui STASIUI DARGIUI reiškiame nuoširdžių 

užuojautų —

Regina ir Petras Bražukai

Mielų Lietuvių Namų Moterų Būrelio narę 
T

JANINĄ BACEVIČIENĘ,

VYRUI mirus,
nuoširdžiai užjaučiame —

LN Moterų Būrelis |

BRANGIAI ŽMONAI
A+A 

IRENAI PRANEVIČIENEI 
staiga mirus,

jos vyrų MEČISLOVĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

V. B. Švedai 
V. Jasas
M. E. Heinz

L .......  . !■■■

A+A
ANTANUI RICKEVIČIUI

mirus Amerikoje,
jo žmonų, vaikus, brolį BRONIŲ su žmona Toronte, 
jų sūnų VLADĄ su šeima ir visus gimines bei 
artimuosius jų liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame —

A. G. Stankus
A. O. Kanapka

^i........................    ii

, (Atkelta iš 6-to psl.) 
mus, bet laikas ribotas, negali
me perdaug įsismaginti. Sekan
čią dieną koncertas Kanberoje, 
o iki jos penkios valandos kelio
nės automobiliu.

Kelionė Į Kanberą buvo Įspū
dinga. Kelias geras, puikūs vaiz
dai, oras gražus. Kanberoje lan
kiausi prieš penkerius metus, 
tai ir tenai netrūko pažįstamų. 
Po koncerto ir vaišių lietuvių 
klube prie lošimo mašinų pralo
šiau $10. Tuo ir baigėsi mano 
šeši koncertai Australijaje.

Kanbera — Australijos sosti
nė, paskendusi medžiuose. Mies
tas suplanuotas amerikiečio

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

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

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
“l THE LIGHTS O F HOMELAND

savaitraštis, 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 ................. ................................ ...............................

Siunčiu prenumeratą ................doL, aukų...............dol.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai”, 

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

SPORTAS
(Atkelta iš 8-to psl.)

Vitas, tapęs savo grupės laimėto
ju, šeštadienį jau susitinka su prie
šingos grupės antruoju žaidėju — 
Jimmy Connors.

Pastarasis tik 1972 m. buvo pralai
mėjęs Vitui — vėliau sekė 16 jo 
pergalių. Suprantama, kad ir spauda 
neprileidžia “antros staigmenos” — 
baigmėje laukiama Connorso.

Rungtynės baigiasi ir vėl Gerulai
čio naudai 7-5, 6-2. Borgas taipogi 
laimi prieš Mc Enroe 6-7, 6-3, 7-6 ir 
kartu su V. Gerulaičiu pasiekia 
“Grand Prix Masters” turnyro baig
mę.

Prasideda spėliojimai. Ar galimas 
trečias netikėtumas?

Sekmadienio popietę Į Madison 
Square Garden susirenka 17,642 žiū
rovių. JAV-se rungtynes transliuoja 
CBS televizijos tinklas, jas stebi ir 
kiti kraštai.

Rungtynių pradžia visiškai lygi. 
Matyti meistriški smūgiai, jaučiamas 
atkaklumas ir nervų įtempimas. 
Penktasis žaidimas tampa “marato
nu”. Nesimato galo. Devynis kartus 
pasiekiamos lygiosios (“deuce”), ta
čiau lemiamas sviedinys krenta Bor- 
go naudai.

Grįžęs Borgo pasitikėjimas atneša 
jam galutinę pergalę 6-2, 6-2.

Penkių dienų turnyras, šalia meis
terio titulo, atnešė Bjornui Borgui 
$110,000. V. Gerulaitis, likdamas 
antruoju, laimėjo $74,000.

Net ir Toronto spaudoje, kurios 
dėmesys skiriamas ledo rituliui, ne
trūko dėmesio' V. Gerulaičiui. Buvo 
matyti jo nuotraukų, o jis pats pa
vadintas “lietuviu”. J. B.

AUŠROS ŽINIOS

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

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

NAMAI
VASARNAMIAI
ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

Stayner, Springhurst, '
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

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

Prisikėlimo salėje sausio 13 d. įvy
ko dvejos krepšinio rungtynės tarp 
Aušros, latvių vyrų ir jaunių koman
dų. Tarp vyrų vyko kieta kova, ren
kant tašką po taško. Kėlinys baigėsi 
lygiomis 50:50. Antrame kėlinyje 
Aušra pradėjo greitą žaidimą. Lat
viai neatsiliko ir prasidėjo tikra ko
va. Dvi minutės prieš rungtynių pa
baigą Aušra vedė 8 taškais. Latviai 
išvystė greitą žaidimą ir išlygino iki 
98:94. Rungtynes Aušra baigė laimė
jimu 98:96. Aušros komandoje žaidė: 
V. Dementvičius 2, S. Arlauskas 19, 
A. Abromavičius 22, V. Gataveckas 
2, I. Kongats 29, R. Underys 8, E. 
Norkus 8, S. Ignatavičius 8. .

Aušros jauniai, vad. V. Gatavecko, 
pradėjo greitą žaidimą ir paklupdė 
latvius pirmame kėlinyje 66:17. Ant
rame kėlinyje Aušra sulėtėjo, bet 
nesunkiai sutvarkė savo priešą ir 
rungtynes baigė ' rezultatu 110:49. 
Aušros komandoje žaidė: V. Gata
veckas 26, V. Stončius 12, J. Genan
tis 6, A. Baziliauskas 23, T. Valickas 
8, R. Budrys 10, V. Greičiūnas 4, 
Putrimas 21.

Numatomos sekančios krepšinio 
rungtynes: Hamiltono Kovas, Kleve- 
l'ando Žaibas, estai, Ingot Metai, Vy
tis — vyrų ir jaunių komandos. K. Š. 

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

INSURANCE

Walter Burley Griffin. Sakoma, 
kad čia prisodinta daugiau kaip 
du milijonų medžių. Aplinkui 
kalnai, kuriuose ir sniego būna, 
rytais šalnos. Lietuvių nedaug, 
dirba valdiškus darbus, Įsikūrę 
labai gražiai.

