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Olimpiada ir vergija
Kai sovietų tankai riedėjo Į Lietuvą ir kitas Baltijos 

valstybes, Vakarų pasaulis tylėjo, nors gerai žinojo, kad 
tai komunistinių rusų ir nacinių vokiečių sandėrio pasek
mė. Tuomet vakariečiai tylėjo, nes dar nejautė grėsmės 
savo interesams. Atėjo panašūs Įvykiai Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje ir kitur, bet vakariečiai tik kalbėjo, bet neju
dėjo. Dabar, kai užgriuvo Afganistano Įvykiai, vakariečiai 
sujudo ne tiek dėlto, kad buvo pavergtas dar vienas kraš
tas, bet dėlto, kad pajuto artimą grėsmę savo interesams, 
būtent, naftos šaltiniams, kurie yra jų pramonės kraujas. 
Siųsti karinių pajėgų vakariečiai dar nesiryžta, nes pavojus 
dar neįkaitino įtampos iki sprogimo laipsnio, tačiau imasi 
diplomatinio spaudimo priemonių — mažina sovietams 
reikalingų gaminių eksportą, didina karinius biudžetus ir 
bando organizuoti olimpiados boikotą Maskvoje. Galimas 
dalykas, sovietų tai nepaklupdytų, tačiau vieningas laisvojo 
pasaulio balsas tuo būdu sustiprintų Jungtinių Tautų visu
mos išreikštą sovietų papeikimą ir parodytų tarptautinio 
masto pasmerkimą. Tokiam mostui Maskva yra jautri. 
Kadaise išgyvenusi politinį apsupimą, vėliau iš jo išsiver
žusi, nebenorėtų jin grįžti ir pasilikti didingame savo su
kurtame kalėjime.

VIENA taikliųjų priemonių paspausti Maskvai dabar
tiniu metu yra, kaip minėta, olimpiados boikotas. Tai 
grėsmė, kuri labai kompromituotų sovietų prestižą 
tarptautinėje plotmėje. Dėlto Maskva daro viską, kad tai ' 

neįvyktų. Ji spaudžia savo šalininkus veikti atitinkama 
linkme ir išnaudoti vakariečių svyravimus bei nesutarimus. 
O tų svyravimų vakariečiuose niekad netrūko. Svyruoja 
net tie, kuriems sovietų pavojus yra labai realus, kaip 
pvz. vokiečiai ir prancūzai. Iš jų ir kitų lūpų pasigirdo po
sakis, esą negalima maišyti sporto su politika. Deja, prak
tiniame gyvenime tai neįmanoma. Nuo to laiko, kai spor
tininkai pradėjo dalyvauti olimpiadose kaip valstybių siun
čiamos komandos, tapo savotiškais ambasadoriais. Ten, kur 
ateina valstybės su savo vėliavomis, ateina ir vienokia ar 
kitokia politika. Ji buvo ryški Berlyno, Monti abb olim
piadose ir dar labiau išryškės Maskvoje, jeigu’jFi5ii įvyks. 
Jau dabar ateina žinios, kad kompartijos pareigūnai tyliai 
skelbia mintį esą olimpiada Maskvoje yra sovietinės san
tvarkos vainikas. Tai pratęsimas minties, jog sovietinių 
sportininkų pirmavimas tarptautinėse rungtynėse yra liu
dijimas komunistinės sistemos gerumo. Tokia galvosena 
rodo, kaip sportas glaudžiai susietas su politika sovietinėje 
sistemoje ir net tarptautiniame gyvenime.

DALYVAVIMAS maskvinėje olimpiadoje yra ne tik 
politinė, bet ir moralinė problema. Daugelis sporti
ninkų bei sporto mėgėjų norėtų dalyvauti Maskvos 

olimpiadoje betkokiomis aplinkybėmis, nes jie nesijaučia 
esą atsakingi už vienokią ar kitokią politiką. Bet jie tu
rėtų atsiminti, kad jų dalyvavimas maskvinėje olimpiadoje 
būtų bendradarbiavimas blogyje, t.y. sovietinės vergijos 
plėtime. Dalyvauti sporto šventėje tokio šeimininko, kuris 
užgrobė ne tik Afganistaną, bet ir daug kitų valstybių, reiš
kia sąmoningai ar nesąmoningai pritarti įvykdytam užgro
bimui. Tada, kai laisvasis pasaulis protestuoja, o sporti
ninkai vistiek Maskvon važiuoja, pastarieji tampa užgrobi
mo pritarėjais. Tai nemoralu. Visi matome, kad sovietinė 
imperija plečia vergiją, tapo tarptautiniu vėžiu. Jai pri
tarti, ją vienu ar kitu būdu palaikyti reiškia prisidėti prie 
tautų bei paskirų žmonių vergijos plėtimo. Bet tokia tak
tika veda prie to, kad ilgainiui ir laisvieji vergijos prita- 

. rėjai gali tapti tarptautinio vėžio auka. Vienintelis logiš
kas sprendimas tokiu atveju — sulaikyti vėžio plitimą ir 
jį pašalinti iš tarptautinio organizmo, kol dar nevėlu. Jeigu 
jau Sacharovas kviečia boikotuoti maskvinę olimpiadą, jei
gu taip mano ir Solženicinas, tai laisvasis pasaulis turėtų 
pagaliau vadovautis išmintimi, o ne apgaule.

Pasaulio Įvykiai
TERORISTŲ GRUPĖ UŽĖMĖ DOMININKONŲ RESPUBLIKOS 
AMBASADĄ Bogotoje, Kolumbijoje, kai joje buvo surengtas pri
ėmimas Domininkonų nepriklausomybės šventės proga. Į teroris
tų rankas pateko net 16 įvairių valstybių ambasadorių, įskaitant 
JAV ambasadorių ir netgi Vatikano nuncijų, nemaža grupė augš- 
tųjų svečių. Moterys ir susišaudyme sužeisti asmenys buvo paleisti. 
Už likusius įkaitus teroristai pareikalavo išleisti iš kalėjimo 311 
suimtų teroristų. $50 milijonų, lėktuvo į neutralią valstybę, jų 
pareiškimo paskelbimo užsienio spaudoje. Vėliau paaiškėjo, kad 
įsiveržimą į ambasadą įvykdė komunistinė teroristų grupė M-19”, 
susieta su vadinamuoju balandžio 19 d. sąjūdžiu. Į akis krinta 
įdomus faktas, kad iš Domininkonų ambasados prieš teroristų

KANADOS ĮVYKIAI

Reformų siūlymai
Socialistų vadas E. Braodben- 

tas pasiūlė federacinio parla
mento reformą, kuri užtikrintų 
partinį visų provincijų atstova
vimą. Paskutiniuose rinkimuose 
juos laimėję liberalai negavo nė 
vieno atstovo Britų Kolumbijo
je, Albertoje ir Saskačevane, so
cialistai visiškai buvo išjungti 
iš Kvebeko ir rytinių provinci
jų, o konservatoriai atstovauti 
Kvebekui teturi vos vieną atsto
vą. Pagal E. Braodbento planą, 
visa Kanada būtų paskirstyta į 
penkias sritis, kurioms būtų nu
matyta 50 rinkimuose nedaly
vaujančių atstovų. Po rinkimų 
jie būtų padalinti partijoms pa
gal surinktų balsų nuošimtį. Šis 
žingsnis, vadinamas proporciniu 
atstovavimu, buvo šaltai sutik
tas provincijų premjerų, spau
dos ir netgi pačių federacinių 
parlamento narių. Jų teigimu, 
tada parlamente atsirastų dvie
jų klasių atstovai — kanadiečių 
išrinkti ir partijų paskirti. Pas
tarieji sudarytų savotišką privi
legijuotųjų klasę, nes jiems ne

reikėtų eikvoti lėšų bei energi
jos federacinio parlamento rin
kimuose — užtektų tik šiltų ry
šių su partijų vadovybėmis. Pa
našiu principu yra sudarytas 
dabartinis Kanados senatas, ku
rio narius skiria valdančios par
tijos min. pirmininkas daugiau
sia už praeities nuopelnus.

Kritikai taipgi primena ir ant
rą medalio pusę: jeigu kurioje 
rinkiminėje apylinkėje būna iš
renkamas socialistas, konserva
torius ar liberalas, tai nereiškia, 
kad jis parlamente atstovaus tik 
už jį balsavusiems tos partijos 
rėmėjams. Parlamento nario 
pareiga yra rūpintis visų tos 
apylinkės gyventojų reikalais, 
nekreipiant dėmesio į jų politi
nį užsiangažavimą. Kritikai taip
gi teigia, kad dabartinė rinkimų 
sistema yra geresnė, nes skatina 
partijas atkreipti didesnį dėme
sį į tas provincijas, kur joms 
nepavyksta laimėti atstovų. Par
tijos nepopuliarumą galima pa-

.(Nukelta į 8-tą psl.)

Iškilmė Kauno arkikatedroje-bazilikoje — sutinkamas Vengrijos kardinolas LASZLO LEKzM 1979 m. spalio 12 d.

PRANEŠIMAS iŠ ROMOS

Kalbėjo, bet daug nutylėjo...
' Kardinolo Laszlo Lekai žodis apie Lietuvę

MONS. KL. RAZMINAS

Vengrijos kardinolo Laszlo 
Lekai apsilankymas Lietuvoje 
susiiaukė: ’didelio at-grra®- t-iė’r 
okupuotoje Lietuvoje, tiek lais
vajame pasaulyje. Ypač išsa
miai apie tai kalba mėnesinis 
italų žurnalas CSEO DOCU- 
MENTAZIONE. Tai specialus 
žurnalas Rytų Bendrijos ir vi
suomenės gyvenimo sąlygoms 
tirti, leidžiamas Bolonijoje 
“Centro Studi Europa Orienta- 
tale (CSEO)”. 1979 m. lapkričio 
144 nr. žurnalas pateikia pasi
kalbėjimą su pačiu kardinolu 
Lekai. Pasikalbėjimas pavadin
tas “Kardinolas Lekai po Mask
vos”. Įžangoje pažymima, kad 
Vengrijos primo kardinolo Le
kai, sugrįžusio iš Rusijos, pasi
kalbėjime su Vengrijos katalikų 
spaudos atstovu nutylėjimai 
daugiau pasako negu žodžiai. 
Žurnalistas tai išreiškia posakiu: 
“Parlare per non dire — kalbė
ti nepasakant!”

Toliau žurnalas CSEO pažymi, 
kad Vengrijos dvasininkų dele
gacija, vadovaujama kardinolo 
Laszlo Lekai, pakviesta Mask
vos ortodoksų patriarcho Pime- 
no, lankėsi Sovietų Sąjungoje ir 
po 10 dienų vizito, spalio 17, grį
žo namo, šio vizito ekumeniniai 
tikslai, pasak žurnalo, lieka ne
visai aiškūs. Ir grįžus iš Mask
vos, kardinolo Lekai paskelbtas 
pasikalbėjimas nepaaiškina ko
kių taisyklių laikytasi šiame žai
dime, kuriame taip ryškiai glū
di politikos atspalviai.

Neliesdami plačiau klausimų 
apie kardinolo Lekai susitikimą 
su Maskvos patriarchu Pimenu 
ir jo “maldingos kelionės” po 
įvairiais ortodoksų šventoves, 
sustokime prie klausimo apie 
Lietuvą. Vengrų katalikų žurna
listas paklausė kardinolą: “Iš 
Jūsų atsakymų aiškėja, kad ša
lia rusų Ortodoksų Bendrijos 
Sovietų Sąjungoje, ypač Lietu
voje, yra ir Romos Katalikų 
Bendrija. Ar Jums, Kardinole, 
teko susitikti tenai ir su katali
kų vyskupais, kunigais bei ti- 
kinčiasiais?”

“Taip, — atsakė kardinolas 
Lekai, — jau spalio 7 d. Mask
voje sekmadienio ryto koncele- 
bracinių Mišių metu teko susi
tikti su broliais katalikais rusais 
(?). šv. Liudviko šventovėje bu
vome sutikti labai nuoširdžiai 
šios šventovės kunigo ir tikin
čiųjų, kurie dalyvavo šv. Mišių 
aukoje lotynų kalba. Po to Le
ningrade turėjome progos su
tikti kitą katalikų bendruomenę 
Švč. Lurdo Mergelės šventovėje. 
Su entuziazmu buvome sutikti 

tikinčiųjų. Čia aš kalbėjau apie 
Rožinio reikšmę krikščionių vie
nybei . . .”

“Lietuvoje, -- kalbėjo toliau 
■Kardinolas - - ”\«bg rankomis 
galėjome paliesti tą nepaprastai 
didį ir jaudinantį katalikų entu
ziazmą, kuris aiškiai parodė, 
kad ir didžiausi geografiniai at
stumai nesunaikino senųjų 
draugystės santykių ir tautinių 
ryšių, kurie išsilaikė iki šiol ir 
giliai slypi lietuvių tautos at
mintyje. Lietuviai gerai žino, 
kad palaimintoji Jadvyga (“bea- 
ta Edvige”; argi kardinolas ne
žinotų, kad Jadvyga dar nėra 
paskelbta palaimintąja? R.) iš
tekėjo už lenkų (!) kunigaikščio 
(“principe polacco”) Vladislovo 
Jogailos vien tik norėdama įvyk
dyti savo įžadą — kad ne tik jis, 
jo karališkasis dvaras, bet ir vi
sa lietuvių tauta atsiverstų į 
krikščionybę. Jadvyga gerai at
siminė savo tėvo Liudviko Di
džiojo žodžius: ‘Toje Rytų Euro
pos provincijoje tikrasis susitai
kymas galės įvykti tik tada, kai 
toji kieta,' karinga pagoniškoji 
lietuvių tauta palenks savo gal
vą Krikšto vandeniui!”

Kardinolas Lekai ir toliau 
Jadvygą vadina “palaimintąja”: 
“Palaimintoji Jadvyga sutiko su 
šiuo kilniu siekimu iš meilės 
Kristui, paaukodama ir savo že
mišką meilę. Kaip žinoma, ją 
nuo mažų dienų siejo gili sim
patija su Austrijos Wilhelmu. Ji 
tačiau matė, kaip lenkų tauta 
kentėjo nuo nuolatinių lietuvių 
puldinėjimų, ir kartu aiškiai re
gėjo būtiną reikalą lietuvių tau
tai surasti vidinę dvasios pusiau
svyrą. štai kodėl ji ištekėjo už 
Vladislovo Jogailos ir, pagal šv. 
Stepono pavyzdį, 1380 m. suor
ganizavo pirmąją lietuvišką vys
kupiją ...”

“Bet dar labiau, — kalbėjo to
liau kardinolas Lekai, — tuos 
istorinius ryšius su vengrų tau
ta išryškina faktas, kad Vilniaus 
universitetas buvo įkurtas Ste
pono Batoro, Transilvanijos ku
nigaikščio, kuris vėliau tapo 
Lietuvos ir Lenkijos karaliumi. 
Nuo pat pirmo momento mes 
pastebėjome tenai, kad visi šie 
įvykiai dar ir šiandien tebeaidi 
lietuvių katalikų širdyse... 
Sunku išreikšti žodžiais tą bro
lišką nuoširdumą, su kuriuo bu
vome sutikti stotyje Lietuvos 
vyskupų-ordinarų (? R.). Jų tar
pe buvo ir Kauno vyskupas Po
vilonis, apaštalinis administrato
rius, kuris mane apkabino kaip 
seną draugą, nes jau porą kartų 
su juo esame susitikę Romoje 
vyskupų sinodo metu. Buvo ir 
kapituliniai vyskupijų vikarai, 

kurių tarpe teko susipažinti su 
Algirdu Gutausku iš Vilniaus, 
kilnios širdies kunigu, visų my
limu ir lygiai vertinamu paties 
apaštalinio administratoriaus, 
vyskupijos kunigų ir tikinčių
jų.”

Taip pat susipažinome ir 
su jaunu Panevėžio vyskupijos 
apaštaliniu administratorium 
vyskupu Romualdu Krikščiūnu, 
su Kauno kunigų seminarijos 
rektoriumi Viktoru Butkum, ku
ris jau daug kartų yra buvęs 
Vengrijoje, su kancleriais, teo
logijos profesoriais, jau nekal
bant apie šimtus tikinčiųjų, ku
rie buvo susirinkę stotyje ir mus 
sutiko su didžiausiu nuoširdumu 
bei broliškumu. Ir vėliau, kur 
tik eidavome, koncelebracinių 
Mišių metu katedrose ar švento
vėse, visur buvome sutikti tūks
tančių entuziastingų tikinčiųjų 
minių. Vaikučiai barstė gėlėmis 
kelią, mums praeinant, o baltai 
pasipuošusios “Marijos dukre
lės” įteikė mums rožes ir gvaz
dikus, jaunuoliai, pasipuošę tau
tiniais drabužiais, taipgi seneliai 
su savo anūkais stengėsi kuo ar
čiau prieiti prie mūsų ii’ mus pa
sveikinti. Aišku, tokioje žmonių 
minioje tai nebuvo lengva ir 
mums įeiti į šventoves, kurias 
lankėme ir kur nuo tikinčiųjų 
melodingų giesmių atrodė dre
bėjo sienos tų seniausių ir kiek 
apšepusių šventovių .. .”

“Koncelebracinių šv. Mišių 
metu Kauno ir Vilniaus katedro
se, per mišparus tolimojoje Pa
nevėžio katedroje, lankant įvai
rias šventoves buvo progų sutik
ti tūkstančius tikinčiųjų ir šim
tus kunigų. Čia tenka paminėti 
taip pat nuoširdų susitikimą su 
Kauno kunigų seminarijos pro
fesoriais ir klierikais, kurių 
skaičius paskutiniais metais tri
gubai padidėjo. Kai mes prane
šėme jiems savo intenciją juos 
pakviesti apsilankyti Vengrijo
je, jų akys nušvito džiaugs
mu .. .”

“Ypatingai nepamirštamas li
ko mūsų paskutinis susitikimas, 
kai po šv. Mišių Vilniaus kated
roje mes iš garbingiausios Lie
tuvos Aušros Vartų Mater Mise- 
ricordiae šventovės balkono lai
minome begalinę minią tikinčių
jų, kurie buvo užtvindę visą gat
vę pilni džiaugsmo, entuziazmo 
ir dėkingumo. Visus mus giliau
siai sujaudino, kai išvykdami 
mes padalinome gautas gėles sa
vo broliams lietuviams. Jie bu
čiavo rožes ir gvazdikus, saky
dami, kad juos saugos kaip ne
pamirštamą tų dienų jiems ir 
mums atsiminimą ...”

(Nukelta į 9-tą psl.) 

įsiveržimą išėjo ir namo nuva-» 
žiavo Sovietų Sąjungos, Čekos
lovakijos, Vengrijos ir Rumuni
jos ambasadoriai. Liudininkų 
teigimu, prasidedant oficialiam 
priėmimui, sovietų ambasado
riaus šoferis įteikė po užklijuo
tą voką minėtų satelitinių vals
tybių šoferiams. Atrodo, sovie
tų ambasadorius buvo gavęs te
roristų perspėjimą apie planuo
jamą Domininkonų ambasados 
užpuolimą ir laiku išsivedė sa
telitinius savo kolegas. Kolum
bijos vyriausybė deryboms su 
teroristais vesti yra įgaliojusi 
du asmenis.

Tragedijos pradžia
Spauda, komentuodama Bogo- 

tos įvykius, teroristų vykdomą 
diplomatų “medžioklę”, susieja 
su Irano studentų įsiveržimu į 
JAV ambasadą 1979 m. lapkri
čio 4 d. Teherane. Nuo to lai
ko visame pasaulyje jau buvo 13 
ambasadų užpuolimų. Teroris
tai, matydami, kad Amerika ne
gali išlaisvinti savo diplomatų ir 
netgi nebando nubausti Vienos 
konvenciją sulaužiusio ajatolos 
R. Chomeinio režimo, darosi vis 
drąsesni. Tokiose aplinkybėse 
tenka laukti gausėjančių įsiver
žimų į ambasadas. JAV prez. J. 
Carteris, pradžioje Iranui gra
sinęs sankcijomis ir boikotu, da
bar visiškai nutilo, tikėdamas, 
kad įkaitus išlaisvins Jungtinių 
Tautų gen. sekr. K. Waldheimo 
Iranan pasiųsta penkių advoka
tų komisija šacho M. R. Pahla- 
vio nusikaitimams tirti. Į komi
sijos planus buvo įtrauktas su
sitikimas su įkaitais, kurį Iranas 
vis atidėlioja. Praėjusią savaitę 
iš ligoninės buvo išleistas šir
dies sutrikimus joje gydęsis aja- 
tola R. Chomeinis.

Nori išvažiuoti
A. Sacharovo laišką užsienie

čiams žurnalistams Maskvoje 
atvežė jo žmona Jelena. Jame 
jis rašo norįs išvažiuoti į užsie
nį, jeigu iš Gorkio jam nebus 
leista grįžti Maskvon. Pasak J. 
Sacharovienės, jos vyras negali 
pakelti dabartinės izoliacijos, 
negauna medicininės pagalbos, 
nors prieš keletą metų turėjo 
rimtus širdies sutrikimus. Ištrė
mimas Gorkin turėjo aiškų tiks
lą A. Sacharovą nužudyti jei ne 
fiziniu, tai moraliniu požiūriu. 
Jam greičiausiai nebus leista iš
vykti užsienin dėl sovietų ato
minių bombų turimų paslapčių.
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Popiežiaus kelionė
Jonas-Paulius II aplankys Fi

lipinus š. m. lapkričio mėnesį. 
Manilos arkivyskupo kardinolo 
J. Sino pranešimu, kelionė bus 
susieta su popiežiaus Pauliaus 
VI vizito Filipinams dešimtme
čiu. Jono-Pauliaus II viešnagė 
Filipinuose buvo numatyta š. 
m. vasario mėnesį, bet ją teko 
atidėti dėl sausio 30 d. įvykusių 
kaimų ir miestelių pareigūnų 
rinkimų, kuriuos prez. F. Mar
cos leido pirmą kartą nuo 1972 
m. paskelbto karo stovio. Rin
kimai įaudrino gyventojų nuo
taikas dėl politikų suktumo, bal
sų supirkinėjimo ir netgi teroro 
veiksmų.

Tito laiškai
Merdėjantis Jugoslavijos 

prez. B. Tito vasario 21 d. pa
siuntė laiškus JAV prez. J. Car- 
teriui, sovietų kompartijos va
dui L. Brežnevui ir neutraliųjų 
šalių vyriausybėms, ragindamas 
atstatyti politinį atoslūgį tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos. Savo 
atsakyme J. Carteris pasisakė 
už Afganistano neutralizavimą, 
kuris 'būtų įmanomas tik po so
vietų kariuomenės dalinių ati
traukimo. Apie neutralų Afga
nistaną jau kiek anksčiau prabi
lo ir L. Brežnevas, reikalauda
mas garantijos, kad niekas nesi- 
kiš į jo vidaus reikalus. Matyt, 
šiuo klausimu JAV valstybės 
sekr. C. Vance turėjo susitiki
mą su Sovietų Sąjungos amba
sadorium A. Dobryninu Vašing
tone, o vėliau — pasitarimus su 
Kanados, Britanijos, Prancūzi
jos, V. Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos ambasadoriais. Sovie
tams, atrodo, niekada nebus pri
imtinas pilnas Afganistano neu
tralizavimas, nes jie tikriausiai 
norės palikti prosovietinę vy
riausybę, kuri ir yra pagrindinė 
dabartinių kovų priežastis. Neu
traliam Afganistanui reikia to
kios vyriausybės, kurią priimtų 
visi jo gyventojai. Išeivijos slo
vakų informacijos tarnyba pra
neša, kad Čekoslovakijoje buvo 
pravesta slapta karių ir lakūnų 
iki 25 metų amžiaus mobilizaci
ja. Viešai ji nebuvo paskelbta 
— šaukimus aktyvion karo tar
nybon tie vyrai gavo specialiais 
laiškais. Spėjama, kad čekoslo- 
vakų daliniai bus pasiųsti į Af
ganistaną arba į Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos pasienį.
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® RELIGINIAME GYVEMIME
★ VATIKANO RADIJO PATAL 

PAS IR DARBUOTOJUS aplankė 
popiežius Jonas-Paulius II. Ilgiau 
nei kitur jis užtruko lietuvių sky 
riuje. Domėjosi lietuviškos redakci 
jos darbu ir K. Bendrijos rūpesčiais 
Lietuvoje. Redakcijos ir klausytojų 
vardu popiežiui už rūpesti Lietuvos 
reikalais padėkojo skyriaus vedėjas 
kun. Vytautas Kaziūnas. Kai popie
žius žvelgė į ant sienos kabanti Lie
tuvos žemėlapi, jam buvo primintas 
Seinų lietuvių prašymas leisti lietu
vių kalba Mišias Seinų katedroje. 
Popiežius į tai atsakęs: “Tai yra bū
tina, tai yra būtina”. Padėkojus po
piežiui už leidimą transliuoti lietuvių 
kalba Mišias per radiją kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį, buvo pa
siūlyta pačiam popiežiui kada nors 
lietuvių kalba Mišias per radiją at
laikyti. Popiežius tą siūlymą priėmė. 
Dar buvo primintos Lietuvos tikin
čiųjų viltys, kad popiežius greitu lai
ku pabučiuos ir Lietuvos žemę. Į 
tai Jonas-Paulius II atsakė: “Toks 
yra ir mano troškimas”.

★ KLAIPĖDOS MIESTE, okupuo
toje Lietuvoje, yra apie 80.000 kata
likų, tačiau jie turi tik vieną maldos 
namą — salę, kuri tokiam skaičiui 
tikinčiųjų yra perdaug maža. Nau
jai pastatyta Taikos Karalienės šven
tovė buvo sovietinės valdžios atimta, 
bokštas nugriautas ir įrengta kon
certų salė. Klaipėdos tikintieji po 
daugelio prašymų buvo gavę leidi
mą padidinti minėtąjį maldnamį. Tai 
buvo paskelbta ir per pamokslą. Da
lis tikinčiųjų, matydama, kad padi
dinimas toli gražu problemos neiš
spręs, kreipėsi į valdžią su atskiru 
prašymu grąžinti Taikos Karalienės 
šventovę. Taip visas projektas ir 
įstrigo. Dabar sovietinė valdžia ne
beleidžia nei laikinojo maldos namo 
didinti, nei žada grąžinti šventovę. 
Klaipėdoje darbuojasi 5 lietuviai 
katalikų kunigai.

* MĖNRAŠTIS “CATACOMBES” 
leidžiamas Paryžiuje, Prancūzijoje, 
prancūzų kalba, daug rašo apie ti
kinčiųjų persekiojimą sovietų val
domuose kraštuose ir didvyriškas jų 
pastangas išlaikyti religiją. Dažnai 
rašoma ir apie Lietuvą. Pvz. 1980 m. 
sausio nr. išspaudintas lietuvių bi
čiulio prof. J. G. H. Hoffmanrio 
straipsnis “Le desert refleurit” 
(Pražydusi dykuma). Jame autorius 
mini ir Lietuvos pogrindžio spaudą, 
ypač religinę, kuri esanti stipresnė 
nei kituose sovietų persekiojamuo
se kraštuose., Mėnraščio adresas: 
“Catacombes”, B. P. 93 • 92405 Cour- 
bevoie Cedex (C. C. P. au nom de 
Sergiu Grossu 1206 — 29) Paris, 
France. Metinė prenumerata — 50 
prancūziškų frankų.

* SLAPTASIS KUNIGAS MILAN 
GONO Čekoslovakijoje 1979 m. ke- 
lėjime nužudytas. Ši žinia tik dabar 
pasiekė Keston žinių agentūrą Ang
lijoje. Pasak agentūros, tai jau tre
čias toks atvejis 1979 m. Kun. Gono 
buvo suimtas 1979 m. kovo mėn. už 
tariamą vagystę, tačiau jokių įrody
mų vagystei pagrįsti nebuvo surasta. 
Jo buto kratos metu konfiskuota ra
šomoji mašinėlė, gausi religinė lite
ratūra, liturginiai reikmenys ir 6.- 
000 čekoslovakiškų kronų. Po trijų 
mėnesių kalinimo jam' buvo sugal
votas kitas kaltinimas — nedoras el
gesys. Teisme tačiau išryškėjo tik
roji priežastis: viena sena vienuolė 
ir kunigas buvo priversti išduoti, 
kad Milan Gono yra slaptas kunigas. 

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
{vairūs kilimai

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

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

&urntture£i&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Kun. Gono teisme prisipažino, kad 
jį kunigu slapta įšventino 1974 m. 
miręs kard. Trochta. Teismas tada jį 
apkaltino nusikaltimu Čekoslovaki
jos konstitucijai, garantuojančiai re
ligijos laisvę ir netoleruojančiai 
slapto elgesio. Jis buvo nubaustas 2 
metams kalėjimu. Liepos 21 d. rytą 
jis buvo rastas negyvas ir oficialiai 
paskelbta, kad nukritęs nuo pasto
lių. Kūnas buvo atiduotas tėvams 
palaidoti su sąlyga, kad bus laidoja
mas be kunigiškų drabužių. Kūnas 
buvo labai sužalotas, o veido žaiz
dos susiuvinėtos. Kalėjimo prižiūrė
tojas, kuris mirties laikotarpyje ka
linį saugojo, tvirtina, kad kun. Gono 
buvo tardymo metu naktį nužudytas, 
kad buvo bandoma iš jo išgauti kitų 
slaptai įšventintų kunigų pavardės. 
Tik vėliau jis buvo numestas nuo 
pastolių žemyn. Gydytojas, kuris 
kun. Gono lavoną tyrinėjo, irgi tvir
tina, kad kun. Gono jau buvo negy

vas, kada nuo pastolių “nukrito”.

* ŠV. ANDRIEJAUS KRYŽIAUS 
RELIKVIJOS, kurios nuo XIII š. bu
vo laikomos Marseille katalikų šven
tovėje, Prancūzijoje, dabar buvo su
grąžintos Ortodoksų Bendrijai ir nu- 
gebentos į Portas miestą Graikijoje. 
Tai tolimesnis Jono-Pauliąus II su 
ortodoksų patriarchu Dimitros I sim
bolinis ryšių stiprinimas. Marseilles 
arkivyskupas kard. Roger Etchega- 
ray pats nugabeno tas relikvijas į 
Patras, lydimas ortodoksų patriar
cho Paryžiuje atstovo metropolito 
Meletios. Kard. Etchegaray pareiškė, 
kad katalikų ir ortodoksų vienybės 
pradžią šiuo veiksmu paliudija Mar
seilles ir Patras miestai. Kaip žino
ma, ortodoksai savo, kaip Konstan
tinopolio patriarchato, globėju laiko 
šv. Andriejų, kuris yra šv. Petro, 
Romos patriarchato globėjo, brolis.

* ČEKOSLOVAKIJOS VALDŽIOS 
ATSTOVAI ATVYKO VATIKANAN 
ir pradėjo pasitarimus su Vatikano 
atstovais. Čekoslovakijos delegacijai 
vadovauja kulto reikalų sekretoria
to pirm. Karei Kruzą. Vatikano dele
gacijai vadovauja K. Bendrijos su 
valstybe reikalams komunistiniuose 
kraštuose arkiv. Luigi Poggi. Prieš 
porą metų Vatikanas jautėsi pasie
kęs tam tikrų laimėjimų: komunisti
nė valdžia buvo leidusi paskirti kar
dinolą Frantisek Tomasek Prahos 
arkivyskupu ir naujai pertvarkyti 
vyskupijų teritorijas Slovakijoje. Ta
čiau paskutinuoju metu vėl buvo 
pradėtas kunigų ir vienuolijų per
sekiojimas, jų veiklos varžymas, 
draudimas tikybos pamokų. Praėju
sį rudenį šeši katalikai, jų tarpe ke
turi kunigai, buvo suimti.

* TARPTAUTINĖ KATALIKŲ 
RADIJO IR TELEVIZIJOS SĄJUN
GA savo suvažiavime Hong Konge 
nusprendė praplėsti religines pro
gramas į komunistinę Kiniją trum
pomis radijo bangomis. Šiuo metu 
Vatikano radijas transliuoja kasdie
ną pusvalandžio programą Kinijon 
pagrindine mandarinų tarme.

