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Didieji pavojai
Kiekvienai tautai vergija yra varžtai, kliudantys jai 

pilnai išsiskleisti. Lietuviai tai yra aiškiai pergyvenę cari
nėje vergijoje, o dabar — sovietinėje. Jie matė ir dabar 
vėl mato, kad tie vergijos varžtai nėra tik pasyvus geleži
nis lankas, neleidžiąs tautai laisvai judėti, bet ir aktyvus 
bizūnas, plakantis ją didžiausiais pavojais, būtent, nureli- 
ginimu, nudorinimu ir nutautinimu. Nureliginimas sovie
tinėje vergijoje yra kirvis tautos šaknims. Lietuvių tauta 
nuo amžių, kiek siekia istorija, buvo religinga. Dar nebuvo 
krikščionybės, o lietuviai jau gyveno savitu, galima sakyti, 
krikščionišku humaniškumu. Dėlto ir kronikų autoriai juos 
pavadino “homines humanissimi” — humaniškiausiais žmo
nėmis. Su krikščionybės atėjimu religinis lietuvio polėkis 
dar labiau išryškėjo bei pagilėjo. Tauta, kaip visuma, jieš- 
kojo dvasinės atramos religijoje, jos šviesoje matė savo 
gyvenimo prasmę bei paskirti. Vergijos laikotarpiais lietu
viai rado joje stiprybės šaltinį, teikiantį ištvermę. O ir da
bar religija tebėra didele dalimi tylusis ištvermės šaltinis 
kovoje už tautos išlikimą, kaip tai matyti iš pogrindžio 
spaudos. Pavergėjai tai mato ir dėlto visais jiems prieina
mais būdais stengiasi pakirsti giliąsias tautos šaknis. Mark
sizmas iš tikrųjų tėra patogi priedanga nureliginti tautai, 
rodant neva augštesnį idealą, kuris iš tikrųjų toks nėra.

N
URELIGINIMO procesas sovietų pavergtoje Lietuvo
je per beveik 40 metų, be abejonės, paliko žymius 
pėdsakus. Užaugo nauja karta, gerokai atsieta nuo 

religinių tradicijų, neturėjusi galimybės giliau pažinti re
liginio gyvenimo pagrindų, nuolat bombarduojama anti
religinės propagandos. Toji karta, jeigu ir netapo antireli
gine, marksistine, tai jos dvasioje liko antireliginiai pėd
sakai, atsipalaidavo religinės gairės, tvarkančios dorinį gy
venimą. Tai reiškinys, pastebimas visoje žmonijos istori
joje: kur tik nusilpsta religinis gyvenimas, smunka ir dori
nis. Tai nuoseklus kelias, kuriuo eiti yra verčiama ir lietu
vių tauta. Pasekmės jau dabar yra labai akivaizdžios. Dar 
prieš 20 metų šeimų gyvenimas Lietuvoje buvo žymiai 
pastovesnis, skyrybos bei ištuokos buvo gerokai retesnės. 
Pagal sovietinę statistiką, 1960 m. šimtui santuokų teko 
S,4 ištuokos, o 1979 m. šimtai santuokų teko juk Jo,ū ištuo
kų. Pagrindinė priežastis aiški: religinėje lietuvių tradici
joje šeima buvo šventas dalykas, o dabar, kai ta tradicija 
naikinama, griūva šeimos pastovumas. Namas juk negali 
laikytis ant suardytų pamatų. Panašiai yra su kitomis blo
gybėmis — girtuokliavimu; vogimu, žudymu . .. Net sovie
tinė spauda šaukia į kovą su tomis ydomis. Bet tai tuščias 
šauksmas, lygus praeivio šūktelėjimui virstančiam medžiui 
“laikykis”! Kaip jis gali laikytis, jeigu nebėra šaknų, tiesa, 
nematomų, bet teikiančių pagrindinę stiprybę.

N
UTAUTIMO pavojus dabartinei Lietuvai, sakoma, yra 
mažiausias, nes tautinė sąmonė esanti pakankamai 
stipri, nebereikia Basanavičiaus, Kudirkos Mairo

nio ... Bet perdaug nesiguoskime. Tautinis lietuvių atgi
mimas buvo idealizmo reiškinys. Jis iškilo daugelio idea
listų pastangų bei ilgos kovos dėka. Lietuviai suprato, kad 
tautinis sąmoningumas yra dvasinė žmogaus vertybė, kuri 
gali pilnai išsiskleisti laisvame tautos gyvenime. Sovietinė 
gi vergija, grindžiama marksistine ideologija, tautinio są
moningumo nevertina, jį dažnai plaka, vadina “buržuazine 
atgyvena” ir skelbia internacionalizmą. Tokioje atmosfe
roje nėra sąlygų bręsti tautiniam sąmoningumui. Lietuviai, 
kurie palinksta į sovietiškai marksistinę ideologiją, nu
tolsta ir nuo gyvo tautinio sąmoningumo, kuris krikščio
niškoje atmosferoje turi iškilią, organišką vietą. Be to, 
prisideda ir oportunizmas bei praktinis savanaudiškumas, 
paisantis daugiau asmeninių reikalų nei tautos gerovės. 
Visa tai veda į sovietų peršamą internacionalizmą, siekiantį 
išauginti “sovietinę tautą”. Taigi tokioje atmosferoje ir 
nutautimas yra gana realus pavojus, juoba, kad rusinimo 
pastangos yra nemažos, jaučiamos nuo pat vaikų darželio. 
Nutautinimo pavojaus tiek išvengiama, kiek pavyksta ne
utralizuoti pavojingąsias tendencijas, bei išlikti ant tvir
tųjų tautos pagrindų. Ir aplamai pavergta tauta išeina nu
galėtoja, jei pajėgia atsispirti gyvybiniams pavojams. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Seni ir nauji ministerial
Min. pirm. P. E. Trudeau, su

darydamas naująjį kabinetą, pa
sirinko 17 jau buvusių ministe- 
rių, 13 naujų ir tris senatorius 
iš vakarinės Kanados. Bene sun
kiausia pareigavietė — finansų 
ministerija patikėta veteranui 
A. MacEachenui, energijos iš
teklių ministerija — M. Lalon- 
dui, teisingumo ministerija — 
buvusiam finansų ministeriui J. 
Chretienui, užsienio reikalų mi
nisterija — naujokui M. Mac- 
Guiganui iš Windsoro. Spėjama, 
kad užsienio reikalais nori dau
giau rūpintis pats min. pirm. P. 
E. Trudeau. Kabinetan taipgi 
grįžo du ministerial J. Munro 
ir F. Fox, iš pareigų atsistatydi
nę dėl kompromitacinių veiks
mų. Pirmasis gavo indėnų ir 
šiaurinės Kanados ministeriją, 
antrasis — valstybės sekretoria
tą ir ryšių ministeriją. Iš kabi
neto išjungti penki kadaise mi
nisterijas turėję politikai: iždo 

tarybos pirm. J. Buchanan, imi
gracijos min. B. Cullen, minis- 
teris vartotojų reikalams W. Al- 
mand, provincinių reikalų min. 
J. Reid ir darbo min. B. Macka- 
sey. Valstybės minsteriu, atsa
kingu už daugiakultūrius reika
lus, paskirtas J. Flemingas iš 
Toronto. Federacinio parlamen
to pirmininke min. pirm. P. E. 
Trudeau pirmą kartą Kanadoje 
pasirinko moterį — Jeanne Sau
ve. Ši kvebekietė jau yra buvusi 
mokslo ir technologijos minis- 
tere 1972 m., gamtos aplinkos 
ministere 1974 m. ir ryšių mi- 
nistere 1975 m. Komentatorių 
nuomone, ministerių kabinete 
vyrauja senieji vilkai, užėmę 
svarbiausias ministerijas. Nau
jasis parlamentas savo posė
džius pradės balandžio 14 d.

Kanados italų kongreso To
ronte pirm. A. Delfino pasiuntė

(Nukelta j 8-tą psl.)

Los Angeles mieste 1980 m. sausio 26-27 d. d. buvo surengtas simpoziumas Lietuvos laisvinimo klausimais. Viena 
jo temų buvo politinis lietuvių jaunimo sąmoningumas. Nuotraukoje — simpoziumo nariai. Iš kairės: A. Gra- 
kauskaitė, kun. J. šarauskas, D. Barauskaitė, D. Gudauskaitė, G. Grušas, R. Polikaitis Nuotr. A. E. J. Guibinsko

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Kova tėvynėj e ir svetur
Didžioji spauda apie Vlado Česiūno mirtį ® Italų profesorius vertina naują "LKB Kronikos" 

tomą italų kalba * Šv. Tėvas lietuvių radijo skyriuje

MONS. KL. RAZMINAS

Didysis Romos dienraštis “11 
Tempo” vasario 22 d. laidoje, 
pasiremdamas V. Vokietijos 
“Frankfurter Allgemeine Zeit- 
ung” pranešimu, informuoja 
italų visuomenę apie lietuvio 
sportininko Vladislovo Česiūno 
mirtį. “H Tempo” rašo:

“Lietuvis sportininkas Vla
dislovas Česiūnas, 1 9 7 2 m. 
Muencheno olimpiadoje laimė
jęs aukso medalį kanojų varžy
bose, pernai rugpjūčio mėnesį 
“pasirinko laisvę” Vakarų Vo
kietijoje. Spalio mėnesį jis vėl 
paslaptingai atsirado Sovietų Są
jungoje ir po viešo pasirodymo 
televizijoje “nusižudęs” vienoje 
rusų psichiatrinėje ligoninėje. 
Kaip praneša Vokietijos spauda 
ir radijo stotys, Vakarų Vokie
tijos vyriausybė pareikalavusi 
sovietus išaiškinti šį klausimą.

Lietuvio česiųno “klausimas” 
jau rugsėjo mėnesį sukėlė dide
lę audrą V. Vokietijoje, kai lie
tuvis sportininkas netikėtai pra
nyko iš Hageno miestelio, kur 
jis buvo radęs prieglaudą ir dar
bą. Krikščionių demokratų par
tija pakaltino Bonos vyriausybę 
dėl “atoslūgio politikos” nesu- 
kliudžius sovietų agentams pa
grobti politinės globos pasipra
šiusį lietuvį sportininką Česiū- 
ną.

Vokiečių “Frankfurter Allge
meine Zeitung” ir radijas skel
bia, kad žinią apie Česiūno mir
tį Bonnai pranešė Vokietijos 
ambasadorius Maskvoje Hans- 
Georg Wieck. Neišaiškintos tik
tai VI. česiūno mirties aplinky
bės: ar jis pats “nusižudė”, ar 
tai įvykdė KGB budeliai? Vo
kietijos vyriausybė buvo pri
versta pareikalauti iš sovietų 
paaiškinimo, kuris “kaip įpras
ta” vargu ar bus duotas.

“Kaip žinoma, — rašo ‘ ‘II 
Tempo”, — Vladas Česiūnas, 
kuris šiemet būtų sulaukęs 40 
m. amžiaus, pernai rugpjūčio 
mėn. pasinaudojo pasaulinėmis 
kanojų varžybomis Duisburge, 
V. Vokietijoje, ir pasitraukė iš 
sovietų grupės, pasiprašydamas 
politinės globos V. Vokietijoje. 
Kadangi “laisvės pasirinkimas” 
yra gana dažnas dalykas, tai Če
siūno atvejis nesukėlė didelio 
atgarsio pasaulinėje spaudoje. 
Apie jį spauda rašė tik iki rug
sėjo vidurio. Staiga su lietuviu 
sportininku nutrūko visi ryšiai. 
Hagene jis turėjo eiti į Goethes 
institutą vokiečių kalbos pamo
kai, bet ten jau niekad neatvy
ko. . .

Vyriausias V. Vokietijos tri
bunolas Karlsruheje jau rengė
si pradėti procesą prieš Česiūno 
pagrobimą, kai maždaug po 20 
dienų nežinomas asmuo pa

skambino vokiečių ambasadai 
Maskvoje, ka . Česiūnas esąs 
vienoje ligoninėje pagrobtas 
sovietų agentų V. Vokietijoje. 
Sovietų vyriausybė iš pradžių il
gai neigė ši Liktą, bet pagaliau 
rugsėjo 19 teparodė lietuvį 
sportininką Vilniaus televizijos 
ekrane, čia vokiečiu žurnalistas 
Harold Brandt turėjo su juo pa
sikalbėjimą. Televizijos ekrane 
Česiūnas patvirtino grįžęs į Ru
siją “savo noru”, bet nenurodė 
savo “grįžimo” smulkesnių ap
linkybių. Nepaaiškino kodėl jis 
visus savo asmeninius daiktus 
paliko Vokietijoje. Ir jo išvaiz
da televizijoje atrodė, lyg jis 
būtų sirgęs, ir atsakinėjo Į klau
simus lyg komanduojamas savo 
kalintojų. Ar kada paaiškės tik
rosios Česiūno mirties aplinky
bės — kas gali pasakyti?”

Antrasis “Kronikos” tomas
Milano, Romos ir kitų Itali

jos miestų knygynuose pasirodė 
stambi 600 psl. knyga italų kal
ba: “Cronaca della chiesa catto- 
lica in Lituariia”. Knygos virše
lį puošia Nijolės Sadūnaitės fo
tografija, daryta jos teismo me
tu Vilniuje. “LKB Kroniką” į 
italų kalbą vertė mons. Vincas 
Mincevičius. Veikalą išleido “La 
Casa di Matriona” leidykla Mi
lane. Lėšas šiam leidiniui parū
pino S. Paolo bankas Brescia 
mieste, įvairūs leidyklos mece
natai ir “Kronikos” vertėjas. 
Tai jau antras “Kronikos” to
mas, kuris pasiekė Italijos visuo
menę. Jame pateikiami 11 — 20 
nr. vertimai.

Leidinį redagavo ir Įžangą 
parašė italų prof. Pietro I. Mon
ti. Jis pažymi, kad “iki 1979 
metų jau yra pasirodę net 36 
‘Kronikos’ numeriai. Tas nuola
tinis slaptas ‘Kronikos’ pasiro
dymas Lietuvoje ir Rusijoje, re
guliarus jų išsiuntimas Į Vaka
rus per taip griežtą sovietų cen
zūrą ir pasienio kontrolę pakan
kamai įrodo, jog baltiečių kul
tūra ir: krikščionybė Lietuvoje 
drąsiai priešinasi sovietų oku
pantų bandymams nutautinti ir 
subedievinti tą katalikišką kraš
tą. Kolonijinės rusų kariuome
nės laikymas krašte yra nepa
teisinamas ir nė kiek nepriside
da konsoliduoti sovietų okupa
cijos.”

“LKB Kronikos” įtaka, — ra
šo toliau italas profesorius, — 
vis labiau spinduliuoja ne tik 
Lietuvoje — ji pasiekia ir visos 
Rusijos disidentų sąjūdį; duoda 
jiems pavyzdį ir yra religinio 
bei kultūrinio kūrybingumo 
simbolis. Dėlto pačioje Lietuvo
je atsiranda vis nauji pogrindi
niai, slapti, periodiniai leidiniai, 
kaip pvz. Vilniaus universiteto 
neoficialus leidinys “Alma Ma

ter”, “Aušra”, kurie taip pat 
yra pasiekę laisvuosius Vaka
rus.”

Toliau įžangos autorius pri
mena, kad pirmasis “Kronikos” 
tomas italu kalba, išleistas 1976 
m. tos pačioš leidyklos Milane, 
susilaukė didėlio atgarsio Itali
jos visuomenėje. Ta pati “La 
Casa di Matriona” leidykla iš
leido dabar II-jį “Kronikos” to
mą, kuris pateikia tokią gausy
bę faktų iš kasdienio Lietuvos 
tikinčiųjų gyvenimo bei nuola
tinių persekiojimų ir varžymų 
iš sovietinių institucijų bei ate
istų pusės. Atskiri “Kronikos” 
numeriai pateikia plačias ap
žvalgas apie J. Gražio (16 nr.) 
ir Nijolės Sadūnaitės (17 nr.) 
teismus, kurie abu priklausė re
dakciniam “Kronikos” kolekty
vui.”

Kitos labai aktualios temos 
nagrinėjamos atskiruose “Kro
nikos” numeriuose, liečia kuni
gų ir vyskupu gyvenimo bei jų 
veiklos problemas, tikinčiųjų 
persekiojimus, jų reakciją ir 
drąsą ginant savo teises. Kaip 
pavyzdžiu įžangos autorius Mon
ti nurodo ištremtojo vyskupo 
Julijono Steponavičiaus pareiš
kimą apie tikinčiųjų bei kunigų 
padėtį Lietuvoje.

“Kaikurie ‘Kronikos’ liudiji
mai, — rašo prof. Monti, — ver
ti ne vien tik gilaus ir jaudinan
čio dėmesio skaitytojams Vaka
ruose, bet ir visos tikinčiųjų 
Bendrijos. Tai likimas tų bro
lių, kurie paaukojo savo gyvy
bes už tikėjimą, kaip jaunas uk
rainietis Vitali j Ocikovič (17 
nr-je) ar inž. Mindaugas Tanio
ms. Tai ryškiausi pavyzdžiai, 
kaip ‘LKB Kronika’ aprašo ir 
registruoja mūsų laikų kanki
nių mirtį”.

“Tiem kankiniam, už tikėji
mą įkalintiem lietuviam, nežino
miem ‘Kronikos’ redaktoriams 
ir platintojams pagerbti bei pri
siminti yra skiriama ši itališko
ji ‘Kronikos’ laida” — baigia sa
vo įžangą prof. P. J. Monti.

Vertėjas mons. V. Mincevi
čius šiame leidinyje iš savo ar
chyvo davė ir nemažai doku
mentinių iliustracijų. Tai padaro 
veikalą dar labiau artimesnį ita
lų skaitytojam.

Šv. Tėvas radijo stotyje
Artėjant Vatikano radijo 

įsteigimo 50-sioms metinėms, 
popiežius Jonas-Paulius II vasa
rio 5 d. aplankė Vatikano radi
jo centrą, esantį Romoje prie 
Via della Conciliazione gatvės. 
Pirmąją Vatikano radijo stotį 
įrengė pats išradėjas Guglielmo 
Marconi. Iškilmingas stoties ati
darymas įvyko 1931 m. vasario 
12 d. Pirmasis į pasaulį radijo

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pasaulio įvykiai
PARTIZANINĮ KARĄ RODEZIJOJE UŽBAIGĖ PARLAMENTO 
RINKIMAI, kuriuos laimėjo buvusio partizanų vado R. Mugabės 
partija su 57 atstovais. Rodezijos parlamentas turi 100 vietų, ku
rių 20 yra rezervuota 200.000 baltųjų mažumai, šios grupės rin
kimus, pravestus anksčiau, laimėjo buvusio premjero I. Smitho 
partija. Negrų parlamente triuškinančios pergalės susilaukė R. 
Mugabė. Jo partizaninių kovų sąjungininkas J. Nkoma tegavo 20 
atstovų, o buvęs premjeras vysk. A. Muzorewa — tik 3. Rinkimus 
prižiūrėjo ir pravedė iš Britanijos atsiųstas gubernatorius lordas 
Soames. Kadangi daug Rodezijos negrų yra beraščiai, rinkėjų są
rašai nebuvo paruošti. Kiekvienas balsuotojas turėjo įmerkti ran
ką į specialų skystį, kurio dėmes parodydavo prie urnų esančios 
infraraudonų spindulių lempos. ®---------------------------------------

ry. Premjero M. Begino vyriau
sybė, griežtai atmetusi izraeliti
nių kaimų panaikinimą arabų te
ritorijoje, labiausiai prikibo prie 
Jeruzalės įjungimo rezoliucijon, 
šį miestą laikydama nedaloma 
Izraelio sostine. Kadangi šiuo 
metu JAV vyksta pradinės abie
jų partijų kandidatų į preziden
tus varžybos, prez. J. Carteris, 
susirūpinęs žydų balsais, padarė 
viešą pareiškimą, kad toji Jeru
zalė rezoliucijon buvo įjungta 
per klaidą. Pasak jo, JAV amba- 
dorius D. McHenry už rezoliuci
ją neturėjo balsuoti. Buvusi pa
daryta klaida ryšiuose tarp jAv 
valstybės departamento ir JAV 
ambasados Jungtinėse Tautose. 
Už ją pilną atsakomybę prisi
ėmė valstybės sekr. C. Vance, 
nė nebandantis siekti kandida
tūros į JAV prezidentus. Izraelį, 
atrodo, taip pat erzina JAV su 
Egiptu pasirašyta sutartis parū
pinti ginklų už $2 bilijonus. Į 
sąrašą yra Įtraukti ir modernie
ji “F16’ naikintuvai.