Iš čia atgal Į Sydnėjų, bet jau 
nereikia skubėti. Stebiu kalnus, 
ežerus, kaip šmėklas pakelėse 
stovinčius gumos medžius, pil
nus laukus avių.

Kadangi koncertai pasisekė, 
nutariau pati sau “užsifundyti” 
dovaną — kelionę į Naująją Ze
landiją. Nesigailėjau. Kelios 
dienos, praleistos tenai, suteikė 
didelio džiaugsmo, paliko malo
nių įspūdžių. Kraštas — kaip 
niekur kitur. Stengiausi kaip ga
lima daugiau pamatyti. Gam
ta labai skirtinga nuo Australi
jos. Jaučiama romantiška maori 
dvasia, pasakojamos gražios le
gendos, girdisi folklorinė švelni 
muzika. Ir jų pačių daug matosi. 
Maori — vietiniai šios salos gy
ventojai, gražūs, labai skirtingi 
nuo Australijos vietinių. Daug 
ežerų, begalės žalių pievų, kal
vų, kuriose ganosi avys. Lietu
vių labai mažai; net nesutikau.

Aplankiusi muzėjus, geize
rius, išsimaudžiusi sieros basei
nuose, dumblo voniose, aplan
kiusi avių ūkį, pamačiusi snie
gu dengtus kalnus, grįžau atgal 
į Sydnėjų. Ten laukė paskutinis

KLB Wellando apylinkės valdyba. Iš kairės: AL. ZINAITIENĖ, vicepirm.
I. ŠIDLAUSKIENĖ, sekr. ST. STANKEVIČIENĖ, pirm. J. PAUŽUOLIS

Šypsenos^ Parinko Pr?Alš?”^

Tėvas ir sūnus
— Ar tu žinai, kiek man kai

nuoja tavo mokslas?
— Taip, tėveli, aš žinau, kad 

brangiai kainuoja. Už tai aš ir 
stengiuosi kuo mažiausia moky
tis.

Universitete
Tėvas, apsilankęs universite

te:
— Betgi, sūnau, kodėl tau 

prireikė naujo automobilio? Tu 
tik pažiūrėk į čia sustatytus au
tomobilius — visi seni.

Sūnus: Sitų automobilių, tėte, 
nesužiūrėsi. Jie visi priklauso 
profesoriams.. .

Amerikietis — retenybė
JAV turistas mažo prancūzų 

miestelio restorane užsisakė po
rą kiaušinių ir sumokėjo du do
lerius.

— Ar pas jus kiaušiniai rete
nybė? — paklausė amerikietis.

— No, monsieur, — atsakė 
valgyklos padavėjas, — pas mus 
amerikiečiai retenybė. 

atsisveikinimas su Australijos 
lietuviais.

Kai pagalvoju apie savo ke
lionę, galiu nuoširdžiai pasaky-" 
ti, kad buvo įdomu. Australijos 
lietuviai myli Australiją. Tenai 
jau pripratę, beveik visi gerai 
įsitaisę, daug keliauja po pasau
lį ir sako, kad Australijoje jiems 
geriausia. Dar klausinėjo apie 
Kanados, Amerikos lietuvių gy
venimą, veiklą. Dalis skaito ir 
mūsų laikraščius, kuriuos gauna 
po kelių mėnesių. Teiraujasi 
apie Čikagos Lietuvių Operą, 
kaip jinai išsilaiko. Visur turė
jau radijo valandėlėse pasikal
bėjimus. Kiek sugebėjau, sten
giausi į klausimus atsakyti.

Jaunimas, kaip ir šioje pasau
lio pusėje, lietuviškai veiklai pa
syvus. Labai maža dalis įsijun
gia į lietuvišką darbą. Didesnės 
kolonijos turi savo chorus, tau
tinių šokių grupes, dramos teat
ro mėgėjus, sporto klubus, įvai
rias organizacijas. Pasitaiko ir 
nuomonių skirtumų, kai apsi
lanko menininkai iš Lietuvos. 
Liko įspūdis taikaus ir darnaus 
gyvenimo. Visus jungia ALB.

Esu dėkinga ALB krašto val
dybai, kad pakvietė ir drauge 
su PLB valdyba bei kultūrinės 
talkos komisijos pagalba tai 
įvykdė.

Prieš penkerius metus lanky
damasi Australijoje ja gėrėjau
si, o dabar ją pamilau.

Kandidatas į solistus
— Ar ponas mokytojau iš- 

klausėt mano sūnelį?
— Taip, paprašiau, kad pa

dainuotų.
— O kaip, ar turi balsą?
— Apie tai negali būti abejo

nės.
— Taigi, tamsta manai, kad 

iš jo gali išeiti . ..
— Gali... laikraščių išnešio

tojas.
Galvosūkis

Pirkėjas: Bet kaip reikia tą 
dėžutę atidaryti?

Pardavėjas: Paaiškinimas yra 
dėžutėje.

Nūdienėj Lietuvoj
Mokytojas: Pasakyk, Vytuk, 

kodėl mes mylime Sovieetų Ru
siją?

Vytukas: Už tai, kad ji mus 
išlaisvino.

Mokytojas: O kodėl mes ne
mylime Amerikos?

Vytukas: Už tai, kad ji mūsų 
neišlaisvina . . .

A+A
DR. STASIUI PACEVIČIUI 

mirus,
jo žmonai, šeimai, broliui dr. ANTANUI ir artimie

siems reiškiame nuoširdžia užuojautą —

J. E. V įtartai

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
SKAITYTOJO IŠVADOS

Gerbiamieji, sekančiais metais at- 
skaitysiu nuo prenumeratos, kiek bū
siu negavęs “TŽ” numerių, nes su
mokame pilnus 12 mėnesių.