* ORTODOKSŲ KUNIGAS DIMI
TRI DUDKO, kuris jau du kartus 
buvo pašalintas iš parapijos, 1980 m. 
pradžioje buvo suimtas. Kaltinimai 
nežinomi. Tą paią dieną padarytos 
kratos trijų jo bendradarbių butuo
se Maskvoje, bet tie asmenys nebuvo 
suimti. Jie visi yra Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Komiteto nariai: Viktor 
Kapitančiuk, Efgeni Nikolajev ir Al
la Ofčinikova. KUN. J. STŠ.

Kauno kurijos salėje vysk. L. Povilonis sveikina besilankantį Vengrijos kardinolą. Sveikintojo kairėje — Vilniaus 
ortodoksų vyskupas Viktorinas, vengrų vyskupas K. Pataky, kardinolas L. Lekai, vengrų vyskupas J. Cserkati. 
Šalia vysk. L. Povilonio kun. B. Urbonas, vertęs prakalbas į vengrų ir lietuvių kalbas. Vengrų vyskupų delegacija 
lankėsi Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje ortodoksų vyskupų pakviesta. Ji aplankė keletą vietovių ir Sov. Sąjungoje

Lietuva Amerikos sostinėje
Vasario 16 minėjimai JAV atstovų rūmuose, senate ir Lietuvos pasiuntinybėje

A+A 
JONUI ALEKSAI 

mirus,
mūsų narei žmonai EMILIJAI ir DUKTERIMS su 

šeimomis reiškiame gilią užuojautą —
Dainietės

----------- ------------ .-------------------------------——------------- ----

A+A 
MARIJAI KNYSTAUTIENEI 

mirus,
jos dukras GRAŽINĄ ir ALDONĄ, sūnų VALDĄ bei 

jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

K. B. D. Žutautai __

Netikėtai išrovus iš gyvenimo kaip jauną medj

A+A ANDRIŲ SUPRONĄ,

Mūsų bendradarbio pranešimas 
iš Vašingtono

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventė JAV sostinėje 
Vašingtone paminėta keliais at
vejais, taip pat ir Kapitoliaus 
augštumoje, dažnai matomdje 
visam kraštui ar net pasauliui 
perduodamose žiniose per tele
viziją.

Atstovų Rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimas Įvyko vasario 13 d. Mi
nėjimą organizavo Illinojaus 
valstijos kongresmanas Annun- 
zio. Maldai sukalbėti iš Čikagos 
buvo pakviestas evangelikų-re- 
formatų kunigas Eugenijus Ge
rulis. Su juo iš Čikagos atvyko 
ALTos valdybos nariai — T. 
Blinstrubas ir S. Balzekas, jn. 
Taip pat dalyvavo Lietuvos at
stovas Vašingtone dr. S. Bačkis 
ir eilė Vašingtono lietuvių, šio 
minėjimo proga Į kongreso už
rašus pateko net 48 atstovų kal
bos apie Lietuvą. Nevienas jų 
kalbėjo gyvu žodžiu. Minėjimo 
vadovas Annunzio padėkojo ko
legoms, kurie drauge su juo at
kreipė dėmesį “Į heroizmą ir 
ryžtą lietuvių tautos, kuri toliau 
kovoja, meldžiasi ir dirba tai 
dienai, kai Lietuva vėl galės 
džiaugtis laisve”. Kaip ir visi 
kalbėtojai, sovietų agresiją prieš 
Lietuvą ir kitas Baltijos valsty
bes kongresmanas šiemet glau
džiai siejo su sovietų invaziją į 
Afganistaną.

Dažnas kalbėtojas, kaip pvz. 
Illinojaus kongresmanas Der- 
winski, paminėjo ilgą ir šlovin
gą Lietuvos istoriją, laimėtą ko
vą prieš Rusijos okupaciją, pa
brėždami tautini lietuvių atspa
rumą. Savo pareiškimuose kon- 
gresmanai, tarp jų Dornanas iš 
Kalifornijos, minėjo sovietų ne
puolimo sutartis su Lietuva, ku
riomis Sovietų Sąjunga “visiems 
laikams” atsižadėjo pretenzijų į 
tą šalį ir pripažino jos nepriklau
somybę.

“Jungtinių Valstybių vyriau
sybė niekados nepripažino smur
tiško Lietuvos inkorporacijos Į 
Sovietų Sąjungą” pabrėžė kon- 
gresmanai Howard, Dougherty 
ir eilė kitų, kurie tvirtai pasisa
ko už tolimesni okupacijos ne
pripažinimą. Atstovų Rūmų 
svarbios užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas Clement Zabloc- 
ki savo pareiškime pastebėjo: 
“Lietuvių tautos pasišventimas 
žmogaus laisvei ir tauriam ver
tingumui yra įkvėpiantis pavyz
dys visoms tautoms, kovojan
čioms dėl savito veido išlaiky
mo ir dėl laisvės”. O kongres
manas Rodino pažymėjo: “Ame
rikiečiai skiria lietuviams ypa
tingą vietą, nes mes matome 
juose tą pati veržlumą bei ryžtą, 
su kokiu mes patys kovojome 
dėl savo neprikalusomybės.” ■

Tokie ir panašūs pareiškimai, 
išplaukę išplaukę iš 48 kongres- 
manų lūpų, vasario 13 d. skam
bėjo ir liko Įrašyti kongreso už
rašuose. Taip pat buvo prisimin
ti persekiojami už tikėjimą ir 
sovietų kalėjimuose laikomi už 
konstitucijos suteiktas teises ko
vojantys drąsūs bei ryžtingi lie
tuviai patriotai.

Vasario 15 d. popietėje Va
šingtono miesto burmistras Ma
rion Barry priėmė LB Vašingto
no apylinkės ir Lietuvos vyčių 
delegaciją ir perskaitė deklara
ciją, skelbiančią vasario 16 Lie
tuvos Diena Vašingtone.

Priėmimas atstovybėje
Vasario 16 d. vakare Lietuvos 

atstovo Vašingtone dr. S. Bačkio 

ir jo žmonos Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga pasvei
kinti susirinko apie 110 svečių. 
Jų tarpe buvo šeši valstybės de
partamento pareigūnai, 11 įvai
rių šalių diplomatų, Vašingtone 
reziduojančių diplomatų vicede- 
kanas. Matėsi diplomatų iš Tre
čiojo pasaulio kraštų. Buvo at
stovai iš Vatikano nunciatūros, 
pavergtųjų tautų — ukrainie
čių, latvių, estų, “Amerikos Bal
so” įvairių tarnybų viršininkai. 
Iš lietuvių buvo valstybės de
partamento pareigūnas kun. dr.
J. Sarauskas, VLIKo pirm. dr.
K. Bobelis, PLB v-bos atstovas 
Vašingtone A. Gureckas ir kiti.

Pagal diplomatinį etiketą to
kiomis progomis kalbos pasiun
tinybėje nesakomos ir jokių ofi
cialių programų nebūna. Tik pa
sivaišinama iaprbneočaipagton 
sivaišinama ir pabendraujama. 
Nuotaika Lietuvos pasiuntiny
bės rūmuose šiemet buvo gera, 
nes jau nevienas iš neoficialių 
šaltinių žinojo, jog yra rasta lė
šų tolimesniam Lietuvos diplo
matijos išlaikymui.

Įdomu, kad šiemet Lietuvos 
pasiuntinybėje, šalia kitų sve
čių, ilgokai pabuvo ir valstybės 
departamento Pabaltijo sky
riaus viršininkas Longo su žmo
na ir kiti pareigūnai bei diplo
matai. Pasiuntinybėje taip pat 
matėsi ir nemažai jaunimo atsto
vų, kurie mūsų tautinei bend
ruomenei teikė jaunesnį atspin
di.

Minėjimas senate
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė JAV senate paminėta va
sario 19 d., senatorimas tik ką 
grįžus po Vašingtono gimtadie
nio šventės atostogų. Minėjimui 
senate vadovavo senatorius 
Charles Percy iš Illinojaus, ku
ris savo kalboje senato rūmuose 
pažymėjo, jog Baltijos kraštų 
žmonės ne kartą yra perspėję 
prieš sovietų agresiją ir kituose 
kraštuose. “Tik neseniai toji 
grėsmė tapo realybe ir vėl, kai 
sovietų kariuomenė įsiveržė į 
Afganistaną ir tuo būdu sudarė 
grėsmę visai Persų įlankos sri
čiai”. Senatorius Percy taipgi 
priminė neseniai senato priimtą 
rezoliuciją, kurioje pakartoja
mas Baltijos valstybių okupaci
jos nepripažininmas ir tų vals
tybių teisė į nepriklausomą gy
venimą.

Senato posėdyje dalyvavo 
svečiai iš Čikagos: VLIKo tary
bos narys G. Lazauskas ir lietu
vių respublikonų veikėjas A. 
Jankūnas, Lietuvos atstovas Va
šingtone dr. S. Bačkis ir kiti.

Tos pačios dienos popietėje 
Atstovų Rūmų mokslo ir techno
logijos komisijos salėje įvyko 
kongresinis priėmimas su kal
bomis ir užkandžiais. Jį ruošė 
LB Vašingtono apyl. valdyba ir 

A+A

brangiai Mamytei

ELVYRAI SADAUSKIENEI

iškeliavus amžinybėn, dukrai šaulei GENOVAITEI 

AGURKIENEI ir jos vyrui VYTAUTUI AGURKIUI 

reiškiame gilią užuojautą —

Hamiltono DLK Algirdo šaulių 

kuopos valdyba

Lietuvos vyčių Vašingtono kuo
pa, talkinant mokytojai L 
Laučkaitei. Salę, kurion susirin
ko netoli šimto svečių — ameri
kiečių ir lietuvių, puošė JAV 
vėliava ir Lietuvos trispalvė. 
Išilgais salės prie paaugštinimo 
Išilgais salės prie paaugštinimo, 
už kurio per posėdžius sėdi kon
gresinių komisijų nariai, buvo 
išstatytos didelės lietuvių disi
dentų ir žmogaus teisių gynėjų 
— Gajausko, Petkaus ir kitų 
nuotraukos su trumpais jų veik
los aprašymais. Tai tikrai labai 
taikli ir daug ką pasakanti de
koracija, kurią pirmą kartą ma
tėme pernai rengtame bendra
me Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime Vašingtone.

Minėjimą pradėjo LB Vašing
tono apyl. valdybos pirm. L. Ko
jelis, pakviesdamas pagrindinį 
kalbėtąją, kongresmaną iš Kali
fornijos Robertą Dornaną. šis 
nuširdus lietuvių draugas ir jų 
gynėjas, daug rūpinęsis Bražins
kais ir B. Gajausku, svečiams 
priminė dabartinę pasaulio pa
dėtį ir sovietų kėslus bei jų nusi
kaltimus nūo Katyrio skerdynių 
iki dabartinių įvykių Afganis- 

‘tane. Prisiminė savo lankymąsi 
su JAV kongresine delegacija 
Sovietų Sąjungoje, kur jis vie
nam sovietų pareigūnui įteikė 
Brežnevui adresuotą peticiją su 
eile žymių amerikiečių parašų, 
kurioje buvo prašoma paleisti 
įkalintą Balį Gajauską ir kitus 
lietuvius politinius kalinius.

Taip pat kalbėjo kongresma
nas Henry Hyde iš Illinojaus ir 
Douglas Walgren iš Pensilvani
jos. Buvo ir daugiau Atstovų 
Rūmų narių bei jų įstaigų par
eigūnų. Tokio masto priėmimas 
Atstovų Rūmuose pirmą kartą 
buvo suorganizuotas pernai tuo
metinio Lietuvos vyčių Vašing
tono kuopos pirm. adv. E. Raš
kausko ir LB Vašingtono apyl. 
pirm. dr. S. Naujokaičio. Ir per
nai, ir šiemet jis gerai pavyko. 
Tikėkime, kad ir ateityje nenu
truks, nes sostinėje lietuvių 
skaičius, ypač jaunosios kartos, 
vis auga ir LB narių sąrašas il
gėja.

Vasario 17 d. sostinės katalikų 
Šv. Vardo katedroje buvo atlai
kytos iškilmingos Mišios Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga. Nors lietuviai užpildė 
tik menkutę dalį kateedros, bet 
kadangi tai buvo reguliarios 
sekmadienio Mišios, katedra bu
vo pilna žmonių. Pamokslinin
kas kun. Dueffy angliškąjį pa
mokslą skyrė ištisai Lietuvai, 
tautiniais drabužiais pasipuošęs 
jaunimas prie altoriaus nešė 
Mišių aukas, o Mišioms baigian
tis amerikiečių masėje katedros 
plote pasiskleidę lietuviai, var
gonams palydint, sugiedojo Lie
tuvos himną.

jo liūdinčiam tėvui ANTANUI SUPRONUI bei arti

miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Šiaurės Amerikos Lietuvių
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga

A+A
A. KALMANTAVIČIUI

mirus, žmonai TERESEI, sūnums ANTANUI, JONUI

ir JUOZUI reiškiame giliausią užuojautą —

"AUKURAS"
Hamilton, Ontario

MYLIMAM BROLIUI
A+A

KAZIMIERUI SKREBIUI
Anglijoje mirus,

seserį ANASTAZIJĄ ir jos šeimą liūdesio valandoje 
giliai užjaučiame —

Pažerūnų šeima

A+A
IPOLITUI STANEVIČIUI

mirus, žmoną ELENĄ, sūnus ANTANĄ, ALFONSĄ 
ir dukterį ELEONORĄ HOLMES su šeimomis nuošir
džiausiai užjaučiame —

"AUKURAS"
Hamilton, Ontario

(Canadian &rt ftlcinoriate 3Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

tuvių kapinęms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
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Pastangos gelbėti žudomuosius
o-. Mano patirti faktai vokiečių okupacijos metais Lietuvoje

V. DOMEIKA

1941 m. birželio mėnesį, kai 
prasidėjo vokiečių — bolševikų 
karas, aš gyvenau Šiauliuose ir 
dirbau notarinėj kontoroj. Vo
kiečių tankai Įvažiavo Į miestą 
birželio 26 d. vakarą. Laikinoji 
vyriausybė Kauno radijo bango
mis kvietė tarnautojus grįžti į 
buvusias darbovietes. Dėl susi
siekimo sunkumų (buvo su
sprogdintas Jonavos geležinke
lio tiltas) į Kauną atvykau tik 
liepos 3 ar 4 d. ir tuojau pat 
nuėjau į apygardos teismą, kur 
pirmiau dirbau prokuroro padė
jėju.

Pamažu į teismus rinkosi iš
blaškyti teisininkai. Iš IX forto, 
tenai bolševikų kalintas, grįžo 
Apeliacinių Rūmų prokuroro 
pad. A. Mikaila. Teisingumo mi- 
nisteris M. Mackevičius pavedė 
A. Mikailai eiti Apeliacinių Rū 
mų prokuroro pareigas ir vado
vauti visai prokuratūrai. Apy
gardos teismo prokuroru buvo 
paskirtas V. Bulota.

Iš viso krašto plaukė į Kauną 
žinios apie bolševikų įvykdytus 
lietuvių tautą naikinančius 
veiksmus: žudymus, kankinimus, 
išprievartavimus, suėmimus ir 
trėmimus. Visas Kaunas tebegy
veno pasakojimais apie naujų 
valdovų vokiečių suruoštus bir
želio 25-26 d.d. žydų pogromus, 
kuriuose buvo nužudyta daug 
žydų.

Atvykę iš Jurbarko asmenys 
man pasakojo, jog ir tenai buvo 
žudomi žmonės. Prie Jurbarko 
buvo pastatytas stulpas su ant 
prikaltos lentos įrašu “Georgen- 
burg 1st judenfrei”, t.y. Jurbar
ke nėra žydų. Pasakojo, jog tai 
padarė Tilžės policijos dalinys. 
Iš policijos pažįstamų tarnauto
jų girdėjau, jog liepos 6 d. 
Gargžduose, Kretingoj ir Palan
goj buvo vykdomi žydų ir bolše- 
vikuojančių asmenų šaudymai. 
Aš, kaip ir visi kiti prokuroro 
padėjėjai, girdėtas žinias pra- 
nešdavau savo viršininkams, 
kad tai būtų žinoma laikinajai 
vyriausybei. Teisingumo minis- 
teris M. Mackevičius prašė vi
sus teisininkus, ypač prokurorus 
ir teisėjus, kiek kas gali, stabdy
ti .nekaltų žmonių žudymą bei 
jų turto grobimą.

Kauno kalėjime
Man buvo pavesta sekti, kas 

vyksta Kauno kalėjime. Nuvy
kęs kalėjinian, viršininku radau 
aviacijos kpt. Vilių. Aš jį paži
nojau dar iš to laiko, kai abudu 
lankėme Telšių gimnaziją. Taip 
pat pažinojau jo tėvus ir bro
lius, kurie tada gyveno Telšiuo
se, o vėliau išsikėlė gyventi į 
Kražius. Kpt. Viliui paaiškinau 
savo atvykimo tikslą. Jis pilnai 
pritarė mano veiksmams ir pa
žadėjo, kiek galėdamas, man 
pagelbėti.

Pirmą kartą lankydamas ka
lėjimo kameras mačiau, jog 
dauguma sulaikytųjų yra kai
miečiai ir darbininkai. Jie buvo 
apskųsti, esą padėjo bolševi
kams vežti tremtinius, grobė iš
vežamųjų turtą. Taip pat ma
čiau ir kalbėjau su pulko kape
lionu N., kuris buvo kaltinamas 
už pranešimą NKVD apie Pane
vėžio vyskupijos kun. A. Sušins- 
ko pasiruošimą slaptai pabėgti 
Vokietijon. Taip pat kalbėjau su 
rašytoju Tilvyčiu, liaudies sei
mo nariu Žibartu ir kitais bol
ševikams tarnavusiais asmeni
mis.

Apatiniame kalėjimo augšte 
radau apie 40 žydų. Jie visi aiš
kino, jog dar karo veiksmams 
tebeinant, sukilėliai juos sulai
kė ir uždarė kalėjiman.

Dauguma sulaikytųjų buvo 
Saugumo žinioje, todėl vykau į 
Saugumą išsiaiškinti, kas ir ko
kiu pagrindu sulaikė kalinamus 
asmenis, kas veda kvotą ir ko
kia yra sulaikytųjų padėtis.

Lietuviai saugumiečiai
Saugume lankiausi daug sy

kių. Tenai teko kalbėtis su čiuo- 
deriu, čenkumi, Burba. Gim
žausku, žičkumi ir eile kitų. Vi
si, kiek aš patyriau, buvo geri 
ii- susipratę lietuviai, visi jie no
rėjo lietuviams tik gero.

Kaip ir plačiojoje visuomenė
je, taip ir saugumiečiuose buvo 
asmenų, kurie manė, jog lietu
viai gali išlikti laisvi tik su vo
kiečių pagalba. Todėl jie ir siū
lė šlietis prie Vokietijos. Bet ir 
čia buvo įvairių nuomonių dėl 
to prisišliejimo formos.

Iš pat pirmos dienos Saugu
me man buvo pasakyta, kad jie 
dirba SD, t.y. Sicherheitsdienst 
priežiūroje, jo įsakymu ar pa
vedimu atlieka tyrimus bolševi
kinės veiklos bylose. Dėlto ir su

laikytų asmenų, jei nėra duome
nų. paleidimo klausimą spren
džia vokiečių atstovui sutikus. 
Tuo reikalu SD turi Saugume 
savo ryšininką.

Apie tai painformavau savo 
viršininkus. Mat, norėjau žino
ti, ar verta kam nors nueiti pas 
tą ryšininką, kas tą misiją turi 
atlikti ir kas turi būti kalbama. 
Prokurorai Mikaila ir Bulota 
prašė mane tai padaryti.

Pas vokiečių pareigūną
Sekančią dieną prisistačiau 

minėtam ryšininkui kaip teis
mo prokuroras (Staatsanwalt) 
ir pareiškiau, jog noriu pasitarti 
dėl nekaltai suimtųjų paleidimo 
iš kalėjimo. Ryšininkas atsisto
jo ir pasisveikindamas ištarė 
savo pavardę “Wehner”, pasi
sakė anksčiau dirbęs Duessel- 
dorfo kriminalinėje policijoje 
valdininku ir prieš prasidedant 
karo veiksmams buvęs priskir
tas prie SD.

Wehneriui pradėjau aiškinti, 
jog pagal veikiančius įstatymus 
aš privalau žiūrėti, kad kalėji
me nebūtų laikomi nekalti as
menys, kad dabar tenai yra di
dokas skaičius ūkininkų ir dar
bininkų, kad ilgesnis jų laiky
mas kalėjime gali atsiliepti į 
derliaus nuėmimo darbus ir to
kiu būdu pakenkti abiejų tautų 
maitinimui. Wehneris pažadė
jo pasistengti, kad tyrinėjimas 
būtų pagreitintas.

Man paminėjus, jog apatinia
me kalėjimo augšte be jokių do
kumentų yra laikoma apie 40 
žydų, Wehneris staiga paraudo, 
pašoko iš kėdės ir pasakė, jog 
Fuehrerio pavedimu visi žydai 
yra vokiečių policijos žinioj. To
dėl SD neleis jokiems lietuvių 
organams kištis į tą reikalą ir 
pridūrė: jeigu aš noriu kalbėti 
tik lietuvių reikalu, galėsiu pas 
jį ateiti.

Supratau padaręs “netaktą” 
ir norėjau jį atitaisyti. Buvau 
skaitęs, jog dar prieš karą kaž
koks nesveiko proto vokietis 
Duesseldorfe įvykdė daug žmog; 
žudysčių. Norėdamas pasikalbė
jimą pakreipti kita linkme, pa
sakiau Wehneriui, jog turiu dar 
vieną privatinio pobūdžio klau
simą. Tada paklausiau, kodėl 
Duesseldorfo policija taip ilgai 
neišaiškino tų masinių žudynių 
kaltininko. Wehneris paprašė 
mane vėl atsisėsti ir pradėjo pa
sakoti, kaip ir kokiu būdu buvo 
vedamas tyrimas bei sekamas 
kaltininkas. Atrodė, jog Weh
neriui buvo malonu kalbėti ta 
tema.

Mudviem taip besikalbant, 
kelis kartus suskambėjo telefo
nas. Wehneris, pakėlęs ragelį, 
atsakydavo esąs užimtas ir turįs 
svarbų pasikalbėjimą su proku
roru. Supratau, jog Wehneris 
pasidarė draugiškesnis. Kai po 
gerokos valandos bandžiau atsi
sveikinti, Wehneris pasiūlė su
rūkyti dar po cigaretę. Berū
kant Wehneris pasiteiravo apie 
Lietuvos teismų panašumą į vo
kiečių ir santykį tarp prokura
tūros ir policijos. Paaiškinau 
Lietuvos teismų santvarka ir 
palyginau su prieškarine vokie
čių santvarka.

Pasmerktųjų sąrašas
Tada Wehneris paėmė lapą 

ir jį duodamas man pasakė, jog 
tai yra sąrašas asmenų, kurie 
kaip bolševikų talkininkai se
kančią dieną turi būti likviduo
ti. Wehneris prašė peržiūrėti tą 
sąrašą ir pareikšti savo nuomo
nę. Sąraše buvo 49 lietuviškos 
pavardės, jų tarpe 4 ar 5 mote
rų. Atidžiai peržiūrėjau visą są
rašą, bet neradau nė vieno pa
žįstamo. Pagal pavardes buvau 
girdėjęs, kad buvo mokytojų, 
karininkų ir net teisininkų. Vie
ną pavardę ir dabar gerai prisi
menu, būtent, Brizgio. Ją prisi
menu todėl, kad tada Kaune gy
veno tokia pavarde katalikų dva
siškis. Aš Wehneriui pareiškiau 
abejonę, ar tie asmenys dirbo 
bolševikų naudai; greičiausiai 
tai yra užsimaskavusių komunis
tų sąmokslas skųsti padorius lie
tuvius, kad tokiu būdu galėtų 
kitus lietuvius nuteikti prieš vo
kiečius. Paprašiau Wehnerj ati
dėti likvidavimo terminą bent 
trim dienom. Tada aš jam galė
siu pateikti tikrų duomenų. 
Weheris sutiko sulaikyti likvi
davimą ir prašė po trijų dienų 
atvykti pas jį su savo duomeni
mis. Wehneriui sutikus, nusira
šiau keliolika pavardžių. Prieš 
atsisveikindamas Wehneris dar 
kartą priminė nesirūpinti žydų 
reikalais, nes tada jis man nega
lėsiąs padėti.

Išklausę mano pranešimo pro
kurorai Mikaila ir Bulota man 

pavedė ir toliau palaikyti san
tykius su Wehneriu. Dėl žydtj 
buvo nusistatyta surasti tinka
mą žmogų, kuris vokiečių įstai
gose galėtų tuo reikalu kalbėti.

Visus pavyko išgelbėti
Tuojau buvo kreiptasi į ati

tinkamus policijos pareigūnus, 
prašant painformuoti, kuo nusi
kalto Wehnerio sąraše išvardin
ti asmenys? čia didelį vaidmenį 
atliko prokuroro padėjėjas J. 
Januška. Jis buvo puikus patrio
tas ir geras krikščionis, veržlus, 
mokąs organizuoti bei atlikti ty
rimo darbą. (Sugrįžę į Lietuvą 
bolševikai suėmė J. Janušką ir 
išvežė Vorkuton, kur buvo nu
žudytas). Kai po trijų dienų nu
ėjau pas Wehnerj, tai Saugu
mas jam buvo jau pasiūlęs pa
leisti 7 iš to sąrašo asmenis. 
Buvo daug lengviau pratęsti lik
vidavimo terminą ir likusiem 
asmenim. Taip vieni už kelių 
savaičių, kiti po mėnesių, bet 
visi sąraše išvardinti asmenys 
buvo paleisti.

Sunkiausia buvo su Aleksoto 
notaro L. žmona. Pastaroji aiš
kino, jog bolševikai suėmė jos 
vyrą ir ją privertė susitikti su 
tam tikrais žmonėmis bei pasi
kalbėjimo turinį pranešti NK
VD. Dvi moterys, abi rusų tau
tybės, viena ištekėjusi už lietu
vio karininko, antroji — už lie
tuvio enkavedisto, sutiko dirbti 
Gestapo naudai, todėl taip pat 
buvo paleistos.

žmogaus gyvenimas ir liki
mas priklauso nuo įvairių aplin
kybių. Šiuo atveju surūkymas 
cigaretės atidarė vartus laisvėn 
ne tik tiem 49 asmenim, bet ir 
paruošė kelią kitų išlaisvinimui. 
Per tuos trejus vokiečių valdy
mo metus laisvę atgavo kelioli
ka šimtų asmenų. Žymi jų dau
guma bu^o lietuviai, bet pasi
naudojo ir kitų tautybių žmo
nės: 2 estai, 11 latvių, 2 čekai, 
15 gudų ir kelios dešimtys len
kų. Vienas tų išlaisvintų lenkų 
— inžinierius N. sukūrė šeimą 
su mano giminaite telšiete Ele 
Eidimtaite. Bolševikams užėjus, 
jiedu išsikėlė gyventi į Varšuvą.

Sutelktinė veikla
Tie išlaisvinimai nebuvo vie

no kurio asmens nuopelnas. Tai 
prokurorų Mikailos, Bulotos, 
Katiliaus, Paltanavičiaus, Ja
nuškos ir kitų bendrų pastangų 
išdava. Aišku, į tas pastangas 
įsijungė saugumo, viešosios po
licijos ir kalėjimo pareigūnai. 
Gelbėti nekaltai kalinamus bei 
žudomus asmenis yra kiekvieno 
žmogaus pareiga. Todėl ir šiuo 
atveju prokuratūros bei ‘ kitų 
įstaigų tarnautojai privalėjo 
kalbėti ir veikti už kiekvieną 
nekaltai sulaikytą asmenį.

Kaikurie asmenys, nepaisyda
mi asmeninio pavojaus, uoliai 
jungėsi į tą gelbėjimo darbą. 
Tokia buvo raseinietė Marytė 
Giedraitytė. Ji kalėjime dirbo 
gailestingąja sesele ir teikdavo 
reikalingas žinias apie sulaiky
tuosius. Kalėjime buvo gerokas 
skaičius Gestapo agentų. Dėlto 
Giedraitytė labai lengvai galėjo 
prarasti ne tik laisvę, bet ir gy
vybę.

Panašiai galima pasakyti ir 
apie aviacijos kpt. Vilių. Pasta
rasis 1944 m. vasarą buvo su
žeistas ir išvežtas į Vokietiją gy
dytis; paguldytas Harzo kalnų 
ligoninėje. 1945 m. pavasarį, kai 
karas artinosi prie galo, Vilius 
paprašė vokiečius nuskraidinti 
jį į Lietuvą, kad galėtų įsijungti 
į partizanų eiles kovai prieš bol
ševikus. Deja, bolševikams pasi
sekė suimti Vilių ir 1946 m. 
pradžioj jį nužudyti.

Advokatė JOANA KURAITĖ, Kana
dos Lietuvių žmogaus Teisėms Ginti 
Komiteto pirmininkė, kalba Vasario 
16 minėjime Hamiltone. Šiais metais 
jai paskirta visuomeninės veiklos E. 
Kriaučeliūno vardo premija SI.000

PLB pirm. inž. VYTAUTAS KAMANTAS kalba Toronto lietuviams Vasa
rio 16 proga Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

iškili šventė Venecueloįe
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Vasario 3 d. VLB Karako 
apylinkės valdyba drauge su VL 
Jaunimo Sąjunga surengė Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mą. Jin atvyko trys šeimos mū
sų tautiečiu iš tolimo Valencijos 
miesto. Visiems susirinkus, mū
sų tautiečius pradžiugino žinia, 
kad šios dienos iškilmingas Mi
šias atlaikys vyskupas Miguel 
Delgado, didelis lietuvių bičiu
lis. Minėjime dalyvavo apie 70 
mūsų tautiečių, nors saleziečių 
salėje galėjo tilpti dvigubai dau
giau.

Salės gale buvo įrengtas spe
cialiai tai dienai altorius. Sienos 
priešakys buvo papuoštas Vene- 
cuelos ir Lietuvos vėliavomis ir 
Vyčiu. Ant altoriaus uždangalo 
buvo matyti ryškūs žodžiai “Lie
tuva — Tėvynė mūsų”.

Inž. Aras Mažeika, Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas, buvo 
šios dienos vedėju. Kun. Anta
nas Perkumas pareiškė, kad 
šiandieninės Mišios aukojamos 
Lietuvos intencija. Jaunimo Są
jungos atstovas inž. Antanas Ba
ronas perskaitė pareiškimą, kad 
šios dienos Mišias jaunimas ski
ria kenčiančiam ir persekioja
mam Lietuvos jaunimui.

Vysk. Miguel Delgado pa
moksle priminė, kad lietuvių 
imigrantų vardas yra labai ver
tinamas šiame krašte kaip se
nos, su plačia istorija, garbingos 
tautos palikuonių, kurie jaunai 
Venecuelai gali būti darbingu
mo ir sąžiningumo pavyzdžiu. 
Esą jam yra žinoma, kiek šian
dieną kenčia krikščioniškoji 
Lietuva. Jis ta tema yra pasiry
žęs parašyti porą straipsnių re
liginiame Venęcuelos laikrašty
je “Religion”.

Pradedant minėjimą, inž. 
Aras Mažeika pakvietė visus su
giedoti Venecuelos ir Lietuvos 
himnus. Centro valdybos pirmi
ninkas Juozas Kukanauza skaitė 
tai dienai paruoštą paskaitą, 
įžangoje paprašė visus dalyvius 
vienos minutės tyla bei susikau
pimu pagerbti mūsų brolius, žu
vusius už Lietuvos laisvę. Pra
dėdamas paskaitą, centro valdy
bos pirmininkas apgailestavo,

Atėmė Maceinos knygq
Tikinčiųjų Teisių Gynimo Katalikų 
Komitetas
1979 m. sausio 31 d.
Nr. 9.

Lietuvos TSR prokurorui 
Vilniuje

PAREIŠKIMAS
1978 m. gruodžio 13 d. į Ti

kinčiųjų Teisių Gynimo Katali
kų Komitetą kreipėsi raštu kun. 
Virgilijus daugelis, prašydamas 
padėti susigrąžinti religinio tu
rinio lietuvio prof. dr. Ant. Ma
ceinos knygą “Krikščionis pa
saulyje”.