Atšaukė teises
Sovietų Mokslų Akademija at

šaukė nario teises dr. A. Sacha
rovui. Akademijos prezidiumas 
jam neleido dalyvauti narių su
važiavime. šį žingsnį akademi
kas dr. A. Sacharovas laiko nau
ju savo pilietinių teisių pažeidi
mu. Maskvoje buvo pradėtas 
pulti rašytojas Vladimiras Voi- 
novičius, kurio satyriniai kūri
niai yra spausdinami Vakarų pa
saulyje. Vasario 24 d. jis atsisa
kė balsuoti politiniu farsu pa
verstuose Rusijos respublikos 
augščiausios tarybos rinkimuo
se. Tada jam buvo pasiūlyta iš
vykti užsienin, pridedant grasi
nimą, kad tolimesnis jo pasili
kimas Rusijoje jam būsiąs ne
pakeliamas. Disidentas V. Voi- 
novičius, kovojantis už žmogaus 
teises, nenori išvažiuoti užsie
nin, nors nuo 1974 m. jam yra 
sustabdytas honoraras už jo raš
tus.

Nobelio premijos
Nobelio premijų fondas Sve

ri i j o j e, prisitaikydamas prie 
siaučiančios infliacijos, šiemet 
nutarė jas padidinti 10%. Kiek
vienai premijai dabar bus ski
riama 880.000 švedų kronų arba 
S238.763. Medicinos, fizikos, 
chemijos, literatūros ir ekono
mijos Nobelio premijas paskiria 
Švedija, o Nobelio taikos premi
ją — Norvegijos parlamentas.

Jų dėka buvo sukliudytas pakar
totinis balsavimas. Vienu metu 
buvo pasklidę gandai, kad tą 
skystį galima nuplauti “coca-co- 
los” gėrimu. Gandus paneigė 
balsavimo metu atlikti tyrimai. 
Busimasis premjeras R. Mugabė 
yra marksistas, keliantis nemažą 
rūpestį baltiesiems Rodezijos 
gyventojams. Jie nuogąstauja, 
kad Rodeziją jis gali paversti 
diktatūrine valstybe, kaip jau 
yra padarę kitų Afrikos šalių 
marksistiniai vadai. Šiuo metu 
jis oficialiai siekia vieningos vy
riausybės, kurion žada įjungti 
ir buvusį savo partizaninių kovų 
draugą J. Nkomą. Kariuomenės 
vadu jis ir toliau paliko Itn. gen. 
P. Wallsą, vadovavusį karui su 
partizanais. Rodezijos baltieji, 
kurių ten yra apie 230.000, yra 
pasiruošę išvykti į P. Afrikos 
respubliką, jeigu prasidės nesu
tarimai su negrų vyriausybe.

Aštrėja kovos
Sovietų i.uridomenes daliniai 

Afganistane pradėjo pavasario 
ofenzyvą rytinėje ir pietinėje 
šios šalies dalyje. Kautynės 
vyksta Pakistano pasienyje, bet 
tikimasi, kad jos nepažeis Pakis
tano sienos. Kalbama, kad sovie
tų kariuomenė Afganistane yra 
turėjusi daug nuostolių, kurie 
oficialiai slepiami pačioje Sovie
tų Sąjungoje. Apie aukas nieko 
nerašoma spaudoje, pasitenki
nant tik laiškais žuvusių karių 
šeimoms. Kaimyninis Pakista
nas atmetė JAV pasiūlytą $400 
milijonų vertės karinės pagalbos 
sutartį dėl perdidelių varžtų, ku
rie jam esą nepriimtini. Tuos 
suvaržymus prez. J. Carteris bu
vo priverstas įvesti dėl Indijos, 
su nepasitikėjimu žiūrinčios į 
Pakistano ginklavimą.

Vėl Jeruzalė
Buvęs Kanados min. pirm. J. 

Clarkas buvo patekęs į karštą 
vandenį dėl savo rinkiminio pa
žado Kanados ambasadą Izraely
je iš Tel Avivo perkelti į Jeru
zalę. Ant Jeruzalės kabliuko da
bar užkibo ir JAV prez. J. Car
teris. Jungtinių Tautų saugumo 
taryba vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kuri reikalauja izraelitų 
kaimų panaikinimo 1967 m. ka
re užimtose arabų srityse. Ofi
cialiai į tas sritis yra įjungta ir 
rytinė Jeruzalės dalis, priklau
siusi Jordanijai. Už šią rezoliuci
ją balsavo ir JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose D. McHen-

Siame numeryje:
Didieji pavojai 

Pavergtai tautai gresia nureliginimas, nudorinimas, nutautinimas 
Kova tėvynėje ir svetur

Laisvojo pasaulio spauda apie VI. česiūną, “Kroniką” ir kt.
Lietuvos šventė Britanijos sostinėje

Mūsų bendradarbio pranešimas apie Vasario šešioliktąją 
Pastangos gintis nelygioje kovoje

Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto raštai, pasiekę Vakarus
Bažnyčia ar Bendrija?

Atsiliepimas į prof. A. Maceinos ir kitų samprotavimus 
Sadūnaitės laiškas mokyklai

Sveikinimas Toronto Maironio mokyklai iš Sibiro
Metai tarp savųjų ir svetimųjų 

Pokalbis su kun. Justinu Bertašiumi Winnipege 
Vilniečio dainos ir giesmės

Muziko Juliaus Siniaus veikla ir kūryba Vilniuje
Septynių premijų rašytojas

Tęsinys pokalbio su J. Kralikausku, laimėjusiu romano premiją 
"Giesmės žydėjimo metas"

Naujas poeto Balio Augino eilėraščių rinkinys
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Šv. Raštas ir lietuviai
Leidinio "Raktas j Naująjį Testamentą" pasirodymo proga

Kova tėvynėje ir svetur

JURGIS STRAZDAS

Jau seniai skaitau Senąjį ir 
Naująjį Testamentą pagal Ca
tholic Truth Society (Anglijoje) 
leidinį “Daily Bible Reading”. 
Jame yra skirta kiekvienai die
nai maža dalis Senojo ir Naujo
jo Testamento. Taip skaitant, 
lengvai perskaitomas Senasis 
Testamentas per dvejus metus, 
o Naujasis — per vienerius.

II Vatikano santaryba sako: 
“Teologų uždavinys. . . sėkmin
gai aprūpinti Dievo tautą Raštų 
maistu, kuris apšviečia protą, 
stiprina valią, uždega žmonių 
širdyse meilę Dievui (Dieviška
sis Apreiškimas. Dogminė kons
titucija Nr. 23). Ji taip pat ska
tina dažnai skaityti Šventąjį 
Raštą ir tuo būdu įsigyti “kil
naus Viešpaties Jėzaus Kristaus 
pažinimo” (Pil. 3,8). “Juk nepa
žinti šventojo Rašto reiškia ne
pažinti Kristaus” (Šv. Jeroni
mas).

George Martin savo knygoje 
“Reading Scriptures as the 
Word of God” sako: "Dievas ne
teis mūsų pagal inteligenciją ar 
išsimokslinimą, bet pagal turi
mą tikėjimą ir meilę. Taip pat 
Šv. Rašto skaitymas reikalauja 
studijų, atviros širdies, norinčio 
bei trokštančio proto, stropumo 
klausyti Dievo žodžio ir pasiruo
šimo jį vykdyti”. Jis pataria 
kiekvieną dieną skaityti šv. Raš
tą bent penkiolika minučių. 
Skaityti rūpesningai, sustojant, 
apmąstant perskaityto teksto 
prasmę.

Išsamiausi šv. Rašto paaiški
nimai yra “The Jerome Bibli
cal Commentary”. Puikūs paaiš
kinimai yra “The Jerusalem 
Bible” pilnoje, nesutrumpintoje 
laidoje. Mūsų “Naujasis Testa
mentas”, išleistas. Lietuvoje, 
taip pat daugiausia naudoja 
“The Jerusalem Bible” sutrum
pintus paaiškinimus. Trumpi, 
tikslūs paaiškinimai randami ir 
1971 m. išleistoje “The New 
American Bible”.
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A+A DR. STASIUI PACEVIČIUI, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiu jo žmonai, dukrom, 
sūnui bei jų šeimom, broliui dr. ANTANUI PACEVI- 
ČIUI bei jo šeimai ir visiem artimiesiem —

Dr. E. Jasevičiūtė
Thunder Bay, Ont.

A+A
PRANUI LESEVIČIUI

mirus, jo žmonai EUGENIJAI ir visiems giminėms 
bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Bendoraitis ir šeima 
London, Ont.

<3farniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios masinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Dažnai pagalvodavau, kodėl 
mūsų teologai iki šiol neišleido 
Šv. Rašto studijos, pagrįstos 
moksliniais duomenimis. Todėl 
nudžiugau, kai 1978 m. buvo iš
leistas kun. dr. A. Rubšio “Rak
tas į Naująjį Testamentą” (1979 
m. — U-oji dalis). Mano nuomo
ne, tai pirma knyga lietuvių 
kalba, aiškiai, išsamiai ir objek
tyviai nagrinėjanti Naująjį Tes
tamentą pagal naujausius moks
linius duomenis. Pradžioje pa
daryta plati įžanga į Jėzaus gy
ventą Palestiną, vėliau nagrinė
jama Katalikų Bendrijos orga
nizavimasis, jos kovos, malda ir 
dora, Evangelijos, Apaštalų 
Darbai, šv. Pauliaus ir visuoti
niai laiškai.

Šia proga pateikiu pora kun. 
A. Rubšio citatų: “Evangelijose 
perduodamas tikėjimo kraitis 
yra tikrai istorinė medžiaga.” 
“Krikščionis gyvena ne pagal 
savo žmogiškąją prigimtį, bet 
pagal Dievo Dvasią. Žmogus, 
gyvendamas tik pagal savo pri
gimtį, “pagal kūną”, ima ver
gauti daiktams, trokšdamas vis 
daugiau jų turėti ir taip paten
ka į klystkelius”. “Beprasmiška 
liepti žmogui būti geram, nes 
joks žmogus negali būti geras 
be Dievo malonės.”

Malonu skaityti knygą, para
šytą sklandžia, gražia, taisyklin
ga lietuvių kalba.

Liūdna, kad tiek nedaug lie
tuvių reguliariai skaito šv. Raš
tą, kuris yra nepaprastas religi
jos lobynas. Dėlto daug žmonių 
labai menkai težino apie Šv. 
Raštą. Tikiuosi, kad ateityje 
daugiau mūsiškių susidomės Šv. 
Raštu ir pradės sistemingai jį 
skaityti.

Tenka autoriui kun. dr. A. 
Rubšiui padėkoti už šią vertin
gą knygą, kuria jis užpildė spra
gą mūsų šios srities raštijoje. 
Reikia tikėtis, kad autorius atei
tyje išleis ir “Raktą į Senąjį 
Testamentą”, taip sudarydamas 
puikų įvadą į šv. Rašto skaity
mą.

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Toronto gintariečiai Vasario 16 iškilmėje Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ LONDONO

Lietuvos šventė Britanijos sostinėje
Įspūdinga Vasarip šešioliktoji • Plati koncertinė programa su soliste G. Čapkauskiene 

priešakyje • Iškilmingos pamaldos
STASYS KASPARAS

Jau antri metai Londone Va
sario 16 minėjimui rengti suda
romas komitetas. D. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba sukvietė gruodžio mėn. 
9 d. visų Londone veikiančiųjįj 
organizacijų pasitarimą. Buvo 
sudarytas komitetas iš P. Maša- 
laičio. K. Tamošiūno, J. černio, 
V. Jurienės. A. Pukštytės, B. 
Butrimo. J. Baublio ir J. Alkio. 
Šis komitetas surengė minėjimą 
vasario 16 d. vakare Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo salėje.

Minėjimą pradėjo komiteto 
narys J. Alkis, pakviesdamas 
Lietuvos atstovą D. Britanijai 
Vincą Balicką tarti savo tradici
nį žodį. Šis buvo trumpas. Kal
bėtojas kvietė D. Britanijos lie
tuvius suglaudinti savo gretas 
dažnesniam darbui už Lietuvos 
laisvę.

Tolimesnę programą taip pat 
pranešinėjo J. Alkis. Jis pakvie
tė Londono lietuvių moterų cho
rą, vadovaujamą Justo Černio, 
atlikti savo dalį programoje.

Štai scenoje pasirodo visų 
laukiama viešnia iš Klevo lapo 
šalies Kanados solistė Gina 
Čapkauskiene ir akompaniatorė 
Helena Ireland. Solistė atlieka 
B. Budriūno kūrinį “Dainos gi
mimas”, V. Jakubėno “Mėlyni 
varpeliai” ir “Gėlės iš šieno”. 
Su šiomis dainomis solistė iš 
karto užkariauja publikos šir
dis, susilaukdama griausmingų 
plojimų.

Nutilus plojimams, salėje pa 
sirodo Londono tautinių šokių 
grupė “Žaibas”, kuriai vadovau
ja Aldona Pukštytė. Ji pašoko 
Kubilą, Kalvelį ii’ Suk, suk ra
telį, su kuriuo įjungė visą pub
liką į šokio ritmą daina ir ploji
mais. “žaibas” pasirodė pirmą 
kartą, nes susiorganizavo tuo 
metu, kai vyko jaunimo kongre
sas. Malonu stebėti grupę, šo
kančią su įsijautimu į šokį ir 
muziką ir kartu su jaunatvės 
šypsniu veiduose. Šokius lydėjo 
Eimučio šovos akordeonistų 
grupė. Publika “žaibą” sutiko ir 
palydėjo griausmingomis katu
tėmis.

Pasirodo Vincento O’Brien 
vadovaujamas vyrų oktetąs su 
dainomis “Kur banguoja Ne
munėlis”, “Vaikščiojau”, “Jau 
žirgelis pabalnotas”. Okteto 
pasirodymas Londone irgi buvo 
pirmasis. Jie yra daug dainavę 
provincijos lietuviškose gyven
vietėse, bet niekuomet savame 
Londone, todėl jie buvo labai 
šiltai sutikti.

Tautinių šokių grupė “Lie
tuva”, vadovaujama V. Jurie
nės ir P. Senkuvienės, pašoko 
Rugučius. Sukčių ir Vestuvių 
polką. “Lietuvą” sudaro astuo
nios poros iš įvairių vietovių. 
Šokiams muzika buvo panaudo
ta iš magnetofono juostos, ši 
grupė dalyvaus vasarą įvykstan
čioje tautiniu šokių šventėje Či
kagoje. Jauniausioji šokėja, bai
giant šokius, gėlių puokšte ap
dovanojo Lietuvos atstovo žmo
ną P. Balickienę.

Vėl scenoje solistė Gina čap- 
kauskienė. šį karta skamba 
muziko Jono Govėdo (gimęs 
Anglijoje) “Nebaigta daina”, 
“Laimės rytas”, “Liepsnelė” ir 
“Serenada”, be to, ariją G. Do
nizetti operos “Lucia di Lam- 
mermoor”. Solistė galutinai pa
vergia londoniečius, kurie bandė 
atsidėkoti mielajai viešniai nors 
ilgais, griausmingais plojimais 

ir šūkiais “bravo”, “valio”. So
listė priedo padainuoja F. Flo- 
tow “Paskutinę rožę” ir Kupre
vičiaus “Lakštingalos giesmę”.

Minėjimo pabaigoje pasirodo 
mišrus Londono choras, vado
vaujamas J. Černio. Jis padai
navo “Lietuva brangi”, “Oi toli, 
toli”, ir “Tėvynė Lietuva”, ku
rioje pats J. černis atliko solo 
dalį. Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu.

Programoje dalyvavo per 50 
žmonių. Programa buvo labai 
gera, tik reikėjo duoti daugiau 
laiko sol. G. čapkauskienei, nes 
nevisuomet galime turėti tokių 
žvaigždžių. Be to, salė buvo per- 
maža. Tai labai kenkė visai pro
gramai. Labai apgailėtina, kad 
rengėjai nepasistengė paimti 
salės centriniame Londone. Tik
rai žmonių būtų buvę žymiai 
daugiau. Dauguma neatvyko į 
minėjimą, žinodami, kad nebus 
kur atsisėsti. Ateities komitetai 
turėtų atkreipti dėmesį į salės 
didumą.

Vasario 17 'i., sekmadienį. 
Londono šv. Kazimiero švento
vėje įvyko pamaldos už Lietuvą, 
kurias užprašė Lietuvos pasiun
tinybė Londone.

Pamaldų procesijoje prie al
toriaus tautinių šokių “žaibo” 
šokėjai atnešė Lietuvos ir D. 
Britanijos vėliavas. Mišias at-

Lietuviai Kolumbijoje
Lietuvių Šalpos Fondas • Vasario 16 ir Vasyliūnų koncertai

Prieš metus laiko Cali mieste 
kun. N. Salduko ir pasiturinčių 
Cali lietuvių iniciatyva buvo 
įsteigtas Kolumbijos Lietuvių 
Šalpos Fondas. Prie jo taip pat 
prisidėjo dalis Medellino lietu
vių su savo įnašais, kurie dabar 
jau siekia virš 100.000 pezų ir 
turi apie 20 narių. Praėjusių 
Kalėdų ir Trijų Karalių šven
čių proga penkiems sergantiems 
seneliams ir esantiems senelių 
prieglaudose K. L. šalpos Fon
do buvo paskirta 5.000 pezų 
kiekvienam po tūkstantį, už ku
riuos jiems buvo nupirkta ir 
įteikta po siuntinį su maistu ir 
drabužiais. Dabar, besiartinant 
Didžiajai Savaitei ir Velykų 
šventėms, vėl ruošiamasi Fon
do vardu juos aplankyti ir nu
nešti jiems dovanų, kad mūsų 
seneliai nesijaustų savų tautie
čių užmiršti ir palikti jų pačių 
skaudžiam likimui.

KLš Fondo valdyba jau yra 
pradėjusi bylą valdžios įstaigo
se jam įteisinti. Atrodo, dar 
šiais metais tai bus pasiekta. 
Gavus juridines teises, galvoja
ma šio šalpos fondo vardu įsigy
ti kokį nors nejudomą turtą, 
pvz. nedidelį ūkelį ar namą 
mieste.