Praėjusios vasaros vieną sekma
dienį valgiau pietus Toronto Lietu
vių Namuose. Prie stalo, be manęs, 
sėdėjo dar keturi torontiečiai vyrai. 
Valgant ir bekalbant apie lietuvišką 
spaudą, aš užsiminiau, kad ir mūsų 
“TŽ” yra blogoje finansinėje padė
tyje. Visų keturių vyra, sėdinčių 
prie to paties stalo, akys nukrypo į 
mane. Maniau, kad būsiu ką blogo 
pasakęs. Vienas sako: “Ar nori mus 
išprovokuoti ar juokauji? Mes žino
me, kad “TŽ” gali išsiversti vien iš 
aukų, o kur prenumeratos? Ir ar 
žinai, prieteliau, po kiek metų gale 
pasidalina leidėjai?” Atsakiau, kad 
nežinau. Sako:'“Geriau nėagitūok už 
“TŽ.”

Tuo susidomėjęs aš savo kaimy
nui J. A. Delhi, Ont., pasiūliau (jis 
turi daug laiko) subalansuoti kelių' 
mėnesių “TŽ” atikas. Kiek vėliau kai
mynas sako: “žinai koks rezultatas 
tik 6 mėnesių?” Pasakė man sumą 
— netikėjau, bet jis mane užtikrino, 
tardamas: “Ir aš kaikada paaukoda
vau, bet dabar matau, kad mano au
ka bus nereikalinga.”

Vistiek linkiu Jums sėkmės.
V. Zander, Delhi, Ont.

Red. pastaba. Jei gaunate nevisus 
“TŽ” numerius, atsakomybė tenka 
paštui, nes laikraštis siuntinėjamas 
visiems skaitytojams vienodai. Už 
visus siunčiamus laikraščio egzem
pliorius “TŽ” administracija paštui 
sumoka nemažą pinigų sumą. Dėlto 
paštas yra įpareigotas sąžiningai vi
siem patarnauti. Jei kartais skaity-

“T. Žiburių” skaitytojai pra
šomi pratęsti savo prenumeratą 
arba naujai užsisakyti, siunčiant 
pinigus čekiais arba pašto per
laidomis. Galima įteikti čekius 
užlipintuose vokuose ir parapijų 
spaudos kioskuose. Metinė “TŽ” 
prenumerata — $14, naujam 
prenumeratoriui — $10. 
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E. CEELEN — /. DREŠERIENĖ

tojas negauna siųsto numerio, krei
piasi į “TŽ” administraciją, kuri 
siunčia laikraštį antrą kartą, atski
rai apmokėdama pašto išlaidas. Tai
gi, paštas tokiais atvejais nuskriau
džia ne tik skaitytoją, bet ir laikraš
tį.

Lankydamasis Toronte, matyt, pa
taikėte ant “linksmų plaučių” toron- 
tiečių ir jų pastabas priėmėt už gry
ną pinigą. “TŽ”, kaip ir kiti lietuvių 
išeivijos laikraščiai, nėra išimtis — 
susiduria su tais pačiais sunkumais, 
ypač nuolat kylančiomis kainomis. 
“TŽ” kapitalas — skaitytojų duos- 
numas bei parama. Prenumerata ir 
skelbimai neapmoka visų leidybos iš
laidų — reikia dar sutelkti 20% pa
jamų. Kai ateina stambesnė parama, 
išeina ir didesni “TŽ” numeriai. 
“TŽ” leidėjas yra kultūrinė nepelno 
organizacija. Jos nariai aukoja laik
raščiui savo laiką ir darbą. Apie “li
kučio” pasidalinimą negali būti nė 
kalbos. Jei tokių atvejų būtų, “pasi- 
dalintojai” sėdėtų “cypėje”. Esame 
dėkingi duosniesiems rėmėjams, nes 
tik jų dėka laikraštis gali gyvuoti. 
Priekaištais jis negali išsilaikyti. 
Aukos, kad ir gausios, toli gražu ne
padengia laikraščio išlaidų, kurios 
siekia šimtus tūkstančių dolerių.

St. Petersburg, Fla.
(Atkelta iš 4-to psl.)

Pro žiūronus pamatė, kad ten kažkas 
kelia ranką. Nuplaukęs į tą vietą, ra
do tris žmones, įsikibusius į sudužu
sį laivelį, o ketvirtas pusgyvis plū
duriavo vandenyje. V. Baranauskas 
ištraukė juos iš vandens, įsodino sa
vo laivelin ir nugabeno į artimiau
sią žvejų uostą. Minėtas pusgyvis vy
ras buvo kapitonas Kelly. Nuvežtas 
greitąja pagalba ligoninėn, po trijų 
valandų mirė, manoma, nuo širdies 
priepuolio. Jis buvo patyręs komer
cinis žvejys. Kūčių rytą plaukdamas 
laiveliu atsitrenkė į kanalo gairę ir 
dėlto įvyko nelaimė. Joje betgi nie
kas nebuvo sužeistas. Kapitonas Kel
ly, vadinamas “Pappy”, buvo 71 m. 
amžiaus, šaltame vandenyje jis iš
buvo 90 minučių. Jonas Rėvas

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO
Anapilio žinios

— Lietuvos Kankinių šventovei 
įgytas tabernakulis. Jį paaukojo a. 
a. Zigmas ir Magilona Laurinavičiai 
prisiminti savo žuvusiam sūnui Rai
mundui, iš kurio meninių kūrinių 
yra paimta detalė ir atliedinta bron
zoje. Techniniu tabernakulio apipa
vidalinimu rūpinosi archit. A. Kul- 
pa, o patį darbą atliko “Canadian 
Art Memorials” (L. Temporale) pa
minklų dirbtuvė. Geradariams Z. ir 
M. Laurinavičiams už vertingą auką 
parapija nuoširdžiai dėkoja.

— Lietuvos nepriklausomybės 
šventės iškilmė bus Anapilio salėje 
vasario 17 d.

— Pakvitavimai aukotojams už 
sekmadienines ir kitas aukas baigia
mi paruošti ir bus paštu išsiuntinė
jami.

— Šventovės statybos skoloms mo
kėti aukojo $250 dr. A. Barkauskas, 
$200 J. Valiukienė, $150 U. Bleizgie- 
nė, $100 Elz. Ažubalienė, $50 J. 
Vaitkus.