1976 m. vasarą Raseinių auto
busų stotyje valdžios pareigū
nai norėjo patikrinti kun. Virg. 
daugelio portfelį. Pareikalavus 
prokuroro sankcijos, jis buvo 
nugabentas į Raseinių VRS, čia 
prievarta iškrėstas ir atimta 
augščiau minėta knyga. Nors 
savininkas protestavo žodžiu ir 
raštu prieš šią savivalę, reika
laudamas grąžinti jam priklau
sančią knygą, tačiau iki šio lai
ko knygos dar neatgavo.

Žinant kad Lietuvoje po II-jo 
Pasaulinio karo nebuvo išleista 
nė viena religinio turinio kny
ga tikintiesiems, išskyrus “Nau
jąjį Testamentą” (po keletą eg
zempliorių parapijai) ir “Vati
kano II susirinkimo nutarimus” 
(po 1 egz. kunigams), pilnai su
prantama religinės knygos ver
tė Lietuvoje ir savininko pastan
gos ją atgauti.

Tenka tik stebėtis, kad ši 
knyga iki šiol nesugrąžinta. 

kad šiais metais Karako apylin
kės valdyba nepakvietė mūsų 
broliškų tautų atstovų, ir išreiš
kė viltį, kad sekančiais metais 
šis nesusipratimas bus atitaisy
tas.

Po to centro valdybos pirmi
ninkas perskaitė gautus sveiki
nimus iš Anglijos Lietuvių Ben
druomenės, vysk. Vincento 
Brizgio, kun. Salduko iš Kolum
bijos, dailininkų Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių iš Kanados, 
kun. Stasio Ylos, jėzuitų provin
cijolo kun. L. Zarembos, kpt. 
Juozo ir Marijos čiuvinskų iš 
Brazilijos, kun. Petraičio iš Ar
gentinos.

Centro valdybos pirmininko 
paskaitos pagrindinė mintis bu
vo ši: nors Lietuva maža savo 
teritorija bet didi savo praeiti
mi. Lietuva, kaip ir kitos dide
lės valstybės, gali pasiekti tos 
pačios gerovės. Mūsų krašto 
okupacija nebus amžina. Sovie
tų imperijai ateis galas, nes yra 
sulipdyta iš daugelio mažų pa
vergtų tautų, kurios kiekvieną 
dieną laukia palankaus momen
to atgauti savo kraštams nepri
klausomybę.

Meninėje dalyje Jaunimo Są
jungos suorganizuotas choras iš 
14 jaunuolių atliko tris dainas 
ir vieną giesmę. Dainas gitara 
palydėjo stud. Luis Rosales. 
Dainos buvo sudainuotos įspū
dingai ir skambiai, todėl mūsų 
jaunimas susilaukė užtarnauto 
pagyrimo.

Vysk. Miguel Delgado, prisi
mindamas anksčiau girdėtą 
giesmę “Marija, Marija”, prašė 
jaunimą ją pagiedoti. Šis jo pa
geidavimas buvo išpildytas — 
jaunimas kartu su kitais daly
viais ją sugiedojo.

Programai pasibaigus, kun. A. 
Perkumas išreiškė padėką mūsų 
jaunimui už taip gražiai sureng
tą Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą ir reiškė viltį, kad su 
tokiu pat entuziazmu bus šven
čiamos visos tautinės šventės. 
Minėjimas buvo užbaigtas dai
na “Leiskit į Tėvynę, leiskit 
pas savus. . .”

Po minėjimo visi svečiai buvo 
pakviesti vaišėms, kurias paruo
šė mūsų vaišingos tautietės.

Tuo būdu nusikalsta LTSR 
konstitucijos 50 str., garantuo
jančiam sąžinės laisvę, ir 32 
str., užtikrinančiam visų pilie
čių lygybę prieš įstatymus. Pa
sirodo, kad praktikoje kitaip: 
ateistai leidžia knygas ir bro
šiūras dideliais tiražais, o iš ti
kinčiųjų atimama paskutinė re
liginė knyga, išleista išeivijoje.

Nusikalsta ir Visuotinei žmo
gaus teisių deklaracijai, kurią 
pasirašė ir TSRS ir kuri skelbia: 
“Kiekvienas žmogus turi teisę 
į įsitikinimų ir jų išreiškimo 
laisvę; ši teisė leidžia laisvai 
(. . .) gauti bei skleisti informa
ciją ir idėjas betkokiomis prie
monėmis nepriklausomai nuo 
valstybių sienų” (19 str.)

Nusikalsta ir Helsinkio Bai
giamajam Aktui: “Dalyvaujan
čios valstybės gerbs žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, 
įskaitant minties, sąžinės, reli
gijos ir įsitikinimų laisvę. . .” 
(7 skyr.).

Prašome Gerbiamą LTSR 
Prokurorą atstatyti tarybinių ir 
tarptautinių įstatymų pažeidi
mus ir grąžinti kun. Virgilijui 
daugeliui prof. dr. A. Maceinos 
knygą “Krikščionis pasaulyje”.

Tikinčiųjų Teisių Gynymo Ka
talikų Komiteto nariai — kuni
gai: J. Kauneckas, Alf. Svarins
kas, Sig. Tamkevičius, V. Vėla- 
vičius, J. Zdebskis
Adresas atsakymui: 234290 Ky
bartai, Vilkaviškio raj., Darvino 
g. 12, kun. Tamkevičius, Sigi
tas.
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Diplomatų ir kunigų 
pasiklausius

MONS. KL. RAZMINAS

Vasario 16 Romoje
Italijos Lietuvių Bendruome

nė šiemet Lietuvos šventę iškil
mingai paminėjo vasario 16 d. 
Sv. Kazimiero lietuvių kolegijo
je Romoje, šv. Mišias ta proga 
aukojo ir šventei skirtą pamoks
lą pasakė Vatikano valstybės 
sekretoriato nepaprastųjų rei
kalų tarybos naujasis pasekreto- 
ris prel. Audrys Bačkis. Jis savo 
žodyje pabrėžė, kad Vasario 16- 
ji yra ne tik liūdesio ir gedulo 
šventė, kurioje minime žuvusius 
kovoje už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, bet ir vilties bei 
pasiryžimo šventė... šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II gerai supranta 
lietuvių tautos siekimus ir nuo 
pat savo išrinkimo dienos kiek
viena proga prisimena Lietuvos 
problemas, rūpinasi jos reika
lais ir kasdien meldžia Augš- 
čiausiąjį laiminti jos dabartį ir 
ateitį.. .

Prieš šv. Mišias įvyko trumpa 
susitelkimo valandėlė, kurios 
metu buvo skaitoma iš Lietuvos 
gauta religinė poezija ir malda 
už Tėvynę.

Vasario 16 minėjimą salėje 
pradėjo Italijos Lietuvių Bend
ruomenės pirm. prel. Vincas 
Mincevičius. Jis pasveikino gau
sius šventės dalyvius ir augš- 
tuosius svečius. Iškilmėse daly
vavo Lietuvos diplomatijos še
fas Stasys Lozoraitis su Ponia, 
Australijos ambasados pirmasis 
sekr. Gintautas Kaminskas, lie
tuvis jėzuitas kun. V. Pupinis ir 
salezietis kun. Pr. Gavėnas (abu 
atvykę iš Brazilijos), meninin
kas bei auksakalys Paulius-Lu- 
kas Lantuchas su žmona ir duk
rele, neseniai atvykę iš Lietuvos 
ir dabar Romoje laukiantys do
kumentų kelionei į JAV. Lan
tuchas Lietuvos atstovybei prie 
Apaštalų Sosto padovanojo spe
cialiai sukurtus skydus su Lietu
vos ir popiežiaus Jono-Pauliaus 
II herbais.

Lozoraičio paskaita
Vasario 16 minėjimo akade

mija pradėta Lietuvoj sukurtu 
eilėraščiu “Tėvynė Motina”, ku
rį deklamavo teologijos stud. 
Saulius Kubilius. Turiningą pa
skaitą apie Lietuvos siekimus ir 
K. Donelaičio 200 metų mirties 
sukaktį skaitė Lietuvos atstovy
bės prie Apaštalų Sosto vedėjas 
Stasys Lozoraitis, j. Jis pabrėžė, 
kad Kristijonas Donelaitis pir
masis iškėlė lietuvybės dvasią 
ir sąmonę. Jis mylėjo Lietuvą 
lygiai kaip Dievą ir artimą. Lie
tuvių kalba jam buvo tautos dva
sia, kurią dabar sovietai visomis 
priemonėmis stengiasi sunaikin
ti. Tačiau ir per 40 metų žiau
riajam okupantui nepavyko nu
slopinti lietuvių laisvės troški
mų. Priešingai, lietuviai savo 
ištverme ir pasiryžimu, savo 
gausiausia pogrindine spauda 
tapo labiausiai žinoma pasauly
je tauta, kovojanti už savo tau
tos ir religijos laisvę bei už žmo
gaus teises. Toji vieninga ir iš
tverminga kova neliks be pasek

Mississaugos miesto burmistre Hazel McCallion lipa nuo scenos pasveikinusi 
lietuvius Vasario 16 minėjime Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

mių — ji paruoš kelius nepri
klausomybės saulei.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu ir kukliomis vaišėmis, 
kuriomis pavaišino Šv. Kazimie
ro lietuvių kolegijos rektorius 
prel. L. Tulaba.

Vyskupo pranešimas
Vasario 10 d. Romoje įvyko 

Italijos Lietuvių Kunigų Sąjun
gos susirinkimas. Dalyvavo ir 
pranešimą apie Vakarų Europos 
lietuvių religinę bei kultūrinę 
veiklą padarė vysk. Antanas 
Deksnys. Pernai vysk. Deksnys 
per du mėnesius lankė Anglijos 
lietuvių misijas ir dalyvavo pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
se. Anglijoje aktyviai reiškiasi 
lietuviai katalikai, Britanijos 
Lietuvių Sąjunga bei kitos or
ganizacijos. Škotijos lietuvių ka
pelionas prel. J. Gutauskas Glas- 
gove šiemet švenčia savo kuni
gystės 60-ąsias metines. Man
česterio lietuvių kapelionas kun. 
Valentinas Kamaitis už savo uo
lumą sielovadoje vietos vysku
po pakeltas garbės kanauninku. 
Anglijos lietuviai turi net tris 
laikraščius: “Europos Lietuvį”, 
“Šaltinį” ir “Išeivių Draugą”.

Ir Vakarų Vokietijos lietuviai 
pasižymi savo veiklumu, čia 
veikia vienintelė lietuvių Vasa
rio 16 gimnazija ir įvairios orga
nizacijos. Sielovados darbą čia 
dirba 22 lietuviai kunigai, kurių 
dalis padeda ir vokiečių sielo
vadoje. Vokietijos lietuvių sie
lovados direktoriui prel. dr. Jo
nui Avižai dėl sveikatos atsisa
kius iš pareigų, jo vietoje Vo
kietijos vyskupų konferencija 
paskyrė kapuciną vienuolį kun. 
dr. Konstantiną Gulbiną.

Svečias iš Brazilijos
Italijos Lietuvių Kunigų Są

jungos posėdyje išsamų praneši
mą padarė ir svečias iš Brazili
jos salezietis kunigas Pr. Gavė
nas. Jis šiomis dienomis grįžo 
iš Lietuvos, aplankęs savo arti
muosius. Kalbėtojas vaizdžiai 
nusakė savo tėvynėje patirtus 
įspūdžius ir dabartines Lietuvos 
tikinčiųjų nuotaikas, raudonųjų 
ateistų pastangas slopinti lietu
vių religines bei tautines tradi
cijas.

Grįždamas iš Lietuvos, kun. P. 
Gavėnas turėjo progos aplankyti 
ir Punsko bei Seinų lietuvius 
dabartinėje Lenkijoje, čia liūd
ną įspūdį jam sudarė lenkų šo
vinistinė laikysena lietuvių at
žvilgiu. Senutėje, lietuvių staty
toje Seinų bazilikoje, kur ilsisi 
lietuvių dainius vysk. Antanas 
Baranauskas, lietuviams nelei
džia turėti savų pamaldų lietu
vių kalba.

Trečioje savo pranešimo da
lyje kun. P. Gavėnas plačiai in
formavo apie dabartinę Brazili
jos lietuvių religinę ir kultūrinę 
veiklą. Sao Paulo mieste ypač 
sėkmingai veikia lietuviai sale
ziečiai kunigai. Iš viso Pietų 
Pietų Amerikos sielovadoje lie
tuvių ir kitataučių tarpe dirba 
44 lietuviai kunigai ir vienuo
liai.
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TEATRALŲ SUVAŽIAVIMAS
šeštasis Lietuvos Teatro Draugijos 

suvažiavimas sausio 21 d. įvyko Vil
niaus meno darbuotojų rūmuose. 
Ataskaitinį pranešimą padarė LTD 
tarybos prezidiumo pirm. sol. V. No
reika, neužmiršdamas pabrėžti, kad 
teatralų veiklos kelrodžiu buvo XXV- 
sis sovietų kompartijos suvažiavimas, 
maskvinės kompartijos centro komi
teto nutarimai. Pagrindinis dėmesys 
teko komunistiniam žmonių auklėji
mui, sovietinio žmogaus asmenybės 
vystymui. Per ataskaitinį laikotarpį 
1975-79 m. Lietuvos teatruose buvo 
pastatyta apie 40 lietuvių rašytojų 
kūrinių, susilaukta “idėjiškai ir me
niškai brandžių spektaklių”. 1979 m. 
Lietuvos teatrus aplankė 1.749.000 
žiūrovų. Suvažiavimo užbaigoje iš
rinktas naujas LTD prezidiumas, pir
mininko pareigas ir toliau paliekant 
sol. V. Noreikai.

LIETUVOS ŽIEMA
Elena Tylienė “Tiesos” skaitytojus 

vasario 15 d. laidoje supažindina su 
šiemetinės žiemos duomenimis. Sau
sio mėnesio vidutinė temperatūra 
buvo žemesnė nei paprastai dėl kele
tą kartą įsiveržusio arktikinio oro. 
Žemiausios temperatūros sausio 29 
d. užregistruotos: Ukmergėje — 34, 
Dūkšte — 29 laipsniai šalčio. Sausy
je sniego danga daug kur siekė 20- 
35 cm, o Vilniaus ir Trakų apylinkė
se — visą pusmetrį. Smarkių pūgų, 
per dieną užverčiančių kelius, nebu
vo, nors snigo dažnai. Pirmąją vasa
rio savaitę Lietuvos teritorijoje pen
kis kartus apsilankė iš Atlanto į ry
tus slenkantys ciklonai, atnešę šiltą 
jūrinės kilmės orą. Tarp ciklonų įsi
maišydavo arktinis oras iš Skandina
vijos. Dėl jo vasario 10 d. tempera
tūra daug kur buvo nukritusi iki 20 
laipsnių šalčio. Sausio mėnesį ir va
sario pirmajame trečdalyje žemes
nė temperatūra nei 20 laipsnių šal
čio Utenoje išsilaikė 8 dienas, Uk
mergėje —' 7, Panevėžyje — 6. Vi
dutinis dirvos įšalimas Lietuvos te
ritorijoje buvo 40-70 cm. Ledas upė
se bei ežeruose nepasižymėjo dides
niu storumu: Nemune jis buvo 20- 
28 cm, mažesnėse upėse — 30-32 cm, 
Kauno mariose — 24-30 cm, Kuršių 
mariose ties Nida — iki 35 cm, ties 
Ventės Ragu — iki 25 cm.

KOLCHOZO SUKAKTIS
“Sūduvos” kolchozas Kapsuko 

(Marijampolės) rajone savo trisde
šimtmetį nutarė atšvęsti sukaktuvi
niu festivaliu. Alkoholio įtakoje vy
rukai sukėlė muštynes. Už jas Sta
sys Valančius buvo nuteistas kalėti 
pusketvirtų metų, aštuoniolikmetis 
Arūnas Kereiša — vienerius metus. 
Aprašydama šį “festivalį” ir teismą, 
S. Danilevičiūtė “Valstiečių Laikraš
čio” 20 nr. pasakoja: “Prislėgė žmo
nes šita bausmė. Gerai, jei pasitar
naus pamoka kitiems. Tačiau teismo 
posėdyje jautėsi vienas negeras da
lykas. Patyliukais žmonės šnibždėjo
si, neva pasklidęs grasinimas, kad už 
teisingą liudijimą teks ‘atsiskaityti’ 
prieš nuteistųjų draugelius. Todėl 
daugelis liudininkų, net atsakingi 
ūkio darbuotojai kalbėjo puse lūpų. 
Netgi tie, kurie buvo nukentėję nuo 
chuliganų. Tad ar nepasiliko trium
fuoti blogis, nepasmerktas artimųjų, 
draugų? Ar neliko ant sąžinės kai 
kam neramu, kad tylėjimu pritarė 
chuliganizmui?”

DINGSTA RŪPINTOJĖLIAI
Kauno IX vidurinės mokyklos mo

kytoja S. Jarienė “Valstiečių Laik
raščio” vasario 12 d. laidoje stojo 
ginti pakelės Rūpintojėlių: “Mažoji 
liaudies architektūra — šimtmečių 
menas, simbolizuojąs žmonių vargus 
ir vargelius. Kitaip nemokėjo ir ne
suprato anuo metu vargstantis žmo
gus išreikšti savo kančių ir sielvar
tų, kaip stogastulpių rūpintojėliais, 
pastatytais prie namų ir kelių. Tik 
jie beveik išnyko, o jei kur išliko, 
tai juos baigia sunaikinti ‘meno ger
bėjai’. Labai sujaudino šių metų pra
džioje Įvykis Joniškio rajone, Žaga
rės apylinkėje, Veršių kaime. Atlai
kęs du pasaulinius karus, matęs žmo

WINNIPEG, MANITOBA
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS. Mūsų 

salėje, parapijos komiteto suorgani
zuotas, vasario 19 d. įvyko smagus 
Užgavėnių vakaras. Nors tai buvo 
antradienio vakaras, bet žmonių pri
sirinko daugiau negu kitomis progo
mis. Man tai priminė Toronto Lietu
vių Namuose praleistus vakarus, kur 
tautiečiai susirenka užkąsti, pasikal
bėti ir pasilinksminti. Jaunieji šio 
vakaro dalyviai, kurie dėvėjo kau
kes, buvo šio vakaro rengėjų apdova
noti. Pasyvesni buvo vyresnieji daly

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręs nuosavuose namuose —

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

TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 va!., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $14,000,000.

nių džiaugsmus ir kančias, ten prie 
vienos sodybos stovi stogastulpis, 
pastatytas praėjusio šimtmečio ant
roje pusėje meistro Uogelės. Po sto
geliu buvo iš medžio padaryta apie 
pusės metro aukščio medinė skulp
tūrėlė. Vėjai, lietūs, metai paliko 
pėdsakus tame liaudies menininko 
kūrinyje. Šią vasarą skulptūrėlė bu
vo perdažyta rudais su bordo atspal
viu dažais. Tačiau per Naujuosius 
metus kažkoks ‘meno gerbėjas’, rei
kia manyti, motorizuotas, atvažiavo, 
prigesino mašinos šviesas ir naktį 
išplėšė medinę skulptūrėlę. Nesu
drebėjo šio niekšo ranka, draskant 
stogastulpį, nesudrebėjo ir vairuo
jant mašiną su ‘grobiu’. Jeigu kam 
nors teks matyti tokią meno senieną, 
jeigu ji būtų perdažyta naujai alie
jiniais dažais, tai žinokit, kad susi
dūrėte su liaudies meno grobstyto
jo, su dideliu niekšu.”

DAR VIENAS PAMINKLAS
Vilniuje, dešiniajame Neries kran

te, bus pastatytas visuomeninis cent
ras. Jame iškils dar vienas pamink
las “sovietinės liaudies žygdarbiams 
įamžinti”. Pasak kūrybinės grupės 
vadovo dail. K. Bogdano, tai bus iš
tisa skulptūrinė bei architektūrinė 
kompozicija, suderinta su gamtos ap
linka. žaliame amfiteatre bus pasta
tyta padidinta ir iš bronzos atlieta 
velionies skulptoriaus Juozo Mikėno 
skulptūra “Pirmosios kregždės”. Di
džiulė siena su skulptūriniais relje
fais atspindės kitus J. Mikėno dar
bus kovų, laimėjimų, taikos temomis. 
Artimiausiu šio paminklo kaimynu 
bus ten statomi sovietinamos Lietu
vos revoliucijos muzėjaus rūmai su 
Maskvai tarnaujančiais propagandi
niais rodiniais. Paminklo paruošime 
skulptoriui K. Bogdanui talkina ar
chitektai G. Baravykas, A. Nasvytis, 
Vilniaus dailės instituto prof. V. Nas
vytis, skulptoriai V. Krūtinis ir V. 
Mačiuika.

LENKTYNĖS UTENOJE
Tūkstančius žiūrovų kasmet su

traukdavo tradicinės ristūnų žirgų 
lenktynės Dusetose, ant Sartų ežero. 
Jos šiemet turėjo įvykti vasario 2 d., 
bet buvo atšauktos dėl perplono ledo 
ir perkeltos į Utenos Rašės hipodro
mą. Dalyvavo 16 komandų iš penkio
likos rajonų ir valstybinio Dusetų 
žirgyno — iš viso 106 važnyčiotojai, 
kuriems teko varžytis dėl 11-kos pri
zų. Didįjį prizą laimėjo daugkartinis 
tokių lenktynių čempijonas širvin- 
tietis Pranas Navalinskas su žirgu 
Gepeliu. Komandiniu požiūriu I vie
tą išsikovojo širvintiškiai su 505 taš
kais; II — zarasiškiai su 166, III — 
Dusetų žirgyno atstovai su 160.

KONKURSAS “VILNIUS-80”
Tradiciniame tarptautiniame pra

moginių šokių konkurse “Vilnius-80” 
šio miesto sporto rūmuose dalyvavo 
24 šokėjų poros iš Čekoslovakijos, 
Lenkijos, R. Vokietijos, Suomijos 
Maskvos, Leningrado, Kijevo, Rygos 
Talino, Minsko, Tiraspolio. Tarp jų 
buvo ir septynios lietuvių poros. 
Klasikiniuose šokiuose I vietą lai
mėjo maskviečiai inžinieriai Liud
mila ir Stanislovas Popovai, kartu 
šokantys jau 10 metų, II — vilnie
čiai inžinieriai Dalia ir Vidas Kamai- 
čiai, III kauniečiai — šešiolikmetė 

. moksleivė Edita Sagatauskaitė ir 
dvidešimtmetis studentas Arlandas 
Modzeliauskas. Pastariesiems buvo 
įteiktas ir jauniausios konkurso po
ros prizas. Sovietiniuose šokiuose 
pirmon vieton iškopė D. ir A. Ka- 
maičiai, antroje palikę L. ir S. Popo
vus, bet jie pirmą vietą vėl susigrą
žino P. Amerikos šokiuose. Didysis 
konkurso prizas teko maskviečiams 
L. ir S. Popovams. Tarptautinė ver
tintojų komisija geriausia užsienio 
pora pripažino Bronislava ir Regorą 
Valachus iš Čekoslovakijos. Į kon
kursą buvo įtrauktas ir lietuviškas 
pramoginis šokis “Rylio”. Nekonkur- 
sinėje programoje dalyvavo kaunie
čiai gydytojai Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos, dabar jau laikomi profe- 
sijonalais, ruošiantieji sovietinių šo
kėjų rinktinę tarptautinėms varžy
boms. V. Kst.

viai. Nežinia, ar juos paveikė Užga
vėnių “Lašininis”—šeimininkių ska
niai paruoštas maistas, ar “Kanapi
nis” — skystis įvairiose bonkose.

Tokie suėjimai būtų dažniau įma
nomi, jeigu šioje kolonijoje gyven
tų daugiau lietuvių. Gal ten visi, ku
rie apsivylę gyvenimu rytinėje Ka
nadoje, persikeltų čia, kur pučia 
konservatyviškesni vėjai? Šiame va
kare buvo svečių net iš tolimos šiau
rės — Ft. Smith, NWT.

Ev. Fedaras

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 12%
term, depozitus 1 m. 1214 % 
term, depozitus 3 m. 1114 % 
pensijų fondo 1114% 
IMAME UŽ;
nekiln. turto pask. 13!4 % 
asmenines paskolas 14%

Hamiltoniškio “Gyvataro” vyresniųjų grupė šoka Vasario 16 iškilmėje Nuotr. J. Miltenio

S HAMILTON™
SKAUTŲ VEIKLA. Vasario 16 iš

kilminga “Širvintos” ir “Nemuno” 
tuntų sueiga įvyko vasario 10 d. Or
ganizuotai su vėliavomis tuntai daly
vavo šv. Mišiose ir po pamaldų iškil
mingoje tuntų sueigoje. Šios sueigos 
metu įžodį davė jaun. skautai-tės — 
S. Gudelytė, E. Kvedaraitė, A. Meš- 
kauskaitė, P. Babeckas, V. Ramaset,
A. Rudaitis; ir skauto — R. Bagdo
nas, A. Kvedaras, P. Otto, D. Rama
set. L. Stankutė buvo pakelta į pa- 
skiltininkės laipsnį. Dalyvaujant gra
žiam skaičiui tėvelių, buvo atlikta 
trumpa patriotinė programėlė.

Liekame dėkingi prel. dr. J. Tada- 
rauskui už atnašautas Šv. Mišias 
skautų intencija. R.

PRIEŠVELYKINĮ LAIMĖS RATĄ 
ruošia Žūklautojų ir Medžiotojų klu
bas Giedraitis kovo 22, šeštadienį, 
liėtuvių parapijos salėje. Pradžia — 
19 v. įvairūs laimėjimai, kavutė ir 
kiti gėrimai. Kviečiami visi. Valdyba

A. a. PRANO LESEVICIAUS at
minimui vietoje gėlių Otanas Stasiu- 
lis paaukojo $10. Vasario 16 proga 
Tautos Fondui paaukojo $100 J. E.
B. ir S. Z.

Ottawa, Ontario
NAUJA VALDYBA. Jau nuo 1979 

m. lapkričio 25 d. veikia nauja KLB 
Otavos apylinkės valdyba. Ją sudaro 
šie asmenys: J. Augaitis — pirminin
kas, B. Ceponkus — vicepirmininkas, 
R. Danaitytė — visuomeninių reika
lų vadovė, A. Jonynas — iždininkas 
ir G. Vasiliauskaitė — sekretorė.

1979 m. buvo užbaigti Kalėdų eg
lute gruodžio 16 d. Programą paruo
šė šeštadieninės mokyklos mokiniai 
ir jų mokytojai. Dalyvavo dalis vi
suomenės ir gražus būrys vaikų.

Su naujais metais pradėjome ruoš
tis metiniam linksmavakariui ir Va
sario 16 minėjimui. Linksmavakaris 
įvyko vasario 2 d. Jis buvo skirtas 
paremti šeštadieninei mokyklai ir 
mergaičių chorui “Ramunėlės”. Bu
vo paruošta šilta vakarienė ir loteri
ja. “Ramunėlės” atliko trumpą pro
gramą. Po to buvo šokiai. Sulaukėm 
daug draugų iš Otavos apylinkės, di
delio būrio jaunimo ir svečių iš 
Montrealio.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 
vasario 16 d. vakare. Mišias atnašavo 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Dalyvavo 
graži grupė svečių iš latvių ir estų 
bendruomenių. Buvo gauti sveikini
mai iš min. pirmininko J. Clarko, 
Otavos burmistro Marian Dewar, Ru
ben Bates, min. Poprosky ir kitų. 
Po sveikinimų dr. J. Rimšaitė skaitė 
paskaitą apie Lietuvos prisikėlimą. 
Minėjimui sklandžiai vadovavo R. 
Danaitytė. Meninę dalį atliko tauti
nių šokių vienetas “Atžalynas” iš 

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

Toronto ir vietinis mergaičių chore
lis “Ramunėlės”. Buvo gražu matyti 
tokį būrį jaunimo Otavos scenoje. 
“Atžalynas”, vadovaujamas A. Zan- 
derienės, sklandžiai atliko keletą tau
tinių šokių. Vieneto pranešėja V. Ja- 
vaitė gražiai paaiškino visą šokių py
nę. “Ramunėlės”, vadovaujamos R. 
Siūlytės, padainavo keletą lietuviškų 
dainų. Akompanavo L. Lukšaitė. 
Programa baigta Lietuvos ir Kana
dos himnais. Po programos buvo vai
šės, kurias paruošė misijos komite
tas. Jam talkino apylinkės moterys.

Nuoširdžiai dėkojame visiems. Jū
sų žodžiai, šokiai, dainos ir visokerio
pa pagalba prisidėjo prie šio minėji
mo pasisekimo. <

G. Vasiliauskaitė

Windsor, Ontario
DIENRAŠTIS “THE WINDSOR 

STAR” Vasario 16 proga 1980.11.14 
pasisakymų skyriuje išspausdino ga
na išsamų laišką apie Lietuvą bei 
dabartinę jos būklę. Rašiniui duota 
didelė antraštė “Lithuanians know 
the Soviets”. Rašinio autoriai V. Kut- 
kus, jn., ir Virginija Kuras suglaus
tai išdėsto Lietuvos praeitį ir pabrė
žia, kad Lietuva buvo pirmoji sovie
tinės agresijos auka, po kurios sekė 
daug kitų, o dabar atėjo eilė Afga
nistanui. Rašinys baigiamas mintimi: 
“Tikėkimės, kad turime pakankamai 
moralinės drąsos kalbėti, kai galime, 
ir veikti, kai privalome.” Malonu pa
žymėti, kad tai jaunosios kartos ini
ciatyva. Ji šiemet susilaukė daugiau 
dėmesio iš vietinio dienraščio Afga
nistano įvykių dėka. Kitais metais 
tokio pobūdžio laiškai redakcijos bū
davo labai apkarpomi. K.

Rodney, Ontario
VASARIO 16 PROGA aukojo Tau

tos Fondui: V. Andriulionis $25, O. 
Budreikienė $10, J. Ciparis $20, A. 
Danėnienė $10, S. Gaidauskienė $10, 
K. Gaputis $25, A. Grigas $10, P. Jo
cius $20, V. Jokūbaitis $10, A. Kaže- 
mėkaitis $10, Z. Mockus $20, J. Nar- 
gelas $10, V. Naruševičius $25, S. 
Paketūras $20, J. Rastapkevičius $20, 
A. Rastapkevičius $20, A. Starkus 
$20, J. Statkevičius $20, kun. J. Staš- 
kus $10. Iš viso surinkta $315, kurie 
pasiųsti Tautos Fondo atstovybei To
ronte.

Krašto valdybos darbams paremti, 
ankojo: S. Paketūras $5, A. Starkus 
$10, M. Kereševičius $5, J. Rastap
kevičius $5, P. Gaidauskas $5, P. 
Skuja $5, J. Narbutienė $5, K. Gapu
tis $5, A. Rastapkevičius $10, kun. J. 
Staškus $10, J. Statkevičius $10.

Iš viso krašto valdybos reikalams 
surinkta $75, kurie pasiųsti krašto 
valdybai.

J. Statkevičius, 
Tautos Fondo įgaliotinis 

Rodney apylinkei

Sault Ste. Marle, Ont.
DIDŽIAUSIA NAUJIENA čia yra 

ta, kad beveik 8 metus rinkiminei 
apylinkei atstovavęs Kanados parla
mente socialistas Cyril Symes šį sy
kį nebuvo išrinktas. Jo vieton 3000 
balsų persvara išrinktas liberalas 
Ron Irwin, prieš kurį laiką buvęs 
miesto burmistru.

DIDŽIAUSIA MIESTO ĮMONĖ 
“Algoma”, kur dirba nemažai lietu
vių, 199 m. pagamino 4 milijonus 
tonų plieno ir gavo daugiau kaip bi
lijoną dolerių. Įmonėje dirba 13.700 
darbininkų. Per sekantį dešimtmetį 
“Algoma” planuoja padidinti gamybą 
iki 5 milijonų tonų, o darbininkų 
skaičių — iki 15.200. Vien tik 1980 
m. įmonės plėtimui bus išleista apie 
150 mil. dolerių.