Vasario 16 Medellino lietuvių 
buvo paminėta vasario 17 d. 
Šiai progai kun. Tamošiūno bu
vo iškviesti p. p. Vasyliūnai iš 
JAV, kurie vasario 16 d. vakare 
Candeliarijos šventovėje šį mi
nėjimą pradėjo su Vytenio Va- 
syliūno vargonų koncertu. Se
kančią dieną — sekmadienį lie
tuvių koplyčioje 10 v. r. buvo 
iškilmnigos šv. Mišios už Lietu
vą ir už žuvusius kovose dėl Lie
tuvos laisvės. Šv. Mišias laikė 
mons. Luis Londono, generali
nis vyskupo vikaras, ir pasakė 
tai dienai pritaikytą pamokslą. 
Po pamaldų įvyko priėmimas 
salėje, kurio metu kalbą pasa
kė Kolumbijos atstovas J. Tau
tose dr. Aroyave. Pasibaigus 

našavo svečias iš Niujorko Lie
tuvių Kataliku Religinės Šalpos 
vedėjas kum K. Pugevičius, ku
ris ir pamokslą pasakė. Užbaig
damas kalbėjo: kai po mirties 
susitiksim Nijolę Sadūnaitę, Ba
li Gajauską, Viktorą Petkų ir ki
tus dabartinės Lietuvos didvy
rius, jie paklaus mus — o ką 
jūs, broliai ir seserys, tuo metu 
darėte, kai mes kalėjome, ar pa-' 
dėjote mums? Ką mes tada 
jiems atsakysim?

Pamaldų nuotaiką kėlė sol. G. 
Čapkauskiene, vargonais palydi
ma Vincento O’Brien. Londono 
mišrusis choras, vad. J. černio, 
galingais giesmių sparnais visus 
kėlė į dangaus augštybes. Pa
maldos užbaigtos Tautos himnu.

Apgailėtina, kad rengėjų ko
mitetas nesugebėjo išlaikyti 
jau kurį laiką nusistovėjusios 
tradicijos pakviesti vietos bur
mistro ir vietinės savivaldybės 
tarybos narių, tad pamaldose 
trūko nusistovėjusio iškilmingu
mo.

Padėka sol. G. čapkauskienei 
už pakėlimą mūsų nuo ūkano
tos kasdienybės, padėka Kana
dos Lietuvių Bendruomenės va
dovybei,- kuri rėmė sol. G. Čap- 
kauskienės kelionę lėšomis, pa
dėka jums, mieli kanadiečiai, 
nuo Škotijos ir Anglijos — D. 
Britanijos lietuvių.

priėmimui, įvyko trumpas L. 
B-nės Medellino apylinkės narių 
susirinkimas, kuriame buvo iš
rinkti trys asmenys — Jonas 
Klemas, Juozas Kupstys ir Sau
lius Gaurišas organizuoti rinki
mams į apylinkės valdybą ir su
šaukti apylinkės susirinkimui.

Medellino lietuvių kolonija 
yra labai sumažėjusi — šiuo 
metu jai priklauso 58 asmenys, 
bet prie jos prisijungė Cali ir 
Palmiros lietuviai su 25 asme
nimis. Tad dabar, atgaivinant 
Medellino lietuvių apylinkės 
veiklą, jai priklausys 83 asme
nys.

Tą patį sekmadienį, 3.30 v.p. 
p., Marijos Auxiliadora kolegi
jos salėje įvyko abiejų p. p. Va- 
syliūnų smuiko ir pianino kon
certas, iš kurio programos pub
likai labai patiko lietuviška so
nata. Pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį p. p. Vasyliūnams 
buvo poilsio dienos. Jie buvo 
pavežioti po Medellino apylin
kėse ir mieste gyvenančias lie
tuviškas šeimas, o jau ketvirta
dienio vakare, 8.30, jiedu davė 
puikų koncertą Medellino rink
tinei, daugiausia koluinbiečių, 
publikai gražioje “Museo EI 
Castillo” salėje. Smuiku ir pia
ninu jiedu atliko Beethoveno 
“Sonata en Re mayor opus 12 
N. 1”, Bramso “Sonata en La 
mayor opus 100 N. 2”, K. V. Ba
naičio “Sonata en Re menor”. 
Savo kelionę į Medelliną ir sa
vo koncertus jiedu užbaigė 
penktadienį Vytenio Vasyliūno 
vargonų koncertu didžiojoje Me
dellino bazilikoje.

Šie visi koncertai ir pats Va
sario 16 minėjimas buvo sureng
tas Lietuvių Katalikų Komiteto 
pirm. kun. M. Tamošiūno ini
ciatyva. Medellino lietuviai yra 
dėkingi p. p. Vasyliūnams už 
apsilankymą ir taip puikiai at
liktus ir gerai paruoštus kon
certus.

K-tė

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
bangomis prabilo popiežius Pi
jus IX. Nuo to laiko Vatikano 
radijas dabar net 33 kalbomis 
skelbia pasauliui Evangeliją. Ir 
lietuviškai Vatikano radijas jau 
40 metų kasdien kalba į Lietu
vą.

Jonas-Paulius II į Vatikano 
radijo centrą atvyko vidudienį, 
čia jį sutiko Vatikano valstybės 
sekretorius kardinolas Casaroli, 
Vatikano radijo generalinis di
rektorius jėzuitas kun. Rober
tas Tucci ir kiti augštieji Vati
kano radijo pareigūnai, šis vi
zitas jau buvo seniai laukiamas. 
Pats Šv. Tėvas buvo išreiškęs 
norą susitikti su Vatikano ra
dijo darbuotojais.

Apie tą susitikimą dar tą pa
čią dieną buvo pranešta lietu
viškai Vatikano radijo klausy
tojams Lietuvoje. Lietuviškosios 
programos pranešėjas Kazys Lo
zoraitis kalbėjo: “Vatikano radi
jui šiandien šventė. Savo radi
jo stotį šiandien aplankė popie
žius Jonas-Paulius II. Jo vizitas 
užtruko apie porą valandų. Pra
dėjęs nuo Vatikano radijo dien
raščio redakcijos, popiežius ap
lankė techninius radijo įrengi
mus ir techninį personalą, po 
to centrinę redakciją ir atski
rai trisdešimties etninių grupių 
redakcijas — apie 100 kamba
rių bei studijų, šv. Tėvas asme
niškai pasveikino 289 asmenis 
— savo radijo bendradarbius”.

“Popiežius Jonas-Paulius II 
aplankė ir Vatikano radijo lie
tuviu skyrių, čia jis užtruko gal
būt ilgiau negu kituose skyriuo
se, gyvai besidomėdamas lietu
viškos redakcijos darbu ir Baž
nyčios problemomis Lietuvoje. 
Redakcijos ir Vatikano radijo 
klausytojų Lietuvoje vardu sky
riaus vedėjas kun. dr. Vytautas 
Kazlauskas padėkojo šv. Tėvui 
už jo rūpestį Lietuvos reikalais, 
už padrąsinančius ir viltį žadi
nančius žodžius, ginant pagrin
dines žmogaus teises ir religinę 
laisve. Kai Šv. Tėvas su dėme

A+A
ALFONSUI SKREBŪNUI

netikėtai mirus,

gilią užuojautą reiškiame velionies žmonai ONUTEI, 
sūnums ALGIUI ir VYTAUTUI, giminėms bei arti
miesiems ir kartu liūdime —

Janina ir Juozas Biliūnai, 
Cleveland, Ohio

Birutė ir Teodoras Stanuliai

Canabian ®Lrt Mcntoriais TLtij.
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 
pasirinkimq pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

siu žvelgė į ant sienos kabantį 
Lietuvos žemėlapį, jam buvo iš
reikštas senas Seinų lietuvių 
prašymas, kad būtų leistos šven
tos Mišios lietuvių kalba monu- 
mentalinėje lietuvių rankomis 
pastatytoje Seinų bazilikoje. At
rodė, kad popiežiui Jonui-Pau- 
liui II yra gerai žinoma lietuvių 
padėtis Seinuose. Jis trumpai 
pasakė: “Indispensabile, indis- 
pensabile” — tai yra būtina, tai 
yra būtina!” Popiežiui buvo pa
dėkota ir už neseniai pradėtas 
transliuoti į Lietuvą kiekvieną 
pirmą mėnesio sekmadienį radi
jo Mišias lietuvių kalba ir prašo
ma, kad pats Šv. Tėvas kuria 
nors proga jas atlaikytų. Popie
žius šį prašymą priėmė su rim
tu dėmesiu. Dar buvo primintos 
vis stiprėjančios Lietuvos kata
likų viltys, kad Šv. Tėvas kada 
nors “pabučiuos” ir Lietuvos 
žemę”. — “Toks yra ir mano 
troškimas!” — atsakė popiežius. 
Jis po to atskirai pakalbino vi
sus Vatikano radijo lietuviškojo 
skyriaus bendradarbius.

“Kalbėdamas visiems Vatika
no radijo stoties darbuotojams, 
— kalbėjo toliau lietuviškosios 
programos pranešėjas Kazys 
Lozoraitis, — popiežius Jonas- 
Paulius II pažymėjo, kad radijas 
yra galinga Kristaus Evangeli
jos skleidimo priemonė. Radijo 
pagalba popiežius gali kreiptis 
į tolimiausių pasaulio kraštų ti
kinčiuosius ir visus geros va
lios žmones. Vatikano radijas 
šiuo metu kalba 33 kalbomis. Jo 
programose bendradarbiauja 43- 
jų tautų atstovai. Galima sakyti, 
kad čia atsispindi visuotinės 
Bažnyčios veidas. Šv. Tėvas pri
siminė ir didžiąją Vatikano ra
dijo klausytojų šeimą, pasklidu
sią visame pasaulyje. Kaip tik 
šiuos nesuskaitomus klausyto
jus turint prieš akis, Vatikano 
radijas mobilizuoja visas geriau
sias savo jėgas — nuo redakto
rių iki technikų — ypač didžių
jų Bažnyčios gyvenimo įvykių 
proga.”



Vengrijos kardinolas LASZLO LEKAI, lydimas Kauno ir Vilkaviškio apaš
talinio administratoriaus vyskupo LIUDO POVILONIO, lankosi Kauno ku
nigų seminarijoje 1979 m, spalio 12 d. Už kardinolo — seminarijos dėstyto
jai kun. dr. PR. VAIČEKONIS ir prefektas kun. ST. BRAZDEIKIS, o juos 
lydi ortodoksų atstovai — vyskupai, vengrų delegacijos kvietėjai

Bažnyčia ar Bendrija? KUN. J. STAŠKUS

Atsiliepiant j prof. A. Maceinos ir kitų samprotavimus

Pastangos gintis 
nelygioje kovoje

Iš Lietuvos Katalikų Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto 
dokumentacijos, kuri neoficialiais keliais pasiekė Vakarus

Tikinčiųjų Teisių Gynimo Katalikų
Komitetas
1979 m. vasario 7 d.
Nr. 10
LTSR Aukščiausios Jarybos Prezi
diumo Pirmininkui

1978 m. gruodžio mėnesyje i 
TTG Katalikų Komitetą kreipė
si Vilniaus katalikai, prašydami 
užstoti nuteistąjį lietuviškosios 
Helsinkio grupės narį Viktorą 
Petkų. Pilnai pritardami pareiš
kime išdėstytoms mintims, mes, 
Komiteto nariai, dokumentą pa
sirašėme.

Labai nustebome sužinoję, 
kad 1979 m. sausio 9 d. kratos 
metu, kuriai vadovavo milicijos 
majoras S. Ražinskas, iš Juliaus 
Sasnausko buvo paimtas aukš
čiau paminėtas dokumentas. 
Kokia teise milicijos pareigū
nai atiminėja LTSR Vyriausy
bei adresuotus dokumentus?

Pasirašiusieji dokumentą el
gėsi sutinkamai su LTSR Kons
titucijos 47 ir 56 straipsniais, 
leidžiančiais kritikuoti ir ap
skųsti valstybės organų veiks
mus. Milicijos pareigūnai, atim
dami LTSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumui adresuotą pa
reiškimą, nusikalto pagrindi
niam Įstatymui — LTSR Kons
titucijai. Mes pagrįstai būkštau- 
jame, kad Viktoro Petkaus as
meniu suinteresuoti organai no
ri paimtą dokumentą nuslėpti 
nuo LTSR Vyriausybės, todėl 
jaučiame pareigą pasiųsti bent 
dokumento nuorašą, kartu nu
rodydami, kas po juo pasirašė.

Priedas: LTSR ATP skirto 
dokumento tekstas ir pasirašiu
siųjų sąrašas — viso 3 lapai.

Tikinčiųjų Teisių Gynimo Ka
talikų Komiteto nariai — kuni
gai:

J. Kauneckas 
Alf. Svarinskas 
Sig. Tamkevičius 
V. Vėlavieius 
J. Zdebskis

Adresas atsakymui:
23^915 Skaudvilė
Tauragės g. 17 ,
Kun. Vincui Vėlavičiui

Tikinčiųjų Teisių Gynimo Katalikų 
Komitetas,
1979 m. vasario 10 d.
Nr. 11.
Lietuvos TSR Prokurorui

Julija Judeikienė, gyvenanti 
Lazdijų raj., Veisiejuose. Pio
nierių g. 5-4, kreipėsi į TTG Ka
talikų Komitetą, prašydama ap
saugoti jos sūnų Mindaugą Ju- 
deikį nuo Lazdijų raj. saugu
miečio Algio Gylio šantažavimo. 
Saugumietis A. Gylys mokslei
vio Mindaugo akyse šmeižė do
rus kunigus ir tikinčiuosius, 
draudė su jais draugauti, gąsdi
no kolonija ir vertė tėvams ne
žinant palaikyti ryšį su Saugu
mo darbuotojais.

1979 m. SNO paskelbti Vaiko 
metais, per kuriuos ypač turi 
būti kovojama už vaikų teises. 
Apie tai kalbėjo ir TSKP Gene
ralinis Sekretorius L. Brežne
vas.

Tamsta Prokurore, Saugumo 
komiteto pareigūno Algio Gylio 
elgesys su moksleiviu Mindaugu 
Judeikiu yra grubus prasižengi
mas prieš elementarias tėvų ir 
vaikų teises. Joks pareigūnas 
neturi teisės A. Gylio “meto
dais” auklėti jaunimo, juo la

biau be tėvų žinios. Tad patvar
kykite, kad ne tik A. Gylys, bet 
ir kiti Saugumo darbuotojai 
gerbtų tiek tėvų, tiek ir vaikų 
teises.

Tikinčiųjų Teisių Gynimo 
Katalikų Komiteto nariai — ku
nigai:

J. Kauneckas 
Alf. Svarinskas 
Sig. Tamkevičius 
V. Vėlavičius 
J. Zdebskis

Adresas atsakymui: 
235610 Telšiai, 
Pionierių g. 51. 
Kun. Jonas Kauneckas

Tikinčiųjų Teisių Gynimo Katalikų 
Komitetui

Julijos Judeikienės, Antano, gyv. 
Lazdijų raj., Veisiejai, Pionierių 
5 — 4

Pareiškimas
Mano sūnus Mindaugas Ju- 

deikis gydėsi Valkininkų sana
torijoje “Pušelė”. 1979 m. sau
sio 18 d. pas jį prisistatė Lazdi
jų rajono saugumietis Algis Gy
lys. Pradžioje kalbėjo draugiš
kai, klausė kaip sekasi mokslas, 
kaip sveikata, kaip ilgai gydy
sis, kada važiuos namo, kur ža
da stoti baigęs vidurinę mokyk
lą.

Paskui pradėjo aiškinti, kad 
ir jis buvęs tikintis, o dabar pa
sukęs tikru, teisingu keliu. Sū
nų įspėjo nesusidėti su tokiais 
antitarybiniais veikėjais, kaip 
kun. Deltuva, kun. Zdebskiu, 
Valaityte, Jonu Vailioniu ir Vai- 
lioniene. Pradėjo kiekvieną jų 
kaltinti. Kun. Deltuva laiminęs 
banditus (davė net straipsnį iš 
laikraščio pasiskaityti). Net ir 
jo šeimininkės rankos iki alkū
nių kruvinos. Jis tuo tikįs šim
tu procentų. Kun. Zdebskį be 
reikalo pasodino į kalėjimą už 
vaikų katekizavimą, todėl jis 
dabar nusistatęs prieš tarybų 
valdžią. Bet jis dar bus ne šitaip 
nubaustas. Valaitytė buvo ban
ditų ryšininkė ir turėjo slapy- 
vardę “Birutė”. Vailionienė bu
vo banditų bendradarbė. Jos sū
nus Vailionis Jonas tikrai yra 
antitarybinis veikėjas ir su juo 
nėra ko kalbėti. Ir tu eini jų pė
dom. Mes viską žinom, kad daly
vavai Petkaus teisme, kad tau 
jie duoda skaityti “Kroniką”, 
“Aušrą”. O jei ir toliau su jais 
bendrausi, lieps platinti, o vė
liau ir dauginti. Todėl tu apsi
spręsk (davė skaityti straipsnį 
apie Petkų). Kai sūnus nenorėjo 
su visais kaltinimais sutikti, ta
da pradėjo gąsdinti, kad su juo 
irgi bus kitaip kalbama, jei ne
pasuks kitu keliu. Grasino, kad 
nepasieks mokslo, sakė, kad ta
vo šeimos likimas randasi tavo 
rankose. Dabar palieka apsi
spręsti ir, kai mamos nebus na
mie, paskambinti jam į namus. 
Tik labai daug kartų kartojo: 
“Nesakyk mamai, nes ji fana
tiškai Įsitikinusi”. Kadangi sū
nus į tai nereagavo, tai grasino 
su juo mokykloje dar pasikalbė
ti. Sūnus buvo išlaikytas dvi su 
puse valandos.

1979 m. sausio 30 d. sūnų mo
kyklos direktorius Klimirauskas 
nusivedė po 6 pamokų į savo 
kabinetą, kuriame laukė saugu
mietis Algis Gylys. Šį kartą kal
bėjo žymiai griežtesniu tonu ir

Atsiranda spaudoj e balsų, 
kad žūtbūt slavišką “bažnyčios” 
žodį reikia lietuvių kalboje iš
laikyti. Tai ypač pabrėžia prof. 
A. Maceina straipsnyje “Religi
nės kalbos klystkeliai” (“Drau
gas”, 1979 m. spalio 13 d.). Esą 
žodis “bažnyčia” teikia sakrali
nę tikinčiųjų bendruomenės ir 
pastato sudėtinę sąvoką, kuri 
būtina krikščioniškajai galvose
nai. Įrodinėjimams griebiamasi 
vėlesniais krikščionybės laikais 
šiauriniuose kraštuose įsipilieti- 
nusio graikiškojo “kyriakon”, 
kuris dažniausiai tuose kraštuo
se prigijo visai neišverstas į sa
vąją kalbą, šis žodis, kuris pra
džioje graikuose reiškė didiko 
nuosavybę arba jo namus, jokio 
sakralinio atspalvio neturėjo. 
Tik vėliau buvo pradėtas vartoti 
kaip maldos namų pavadinimas. 
Patys graikai krikščionys ir da
bai' nei savo tikinčiųjų bendruo
menės, nei savo maldos namų 
“kyriakon” nevadina.