— Praėjusį šeštadienį ir sekma
dienį pamaldose prisiminta a. a. 
Anastazija Ščepavičienė mirties me
tinių proga, šeštadienio pamaldose 
dalyvavo daug velionės gerbėjų. Po 
Mišių velionės prisiminimui pašven
tintas šv. Kazimiero vitražas naujo
joje šventovėje. Po to Parodų salėje 
dukros Danutės iniciatyva dalyviai 
buvo pavaišinti.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 10 v. 
r., už a. a. Juozą Simonaitį, velionies 
dešimtųjų mirties metinių proga, 
sekmadienį 10 v. r. už a. a. Albiną 
Ruginienę, 11 v. už a. a. Vladą Stun- 
gurį ir Trumpickų šeimos mirusius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį sekmadienį, sausio 27, po 

9.45 v. r. pamaldų Įvyks moterų 
draugijos susirinkimas pas Eleną 
Juknienę, 222 Indian Trail.

— Visos parapijos metinis, visuo
tinis susirinkimas įvyks vasario 10, 
sekmadienį, tačiau visi parapijos pa
daliniai prašomi pristatyti savo veik
los pranešimus iki šio sekmadienio, 
sausio 27.

Lietuvių Namų žinios
— LN visuomeninės veiklos ko

mitetas sausio 15 d. turėjo posėdį, 
kuriame buvo aptarta išlaidų sąmata 
1980 m., nes nuo turimų finansinių 
išteklių priklauso šio komiteto atei
ties veikla. Plačiau aptartas Užgavė
nių karnavalo renginys, kuris įvyks 
vasario 9, šeštadienį, Karaliaus Min
daugo menėje ir Karalienės Mortos 
svetainėje.

Programa susidės iš dviejų dalių: 
1. Užgavėnių popietė nuo 3 iki 7 v .v. 
Meninę programą atliks Maironio 
mokyklos, “Gintaro”, “Atžalyno” ma
žieji ir “Vasaros garsų” trijulė; veiks 
organizacijų paviljonai su skaniais 
užkandžiais ir gėrimais; ypač kvie
čiami tėvai su vaikais dalyvauti (įėji
mas nemokamas); 2. kaukių vakaras 
nuo 7.30 v.v. Tautiniai šokiai ir dai
nos; atliks “Atžalynas”, “Gintaras”, 
“Aras”, “Antroji jaunystė”, “Volun
gė” ir “Vasaros garsai”. Veiks Už
gavėnių blynų ir užkandžių bufetai. 
Kviečiama dalyvauti su kaukėmis, 
kurios bus premijuojamos.

— LN jaunimo būrelis vasario 9 
d., 1 v.p.p.', “Park Lithuania” aikštė
je (Keele — Glenlake) rengia lie
tuvių komandų futbolo rungtynes, 
kuriose dalyvaus ir kitų kolonijų 
jaunimas. Informacijų teirautis pas 
Martyną Yčą tel. (416) 766-7300.

— LN valdybos posėdis įvyks ke
tvirtadienį, sausio 31 d.

PENSININKAS, 71 metų, be šei
mos, jieško farmos paveldėtojos — 
lietuvaitės, 45-55 metų. Rašyti: “Tė
viškės žiburiai”, Pensininkui. Gali 
būti našlė, “išsiskyrus”. Pridėti gy
venimo aprašymą.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas Įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tikinčiosios, Lietuvos Diena vi

sose Kanados lietuvių šventovėse 
bus kovo 2 d. Ta proga bus renka
mos aukos religinei Lietuvos šalpai.

— Pakrikštytas Daniel Adam, Ro
berto ir Irenos (Vaičiūnaitės) Mus
grove sūnus.

— Parapijos susirinkimas — ko
vo 16 d. po 11.30 v. Mišių Parodų 
salėje.

— Metinė parapijos vakarienė — 
kovo 23, sekmadienį.

— Vasario 24 d. bus renkamos au
kos seneliams ir ligoniams, esan
tiems Vokietijoj ir kitur. Aukas 
rinks šalpos draugija “Daina” prie 
šventovės durų.

— A. a. Algis Mikalauskas, 53 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Tillson- 
burgo kapinėse. Paliko sūnų Gedi
miną ir gimines Lietuvoje.

— Parapijai aukojo: V. J. Skrebu- 
tėnai $100, J. A. Šulcai $100.

— Pianinui parkti aukojo: O. J. 
Kirvaičiai $50, E. J. cuplinskai $50, 
J. A. Vaškevičiai $30, P. Misevičius 
$30, J. Juodikaitienė $25, E. O. Sa
baliauskai $25, B. Galinienė $25.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyriaus vajui liturginiams dra
bužiams pirkti aukojo: A. O. Pieniai 
$100, M. Jasionytė $60, J. Juodikai
tienė $50.

— Vietnamo pabėgėlių reikalu 
gautas pranešimas iš Kanados imi
gracijos biuro, kad mūsų iškviesta 
7 asmenų šeima neįsileidžiama į Ka
nadą. Priežastis — būtų persunku 
Įsikurti Kanadoje su tokia didele 
šeima. Vietoj tos šeimos iškviestos 
dvi šeimos — viena trijų žmonių, 
kita penkių. Jei kas turėtų butą tin
kamą toms šeimoms, prašom atsiliep
ti. Pabėgėlių reikalams aukojo V. J. 
Skrebutėnai $100.

— Parapijos raštinė pradeda ruoš
ti 1979 m. asmeninių aukotojų sąra
šus. Prašoma iš anksto painformuoti 
raštinę, jei kas nenorėtų, kad būtų 
skelbiama pavardė, pakeistas adre
sas ar nebūtų gavęs aukų vokelių.