RAŠANT APIE LIETUVIŲ VEIK
LĄ, reiktų paminėti K. Slyžio laišką, 
išspausdintą vietiniame dienraštyje 
“Sault Star”. Tame laiške, kuris bu
vo pavadintas “We don’t need Rus
sian built cars”, buvo suminėti so
vietinės sistemos vargai, darbininkų 
išnaudojimas, nežmoniški muitai do
vanų siuntiniams iš užsienio ir t.t. 
Pabaigoje pažymėta, kad Kanados 
kviečiai Rusijai yra būtinybė, o rusų 
automobiliai Kanadai visai nereika
lingi. Tokie laiškai atidaro akis ka
nadiečiams, nesusigaudantiems poli
tikoje. Mūsų mieste matyti nemažai 
automobilių “Lada”, pardavinėjamų 
po $4.300. Jais važinėja net ir dide
lius atlyginimus gaunantieji pareigū
nai.

VASARIO 16 MINĖJIMAS buvo 
pradėtas vėliavos pakėlimu prie 
rotušės, dalyvaujant burmistrui, par
tijų kandidatams į federacinį parla
mentą ir kitiems. Susirinko net ke
lios dešimtys lietuvių. Iškilmėje da
lyvavęs vietinio dienraščio korespon
dentas vėliau išspausdino ilgoką pa
sikalbėjimą su kaikuriais tautiečiais 
ir įdėjo nuotrauką. Vakarinėse tele
vizijos žiniose parodyta tautiniais 
drabužiais pasipuošusi Dana Pode- 
rienė ir perduota dalis pokalbio 
su ja.

Vasario 16 d. vakare apylinkės val
dyba surengė minėjimą ukrainiečių 
salėje su vakariene, muzika ir šo
kiais. Gausiai dalyvavo lietuviai ir 
jų bičiuliai kitataučiai. Kor.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

JA Valstybės
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INS

TITUTO Detroito-Windsoro skyrius 
įsteigtas vasario 5 d. Southfielde įvy
kusiame iniciatorių susirinkime. Įva
dinį pranešimą padarė LTI tarybos 
Toronte narė M. Dumčienė iš Wind- 
soro. Instituto skyrius jau kiek anks
čiau buvo suorganizuotas Bostone. 
Detroito-Windsoro skyriaus valdy- 
bon išrinkti: M. Dumčienė, D. Jurgu- 
tienė, A. Butkūnienė, E. Kutkienė ir 
V. Tamošiūnas. Sekantis susirinki
mas numatytas kovo pabaigoje. No
rintieji įsijungti į naujojo skyriaus 
veiklą prašomi skambinti D. Jurgu- 
tienei tel. 553-4428.

VELIONIES JONO STONIO iš 
Lietuvos radiofono atsivežtų plokš
telių bei magnetofoninių įrašų liki
mo klausimą vėl kelia C. Matuzas, šį 
rinkinį įsigijęs su savo broliui “TŽ” 
redakcijai jis atsiuntė Bostono “Ke
leivio” 1978 m. gegužės 9 d. laidoje 
šia tema paskelbtą vedamąjį. Jame 
teigiama, kad J. Stonys išeivijon at
sigabeno apie 300 radiofone įrašytų 
plokštelių ir 380 magnetofono juos
telių. Tai istorinė įvairių transliaci
jų medžiaga, kurioje įamžinta daug 
žymių asmenų bei įvykių. Tarp jų 
yra ir vadinamojo liaudies seimo tra
gikomedija. Tame J. Stonio archyve, 
“Keleivio” duomenimis, buvo ir tri
jų Lietuvos prezidentų kalbos, ir 
Maironio balsas, ir gyvas Vaižganto 
balsas. C. Matuzas nusiskundžia, kad 
jokia išeivijos organizacija ar insti
tucija nenori šio vertingo rinkine 
perimti savo apsaugon, pasirūpinti 
jo atnaujinimu, kad būtų išsaugotas 
ateičiai. Pasak C. Matuzo, rinkiniu 
buvo susidomėjusi senoji VLIKo 
valdyba, netgi parūpinusi sandėlį 
prie Niujorko Kultūros Židinio, bet 
pasikeitus VLIKo valdybai, ta pradi
nė globa buvo atšaukta — rinkinį 
teko parsivežti į savo namų rūsį. At
rodo, niekas lig šiol išsamiai tos ar
chyvinės medžiagos neištyrė, nei 
plokštelių, nei visų juostų neišklau
sė. Būtų sveikintina, kad šio rinki
nio globa susidomėtų Kanados Lie
tuvių Fondas arba JAV Lietuvių 
Fondas bei kitos centrinės organiza
cijos. Atsiliepimų laukia C. Matuzas, 
107-33 117 St., Richmond Hill, NY 
11419, USA.

DAUŽVARDŽIO FONDAS Čikago
je kasmet skiria premijas jaunie
siems spaudos ir radijo bendradar
biams. Pajamos gaunamos iš tradici
nių spaudos balių. Kadangi pernykš
tį balių Čikagoje sukliudė sniego 
audra, lėšų premijoms buvo gauta 
iš Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos. Dėl jų ribotumo iš 
šiemetinių premijų buvo išjungti fo
tografai ir radijo darbuotojai. Pir
moji $100 premija paskirta “Pasau
lio Lietuvio” bendradarbiui Linui 
Rimkui; antrosios po $75: “Darbinin
ko” bendradarbei Vidai Šlapelytei, 
“Europos Lietuvio” ir “Šaltinio” — 
Onutei Virbickaitei, “Draugo” — 
Agnei Katiliškytei, “Pasaulio Lietu
vio” — Linui Kojeliui; trečiosios po 
S50: Australijoje gyvenančiai “Skau
tų Aido” bendradarbei Viltei Arai- 
tei, “Europos Lietuvio” — Jonui 
Podvolskiui Anglijoje, “šaltinio”
— Sauliui Kubiliui Anglijoje, “Mū
sų Lietuvos” — Sandrai Saldytei 
Brazilijoje, “Draugo” — Ritai Neve- 
rauskaitei Detroite; kolektyvinės 
$75 premijos: “Ateities” redakto
riams dr. Linui ir Romui Sidriams, 
Sauliui Kupriui, suredagavusiems po 
vieną šio žurnalo numerį, Australi
jos “Tėviškės Aidų” bendradarbėms
— Loretai Cižauskaitei, Levutei Keb
lytei ir Dainai Balnionytei. Grupė 
spaudos darbuotojų gavo garbės pa
žymėjimus ir knygą “Žurnalistika”.

VINCAS RASTENIS, žurnalistas, 
visuomenininkas ir politikas, sausio 
16 d. atšventė deimantinę savo am
žiaus sukaktį. Jis yra kilęs iš Salako 
ir Dūkšto apylinkių gražiajame Za
rasų krašte, baigęs teisės studijas 
Kauno universitete, konstitucinės ir 
tarptautinės teisės studijas gilinęs 
Vienos universitete. Pradžioje reiš
kėsi ateitininkų eilėse, vėliau perėjo 
pas tautininkus, kur jam 1931-35 m. 
teko būti Lietuvių Tautininkų Są
jungos gen. sekretorium. Panašias 
pareigas 1930-34 m. ėjo ir Lietuvos 
urnalistų Sąjungos valdyboje. Jam 
taipgi teko redaguoti “Vakarų” sa
vaitraštį, būti “Lietuvos Aido” re
dakcijos sekretirium. Išeivijoje 1948- 
51 m. redagavo “Dirvą”, vėliau pa
ruošdavo VLIKo leidžiamą “ELTOS” 
biuletenį Niujorke. 1954-57 m. buvo 
Lietuviii Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninku. Pastaruoju metu pastoviai 
bendradarbiauja Čikagos “Akira
čiuose”, dalyvauja “Šviesos-Santa- 
ros” suvažiavimuose ir aplamai vi
suomeninėje bei politinėje veikloje.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI didžiuo

jasi neperseniausiai įsigyta Lituani
kos stovyklaviete, turinčia beveik 
12 akrų žemės. Iki jos yra pora va
landų kelionės automobiliu. Keleivi
niais autobusais Lituanikos šiuo me
tu neįmanoma pasiekti. Nuo pagrin
dinio plento ją skiria žvyruotas ke
lias. Lituanika yra augštesnėje vie
tovėje nei Sao Paulo miestas — jos 
klimatas vėsus ir vėjuotas. Aplink 
yra daug japonų bei kitų tautybių 
ūkininkų sodybų. Lietuviams Litua
nikoje jau parduoti 59 sklypai, bet 
lig šiol pastatyta tik keletas priva
čių namų. Bendram naudojimui pa
liktame plote yra vadinamasis pik

nikų namas, priklausantis LK Šv. 
Juozapo Bendruomenei ir Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenei. Šis pasta
tas, turintis du nemažus vyrams ir 
moterims skirtus kambarius, kurių 
kiekviename — po 10 dvigubų lovų, 
yra prie gražaus nedidelio miškelio. 
Turi įrengtas prausyklas ir virtu
ves. Didžiulė veranda tinka valgo
majam ir pramogoms, įskaitant šo
kius. LK šv. Juozapo Bendruomenė 
yra pasistatydinusi vadinamuosius 
svečių namus, šiame dideliame pas
tate — keturi svečių kambariai su 
atskiromis prausyklomis, virtuve ir 
nemaža sale. Lituanikon jau įvesta 
elektra ir vandentiekis, kuriam van
duo gaunamas iš artezinio šulinio. 
Tikimasi, kad ateityje Lituanika taps 
nedideliu lietuvišku miesteliu, ku
riame nebus tik lietuviškos švento
vės.

Australiją
MELBURNO LIETUVIŲ NA

MUOSE surengtame Vasario 16 mi
nėjime buvo Įteiktos metinės akade
minės lietuvių korporacijos “Romu
va” premijos abiturientams, lankiu
siems lietuvių kalbos kursus ir sėk
mingai išlaikiusiems egzaminus, už 
kuriuos buvo gautos užskaitos uni
versitetams. Egzaminus išlaikiusiųjų 
sąraše yra keturios lietuvaitės — 
Dona Sadauskaitė, Loreta Čižauskai- 
tė, Lina Tamošaitytė ir Dana Špokai
tė. Joms įteikta po gražiai įrėmintą 
Vytį, kurių kiekvienas vertas po $50. 
Geriausiai egzaminus išlaikiusioji 
dar gavo $60. . _

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ KUNIGŲ SEKRETORIA
TAS, vadovaujamas kun. P. Butkaus, 
Australijos Lietuvių Katalikų Fede
racijos suvažiavime Sydnėjuje turė
jo 26-tąją lietuvių kapelionų konfe
renciją. Pirmiausia buvo priimtas 
kun. dr. P. Bačinsko rekolekcijų bei 
jų išlaidų padengimo planas. Jas 
ves mons. V. Balčiūnas, svečias iš 
JAV. 1978 m. sekretoriatas buvo nu
taręs leisti Australijos lietuvių kata
likų sielovados metraštį, bet nieko 
konkretaus ligi šiol nėra padaryta, 
nes trūksta jėgų. Kilo mintis tą met
raštį leisti kartu su AL Katalikų Fe
deracija. Aptartas tolimojo Pertho 
sielovados klausimas. Šią lietuvių 
koloniją bent kas pusmetis turėtų 
aplankyti kunigas. Geriausia būtų 
Įjungti kun. J. Gaideli, SJ, kuris ten 
reguliariai lanko latvius katalikus. 
Svarstyta parama Lietuvos Tikinčių
jų Teisėms Ginti Komitetui, siūlyta 
Australijos lietuvių kapelionams su
sirašinėti su jo nariais. Religinėn 
šalpon geriausiai būtų įsijungti per 
kun. K. Pugevičių — LK Religinės 
Šalpos veikėją JAV-se. AL Kunigų 
sekretoriatas taipgi nutarė Įsijungti 
į Pasaulio Lietuvių Katalikų Kunigų 
Vienybe, kuri buvo įsteigta 1975 m. 
birželio 29-30 d.d. Romoje. Netru
kus tikimasi gauti šios organizacijos 
Įstatus bei žiniaraščius. Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos dva
sios vadu vėl patvirtintas kun. Pr. 
Vaseris.

Britanija
DR. A. ŠTROMO LAIŠKĄ, smer

kiantį A. Sacharovo ištrėmimą iš 
Maskvos į Gorkį, vasario 2 d. paskel
bė dienraštis “The Times”. Juo atsi
kertama į M. Binyono pareiškimą 
sausio 25 d. laidoje, kad šis A. Sa
charovo ištrėmimas buvo teisėtas, 
vykdomas pagal galiojančias admi
nistracijos taisykles. Dr. A. Štromas 
priminė M. Binyonui Sovietų Sąjun
gos konstituciją, pagal kurią niekas 
negali būti baudžiamas be teismo 
sprendimo.

FOTOGRAFŲ GALERIJA Londo
ne vasario 7 — kovo 2 d.d. surengė 
Lietuvos fotografų meninių nuotrau
kų parodą. Reklaminiai plakatai tu
rėjo įrašą “Lithuanian Photogra
phy”. Su 93 nuotraukom parodoje 
dalyvavo žymieji Lietuvos fotogra
fai — R. Rakauskas, A. Macijauskas, 
M. Baranauskas, J. Vaicekauskas, A. 
Sutkus, A. Kimčius, R. Dikavičius. 
Jie susilaukė tarptautinio pripažini
mo. Mažiau žinomi — I. Giedraitie
nė, V. Straukas, V. Stanionienė, R. 
Juškelis, J. Kalvelis, V. Šonta, P. 
Požerskis, V. Butyrinas ir V. Kopeš- 
kovas. Nuotraukas parodai atrinko 
Amsterdamo “Canon” galerijoje dir
bantis Lorenzo Merlo. Parodos ati
daryme dalyvavo apie 150 asmenų. 
Jiems buvo išdalinta informacinė 
medžiaga apie pokarinį Lietuvos fo
tografų stilių, jų parodas bei suva
žiavimus.

Prancūzija
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Pary

žiaus lietuviai vasario 23 d. pradėjo 
Mišiomis, kurias koncelebravo Pary
žiaus arkivyskupijos imigrantų sie
lovados vedėjai — kūn B. Le Blanc 
ir kun. P. Gibert. Pačiame minėjime 
kalbėjo: buvęs Prancūzijos ambasa
dorius ir Prancūzų-Baltiečių Draugi
jos pirm. Bertrand de la Sabliere, 
Prancūzijos Lietuvių Jaunimo sekr. 
Karolina Masiulytė ir Tarptautinės 
Amnestijos atstovas. Meninėje pro
gramoje dalyvavo: pianistas Daniel 
Matore, lietuvių poezijos deklama
toriai — Danutė Kristo-Hermann, 
Žaneta Konde, Daina Bačkytė ir Vin
cas Gailius. Jaunimas taipgi padaina
vo keletą lietuvių liaudies dainų. Mi
nėjimas, kurį surengė Prancūzijos 
LB valdyba, vadovaujama pirm, kun., 
J. Petrošiaus, užbaigtas šeimyninė
mis vaišėmis.

I



KLB Hamiltono apylinkės pirm. M. Gudinskas priima miesto burmistro raš
tą, skelbiantį vasario 16 Lietuvos Diena Nuotr. J. Miltenio
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$100: Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas; $42: J. Stalioraitis; $30: 
Pr. Baltuonis; $28: V. Baubinienė; 
$26: Regina Geidukytė, Petras Ma
lis; $25: A. Rudokas, KLB Delhi apy
linkės valdyba, St.Shepetys; $21: Ve
ronika Petruškevičienė; $20: Petras 
Petrėnas, Albina Jessen (Mrs.), K. 
Matkevičius; $16: J. Burkschat; $15: 
V. Lenauskas, J. Demikis; $14: B. 
Pranskus; $11: P. Kovelis, A. Pau
lius, Pranė Balandienė, D. ir V. Plis- 
kevičiai, Koste Roman (Mrs.), A. Ju
zeliūnas.

$10: Algis čiužas, Jonas Leveris, 
J. Pargauskas, Paulius ir Rūta Stan- 
kai, K. Graudienė, P. Lapienis, St. 
Pilipavičius, K. Račiūnas, Julija Mic
kus, S. Jasaitienė, J. Astas, Petras 
Styra, J. Kirvaitis, L. Valiukas, Pet
ras Žemaitis.

$7: K. Rickienė; $6: kun. A. Pet
raitis, Aleksas Andrulis, M. Masiu- 
lienė, M. Kulokas, Monika Žėkienė, 
J. Butkus, A. Laurinaitis, Nelė Berš- 
kienė, A. Padolskis, Vincas Norkevi
čius, Vincas Trumpa, N. Strazdienė, 
A. Strolienė, M. Januška, J. Stropus, 
A. Jokūbaitis, V. Jasiūnienė, Vincas 
Baliūnas, J. Staškevičius, V. Kėži- 
naitis, J. Skilandžiūnas, A. Lukošius, 
St. Kiršinąs, J. Kubiliūnas, E. Bene- 
tis, G. Kudžmienė, D. Vizbaras, Pr. 
Budvidis, J. Januška, J. Maskelis, 
Petras Gruodis, Monika Jasionytė.

$5: V. Mamaitis, S. Martinaitienė, 
J. Žadeikis, Vyt. šadreika, J. Andra- 
šiūnas, E. Karosienė; $4: E. Šlekys,
J. Rutkauskas, P. Pįkevičius; $3: T. 
Janukėnas, T. Anderson, J. Grauži
nis, H. Chvedukas, St. R. Vaštokas, 
S. Jokubilius; $2: A. Garbas, L. Mer
kelis, G. Sinkevičienė, P. Grigas, P. 
Čiurlys, G. Vidmantas.

$1: A. Bentnorius, B. Balaišis, J. 
Žvirblis, K. Zauka, E. Kvederiėnė, 
P. Vilutis, A. Patašius, V. Verbickas,
K. Stankus, P. Stosienė, E. Fedaras, 
Vladas Balys, J.Matuliauskas, J.Var- 
kavičius, S. Bilevičienė, A. Gačionis,
C. Matis (Mrs.), A. Sprainaitis, V. 
Marcinkevičius, J. Mockaitis, T. Bu
rokas, A. Pašilienė, O. Ziminskienė, 
V. Platakis, J. Radzevičius, J. Ali
šauskas, Ig. Vilimas, A. Kanapka, 
A. Smolskis, J. Černiauskienė, K. 
Rulys, O. Radzevičius, VI. žemaitis,
V. Sirvydas, O. Kačinskienė, E. Lutz 
(Mrs.), O. Mašalienė, J. Waitkus, B. 
Petkevičius, A. Masys, Pr. Vilimas, 
P. Jurėnas, A. Dziakonas, V. Timo- 
šenko.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$34: P. Lukošius; $30: M. Kizis; $25: 
Izidorius Antanaitis, P. Augaitis, R. 
Prociw (Mrs.), Antanas, Rugys, Bro
nius Liškauskas, S. Kazlowski; $22: 
Julius Oscila.

$20: A. Saladžius, A. Rukšys, Ade
lė Vapsvienė, J. Stukas, V. Kecorius, 
Vyt. Montvilas, Leonas Adomavičius, 
Juozas Dičpetris, Algis čiužas, And
rius Daugirdas, Br. Strikaitis, Juozas 
Budreika, J. Uogintas, A. Šiaučiūnas, 
Br. Saulėnas, A. Smilgys, Eliz. Mar
dosienė, Jonas Paršeliūnas, A. Mar
kevičius, A. Trinkūnas, V. Šipelis, 
Č. Rickevičius, F. Noreika, V. Simo
naitis, Mindaugas Šelmys, Antanas 
Petrauskas, P. Pargauskas, J. Petraus
kas, L. Skripkutė, M. Žemaitienė, 
Petras Petrėnas, VI. Kriaučeliūnas, 
S. Ignatavičius, Ant. Petraitis, Anta
nas Musteikis, A. Iškauskas, P. Bul-, 
kė, dr. Jonas Yčas, Vyt. Bilevičius, E. 
Lengnikas, Anelė Ališauskienė, B. 
Misius, J. Mickus, St. Dalius, VI. 
Stabačinskas, Mykolas Vaišvila, An
tanas Laurinaitis, dr. E. Malkus, Vy
tautas Strimaitis, Kostas Strikaitis, 
sesuo M. Palmira, Jonas Talandis, A. 
Žilėnas, St. Astrauskas, J. Sakalas, 
Stasė Šukaitienė. J. Girdauskas, P. 
Skablauskas, H. Šiaurys, Juozas Ki- 
zas, Leonas Rudaitis, kun. A. Sabas, 
A. Juozapavičius, V. Kezys, Alf. Tu
mas, J. Demikis, J. Ročys, J. Braz- 
lauskas, Pranas Linkevičius, Albinas 
Mažeika, I. Samall (Mrs.), St. Urban- 
tas, Natalija Nevulis, Petras Sidaras, 
K. činčikas, Antanas Svirplys, dr. P. 
Vytė, J. V. Danys, V. Ikasala, R. ir
D. Sondos, O. Balaišienė, Rūta M. 
Giršienė, Jonas Steiblys, St. Gotshel- 
das, S. Zatorskienė, Soeur Maria Va
lentina, J. Stalioraitis, G. Thepen 
(Mrs.), J. Sendžikas, A. Matulionis,
VI. Vaišvila, S. Veiverys, K. Matke
vičius, A. Sagevičius, Jonas Ažubalis, 
St. Juknevičius, Vacys Abramavičius, 
K. Gudinskas, J. Mackevičius, Juozas 
Bakša, P. Grunskis, Iz. Kandrotienė, 
Vyt. Taseckas, V. Janulevičius, Kazys 

Majauskas, dr. B. Vidugiris, Pr. Bal
tuonis, N. Kardelis, Domas Jurkus, 
Vacys Rociūnas, A. Prialgauskas, 
Vyt. Vaičiūnas, P. Skučas, Domas 
šiurna, A. šalčiūnas, B. Pranskus, 
dr. A. Šležas, Aldona Gudavičius, A. 
Skardžius, M. K. Marčiukaitis, K. 
Liutkus, J. Laimikis, J. Dransutavi- 
čius, K. Daunys, Br. Milašius, J. Ku- 
prionis, J. Kralikauskas, V. žalnie- 
riūnas, J. Paršelis, J. Govėdas, Pr. 
Augaitis, V. Zentinš (Mrs.), Alb. Sta- 
tulevičius, J. Kasperavičius, Br. Bag
donas, J. Kazlauskas, P. Kitra, A. 
Puidokas, Petras žemaitis, K. Ro- 
žanskas, H. Butkevičius, E. Karosie
nė.

Už dvejus metus rėmėjo prenume
ratą po $20 atsiuntė vysk. A. L. 
Deksnys.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

• Supažindikite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

Kartais didelis projektas 
reikalingas stiprios pagalbos

JEIGU JŪSŲ 
ORGANIZACIJA TURI GERĄ 
PROJEKTĄ ŠIAI VASARAI, 
TAI JAUNIMUI JDARBINTI 

PROGRAMA PADĖS APMOKĖTI 
STUDENTUS, DIRBANČIUS 

TAME PROJEKTE

Ar jūsų organizacija tinkama?
Pastoviai veikiančios nepelno organiza

cijos ir vietinės valdžios gali gauti finansinę 
paramą samdyti studentams.

Kokie turėtų būti projektai?
Norint gauti paramą, projektas turi įdar

binti bent tris studentus nuo šešių iki aštuo
niolikos savaičių tarp gegužės 5 ir rugsėjo 5 
dienos. Pasiūlymai turi būti naudingi dir
bantiem studentam ir vertingi bendruomen- 
nei.

Kokie studentai bus samdomi?
Samdyti galimą augštesniųjų ir viduri

niųjų mokyklų studentus, kurie rudenį yra 
pasiruošę grįžti mokyklon, Kanados pilie
čiai arba pastovūs Kanados gyventojai.

Vasaros programa jaunimui įdarbinti pri
sidės prie atlyginimo pagal provincijos nu

statytą minimalinę normą. Be to, ši progra
ma prisideda prie papildomų projekto išlai
du, išmokėdama kiekvienam tarnautojui iki 
$20 į savaitę.

Ką toliau daryti?
Informaciją ir prašymų blankus siūlo- 

miem projektam galite gauti šiose įstaigose: 
Canada Employement Centres arba Em- 
ployement Development Branch.

Terminas siūlomiem projektam — 
kovo 28 diena

Norint gauti finansinę paramą samdyti 
studentams, reikia įteikti pasiūlymus nevė
liau kaip kovo 28 (pašto antspaudas). Žino
ma, yra geriau jūsų organizacijai įteikti 
pasiūlymą kiek galint anksčiau, bet kovo 
28-oji yra paskutinė diena. Dabar jau laikas 
pajudinti vasaros projektą.

■ db Employment and Emploi et
■ ~ Immigration Canada Immigration Canada

Canada
VISI KARTU GALIME TAI DARYTI ŠIĄ VASARĄ

Žurnalo “Kosmos” 1979 m. gruodžio nr. yra išspausdintas Sigrido Roteringo - Steinbergo straipsnis “Eltern sein ist kein Naturtalent”, kurio santrauka čia pateikiama.Daugelis tėvų mano, kad jie automatiškai pasidarys “geri tėvai”, kai turės vaikų.Daugelio dalykų, reikalingų kasdieniniam gyvenimui, turime mokytis: virti, automobilį vairuoti, rašyti, plaukti, skaičiuoti ir t.t. Tik auklėjimui, atrodo, tai negalioja, nes “visi tėvai” turi Įgimtą talentą.Kol vaikai maži, tėvai turi žinojimo, gyvenimo patirties, atsakomybės, jėgos perteklių. Taigi jie turi galios poziciją, kuri įgalina juos savo vaikus girti ir bausti. Bet kai vaikai paauga ir išvysto savo valią, kuri žymiai skiriasi nuo tėvų, pastarųjų autoritetas, pagristas galios pozicija, susilpnėja.Daugelyje šeimų tėvai bando savo autoritetą ir savo valią rodyti aštriomis bausmėmis. Jaunuoliai, reaguodami Į tai, priešinasi, sukyla, būna abejingi, nutolsta nuo tėvų, neduoda informacijų, palieka tėvų namus.Tai rodo, kad kažkas yra netvarkoje tarp tėvų, vaidinančių “visa žinančių”, “visa galinčių”, “vyriausių vadų” vaidmenį, ir jaunuolių.Pirmiausia reikia paminėti grubią tėvų įsakančią kalbą Suvalkais, kokios jie nevartoja kalbėdami su suaugusiais. Galima sakyti, kad tėvai yra “dvikalbiai”: jie žymiai mandagiau kalba su suaugusiais negu su vaikais (“žemesniais žmonėmis”).Kitą auklėjimo būdą Amerikoje sėkmingai yra pritaikęs amerikietis auklėjimo patarėjas ir psichiatras Thomas Gordonas, parašęs knygą “Šeimos konferencija praktikoje: kaip sprendžiami konfliktai su vaikais.”' Jau beveik 10 metų pagal jo me

todą, vadinamą “šeimos konferencija”, rengiami kursai, kuriuose tėvai mokosi partneriškai spręsti konfliktus. Tokioje konferencijoje paprastai nebūna laimėtojo ir pralaimėtojo — randamas sprendimas, priimtinas visiems dalyvaujantiems.Yra problemų, iškylančių beveik visose šeimose: tai valgymo įpročiai, drabužiai, šukuosena, namų pareigos, mokykla, tvarkos nustatymas.Kaip įprasta, tėvai, norėdami išaiškinti vaikams tam tikrą elgesio būdą, juos bara, peikia, graso, neduoda kišenpinigių, muša, užuot ■ vaikui išaiškinę, kodėl jo elgesys nėra priimtinas tėvams. Vaikams reikia aiškios informacijos, koks jų elgesys yra nepriimtinas ir kodėl.Kitas svarbus aspektas, kurį tėvai dažnai permažai įvertina, yra tas, kad jie yra pavyzdžiai savo vaikams, kurie pamėgdžioja teigiamus ir neigiamus elgesio bruožus. Tėvai tai akivaizdžiai pastebi, kai girdi savo žaidžiančius vaikus, tiksliai vartojant jų keiksmus. Tėvui leidžiami šie stiprūs išsireiškimai, o vaikams draudžiama juos vartoti, nes tai “blogi žodžiai”.Net idealūs tėvai, kurie paprastai yra kantrūs, mandagūs, draugiški, negali visada būti idealu, ir kenčia, kad negali būti tobulu pavyzdžiu savo vaikams.Thomo Gordono siūlomas “konflikto sprendimas be pralaimėtojo” yra žingsnis į partnerišką santykį tarp tėvų ir vaikų. Kai įvyksta konfliktas tarp tėvų ir vaikų, visi susėda kartu ir bendrai bando surasti sprendimą, kuris būtų visiems priimtinas. Svarbu, kad abi pusės galėtų duoti savo pasiūlymus, kurie tada įvertinami. Kiekvienai problemai greičiausiai yra labai daug sprendimų, taip kad iš anksto negalima sprendimų lai

kyti “blogais” arba “idiotiškais”.Pvz. šešerių metų Manfredas nemėgsta daržovių. Jo motina yra įsitikinusi, kad jis privalo valgyti daržoves, nes jose yra svarbūs vitaminai. Motina atsisėda kartu su Manfredu ir jam sako: “Esu susirūpinusi tavimi, nes tu beveik neimi vitaminų, ir bijau, kad tu susirgsi. Tai man būtų papildomas darbas. Ką galime bendrai padaryti, kad ši problema būtų išspręsta?” Manfredas jaučia, kad jį laiko svarbiu ir pirmą kartą paaiškina motinai, kad nemėgsta ypač žiedinių kopūstų ir kitų kopūstų rūšių, kitas daržoves, ypač žalias morkas, mielai valgytų. Susitarta, kad ateityje, kai bus kopūstai, Manfredas turės tyliai paimti morką iš šaldytuvo, ją nuvalyti ir valgyti. Abudu buvo patenkinti šiuo sprendimu.Tėvai turi sutikti su tuo, kad jų vaikų elgesys ir vertybių supratimas nėra toks pat, kaip tėvų. Į vaikus reikia žiūrėti kaip į žmones, reikalaujančius savarankiškumo ir turinčius teisę kitaip gyventi, negu jų tėvai. Kol niekam tuo nepadaroma žalos, vienintelis logiškas pasirinkimas yra priimti tokius dalykus ir būti tolerantiškais. Taip labai daug konfliktų galima padaryti nežalingais.Juo daugiau tėvai įsigyvens į savo vaikus ir juos supras, juo labiau vaikai pasitikės tėvais ir galės išreikšti net ir neigiamus jausmus, kaip įniršimą ant broliuko arba nusivylimą negavus saldumynų. Tėvai turi suprasti, kad ir neigiami jausmai turi savo teises. Kaip suaugusiems, taip ir vaikams bus lengviau, kai galės išreikšti pyktį bei įniršimą ir bus suprasti.Visi tėvai turi leisti savo vaikams išreikšti įniršimą, nusivylimą. Reikia žiūrėti į šiuos jausmus kaip į kažką reikalinga, ką vaikas privalo suvirškinti. Kai tik bandoma atimti nuo vaiko visas problemas, tai reiškia: “Tu negali šios problemos išspręsti be mano pagalbos.” Daugelis tėvų bando vaikui padėti pranešimais, paguoda, paklausimais, dėmesio atitraukimu, patarimais. Bet vaikai privalo mokytis patys spręsti savo problemas, pakelti nusivylimą ir išmokti atsisakyti. Šių užduočių tėvai negali perimti, bet gali palengvinti vaikui šį mokymosi procesą, parodydami supratimą ir toleranciją. Tiktai kai pats vaikas yra aktyvus, gali būti pasiekti siekiamieji auklėjimo tikslai: savigarba, savo vertės žinojimas ir pajėgumas įvykdyti savo nusistatymą.Paruošė: J. Str.