Pirmieji krikščionys, kaip N. 
Testamente galima pastebėti, 
turėjo skirtingus žodžius tikin
čiųjų bendruomenės ir šventyk
los sąvokoms išreikšti. Tai jiems 
nekliudė būti krikščionimis ir 
krikščionybę paskleisti. Tikin
čiųjų bendruomenei jie vartojo 
žodį “ekklesia”, o šventyklai — 
“naos”. Pavyzdžiui, Kristui kal
bant apie šventyklą, kurią su
griovus Jis vėl atstatysiąs per 
tris dienas, vartojamas žodis 
“naos” (Jn.2, 19-21). Kai toliau 
skaitytojams nurodoma, kad Jis 
mintyje turėjęs savo kūno šven
tyklą, taipogi vartojamas žodis 
“naos”. Tačiau, kreipdamasis į 
Petrą pareiškimu “Tu esi uola”, 
Jėzus žada ant tos uolos pasta
tyti ne šventyklą (naos), bet ti
kinčiųjų bendruomenę. Tai min
čiai išreikšti vartojamas žodis 
“ekklesia” (Mt. 16, 18). Toks 
abeijų sąvokų atskyrimas žy
dams buvo įprastas, nes visas 
S. Testamentas nusėtas šiom 
dviem skirtingom sąvokom. Ti
kinčioji bendruomenė S. Tes
tamente dažniausiai išreiškiama 
žodžiu “kahal” (susirinkimas), 
o šventykla — “hekal” (didysis 
namas), nes izraelitai žodžio 
“šventykla” neturėjo. Pradžioje 
izraelitai neturėjo ir šventyklos 
pastato. Jie aukodavo Dievui 
aukas ant kokio nors kalno ar 
augštumos. Tokiai aukos vietai 
nurodyti vartojamas išsireiš
kimas “bamoth” (aūgštoji vie
ta). Todėl ir vėliau šventykla 
kartais . nusakoma dviem žo
džiais: “bate bamoth” (namas 
augštumoje). Izraelitai savąją 
šventyklą suprato kaip “Dievo 
namą”, kuriame Dievui tarnau
ja kunigai. Todėl šventykla jo
kiu būdu negalėjo būti vieta, 
kurioje susirenka tikintieji. Pas
tarieji būdavo įsileidžiami tik 
šventyklos prieangin. Taigi, iz
raelitai aiškiai skyrė tikinčiąją 
bendruomenę (kabai) nuo šven
tyklos (hekal). Šventykla — tai 
Dievo namai, į kurios bendruo
menė neina, o tik apie juos bu
riasi.

Babiloniečiams sugriovus Sa
liamono pastatytąją šventyklą 
587 m. pr. Kr., šventyklos kul
tas buvo nebeįmanomas, žydai 
susiorganizavo į bendruomenes 
— “synagogė” savo tikėjimo ir 
Dievo garbinimo vienybei išlai
kyti. šios bendruomenės pra
džioje rinkdavosi privačiuose na
muose, tačiau ilgainiui tokiems 
susirinkimams buvo pastatyti 
specialūs namai ir vadinami tuo 
pačiu sinagogos vardu. Vėliau, 
kai Jeruzalės šventykla vėl bu
vo atstatyta, sinagogos pasiliko 
kaip dalis žydų religinės tradici
jos. Jėzaus laikais sinagogos bu
vo dalis įprastinio žydų gyveni
mo, ir pats Jėzus dažnai sina- 
gogse mokydavo. Sinagoga ne
buvo šventykla, kurioje Dievas 
gyvena, bet susirinkimo vieta 
maldai ir mokymuisi Dievo įsta
tų. Tai buvo pasauliečių vieta: 
aukos joje nebuvo aukojamos, 
ir kunigai jokio vadovaujančio 
vaidmens neturėjo.

Pirmosios krikščionių ben
druomenės panašiai kaikur bu- 

grasino sūnui kolonija, o moti
nai būsią kaip Petkui. Ir šį kar
tą paliko apsispręsti.

Prašau Tikinčiųjų Teisių Gy
nimo Katalikų Komitetą at
kreipti dėmesį į šiuos įvykius ir 
apsaugoti mano vaikus nuo vi
sokio diskriminavimo mokyklo
je, gydymosi įstaigose ir namie. 
Mano sūnus yra silpnos sveika
tos ir bijau, kad ji nebūtų pri
verstas viską nuo manęs slėpti 
ir pasukti nedoru keliu.

Julija Judeikienė
Veisiejai, 1979. II. 2 

vo pradėtos vadinti “sinagogė”, 
tačiau galiausiai prigijo žodis 
“ekklesia”, reiškiąs susirinkimą 
ir S. Testamento vertime į grai
kų kalbą vartojamas kaip “ka
hal” (tikinčiųjų bendruomenės) 
atitikmuo.

Pirmųjų krikščionių susirin
kimų vietos buvo privatūs na
mai. Kol krikščionybė sklido žy
dų tarpe, krikščionys dar eida
vo melstis į sinagogas, tačiau, 
krikščionybei pasklidus tarp pa
gonių, visos pamaldos ir Pasku
tiniosios Vakarienės šventimas 
.vyko privačiuose namuo
se. Kiekvienoje krikščioniškoje 
■bendruomenėje buvo įvairaus 
luomo žmonių, pradedant ver
gais ir baigiant diduomene. Sa- 
■vaime suprantama, tikinčiųjų 
.bendruomenė rinkdavosi pas tą 
■krikščionį, kuris turėdavo dides
nius namus. Taigi dažniausiai 
pas didiką. Didiko namas buvo 
vadinamas “kyriakon”.

Kai imperatoriaus Konstanti
no laikais baigėsi krikščionių 
persekiojimai ir krikščioniško
sios bendruomenės galėjo viešai 
veikti, jos pradėjo sparčiai aug
ti ir reikėjo pamaldoms dides
nių pastatų. Taip buvo pradėti 
•statyti pastatai pagal karališkų
jų rūmų pavyzdį, vadinami ba
zilikomis. “Basilikė” — tai grai
kiškas žodis, reiškiąs karališkuo
sius rūmus. Kadangi Kristus 
krikščionims buvo karalius (ba- 
•sileus), tai tas pavadinimas labai 
tiko.

Panašiai kaikur buvo panau
dotas “kyriakon” pavadinimas, 
nes krikščionims Kristus buvo 
“kyrios”, t.y. didikas, viešpats, 
ponas, Vėliau atsirado pavadini
mas “kathedra”, kuris reiškia 
sostą. Šis pavadinimas būdavo 
taikomas tiems krikščionių mal
dos namams, kuriuose savo nuo
latinį sostą turėjo vietos vysku
pas.

Pati tikinčiųjų bendruomenė 
(ekklesia) nebuvo nei pastatas, 
nei susirinkimo vieta, bet patys 
tikintieji, kurie bendrauja su vi
sais ir su savo vyskupu. Jų vys
kupas savo ruožtu bendrauja su 
visais kitais vyskupais ir su šv. 
Petro įpėdiniu, Romos vyskupu. 
Galiausiai visi bendrauja su 
Kristumi ir per Jį su dangiškuo
ju Tėvu. Šis bendravimas buvo 
dažniausiai išreiškiamas žodžiu 
“koinonia” (komunija) ir pilnu
tinai įgyvendinamas Eucharisti
jos priėmimu. Todėl ir iki mūsų 
laikų švč. Sakramentas vadina
mas Šv. Komunija. Iš tikro žodis 
“komunija” reiškia ne Kristaus 
Kūną ir Kraują, bet Kristaus 
Kūno ir Kraujo priėmimą, arba 
dar teisingiau — bendravimą 
Kristaus Kūno ir Kraujo paslap
tyje.

Lietuviškasis žodis “bendrija”

Poetinis tikėjimo apmąstymas
PR. NAUJOKAITIS

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro liturginė komisija 1979 
m. pabaigoje išleido eilėmis pa
rašyta religiniu apmastymu 
knygą TAU, MARIJA, ROŽI
NIS. Ją parašė pavergtoje Lie
tuvoje gyvenantis žinomas poe
tas kunigas Kazimieras Žitkus 
(Vincas Stonis). Suprantama, 
kad pavergtoje tėvynėje tokio 
pobūdžio knygų išleisti neįma
noma. Knygos išleidimą finan
savo Toronto Prisikėlimo para
pija, švęsdama 25-rių metų įsi
kūrimo sukaktį. Iliustravo dail. 
Danguolė Stončiūtė — Kuolie
nė. Išleista 2000 egzempliorių. 
Patogaus kišeninio formato. 
Knygelė storoka, turi net 176 
psl. Kiekviename puslapyje ran
dame po sklandžiai sueiliuotą 
religinio turinio eilėraštį, daž
niausiai susidedantį iš trijų ke
tureilių. Du posmeliai aptaria 
kurią nors tikėjimo tiesą, o tre
čiasis jau yra asmeninė poeto 
malda į Mariją, Jėzų ir Dievą 
Tėvą. Pradžioje tokiu būdu per
bėgama per 15 Rožinio paslap
čių, toliau pakartotinai sustoja
ma ties ilga Išganymo istorija, 
ties Kristaus kančia, ties Mari
jos talka Išganymo vyksme.

Apmąstymuose protinis ele
mentas pagyvinamas giliu reli
giniu jausmu. Tačiau grynos 
vaizdinės ar emocinės poezijos 
retai tepasitaiko. Nedaug tokių 
posmelių, kaip šis:
Jai pritaria girių žaliųjų gaudimas 
Ir jūrų ūžimas, ir vėjų daina. . . 
Ir mūsų širdžių išsiilgęs plakimas, 
— Garbė Tau, Marija, garbė amžina!

(54 psl.)

Apmąstymų lyriškumą sustip- 

labai gerai šias tikinčiųjų ben
druomenės ir jos bendravimo 
sąvokas išreiškia ir kartu impli
kuoja Dievo namų — bendravi
mo vietos sąvoką. Pastaroji 
reikšmė nebuvo įjungta ir pir
maisiais krikščionybės laikais 
žodžio “ekklesia” sampraton. 
Kad žodis “bendrija” dar neturi 
sakralinės reikšmės, neteikia pa
grindo jam atmesti. Jos pradžio
je neturėjo nei “ekklesia” (susi
rinkimas), nei “koinonia” (ben
dravimas), nei “kyriakon” (didi
ko namai), nei “basilikė” (kara
liškieji rūmai), nei “kathedra” 
(sostas), nei “kahal” (susirinki
mas), nei “hekal” (didysis na
mas), nei “synagogė (bendruo
menė). Kaip neįmanoma pagim
dyti suaugusio žmogaus (net ir 
Kristus gimė kūdikiu!), taip ne
įmanoma sukurti kalbai savito 
išsireiškimo, kad jis pradžioje 
jau išreikštų mintį tokiu būdu, 
kokiu kitos kalbos tik per ilgą 
vartojimą išreikšti pajėgė.

“Bendrijos” sakrališkumas 
savaime atsiras, kai tas žodis to
kia prasme bus vartojamas. 
Šiuo metu reikėtų tik rūpintis, 
kad žodis “bendrija” prigytų. 
Tuo labiausiai, aišku, turėtų rū
pintis kunigai. Tik jų lūpose bei 
raštuose nuolat girdimas žodis 
“bendrija” taps toks savitas ir 
artimas tikintiesiems lietu
viams, kaip kadaise izraelitams 
tapo savitas žodis “kahal” ir 
graikiškai kalbantiesiems krikš
čionims — “ekklesia”.

Dr. A. Maceina savo straipsny
je toliau cituoja St. Šalkauskio 
principą, kad “iš dviejų nauja
darų ar skolinių tas yra priim
tinesnis, kuris leidžia padaryti 
daugiau išvestinių lyčių, visoms 
kitoms sąlygoms esant lygioms”, 
ir tuo jis remia savo tolimesnius 
įrodinėjimus.^ Tačiau “bažny
čios” ir “bendrijos” atžvilgiu tos 
“visos kitos sąlygos” nėra ly
gios, nes vienas žodis yra lietu
viškas, o kitas — ne. Be to, St. 
Šalkauskis, reikšdamas tą prin
cipą, nesako “renkantis tarp 
naujadaro ir skolinio”, bet pasi
renkant vieną “iš dviejų nauja
darų ar skolinių”. Šis Šalkaus
kio principas tiko arkiv. Skvi
recko atveju, kai buvo renkama
si tarp “bažnyčios” ir “eklezi- 
jos”, nes abu žodžiai buvo skoli
niai, tačiau jis jokiu būdu nega
lioja pasirinkimui tarp “bažny
čios” ir “bendrijos”, nes pasta
ruoju atveju vienas yra skoli
nys, o kitas — senas lietuvių 
kalbos žodis. A. Maceina 
šaukiasi ir kun. S. Ylos suformu
luoto principo, kad “joks įsigy
venęs kalboje žodis negali būti 
šalinamas iš mokslinės apyvar
tos be aiškiai pateisinamų prie
žasčių”. Bet tų “aiškiai pateisi
namų priežasčių” yra pakanka
mai.

rina poeto maldos suasmenini
mas. Visur jis meldžiasi ir atgai
loj a už kitus savo asmeniniu 
jausmu, nusižeminimu, nuolan
kumu, gilia religine pagarba ti
kėjimo paslaptims. Štai tokios 
maldos pora pavyzdžių:
Marija, Tu viską esi iškentėjus, 
Nes Jėzų sekei atpirkimo keliu, 
Padrąsink mane, skausmo dienai 

atėjus,
Man savo malonės atsiųsk spindulių.

(62 psl.)
Išpuikusiai širdžiai jos skurdą 

atskleiski,
Tačiau pasipūtusią meilę apšviesk. . . 
Taisyk mus ir bauski, tiktai 

neapleiski,
Visus mus į amžiną dangų pakviesk.

(52 psl.)
Eiliuojama gana sklandžiai, 

rimuotomis eilėmis, taisyklingu 
klasikiniu ritmu. Čia išrašome 
vieną apmąstymą ištisai:
Mes esame Gyvojo Dievo Bažnyčia, 
Ir Dievo Dvasia vis gyvena joje.
Bet vargas, jei kas ją išniekina 

tyčia,
Jo vardą išbrauks angelai danguje.'
Iš dvasios atgimęs tvirtai pasiryšiu 
Daugiau nebevykdyti kūno darbų. 
Į klystkelius daugiau niekad 

nebegrįšiu,
Aš dangui paskirtas j dangų skubu.
O šituo keliu mane Motina lydi, 
Jai pavedu savo visus troškimus. 
Mane Ji nuves i laimėjimą didį — 
I dangiškus Amžino Tėvo namus.

(137 psl.)

Panašios sąrangos yra visi 
šios knygos poetizuoti apmąsty
mai. Juos lengva skaityti, net 
atmintinai išmokti. Išeivijos re
liginėje literatūroje šiai knygai 
skirtina žymi vieta. Kompozito
riai kaikuriuos apmąstymus ga
lėtų paversti giesmėmis.
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NIJOLE SADŪNAITĖ (dešinėje) su savo drauge Sibire. Nuotrauka daryta 
1979 m. rugpjūčio mėnesi. Ji buvo pridėta prie laiško

Sadūnaitės laiškas mokyklai
Toronto Maironio mokykla 

prieš 1979 m. Kalėdas pasiuntė 
Nijolei Sadūnaitei atviruką su 
sveikinimo tekstu ir mokinių 
bei mokytojų parašais. Š. m. va
sario pabaigoje minėtos mokyk
los adresu gautas registruotas 
laiškas iš Sibiro, parašytas pa
čios Nijolės, adresuotas Mairo
nio mokyklai Toronte, štai jos 
laiško tekstas:

1980 sausio 28 d.
MANO GERIEJI MAIRONIO 
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
MOKINIAI,

labai esu Jums visiems dėkin
ga už taip mielą man Jūsų at
siųstą kalėdinį pasveikinimą, 
gražų atviruką ir brangius ma
no širdžiai Jūsų visų parašus. Iš 
visos širdies Jums visiems dėko
ju už meilę! Gerasis Jėzus ir to
liau tepadeda Jums visiems da
ryti žmonėms gera, juos mylėti 
ir visada būti laimingais!

Lietuvių išmintis mums sako:
— Jeigu nori būt laimingas, 

nešk laimę kitiems, o tada ji 
paslaptingai grįžta mums pa
tiems. .

Mylėkime vieni kitus, mylė
kime artimuosius, mylėkime ir 
melskimės už tuos, kurie mums 
pikta daro, nes Meilė yra galin
gesnė už neapykantą ir tik Mei
lė puošia ir padaro laimingu 
kiekvieną. Tepadeda mums vi
siems Gerasis Dievas eiti per 
gyvenimą tik gera darant!

Su meile Jus visus bučiuo
ju —

Jūsų sesė Nijolė

NUOŠIRDŽIAM LIETUVIUI

AtA
ALFONSUI SKREBŪNUI 

netikėtai iškeliavus amžinybėn,

jo žmonai ONUTEI, sūnums ALGIUI ir VYTAUTUI, 
giminėms bei artimiesiems gilių užuojautų reiškia 

kartu liūdėdami —

S. V. Aušrotai R. P. Bražukai
G. V. Balčiūnai F. V. Urbonai

AtA
IPOLITUI STANEVIČIUI 

mirus,
jo dukrai ELEONORAI, žentui WAYNE, žmonai ir 

kitiems artimiesiems nuoširdžia užuojautų reiškia —

V/indsoro lietuviai

Be to, pridėta ir nuotrauką su 
pastabėle: “P. S. Siunčiu nuo
traukėlę — aš (aukštesnė su ka
čiuku dešinėje) su drauge 1979 
m. rugpjūtyje, Sibire. — N.”

Nijolė Sadūnaitė buvo suim
ta 1974 m. rugpjūčio 27 d. Pas 
ją buvo rasta pogrindžio spau
dos, būtent, “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” 11 nume
ris rašomojoje mašinėlėje. Jos 
teismas įvyko 1975 m. birželio 
16 d. Vilniuje. Jame Nijolė pa
sakė labai drąsią kalbą, kuri vė
liau pasiekė laisvąjį pasaulį ir 
buvo išversta į anglų ir kitas 
kalbas. Augščiausias sovietinės 
Lietuvos teismas paskelbė šį 
sprendimą: “Nijolė Sadūnaitė 
rasta kalta pagal Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
kriminalinio kodekso 68 straips
ni už spausdinimą ir platinimą 
‘Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos’ ir yra nubausta trejų 
metų priverstinio darbo ir trejų 
metų tremties bausme”. Nijolė, 
išklausiusi teismo ištarmę, pa
klausė: “Kodėl tokia lengva 
bausmė?”

1975 m. birželio 20 d. Nijolė 
buvo išgabenta į priverstinio 
darbo lagerį Sibire.