— Mišios šeštadienį: 8 v. už Stasį 
Černiauską, užpr. P. M. Pranaičiai, 
8.30 už Joną Baltrų, užpr. B. O. Vili
mai, 9 v už Antaną žičkų, užpr. tes
tamento vykdytojai, 9.30 už Steponą 
Juodikaitį, užpr. J. Juodikaitienė, 10 
v. už Karoliną Priščepionkienę, užpr. 
J. Priščepionka; sekmadienį 8 v. už 
Domininką ir Petronėlę Gačionius 
bei jų šeimos mirusius, užpr. A. Ga- 
čionis, 9 v. už Antaną ir Aušrą Sa- 
pijonius, užpr. E. G. Kuchalskiai, 
10 v. už Stasį Černiauską, užpr. S. 
Barškutis, 11.30 už parapiją, 7 v. v. 
už Juozą Gaputį ir Alfonsą Jaką, už
pr. K. Gaputis.

“LKB Kronikai” leisti sveti
momis kalbomis aukojo $100: 
V. Montvilas; $25: J. J. Ignata- 
vičiai; $20: A. Žilėnas, P. Skab- 
lauskas, A. Basalykas, P. Mise
vičius, B. Jonynas, O. Juodišie- 
nė, H. Butkevičius; $15: P. V. 
Stočkai; $10: E. J. Šileikos, H. 
V. Stepaičiai. Aukotojai gaus 
pakvitavimus, galiojančius at
skaitai nuo pajamų mokesčio.

Aukotojams nuoširdžiai dė
kojame, neaukojusius prašome 
pasekti gražiu pavyzdžiu. Iki 
šiol yra surinktas tik ketvirda- 
dalis reikalingos sumos. $2,500 
surinktų aukų išsiųsta i “LKB 
Kronikai” Leisti Sąjungos cent
rą Čikagoje. Į Toronto skyriaus 
valdybą sutiko Įeiti seselė Mi- 
chaelė Brizgytė.

Yra gauta ispaniškos Kroni
kos knygų. Norintieji kam pa
dovanoti gali gauti po pamaldų 
prieangyje. Knygos kaina — 
$5.

Papildomai bus išleistas pir
masis “Kronikos” tomas lietu
viškai. Netrukus turi pasirodyti 
didelis penktasis tomas. Jau 
laužomas spaustuvėje. Inf.

Federacinio parlamento rin
kimų skelbimai iki šiol buvo 
duoti anglų bei prancūzų laik
raščiams (oficialios kalbos) ir 
dar penkių kalbų laikraščiams. 
Kitom tautybėm toji valdžios 
informacija liko neprieinama, 
ypač tiems, kurie silpnai moka 
anglų ar prancūzų kalbas ir ne
skaito laikraščių tomis kalbo
mis.

JEIGU GERI IR GALI GER
TI — “TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI NUSTOTI — 
“MŪSŲ”. Ateik Į lietuvių AA 
(Alcoholic anonymous) grupės 
susirinkimą. Susirenkame kiek
vieną trečiadienį 119 Mimico 
Avenue (Royal York Road ir 
Mimico Avenue kampas) 7.30 
v. vakaro. Skambinkit 487-5591. 
(Skelb.).

ATNAUJINAMI seni mediniai bal
dai prieinama kaina. Skambinti Mr. 
Nick tel. 534-2489 arba 532-3101 To
ronte.

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

TIKINČIOSIOS LIETUVOS 
DIENA Toronto katalikų kated
roje bus ne kovo 20 d., kaip pra
nešta “TŽ” 3 nr., bet kovo 30, 
sekmadienį, 3 v. p. p. Klaida 
Įvyko priimant žinią telefonu. 
Pamokslą sakys J. E. kardino
las Carteris. Jis maloniai pri
ėmė Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro atstovus, sakėsi žinąs
apie tikinčiųjų būklę Lietuvoje 
ir prašė parūpinti papildomų in
formacijų. Taip pat jis pareiš
kė, kad jo nuomone slaptasis 
kardinolas, iki šiol nepaskelbtas, 
yra lietuvis.

Mintis rengti specialias pa
maldas už persekiojamą Lietu
vą Toronto katalikų katedroje 
kilo KLK Centre, kuriam ypač 
rūpi pagalba Lietuvoje persekio
jamiems žmonėms, šiuo metu 
KLK Centro nariai posėdžiauja 
ir aptaria planus, kad minėtos 
pamaldos būtų plataus masto, 
susilauktų gausaus lietuvių da
lyvavimo ir kanadiečių visuo
menės dėmesio, Tomis pamaldo
mis bus paminėtas ir persekio
jamos Lietuvos keturiasdešimt
metis.

Dabartinės Anapilio Moterų 
Būrelio valdybos kadencija bai
giasi, todėl sausio 27, sekmadie
nį, po 11 v. pamaldų šaukiamas 
visuotinis narių susirinkimas. 
Visas nares prašome dalyvauti 
ir pasisakyti dėl tolimesnių 
veiklos gairių. Valdyba

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus su
sirinkimas bus vasario 3, sekma
dienį, tuojau po 11 v.r. pamal
dų. Paskaitą apie šeimos teisę 
skaitys adv. V. Augaitis. ši te
ma yra labai aktuali, nes dabar
tiniu laiku yra daug pasikeiti
mų, kuriuos svarbu yra visiems 
žinoti. Taigi, mes kviečiame da
lyvauti ir parapijiečius, kurie 
šia tema domisi. Valdyba

Daugiakultūrinį konkursą 
dainai sukurti ir šiais metais 
skelbia CHIN radijo stotis, kuri 
transliuoja ir lietuvių programą 
“Tėvynės prisiminimai”. Pernai 
pirmą premiją laimėjo Enrico 
Farina už dainą “Tu mia regi- 
na” (Tu esi mano karalienė), 
antrą premiją — Ernest Virgul- 
ti ir Chris Barbieri už dainą 
“Dirti Ciao” (Sakant sudiev), 
trečią premiją — Viktorija Ali- 
vantov už dainą “Ahti Zauvck 
Otisosi” (Iškeliavote negrįžta
mai). Konkurse dalyvavo 300 
asmenų iš 25 etnokultūrinių 
grupių. Laimėtojai buvo paro
dyti “Global” televizijos progra- 
.moje 1979 m. vasario 25 d. šio 
konkurso tikslas — puoselėti 
talentus daugiakultūrinėje ap
linkoje. šių metų dainos kon
kursui savo sukurtą dainą rei
kia atsiųsti iki 1980 m. vasario 
29 d. Konkurso taisykles ir ati
tinkamą blanką (entry form) 
galima gauti rašant šiuo adresu: 
M. S. C., CHIN Radio, 637 Col
lege St., Toronto, Ont. M6G 
1B6. Informacijas teikia: Gino 
Empry 364-1153 ir Helen McIn
tyre 531-9991 Toronte.