Lietuvis dar 
nelaimėjo

Profesoriui Romui Vaštokui 
iki laimėjimo rinkimuose į 
Kanados parlamentą trūko 

tiktai 1.110 balsųIš paskelbtų galutinių duomenų matyti, kad Hastings — Frontenac, Ont., apylinkėje rinkimus laimėjo konservatorių kandidatas Vankoughnet, gavęs 14.186 balsus. R. Vaštokas surinko 13.076, socialistų kandidatas K. Arsenault — 5.965. Pažymėtina, kad 1979 m. gegu
žės 22 d. toje apylinkėje konservatorių kandidatas gavo 17.- 669 balsus, o R. Vaštokas, liberalų kandidatas — 11.266. Taigi skirtumas buvo 6.403. Šį sykį skirtumas sumažėjo iki 1.110. Tai buvo balsai ūkininkų, nepatenkintų P; E. Trudeau asmeniu. Be to, minėtoji apylinkė yra nuo seno konservatorių tvirtovė ir labai anglosaksiška, kreivai žiūrinti į neanglišką pavardę. Visdėlto R. Vaštokas mano, kad sekantį kartą, kai nebebus Trudeau, jam bus įmanoma laimėti rinkimus ir tapti pirmuoju lietuviu Kanados istorijoje, įžengusiu į krašto parlamentą. Jis jau dabar planuoja pradėti veiklą minėta linkme.Einant į rinkimus, neužtenka būti kandidatu — reikia stipriai pasidarbuoti, turėti didelį talkininkų būrį ir nemažiau rėmėjų. Per praėjusius rinkimus kaiku- rie torontiečiai norėjo suorganizuoti būrį talkininkų Toronte ir nuvažiuoti autobusu į R. Vašto- ko būstinę. Deja, tai nebuvo įmanoma padaryti dėl permažo lietuvių susidomėjimo. Reikia tikėtis, kad sekančiuose Kanados parlamento rinkimuose lietuviai bus aktyvesni — daugiau padės darbu ir lėšomis. Kor.

Padėka

A.a. Onai Rinkevičienei 
mirus,

nuoširdžiai dėkoju: Toronto Prisikėlimo parapijos 
kunigams už šv. Mišias, Rožinį, palydėjimą j amžino 
poilsio vietą Anapilyje ir maldas prie kapo. Dėkoju 
karsto nešėjams, kun. P. Ažubaliui už salę pusryčiams 
ir visiems draugams bei pažįstamiems už gausų dalyva
vimą laidotuvėse, užprašytas šv. Mišias, gėles ir pasa
kytas atsisveikinimo kalbos.

i
Jūsų parodyto nuoširdumo niekada nepamiršiu —

Liūdintis vyras Jonas

AtA
JONUI ALEKSAI

mirus, mielų mūsų narę jo žmonų EMILIJĄ, dukras 
ir visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame —

KLK Moterų Draugijos
Lietuvos Kankinių parapijos 

skyrius

Tauriam lietuviui
AtA JONUI MATULIONIUI

amžinybėn išėjus, žmona ANICETĄ, dukrų JUDITĄ, 
brolį ANTANĄ ir jų šeimas giliai užjaučiame bei 
atsiskyrimo liūdesiu dalinamės —

Dalia Prekerytė-Brovrn
Feli ei jus ir Stasė Prekeriai
Milda ir Jonas Lietuvninkai

Mylimam BROLIUI

Lietuvoje mirus,
"Aukuro" administratoriui K. MIKŠIUI, broliams 
JONUI, BRONIUI ir seseriai ONUTEI reiškiame 
giliausių užuojautų —

"AUKURAS”
Hamilton, Ontario

BRANGIAM TĖVUI
AtA

IPOLITUI JUOZUI STANEVIČIUI 
mirus,

jo sūnų ALFONSĄ — "Talkos" kredito komiteto 
pirmininkų bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas "Talka”

AtA
STEFANIJAI BRAŽINSKIENEI 

Amerikoje mirus,
jos vyrui STASIUI reiškiame gilių užuojautų ir 

kartu liūdime —
H. J. Arcimavičiai

AtA
ELVYRAI SADAUSKIENEI

mirus, jos dukrai GENOVAITEI ir žentui VITUI 
AGURKIAMS reiškiame gilių užuojautą bei kartu 
liūdime —

Pažerūnų šeima
Borusų šeima

AtA I

ELVYRAI SADAUSKIENEI

mirus »

dukteriai GENOVAITEI ir žentui AGURKIAMS

bei kitiems artimiesiems nuoširdžių užuojautą

reiškia

B. Antanaitienė O. Savickienė

K. J. Januškevičiai S. A. Šukaičiai

M. Juodis G. V. Stabingiai

M. Rudokienė E. P. Vaitkai

L i
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'Amerika pirtyje - 
kas autorius ?

O visdėlto abu broliai Vilkutaičiai yra komedijos autoriai!

Auklyba vietoje dailės
Papildant A. Rinkūno straipsnį "Drąsų mokytoją pagerbiant"

PR. NAUJOKAITIS

Į knygos “Tikrasis Keturakis 
ir jo raštai” recenziją, paskelb
tą 1979 m. gruodžio 13 d. “Tė
viškės Žiburiuose”, atsiliepė 
Vilkutaičių bičiulis kalbininkas 
Stasys Barzdukas “TŽ” 1980. I. 
31, pakartodamas B. Gedvilie
nės paskelbtus dialektinius tei
gimus, jokių naujų duomenų 
Juozo Vilkutaičio autorystės 
Įrodymui nepateikiančių, kaltin
damas mane, kad klaidinu skai
tytojus ir jieškau “neatrastos 
Amerikos”. Nesu Juozo Vilku
taičio bei jo vaikų priešas, bet 
man rūpėjo ir rūpi tiesa.

O vardan tiesos reikia visų 
liudininkų parodymus vertinti 
lygiai. Dr. K. Griniaus ir prof. 
P. Leono liudijimus aš laikau 
tikrais ir patikimais. Jie, be 
abejonės, žinojo raštingą, išsila
vinusi Gudelių parapijos ūkinin
ką Juozą VilkutaitĮ. Jie galėjo 
žinoti, kad kaimietis Vilkutaitis 
kūrė žinomą komediją. Aš tikiu 
B. Vilkutaitytės-Gedvilienės tei
gimu, kad J. Vilkutaitis buvo 
sukūręs komediją ir ją parodęs 
žinomam literatui Petrui Matu
laičiui, kuris apie veikalą kritiš
kai pasisakęs.

Toliau knygoje skaitome, kad 
J. Vilkutaitis su tais komedijos 
metmenimis išvyko pas broli 
Antaną į Kaukazą. Autorė rašo, 
kad ten Juozas turėjęs progų 
arčiau pažinti teatrą. Bet savai
me peršasi prielaida, kad rank
raštis pateko į teatro srityje

YURI SHYMKO, gimnazijos mokytojas ir žymus ukrainiečių veikėjas, pa
skirtas Ontario daugiakultūrės tarybos pirmininku. Nuotraukoje Y. Shymko 
kalba lietuviams vienos iškilmės proga Toronte Nuotr. V. Maco

ATLIKITE DABAR!

GAUNANTIEMS 
GARANTUOTU 
PAJAMŲ
PAPILDĄ ARBA 
SANTUOKINIO 
PRIEDĄ
Garantuotų pajamų papildą arba santuokinio 
priedą gausite ir toliau po 1980 metų kovo 31 dienos 
tiktai tada, jei užpildėte ir grąžinote prašymo 
blanką. Išsiųskite jį tuojau pat.

REIKIA PAGALBOS?
Norintieji smulkesnės informacijos arba pagalbos 
prašomi susirasti telefono numerį telefonų knygoje 
arba kreiptis į telefono informaciją, prašant surasti 
numerį artimiausios įstaigos "Income Security 
Program."

Canada
ra v4< Health 
® V C1 and Welfare

LJ iT Canada 

Income Security Programs 
Programmes de la sėcuritė du Revenu

daugiau nusimanančio Antano 
rankas (drama jį traukė, vertė 
L. Tolstojaus draminį veikalą). 
Kaukaze ir gimė jau gerai sce
niškai paruošta, draminę intrigą 
turinti komedija “Amerika pir
tyje”. Rankraštis buvo nusiųstas 
“Ūkininkui” į Tilžę ir 1895 m. 
išleistas atskira knyga.

Petrapilio lietuviams Antanas 
Vilkutaitis buvo gerai pažįsta
mas. Ten visi knygos autoriumi 
laikė Antaną VilkutaitĮ. To fak
to patikimi liudininkai yra žino
mas lietuvių bibliografas Sil
vestras Baltramaitis ir prof. 
Eduardas Volteris. S. Baltra
maitis registravo lietuviškų 
knygų vardus ir autorius, E. 
Volteris, rašydamas vžidinimo 
recenziją, be abejonės, žinojo 
kurio autoriaus veikalą recen
zuoja. Matyt, Petrapilyje buvo 
pagrindo Antaną VilkutaitĮ lai
kyti komedijos autoriumi. Taigi 
mano išvada, padaryta iš pačios 
B. Gedvilienės pateiktų duome
nų, kad gerai parašyta komedija 
gimė iš abiejų brolių bendra
darbiavimo, yra pagrįsta ir lo
gikai neprieštaraujanti, tuo pa
čiu nesumažinanti Juozo Vilku
taičio autorystės garbės, tačiau 
jos neatimant! ir iš Antano Vil
kutaičio, tikrai prikišusio ran
kas prie komedijos rankraščio.

Nors B. Vilkutaitytės-Gedvi
lienės knyga “Tikrasis Ketur
akis ir jo raštai” naujais duome
nimis neparemia Juozo autorys
tės, tačiau savo visuma yra nau
dinga ir labai vertinga knyga.

Santė et 
Bien-ėtre social 
Canada

Rašytojas JUOZAS KRALIKAUSKAS su VANDA KRALIKAUSKIENE “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje. J. 
Kralikauskas laimėjo 1979 m. “Draugo” konkurso premiją už romaną “Po ultimatumo” Nuotr. St. Dabkaus

Septynių premijų rašytojas
Pokalbis su rašytoju J. Kralikausku, laimėjusiu premiją už naujausią romaną "Po ultimatumo"

— Visit pirma leiskite pasvei
kinti su naujausia premija, gau
ta bei laimėta “Draugo” konkur
se, ir kartu paklausti, kelinta gi 
tai premija Jūsų gyvenime?

— Ši premija — septintoji. 
Mano pati pirmoji knygelė buvo 
“Septyni kalavijai”. Premijuo
tieji septyni romanai — irgi ka
lavijai, istoriniai ginklai. Tegu 
ir nevisi lygiai aštrūs, gal ne iš 
lygiai kieto plieno, bet šiaip ar 
taip septyni kalavijai . . . (Esu 
jaugi sakęs, kad mūsų šimtme
tyje knyga yra lietuvio kalavi
jas). Man septyni ■— ypatingai 
reikšmingas skaitmuo. Visąlaik!

— Kokio pobūdžio yra tas 
naujasis Jūsų romanas ir ką 
vaizduoja Į)ei kokias idėjas at
skleidžia?

— “Po ultimatumo” — irgi 
istorinis romanas: atsiremta į 
1937-1954 metų klodą. Kas vaiz
duojama? Jaunų šeimų ir jau
nos valstybės sutriuškinimas. 
Terore gyvybės ar mirties klau
simas. Apie pabaisų siautėjimą. 
Šiurpi tautos drama. Apstu au
tentiškos retrospekcijos. Kokias 
idėjas atskleidžia? Tiksliausiai 
ir pilniausiai atsakys pats roma
nas, kuris balandžio pradžioje 
bus jau išleistas.

— Taigi, ir šis romanas yra 
istorinis, bet vaizduojantis jau 
labai neseną praeitį. Po romano 
“Įkaitę Vilniaus akmenys” atro
dė turėjo sekti tolimesnio ano 
laikotarpio vaizdavimas, bet bu
vo padarytas didelis šuolis į 
naujausius laikus. Kodėl?

— Šis romanas gana ilgai man 
vis nedavė ramybės. Kiek para
šydavau ir atidėdavau, po metų 
kitų vėl dalį — ir vėl atidedu 
ilgokai pertraukai. Galop nu
sprendžiau atsisėsti ir tęsti, kol 
užbaigsiu: jau nei atidėti, nei ki
tą pradėti.

Tai jau ir mano amžininkų 
dramatiška i s t o r i j a. Didžios 
skriaudos metai. Laisvės ir gy
venimo kaina. Netekimo skaus
mas. Smurto ir prievartos pro
blema. čia tikrovė sudėtinges
nė negu Mindaugo ar Mažvydo 
epochų, todėl kiek pakeičiau ro
mano techniką bei pasakojimą. 
Pritaikiau planą bei formą, rū
pindamasis kuo teisingiau, tik
roviškiau ir nuoširdžiau at
skleisti dalyvių vidų sąsajoj su 
įvykiais bei situacijom. Juodraš
tį bebraukydamas, daug atme
čiau, pakeičiau ir perrašiau, ro
manas išėjo švaresnis ir sveikes
nis. Stengiausi pasakyti kuo 
daugiau, bet žodžių — kuo ma
žiau.

— Ar rašant istorinį romaną 
reikia gerokai pasiknisti istori
niuose faktuose, ar gal užtenka 
bendro istorinio fono romano 
eigai?

— Niekad nebuvau užmiršęs, 
kad tiesoje glūdi visa romano 
gyvata bei jėga: teisingame žo
dyje, psichologinėje bei istori
nėje tiesoje. Tai tiesa apie žmo- 

.gų jo laikmetyje: tuometinėje 
bendruomenėje, tuometiname 
kultūros lygyje, ano meto eko
nominėje, socialinėje bei politi
nėje sistemoje ir pasaulėžiūroje. 
Visais amžiais žmogus buvo la
bai aplinkybių sąlygojamas: jis 
gimsta ir gyvena tam tikrame 
luome, kultūriniame klode. Ypa
tingai svarbu pagauti to laikme
čio (amžiaus ar epochos) pasau
lėjautą ir idėjas.

Turėjau atversti daug sunkių 
akmenų, kad pats pamatyčiau, 
kas iš tikrųjų po jais slypi. Ma
no istoriniai romanai pagrįsti 
giliomis ir ilgomis studijomis. 
Istorinis romanas neturėtų 
prieštarauti istoriniams šalti
niams.

Ne įvykių autentiškumas, ne 
faktų svarbumas, o tikrumas 
ano meto nuotaikų, jausmų, 
idėjų, pasaulėjautos bei 
pasaulėžvalgos, žmogaus likimo. 
Dailioji istorinė proza (romanas 
ar apysaka) nėra istorinių įvy
kių iliustracija, nėra gražus is
torijos perpasakojimas. Svar
biausias tikslas — atvaizduoti 
žmogaus vidinį pasaulį; betgi 
tas vidinis pasaulis — ano meto 
(anos epochos) žmogaus. Perso
nažas yra neatsiejamas nuo is
torijos. Patys savaime neegzis
tuoja nei faktai, nei žmonės. Ba
lys Sruoga mokė: “Didelis daik
tas išmokti žiūrėti istorijai į akis 
ir drauge ją justi savyje”. Taigi 
— istoriją justi savyje.

— Ar esate šalininkas istori
nės tikrovės vaizdavimo romane 
ar laisvo polėkio, kuriam rūpi 
ne tiek istorija, kiek romanas?

— Romane istorinė tikrovė 
yra dvilypė: išorinis (buities) 
tikroviškumas ir vidinė tuome
tinio žmogaus tiesa. Aišku, visų 
pirma rūpi romanas, nes rašau 
romaną, o ne istorijos studiją. 
Betgi ... O kas iš tikrųjų yra 
tasai “laisvės polėkis”? Turbūt 
vaizduotė? Taip, be jos nepara
šysi jokio romano, tačiau ji turi 
būti pažabota, kaip ir kiekviena 
vitališka jėga. Jeigu nepažabosi 
ir nesuvaldysi išsistovėjusio er
žilo, netoli benukeliausi: būsi iš
mestas iš balno ar išverstas iš 
brikelės, čia žabokliai (ar žąs
lai) ir yra istoriniai liudijimai, 
kuriuos rašytojas turi gerai ži
noti. Istorija yra prizmė, pro 
kurią romano rašytojas žiūri į 
žmogaus bei tautos likimą.

Koks istorinis būtų pagal lais
vą polėkį tas romanas, jeigu, sa
kysim, Mindaugas rūko pypkę, 
jo Mortos tarnaitė skuta bulves 
(tarnaitė su mėlynom kelnėm ir 
peruku, rūko cigaretę), o Vaiš
vilkas, ko gero, skuta vieškeliu 
į Gardiną ant motociklo (su 
dirbtinos odos striuke, apibriz
gusiais ir lopytais džinsais) . . . 
Mindaugas feminizuotas, jo dra
bužiai iš aksomo ar atlaso, ryš
kių žalios ir violetinės (arba gel
tonos ir juodos) spalvų derinio. 
Morta vampyriška, užsimaukš
linus vyrišką kepurę su snape
liu, aptemptom kelnėm-kojinėm 
su sidabro siūlu, vilkinti tvido 
vienborčiu švarku. Abiejų vei
dai ryškiai nudažyti, tikros kau
kės. šis mūsų karalius tiek di
delis, kiek pažangus, beišiuolai- 
kiškas: triuškina liaudies prie
šus (tai yra feodalus), gina liau
dį nuo buožių ir krikščiony
bės . . .

Taigi ir būtų pagal “laisvąjį 
polėkį”, bet - - -

Dvejus metus esu dirbęs auk
so kasyklose. Tenai labai gerai 
mačiau, kaip giliai slypi auksas. 
Paviršiuj — erdvi atvirybė, lais
vo polėkio platybė, o brangeny
bės — po storais klodais, giliai, 
kvarco bei granito sluogsniuo- 
se . . .

Stojiškai rašiau kietoj tikro
vėj, dirbau lyg anose kasyklose. 
Ir kasdien vis tykojo tas pats 
kasyklinis pavojus: statysi koją, 
o nepataikysi ant skersinio — 
tai ir nugarmėsi . . . laisvame 
polėkyje . . .

— Esate bene dukart lankęsis 
okupuotoje Lietuvoje. Ar tos 
kelionės, kartais skausmingos, 
turėjo kokį ryšį su būsimais 
romanais?

— Taip, didelį ryšį su “Mar
tynu Mažvydu Vilniuje” ir 
“Įkaitusiais Vilniaus akmeni
mis”. Man buvo nepaprastai 
svarbu pakvėpuoti Vilniuje. Is
torinėse vietose vaikščiojau nuo 
ryto iki vakaro, nebesugrįžda- 
mas nė pietų į “Gintarą”. Ėjau 
ir ėjau tomis gatvėmis, gatvelė

mis ir skersgatviais, kur Mar
tyno Mažvydo gyventa ir eita, 
kur Konstantino Sirvydo, Jono 
Jaknavičiaus ir kitų personažų.

Abiejuose minėtuose roma
nuose Vilnius yra veikėjas. 
“Įkaitusiuose Vilniaus akmeny
se” Vilnius yra pagrindinis per
sonažas (ar tegu lygiagretiškas 
Jonui Jaknąvičiui): politiniu, 
kultūriniu, religiniu, buitiniu, 
ekonominiu, socialiniu konteks
tu.

Mano tėviškė buvo augštumo- 
je. Vilniaus pašvaistę dažnai 
naktimis matydavau, augdamas 
metai po metų, Neretai girdė
davau tėvus ir kaimynus šne
kant apie Vilnių, Kalvarijas ir 
Aušros Vartus. Žiūrėdavau į 
Vilniaus “pazarėlį”, kaip į ko
kią didelę mįslę, paslaptį.

Nūnai tik ištirpdamas Vilniu
je, susiliedamas su Vilniumi te
galėjau persikūnyti į Martyną 
Mažvydą, Konstantiną Sirvydą, 
Joną Jaknavičių, t.y. autorius 
galėjo pasišalinti (“išnykti”) ir 
leisti personažams gyventi sava
rankiškai (tariamai kaip jie yra 
anuomet gyvenę, kalbėję, mąs
tę, jautę, veikę).

— Atidavęs romaną į skai
tytojų rankas, turbūt susilaukia
te įvairių vertinimų iš eilinių 
tautiečių ir kritikų. Kaip pri
imate jų pastabas — lengvai, 
jautriai, šypsodamasis ar rūs
taudamas? Ar iš viso tos pasta
bos būna naudingos autoriui?

— Parašiau dešimt prozos 
knygų, septynios premijuotos, 
betgi nemanau, kad bent viena 
yra suvis tobula, visiškai be jo
kio trūkumėlio. Ypač kai jau iš
leistą skaitau, regiu, kurioj vie
toj ir kas galėjo būti stipriau. 
Tad jeigu recenzentas (ar saky
kim kritikas) rimtai nagrinėja 
ir sveria, bemaž nesinervinu: 
juk teisybę sako, tokia kritiko 
ir priedermė bei misija. Sten
giausi, kaipgi ne, kuo geriau 
parašyti, bet jeigu kur neapsi
žiūrėjau, paskubėjau, suklydau, 
ko gi dabar pykti ant veidro
džio. Antra vertus, kaip rašyto
jui nelengva išvengti klaidos, 
taip ir kritikui subjektyvumo.

Ir vaikas pasakys: taip, ne- 
reik nei pykti, nei šypsotis, o 
tik priimti visiškai ramiai. Bet 
jeigu pamatai, kad vieton kri
tinės analizės, rimtos kritikos, 
gilesnio įsijautimo, pagrįstumo 
gudreiva gudragalviauja vis, 
verčiasi blankiom bei nuvalkio
tom frazėm, arogantiškai visus 
įtikinėja, išsityčioja, niekina ta
vo kruopštų, ilgą ir sunkų dar
bą? Vis dėlto! Nenustebk, nenu
sišypsok ar numok, kai užtikęs 
skaitai: “Tačiau yra ir tokių 
plunksnos mylėtojų, kurie . . . 
gi rašo . . . stengdamiesi kiek
viena proga pabrėžti, kokia gra
ži yra gimtoji kalba. Prie pasta
rųjų priklauso Juozas Krali
kauskas.” (Pr. Visvydas, “Drau
gas”, 1979. XII. 22). Taigi tas 
“plunksnos mylėtojas” rašo (jau 
ir aštuntą romaną), vis steng
damasis kiekviena proga pa
brėžti, kokia graži yra gimtoji 
kalba! . . . Pabrėžti! Kiekviena 
proga — ogi tų progų ištisam 
romane!

Ir taip toliau, ir taip vis išra
dingiau: “J. Kralikausko ling
vistinis polėkis kažkaip prašoka 
mūsų šiuolaikines sampratas bei 
pomėgius. Susidaro įspūdis, jog 
rašoma ateičiai. .. Kai kas pa
klaus: kodėl ne šiandienai? O 
todėl, kad šiandien Lietuva yra 
pavergta. J. Kralikausko kny
gos . .. negali pasiekti gauses
nio, imlesnio skaitytojų rato. 
Kaip tik ten toks egzistuoja. Ne 
išeivijoje, o Lietuvoje — pačio
je bolševikų panosėje kaip aki
brokštas pavergėjimas.” — “J. 
Kralikausko romanų ... visokie

J. JAKŠTAS
žinomas pedagogas A. Rin- 

kūnas trumpu straipsniu “TŽ” 
1980 m. 1 nr. priminė pedagogą 
Vaclovą čižiūną, jam pasiekus 
80 m. amžiaus. Straipsnis pra
dedamas nuo pirmos jų abiejų 
pažinties 1926 m. Simano Dau
kanto mokytojų seminarijoje. 
Trumpu žvilgsniu apmetamas 
Čižiūno mokymasis seminarijo
je, jo pedagoginė veikla Lietu
voje ir buitis Amerikoje pasku
tiniais metais.

Skaitant gyvą A. Rinkūno 
apybraižėlę, grižo į mano atmin
tį 1913-14 ir 1914-15 mokslo 
metai vidurinėje Ukmergės mo
kykloje, kur teko mum abiem 
mokytis pirmoje ir antroje kla
sėje. Iš mišrios tautybėmis kla
sės mokinių (lietuvių, lenkų, ru
sų ir žydų) būrio išsiskyrė V. Či- 
žiūnas. Jis darė įspūdį mums, 
mokiniams, ir mokytojams sa
vo visuomet švariu, tvarkingu 
apdaru, ramia elgsena, santūria, 
visuomet apgalvota kalba. Tarp 
mūsų daugumos išdykėlių, ap
sileidėlių Vaclovas švietė gro
žio, padorumo pavyzdžiu.

Visos klasės dėmesio centru 
Čižiūnas tapo savo piešiniais. 
Niekas klasėje nė iš tolo nega
lėjo jam prilygti. Jo piešiniai 
ryškiai išsiskyrė iš mūsų pieši
mo pamokų “peckelynių”. Mat, 
piešimas (kaip ir braižyba, dai
lyraštis) buvo laikomi antraei
liais dalykais, ir už juos net dve
jetukus gavus nebuvo pavojaus 
palikti antriem metam toje pa
čioje klasėje. Kai mūsų senukas 
mokytojas peržiūrėdavo klasės 
“piešinius”, jis sustodavo prie 
Čižiūno kūrybos ir tardavo sau 
“eto iskra božia” (tai Dievo ki
birkštėlė).

Piešiniais pasireiškusiu talen
tu, ypačiai nupieštu kokio caro 
(gal dar ir ne vieno) paveikslu, 
čižiūnas atkreipė dėmesį ir ru
sų mokytojų. Ypač žavėjosi juo 
vienintelė panelė mokytoja mū
sų mokykloje (didelė dabita) 
Nadežda Petrovna Kordunova, 
kuriai Čižiūnas parodė savo ca
ro paveikslą.

Kartą mokytojas barė mus 
mokinius vaikinus už netvarkin

Pavasariškas Tuliukas
DANUTĖ AUGIENĖ

Nors žemė ir visa gamta dar 
apglėbta šalčio ir žiemos, knygų 
pasaulyje štai pavasarėjantys 
ženklai. Tai Ritonės Jotvingy- 
tės “Tuliukas”. Kas jis? Tai pa
saka vaikams. Ji paprasta, kaip 
ir kiekviena diena, jei į ją žvelg
si be džiaugsmo, užmerktom 
akim.

Paėmęs į rankas “Tuliuką”, 
negali sulaikyti šypsnio — ma
lonaus, pasigėrėjančio. Ir nepa
junti, kaip išsprunka žodžiai: “O, 
kaip gražu! Kaip šventiškai pa
sipuošęs vyriausias veikėjas Tu
liukas nuo viršelio žygiuoja į 
vaikų pasaulį.” Su nekantrumu 
verti puslapį po puslapio ir 
klausi, xkas gi taip taikliai, išra
dingai, o kartu natūraliai, pa
prastai, šiltai išpuošė visus Tu- 
liuko draugus ir jį patį? Tai dai
lininkė Diana Gelažiūtė-Kizlaus- 
kienė, jauna menininkė, kurią 
jau pažįstam iš lietuvių vaikų 
laikraštėlio “Eglutė” puslapių. 
Pastaroji knyga “Tuliukas” yra 
kaip ir pirmasis dailininkės pa
sirodymas knygų iliustravime. 
Egzaminas išlaikytas “cum Įau
dė”. . .

patriotiniai, kai kada pernelyg 
naivūs samprotavimai apgaubia 
vos kelias epinio pasakojimo pa
straipas. Praeitį paprastai regi
me nūdienos akimis. Apmąsto
me tolimus istorinius žygius bei 
darbus dabar vartojamomis są
vokomis. Kitaip neįmanoma. Ta
čiau įkvėptasis J. Kralikauskas 
apie mūsų tolimą praeitį bando 
mąstyti nuo dabarties atiteku
siomis sąvokomis . . .“Įkaitę Vil
niaus akmenys” stebina neįpras
ta kalbos elektra.” — “Jei Jak
navičiaus lyriškai kelionei nieko 
neprikiši, tai jo pokalbiai su dė
de Sirvydu yra tik nuogas pa
sišvaistymas erudicija. Matai, 
kad autorius patogiu būdu dai
lina .. . daugindamas romano 
konkursui puslapių kiekį”.

Ir taip Pr. Visvydas vis “stebi
na neįprasta kalbos elektra”. Vi
sa jo groteskinė recenzija iš tik
rųjų — “tik nuogas pasišvaisty
mas erudicija” .. . ir “. .. kai ka
da pernelyg naivūs samprotavi
mai ...” Taigi iš tikrųjų “yra ir 
tokių plunksnos mylėtojų”, 
kaip Pr. Visvydas kalėdiniame 
“Drauge”...

(Bus daugiau) 

gus, suplyšusius apdarus, purvi
nus batus, murzinus veidus, su
sivėlusius plaukus ir rodė pa
vyzdžiu Čižiūną, maždaug taip 
kalbėdamas: “štai, žiūrėkite, Či
žiūnas! Jis dėvi tokius pat dra
bužius, kaip ir jūs, nešioja to
kius pat batus, bet jo apdaro sa
gos gražiai įsiūtos, batai nuvaly
ti, plaukai gražiai sušukuoti. Jis 
visai tvarkingas mokinys.”

Toks išliko mano atmintyje Či
žiūnas nuo vidurinės Ukmergės 
mokyklos laikų. Jis tapo man 
estetinio tipo jaunuolio ir žmo
gaus pavyzdžiu.

Rodos, reikėjo laukti, kad Či
žiūnus tolimesniame gyvenime 
eis savo pašaukimo keliu, t. y., 
atsidės meno studijoms, bet 
taip neįvyko. Karo ir pokario 
gyvenimo sąlygos pakreipė jį į 
pedagoginio darbo sritį. Jau ka
ro metu mokęs savo Kulniškių 
(rodos, Gelvonų parapijos) mo
kykloje, po karo tapo mokytoju 
Ukmergės mokyklų rajone. 
Apie 1920 m. buvo įprasta Uk
mergės apskrities pradžios mo
kyklų mokytojų konferencijose 
ruošti meno parodas, kur moky
tojai pasirodydavo su savo kū
ryba. Į vieną konferenciją atvy
ko pradžios mokyklų departa
mento direktorius Juozas Vo
kietaitis ir jam krito į akį čižiū
no darbai. Jais susižavėjęs, jis 
perkėlė Čižiūną mokytoju į Kau
ną. Čia jis ir pradėjo lankyti Si
mano Daukanto seminariją, į 
kurią 1926 m. atvyko ir A. Rin- 
kūnas. Bagusiam seminariją či- 
žiunui nereikėjo “įsikabinti 
Kaune”, nes jis jau nuo seniau 
ten dirbo.

Tuo būdu mano beveik para
pijietis paaukojo savo talentą 
pamėgtai pedagogikai, jaunuo
menės švietimui. Tai jis ir pats 
prisipažino savo trumputėje au
tobiografijoje kun. J. Prunskio 
išleistame leidinyje “Mano pa
saulėžiūra”. Bet jis ir pedagogi
nėje veikloje iškilo savo dar
bais, kuriuos suminėjo A. Rin- 
kūnas. Į potencialią meno kūry
bą iškeista pedagogika buvo 
taip pat vaisinga. Tuo gali di
džiuotis gabusis mokytojas, 
brandaus amžiaus sulaukęs.

Ritonė Jotvingytė (Elena 
Juknevičienė), eilę metų reda
gavusi “Eglutę”, yra išsidirbusi 
vaikams tinkamą pasakojimo 
metodą, kuriame vyrauja trum
pi sakiniai, aiški mintis. Pasakė
lė neperkrauta įvykiais, o tačiau 
tai visas Ančiuko gyvenimėlis, 
visas jo pasaulėlis, kuriame ga
lime ryškiai pajusti autorės no
rą iškelti meilę motinai (kai Tu
liukas, bijodamas kūdros, “lyg 
jūros”, šoka gelbėti vandenin 
pasinėrusios motinos) ir drau
gystės norą (“Tuliukui ir žąsy
čiui buvo vis tiek, kokiais var
dais juos šaukė. Svarbiausia 
jiems buvo — likti draugais”).

Artėjant Velykoms ir jieškant 
vaikams dovanų, štai jūsų laukia 
“Tuliukas”, šventiškai išsipuo
šęs ir pavasariškai čiauškantis. 
•Jo autorė — Ritonė Jotvingytė. 
Iliustravo Diana Gelažiūtė — 
Kizlauskienė. Išleido Elena J. 
Stankevičiūtė — Juknevičienė. 
Kalbą taisė Elena Songinienė. 
Išdėstymas ir meninė priežiūra 
Dianos Kizlauskienės. Spaudė 
Mykolo Morkūno spaustuvė, 
3001 West 59th Street, Chicago, 
Illinois, USA. Tiražas 1000 egz. 
1979 Vaiko Metai. Kaina — $3.