Pirmąją bausmės dalį, t.y. 
priverstinio darbo, N. Sa'dūnai- 
tė jau atliko. Dabar ji atlieka 
antrą bausmės dalį, būtent, Si
biro tremties — dirba ligoninė
je KGB priežiūroje ir gali susi
rašinėti bei atsakyti į laiškus. 
Dabartinis jos adresas: USSR, 
663430 Krasnojarskij kr., Bo- 
gutchany, Partizanskaja 17-1, 
N. Sadūnaitė.
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SANTUOKOS IR IŠTUOKOS

1979 m. gruodžio 29 d. laidos “Li
teratūra ir Menas” savo skiltyje 
“Septynios dienos” palietė tų metų 
vedybų bei skyrybų problemas, nors 
duomenys dar nebuvo galutini — 
trūko paskutiniųjų gruodžio mėnesio 
savaičių. 1979 m. užregistruota 32.- 
000 santuokų ir 10.700 ištuokų, kai 
tuo tarpu 1960 m. santuokų Lietuvo
je turėta 28.100, ištuokų — tik 2.400. 
Tada šimtui santuokų teko 8,4 ištuo
kos, o 1979 m. — net 33,5. Išsiskyru
sių vyrų grupėje 1979 m. nebuvo nė 
vieno iki 20 metų amžiaus, bet už
registruota: 23% — tarp 40 ir 50 
metų, 20% — tarp 25 ir 30 metų, 
5% — jau peržengusių pensininko 
amžių. Išsiskyrusių moterų iki 20 
metų amžiaus rasta 0,7%, 20-24 me
tų — 13% (vyrų tik 7%), 25-30 — 
22% (vyrų 20%). Išsiskyrę vyrai to
kias pat moteris pradeda lenkti, per
žengę 30 metų amžių, ir nesustoja 
iki paskutinės savo gyvenimo dienos. 
Net 29% skyrybiu įvyksta tarp penk
tų ir dešimtų bendro gyvenimo metų, 
o sekanti dešimtmetį — 27%. Guo
džiamas!, kad visdėlto Lietuvoje te
bėra apie 900.000 patvarių ir turbūt 
laimingų šeimų. 1979 m. gimė apie 
52.000 kūdikių. Statistika liudija ma
žėjantį gimimų skaičių: 1960 m. —
62.500, 1965 m. — 53.800, 1970 m. —
55.500, 1978 m. — 51.800. Rašinys 
baigiamas aktualiu klausimu: “Kur 
nueisime, nebeaugindami vaikų?”

SANTUOKŲ RŪMAI
Druskininkuose darbą pradėjo 

santuokų rūmai pagal architekto 
Rimvydo Mickevičiaus projektą at
naujintame XIX š. pastate. Jie turi 
aktų salę, vestibiulį, nuotakos kam
barį. Jaunavedžiai su palyda atvyks
ta Į aikštelę prie Druskonio ežero ir 
laiptais pakyla į rūmus. Pirmoji po
ra, priėmusi civilinę metrikaciją at
naujintame pastate, buvo Vilniaus 
statybos technikumo auklėtinis Ri
mantas Jonys ir Druskininkų visuo
meninio maitinimo įmonių susivie
nijimo “Nemunas” konditerė Liuci
ja Banaitytė.

POETO TĖVIŠKĖ
Grupė “Pergalės” žurnalo darbuo

tojų “Literatūros ir Meno” vasario 
2 d. laidoje skundžiasi redakcijai: 
“1979 m. gruodžio 6 d. važiavome į 
komandiruotę ir pakeliui norėjome 
aplankyti Pilotiškes — V. Mykolai
čio-Putino tėviškę, kur įrengtas 
memorialinis muzėjus. Pasirodo, ru
denį tatai ne taip jau paprasta. Nors 
nuo plento iki jos tėra apie kilomet
rą, neseniai nutiestas žvyrkelis dabar 
— tikra klampynė: nei važiuoti, nei 
bristi. Kur dingsi — bridome. Bet 
ir sodyba panašiai atrodo: ūkinio 
pastato stogas kur lopytas, kur nelo
pytas, kieme mėtosi vaikiško vežimė
lio griaučiai, ‘puikuojasi’ didžiulė 
krūva mėšlo. . . Tvoros aplink sody
bą niekas taip ir neprisiruošė ap
tverti, o ir klėtelėje numatytos eks
pozicijos neįrengė. Tik rašytojo tė
viškėje gyvenančio jo brolio Antano 
Mykolaičio šypsena tokia pat jauki ir 
maloni, kaip ir ką tik atidarius me
morialinį muziejų, jis taip pat sve
tingai pasitinka ir išlydi lankytojus. 
Ačiū jam, kad saugo Mykolaičių tro
bos šilumą, tik ar šio senyvo žmo
gaus jėgoms prižiūrėti sodybą? Rei
kia jaunesnių rankų talkos. Ir ne 
tik rankų. Reikia Prienų rajono va
dovų rūpesčio ir globos, nes gėda, 
kad Pilotiškės neprivažiuojamos ir 
apšepusios.”

ŠEIMŲ PROBLEMOS
Respublikiniuose profsąjungų kul

tūros namuose yra įsteigtas Vilniaus 
liaudies universiteto šeimos proble
mų fakultetas. Nemažas dėmesys ja
me tenka skyryboms, šiuo klausimu 

KLJS pirmininkė LAIMA BERŽINYTĖ, atvykusi į Kalgarį jaunimo reikalais, 
lankosi Kalgario lietuvių šeštadieninėje mokykloje. Iš kairės sėdi: Joana Du- 
bauskienė, Anita šalkauskaitė, Dovydas Dubauskas; stovi: Audronė šalkaus- 
kaitė, Laima Beržinytė, Veronika Krausaitė, Kęstutis Dubauskas, mokytojas

Nuotrauka E. Krausienės

Vienintelis lietevių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tei. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždarytą.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnos Čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $14>000/000.

neseniai buvo surengtas seminaras 
“Skyrybų problemos”, kuriame pa
skaitas skaitė psichologai — G. Na
vaitis, L. Miškinienė ir gydytoja K. 
Baranauskienė. Pedagogė D. Aleksy- 
nienė nusiskundė, kad jaunimo ruo
šimas šeimai nėra pakankamai susie
tas su emociniu ir doroviniu auklėji
mu ir kad mokyklų programose yra 
perdaug mokomosios, permažai auk
lėjamosios medžiagos.

ATSILIEKANTI STATYBA
“Komjaunimo Tiesos’^ sausio 31 d. 

laidoje buvo paskelbtas koresponden
to V. Bačiaus pasikalbėjimas su Ma
žeikių naftos perdirbimo įmonės sta
tybos respublikinio štabo nariu A. 
Šeštakausku. Nusiskundžiama, kad 
1979 m. darba turėjo pradėti visa 
šios įmonės pirmoji eilė, bet lig šiol 
tepradėti pirminio naftos perdirbi
mo linijos bandymai. Kaltė tenka so
vietinėms įmonėms, laiku neįvydžiu- 
siom papildomų užsakymų, neatsiun- 
tusioms įrenginių. A. Šeštakausko 
nuomone, pirmoji linija darbą tega
lės pradėti antrajame 1980 m. ketvir
tyje, bet jos įrengimas bus užbaigtas 
iki 110-jo Lenino gimtadienio.

TERMOMETRAI IR KALIOŠAI
“Valstiečių Laikraščio” sausio 29 

d. laidoje V. Nedzinskas, gyvenantis 
Lazdijų rajone, skundžiasi redakcijai, 
kad jau kelintus metus niekur negali 
nusipirkti lauko termometro. Redak
cija jam pateikia pramoninių prekių 
valdybos skyriaus viršininko Gedi
mino Tamulino pasiaiškinimą: “Ter
mometrais prekiauja galanterijos 
parduotuvės, tačiau jų gauname ne
pakankamai. Respublikoje kasmet 
parduodame maždaug 38.000 lauko 
■termometrų”. Vasario 12 d. laidoje 
“VL” skaitytojai skundžiasi kaliošų 
trūkumu. Be jų negalima avėti žie
mą labai populiarių veltinių. Pasak 
trakiečio J. Buteikio, Trakų rajono 
parduotuvėse jau ištisi metai nėra 
kaliošų. Panašią giesmę gieda ir Pa
kruojo. rajono “Draugystės” kolcho
zo narys P. Pocevičius. Lietkoopsą
jungos pramoninių prekių prekybos 
skyriaus vedėjo J. Petrošiūno pasitei
sinimas: Lietuvos pramonės įmonės 
kaliošių negamina. Juos skirsto są
junginė prekybos ministerija, pernai 
Lietuvon atsiuntusi žymiai mažiau 
nei buvo prašyta. Dėlto ir susidarė 
kaliošių trūkumas. J. Petrošiūnas ra
mina kaliošų jieškančius asmenis, 
kad 1980 m. jų užsakyta tris kartus 
daugiau.

KOMUNISTAI MOKYTOJAI
Sausio 30-31 d.d. Kaune buvo su

rengtas respublikinis bendrojo lavi
nimo mokyklų partinių organizacijų 
sekretorių seminaras, šia proga 
“Komjaunimo Tiesos” 23 nr. teigia
ma: “Kas trečias pedagogas respub
likos bendrojo lavinimo mokyklose 
— komunistas. Daugiau kaip 750 mo
kyklų partinių organizacijų vienija 
10.000 mokytojų, kurie visas savo jė
gas atiduoda moksleivių idėjiniam- 
patriotiniam auklėjimui, tvirtų mark
sistinių įsitikinimų ugdymui...” Se
minare buvo svarstomas sovietų kom
partijos centro komiteto nutarimas 
“Dėl tolesnio ideologinio, politinio 
auklėjimo darbo gerinimo”, papil
dytas panašiu vilniškės kompartijos 
centro komiteto nutarimu. Praneši
mus padarė: vilniškės kompartijos 
centro komiteto propagandos ir agi
tacijos skyriaus vedėjas J. Kuolelis, 
ck kultūros skyriaus vedėjas S. Šim
kus, švietimo “ministeris” A. Rim
kus, specialiojo vidurinio mokslo 
“ministeris” H. Zabulis, profesinio 
techninio mokymo komiteto pirm. V. 
Morkūnas, žurnalo “Komunistas” 
vyr. red. G. Zimanas. Iš šios žinutės 
paaiškėja, kad nevisi mokytojai Lie- 
tucoje yra komunistai, tiktai jų treč
dalis. V. Kst.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 Yi %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 1 1 Vi % 
reg. pensijų fondo 1114 %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 1414% 
asmenines paskolas 15%

Sault Ste. Marie, Ont., lietuviai su savo svečiais ir miesto burmistru Trbinovich iškelia Lietuvos vėliavą prie
Civic Centre Vasario 16 proga Nuotr. “Sault Daily Star”

> HAMILTON
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUI ren

giamas religinis koncertas kovo 23, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Aušros Vartų 
parapijos šventovėje. Išgirsime mū
sų mielus į viršūnes kylančius solis
tus —■ Anitą Pakalniškytę ir Vytau
tą Paulionį. Trimitu gros — Ken 
Tinnish, smuiku —- Margot Jewell, 
vargonais — Darija Deksnytė-Powell. 
Religinio turinio koncertai pas mus 
— retenybė. Kviečiame visus daly
vauti. Susidariusioms koncerto išlai
doms padengti — laisva auka prie 
įėjimo. Ateitininkai

“GYVATARAS” balandžio 13 d., 
4 v.p.p., Scott Park salėje tautinių 
šokių ir dainų koncertu paminės sa
vo 30 metų darbo sukaktį. Koncertui 
intensyviai ruošiasi ir jame dalyvaus 
visos “Gyvataro” grupės ir dainos 
vienetas “Volungė” iš Toronto. Per 
30 metų nueitas ilgas kelias, daug 
keliauta, daug šalių aplankyta, daug 
džiaugsmo patirta. Būtų malonu šią 
popietę matyti kuo daugiausia buvu
siu šokėjų, kurie galės susitikti se
nus draugus, prisiminti kartu praleis
tas dienas, atnaujinti draugystes. 
Laukiame Hamiltono lietuvių, kvie
čiame ir apylinkių svečius, kuriuos 
dažnai savo koncertais aplankėme, 
jų parengimus parėmėme. Jūsų visų 
atsilankymas duos noro ir ryžto jau
nimui dirbti toliau, skleisti ir ugdyti 
lietuvių tautos meną. Malonėkite šią 
popietę iš anksto paskirti “Gyvata- 
rui”.

Po koncerto bus vaišės Jaunimo 
Centre, šioms vaišėms ruošti yra su
darytas komitetas: Lialė Kontenienė, 
Aldona Stanaitienė, Vida Verbickie- 
nė, Regina Bagdonienė, Aldona Piet- 
rantonio, Regina Pakalniškienė ir Ni
jolė Stanaitytė-Otto. Jeigu kas iš bu
vusių šokėjų ar pašalinių svečių no
rėtų vaišėse dalyvauti,' prašome iš 
anksto registruotis pas p. Kontenie- 
nę tel. 689-8519.

Lauksime visų! Iki pasimatymo — 
“Gyvataras”

WINNIPEG,
LIETUVOS ŠVENTĖ. KLB Winni- 

pego apyl. v-bos surengtas Vasario 
16 minėjimas vasario 24 d. prasidėjo 
pamaldomis 11 v. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos šventovėje. Prie al
toriaus su Lietuvos trispalve stovėjo 
nepriklausomybės kovų dalyvis M. 
Januška, kurį pasikeisdami pavadavo 
Povilas Liaukevičius ir Ant. Samu- 
laitis. šalia vėliavos sargybą ėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošusios ke
turios lietuvaitės.

Pamaldas atlaikė klebonas kun. J. 
Bertašius. Po pamaldų visi rinkosi į 
minėjimą parapijos salėje. Prie įėji
mo aukas rinko KLB Winnipego 
apyl. v-bos ižd. Nijolė Žiminskaitė- 
Pestrak ir Tautos Fondo atstovas J. 
Demereckas.

Pradedant minėjimą, astuoni vai
kučiai, v-bos pirm. R. Balčiūno ir 
inž. J. Valaičio prižiūrimi, į salę įne
šė Kanados ir Lietuvos vėliavas. Įžan
ginį žodį tarė v-bos pirm. Rennie 
Balčiūnas, jn., kuris prie garbės sta
lo pakvietė nepriklausomybės kovų 
dalyvius — Povilą Liaukevičių, My
kolą Janušką ir Antaną Samulaitį, o 
v-bos narė N. Žiminskaitė-Pestrak 
jiems prisegė po baltą gėlę. Valdy
bos pirm, kvietė visus sustoti pager
bimui žuvusių kovose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Visiems susėdus 
prie gražiai papuoštų staliukų, jau
nos šeimininkės visiems atnešė po 
pusę stikliuko raudono vyno. Pirmi
ninkas pakėlė taurę už Lietuvos sa- 
vanorius-kūrėjus bei nepriklausomy
bės kovų dalyvius. Pirmininko pa
kviestas kūrėjas-savanoris Povilas 
Liaukevičius trumpu žodžiu padė
kojo už suteiktą garbę ir nušvietė 
Lietuvių Fondo reikšmę. Kaipo to 
Fondo atstovas Winnipege kvietė 
kiekvieną lietuvį atiduoti savo duok
lę. Po to trumpai kalbėjo apie nepri
klausomybės laikotarpį ir jo reikšmę 

■atkuriant nepriklausomą Lietuvą. 
Pagaliau kalbėtojas tarė: “Čia mes 
trys buvę kovotojai negalime įsivaiz-

PALAIDOJOM tris tautiečius Mis- 
sissaugos šv. Jono lietuvių kapinėse: 
a.a. Alfonsą Kalmatavičių, mirusį 
vasario 22 d., Elvyrą Sadauskienę, 
mirusią vasario 23 d., ir Ipolitą Sta
nevičių, mirusį vasario 24 d. A. Kal- 
matavičiūs, 68 metų, jau pensinin
kas, savo laiku dirbo miesto parkų 
priežiūroj; buvo susirgęs reta vėžio 
liga; keturis mėnesius pasirgęs mirė 
McMaster universiteto klinikoj. Liko 
našlė žmona Teresė ir 3 sūnūs. E. 
Sadauskienė, G. Agurkienės mamytė, 
buvo jau 96 metų amžiaus, bet visą 
laiką dar labai gerai ir stipriai jau
tėsi. Mirtis atėjo staigiai, sušlubavus 
širdžiai. I. Stanevičius, jau pensinin
kas, visada visiems buvo labai paslau
gus ir reto gerumo žmogus. Mirė 
taip pat vėžio ligos pakirstas. Palai
dotas vasario 28, vedybinio gyvenimo 
su savo brangia žmona Elena 42 me
tų sukakties dieną.

Iš LIETUVOS buvo atvykusi Ni
jolė Čeliauskaitė, kuri Kanadoje ir 
Amerikoje jieškojo savo giminių bei 
pažįstamų. Hamiltono lietuviai ją, iš
vykstančią atgal į tėvynę, apdovano
jo ir surengė išleistuves.

ANT. ST. JANKAUSKAI su savo 
buvusiais vestuvių svečiais atšventė 
savo vedybių 15 metų sukaktį. Ta 
proga iš Toronto buvo atvykę B. T. 
Stanuliai, A. H. Jurcevičiai ir E. Br. 
Kišonai.

ŽIEMOS ATOSTOGAS Floridoje 
leidžia J. Stonkus, K. Mileris, K. J. 
Šlekaičiai, M. Borusienė, Ant. O. Ju- 
siai, Vyt. F. Venckevičiai, A. Asme- 
navičienė ir L. Skripkutė. Į Ispaniją 
atostogų išvyko F. A. Paulauskai. Iš 
Meksikos, Acapulco, sugrįžo E. G. 
Jasevičiai.

VYTUI APANAVIČIUI 48 tąjį gim- 
tadienį priminė jo draugai šeštadie
nio vakarą nesitikėtai su savo vaišė
mis ir dovanomis suvažiavę į jo na
mus. K. M.

MANITOBA
duoti, kad esame toli atskirti nuo sa
vo Tėvynės Lietuvos. Mes lenkiame 
savo žilas galvas prieš tuos, kurie 
vargsta ištremti tolimose Sibiro tai
gose, koncentracijų stovyklose, psi
chiatrinėse ligoninėse, kur tas protin
gas tvarinys žmogus paverčiamas 
gyvuliu.”

Inž. Jurgis Valaitis supažindino su 
iš Toronto atvykusiu pagrindiniu kal
bėtoju, buvusiu KLJS-gos pirminin
ku P. Kuru. Pastarasis, pradėdamas 
savo kalbą, tarė: “Labai ačiū, kad 
pakvietėte į mano gimtąjį kampelį” 
(jis Winnipege gimęs). Jis apibūdino 
Vasario 16-tos paskelbimo akto su
kaktį ir jos reikšmę. Užbaigęs davė 
savo kalbos santrauką anglų kalba. 
Kalbėtojas susilaukė labai daug plo
jimų.

Pirm. Rennie Balčiūnas padėkojo 
kalbėtojui už paskaitą ir pranešė, 
kad sekančią programos dalį atliks 
jaunimas, kuris pašoks įvairius tau
tinius šokius ir padainuos keletą dai
nelių. Pasirodė keturios jaunimo po
ros su “Noriu miego,-saldaus miego”, 
pašoko įvairių tautinių šokių, o mer
gaitės pasakė po kelis eilėraščius. J. 
Valaitis padėkojo programos daly
viams už šokius, dainas ir eilėraščius, 
pareikšdamas, kad į programos atli
kimą, be jo paties, daug darbo įdėjo 
kun. J. Bertašius, A. Samulaitienė ir 
Judita Barkauskaitė. Pabaigai sugie
dotas Lietuvos himnas. Po to visi bu
vo pakviesti prie karštos kavutės ir 
gardžiai paruoštų užkandžių. Patar
navo vien tik jaunimas.

Tenka pažymėti, kad šiais metais 
KLB Winnipego apylinkės vadovybę 
perėmė jaunimas, kuris daug metų 
praleido studijuodamas Manitobos ir 
kituose universitetuose. Tad ir į Va
sario 16 minėjimą prisirinko pilnu
tėlė Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salė. Visa tvarka bei programa buvo 
sudaryta naujos ir jaunos valdybos. 
Jai ir linkėtina sėkmės ateičiai.

K. S-tis

Calgary, Alberta
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS šventės proga buvo iškelta Lie
tuvos trispalvė Kalgario rotušės aikš
tėje, o vakare Parkhill community 
salėje po skanios vakarienės įvyko 
minėjimas.