Vilniečiai praneša, kad muzi- 
ko-solisto V. Verikaičio pasiūly
mu Kanados vilniečiai planavo 
surengti vilniečio muziko-kom- 
pozitoriaus Juliaus Siniaus kūri
nių koncertą š. m. kovo 15 d. 
Toronto Lietuvių Namuose. 
Koncertas dėl nenumatytų kliū
čių neįvyks. Atsiprašome tuos, 
kurie apie tai buvo painformuo
ti. Juliaus Siniaus religiniai kū
riniai bus atliekami Prisikėlmo 
parapjoje sekmadieninių pamal
dų metu.

— visuomenė 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 
valdyba

KLB krašto valdybos 
pranešimai

• XI-sios KLB tarybos rinki
mai įvyks š.m. gegužės 11 d. 
Pageidautina, kad visose lietu
vių gyvenvietėse atsirastų daug 
sutinkančių kandidatuoti ir kad 
vyktų tikras demokratiškas pro
cesas balsuojant. Dabartinės ta-
rybos rinkimuose, kurie įvyko 
1977 metais, nevisose lietuvių 
gyvenvietėse įvyko balsavimai, 
nes buvo į kandidatų sąrašą įra
šyta tik tiek, kiek jų reikėjo iš
rinkti. Tokiu būdu reikalingas 
tarybos narių skaičius buvo iš
rinktas aklamacijos keliu. Bend
ruomenės rinkimais privalėtų 
domėtis visi Kanados lietuviai 
ir rinkimų šūkis turėtų būti: 
“Balsuok už ką nori, bet bal
suok”.

• š.m. kovo 8-9 dienomis To
ronte ir Hamiltone koncertuos 
Pietų Amerikos (Argentinos ir 
Uragvajaus) jaunimo ansamb
liai “žibutės” ir “Ąžuolynas” — 
39 asmenys. Šiuos ansamblius 
iškviečia kultūrinio bendravimo 
tikslais PLB kultūrinės talkos 
komisija. Kanadoje šiuos jauni
mo ansamblius globos KLB 
krašto valdyba. Koncertai įvyks 
Čikagoje, Nebraskoje, Detroite, 
Toronte, Hamiltone, Klevelan- 
de ir kitur.

• KLB krašto valdyba kartu 
su didžiosiomis lietuvių apylin
kėmis vasario mėnesį siunčia 
sol. Giną čapkauskienę į Euro
pos lietuvių kolonijas (Angliją, 
Škotiją, Vokietiją) viso mėnesio 
koncertams ir apmoka kelionės 
išlaidas.

KLB krašto valdyba

Vasario šešioliktosios 62-ji 
sukaktis Toronte bus minima 
vasario 17, sekmadienį, Anapi
lio salėje. Naujoji valdyba rū
pestingai yra paruošusi minėji
mo programą, stengiantis ją 
trumpinti. Naujoji valdybos pir
mininkė Ramūnė Jonaitienė, pa
gal apylinkės tarybos sugestiją, 
turėjo pasitarimus minėjimo 
reikalu su keliais specialistais.

Dienraštis “The Toronto Sun” 
1980. I. 18 išspausdino anglų 
sovietologo Peter Reddaway 
straipsnį “More victims of So
viet repression”, kuriame išvar
dinami suimtieji disidentai Uk
rainoje ir kitose sovietinėse 
respublikose. Minima ir Lietu
va, kur esąs suimtas katalikų 
veikėjas Julius Sasnauskas ir 
Antanas Terleckas. Sovietai esą 
tuo būdu siekia nutraukti ry
šius tarp plataus lietuvių disi
dentų sąjūdžio ir žmogaus tei
sių grupių Maskvoje.

žurnalas “Muzikos Žinios” 
1979 m. 1-2 nr. išspausdino ra
šinį apie Toronto “Volungės” 
koncertą Niujorke 1979 m. ba
landžio 21 d. ir įdėjo jos nuo
trauką. Rašinio autorius gražiai 
įvertino volungiečių dainavimą. 
Be kitko, jis rašo: “Ansamblis 
dainuoja gerai, susidainavęs, 
susiklausęs, su tinkama daina
vimo kultūra. Antroji dalis su 
lengvąja muzika geriau pra
skambėjo. Atrodo, kad į liau
dies dainų grožį nėra taip leng
va įsiskverbti, gal ir pats liau
dies dainų pasaulis dainininkėm 
yra tolimesnis, netaip gerai su
prantamas, kaip dabartinė leng
voji arba estradinė, daina. (. . .) 
Reikia pasidžiaugti ansambliu ir 
jo jaunyste — dirba ir triūsia, 
lavina savo balsą ir savo jude
sius ir tuo praturtina lietuvišką
jį gyvenimą”.

Planuojate pirkti rašomąją mašinėlę? 
Dabar pats laikas.

Nuo 1980 metų vasario 1 dienos kainos vėl pakils.

ssbl SMI TH-CORONA
fabriko atstovas (dealer) St. PRAKAPAS

(49 Norseman St. Toronto, Ont. M8Z 2P7) Tel. 233-4486
Jums parūpins mašinėlę su lietuvišku arba anglišku raidynu ir 
pristatys į namus. Siunčiu ir į Lietuvą rašomąją mašinėlę su lietu
višku raidynu “SMITH-CORONA CLASSIC 12” už $285.00 su visais 
mokesčiais.