Dail. DAGIO skulptūra, ilgai stovė
jusi ant jo namų garažo Toronte, 
praėjusį rudenį dingo — buvo pa
vogta drauge su kita skulptūra, su
pinta iš vario juostų. Iki šiol iš dail. 
Dagio buvo pavogtos 27 skulptūros



Persitvarkęs Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras su savo naująja dirigente muz! Darija Deksnyte-Powell. Jis 
kas sekmadienį gieda 10 v. pamaldose, dažnai atlieka menines programas vietos lietuvių šventėse ir išvažiuoja 
gastrolėm į kitas vietoves Nuotr. J. Miltenio

Tėviškės Žiburiai • 1980. III. 6 — Nr. 10 (1569) • psl. 7

□ h III im| J£ VEIKLOJE

Neregėtų miestų muzika
J. KUZMICKIS

« Nevienas rašytojas, mūsų gy
venimui nusistovėjus naujose 
sąlygose, pasišauna sukurti gy
vą, psichologiškai pagristą da
barties tautieti. Svetimi kraštai, 
svetimi žmonės, naujos tradici
jos ir polinkis vis geriau Įsikurti 
išsitiesia turtinga panorama, ne- 
šykštinčia nesibaigiančio rašalo 
rašyti, kurti vaizduoti.

Pervertinamos vertybės, klai
džiojimas tamsiuose šaligatviuo
se, dideliu tempu besikeičian
čios idėjos ir žmonės, o taipgi 
pasąmonėje tūnantis ramus, pa
prastas iš Lietuvos atsineštų at
siminimų Įvaizdys išsiskleidžia 
didžiule drobule, gundančia 
šviesiomis ar tamsiomis spalvo
mis perkelti Į ją gaivališką, pil
nakraujį šių laikų žmogų.

Algirdas Landsbergis, jau 
1954 m. “Kelionės” romanu at
skleidęs gyvo bendraamžiaus 
lietuvio Juliaus, atsidūrusio ne
įprastose gyvenimo aplinkybė
se, psichologiškai pagristą cha
rakterį, vėliau analizavęs žmo
gaus dvasios turiningas kreives 
novelėse ir dramose, vėl mus 
apdovanojo brandžia novelių 
knyga — “Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus”.

Autoriaus dėmesį nuolat pa
traukia turininga, bet ir proble
matiška dabartis, pakišanti visą 
eilę aktualių klausimų: kaip 
jaučiasi dėl duonos kąsnio par
sidavęs seklys, ką išgyvena jaus
mu besivadovavęs žmonos ap
viltas jaunuolis, kokiu būdu nu
slysta jauna Lietuvos atžala, 
įkritusi į viliojantį Amerikos 
katilą ir pan.

“Ideologinis instruktažas”
Tokioms problemoms spręsti 

gal geriausiai tinka novelės žan
ras, kuriam būdinga vieninga 
kompozicija, besikoncentruojan- 
ti apie ryškų konfliktą ir suve
danti visą kūrinį į netikėtą ato
mazgą.

“Dainos gimimo” seklys, at
vykęs su Vilniaus “šauklio” 
choru į Vali jos festivalį, intri
guoja vidine įtampa ir feljeto- 
nišku naivumu: kiekviename 
žingsnyje pastebėdamas buržua
zijos žvalgus, saviškių “ideologi
nį žalumą” ir pagundas pabėgti, 
pats savo Katrytei žada parvežti 
“nailonų ir parikų”, prisiminda
mas ir kitus, nes, “kai tik suži
no, kad į užsienį, tuoj sąrašus 
grūda ko parvežt-, lyg aš kokia 
skraidžiojanti prekybos bazė, o 
jei neparveši, nebekalbės!” De
ja, įpusėjus lietuvių choro dai
nai, vienas choristas ją staiga 
pertraukia savo paties daina, o 
grupės vadovas spaudai pareiš
kia, kad choristas užsinuodijęs 
maistu. Kiekvieną skyrių, tarsi 
koks priegiesmis, užbaigia sek
lio sąžinės graužimas, atsimi
nus jo nukankintą partizaną.

Feljetoniškas seklys, anksčiau 
buvęs samdinio vaikas, o dabar 
žvilgsniu drebinąs du tuzinus 
choristų, yra bevalis prisiplakė
lis, drebąs dėl savo kailio: žmo
gus be nugarkaulio. Kartkartė
mis jo sąmonėje švysteli lietu
viška sąmonė, laisvės idėja, tau
tinė savigarba, bet visa užgožia 
rusišku žargonu įteigtas “ideo
loginis instruktažas”.

Jėzuito rezignacija
Savaip savo gyvenimo kelio 

jieško ir “Dueto moters balsui 
ir muzikui Venecijoje” novelės 
Selenas. Ir jis bažnyčios ir tau
tinės bendruomenės “ideologi
nio instruktažo” įtakoje, emi
gravęs į JAV, stoja Į jėzuitų 
vienuolyną, klausydamas išpa
žinties įsimyli jaunutės Klaudi- 
nės “tyros muzikos” balsą, me
ta vienuolyną, veda, o po penkių 

mėnesių “ji pareiškia norinti 
skirtis”. Įširdęs jaunuolis nuse
ka paskui žmoną ir jos meilužį į 
Veneciją, pasišovęs “išrėkti jai 
į akis savo nuoskaudą ir jos pa
darytą baisiąją neteisybę”, bet, 
dar kartą išgirdęs jos balsą, pa
sijunta apsirikęs: dabar lengvai 
jos kūną atiduoda dantistui, tik 
jos balso atsiminimo “niekas iš 
jo negalės atimti”. Nebetikėda
mas į pragarą, dabar jis žino, 
kur yra rojus: vaikystės vakarą 
išgirsto mokytojo smuiko fra
zės sąlytyje su pirmąkart išgirs
tu Klaudetės balsu.

Pamaldaus ministranto, buvu
sio jėzuito, vedusio ir atsiskyru
sio vyro konfliktai bei evoliuci
ja subėga į rezignaciją ir tam 
tikra prasme primena “ideolo
giniam instruktažui” rezignavu
sį seklį. Giliau neišgyvenęs vie
nuolyno palikimo konflikto, į 
tariamąjį skyrybų konfliktą 
taipgi numoja ranka, pasiten
kindamas moters ir smuiko due
to fetišu.

Jausmų laužtinė
Į Seleną panaši ir “Sinjoros 

su katėm” novelės Aurelija Vai
dilaitė, “klusniai sekusi” myli
mojo Džordžo nurodymus Ro
moje. Ji; savarankiška mergina, 
“niekad nesijautė kalta, pateku
si jo lovon”. Tačiau, pastebėjusi 
Džordžo “iššaukiančią šypseną” 
prancūzei, kuri žvalgydamasi 
“akimis ieškojo Džordžo”, ir 
išgirdusi ploną balselį viduje — 
“aš nežinau, ką reiškia pavy
das”, visdėlto pasiduoda naujam 
jausmui ir, palikusi Džordžą, se
ka paskui klaidžiojančią katę. 
Už Livijos gyvenvietės “Magna 
Mater, Ephesus” įrašas sujudi
na visą vidų, atgamina praeitį, 
ir ji nusilenkia Kibelei, žemės 
deivei: “Aurelija dabar žinojo, 
ką daryti. Atvykusi į Romą jau
nos amerikietės — lietuvaitės 
kevale, ji turi susigrąžinti Di
džiosios Motinos kunigės stotą”. 
Persikeitusi Aurelija palieka 
Romoje Džordžą, nubaudusi 
kaip deivė neištikima piemenį 
Attį.

Kaip Seleną balso ir smuiko 
dueto, taip Aureliją Didžiosios 
Motinos kunigės stoto idėjos 
lengvai užpildo tariamosios mei
lės tuštumą.

Vertikalinė rašytojo linija, 
iki šiol kilusi nuo veikėjų jau
nystės klaidų į susirastų idealų 
augštumas, staiga užlūžta. “Dan
gūs tuštėja, dangūs pildosi” no
velės Danguolė susigūžia: moki
nukės susižavėjimas portorikie- 
čiu Tony atsimuša į tradicinės 
motinos Adelės stabdį. Nesulau
kusi pritarimo ir supratimo, mo
tinos įteigta katekizuoti ateistų 
sūnelį Petruką (“Kiek ji pati 
dar tiki, į ką?”), rikteli savo su
glumusiam mokinukui, kad 
“Dievo nėra”, ir palieka jam 
“bedievio dangaus” iliuziją.

Ir Danguolės, ir Petruko vi
daus konfliktai, įsitempę iki 
kraštutinumo, baigiasi netikėta 
atomazga. Į tą konfliktą Adelės 
įpainiotas Dievas, atrodo, neten
ka dviejų jaunų sielų.

Užlūžta vertikalinis skrydis, 
sustabdytas emociniam impul
sui pasidavusių veikėjų.

Prabangos pagundos
Vertikalinė skrydžio linija 

dar žemiau nusvyra “Tyrone 
Power ir Martin Fierro plačia
jame ekrane” novelėje, kuri iš 
tikrųjų atitinka autoriaus mini
mą iš celiuloido padarytą filmą, 
lengvai gaisro liepsnos sunaiki
namą.

Skaistė, atvykusi su motina iš 
Lietuvos į JAV pas tėvą, nenori 
nei mokytis, nei dirbti: “Ji at
vyko į Ameriką ne savo rožinio 
veido eikvoti požeminiuose 

traukiniuose ir prirūkytose 
įstaigose, bet pasinerti į holly- 
woodini liuksusą”. Su svyruo
jančia linija ir ji marma žemyn: 
Tyrone Power užhipnotizuota, 
puola gyvanašliui “perukų mag
natui” į glėbį ir po “kruvino 
aborto” širsta, kai darbininkai 
ją užkalbina. Lygiagrečiai slen
kantis Rodriguez “filmas” bai
giasi gauruotu gaisro debesiu.

“Trys psichiatrai pienių lau
ke” novelė su nė vieno neatspė
jama Jūra — “gera medžiaga 
rašytojui”: “Jie galės dėtis vis
ką žinantys, bet jie turės prisi
pažint, kad taip nėra, turės pa
likti jos paslaptį jai”. A. Lands
bergio teisingai pasakyta: skai
tytojai susidomėję stebės nove
lių veikėjų skubėjimą “per lūž
tantį ledą” ir galvos, kur ir dėl 
ko jie taip eratiškai veržiasi su 
“rašytoju M, besilankančiu N 
mieste”.

Neregėti miestai ir žmonės
A. Landsbergio novelės nėra 

tradicinės nei turinio, nei struk
tūros atžvilgiu, o naujos, pro
blematiškos. Rausdamasis žmo
nių buities gelmėse, autorius at
skleidžia įdomius psichikos 
sluogsnius, kurie literatūriškai 
vra nauji ir aktualūs. Vengda
mas paviršutiniškumo, įrodo, 
koks sudėtingas ir paslaptingas 
žmogus, kurio pažinti net psi
chiatrai neįstengia.

Rašytojo veikėjai — ir Sele
nas, ir Aurelija, ir Danguolė, ir 
Skaistė, ir net rašytojas M — 
savo gyvenimo kelių jieško pa
tys, sudarydami savitą santykį 
su aplinka ir pasauliu. Patys iš
gyvendami gyvenimo pakištą 
sudėtingą tikrovę, mokėdami di
delę kainą, pradeda pažinti ne
išvengiamas problemas, steng
damiesi įsiglausti į mįslingą lai
ko ir įvykių slinktį. Jų vidaus 
konflikte dvi priešingybės: jieš- 
kodami savęs, kurdami savo 
ateitį, visdėlto nori naudotis gy
venimu, pamesdami kelią dėl 
siauro takelio.

Tų veikėjų gyvenimas — tar
si akademinės pratybos, kurių 
eigoje atsimušama į besikeičian
čią tikrovę. Viso to įtakoje net 
gerai žinomos sąvokos — meilė, 
ištikimybė, principingumas — 
taip suniokojamos, kad netenka 
pirmykščio spindesio.

Struktūriniu atžvilgiu rašyto
jas stengiasi atskleisti pilnuti
nius vaizdus, griebdamasis ašt
rios, kartais grubios (plg. 8, 34 
ar 117 psl.), palyginimais nu
austos kalbos ir turinį išryški
nančių įvykių gausos. Anglų 
kritikas D. Holloway priminė, 
esą žmonės vartoja grubią kal
bą tikrovėje, ir būtų absurdiška 
nevartoti jos realistinėje nove
lėje ar dramoje: “Tačiau iš tik
rųjų tikras realizmas realizmo 
labui yra desperatiškai nuobo
dus”.

Novelių žodynas palyginti 
turtingas, bet palikta korektū
ros klaidų (burės, stebuklas, se
nai, šūsnis) ir perdaug kablelių.

Algirdas Landsbergis, MUZIKA 
ĮŽENGIANT Į NEREGĖTUS 
MIESTUS. Novelės. Išleido “Atei
tis”. Aplankas Nijolės Palubins- 
kienės. 1979 m., 124 psl. Kaina 
— $6.00.

“Merkelis 
Giedraitis” - 

nauja knyga apie šį didvyri ir 
jo nuostabius laikus; gaunama 
pas platintojus ir tiesiai iš 

leidyklos:
Amberiand Publishing Co., . 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.

Kaina: $7.00 minkštais virše
liais, $11.00 — kietais.

“Amerika pirtyje” 
neišeina iš pirties

VYT. SIRVYDAS

Kai atsiranda dvi priešingos 
nuomonės apie dalyką, uždavi
nys yra nustatyti tiesą. Mūsų 
literatūros istorijoje susidarė 
mįslė, kas iš tikrųjų parašė gar
siąją komediją “Amerika pirty
je”. Turime du kandidatu, du iš 
valstiečių iškilusiu broliu — in
žinierių Antaną Vilkutaitį ir tei- 
sėju-notaru pasidariusį Juozą. 
Abiejų pusių faktus teko nu
šviesti straipsniu “Dirvoje” 
1977 m. vasario 3 d. ir recenzi
joje Juozo dukters Birutės Ged
vilienės knygos “Tikrasis Ke
turakis” “Vienybėje” 1979 m. 
gruodžio 7, 21 d. d. ir 1980 m. 
sausio 4 d.

Stasys Barzdukas, atrodo, šito 
nežinojo, rašydamas priekaištus 
Pranui Naujokaičiui “Tėviškės 
Žiburiuose” 1980 m. sausio 31 
d. Jis mano, jog yra “abejotini 
liudininkai, pvz., Amerikoje gy
venęs ir Darbininko slapyvar
džiu pasirašinėjęs nežinomas au
torius ir Rusijoje gyvenę prof. 
E. Volteris ir Silvestras Baltra- 
maitis — Žiemkentis”.

St. Barzdukui nežinomas Dar
bininkas, atrodo, be abejojimo, 
bus buvęs “Vienybės Lietuv
ninkų” bendradarbis, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje įstei
gėjas ir jauno Jono Šliūpo drau
gas — bendradarbis Pijus Pa- 
seckas. Dr. Juozo Kriaučiūno 
dėka pavyko iš ALKOS archyvo 
gauti nuorašą Darbininko rašto 
“Vienybėje Lietuvninkų” (1903 
m. 44 nr.). Jame iškeliamas 
stambus Antano Vilkutaičio, 
kaip rašytojo, Įnašas “Vienybė
je Lietuvninkų” Gulbiniškių 
Keturakio ir Keturakio slapy
vardžiais (šalia kitų). Ten ran
dame ir nedviprasmį pareiški
mą, kad Antanas yra komedijos 
autorius. Darbininkas sako su 
juo pats susitikęs per vestuves 
šio tėviškėje (bene 1888 m.?). 
Sako Antanas ruošėsi vykti į 
institutą Petrapilyje. Darbinin
ko raštas įrodo jį buvus gana 
augšto išsilavinimo lietuvio, pla
čių pažiūrų ir nelinkusio rašyti, 
ko nežinojo ar kas ant seilės už
eina. :i_

St. Barzdukas, kaip ir B. Ged
vilienė, remiasi dr. Kazio Gri
niaus ir teisininko Petro Leono 
žodžiais. Jis sako: “Kas kita yra 
tokie liudininkai, kaip žinomi 
anų laikų lietuvių visuomenės ir 
kultūros veikėjai”. Visuomenės 
ir kultūros veikėjais anuomet 
buvo ir prof. E. Volteris, ir bib
liografas Silvestras Baltramai- 
tis, gyvenę Rusijoje. Ir Leonas 
ten gyveno, 1893-1906 m. eida
mas tarnybą tolimame Turkes
tano Samarkande. Nei St. Barz
dukas, nei B. Gedvilienė nepasa
ko, kuo dr. Grinius rėmėsi, ma
nydamas, kad komedijos auto
rius yra Juozas, ne jo brolis An
tanas.

Turkestane gyvenęs Leonas 
1908 m. rašė, kad Antaną auto
riumi laikyti yra “klaida, kuri 
man teko pataisyti dar keli me
tai atgal užsienio spaudoje”. 
Kalba bene apie Darbininko 
raštą “Vienybėje Lietuvninkų”, 
1903 m. išspausdintą mirusio 
Antano nekrologą. Deja, kol 
kas nepavyko rasti “Vienybės 
Lietuvninkų” numerių, kuriuo
se minimasis Leono pataisymas 
buvo paskelbtas. Įdomus yra 
Leono pareiškimas: “. . .iš gyvo 
pasikalbėjimo su tebegyvenan
čiu Vilkutaičiu aš žinau, kad jis 
tos komedijos autorius.” Tačiau 
kiek anksčiau ten pat sako: “au
torium šio veikalo.yra a. a. An
tano Vilkutaičio brolis, kurio 
vardo aš dabar neprisimenu”. 
Neišaiškinta, kada, kur ir kokio
se sąlygose įvyko minimas Leo
no pasikalbėjimas su autoriumi, 
kurio vardo neprisiminė, nors 

Dabartinė KLB švietimo komisija. Iš kairės: Aid. Volungienė, K. Mileris, 
pirm. V. Stanevičienė, O. Bugailiškytė, D. Trumpickienė. Trūksta D. Pajars
kaitės Nuotr. J. Miltenio

prisiminė jo brolio Antano. At
rodo, kad autorystę Juozas pra
dėjo savintis po brolio mirties 
1903 m. Be abejojimo, ir dr. Gri
niui Juozas buvo žinių šaltinis, 
čia reikalinga kitų patvirtinan
čių žinių, jeigu jų yra.

Prof. E. Volteris matė “Ame
rikos pirtyje” pastatymą Petra
pilyje ir vokiškai įspūdžius pa
teikė Petrapilio vokiečių laikraš
čiui “St. Petersburg Žeitung” 
1898 m. 43 nr. Autoriumi mini 
Vilkutaitį be pirmojo vardo. 
Profesorius tepažinojo Antaną, 
kurį 1889 m. pasamdė nurašyti 
viešoje bibliotekoje saugomą 
Simano Daukanto “Istorija že
maitiška” rankraštį, kurio kun. 
Aleksandra Burba Plymouth, 
Pa., prašė. Jis vėliau tą rankraš
tį įteikė “Vienybės Lietuvnin
kų” leidėjui Juozui Paukščiui, 
kuris Antanui užmokėjo 25 rub
lius ir perleido per savo laikraš
tį kaip Lietuvos istoriją, o po to 
išleido ją dviem tomais: pirmą 
1893 m., antrą — 1897.

Silvestras Baltramaitis, atro
do, taip pat tepažinojo Antaną 
Vilkutaitį ir bene padėjo jį, sun
kia proto liga susirgusį, iš Kau
kazo perkelti į Petrapilio ligo
ninę, kurioje ir mirė 1903 m. 
kovo 16 d. Be abejojimo, turėjo 
rimto pagrindo 1908 m. rašyti 
“Vilniaus Žinioms” žiemkenčio 
slapyvardžiu, kad visuomenė 
privalėtų pasirūpinti Antano ka
pu Vyborge, nes taip plačiai ži
nomos komedijos autorių nepri
dera mums užmiršti. Po to pasi
rodė ir dr. Griniaus bei Leono 
liudijimai.

Valia St. Barzdukui “tiesiog 
stebėtis”, kad kaikas nemato 
“aiškiausių įrodymų”, “aiškaus” 
dalyko, kad valsčiaus teisėjas — 
notaras Juozas yra komedijos 
“Amerika pirtyje” autorius, o 
ne jo rašius brolis inžinierius 
Antanas. De gustibus non ėst 
disputandum (dėl skonio nesi
ginčijama).

Labai gali būti, kad Juozas, 
nuvykęs viešėti pas brolį į Kau
kazą (ir sveikti po trijų operaci
jų Maskvoje, kur neteko kojos), 
papasakojo apie įvykį tėviškėje, 
o Antanas apipavidalino tai ko
medijoje. Taip linksta manyti 
Pranas Naujokaitis ir mūsų En
ciklopedija. Tačiau geriausia 
yra palaukti, kaip pataria B. 
Gedvilienės cituojamas V. Ku
bilius Lietuvoje: “Kol neturime 
savo rankose ‘Amerika pirtyje’ 
rankraščio (jo likimas nežino
mas), kol visi abiejų Vilkutai- 
čių raštai nėra mokslo metodais 
ištyrinėti dėl dažnybių žodyno, 
sintaksinės sandaros, intonaci
jos ir pasikartojančių vaizdų, 
tol ginčai apie autorystę nebaig
ti.” Atsarga gėdos nedaro.

Šių žodžių rašytojas, kaip se
nas “Vienybės Lietuvninkų” ir 
jos įpėdinės “Vienybės” redak
cijų narys, linksta laikyti rašlų- 
jį Antaną komedijos autoriumi, 
o ne nerašlų Juozą, kurio neraš- 
lumu stebėjosi ir mūsų literatū
ros istorikas kun. Juozas Tumas- 
Vaižgantas, ir pats Juozas.

Atsiųsta paminėti
Į LAISVĘ, 1979 m. rugsėjis, 76 

(113) nr. Lietuvių politikos žurna
las, leidžiamas Lietuvių Fronto Bi
čiulių. Redaktorius — Juozas Koje
lis. Administratorius — Jonas Pra- 
kapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, 
Ca. 93305, USA. Metinė prenumera
ta — JAV, Kanadoje ir Australijoje 
— $7.00, kitur — $5.00.

ATEITIS, Ateitininkų Federacijos 
leidžiamas mėnesinis katalikiškos- 
lietuviškos orientacijos žurnalas, 
1979 m. lapkritis-gruodis. Šis nume
ris skirtas IV PLJ Kongresui. Re
daktorius — kun. K. Trimakas. Me
tinė prenumerata — $9.00. Adresas: 
“Ateitis”, 7235 South Sacramento 
Ave., Chicago, IL 60629, USA.

SIMFONINIS ČIKAGOS ORKEST 
RAS kandidatu Pulitzerio 1980 m 
premijai pašildė kompoz. Julių Gai
deli lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
choro vadovą Brocktone, Mass. Kom
pozitorių išgarsino 1979 m. kovo 31 
d. simfoninio orkestro Čikagoje pir
mą kartą atlikta jo “Ketvirtoji sim
fonija”, susilaukusi puikaus koncer
to dalyvių bei muzikos kritikų įver
tinimo. J. Gaidelis yra vienas kūry
bingiausių mūsų kompozitorių išeivi
joje, pernai atšventęs amžiaus sep
tyniasdešimtmetį ir auksinę kūrybi
nio darbo sukaktį. Dvigubas jubilė- 
jus buvo paminėtas jo kūrinių kon
certu ir iškilmingu pobūviu Brock- 
tone. Jo laimėjimais, ypač paskuti
niuoju, džiaugiasi Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. P. šakalys, 
choras ir visi parapijiečiai.

LOS ANGELES MIESTE, Kalifor
nijoje, veikia saviveiklinis operos 
sambūris “Opera West, Inc.”, kurio 
organizacinius reikalus tvarko Ri
mas Vizgirda, muzikinius — N. F. 
Domocos ir dirigentas R. Lessingas. 
Sausio 12-13 d. d. “Fairfax” gimna
zijos salėje buvo suvaidinti du G. 
Verdi “Traviatos” spektakliai. Ant
rajame spektaklyje Violetos vaidme
nį atliko Los Angeles lietuvių sol. 
Birutė Reivydaitė-Dabšienė, Floros 
Regina Aukštkalnytė-Kungienė, o 
chore dainavo Vita Polikaitytė. Alf
redą dainavo negras tenoras F. Win- 
thropas, kurį žiūrovams nelengva 
buvo įsivaizduoti kaip XIX š. pran
cūzą. Ankstesniuose pastatymuose 
sol. B. Dabšienė yra atlikusi Mimi 
vaidmenį G. Puccini “Bohemoje”. 
Pastaruoju metu ji daro ryškiai pa
stebimą pažangą ir yra išaugusi į ly
rinius sopranus su koloratūros at
spalviu. “Opera West, Inc.” sambū
ris nori tapti reguliariu saviveikli
niu operos teatru. Savo repertuarą 
jis planuoja papildyti W. A. Mozarto 
“Užburtąja fleita”, G. Puccini “Tos- 
ca”, J. Strausso “čigonų baronu”, J. 
Offenbacho “Hoffmanno pasakomis”.

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 
PAGALBOS PARAPIJA Klevelande 
sausio 20 d. popietę pavadino Vil
niaus Diena. Visa programa buvo su
sieta su Vilniumi. Didelio dėmesio 
susilaukė 63 grafikos darbų paroda, 
apipavidalinta architekto E. Kers- 
nausko. Jie buvo gauti iš G. Procutos 
Otavoje ir atstovavo šiems dabarti
nės Lietuvos grafikams — B. Dene- 
liūtei, G. Didelytei, R. Gibavičiui, G. 
Gučaitei, S. Ikamui, D. Jonkaitytei, 
J. Kuzminskiui, J. Katinienei, V. Ki- 
zanauskui, A. Kmieliauskui, J. Labu
tytei, D. Mažeikytei, J. Plikionytei, 
L. Pučkoriūtėi, K. Ramonui, H. Rat
kevičiui, A. Rekašiui, A. Skirutytei, 
A. Šakaliui, A. Švažui, D. Tarabildie- 
nei, R. Tarabildai, V. Valiui ir S. Va
liuvienei. Antroje programos dalyje 
buvo J. Stempužio paruošta Vilniaus 
vaizdų, deklamacijų, istorinių bruo
žų ir muzikos pynė, kurią jis atliko 
su D. Staniškienė, apšvietimu bei 
skaidrių rodymu talkinant M. Juodi- 
šiui ir A. Miškiniui. Skaidres parū
pino V. Bacevičius, A. Idzelis, A. 
Majorovas ir J. Vyšnioms.

II D. KARO ĮVYKIUS vaizduojan
tis filmas kuriamas Indijos Goa vals
tijoje. Šiame “Jūros vilkų” filme, 
kurio scenarijui panaudota James 
Heasor knyga “Boarding Party”, pa
grindinius vaidmenis atlieka žymieji 
aktoriai — Gregory Peck, David Ni
ven, Roger Moore, b tarp jų yra ir 
Britanijoje gyvenantis Jurgis Mike- 
laitis, filmų bei televizijos pasaulyje 
žinomas kaip George Mikeli.

KUN. PRANAS DAUKNYS, Aus
tralijoj leidžiamų “Tėviškės Aidų” 
redaktorius, gilina studijas Melbur
no universiteto teologijos skyriuje, 
kur jam jau yra pripažintas teologi
jos magistro laipsnis, šiuo metu jis 
yra įtrauktas Į doktorantų kursą ir 
ruošia disertaciją teologijos dokto
ratui. Disertacijos tema — “Komu
nizmo persekiojama religija Lietu
voje. Mokslinis tyrinėjimas Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios jos herojinėje 
kovoje dėl religijos laisvės bei išli
kimo”. Plati temos apimtis jam leis 
iškelti sovietų okupuotos Lietuvos 
kančias, ten vykstančią rezistenciją.

KLEVELANDO VYRŲ OKTETAS, 
vadovaujamas muz. Ryto Babicko, 
uždarame ratelyje Lietuvių Namų re
peticijų kambaryje sausio 12 d. kuk
liomis vaišėmis atšventė savo veiklos 
20 metų sukaktį. Pirmasis koncertas 
Klevelande buvo surengtas 1959 m. 
spalio 13 d. Dvidešimtmečio minėji
mas buvo šiek tiek pavėluotas, ma
tyt, dėl savo vadovo R. Babicko tu
rėtos sunkios operacijos. Visi džiau
gėsi jo atgauta sveikata ir vėl pra
dėtomis repeticijomis. Dabartinėje ' 
okteto sudėtyje tebėra trys pradinio 
branduolio nariai — R. Babickas, 
Mečys Aukštuolis ir Algis Gylys. Jie 
užpūtė žvakutes ant sukaktuvinio 
torto. Oktetui taipgi priklauso vėliau 
į jį įsijungę dainininkai — Mindau
gas ir Gytis Motiejūnai, Valdas Zie
duonis, Raimundas Butkus, Romas 
Zylė ir sol. Irena Grigaliūnaitė. Per 
veiklos dvidešimtmetį oktetas turėjo 
net 134 koncertus JAV ir Kanados 
lietuvių kolonijose, gastrolėse nuke
liavo beveik ketvirti milijono mylių. 
Jo repertuare — 150 dainų, kurias 
aranžavo pats vadovas R. Babickas. 
Tarp jų — liaudies bei estradinės 
dainos ir modernios muzikos kūri
niai. Buvo išleistos dvi plokštelės 
2.000 kopijų tiražu. Planuojama tre
čioji, kurion bus įjungtos naujausios 
dainos.

M. K. ČIURLIONIO KVARTETAS 
išvyko gastrolių į Sibiro miestus, ku
riuose per pusantro mėnesio bus su
rengti net 25 koncertai. Juose R. 
šiugždinis, S. Kiškis, A. Grižas ir S. 
Lipčius atliks W. A. Mozarto, L. 
Beethoveno, D. šostakovičiaus, S. 
Prokofjevo, M. K. Čiurlionio, E. 
Balsio ir J. širvinsko kūrinius. M. K. 
Čiurlionio kvartetas šiemet pradeda 
dvyliktuosius savo veiklos metus.

LENINGRADO LEIDYKLA “AU
RORA” 10.000 cgz. tiražu išleido vil
nietės menotyrininkės L. Ramanaus
kaitės su fotografu J. Poliu paruoš1- 
tą albumą “Modern Lithuanian 
Stained Glass” (“Modernusis lietu
vių vitražas”). Albume yra 120 spal
votų ir nespalvotų nuotraukų. Pusė 
tiražo buvo perduota amerikiečių 
firmai “Control Data Arts”.

KAUNO KULTŪROS DARBUOTO
JŲ profsąjungos mišrus choras “Le- 
liuinai”, vadovaujamas A. Petrausko, 
sausio 27 d. koncertavo Vilniuje. Vil
niečiams jis buvo atvežęs N. Marti- 
nonio “Naują rytą”, č. Sasnausko 
dainą “Užmigo žemė”, L. Povilaičio
— “Pasiplūdo antelė”, J. Gudavičiaus
— “Kur giria žaliuoja”. Šios dainos 
teksto autoriumi yra įrašytas J. Va
nagaitis. Prie koncerto aprašymo pri
dėtame laiške kompoz. Konradas Ka- 
veckas primena, kad iš tikrųjų dai
nos tekstas priklauso ne Vanagaičiui, 
o Ksaverui Sakalauskui-Vanagėliui, 
su kuriuo J. Gudavičius XIX š. pa
baigoje susipažino Varšuvos muzikos 
institute. “Leliumų” koncerte taipgi 
skambėjo K. Prosnako “Jūra”, B. 
Dvariono “Patarlių” II dalis, W. A. 
Mozarto “Saulės kantata”, G. Verdi 
“Piligrimų choras” iš operos “Lom- 
bardiečiai”, V. Tormio “Rudens pei
zažas”, A. Novikovo “Ei, keliai”, R. 
Paulo daina “Mano gimtinei”. Kau
niečiams akompanavo vargonininkas 
B. Vasiliauskas ir mušamųjų instru
mentų grupė.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA- 
MUOSE sausio 31 d. buvo surengta 
naujų kūrinių perklausa. Visi jie bu
vo įrašyti į magnetofono juostas. Te
levizijos ir radijo liaudies instrumen
tų orkestras, vadovaujamas R. Apa
navičiaus, atliko R. žigaičio “Pava
sario nuotaikas”, V. Montvilos “Dzū
kiją” ir L. Povilaičio “Aidus”. J. Ta- 
mulionio “Dienoraštį” styginių kvar
tetui buvo įrašęs M. K. Čiurlionio 
kvartetas, kurį sudaro —.R. Šiugždi
nis, S. Kiškis, A. Grižas ir S. Lipčius. 
Naujuosius kūrinius recenzavo muzi
kologė O. Narbutienė.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS 
šio miesto gyventojus pakvietė į H. 
Suedermanno “Jono ir Erdmės” 
premjerą. Šios apysakos dviejų dalių 
inscenizaciją paruošė B. Vilimaitė, 
režisavo R. Steponavičiūtė, sceno
vaizdžius sukūrė dail. G. Kličius. Pa
grindinius vaidmenis atlieka aktoriai 
V. Baranauskas ir F. Laurinaitytė.