Vakaro pranešėja JuĮė Vyšniaus
kienė maloniai pristatė svečius ir 
programos dalyvius. Programa prasi
dėjo trumpa Audronės šalkauskaitės 
kalba. “Esame susirūpinę Tėvynės iš
likimu ir nepriklausomybės atgavi
mu netolimoje ateityje” — kalbėjo 
ji. “Išeivijos lietuviai atliks dalį sa
vo pareigų Lietuvai, perduodami jau
najai kartai lietuviškus papročius ir 
kalbą, o mes, jaunimas, norime tai 
išmokti ir panaudoti santykiuose su 
kitu mūsų amžiaus jaunimu iš kitų 
kraštų".

Po to sekė šeštadieninės mokyklos 
mokytojo Kęstučio Dubausko įspū
dingai paruoštas vaizdelis, kuris pri
minė Lietuvos kovas dėl laisvės. Vaiz
deliui baigiantis, scenoje užsidegė 
šviesos, buvo įneštos Lietuvos ir Ka
nados vėliavos, prie kurių šeštadie
ninės mokyklos mokiniai sukalbėjo 
maldą už Tėvynę.

Meninę programos dalį atliko Jo
ana Barutaitė, Aldona Dubauskaitė, 
Veronika Krausaitė ir Audronė Šal
kauskaitė, pašokdamos Sadutę. Lou 
Ulbinas su jomis pašoko Lenciūgėlį.

Vienas iš svarbių vakaro dalykų 
buvo apsilankymas Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkės Lai
mos Beržinytės. Laima atvyko į Kal
garį susitikti ir susipažinti su vieti
niu jaunimu, užmegzti geresnius ry
šius ir painformuoti juos apie ruo
šiamą stovyklą Winnipege š.m. rug
pjūčio mėnesį. Jos entuziazmas ir 
nuoširdumas kalgariečiams sudarė 
labai gerą įspūdį apie jaunimo veik
lą. Visuomenė buvo labai sudominta 
jos atvežtomis skaidrėmis iš IV-ojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so. Sveikiname visus kongreso rengė
jus ir vedėjus, atlikusius didelį ir 
vertingą darbą lietuvių jaunimui. 
Sveikiname, kad neleidžiate išeivi
joje užgesti lietuviškai liepsnai. Taip 
pat didelis “valio” kongrese dalyva
vusiam jaunimui. Pirmininkas AI. 
Šukys Bendruomenės vardu Laimai 
įteikė Kalgario miesto tradicinę do
vaną — baltą skrybėlę. Po to buvo 
linksmai pasišokta. E. K.

Windsor, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo 62-jų metų sukaktis 
paminėta vasario 17 d. Minėjimas 
pradėtas 10 vai. 30 min. vėliavos pa
kėlimu prie miesto valdybos rūmų. 
11 v.r. šv. Kazimiero šventovėje Mi
šias už žuvusius ir nukankintus tau
tiečius atnašavo ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. D. Lengvinas.

Po pamaldų DeSantis mokyklos sa
lėje įvyko minėjimas-akademija. 
Apylinkės valdybos pirm. dr. č, Ku
ras, pradėdamas minėjimą, paprašė 
susirinkusius minutės susikaupimu 
pagerbti žuvusius ir mirusius tautie
čius. Paaiškinęs minėjimo reikšmę, 
pakvietė svečią latvių atstovą p. Ba- 
nagą. Svečias, apžvelgęs šių dienų po
litinę padėtį, paaiškino kokios dary
tinos išvados. Virginija Kuraitė per
skaitė Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Pagrindiniu tos die
nos kalbėtoju buvo JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirm. inž. V. Kutkus. 
Jis kruopščiai paruoštoje kalboje ra
gino tautiečius išlaikyti lietuvybę 
priaugančioje kartoje. Paskaita buvo 
labai įdomi ir išklausyta su dideliu 
dėmesiu. Detroito tautinių šokių gru
pė “Audinys”, kuriai vadovauja Rus
nė Baltrušaitytė, pašoko keletą šo
kių. Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu.

Po minėjimo visi dalyviai buvo pa
kviesti į parapijos salę vaišėms, ku
rias labai gerai paruošė darbščios 
tautietės, vadovaujamos Joanos Ku- 
rienės ir Danos Kraniauskienės.

Minėjimo dieną tautiečiai labai 
duosniai aukojo ir KL Bendruome
nei, ir Tautos Fondui. Pastarajam 
aukų rinkliava rūpinasi TF atstovė 
E. Pakauskienė. Tie, kurie minėji
mo dieną negalėjo aukas įteikti, gali 
tai padaryti kiekvienu metu. KL

(Nukelta į 6-tą psl.)

JA Valstybės
VASARIO 16 PROGA JAV valsty

bės sekr. C. Vance atsiuntė sveikini
mą Lietuvos atstovui Vašingtone dr. 
Bačkiui. Jame rašoma: “Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 62-jų meti
nių proga man tenka garbė JAV vy
riausybės ir gyventojų vardu perduo
ti nuoširdžiausius sveikinimus bei šil
tus linkėjimus Jums ir lietuvių tau
tai. Mes prisimename didelę lietuvių 
pagarbą savo tautiniam palikimui. 
Amerikiečiai ypač gerbia tvirtą tau
tinį lietuvių sąmoningumą, prisiriši
mą prie religinių ir žmogaus laisvių, 
kuris taip būdingas betkur esan
tiems lietuviams.”

JAV LB KRAŠTO VALDYBA kul
tūros tarybos pirmininke pakvietė 
Ingrida Bublienę iš Klevelando ir jai 
pavedė pasirinkti tarybos narius. 
Pirm. I. Bublienės sudaryta kultūros 
taryba: vicepirm. Viktoras Maciūnas, 
sekr. Rita Balytė, reikalų vedėjas ir 
ižd. Jurgis Malskis, atstovė dailei 
Nijolė Paiubinskienė, archyvams dr. 
Jonas Cadzow, ryšiams su mokslo 
įstaigomis dr. Augustinas Idzelįs, at
stovas ryšiams su muzikais Andrius 
Kuprevičius, su spauda — Algis Ruk
šėnas, su radiju — Juozas Stempu- 
žis. Naujoji kultūros taryba jau per
ėmė pareigas iš buvusios tarybos, ku
riai vadovavo pirm. A. Radžiųs. Ža
dama jieškoti konkrečių kelių lietu
viškai kultūrai puoselėti, kūrėjų pa
stangoms įvertinti bei jų kūriniams 
skleisti.

LIETUVOS LAISVĖS VIGILIJĄ 
Klevelando ateitininkai vasario 16 
d. surengė Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos šventovėje. Ji bu
vo pradėta klebono kun. G. Kijausko, 
SJ, įvadine malda. Po to buvo už
degta Lietuvą simbolizuojanti žvakė. 
Atskirtomis žvakėmis taipgi prisimin
ti kankiniai ir laisvės kovotojai — 
Pr. Dovydaitis, arkiv. T. Matulionis, 
arkiv. M. Reinys, R. Kalanta, M. To- 
monis, kun. K. Garuckas, P. Plium
pa, N. Sadūnaitė, O. Pranckūnaitė, 
V. Lapienis, B. Gajauskas, V. Petkus, 
A. Terleckas ir K. Matulionis. Jas už
degant, buvo deklamuojami B. Braz
džionio eilėraščiai su M. Bankaitytės 
kanklių palyda. Visi sugiedojo tauti
ne giesme tapusią dainą “Lietuva 
brangi” ir taip pat užsidegė savo 
žvakutes. Buvo tikrai įspūdingas 
vaizdas šventovės tamsoje. Po kun. 
G. Kijausko, SJ, trumpo pamokslo 
L. Balčiūnaitė skaitė ištrauką iš V. 
Lapienio pareiškimo teisme, O. Klio- 
rytė — iš B. Brazdžionio “Vaidilos 
Valiūno”. Vigilija baigta Lietuvos 
himnu.

XII-JI POLITINIŲ SVARSTYBIŲ 
SAVAITGALĮ sausio 26-27 d.d. Los 
Angeles šv. Kazimiero parapijos sa
lėje surengė JAV LB Vakarų apygar
dos valdyba, JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos skyrius ir Lietuvių Fronto 
Bičiulių Los Angeles sambūris. Pa
grindinis dėmesys teko trim temom:
1. “Lietuvių jaunimo politinis sąmo
ningumas — jo ugdymas ir apraiš
kos”, 2. “Kritiškas Helsinkio konfe
rencijos, jos baigminio akto įvertini
mas ir jo poveikis Lietuvai”, 3. “Švie
suliai, šešėliai ir viltys Lietuvos lais
vinimo veikloje”. Pirmąsias dvi te
mas gvildeno simpoziumai, o trečia
jai buvo skirti du pranešimai: L. Va
liuko — “Lietuvos laisvinimo akcija 
per JAV kongresą” ir dr. K. Ambro- 
zaičio —“Lietuvių Bendruomenė Lie
tuvos laisvinimo veikloje”. Pagrindi
nę paskaitą “Neišnaudojamos gali
mybės Lietuvos laisvinime” skaitė iš 
Vašingtono atvykęs kun. dr. J. ša- 
rauskas, neatstovaudamas JAV vals
tybės departamentui. Padarytos išva
dos, kad politinį jaunimo sąmoningu
mą padėjo sustiprinti paskutinis kon
gresas ir kad šią pažangą iš teorinės 
srities dabar reikia perkelti į -prak
tinę. Jaunimo tautinį ir politinį są
moningumą ugdo jaunosios kartos 
ryšiai su tautiečiais Lietuvoje, tieso- 
ginė pažintis su sovietinė okupacija. 
Tokiems ryšiams betgi reikia teori
nio pasiruošimo, vadovavimosi IV 
PLJ Kongrese priimtomis gairėmis. 
Vykstantiems į okupuotą Lietuvą pa
tariama glaudžius ryšius palaikyti su 
giminėmis, su profesiniu požiūriu ar
timais žmonėmis, o su okupacinės 
valdžios atstovais — tik tiek, kiek 
reikalauja būtini kelionės formalu
mai. šiuo klausimu rekomenduota 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai nedelsiant paruošti informacinį 
leidinį. Baigminis Helsinkio aktas 
buvo sutiktas skeptiškai. Prisiminta, 
kad prez. G. Fordas, vydamas jo pa
sirašyti, iš savo viešo pareiškimo iš
ėmė Baltijos valstybėms skirtą pa
ragrafą. Dabartinis prez. J. Carteris, 
kalbėdamas JAV kongrese, puolė So
vietų Sąjungos invaziją į Afganista
ną, bet neužsiminė apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, kurios yra pirmosios 
sovietinės agresijos aukos, kadaise 
priklausiusios Tautų Sąjungai. Švie
sesnių prošvaisčių tarpusaviems mū
sų veiksnių santykiams normuoti 
šiuo metu dar nesimato.

DAIL. ALBINĄ ELSKŲ, žymųjį 
vitražų kūrėją Niujorke, ištiko šir
dies priepuolis. Gydosi Bellevue li
goninėje.

PREL. DR. PETRAS CELIEŠIUS, 
buvęs vysk. A. Deksnio sekretorius, 
dirbęs lietuvių ir vokiečių sielovado
je, išėjo pensijon ir apsigyveno anks
čiau įsigytuose savo namuose Los 
Angeles mieste. Jo adresas: 2976 
Sunnynook Dr., Los Angeles, CAL 
90039, USA.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ Sąjungos Čikagos sky

riaus visuotiniame narių susirinki
me naujon 1980 m. valdybon išrink
ti: pirm. J. Jokubka, I vicepirm. L 
Petrauskas, II vicepirm. kun. F. Ki- 
reilis, sekr. M. Pcteraitienė, ižd. A. 
Povilaitis, parengimų vadovu J. In- 
čiūra. Paskaitą apie Katalikų Bend
riją ir jos doktriną skaitė kun. F. Ki- 
reilis.

Brazilija
JAUNIMO STOVYKLĄ Lituaniko

je sausio 30 — vasario 3 d.d. suren
gė Sao Paulo ateitininkai. Pradžioje 
su šeimininkėmis ir kapelionu kun.
J. Šeškevičium buvo 21 dalyvis, o 
penktadienio vakarą, atvykus studen
tams, jų skaičius pakilo iki 32. Kiek
viena diena buvo pradedama Mišio- 
mis, užbaigiama pokalbiais, sportu, 
dainomis, vakariniais pasirodymais, 
šeštadienio vakarienėje pagerbti 
mokyklas baigusieji dalyviai: Sand
ra Saldytė, gavusi universiteto di
plomą, Nida Reinenčiūtė ir Stela Be- 
lapetravičiūtė — gimnazijos brandos 
atestatus. Joms kiekvienas stovyklau
tojas įteikė po rožę. Specialaus pa
gerbimo susilaukė Klaudijus Butkus, 
užbaigęs karinę tarnybą.'

KUN. PETRĄ URBAITĮ, SDB, 
gimtadienio proga vasario 9 d. pa
sveikino gražus būrelis tautiečių iš 
Bom Retiro, Casa Verde, V. Zelinos 
bei kitų apylinkių. Padainuota lietu
viškų dainų, įteikta dovanų.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ SĄJUN
GOS susirinkime Sao Paulo mieste 
metinės veiklos pranešimą padarė 
pirm. J. Antanaitis. Sąjunga pasta
raisiais metais turėjo 800.000 kru- 
zeirų pajamų, bet daug buvo išleista 
šalpos bei kitiems reikalams. Liku
sieji pinigai, laikomi banke. Susirin
kime pasigesta biuletenio, kurio lei
dimas buvo sustabdytas prieš keletą 
metų. Garbės nare paskelbta Albina 
Ambrozevičienė. Nustatytas metinis 
200 kruzeirų nario mokestis.

Australija
•NAUJOJI AUSTRALIJOS LIETU

VIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS 
valdyba vasario 14 d. posėdžiavo Mel
burne. šių metų veiklos planą jai 
pateikė pirm. V. Laukaitis. Pasi
džiaugta, kad buvo gautas Sydnėjaus 
kardinolo J. Frccmano laiškas, ža
dantis iškelti sovietų persekiojamos 
Lietuvos Katalikų Bendrijos klausi
mą Australijos vyskupų konferenci
joje ir jai suteikti moralinę paramą. 
AL Katalikų Federacija gegužės mė
nesį suorganizuos specialų vajų Lie
tuvos Katalikų Bendrijai paremti. 
Parama bus teikiama per Lietuvių 
Katalikų Religinę šalpą, kuriai va
dovauja vysk. V. Brizgys Čikagoje. 
Federacijos dvasios vadas kun. P. 
Vaseris šiemet švenčia dvi sukaktis: 
40 metų kunigystės ir 30 metų kape- 
lionavimo Melburne. Pagerbimui su
organizuoti bus sušauktas specialus 
visų organizacijų pasitarimas. Savait
raščio “Tėvynės Aidai” koncertas 
Melburne numatytas rugpjūčio 3 d., 
spaudos balius — rugsėjo 13 d.

K. DONELAIČIO 200 metų mirties 
sukakties minėjimą kovo 30 d. Lie
tuvių Namuose surengs ALB Mel
burno apylinkės valdyba, vadovauja
ma pirm. A. Pociaus.

VASARIO 16 MINĖJIMAS Adelai
dėje vasario 17 d. buvo pradėtas kle
bono kun. A. Spurgio, MIC, atnašau
tomis Mišiomis šv. Kazimiero šven
tovėje. Oficialioji dalis su įvadiniu 
ALB apylinkės pirm. č. Zamoiskio 
žodžiu įvyko Lietuvių Namuose. Su 
Vasario 16 susietas skirtingas temas 
gvildeno jaunimo atstovai — V. Dun
da, E. Dryžienė,, M. Verbylienė, S. 
Kubilius ir A. Zamoiskis, šiemet bai
gę lituanistinius kursus. Australijos 
Lietuvių Fondo $250 premija įteikta 
Jonui Mockūnui, jaunuoliui, kuris 
aktyviai reiškiasi lietuviškoje veiklo
je su jaunimu. Meninę programą at
liko B. Sabecko vadovaujama tauti
nių šokių grupė “Žilvinas”, sol. G. 
Vasiliauskienės vadovaujamas mer
gaičių chorelis “Eglutės” ir choras 
“Lituania”. Minėjime dalyvavo es
tai, latviai, ukrainiečiai bei kitų so
vietų pavergtų tautų atstovai.

Prancūzija
PRANCŪZAS MEDŽIOTOJAS MI

CHEL BARRAULT 1979 m. gruodžio 
pabaigoje Bretagne provincijoje, 
prie La Manche kanalo, nušovė Lie
tuvoje žieduotą paukštį, priklausan
tį vandens faunai. Ant jo žiedo buvo 
įrašas: “Museum Zool, Kaunas Li
thuania 155308”. Atrodo, žiedavimą 
buvo atlikęs Kauno zoologijos mu
zėjus.

Britanija
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA

RAPIJĄ Londone sausio 25 d. ap
lankė du Vatikano diplomatai — 
apaštališkosios delegatūros sekr. 
prel. M. Oliveri ir Londone atostoga
vęs nunciatūros patarėjas Sudane 
prel. J. V. Bulaitis. Svečiai domėjo
si Lietuvių Katalikų Bendrijos veik
la Britanijoje, Londono lietuvių 
šventove, klebonija ir svetaine.

ŠV. MATO KATALIKŲ PARAPI
JOS Londone biuletenis “Youth 
News” savo 1980 m. 1 nr. paskelbė 
ilgesnį straipsnį apie sovietų kalina
mą Viktorą Petkų, iliustruotą jo 
nuotrauka^ Kartu pranešama, kad 
62 parapijiečiai jau yra įsipareigoję 
rašyti laiškus dešimčiai lietuvių po
litinių kalinių Sovietų Sąjungoje. Ki
ti yra kviečiami įsijungti šion akci
jom



Lietuvos kariuomenės kūrėjui - savanoriui 

buvusiam VLIKo pirmininkui
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JONUI MATULIONIUI 

mirus,

jo žmonai dr. ANICETAI, dukrai dr. J. ČUP- 

LINSKIENEI ir jos šeimai, broliams, seserims 

bei visiems artimiesiems Tautos Fondo vardu 

reiškiame gilią užuojautą.

Iškeliavus i šviesos šąli
A.a. Jonas Aleksa — kelios užuominos vietoje nekrologo

' I

A. a. Jono Matulionio atminimui (vietoje gėlių) aukojo Tautos Fondui:

Lkk.-savanoriai $50 A. Mašalaitienė $20 J. V. Jasinevičiai $10
A. Firavičius $30 A. O. Skrebūnai $20 Aug. M. Kuolai $10
1. Kondrotienė $20 Bronė Galinis $10 V. Montvilas $10
H. G. Lapai $20 Kęst. Grigaitis $10 A. Sakus

B. B. Vaidilos
$10

$5

šios žemės kelionėje mylėjai Dievą ir Tėvynę. Jaunystėje Lietuvos laukuose kovojai už jos
laisvę ir nepriklausomybę. Karo audros išplėštas iš tėviškės namų, svetur eidamas gyvenimo ke
liais rūpinaisi Lietuvos ir lietuvių tautos ateitimi. Su viltimi laukei laisvės ryto Lietuvos šalelei.

Liūdi Tavęs šeima, liūdi giminės, liūdi lietuvių tautos sūnūs ir dukros, liūdi Motina tėvynė Lie
tuva, netekusi savo sūnaus, savo gynėjo.