MONTREAL

Didžiojoje Kanados spaudoje 
pasirodantys skaitytojų laiškai 
plaka sovietinę agresiją Afga
nistane ir kaikurie jų primena, 
kad tokia agresija Įvyko 1940 
m. Baltijos valstybėse. Pvz. 
“The Toronto Sun” 1980. I. 8 
išspausdino Smith laišką, sa
kantį, jog sovietais niekad ne
galima pasitikėti. A. J. Kala

Metinis Aušros Vartų parapijos 
susirinkimas įvyko 1980 m. sausio 
13 d. parapijos salėje. Pirmininkavo 
dr. Petras Lukoševičius. Susirinki
mas pradėtas mirusiųjų parapijiečių 
prisiminimu malda. Klebonas kun. 
J. Kubilius, parapijos įsteigėjas, pa
darė platų metinės veiklos praneši
mą. Iš jo matyti, kad parapija religi
niu, tautiniu, kultūriniu ir visuome
niniu požiūriu yra veikli. Į parapi
jos gyvenimą jungiasi visos organi
zacijos: Lietuvių Bendruomenė, “Li
tas”, jaunimo organizacijos, skautai, 
ateitininkai, “Gintaro” ansamblis, 
parapijos choras, šauliai, katalikių 
moterų dr-ja, Šv. Onos Dr-ja ir kt. 
Salėje vyksta įvairūs organizacijų 
susirinkimai, minėjimai, koncertai ir 
kiti kultūriniai parengimai, čia re
petuoja choras, “Gintaro” ansamb
lis, krepšininkai ir abu jaunimo or
kestrai. Skaučių tautodailės “Vaivo
rykštės” projekto vykdytojos čia 
kuria įvairius dalykus. Jų puikūs ki
limai puošia Montrealio meno muzė- 
jus. Veikia J. šiaučiulio spaudos

Šiais metais trejų metų kadenciją 
baigė parapijos komitete J. Zabie- 
liauskas ir A. Jankus. Slaptu balsa
vimu trejiem metams į komitetą iš
rinkti Vincas Piečaitis ir Vytas Ba
rauskas. Yra sudaryta ir parapijos 
taryba.

Po klebono ir komiteto narių pra
nešimo gausiai susirinkusius parapi
jiečius ir svečius pavaišino skaniais 
pyragais, kava ir kitais skanumy
nais parapijos šeimininkės.

Auksinio amžiaus “Rūtos” klubo 
kultūrinėje popietėje sausio 16 d. 
labai įdomią paskaitą skaitė Romas 
Otto. Jis plačiai, visiems supranta
mai, lengvu kalbos stiliumi apibūdi
no Kvebeko provincijos politinius, 
ekonominius, kultūrinius siekius, 
kvebekiečių partijos siekius. Be klu
bo narių, dalyvavo daug svečių. Ro
mo Otto paskaitą turėtų išgirsti 
Montrealio lietuvių visuomenė. Pa
skaita labai įdomi.

AV parapijos klebonas kun. J. Ku
bilius, SJ, ilgesniam poilsiui išvyko

savo laiške skatina vakariečius 
boikotuoti olimpiadą Maskvoje, 
juoba, kad buriavimo varžybos 
numatytos sovietų okupuotoje 
šalyje, būtena, Estijoj. Lietuva, 
Latvija ir Estija esą buvo pir
mosios sovietų agresijos aukos, 
o dabar — Afganistanas. Dėlto 
esą reikia boikotuoti olimpiadą 
Maskvoje, sustabdyti grūdų par
davimą Sov. Sąjungai ir nu
traukti prekybą. “The Toronto 
Sun” 1980. I. 15 išspausdino 
Kanados čekoslovakų sąjungos 
pirm. L. Urbano laišką, kuria
me jis taipgi primena Baltijos 
valstybių invaziją 1939 m. (tiks
liau būtų 1940 m., Red.), Veng
rijos, Čekoslovakijos įvykius ir 
pabrėžia, kad ryšium su Afgani
stano agresija iškyla sovietinė 
grėsmė ir Kanadai, Sov. Sąjun
gos kaimynei.

Lietuvių Profesijonalų ir 
Verslininkų Sąjunga inž. M. G. 
Šerno patalpose 1979. XII su
rengė paskaitą tema: “Šių dienų 
gyvenimas Kanadoje ir politinė 
įtaka į ekonomiją”. Kalbėjo L. 
V. Matukas, baigęs ekonominius 
ir politinius mokslus Kanadoje. 
Jis yra šimtamilijoninės V. Vo
kietijos investacijos firmos Ka
nadoje ir JAV-se vicepirminin
kas ir generalinis vedėjas. Jo 
manymu, dabartinė ekonominė 
padėtis tiek; Kanadoje, tiek 
JAV-se ir visame pasaulyje yra 
labai neaiški. Ji yra kiek pana
ši į 1929-32 metų krizę. Turi 
laviruoti ne tik vyriausybė, bet 
ir pramonininkai, verslininkai, 
prekybininkai ir net pavieniai 
žmonės, jei nori išvengti dides
nių sutrikimų. Per paskaitą ir 
diskusija prieita išvada, kad ge
riausia dolerio apsauga yra in
vestavimas į nekilnojamą turtą. 
Žemės kainos bus gana pasto
vios, o darbo ir medžiagų kainos 
kils. Taigi nėra ko laukti, kad 
kas atpigtų. Nuomų kontrolė 
dar ilgą laiką pasiliks. K. L.

Kanados Lietuvių Fondas 
praneša, kad pašalpoms gauti 
prašymai turi būti įteikti nevė
liau vasario 15 d. Prašymus siųs
ti: 28 The Palisades, Toronto, 
Ont. M6S 2W8.

Kanados ukrainiečių katalikų 
savaitraštis “Naša Meta” (Mūsų 
Tikslas) 1979 m. lapkričio laido
je plačiai aprašė Vilniaus uni
versiteto 400 metu sukakties 
minėjimą, surengtą Toronto un- 
te. Aprašymo autorius, pasira
šęs tik “op” yra pats laikraščio 
redaktorius kun. P. Chomyn, 
dalyvavęs minėtoje iškilmėje ir 
priėmime. Aprašymo pradžioje 
jis gražiai įvertina lietuvius, ku
rie Toronte, palyginus su kitom 
tautinėm grupėm, nesą gausūs, 
bet gerai organizuoti, ištikimi 
savo tikėjimui, tradicijom bei 
kultūrai. Toliau jis atpasakoja 
visą programą, skirdamas spe
cialų dėmesį pianistui Vyt. 
Smetonai, kurio rečitaliu publi
ka buvusi sužavėta.