KAMERINIS LIETUVOS OR
KESTRAS, vadovaujamas Sauliaus 
Sondeckio, sausio 22-25 d. d. surengė 
penkis koncertus Leningrade. Juose 
dalyvavo solistai — smuikininkas G. 
Kremeris ir pianistas G. Sokolovas. 
Buvo atliekami W. A. Mozarto, F. 
Schuberto, D. šostakovičiaus, vilnie
čio A. šenderovo kūriniai. Sausio 
28 — vasario 2 d. d. trys šio orkestro 
koncertai įvyko Kijeve.

KOMPOZ. EDUARDO BALSIO 
KŪRINIŲ KONCERTAI amžiaus še
šiasdešimtmečio proga buvo surengti 
Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, 
Telšiuose, Šiauliuose, Kaune ir Vil
niuje. Juos užsklendė dar vienas 
koncertas sausio 25 d. Vilniaus me
no darbuotojų rūmuose. Jis buvo 
pradėtas kino salėje, kur buvo paro
dyta poeto E. Mieželaičio žodžiais 
sukurta ir Lietuvos televizijos nu
filmuota E. Balsio kantata “Saulę 
nešantis”, ištraukos iš filmų “Eglė 
žalčių karalienė”, “Adomas nori bū
ti žmogumi”. Pirmajam filmui buvo 
panaudotas to paties pavadinimo E. 
Balsio baletas, antrajam jis buvo su
kūręs muziką. Toliau iš įrašų skam
bėjo “Dainelė apie pinigus” — Pa
nevėžio dramos teatro spektakliui 
“Volponė” parašytas fragmentas, po
puliarioji “Habanera” ir estradinė 
daina “Senas jūrininkas”. Baltojoje 
salėje M. K. Čiurlionio kvartetas ■—
R. šiugždinis, S. Kiškis, A. Grižas 
ir S. Lipčius atliko ištraukas iš E. 
Balsio styginio kvarteto, sukurto dar 
studijų metais, Vilniaus operos sol.
S. Jonaitytė su pianiste B. šernaite
— Indrės ariją iš E. Balsio operos 
pagal H. Suedermanno novelę “Ke
lionė į Tilžę”, šios operos premjera 
numatoma šį pavasarį. E. Balsys yra 
vokalinių, instrumentinių ir net es
tradinių kūrinių kompozitorius. Jis 
taipgi vadovauja Vilniaus konserva
torijos kompozicijos katedrai, ruoš
damas jaunuosius kompozitorius. Su
kakties proga jam suteiktas Sovietų 
Sąjungos liaudies artisto vardas.

LAIMONAS TAPINAS, menotyros 
kandidatas ir Vilniaus universiteto 
dėstytojas, grįžo iš Paryžiaus, kur 
10 mėnesių gilino studijas Sorbonos 
universitete. Jaunųjų žurnalistų su
rengtame susitikime su vilniečiais 
L. Tapinas papasakojo savo įspū
džius, rodė vaizdų skaidres, grojo 
gatvės muzikantų melodijas, įrašy
tas magnetofono juostoje. Už Sor
bonos universitete surengtą Vilniaus 
universiteto 400 metų sukakties mi
nėjimą jis buvo apdovanotas mėnesį 
trukusia turistine kelione po Pran
cūziją. V. Kst.

t
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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- 
dymas; 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.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
Sovietų pavergtų tautų demonstracija Toronte š.m. vasario 9 d. protestuoja prieš Afganistano okupaciją ir reikalauja 
laisvės seniau sovietų pavergtiems kraštams Nuotr. St. Dabkaus

TRADE WINDS MOTEL
10300 Boulevard, Treasure Island 

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

j H Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ,
•t Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.

Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir
_ pi'kųį’Ą------ butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 

— nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
__ prje leksikos Įlankos.

GARBENS

PRANAS KERBERIS 
namų 239-5923

ANTANAS GINIOTIS 
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 E
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 E

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn...... 12 %
term, indėlius 1 metų ... 11 ’/2% 
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ..........................  12 %
taupomųjų s-tų ............  10 %
spec. taup. s-tų 11 '/z %
depozitų-čekių s-tų .... 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:
asmenines 13’/i%
mortgičius 13 %
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS 
-----------------------o---------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)PROGRESS REAL ESTATE LTD. 

REALTOR 
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue — , _
(Tarp Dundas ir College) TeleTOnaS 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

CTmriri e TELEVISION B S I'kJ' S Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

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

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžiningai 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. 249-31 77, pa 6 valandos vakaro 248-9564

Kanados Įvykiai Skautų veikla
o LSS vyčių, vyr. skaučių, ginta- 

rių ir budžių sąskrydis rengiamas š.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
keisti populiarumu, jeigu tik 
bus atkreiptas dėmesys Į speci
finius rinkėjų pageidavimus to
kiose provincijose. Primenamas 
velionies konservatorių vado J. 
Diefenbakerio visus nustebinęs 
didžiulis laimėjimas Kvebeke, 
kur dabar konservatoriai yra be
veik visiškai išjungti. Jeigu ten 
galėjo laimėti J. Diefenbakeris, 
gali ir kiti vadai. Vakarinėse 
Kanados provincijose libera
lams taip pat netrūkdavo atsto
vų, kol jų vadu nebuvo P. E. 
Trudeau. Socialistų partija, net 
ir keisdama savo pavadinimus, 
visada tebuvo trečiaeilė mažu
mos partija, niekada neįstengusi 
įleisti šaknų į visas Kanados 
provincijas. Ji laimi provinci
nius rinkimus, bet neturėjo ir 
neturi jokios galimybės laimėti 
federacinių.

Min. pirm. J. Clarkas, prieš 
perduodamas savo pareigas P. 
E. Trudeau, turėjo pasitarimą 
su parlamentan išrinktais kon
servatoriais. Jame buvo užtik
rinta tolimesnė jo vadovybė šiai 
partijai iki sekančių federaci
nio parlamento rinkimų. Už to
limesnę J. Clarko vadovybę pa
sisakė užsienio reikalų ministe- 
rė F. MacDonald, darbo min. L. 
Alexander, finansų min. J. 
Crosbie, sporto min. S. Papros- 
ki, iždo tarybos pirm. S. Stevens 
bei kiti žymieji konservatoriai. 
Sakoma, kad jiems pritarė ir 
konservatorių atstovai parla
mente. Spaudai teigiama, kad 
partija nė negalvoja J. Clarko 
pakeisti kitu politiku, nes ne
turi geresnio kandidato. Reiš
kiama viltis, kad J. Clarko pozi
ciją kanadiečių akyse sustiprins 
naujosios min. pirmininko P. E. 
Trudeau vyriausybės veiksmai.

Vankuveryje posėdžiavo ne
priklausomos vakarinės Kana
dos šalininkai. Seniau jie buvo 
pasivadinę Nepriklausomų Va
karų Komitetu, bet nesusilaukė 
didesnio dėmesio vakarinėse 
Kanados provincijose. Pernai 
jie pakeitė karingą šio komite
to įsteigėją ir vadą D. Christie, 
o savo organizaciją pavadino 
Tautine Vakarų Draugija, pasi
rinkdami nuosaikesnę liniją. 
Daugiausia jie kovojo prieš ofi
cialų dvikalbiškumą, ypač mo
kyklose, tačiau nesusilaukė nau
jų atsiskyrimo nuo Kanados ša
lininkų. Į Vankuveryje įvykusį 
susirinkimą, kuris buvo sušauk
tas po federacinio parlamento 
rinkimų, atėjo tik 45 asmenys, 
kurių amžiaus vidurkis jau yra 
peržengęs 50 metų. Minėtoji 
draugija turi $1.000 skolos ir 
turbūt pasieks visišką bankrotą 
per porą sekančių metų. Šian
dien jau beveik nesimato prie- 
klijų automobiliams su užrašu: 
“Laisvę Vakarams!”

Kanados ambasada Maskvoje 
susilaukė Sovietų Sąjungos 
keršto dėl trijų sovietų diplo
matų, įsivėlusių į špionažą prieš 
JAV, ištrėmimo iš Otavos. Kaip 
žinome, už tai buvo atsilyginta 
karinio Kanados attache H. Gol
do grąžinimu Kanadon. Tada iš 
Otavos vėl buvo išprašytas vie
nas sovietų diplomatas. Dabar 
Maskva pasirinko originalesnį 
keršto metodą — iš Kanados 
ambasados pasitraukė 11 joje 
dirbusių Sovietų Sąjungos pilie
čių, tokių pagalbinių tarnauto
jų skaičių sumažindami beveik 
trečdaliu. Sovietų tarnautojus 
ambasadoms skiria speciali tam 
tikslui įsteigta agentūra, kuri 
dabar ignoruoja Kanados amba

sados prašymą pasitraukusius 
pakeisti kitais. Be agentūros su
tikimo Sovietų Sąjungos pilie
čių neleidžiama samdyti.

Kanada grąžino Cekoslovaki- 
jon iš jos 1968 m. pasitraukusį 
Vladimirą Pajmą, kuris pradžio
je buvo gavęs politinę globą 
Šveicarijoje. Kanadon atvykęs į 
Montrealio olimpiadą 1976 m. 
su trijų savaičių viza, Šveicari
jon negrįžo ir Kanadoje pasiliko 
kaip nelegalus imigrantas. 1977 
vedė Toronte gyvenančią vieną 
čekoslovakę, o sekančiais buvo 
susektas ir suimtas. Tada paaiš
kėjo, kad švecarijoje jis yra ap
kaltintas heroino pardavinėji
mu. Šveicarija atsisakė jį priim
ti, džiaugdamasi, kad pagaliau 
pavyko atsikratyti narkotikų 
platintojo. Čekoslovakijos amba
sada Otavoje užtikrino Kanados 
imigracijos pareigūnus, kad V. 
Pajma nebus uždarytas kalėji
me, nes galės pasinaudoti 1977 
m. paskelbta amnestija pabėgė
liams. Čekoslovakijoje jis yra 
palikęs atsiskyrusią žmoną ir 
dukterį. Atrodo, grąžinimą Če- 
koslovakijon paskatino V. Paj- 
mos įsivėlimas į jaunimo nuodi
jimą heroinu.

m. rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 d.d. 
Romuvoje. Dalyvaus JAV ir Kanados 
LSS nariai.

® LSS paskelbus šiuos metus jau
nųjų vadovų metais, norima surasti 
tam reikalui tinkamiausią šūkį. Dėl
to skelbiamas konkursas, kuriame 
gali dalyvauti kiekvienas Brolijos 
narys. Už įdomiausią šūkį bus ski
riama dovana, šūkio projektus siųs
ti: v.s. Vytautas Vidugiris, San Ni
colas Dr., Poles Verdes, CA 90274, 
USA.

e A.a. Jonui Aleksai mirus, sesei 
Dainai ir broliui Ričardui Kalen
droms, netekusiems savo senelio, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

® Artėja Velykos — ar jau žinai 
ką ir kuo pradžiuginsi, atlikdamas 
gerąjį darbelį?

REAL ESTATE. LT D.
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.

i a u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame b&ei m
TORONTO LIETUVIŲ FAKA/VI/l 
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Vilnietė Lina Kačiušytė iš tarp
tautinių plaukimo varžybų Paryžiuje 
grįžo su dviem dėmesio vertais lai
mėjimais. Jau esame rašę, kad 100 
metrų plaukime krūtine ji pralenkė 
pasaulio rekordininkę J. Bogdanova, 
šį nuotolį įveikusi per 1 min. 10,48 
sek. Trečioji vieta teko kitai jos 
varžovei S. Varganovai. Įtemptai bu
vo laukiama 200 metrų palūkimo 
krūtine, kur pasaulinis rekordas 2 
min. 28,36 sek. priklauso Linai. Šią 
rungtį L. Kačiušytė laimėjo 2 min. 
27,54 sek. Rezultatas yra geresnis už 
jos pasaulio rekordą, bet nebus už
skaitytas, nes plaukimas vyko tik 25 
metrų ilgio baseine. Antrą vietą iš
sikovojo S. Varganova su 2 min. 
28,08 sek. rezultatu, trečią J. Bogda
nova su 2 min. 30,35 sek.

Augščiausios krepšinio lygos ant
rasis pirmenybių ratas užbaigtas Ki
jeve. Jame buvo kovojama dėl 12-kos 
komandų padalinimo į du šešetukus 
— pirmąjį ir antrąjį. Pirmasis var
žysis dėl aukso, sidabro ir bronzos 
medalių, o antrasis kovos dėl išliki
mo augščiausioje lygoje. Į pirmąjį 
šešetuką lengvai pateko Kauno “Žal
giris”, su 16 taškų užėmęs II vietą. 
Jį pralenkė tik Maskvos kariškių 
CASK klubas su 21 tašku. Kijeve 
“Žalgiris” netikėtai nugalėjo CASK 
klubą 108:107. Tai buvo šešioliktoji 
“Žalgirio” pergalė prieš CASK iš 
maždaug 70 lig šiol turėtų susitiki
mų. Pirmąjį kėlinį žalgiriečiai pra
laimėjo 51:58, o antrajame kėlinyje 
maskviečiai rezultatą pagerino iki 
81:71. Iki rungtynių baigmės likus 33 
sekundėms, 96:94 rezultatu pirmavo 
CASK. Atrodė, kad jų laimėjimas 
yra neišvengiamas. Persilaužimas 
įvyko, likus tik septynioms sekun
dėms, kai dvi baudas į maskviečių 
krepšį įmetė V. Masalskis. Rezultatas 
buvo išlygintas— 96:96. Pratęsime 
rungtynės užbaigtos 108:107 žalgirie
čių naudai. Vilniaus “Statyba”, sto
kojusi ryžtingumo, atsidūrė antrojo 
šešetuko pirmoje vietoje su 11 taškų. 
Jos proveržis į aukso, sidabro ir

bronzos medalius buvo sustabdytas, 
bet jai negresia pavojus iškristi iš 
augščiausios lygos, nes paskutines 
dvi vietas užima Talino “Kalevas” 
su 5 taškais ir Novosibirsko “Loko
motyvas” su 3. Šios dvi komandos 
yra aiškiai silpniausios lygoje. Joms 
greičiausiai teks pereiti į žemesnę 
pirmąją lygą.

Ignalinoje pasibaigė Lietuvos sli
dinėjimo pirmo rato pirmenybės. 
Ccmpijonų vardus išsikovojo: 10 km 
moterų lenktynėse — vilnietė V. 
Mogenytė, 30 km vyrų — vilnietis 
K. Milašius. Moterų estafetę 4x5 
km laimėjo “Žalgirio” slidininkės, 
vyrų 4 x 10 km — “Nemuno” slidi
ninkai. Po pirmo rato pirmauja ne- 
muniečiai su 309 taškais, pralenkę 
žalgiriečius, turinčius 283 taškus. 
Antrajame pirmenybių rate bus sli
dinėjimo inaratonas.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio rungtynės. Vasario 24 d. 

Prisikėlimo salėje įvyko dvejos krep
šinio rungtynės. Aušros jauniai ne
turėjo didelio vargo laimėti prieš 
Klevelando Žaibą rezultatu 78:63. 
(37:32). Aušros komandoje žaidė: V. 
Gataveckas 33, A. Bazikauskas 9, J. 
Greičiūnas 12, J. Putrimas 12, A. 
Vaidila 2, A. Saplys 10, A. Dalinda, 
E. Slapšys.

Žaibo komandoje žaidė: A. Zylė 14, 
P. Staniškis 11, A. Miškinis 22, T. 
Kijauskas 14, G. Barzdukas 2, P. 
Motiejūnas.

Klevelando Žaibo vyrams neatvy
kus, buvo pakviesta Scarboro PIPE 
vyrų komanda. Rungtynės buvo įdo
mios greitais abiejų komandų -prasi
veržimais ir krepšiais. Aušros vyrai, 
S. Žulio ir R. Kaknevičiaus vadovau
jami pradėjo vyrauti aikštėje, o S. 
Žulys ėmė kontroliuoti savo krepši
nio lentą ir pirmą puslaikį Aušra 
baigė 60:37 savo naudai. Antrame 
puslaikyje Scarboro PIPE stengėsi 
rezultatą išlyginti, bet Aušra neat
leido ir rungtynes baigė rezultatu 
98:84. Aušros komandoje žaidė: V. 
Dementavičius 2, C. Džiubas 12, S. 
Žulys 18, R. Kaknevičius 21, S. Ar
lauskas 25, R. Underys 2, A. Abro
mavičius 14, S. Ignatavičius 4.

SLIDININKAMS
Kovo 15, šeštadienį, Moonstone 

Ski Resort vietovėje Aušra rengia 
vyrų ir moterų slidinėjimo varžybas 
šia tvarka: 9 v.r. registracija, 9.30 
lygumos varžybos, 12 slalomas, 1.30 
didysis slalomas. Po, varžybų bus do
vanų įteikimas laimėtojams. Dėl in
formacijų skambinti: Arūnui Gata- 
veckui 766-8311, V. Radžiūnui 769- 
7391, M. Empakeriui 231-1487, K. 
Šapočkinui 762-0455 Toronte.

TINKLININKAMS: treniruočių
reikalais skambinti vadovui Arūnui 
Gataveckui 766-8311.

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

IMA:
13 Vi % už asm. paskolas
13 % už mortgičius
15 % už perviršio

kreditą
(line of credit)

AKTYVAI virš 25 milijonų 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 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

FLORIDA 
REAL 13
ESTATE

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR • e e BROKER • • • NOTARY

5701 Gulf Boulevard,St. Petersburg Beach, Fl. >5706 
Telefonas (813) 560-2448. Vakare (8I»345~275S

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. 9 LE 1-3074 • Sov. P. Užbalii

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., _■ _
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių 
Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

-r—®

' Urmo kaina C*| 
parduodamos

KNEISSL TWX, 150-180 cm................. — $75.00
KASTLE Compact, 180 cm................. — $75.00
ELAN 804, 150-180 cm................. — $55.00
yra ir užraktų už ...................................$20.00 — $30.00

Skambinti A. Medeliui, Ošavoje, tel. 576-9016>
vakarais. Pristatysiu j Torontą.

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą

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

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 $• *r Janavičiai

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



ŠIRDIES LIGA NĖRA MIRTINA
Kai JAV mirtingumas širdies 

priepuoliu (apmirusi audinio 
sritis, staibiai netekusi aprūpi
nimo krauju dėl ją aprūpinusių 
kraujo indų užsikimšimo) dra
matiškai sumažėjo (nuo 1963 
iki 1975 ketvirtadaliu), V. Vo
kietijoje įvyko priešingai: mir
ties atvejų skaičius širdies krau
jo indų liga nuolat kyla — 1956 
— 1976 m. nuo 38.000 iki 139.- 
000.

V. Vokietijoje sunkios artero- 
sklerozės srityje, ypač širdies 
infarkto bei priepuolio, situaci
ja vis dar nepagerėjo, nežiūrint 
daugeriopos pažangos, dėĮ klai- 
dingos pacientų galvosenos 
(prof. V. Tobiasch).

Daugelis neturi jokio suprati
mo arba labai mažai težino apie 
ligos sukėlėjus — augštą kraujo 
spaudimą, rūkymą, riebalų apy
kaitos sutrikimą. Dr. E. 
Kratschmeris mano, kad augš- 
tas kraujo spaudimas, rūkymo 
Įprotis, perdidelis svoris ir cuk
raligė turi būti aiškinami jau 
mokyklose.

Preventyvinės medicinos 
prof. S. Heyden iš Duke univer
siteto JAV-se aiškina, kad mir
tingumas širdies priepuoliu 
JAV-se sumažėjo dėl pasikeitu
sių maitinimosi Įpročių.

Naujas sveikatos supratimas 
augštesniuose socialiniuose 
sluogsniuose privedė prie svorio 
normalizacijos, augšto kraujo 
spaudimo (sumažėjo druskos 
vartojimas) ir cukraligės suma
žėjimo. Taip pat sumažėjo var

tojamų riebalų rūšys ir kiekiai. 
Pvz., kai JAV-se per dvylika 
metų pieno ir grietinės vartoji
mas sumažėjo 19%, kiaušinių 
— 12%, sviesto — 31%, gyvuli
nių riebalų — 56%, V. Vokieti
joje tuo pačiu metu padidėjo 
vartojimas grietinės 71%, kiau
šinių — 29%, sviesto — 26%, 
gyvulinių riebalų — 6%.

šeštame dešimtmetyje JAV- 
se rūkė du trečdaliai suaugusių 
vyrų, o šiandien tik 46%. Prof. 
Heydeno išvada: širdies kraujo 
indų arterosklerozė nėra mirti
na, nes kiekvienas žmogus gali 
aktyviai prisidėti prie jos išven
gimo.

“Kosmos”, 1979 m. lapkritis.
Paruošė J. Str.

Kalbėjo, bet daug 
nutylėjo...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Taip kalbėjo kardinolas Lasz- 
lo Lekai apie savo lankymąsi 
Lietuvoje. Toliau jis nusako sa
vo kelionę į Kijevą ir žitomirą 
bei kitas Rusijos šventoves. Sa
vo pasikalbėjimą jis baigia išva
da, kad tiek rusų ortodoksų, tiek 
katalikų Bendrijose tikėjimo 
centrą sudaro Kristaus prisikė
limas. “Kristus prisikėlė ... Ir 
tikrai prisikėlė! Prisikėlęs 
Kristus yra su mumis ir liks su 
mumis visais istorijos laikais.”

Itališkas pokalbio vertimas 
imtas iš vengrų katalikų laik
raščio “Uj Ember” 1979 m. spa
lio 28 d.

Montrealio “Lito” valdyba ir komisijos. Iš kairės pirmoje eilėje: J. Jurėnas, sekr. A. Kličius, vedėja R. Piečaitienė, 
pirm. J. Bernotas, narė R. Rudinskienė, vicepirm. A. Vaupšas, narys R. Išganaitis; stovi kredito komisijos na
riai _ j. Kibirkštis, J. Adomonis, V. Piečaitis, revizijos komisijos pirm. B. Niedvaras, valdybos narys B. Bulota, 
rev. komisijos nariai J. Šiaučiulis, K. Toliušis Tony’s Photo Studio\
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Pranešame,
kad nuo siu metu

l.

vasario 17 dienos
Toronto Lietuvių Namų sekmadienių 
popiečių maisto paruošimui ir svečių 
aptarnavimui Lietuvių Namų valdyba 

pakvietė patyrusię ir žinomę 
šeimininkę

X BUBULIENĘ

Kviečiame visus atsilankyti j Lietu
vių Namus ir maloniai praleisti sek
madienio popietes.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
VALDYBA

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ii* J. VAZNELIŲ

\&iffs International dnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ
361-0303

SUITE 1105,67 YONGE STREET,TORONTO, ONT. M5E1J8

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

• Apartamentai • Prekybos pastatai
• Raštinių pastatai- • Ūkiai 8 Žemė

namų telefonas
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-3305
Įstaigos (416) 233-3323

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO

Estijos nepriklausomybės 
šventės proga “Toronto Star” 
1980. II. 28 išspausdino ilgoką 
Margos Raudsepp laišką antraš
te “Estonians will never be 
silenced”. Jame išdėstyti praei
ties faktai ir pabrėžiamas estų 
ryžtas laimėti prarastąją nepri
klausomybę.

“Latvija — Amerika”, latvių 
savaitraštis, 1980 m. 8 nr. iš
spausdino gana platų aprašymą 
apie Vasario 16 minėjimą — 
priėmimą, surengtą KLB valdy
bos Prisikėlimo salėje, ir KLB 
Toronto apylinkės valdybos — 
Anapilio salėje. Aprašymo au
torė yra ponia V. Sidars, daly
vavusi lietuvių suruoštame pri
ėmime kitataučiams.

Ukrainiečių savaitraštis “No- 
vij šliach” (Naujasis Takas) 
1980. III. 1 išspausdino ilgą 
aprašymą Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties minėjimo, 
surengto lietuvių komiteto To
ronto un-te. Jo autorė Vera Ke, 
dalyvavusi tame minėjime, pa
teikia truputi Vilniaus istorijos, 
primindama, kad jis buvo Įsteig
tas Gedimino, bet ilgainiui pa
teko lenkų kultūros įtakon. Jo 
praeitis esanti iš dalies panaši 
i Lvivo. Autorė, aprašiusi aka
deminę programą, ypač šiltai at
siliepė apie pianistą Vyt. Sme
toną ir pridėjo jo nuotrauką.

Aukotojai. A.a. brolio Vikto
ro Alseikos atminimui D. Zulo- 
nienė paaukojo “TŽ” $17. —v 
A.a. Alfonsui Kalina tavičiui ‘ 
mirus, vietoje gėlių Zita ir Pra
nas Sakalai “TŽ” paaukojo $10. 
— A.a. O. Rinkevičienės atmi
nimui vietoje gėlių “TŽ” paau
kojo $25 M. ir S. Kūjeliai.

Daugiakultūrė Ontario tary
ba, kuriai pirmininkauja Y. 
Szymko, padidinta iki 57 narių, 
pakviestų iš įvairių tautybių bei 
organizacijų. Iš lietuvių paskir
ta adv. Joana Kuraitė. Anksčiau 
kurį laiką lietuviams atstovavo 
Irena Šernaitė-Meiklejohn. šios 
tarybos praplėtimo proga Onta
rio premjeras sukvietė spaudos 
konferenciją parlamento rū
muose vasario 25 d. Jon buvo 
pakviesti ir etninės spaudos bei 
įvairių organizacijų atstovai. 
“TŽ” redakcija šį valdžios kvie
timą į konferenciją gavo tik va
sario 28 d., nors buvo išsiųstas 
vasario 19 d.

“Mūsų Pastogė”, Australijoje 
leidžiamas lietuvių savaitraštis, 
š.m. 7 nr. rašo apie torontietę 
mokytoją Silviją Marcinkutę, at
vykusią su grupe kanadiečių 
mokytojų laikinai dirbti Austra
lijos mokyklose. “Tai ypatingai 
maloni viešnia, švariai kalbanti 
lietuviškai ir giliai sąmoninga 
lietuvaitė. Gyvendama Toronte, 
ji penkerius metus iki išvykda
ma į Australiją vadovavo tauti
nių šokių grupei “Atžalynas”. 
Dalyvavo Vasario 16 minėjime 
Sydnėjuje ir buvo maloniai nu
stebinta sutikusi tiek daug lie
tuvių. Susipažino su eile lietu
vių, ypač su jaunimu, ir grei
čiausiai, kiek sąlygos leis, įsi
jungs į lietuvišką gyvenimą. 
Sveikiname viešnią ir tikimės, 
kad ji Australija neapsivils.”

Tarptautinis festivalis rengia
mas Toronto universitete š. m. 
kovo 14, penktadienį, nuo 10 v. 
r. iki 6 v. v., Tarptautiniame 
Studentų Centre (33 St. George 
St.). Programoje: paroda, muzi
ka, šokiai. Įvairių tautų valgiai 
bus gaunami nuo 11.30 v. r. iki 
1.30 v. p. p. Vakarinė festivalio 
programa bus 8.15 v. v. Facul
ty of Education auditorijoje, 
371 Bloor St. W. Įėjimas — 
$2.00. Telefonas informacijai: 
978-6617.

Kanados vyriausybė skiria lė
šų meno grupėms ir solistams, 
koncertuojantiems kitose vals
tybėse. Pastaruoju metu tiem 
reikalam paskirta $60.000 pen
kiolikai vienetų. Kreiptis į De
partment of External Affairs, 
Bureau of International Cul
tural Relations. Informacijas 
teikia Kristyna Chelminska, Cul
tural Affairs Division, Ottawa, 
tel. (613) 992-9307.

Kanados lenkų laikraštis 
“Zwiackowiec” 1980 m. 14 nr. 
išspausdino informaciją didoka 
antrašte “šovinistiški lietuviai 
apie lenkus”. Joje cituojami “T. 
Žiburiai” (1979 m. lapkričio 29 
d,), kuriose buyp, išspausdintas 
rašinys “Persekiojami Gudijos 
lietuviai”. Jame iškeltos gudų 
ir lenkų skriaudos lietuviam. 
Minėto 'lenkų laikraščio kores
pondentas Kaz. priduria: “Kaip 
matome, lietuvių spauda puose
lėja neapykantą lenkams”. Esą 
ji nesiskaito su faktais, juos pa
lenkia savo poreikiams. Į tai 
atsiliepiant pažymėtina, kad mi
nėtasis rašinys, išspausdintas 
“T. žiburiuose” yra dalis Gudi
jos lietuvių skundo, pasirašyto 
246 asmenų ir įteikto komparti
jų sekretoriams — Gudijos ir 
Lietuvos. Tekstas paimtas iš po
grindžio “Aušros” 16 (56) nr. 
Tai dokumentas, paremtas fak
tais, kuriais abejoti nėra jokio 
pagrindo, šovinizmu kaltinti ga
lima tik skriaudėjus, o ne 
skriaudžiamuosius lietuvius.

Papildomai pranešama, kad 
M. Lietuvos Moterų Draugijos 
surengto šiupinio loterijoj daili
ninkų dovanotus paveikslus lai
mėjo: A. Tamošaitienės (tris kū
rinius) — p. šerelienė, p. Moht- 
vila, M. žyvatauskienė, H. žmui- 
dzinienės — V. Anysienė, J. Da
gio — L Kairienė.

Ontario Meno Taryba (Onta 
rio Arts Cauncil) atsiuntė raštą 
"TŽ” redakcijai, kuriame sako
ma, kad pastaruoju metu įvai
riem menininkam ir meno orga
nizacijom ji paskirstė $1,924,- 
638. Paramą gavo 572 meninin
kai ir 302 meno organizacijos. 
Šiais biudžeto metais numatoma 
paskirstyti $11,700,000 meno 
reikalams. Pridėtame paramos 
'gavėjų sąraše lietuviškų pavar- 
džių nematyti, bet yra įvairių 
tautybių pavardžių. Pvz. rašy
tojų sąraše yra Anita Krumins, 
Kati Rekai, Marta Zaborska ir 
t.t. Jie gavo po $4000 savo pro
jektams. Ontario Meno Tarybos 
adresas: Ontario Arts Council, 
Suite 500, 151 Bloor St. W„ To
ronto, Ont. M5S 1T6. Informa
cijas teikia Barbara Sheffield, 
(416) 961-1660.

Nauja knyga apie Lietuvą 
“Land of Crosses”, parašyta 
anglikonų kunigo Michael Bour- 
deaux, jau pasiekė Torontą 
(antra siunta). Tai gerai doku
mentuotas leidinys apie dabar
tinę būklę Lietuvoje ir jos ti
kinčiųjų kovą už žmogaus tei
ses bei religijos laisvę. Jis gau
namas abiejuose parapijų spau
dos kioskuose. Kaina — $7.00. 
Norintieji šį leidinį gauti paštu 
prašomi kreiptis šiuo adresu: V. 
Matulaitis, 44 Longburn Dr., 
Apt. 506, Weston, Ont.

“Paramos” kredito bankui 
Toronte, paskyrusiam Augštes- 
niesiems Lituanistiniams Kur
sams $100, tariu lietuvišką ačiū. 
Pinigai bus panaudoti einamo
sioms sąskaitoms apmokėti.

Vedėjas
Šalpos grupė “Daina” dėkoja 

Tėvams pranciškonams už .lei
dimą daryti rinkliavą vasario 
24 d. Prisikėlimo šventovės 
prieangyje pamaldų metu. Su
rinkta $392.85. Nuoširdus ačiū 
aukotojams. Tai pagausins Ve
lykų stalą likusių mūsų brolių 
bei sesių Vokietijoje ir kitur, 
ypač tų, kuriuos slegia senatvė 
ar liga. Jie džiaugiasi, kad Ka
nados lietuviai jų neužmiršta.