Ilsėkis ramybėje taurus lietuvių tautos sūnau!
Tebūna Tau, mielas Jonai, šviesūs žvaigždžių takai Viešpaties amžinybėje.
Už aukas Velionies atminimui nuoširdžiai dėkojame

TAUTOS FONDO
Torontas, 1980.1.24 TORONTO ATSTOVYBĖ

Metai tarp savųjų ir svetimųjų
Pasikalbėjimas su Winnipego Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonu kun. Justinu Bertašium 

jo 65-tojo gimtadienio proga

— Pirmiausia leiskite pa
klausti kur esate gimęs, augęs, 
mokęsis?

— Gimiau 1915 m. kovo 21 d. 
pirmasis trijų brolių ir vienos 
sesutės šeimoje. Užaugau gra
žioje Žemaitijoje, Šauklių kai
me, Mosėdžio valsčiuje, Kretin
gos apskrityje. 1923 m. pradė
jau lankyti Mosėdžio pradžios 
mokyklą, o ją baigęs — Skuodo 
gimnaziją.

— Kas paskatino pasirinkti 
kunigystę ir kaip ją pasiekėt?

— Iš pat jaunų dienų turė
jau norą tapti kunigu. Dažnai 
tekdavo pėsčiomis eiti 3 kilo
metrus į Mosėdžio šventovę. 
Būdamas 7 metų pradėjau tar
nauti šv. Mišioms. Kadangi žie
mos metu gyvenau miestelyje, 
beveik kas rytą eidavau patar
nauti šv. Mišioms. Vieną žiemos 
rytą per Rarotas su visu mišiolu 
apvirtau. . . 1934 m. Įstojau Į 
Telšių kunigų seminariją. Lie
tuvą okupavus, 1940 . m. teko 
persikelti studijoms Į Kauno 
kunigų seminariją.

Pagaliau 1942 m. gegužės 14 
d. vyskupo V. Borisevičiaus su 
kitais klierikais buvau Įšventin
tas į kunigus. Pirmąsias Mišias 
atnašavau gimtojo Mosėdžio 
miestelio šventovėje.

— Kur teko darbuotis?
— Lietuvoje teko būti vikaru 

Viekšnių miestelyje, išaugusia
me ant gražių Ventos ir Virvy
tės upių krantų. 1944 m. atvy
kus į Vokietiją, teko pabūti Pui
doje, Strasburge ir Muenstery- 
je, Westfalijoje. Garsiame 
Muensterio universitete 4 me
tus studijavau tautotyrą ir li
turgiją. Pasibaigus karui buvau 
paskirtas kapelionu lietuviams 
kariams, esantiems britu karo 
tarnyboje, GMWS/CMLO*.

— Kas paskatino vykti i Win- 
nipegą?

— Atvykęs į Kanadą 1951 m. 
sausio 25 d., gyvenau ir dirbau 
St. Jean, PQ, o vėliau su jauni
mu šv. Jurgio parapijoje, pieti
nėje Montrealio dalyje. Sužino
jęs, kad Winnipege nėra lietu
vio kunigo, 1951 m. gruodžio 15 
d. atvykau čia lietuvių pastora
cijos darbui.

— Kaip sekėsi sielovados dar
bas Winnipego lietuvių parapi
joje neturint savos šventovės?

— Buvo sunkumų gauti pa
talpas pas kitataučius. Vietos 
lietuviams pritariant, nuspren
dėme statyti savąją šventovę. 
1952 m. gegužės 4 d. Įvyko pir
mas susirinkimas šventovės įsi
gijimo reikalu. Galvota pirkti 
seną pastatą ir jį perstatyti, bet 
vėliau nuspręsta kitaip ir 1952 
m. liepos 13 d. buvo nupirktas 
sklypas, o tų pat mėtų liepos 31 
d. gauta leidimas statyti šven
tovę.

— Per tiek metų, kiek atsime
nu, nesate praleidę nė vieno 
sekmadienio pamaldų, atnaša
vote po trejas Mišias kas sekma
dienį! Nejau niekad nesirgote,

Vilnius —
Vilnius —
Vilnius — Paryžius
Vilnius — Leningradas
Vilnius — Varšuva
Vilnius — Muenchenas

Kun. JUSTINAS BERTAŠIUS, Win
nipego lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos klebonas

Napoleon Photo Studio

kad galėjote šią pareigą vis taip 
nuoširdžiai atlikti?

— Tai turbūt psichologinis 
reiškinys. Savaitės metu kartais 
tenka susirgti, bet sekmadie
niui atėjus žinau, kad mano pa
reiga turi būti atlikta ir tada vi
sada sveikai jaučiuosi.

— Kuris jūsų gyvenimo sma
giausias prisiminimas?

— Po visų statybos vargų ir 
rūpesčių šios naujos šventovės 
pašventinimas 1959 m. birželio 
14, primicijų sukaktuvių dieną.

— Kurie momentai Jus la
biausiai liūdina?

— Kai tenka laidoti savą žmo
gų, lietuvį. Taip pat skaudu ne
matant lietuviškose pamaldose 
ir kituose parengimuose Winni
pege užaugusio lietuvių jauni
mo.

— S. m. kovo 21 d. Jums su
kanka 65 metai. Ką galėtumėte 
pasakyti apie praėjusi laiką?

— Džiaugiuosi tapęs kunigu 
ir galėjęs patarnauti, padėti ir 
pagelbėti daugeliui žmonių.

— Kokie ateities planai?
— Kaip nors suburti mišrias 

šeimas ir kitus lietuvius bend
ram, glaudesniam darbui, kad 
lietuvis jaustųsi lietuviu ir pa
laikytų lietuviškas, katalikiškas 
tradicijas. Taip pat malonu būtų 
matyti stipresnę lietuvių šešta
dieninę mokyklą, jaunimo vasa
ros stovyklas, išvykas ir kitokį 
organizuotą lietuvišką darbą.

Tuo ir baigėme pasikalbėji
mą. Kaip matote, šis kunigas ne 
vien praeityje gyveno mūsų ko
lonijos rūpesčiais, bet ir dabar 
sielojasi mūsų bei lietuvybės 
reikalais. Linkime jam ir toliau 
būti tokiu darbščiu ir sveiku 
kad galėtų būti mūsų tarpe dar 
daugelį metų. Ev. Fedaras

Naujas lietuvių kelionių biuras

Simon’s
Travel Service 

kviečia 
keliauti kartu!

1980
spalio 3-11
lapkričio 3-11
gegužės 23 — birželio 9 
birželio 21 — liepos 5 
liepos 8 — liepos 22 
rugpjūčio 9-23

13 dienu su giminėm!
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga

balandžio 20 — gegužės 4
gegužės 18 — birželio 1
liepos 8-22
rugsėjo 1-15
gruodžio 22 — sausio'5,1981

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba. 
Mūsų biuras sutvarko ir visus dokumentus, reikalingus 

iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris— 1835961)

Mūsų visų gyvenimo keliai 
veda ta kryptimi, kuria iškelia
vo ir a. a. Jonas Aleksa. Tačiau 
nevisų jie yra vienodi: vienų la
bai vingiuoti, lyg arimas išvago
ti, kitų lygesni ir retai kurių gė
lėmis nusagstyti.

Aš mažokai žinau apie savo 
draugo jaunas dienas, apie jo 
užmojus ir idealus. Žinau, kad 
jis 1902 m. liepos 15 d. gimė 
Latvijoje Mintaujoje, kad, dar 
vaiku būdamas, su tėvais sugrį
žo į Lietuvą, Kaune gyveno ir 
ėjo mokslus, baigė Karo Mokyk
lą ir buvo aktyvios tarnybos ka
rininkas, pavyzdingas savo pa
reigose, nuolat budis savo tėvy
nės sargyboje. Buvo užsitarna
vęs kapitono laipsnį.

Lietuvos kariuomenėje gyve
nimas buvo normalus. Rusams 
okupavus mūsų žemę, lietuvis 
karys po savo kojomis pajuto 
žarijų kaitrą. Abiejų okupaci
jų metais kapitono Aleksos ke
lias buvo ne auksu lietas. Tai 
aš supratau iš kaikurių jo užuo
minų.

Su Aleksomis susipažinome 
tiktai Anglijoje, kai jie atsikė
lė gyventi į Coventry, čia mes 
ir susidraugavome. Šio miesto 
lietuvių ateivių dauguma dirbo 
didžiuliame dirbtinio šilko fab
rike. Jame dirbo J. Matulionis, 
J. Aleksa, B. Daunoras, dr. J. 
Leimonas ir kt. Mums, kaip 
naujiems samdiniams, atiteko 
patys juodžiausi darbai. Debe
sys dulkių, įvairių rūgščių ir 
chemikalų kvapai ardė darbi
ninkų kvėpavimo organus ir ali
no visą kūną, o ypač tame sky
riuje, kur dirbo Aleksa ir Dau
noras.

Nedaug kuo geriau buvo ir 
kitur. Antai, į Jono Matulionio 
rankas įsimetė kažkokia gėla. 
Kurį laiką jis sunkiai jas beval- 
dė. Ačiū Dievui, netrukus viskas 
gerai baigėsi. Broniui Daunorui 
ėmė tinti pirštai, ir jis turėjo 
pasirūpinti kitu pragyvenimo 
šaltiniu. Manau, kad ir Jono 
Aleksos paskutiniosios ligos 
priežasties reiktų jieškoti anų 
dulkių sūkuriuose ir acetono ga
ruose. Nevienas ir anglas darbi
ninkas skųsdavosi savo nesvei
kata ir visad kišenėje turėdavo 
atitinkamų vaistų. Kaikurie čia 
ir numirdavo.

A. a. velionis* Jonas Aleksa 
nuo pirmosios mūsų pažinties, 
pastebėjau, buvo tiesiakalbis ir 
nenuorama tiesos jieškotojas 
bei kovotojas su fanatizmu, ku
riame, jo manymu, tiesa yra tik 
tariama. Jį erzindavo įvairios 
nelogiškos ir nekritiškos prie
laidos, veiksmai ir elgesys, ku
rie, ypač religiniame gyvenime, 
tampa atstumiančiais. Ir tuo ne
reikia stebėtis, nes turbūt dau
giau kaip pusė tikinčiųjų pana
šiai galvoja. Juk net ir prof. P. 
Dovydaitis, anas šventas žmo
gus, nepritarė kaikurioms reli
ginėms ir apeiginėms apraiš
koms, kaip pvz. teikiama pagar
ba šventųjų drabužiams, ko
mandavimu pamaldų metu ir 
pan., nes jam tai trukdė susi
telkti maldoje. Betgi, pasak Jo
no Aleksos, jeigu nebūtų Dievo, 
nebūtų nei šio nuostabaus pa
saulio, nei margaspalvės gam
tos, nei išpaikėlio žmogaus. Ne
būtų mažame kiemely nė gra
žuolių rožių, kurias jis visą savo 
gyvenimą mylėjo ir godojo, ta
rytum savo dukras.

A.a. Jonas — giliai apsiskai
tęs ir pats giliai galvojantis bei 
į tolį žvelgiantis žmogus. Jau 
dabar jisai būkštavo, kad bal
tojo žmogaus dalia yra išnykimo 
padėtyje ir jam gresia muzėji- 
nis likimas. Dėlto jis visados

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
S100: V. Čuplinskienė; $50: šeš

tosios Lietuvių Tautinių Šokių Šven
tės Komitetas; $30: Juozas Girevi- 
čius, J. Lukša; $20: R. Vilembrektas; 
$17: V. Balutis; $11: Juozas Leiberis; 
$10: O. Jurgutis, S. Bončkus, J. Ja
blonskis; $8: L. Pevcevičius; $7: J. 
Dervaitis; $6: Jonas Naujokaitis, Vyt. 
Aušrotas, V. Vaičiūnas, Br. Norkus, 
V. Goldbergas, L. Macevičius, Anta
nas Rūkas, J. Arcimavičius, Juzė To- 
mienė, S. Jonaitis, A. Jonušas; $5: 
Ch. Baltus, R. Jatulienė, J. Tamo
šiūnas; $4: J. Puidokas, L. Bučins
kas; $3: J. Uksas, kun. A. Perkumas, 
Ch. K. Blažaitis, M. Putrimas, V. Jo
kūbaitis, V. Bartusevičius; $2: F.Wil- 
liams (Mrs.), St. Mekšrūnas, A. Kant- 
vydas, S. Vyšniauskas; $1: E. Jurgu- 
tienė, B. Cvirka, B. Čcpauskas, S. 
Bieliauskienė, J. Nausėdienė, J. Vait- 
kūnas, J. Gasperas,’ St. Garliauskas, 
K. Jasevičius, A. Vingevičienė, V. 
Kudirka, K. šerepeka, Ig. Serapinas, 
J. Juozaitis, B. Gražulis, A. Makaras, 
A. Dromantienė, M. Remeikis, O. 
Krasauskienė, kun. V. Kriščiūnevi- 
čius, M. Laurinavičienė, A. Kazana- 
vičius, G. Bilkštienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$30: J. Jakubauskas; $25: Jonas Joni

A.a. kapitonas JONAS ALEKSA

buvo įdomus pokalbiuose, nors 
kaikieno ir nesuprastas.

Karinė įtaka, kuri įsisunkė į 
jo kraują mokyklos ir tarnybos 
metais, jo neapleido ir privačia
me gyvenime. Jis visuomet bu
vo drausmingas ir tvarkingas vi
sose gyvenimo aplinkybėse, bet 
tėviškas savo šeimai, kurią jis 
nuoširdžiai mylėjo ir ja rūpino
si. Aure, kai vos kelias dienas 
prieš mirtį jį aplankiau, jis sie
lojosi pašlijusia savo žmonos 
sveikata, bet džiaugėsi dukro
mis ir žentu, kad jie yra jų var
ganoj senatvėj didelė paguoda.

Mielas ir Brangus Jonai, sku
botai pasekęs Tavo klaikaus gy
venimo vingius, aš galiu juos 
drąsiai palyginti su liūdnais ei
lėraščio posmais: .
Sunku gyventi žmogui ant svieto; 
Visur tik vargas, nelaimės vienos; 
Nuo nuliūdimo skaudaus ir kieto 
Tulže apkarto gražiausios dienos.
Lapus nuo medžių rudenio vėjas 
Dar taip neblaško žiauriai i šalį, 
Kaip daužo vargšą skausmas užėjęs, 
Kad žmogus vietos rasti negali.

Tegul Tavo, Drauguži, kelio
nė į šviesos Šalį, kur nėra 
skausmo ir nesiblaško rudens 
vėjai, kur vienų viena Tiesa 
brangakmeniu žėri Dieviškojo 
Karaliaus Vainike, būna kuo 
trumpiausia.

O Jums, Velionies kraupių gy
venimo kelių palydove, Emilija, 
ir Jums, dukros Laima ir Rama, 
Jūsų šeimoms linkiu stiprybės 
Jūsų graudulio nusiaubtose šir
dyse.

A. a. Jonas Aleksa mirė 1980 
m. vasario m. 20 d. ankstų rytą. 
Palaidotas Anapilio kapinėse 
vasario m. 23 d. a. KALNIUS

Turner & Porter 
laidotuvių namai

436 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

rat CHArtt 2i«o Hurontario Si.. 27»-7M>

•yokkc citAru- ;.-57 Hioor ŠI. W.

kas, V. Kazlauskas, Juozas Stankus, 
Antanas Krakauskas, J. Mockevičius; 
$20: J. Stravinskas, J. Penčylienė, 
Pranciška Prankus, J. Olšauskas, V. 
Kerbelis, S. Morkūnas, Juozas Gire- 
vičius, VI. Bakūnas, dr. J. Uleckas, 
P. Ožalas, J. Lukša, B. Kripkauskie- 
nė, S. Kaliukevičienė, Jurgis Ilgau- 
das, P. Judzentis, A. Peleckas, V. 
Turčinskas, V. Treigis, Ig. Juzuko- 
nis, K. šapočkinas, J. Gustainis, Jur
gis Jurgutis, L. Rimkevičius, Vladas 
Miceika, S. Jurgelis, J. Danėnas, J. 
S. Bubulis, A. Bilda, J. Misius, O. 
Adomavičienė, P. Guobys, J. Jablons
kis, Jonas Vaitkus, A. Rudokas, M. 
Obelicnius (Mrs.), J. Radas, L. šeš
kus, O. Kaminskienė, T. Stanulis, 
Elena Jasiūnienė, P. Radzevičiūtė, 
A. Radzivanienė, B. Grajauskas, VI. 
Geras, R. Michalauskas, Jonas Kriau- 
čeliūnas, A. Kelmelis, P. Juozaitis, 
Mečys Urbonas, J. Gataveckas, A. J. 
Kužmarskiai, L. M. Hurst (Mrs.), 
M. Norkus, R. Jatulienė.

Už dvejus metus rėmėjo prenume
ratas po $40 atsiuntė Algirdas Biels- 
kus, David Yaeger, R. Redneris.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.
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MIELAM 
A+A

ALFONSUI SKREBŪNUI 
staigiai iškeliavus amžinybėn, 

jo žmoną ONUT£, sūnus VYTĄ, ALGĮ ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia bei kartu liūdi —

S. J. Andruliui

MŪSŲ NARIUI
A+A

ALFONSUI SKREBŪNUI 
mirus,

jo žmonai ONUTEI, sūnums ir artimiesiems giliausią 
užuojautą reiškia —

Lietuvių Profesijonalų ir 
Verslininkų Sąjunga

A+A
ALFONSUI SKREBŪNUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, jo žmonai ONUTEI, 
sūnums VYTUI ir ALGIUI bei kitiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

E. R. Draudvilai
J. V. Vingeliai

Sudbury, Ontario
LIETUVOS ŠVENTĖ. Š. m. va

sario 16 d. paminėta Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 62 metų 
sukaktis. Trumpu įžanginiu žodžiu 
minėjimą pradėjo LB apylinkės 
pirm. J. Bataitis. Sugiedojus Kana
dos himną, tolimesnei programai 
pranešinėti pakvietė Marytę Rudy
te. Trumpą tam momentui žodį skai
tė J. Kručas. Meninę programą at
liko “Antroji jaunystė” — moterų 
sekstetas iš Toronto, akomponuo- 
jamas gabaus muziko J. Govėdo. 
Nors ir antroji jaunystė, bet balsai 
ir atlikimas puikus. Publikos ploji
mai nesiliovė, turėjo keletą dainų 
pakartoti. Dainininkės ir akompa
niatorius buvo papuošti gražiomis ro
žėmis. Poemą apie laisvės kovas ir 
nepriklausomą gyvenimą skaitė J. 
Labuckienė. Vėliau, torontiečiams 
svečiams prašant, programą papildė 
vietinis vienetas “Jaunystės garsai”, 
vadovaujamas muz. D. Rotkienės. 
Tenka pasidžiaugti, kad meninė pro
grama buvo tikrai neeilinė, bet liūd
niau, kad dalyvių buvo mažai, nors 
lietuvių sąrašuose turime apie 200.