Stasys Jackus jau kuris lai
kas guli Western ligoninėje. 
Jam padaryta keletas operacijų.

Kun. Hermanas Šulcas, sale
zietis, anksčiau dirbęs Europoje 
ir Brazilijoje, šiuo metu darbuo
jasi misijų krašte Ruandoje. 
Ateinantį rudenį jis ketina vyk
ti Europon ilgesnių atostogų, 
nes neįprastas klimatas gerokai 
vargina. (Jo adresas: Rev. H. 
Schulz, Paroisse Musha, B.P. 
266 — Kigali, Rwanda, Africa). 
Kalėdiniame šios parapijos biu
letenyje įdėtas kalėdinis sveiki
nimas net šešiomis kalbomis, jų 
tarpe ir lietuvių, štai jo tekstas: 
“Mushos bendruomenė — kuni
gai, krikščionys ir du jaunuoliai 
savanoriai — linki jums šventų 
Kalėdų švenčių! Dievulio ramy
bė bei palaima telydi Jus per vi
sus 1980 naujuosius metus!”

kioskas, kuriame didelis pasirinki
mas lietuviškų knygų, plokštelių ir 
kitų dalykų.

į Arizoną. Jo vietoje darbuojasi kun.
J Aranauskas ir kun. S. Kulbis.

A. A.
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w KLB Montrealio apylinkės valdyba ®
® š.m. vasario 3, sekmadienį, 12 vai., |
w Aušros Vartų parapijos salėje rengia, ®

| simpoziumą - Į

PARODĄ‘
® Tema: "Montrealio lietuvių veikla ir jos ateitis". ® 
® Paskaitininke — R. Lukoševičiūtė, moderatorius — R. Otto, » 
$ nariai D. Staskevičienė, S. Baršauskas, G. Nagys, ® 
$ P. Mališka. K

1
 PARODA: "Momentai iš Kanados Lietuvių Bendruomenės S 

veiklos", paruošta inž. J. Danio, pasinaudojant lietuvių S 
skyriaus medžiaga Otavos archyve. S

Montrealio visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti. s
Apylinkės valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Rėš.: 256-5355

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

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

■ mk ■= MŪNTRERLIŪ LIETUUILĮ 
UTZIS KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Nemokoma gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamosios s*tas 6% Asmenines ...... v................ ..............15%
Taupomąsias s-tas ............. 12% Nekiln. turto ..................... ....... 14.5%
Pensijų planas ............... 12.25% Čekiu kredito ...................... ....... 16.5%
Term. ind. 1 m. .......... 11.75% Investacines nuo .............. ....... 15.5%
Trumpai. term ind. iki 13%

Duoda nemokamą gyvybės draudą 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo parapijos, skyrius “TŽ” 
trisdešimtmečio proga paaukojo 
$100. Dėkojame už duosnią pa
ramą.

“T. Žiburių” trisdešimtmečio 
iškilmes plačiai aprašė Pr. Al- 
šėnas ir VI. R. “Draugo” pusla
piuose, A. Balašaitienė — “Dar
bininko’, J. Karka — “N. Lie
tuvoje”.

“Parkside Meat Market” (335 
Roncesvalles Ave, tel. 535-1258) 
pradėjo gaminti lietuviškus ski
landžius. Čia taip pat galima 
gauti sūrių ir kitų europietiškų 
bei vietinių maisto gaminių. Šio
je parduotuvėje dirba Justas 
Krasauskas.

Apie vaistų laikymą naminė- 
sevaistinėse “The Toronto Sun” 
1980. I. 8 išspausdino ilgoką re
portažą. Jame cituojami vaisti
ninkų pareiškimai, esą seni vais
tai gali būti pavojingi. Cituoja
ma ir vaistininkė Zita Daržins- 
kas; dirbanti Toronto Osborne 
vaistinėje. Pasak jos, receptas 
galioja 2 metus. Perilgai lai
komi vaistai, ypač prausyklų 
spintelėse, genda, netenka pa
jėgumo, darosi pavojingi (pvz. 
vaistai akims po keliiuTnėnesių 
netenka sterilumo), f
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Lietuvių komunistų spauda 
išeivijoje, nors ir- susilpnėjusi, 
vis randa savo rėmėjų — pla
tintojų bei aukotojų. Jų pavar
dės skelbiamos komunistų laik
raščiuose. Sąrašuose matyti ir 
keletas Kanados lietuvių, bū
tent: G. Kodis iš Windsoro, A. 
Grinkus iš Vankuverio, J. Braz- 
džius iš Sudburio, A. Doveika iš 
Hamiltono, V. Mossey iš Westo- 
no, A. Galinaitis iš Toronto, A. 
A. Mikuliai iš Montrealio, Juoz. 
Grigaliūnas iš Toronto, M. Gu
das iš Verduno, N. G. Kukeniai 
iš Cownasville, Que., J. Brūzga 
iš Lethbridge, A. Keršys iš Vai 
David, Que., Alb. Maldeikis iš 
Tillsonburgo, J. Brundza iš 
Montrealio, W. Kazokas iš Leth
bridge, F. Kazokas iš Leth
bridge, L. Skripka iš Rosemon- 
to, Que., V. Vekteris iš Mas- 
couche, Que., S. Sasnauskas iš 
Toronto, A. R. Antanavičius iš 
Stroud, Ont, T. Karosas iš To
ronto. Skelbiama, kad per ko
munistinės spaudos vajų Š. 
Amerikoje nuo 1979 m. rugsėjo 
1 iki gruodžio 17 laikraščiui 
“Laisvė” surinkta $13,037.22.

• Siela neturėtų vaivorykš
tės, jei akys neturėtų ašarų 
(John Vance Cheney).