M. F. Yokubynienė
Toronto miesto savivaldybė 

kasmet skiria lėšų kultūrinėm 
organizacijom. Yra sudaryta spe
ciali meno taryba (The Toron-- 
to Arts Council), kuri svarsto 
prašymus ir pateikia savo reko
mendacijas miesto tarybai. Pra
šymai paramai gauti turi būti 
paduoti iki š.m. kovo 31 d. Tam 
reikalui reikia užpildyti specia
lius blankus penkiuose egzemp
lioriuose ir įteikti City Clerk, 
Second Floor, City Hall, Toron
to, Ont. M5H 2N2. Informaci
jas teikia Mrs. Edna Bampton 
tel. 367-7715. Miesto savivaldy
bės paskelbtame pašalpų sąraše, 
kurį 1979 m. rekomendavo pa
ramos skyrėjai miesto valdybai, 
yra ir viena lietuvių organizaci
ja, būtent, Toronto Lithuanian 
Senior Citizens Inc. Ji prašė 
$8000, rekomenduojama skirti 
suma— $1000. Pridėta pasta
ba: “Siūloma šiai organizacijai 
kreiptis į kitas valdžias, prašant 
lėšų kultūriniams reikalams”.

“Toronto Star” 1980.11.28 iš
spausdino ilgą rašinį apie buvu
sį švietimo vadybos ir miesto 
savivaldybės narį Harold Men
zies ir pridėjo nuotrauką vieno 
rinkiminio plakato, kuriame 
balsuotojai kviečiami nebalsuo
ti už komunistų kandidatus ir 
remti jį (Menzies), kovojantį 
prieš komunizmą. Tame 1948 
m. plakate kviečiama prisiminti 
sovietų pavergtus kraštus, jų 
tarpe ir Lietuvą. Vėliau H. Men
zies, jau būdamas išrinktas 
miesto valdybon nariu, balsavo 
ir už kaikuriuos komunistų pa
siūlymus. Dabar H. Menzies yra 
78 m. amžiaus, bet vis tebesido
mi politika.

PAMALDOS SEINUOSE
Seinų apylinkėje esu gyvenusi 40 

metų. Ten tebėra mano giminės ir 
gausūs pažįstami. Visi kalba lietuviš
kai, tą kalbą myli ir už ją kovoja. 
Tenai nėra fondų lietuvybės išlaiky
mui, bet lietuviškumas tebėra gyvas.

Kaip žinoma, iš Seinų bazilikos lie
tuvių kalba nustumta į mažą vokie
čių bažnytėlę, kuri nepriklauso lie
tuviams. Gali atsirasti vokiečiai ir ją 
atsiimti. Krikštai, laidotuvės, jung
tuvės atliekamos tiktai lenkų kalba. 
Lietuviai nesutinka su tokia tvarka 
ir po. lenkiškų pamaldų bazilikoje 
gieda lietuviškas giesmes 15 minu
čių, nepaisydami draudimo. Daug 
kartų buvo prašytas ir vyskupas, ir 
klebonas leisti lietuviškas Mišias ba
zilikoje, bet veltui. Jų atsakymas — 
visi supranta lenkiškai.

Lietuviai, kurie kovoja už lietuviš
kas pamaldas Seinų bazilikoje, kar
tais vadinami triukšmautojais, kurs
tomais komunistų. Bet iš tikrųjų jie 
nėra tokie. Tai tikri lietuviai, kurie 
kovoja už savo teises.

Daug kartų teko būti Seinų bazili
koje per atlaidus. Tuo metu klebo
navo a. a. kun. Stasevičius. Po loty
niškos Sumos jis atidarė tabernaku
lio dureles ir užgiedojo “Garbinki
me ...” ir “Šventas Dieve ...” (su
plikacijas). Tais laikais krikšto^ jung
tuvių ir kitos apeigos buvo atlieka
mos lietuvių kalba. Kodėl gi šian
dieną to nėra? Jeigu civilinė valdžia 
tai draustų, klebonas Rogovskis sa
kytų, kad valdžia neleidžia. Bet ci
vilinė valdžia to nedraudžia. Lietu
viui tai yra labai skaudu.

Mes visi norim gerų santykių su 
lenkais, bet kartu reikalaujame gerb
ti mūsų teises. Negalime sakyti, kad 
visi lenkai yra blogi. Tegu lenkas 
būna lenku, o lietuvis lietuviu. Ne
reikia norėti, kad lenkas kalbėtų 
“Tėve mūsų”, o lietuvis “Ojcze nasz”. 
Dvasinė valdžia turėtų žiūrėti teisy
bės, o ne lenkybės. Kaip anais lai
kais buvo pakankamai vietos lietuviš
kam žodžiui Seinų bazilikoje, taip 
turėtų būti ir dabar.

Seinietė

SKIRTINGOS NUOMONES
1979 m. gruodžio 1 d. Toronte 

įvykęs Kanados Lietuvių Fondo na
rių metinis susirinkimas praėjo labai 
ramiai ir gražiai, bet kaikurie susi
rinkimo dalyviai išsiskirstė net su 
labai skirtingomis nuomonėmis. Ga
lėjo būti plačiau panagrinėtas fondo 
palūkanų paskirstymas, nes dabar jos 
suskaldomos į daug mažų pašalpų, 
nieko negauna mažesnės lietuviškos 
salelės, neturinčios šeštadieninių mo
kyklų ar meno ansamblių, nors kai-

Pajieškojimas
Albinas Ramanauskas jieško sesers 

Janinos Ramanauskaitės-Jocienės, ki
lusios iš Moliniškių kaimo, Lankeliš
kių valsčiaus. Prašome ją atsiliepti 
arba žinančius apie ją pranešti: A. 
Ramanauskas, 320 Caroline St. S., 
Hamilton, Ont., L8P 3M1, Canada.

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

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

kurios iš jų yra parėmusios fondą 
gana didelėmis sumomis. Be to, pa
mirštami kaikurie šelptini ar para
mos reikalingi dalykai. Štai, kad ir 
vienam fondo įgaliotinių užsiminus 
neturimo lietuviško techniškų termi
nų žodyno reikalingumą, ypač kad 
gyvename daugybės išradimų ir įvai
rių naujenybių eroje, atsirado vienas 
gudruolis nuraminęs, kad toks žody
nas jau yra sovietinėje Lietuvoje .. . 
Čia jam reikėjo priminti seną pasa
kymą: už marių veršis kainuoja ka
peiką, o jo atgabenimas — rublį! 
Nevisi norėtų nusižeminimo bandant 
tokį žodyną išsirašyti per sovietinę 
agentūrą Toronte. Spaudoje matome 
verkšlenimus dėl kalbos darkymo 
angliškais babarizmais, o tai įrodo to
kio žodyno reikalingumą! Jeigu JAV 
Lietuvių Fondas davė $1000 premijai 
už poezijos knygą “Rubajatai”, tai 
mūsiškis fondas galėtų suorganizuo
ti tokio žodyno finansavimą.

Jurgis Gediminėnas
BALTIEJI RŪMAI

Straipsnyje “Lietuviai Baltuosiuo
se Rūmuose” “TŽ” 1980. L 31 au
torius sako: “Su prezidento Carte- 
rio atėjimu į Baltuosius Rūmus lie
tuvių lankymasis, sakytumėm, toje 
‘pasakų pilyje’ pasidarė gana daž
nas”. Ir toliau primenama, jog su 
mūsų tautiečiais “kalbasi augštieji 
šios šalies pareigūnai, kurie ir įtai
goja tolimesnę Amerikos užsienio 
politikos kryptį”.

Visiškai sutinku su autoriumi dėl 
tos “pasakų pilies”, nes “pilyje” 
sekamos pasakos (mūsų nelaimei!) 
dažniausiai yra suprantamos kaip 
realybė. Tragiška tik, kad apverkti
na Amerikos užsienio politikos būk
lė vis dar yra įtaigojama tų pačių 
pasakų sekėjų. . .

V. Semaška, 
Miami, Fla.

SOLISTĖ ŠKOTIJOJE
Škotijoje sutikau lietuvių kaip 

niekur kitur — būtų galima kny
gą apie juos parašyti. Londono lie
tuviai taip pat mažai apie juos žino. 
Lietuviška spauda jiems beveik ne
žinoma. Net ir “Europos Lietuvį” tik 
maža grupelė teskaito, žmonės mie
li, bet visų užmiršti. Skotų spauda 
paskutiniu metu pradėjo jais domė
tis arba, teisingiau sakant, trečios 
kartos jaunuoliai, nors lietuviškai nė 
žodžio nemoka. Aš daug tokių suti
kau koncerte — po parodos. Jie ma
ne prašė jų nepamiršti, pasakyti ki
tiems apie jų buvimą Škotijoje ir 
priminti, kad jie laukia menininkų 
iš visur.

Gina Čapkauskienė

Šypsenos
Tokio nesulauksi!

Rūta parneša gimnazijos bai
gimo pažymėjimą su geriausiais 
pažymiais. Tėvas, sveikindamas 
dukrą, klausia, kokie jos planai 
ateičiai?

— O, aš turiu aiškius planus, 
tėte, ■— didžiuojasi Rūta.

— Į tuos planus įeina ir šei
mos susikūrimas?

— O, taip, tėte! Aš nusista
čiau tekėti už tokio vyro, kuris 
yra be galo geras ir visuomet 
apgalvoja, ką daro.

— Dėl Dievo, Rūtele, ar nori 
senmerge likti!?

Kurmis
Mokytoja (per gamtos pamo

ką): Kurmis yra tiek ėdrus žvė
riukas, kad kasdien suėda tiek, 
kiek jis pats sveria.

Mokinė: Panele mokytoja, bet 
iš kur kurmis žino, kiek jis sve
ria?

Parinko Pr. Alš.

HOME J. L. Sulimierski
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Anapilio žinios

— Gavėnios metu kiekvieną penk
tadienį, 7.30 v. vakaro, pamaldos.

— Praėjusį sekmadienį paminėta 
Tikinčiosios Lietuvos diena. Speciali 
rinkliava paremti Lietuvoje persekio
jamiems tikintiesiems daroma voke
liais, kurie surenkami sekantį sek
madienį pamaldų metu.

— Tikybos pamokos vaikams — 
sekmadieniais 10 v.r. klebonijos po
sėdžių kambary.

— Anapilio Moterų Būrelis tęsia 
didžiojo kilimo audimą. Norima už
baigti prieš vasaros atostogas, šiuo 
kilimu, pagal dail. A. Tamošaičio 
projektą, norima papuošti Lietuvos 
Kankinių šventovę.

— Parapijos skoloms mažinti au
kojo $900 B. Sergautis (Florida, 
JAV); po $100: V. Jurevičius, R. V. 
Akelaitis, J. Dervaitis (St. Cathari
nes).

— Pamaldos: šį penktadienį, 7.30 
v.v., už Kasperavičių mirusius; sek
madienį, 10 v.r., už a.a. Mečį Senke
vičių, 11 v. už a.a. Adelę ir Bronių 
Šimkevičius, a.a. Mykolą Gvildį ir 
a.a. Marcelę Bacevičienę.

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

1980 m. par. tarybos įvedimas, sek
madienio mokykla. Antras parapijos 
tarybos įvedimas būs anglų pamaldo
se, po kurių įvyks tarybos priėmimas 
pas Sukauskus, 26 Landron Cr., Wes- 
tone.

— Choro repeticija numatyta pir
madieniais 7.30 v.v.

— Kovo 12 d., 8 v.v., par. tarybos 
posėdis šventovės patalpose.

— Savo maldose prisiminkime vi
sus: ligonius, už tėvynę kenčiančius 
Kanadoje, Lietuvoje bei plačiame pa
saulyje.

Lietuvių Namų žinios
— LN metinis narių susirinkimas 

— kovo 16, sekmadienį, 3 v.p.p., Ka
raliaus Mindaugo menėje. Nariams 
išsiųsti pranešimai su susirinkimo 
darbotvarke. LN nariai, pakeitę gy
venamą vietą, maloniai prašomi ne
delsiant pranešti naują adresą LN 
raštinei.

— Sekmadienio popietės maistas 
ir patarnavimas yra žymiai pagerėjęs 
ir tuo naudojasi didesnis svečių skai
čius. Šeimininkė J. Bublienė prane
ša, kad šį sekmadienį, kovo 9, bus 
paruošti pietums skanūs bulviniai 
blynai.

— LN bibliotekos vedėjas V. Ka
telė praneša, kad yra nupirkta nau
jų knygų.

— KLB Toronto apylinkės valdy
ba sekmadienį, kovo 9 d., 3 v.p.p., 
Karaliaus Mindaugo menėje rengia 
madų parodą ir “Miss Vilnius” pri
statymą.

— Praėjusio sekmadienio popietė
je dalyvavo 200. Svečių knygoje pa
sirašė: Juozas Šarapnickas iš St. Ca
tharines, p.p. Vaštokai iš Madoc, W. 
Chapman iš Madoc, p. Klupšienė iš 
JAV, S. ir A. Petkevičiai iš Hamilto
no, prof. H. Jammy iš Sirijos.

JIEŠKOME europiečiams pirkėjams 
apartamentų, komercinių pastatų ir 
ūkių. Skambinkite arba rašykite Va
ciui žižiui (įstaigos tel. 416-233-3323, 
namų — 416 -221-3305), c/o Frank 
Barauskas Ltd., Realtor 3828 Bloor 
St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

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

DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves betkokio dydžio ir rūšies. Tel. 
787-9021 Toronte.

PARDUODAMAS pusantrų metų se
numo 3-jų miegamųjų vienaaugštis 
namas su dideliu medžiais apaugu
siu sklypu, Wasaga Beach. Iš akme
nų statytas židinys. Statant turėta 
mintyje energijos taupymas. Namas 
statytas pagal užsakymą ypatingai 
gerame lietuvių gyvenamame rajone. 
Savininkas išsikelia ir turi parduoti. 
Skambinti tel. (416) 823-4950 Missi- 
ssaugoje, tarp 8.30 v.r. ir 4.30 v.p.p. 
savaitės dienomis, arba tel. (705) 
429-2198 vakarais ir savaitgaliais.

DARAU PORTRETUS iš senų nuo
traukų ir fotografuoju vestuves bei 
kitus pobūvius. Skambinti po 6 v.v. 
B. Tarvydas. Tel. 533-1864 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
— Praėjusį sekmadienį, minint Ti

kinčiosios Lietuvos Dieną, buvo at
švęsta ir Šv. Kazimiero šventė. Pa
mokslus sakė kun. Iz. Grigaitis.

— Ruošiasi tuoktis Carol Levišaus- 
kaitė su Mark Pearson. — Arūnas 
Sabaliauskas ir Domenica Acton su
situokė mūsų šventovėje.

— Religinei Lietuvos šalpai surink
ta $2,888.00.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Lankomi seneliai ir ligo
niai. Vakare 7 v. stacijos ir Mišios.

— Mišios su ligonių maldom — 
kovo 6, ketvirtadienį, 7.30 v.v. Vado
vaus kun. Jonas Bacevičius, OFM.

— Rinkliava' parapijos skoloms 
mokėti — šį sekmadienį, kovo 9.

— Metinis parapijos susirinkimas 
kovo 16 d., po 11.30 v., Mišių Paro
dų salėje. Į parapijos tarybą bus ren
kama 10 asmenų. Nominacijų komi
siją, kuriai yra pavesta paruošti į 
tarybą kandidatuojančių parapijiečių 
sąrašą, sudaro E. Sudikas, L Žemai
tienė ir St. Prakapas.

— KLK Moterų parapijos skyriaus 
susirinkimas įvyks kovo 9 d., po 
11.30 v. Mišių, Parodų salėje. Progra
moje — kun. B. Pacevičiaus paskai
ta: “Moteris Evangelijos istorijoje”. 
Po paskaitos — einamieji reikalai ir 
kavutė. Viešnios ir narės kviečiamos 
dalyvauti.

— Rekolekcijos, kurias ves kun. 
dr. F. Jucevičius, prasidės kovo 17 d.

— Specialus susikaupimas ir pasi
ruošimas Susitaikymo sakramentui 
su privačia išpažintimi ruošiamas šei
moms ir jaunimui kovo 12, trečiadie
nį, 7 v.v.

— Naujam pianinui pirkti aukojo: 
C. B. Joniai $150, V. O. Jurkos $100, 
B. P. Sapliai $50, A. D. Bajorinai 
$30, J. G. Baltaduoniai $30, V. B. 
Endzeliai $20, G. Virbickienė $20.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Emili
ją Merkevičienę, užpr. B. Vaitiekū
nienė, 8.30 už Oną Plioplienę, užpr. 
A. Plioplys, 9 v. už Oną Ivanauskie
nę, užpr. J. V. Vingeliai, 9.20 už Oną 
Ališauskienę, užpr. J. Z. Didžbaliai; 
sekmadienį 8 v. už Antaniną Dubi- 
ninkienę, užpr. L. J. Jucaičiai, 9 v. 
už Adolfą Šapoką, užpr. A. E. Sudi- 
kai, 10 v. už Stasį šenferą, užpr. M. 
Šenferienė, 11.30 už parapiją, 7 v.v. 
už Fabricijų šeimos mirusius, užpr. 
M. Gertienė.

Tikinčiosios Lietuvos Diena 
kovo 2 buvo Įspūdingai paminė
ta abiejose lietuvių katalikų 
šventovėse Toronte. Ta inten
cija buvo laikomos pamaldos ir 
renkamos aukos Lietuvos tikin
čiųjų reikalams. Torontiečiai 
gausiai aukojo. Maloni staigme
na buvo prieš pat Tikinčiosios 
Lietuvos Dieną gautas Nijolės 
Sadūnaitės laiškas iš Sibiro. Jis 
buvo perskaitytas visose lietu
vių šventovėse (ir evangelikų) 
pamaldų metu, šis laiškas bus 
išspausdintas “Tž”.

P. Amerikos lietuvių jaunimo 
grupės “Ąžuolynas” ir “Žibu
tės” Toronte koncertuos kovo 
8, šeštadieni, 7.30 v.v., Central 
Tech mokyklos auditorijoje, ko
vo 9, sekmadieni, 3 v.p.p., Scott 
Park mokyklos salėje Hamilto
ne. Apie šias meno grupes čika- 
gietė R. Kučienė, viena iš kon
certo organizatorių, rašo:

“Ąžuolynas” yra pati geriau
sia tautinių šokių grupė P. Ame
rikoje, šokanti ne tik lietu
viams, bet ir svetimtaučiams. 
Už tautinį šoki Rugučius, šoka
mą su dalgiais ir varpomis, tau
tybių festivalyje gavo iš Urug
vajaus prezidento žmonos sim
bolini senojo Montevideo mies
to vartų raktą. Prieš išvykdami 
koncertams Į š. Ameriką, turė
jo labai dideli sėkmingą koncer
tą Montevideo miesto teatre ki
tataučiam. Keturias dienas prieš 
koncertą nebuvo galima gauti 
bilietų. Bilietus išpirko per tris 
dienas. Grupei vadovauja dr. 
Alfredas Stanevičius. — “žibu
tės” yra gražiai užsirekomenda
vęs dainuojantis vienetas, vado
vaujamas dr. Jono Simanausko. 
“Žibutės” atsiveža Įvairų reper
tuarą keturiomis kalbomis.”

Į šį koncertą jau daug bilietų 
parduota, bet daug dar ir liko. 
Jie bus gaunami prie Įėjimo. Sa
lė erdvi, telpa per 1000 žmonių, 
tad vietų užteks visiems.

Po koncerto bus susipažinimo 
vakaras su P. Amerikos lietuvių 
jaunimu Prisikėlimo par. salėje. 
Visi koncerto dalyviai kviečiami 
jame dalyvauti.

Jaunučiu ateitininkų susirin
kimas. Kviečiame visus jaunu
lius ateitininkus — berniukus 
ir mergaites dalyvauti susirin
kime sekmadienį, kovo 9, 11.30 
v. r., Muzikos studijoje, Prisikė
limo parapijoje.

Jaunučių globėjos

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

VISUS LIETUVIUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO

kovo 8, šeštadienį, 
7.30 v.v., Toronto 
Central Technical 
mokyklos 
auditorijoje 
(Bathurst-Harbord
gatvių sankryžoje)

Visus iš toli ir arti kviečia dalyvauti 
KLB KRAŠTO VALDYBA

HAMILTONE P. Amerikos lietuvių jaunimo KONCERTAS - 
kovo 9, sekmadienį, 3 v.p.p., SCOTT PARK MOKYKLOS AUDITORIJOJ

PROGRAMĄ ATLIKS: Argentinos lietuvių dainos 
vienetas ''Žibutės'' ir Urugvajaus tautinių šokių 
grupė ''Ąžuolynas'' — iš viso 39 asmenys

įėjimas — $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. Bilietai gaunami: 
kasdien nuo 10 v.r. — 6 v.v. Lietuvių Informacijos Būsti
nėje (1613 Bloor St. W., V. Dauginio įstaigos patalpose); 
tel. (41 6) 534-1 444; sekmadieniais — Lietuvių Namuose 
pietų metu ir parapijose pamaldų valandomis.
Visos vietos rezervuojamos iš anksto.

'%. Maloniai kviečiame visą lietuvių jaunimą atsilankyti į

TULSK rengiama šokiu VAKARA

. PASkUTIHIS
PO

kovo 15, šeštadienį, 8 valandą vakaro
Toronto Lietuvių Namuose, Karaliaus Vytauto menėje

Veiks baras, įėjimas__  $2 50 Visus kviečia gausiai dalyvauti —
gros DJ Įvairi muzika TULSK valdyba

XWWWWWW^WWWWWWWWWWWWW
§>> PAVASARIS "VILNIUJE KLB Toronto apylinkės vadovybė šių metų

kOVO 9, Sekmadienį, 3 V. p. p., Toronto Lietuvių Namų Mindaugo menėje 

rengia
pavasario-vasaros

(X • "MISS VILNIAUS" PRISTATYMAS
gj • VAIŠĖS • LOTERIJA

e Pelnas skiriamas "Vilniaus" paviljonui 
cX įrengti tautybių savaitėje Karavane

• įėjimas — $5.00 •' Bilietai gaunami:
Prisikėlimo bankelyje, Lietuvių Namų raš- 

. tinėje, Adomonio “Electrolysis", Braemar 
krautuvėje TD centre

•3

Sutiktuvės naujojo leidinio 
“Lithuanian National Costume”, 
kurio autoriai yra dailininkai A. 
ir A. Tamošaičiai, įvyks kovos 
16, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisi
kėlimo Parodų salėje. Apie lei
dinį kalbės prof. R. Vaštpkas, 
skaidres rodys A. Tamošaitis. 
Taip pat bus rodomas spalvotas 
filmas “Spirits of amber past” 
apie dailininkų Tamošaičių so
dybą bei kūrybą. Filmą paruošė 
Ramūna Mcdonald ir Vytautas 
Petrulis. Dienos metu bus tau
tinių drabužių paroda. Sutiktu
ves rengia ir visuomenę daly
vauti kviečia —- Lietuvių Tau
todailės Institutas.

“Tėvų ir jaunimo problemos” 
— tokia tema rengia simpoziu
mą KLK Moterų Dr-jos Lietu
vos Kankinių par. skyrius Ana
pilio salėje kovo 23, sekmadienį, 
tuoj po 11 v. r. pamaldų. Sim
poziumo nariais bus psicholo
gas, tėvų ir jaunimo atstovai. 
Visuomenė, ypač jaunimas ir tė
vai, kviečiami gausiai dalyvauti. 
Po simpoziumo bus vaišės, pa
ruoštos rengėjų.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės naujai krašto tarybai 
rinkti sudaryta vyriausia rinki
mų komisija: V. Ignaitis, L. Ta
mošauskas, L. Adomavičius, M. 
Dambarienė, Algis šeškus. Šia 
komisija pasinaudos ir Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga savo 
tarybos rinkimams. Rinkimai 
įvyks š. m. gegužės 25 d. (ne 11 
d., kaip anksčiau buvo skelbta).

Prisikėlimo kredito koopera
tyvo narių metinis susirinkimas 
įvyko š. m. kovo 2 d. Dalyvavo 
225 nariai iš esamų 3076. Val- 
dybon išrinkti nauji nariai — 
S. Kaknevičius, V. Bireta, K. 
Čepaitis. Platesnis aprašymas 
sekančiame “TŽ” numeryje.

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

“Paramos” kredito kooperatyvas 
valdyba praneša, kad yra sudaryta 
nominacinė komisija rinkimams 
kovo 23 d. i valdomuosius "Paramos" 
organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties: 
JONAS ANDRULIS 
STASYS KUZMAS 
ANTANAS VASILIAUSKAS

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai "Paramos" 
nariai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. 
(Siūlymo formas galima gauti "Paramos" raštinėje.) 
Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, siųsti 
"Paramos" raštinėn arba Įteikti prieš susirinkimą.

VALDYBA

1.
2.

3.
4.

KLB Toronto apylinkės val
dybos posėdis įvyko kovo 2 d. 
Anapilio patalpose. Be apyl. 
valdybos, posėdyje dalyvavo dr. 
J. čuplinskienė, padarydama 
kaikurias pastabas dėl Vasario 
16 minėjimo. Vertintoja, išsky
rus kaikurias smulkmenas, pa
gyrė valdybą ir jos pirm. R. Jo
naitienę už rūpestingai paruoš
tą minėjimą. Prie įėjimo gauta 
aukų $950, išlaidų turėta $853. 
Posėdyje ilgai sustota prie soli
darumo įnašų rinkimo. Nutarta 
balandžio mėnesį skelbti solida
rumo įnašų vajų, renkant po $5 
nuo kiekvieno tautiečio per lie
tuviškus bankelius, parapijas 
bei įvairias lietuvių institucijas. 
Karavanas šiais metais Toronte 
bus birželio 20-28 d. d. Vilniaus 
paviljonui vadovauti pakviesta 
Vida Barakauskaitė, kuri sekan
čiame valdybos posėdyje pada
rys pranešimą. Sekantis valdy
bos posėdis — kovo 25, antra
dienį, 7.30 v. v., Lietuvių Na
muose.

<3

Dail. Reginos Žiūraitienės 
dailės paroda buvo surengta va
sario 15 — kovo 2 d. d. Old 
Bronte Post Office Gallery Oak- 
villėje, Ont., kur dailininkė gy
vena jau 30 metų. Joje buvo iš
statyta 15 aliejinių ir 15 akva- 
relinių paveikslų, vaizduojančių 
Kanados gamtą. Paroda buvo 
labai sėkminga — susilaukė 
gausių lankytojų, kurie nupir
ko % paveikslų. Abu vietiniai 
savaitraščiai išspausdino labai 
palankias recenzijas ir įdėjo 
nuotraukas. Dailininkė mokėsi 
Ontario meno mokykloje pas žy
mius dailininkus. Pagrindinė jos 
tema — gamtovaizdžiai. Nese
niai ji lankėsi okupuotoje Lie
tuvoje ir ten pasidarė daug ški
cų, kuriuos panaudos būsimiems 
savo paveikslams. Sekanti jos 
paroda bus ateinantį rudenį. Ji 
bus skirta išimtinai Lietuvos 
vaizdams. Tai bus jau penktoji 
R. Žiūraitienės paroda, atsklei
sianti jos per 20 metų subran
dintą kūrybinį talentą.

Metinis šaulių kuopos susirinkimas 
vasario 24 d. pradėtas pamaldomis 
Aušros Vartų šventovėje; šv. Mišios 
buvo atnašautos už mirusius ir dėl 
Lietuvos laisvės žuvusius šaulius. Po 
pamaldų parapijos salėje paskaitą 
skaitė Juozas šiaučiulis. Nauji na
riai davė priesaiką. Sesės šaulės pa
ruošė vaišes.

Jūrų kuopos “Neringa” šauliai ko
vo 16, sekmadienį, po 11 v.r. pamal
dų parapijos salėje rengia Juozines, 
kuriose bus pagerbti Juozai ir Juo- 
zės bei skaniai pavaišinti. Bus ir 
trumpa meninė programa, kurią at
liks seselės Teresės vadovaujamas 
mergaičių chorelis.

Lituanistinės mokyklos mokytojų 
išvyka į Laurentidų kalnus buvo su
rengta vasario 23 — 24 d.d. Moky
toja Julija Adamonienė pakvietė vi
sus mokytojus ir tėvų komiteto pir
mininkus į savo erdvius ir gražius 
namus Vai David kalnuose. Vaišin
goje šeimininkės aplinkoje išvyka 
buvo labai maloni. Ta proga buvo 
panagrinėti mokyklos ir jaunimo 
klausimai. A. A.

A.a. Ona Jakšienė, 77 m., mirė va
sario 21 d. Paliko dvi dukras su šei
momis. Palaidota vasario 25 d. iš AV 
šventovės.

Kvebeko kultūrinės televizijos sto
tis vasario 24 d. filmavo “Vaivorykš
tės” tautodailės darbus, Aušros Var

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tek Bus" 7223545 
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
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1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6%
Taupomąsias s-tas 12%
Pensijų planas 12.25%
Term. ind. 1 m. .....................11.75%
Trumpai, term ind. iki 13%

Duoda nemokamą gyvybės drauda 
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 vasarę 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.

PRANEŠIMAS
LIETUVIŲ NAIVIŲ NARIAMS

Pranešame, kad Toronto Lietuvių Namų ir "LABDARA 
FOUNDATION" metinis-visuotinis narių susirinkimas 
yra šaukiamas 1980 m. kovo mėn. 16, sekmadienį, 3 v. 
p.p., Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. West, Toronto, Ontario.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

Susirinkimo atidarymas
Prezidiumo sudarymas —
a. susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus,
b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,
c. visuomeninės veiklos, d. statybos komisijos
Revizijos komisijos pranešimas
Revizoriaus (auditor) pranešimas
Diskusijos dėl pranešimų
1979 metų apyskaitų tvirtinimas
1980 metų sąmatos tvirtinimas
Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
Valdomųjų organų rinkimai: a. valdybos (keturi asm.),
b. revizijos komisijos (vienas asm.)
Einamieji reikalai -— sumanymai ir rezoliucijos
Susirinkimo uždarymas

12.
13.

Šiais metais į Lietuvių Namų valdybą bus prirenkami 
keturi asmenys. Iš valdybos išeina: J. CICĖNAS, B. JAC
KUS, A. ŠILEIKA ir T. STANULIS. Į Lietuvių Namų kontro
lės komisiją bus pririnktas vienas asmuo. Iš kontrolės ko
misijos šiais metais išeina A. JUCYS.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš no
minuoto kandidato ar kandidatės raštišką sutikimą. Tam 
yra paruoštas specialus blankas, kurį nariai gali gauti Lie
tuvių Namų raštinėje kasdien arba sekmadienio popietės 
metu. Beto, valdyba siūlo, kad kandidatų siūlytojai (nema
žiau kaip du asmenys) pasirašytų nominacijos blanką ir jį 
įteiktų visuotinio susirinkimo metu nominacijų komisijai.

. Lietuvių Namų valdyba

S

tų parapijos chorą, “Gintaro” ansam
blį. Ši stotis renka duomenis apie 
kultūrinę etninių grupių veiklą Kve
beko provincijoje.

Pirmoji Komunija vaikams AV pa
rapijoje bus gegužės 4 d. Juos ruo
šia sesuo Teresė.

Kun. St. Kulbis po operacijos grį
žo iš ligoninės ir stiprėja AV par. 
klebonijoje.

Lietuvių imigracijos paroda buvo 
surengta vasario 3 d. AV par. salėje 
drauge su simpoziumu lietuviškos 
veiklos klausimais. Parodai medžiagą 
surinko inž. J. V. Danys, kuris tel
kia lietuvių dokumentaciją valstybi
niam archyvui Otavoje. Parodą ap
lankė apie 400 asmenų. Joje buvo 
matyti pirmieji numeriai “Mūsų Pa
jūrio”, “Vėplos”, “Darbininkų žo
džio” ir kt. Taipgi buvo išstatytas 
retas leidinėlis “Už Lietuvos laisvę”, 
išleistas Kanados Lietuvių Naciona
linio Komiteto Toronte 1944 m. Tai 
sąrašas aukojusių “Lietuviškųjų pul
kų Raudonojoj Armijoj Lietuvos 
žmonių ir bendrai Tarybų Sąjungos 
liaudies paramai”. Tuomet aukota 
nuo 25 et iki $116; daugiausia po 1-2 
dol. Tai dokumentas, liudijantis ko
munistų suklaidintų išeivių duosnu- 
mą. Jie aukojo, norėdami pagelbėti 
Lietuvos žmonėms, bet iš tikrųjų pa
gelbėjo sovietiniams rusams, okupa
vusiems Lietuvą. Kor.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 15%
Nekiln. turto 13.75%
Čekių kredito 16.5%
Investacines nuo 15.5%

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