Vasario 24, sekmadienį, Lietuvos 
nepriklausomybės , atstatymo 62 m. 
sukaktis paminėta Christ-the-King 
šventovėje pamaldomis. Šv. Mišios 
buvo atlaikytis už mirusius kovoto
jus dėl tautos laisvės. Pamaldas lai
kė ir tai dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. A. Sabas. Prie altoriaus 
buvo Kanados, Lietuvos ir šaulių 
Maironio kuopos vėliavos. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu. J. Kručas

Aukos Tautos Fondui Kanadoje
Tautos Fondo atstovybės Kanadoje 1979 metų apyskaita

Pajamos 1979 1978
1. Toronto apylinkė ............. $15.000.00 $20.000.00
2. Hamiltono . . . .......... :....’ 4.500.00 3.600.00
3. Montrealio ....................... 2.000.00 2.000.00
4. Tillsonburgo ..................... 1.282.00 1.115.00
5. Londono ....... .................... 1.161.50 985.00
6. Staynerio............................ 1.061.25
7. Sudburio ................... .. 816.00 830.00
8. Cambridge ....................... 640.00 470.00
9. St. Catharines ................. 599.00 594.50

10. Oakvillės............................ 506.00 537.00
1 1: Windsor© ................. .. 490.00 460.00
12. Sault Ste. Marie ........ 352.00 312.00
13. Rodney .............................. 327.00 290.00
14. Calgario ... i................... 322.00 —
15. Edmontono . . .................... 319.00 323.00
1 6. Vancouverio ........ ............ 312.00 275.00
17. Winnipego ....................... 270.00 220.00
18. Wellando ......................... 252.25 220.00
19. Thunder Bay..................... 100.00 66.00

___________ —
21. Atsk. pa j............................. 1.36 210.00
22. Procentai ......................... 634.69 626.51

Iš viso pajamų 1979 m. $30.946.05 $33.134.45
Likutis iš 1 978 m........... 8.056.14 8.722.28

Iš viso pajamų............... $39.002.19 $41.856.73

Išlaidos
1. įteikta Tautos Fondo centrui VLIKo

seime Baltimorėje ........... $30.000.00
2. Spauda ..................... .. 153.75
3. Raštinės išlaidos . . ........... ..................... 137.31
4. Palikimų reikalai ............... ..................... 550.61
5. Kelionės išlaidos į VLIKo seimą ir

suvažiavimo ....................... 499.68

Iš viso išlaidų 1979 m $31.341.35
Likutis 1980 m............7.660.84

Balansas $39.002.19

Nuoširdi padėka aukojusiems Tautos Fondui, aukų
rinkėjams ir visiems Tautos Fondo darbuotojams.

J. Vaičeliūnas, A. Žilėnas,
pirmininkas iždininkas

LŠS MAIRONIO KUOPOS šaulės 
balandžio 6 d., 1 v. p. p., 210 Drink
water St., Šv. Kazimiero (lenkų) pa
rapijos salėje ruošia Velykų sekma
dienio stalą — pietus. Kviečiami 
jaunimas ir suaugusieji gausiai da
lyvauti. Bus renkama Velykų kara
laitė, margučių dažymo konkursas, 
margučių ritinėjimo varžybos. Gros 
plokštelių muzika. Įėjimas ir pietūs
— $7.00 suaugusiems, $3.00 studen
tams, vaikams — nemokamai. Lau
kiame. Valdyba

“GELEŽINIO VILKO” žūklautojų 
ir medžiotojų klubo valdyba 1980 m. 
balandžio 12, šeštadienį, 210 Drink
water St., Šv. Kazimiero (lenkų) pa
rapijos salėje rengia metinį pobūvį
— vakarienę. Geriausioms žvejams 
ir medžiotojams bus įteikti žymenys. 
Meninę programą atliks “Jaunimo 
garsai” (D. Rotkienė, E. Rotkis, G, 
Remeikis), naujas muzikinis viene
tas “Keturios sesutės” — Teresė, Vi
da, Joana, Diana Stankutės. Pradžia
— 6 v. v. Įėjimas: nariams nemoka
mas, $4.00 narių žmonoms ir šeimos 
nariams, $6.00 svečiams. Kviečiame 
visus dalyvauti. Valdyba

LŠS MAIRONIO k. visuotiniame 
narių susirinkime nauju kuopos pir
mininku išrinko Antaną Juoapavi- 
čių, vicepirmininke ir moterų šau
lių pirmininke — Jadvygą Labuckie- 
nę, iždininke — Audrą Albrechtie- 
nę, sekretorium — Juozą Kručą, val
dybos nariu — Zigmą Labucką. Š. 
m. rugsėjo 13 d. numatyta surengti 
kuopos penkerių metų veiklos pami
nėjimą. J. Kr.
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VANDA REDNERYTĖ-BIELIŪNIENĖ, pasižymėjusi prekybos srityje Vene- 
cueloj ir neužmirštanti lietuviškų reikalų. Ddalyvavo ir visuomeninėj veikloj

Sėkminga lietuvaitė prekyboje
Vanda Rednerytė-Bieliūnienė ir jos 30 metų darbo sukaktis

Vilniečio dainos ir giesmės
Julius Sinius — Vilniaus krašto kovotojas, kurio ginklas 

buvo daina ir muzika

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Šviesiaplaukė, mėlynakė lie
tuvaitė iš Lietuvos lygumų, upių 
ir ežerų, 1948 m., vos sulaukusi 
penkiolikos metų, atvyko i tropi- 
kinę Venecuelą, pilna vilčių ir 
jaunatviškos svajonės. Šiandie
ną ji yra viena turtingiausių lie
tuvių moterų Venecueloje, iš
kilusi savo darbu bei triūsu.

Tai Vanda Rednerytė, gimusi 
1933 m. kovo 14 d. Tauragėje. 
Tėvai kilę taip pat iš Tauragės 
miesto. Atkeliavę Į Vokietiją, 
apsigyveno Ravensburgo mies
te. Iki išvažiavimo dienos Į Ve- 

> necuelą Vanda mokėsi Ravens
burgo lietuvių gimnazijoje. At
važiavusi Į Venecuelą, Įstojo 
dirbti Jurgio Bieliūno foto reik
menų parduotuvėn.

Vienas mūsų tautietis, besi
kalbėdamas su Vanda, tarė: 
“Jei nori turėti savo darbe pasi
sekimą, ką darai, daryk su mei
le”. Šis jo patarimas jaunai mer
gaitei Įstrigo atmintin, ir ji, pra
dėjusi dirbti prekyboje, dirbo 
su meile. Vėliau ištekėjo už pre
kybininko, visuomenės veikėjo 
Jurgio Bieliūno. Prekybą gero
kai išplėtė. Jurgis dirbo urmi
nėje parduotuvėje, o žmona 
Vanda — detalinėje.

Kada pats sunkiausias metas 
buvo nugalėtas ir pradėjo sek
tis, susirgo Vandos vyras. Su 
šlubuojančia sveikata jis dar ke
letą metų dirbo kaip puikus vi
suomenininkas, organizatorius. 
Kai Jurgis Bieliūnas veikė 
Bendruomenėje, mums visiems 
lietuviams. atrodė, kad gyvena
me. Nuotolis tarp Maracay ir 
Karako (110 kilometrų) mums 
tada atrodė neilgas. Vyko suva
žiavimai čia ir ten. Iš Š. Ameri- 
k o s apsilankė sportininkai, 
Čiurlionio ansamblis, “Grandi
nėlė”, ekskursijos. Prie tų 
Bendruomenės darbų, kiek ga
lėdama, prisidėdavo ir Vanda — 
buvo išrinkta į Maracay apylin
kės valdybą, vėliau atstovavo 
VLIKui Venecueloje.

Jurgio sveikata smarkiai pra
dėjo šlubuoti. Čiurlionio an
sambliui išvažiavus, išvyko su 
žmona ir Jurgis i Austrijos ligo
ninę, iš kurios nebesugrįžo. Pa
laidotas buvo Salzburge, greta 
savo sūnaus kapo, kuris tragiš
kai žuvo karo metu.

Sugrįžusi iš Austrijos, Vanda 
rankų nenuleido ir tęsė toliau 
prekybą. Darbas sunkus ir at
sakingas jaunai lietuvei, bet 
jos gabumai bei patirtis Įveikė 
visas kliūtis.

Vandos motina mirė labai 
jauna, todėl Vandai teko augin
ti jaunesnį savo brolį ir seses 
— leisti juos į mokslą, auklėti 
ir paruošti ateities gyvenimui.

Vanda šiuo metu fiziškai ne
dalyvauja Bendruomenės veik

Muzikas JULIUS SINIUS (viduryje) tarp savo choristų varpiečių Vilniuje, kuriame jis labai plačiai veikė ________ m ,„„ L „

loje, bet seka lietuvių gyvenimą, 
remia mūsų veiklą. Dažnai už
tinkame jos pavardę rėmėjų są
rašuose.

Maracay mieste nėra nei lie
tuvių evangelikų kunigų, nei 
pamaldų, todėl lankosi lietuvių 
katalikų pamaldose. Iš tikrųjų 
tik Vanda Bieliūnienė ir Henri
kas Gavorskas yra pagrindiniai 
lietuvių pamaldų rėmėjai Mara
cay mieste. Vanda mielai susi
tinka su mūsų tautiečiais per 
lietuviškas pamaldas Maracay 
mieste kartą į mėnesi.

— Kiek tarnautojų Jūsų pre
kyboje? — paklausiau Vandą.

— Apie 20; prieš šventes ten
ka pasamdyti net daugiau.

— Ar nemanote pasitraukti 
iš prekybos ir eiti poilsio po tiek 
daug metų darbo? Juk jau už
dirbote savo ateities gyvenimui?

— Ne. dar nemanau pasi
traukti, esu įpratusi visą gyve
nimą dirbti ir to darbo labai pa- 
sigesčiau. Dirbu jau ne dėl už
darbio, bet iš meilės ir Įprati
mo. Visas miestas mane, pažįsta 
ir aš juos. Man atrodo, kad be 
jų negalėčiau gyventi. Mūsų 
tautiečiai atvažiuoja iš sostinės 
bei kitų miestų ii’ mane taip pat 
aplanko. Kontaktas su lietuviais 
nėra nutrūkęs. Turiu sekti pre
kybos pažangą, važinėti po už
sienį, lankytis jų rengiamose 
prekių parodose, užsakyti pre
kes. Nuvažiavusi prekybos rei
kalais, pailsiu kokiame nors pa
saulio krašte keletą savaičių. 
Prekybos reikalais buvau nuva
žiavusi net į Japoniją. Kaiku- 
riuos Europos ir Š. Amerikos 
miestus pažįstu gana gerai. Kol 
jėgos leis, dirbsiu, o pinigus 
žmogus visuomet suranda kur 
išleisti. Aš mėgstu juos duoti, 
bet ne prašyti.

Kas pas ją kreipiasi, visuomet 
gauna, niekas neišeina tuščio
mis.

Vanda Rednerytė-Bieliūnienė 
turi brolį Rednerį, taip pat pre
kybininką, kuris Venecuelos vo
kiečių kolonijoje Tovar, kuror
tinėje vietoje kalnuose, turi vie
ną geriausių viešbučių ir resto
raną. Kaip Vanda, taip ir jos 
brolis Reinholdas kviečia visus 
lietuvius juos aplankyti ir pail
sėti kalnų slėniuose.

Okulistas
S, Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

STEPAS VARANKA

Julius Sinius-Sinevičius pagal 
“Lietuvių Enciklopediją” gimė 
1910 m., o pagal “Encyclopedia 
Lituanica” 1911.1.9. gražiame 
lietuviškame Vaiškūnų kaime, 
Švenčionių aps. Jo gyvenimo pa
šaukimas ir tikslas buvo skleisti 
pavergtame Vilniaus krašte lie
tuvišką dainą ir muziką.

Julius mokėsi gimtajame kai
me, vėliau Švenčionių lietuvių 
gimnazijoje. Atvykęs į Vilnių, 
baigė vargonininkų mokyklą. 
1933-1938 m. studijavo Vilniaus 
konservatorijoje kompoziciją ir 
dirigavimą. Studijoms pagilinti 
išvyko į Varšuvą, bet karo aud
rai prasidėjus studijas turėjo 
nutraukti.

Juliui mokslas toje srityje la
bai sekėsi. Profesorių nuomone, 
tai buvo gabus, talentingas, 
daug žadinantis jaunuolis. Si- 
niaus tėvai buvo ūkininkai. Tu
rėjo 4 vaikus — 3 sūnus ir vie
ną dukterį. Julius buvo jauniau
sias iš brolių. Jo ir visos šeimos 
gyvenimas buvo nepaprastai 
sunkus. Jis ir tėvai vargo lenkų 
okupacijoje, vėliau rusų, vokie
čių ir vėl rusų.

Julius buvo kaip gyvasis si
dabras. Visame lietuviškame 
Vilniaus kraštui jis organizavo 
chorus, orkestrus, vaidinimo ra
telius. Kai vyskupo Jalbrzykows- 
kio patvarkymu lietuviams Vil
niuje buvo palikta tik viena šv. 
Mikalojaus šventovė, Julius joje 
ištvermingai ėjo vargonininko 
pareigas ir vadovavo chorui. Kai 
buvo lietuviams uždrausta nau
dotis Aušros Vartų koplyčia ge
gužinėms pamaldoms, Julius Si
nius išprašė iš vadovybės ank
styvąsias pamaldas, būtent, 5 v. 
ryto ir suorganizavo giesminin
kus lietuvius — amatininkus, 
studentus, mokinius, zitietes 
tarnaites ir visus kitus, kurie 
norėjo prisidėti prie gegužinių 
giesmių giedojimo. Visi punktu
aliai rinkdavosi be jokių ragini
mų. Toji lietuvių minia anksty
vą rytą stebino lenkų, žydų ir 
kitų tautybių praeivius puikiu 
giedojimu. Iš visų Vilniaus kam
pų lietuviai skubėdavo, kad 5 v. 
r. būtų prie Aušros Vartų ir pa
rodytų pavergėjui, kad lietuviai 
nėra blogesni krikščionys už 
lenkus.

Juliaus dėka Vilniuje buvo su
organizuotas jungtinis lietuvių 
studentų, mokinių ir amatinin
kų choras “Varpas”. Jis, Juliaus 
vadovaujamas, buvo taip ištobu
lintas, kad be jo neapsieidavo 
nė vienas minėjimas bei šventė. 
Jo buvusių mokinių ir choristų 
yra keliolika ir laisvajame pa
saulyje — dr. Jonas šalna, Ve
ronika Maminskaitė-Kulbokienė 
ir kiti. Laimingi tie choristai, 
kurie turėjo progos su juo bend
rauti ir dirbti. Po priverstinio 
santykių užmezgimo su Lenkija 
Julius su “Varpo” choru gastro
liavo laisvoje Lietuvoje.

Julius Sinius, siekdamas mu
zikinio mokslo, kūrė dainas, 
giesmes, kantatas, simfonijas ir 
liaudies dainas. “Vaidilos” teat
rui kūrė muziką.

Atgavus Lietuvai Vilnių, Ju
lius su visa jaunatviška energi
ja metėsi į muzikinę veiklą. Jis 
dirbo kaip muzikos mokytojas, 
orkestro vadovas Vytauto Di
džiojo gimnazijoje, vadovavo 
“Varpo” chorui, talkino radio
fonui, dirbo švietimo įstaigoje, 
vadovavo priešgaisrinės apsau
gos ir I pulko orkestrams, Vil
niaus studentų orkestrui ir ki
tiems mažesniems vienetams.

Knygoje “Dainos ir giesmės 
broliams lietuviams”, išleistoje 
V. Maminskaitės - Kulbokienės 
pastangomis 1976 m., rašoma 
apie J. Sinių: “Jausdamas lietu
viškų choro dainų trūkumą, har
monizavo liaudies dainas ir pats 
intensyviai kūrė. Be daugybės 
dainų ir giesmių, skirtų cho
rams ir solo, yra sukūręs 4 da
lių lietuvių liaudies simfoniją, 

keletą kantatų: Vasario 16, Tau
tos didvyriui kun. prof. P. Krau- 
jaliui pagerbti ir daugelį kitų 
kūrinių”.

1941 m., kaip ir dauguma lie
tuvių patriotų, J. Sinius buvo 
NKVD suimtas, kalintas ir ve
žamas į Sibirą, bet iš vagono 
partizanų paleistas Paneriuose. 
Antrosios sovietų okupacijos 
metais buvo kalbinamas trauk
tis į vakarus, bet atsisakė palik
ti mylimą Vilnių. Buvo privers
tas grįžti į Švenčionis ir ten 
verstis vargonininkyste.

1948 m. J. Sinius su visa šei
ma buvo ištremtas į Sibirą. Ten 
prarado sveikatą. Stalinui mi
rus, 1957 m. buvo grąžintas į 
Vilnių ir ten 1959. X. 22 mirė.

Tegu'Tau, mielas Juliau, bū
na lengva numylėto Vilniaus 
Antakalnio kapinių žemė, kuri 
priglaudė nevieną lietuvį patrio- 
tą-kankinį.

Veronikos Maminskaitės-Kul- 
bokienės ir jos bendradarbių dė
ka buvo surankiota išblaškyta 
rankraščiuose Juliaus kūryba ir 
išleista atskira knyga, pavadin-’ 
ta “Dainos ir giesmės broliams 
lietuviams”. Toji knyga tepri
mena išblaškytiems lietuviams 
po platųjį pasaulį taurųjį vilnie
tį.

J. Sinius buvo vedęs Konstan
ciją Marcinkonytę ar Marcinke
vičiūtę, gailestingąją seserį ir 
“Vaidilos” teatro aktorę. Turė
jo 4 vaikus. Visi jie yra muzikai 
bei menininkai.

Kanados vilniečiai buvo užsi
moję su muziko V. Verikaičio 
pagalba surengti š.m. kovo 15 d. 
Juliaus Siniaus kūrinių koncer
tą, pagerbiantį tą taurų mūsų 
vienintelį Vilniaus krašto kom- 
pozitorių-muziką. Deja, ne dėl 
Kanados vilniečių priežasties 
planuotas koncertas neįvyko. Ti
kimės, kad ateityje, kai choristai 
nebus taip apkrauti repeticijo
mis, sutiks pasiruošti ir duoti 
Juliaus Siniaus kūrinių koncer
tą.

Šia proga noriu priminti, kad 
tie, kurie buvo prašyti išplatinti 
atsiųstas Juliaus Siniaus knygas 
ir iki šiol dar su leidėja V. Ma- 
minskaite-Kulbokiene nėra at
siskaitę, malonėkite tai kiek ga
lint greičiau padaryti. Atsiskai
tyti pinigais arba grąžinti kny
gas.

P.S. Jeigu kas norėtų užsisa
kyti knygą “Dainos ir giesmės 
broliams lietuviams”, prašoma 
kreiptis į Veroniką Kulbokienę, 
5526 — 21 Ave., So. Gulfport, 
Fla., 33707, USA. Knygos kaina 
su persiuntimu $8.00.

Vilnietis muzikas — kompozitorius 
JULIUS SINIUS

Windsor, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

Bendruomenei aukojo $40: dr. D. 
ir St. Naikauskai; po $25: Vyt. Bari- 
sas, dr. C. Kuras; po $20: R. Dum
čius, G. Vindašius, S. ir E. Zatorskiai; 
po $10: Aid. Aukštikalnytė, Br. Ba- 
risas, P. Eidukas, Vyt. Kutkus, jn., 
Pr. Kairys, L. Leparskas, K. Linke
vičienė, Z. Mistautas, Br. Selenienė 
(Detr.), P. Radzevičius; po $5: Bal. 
Balaišis, dr. Keblys (Detr.), V. 
Pundzius.

LIGONIAI. Rudokas Aloyzas po 
gana sudėtingos širdies operacijos, 
kurią sėkmingai padarė Viktorijos 
ligoninėje Londone, po dviejų savai
čių sugrįžo i namus ir stiprėja savo 
šeimos priežiūroje. Lietuvių Fondo 
įgaliotinis St. Naikauskas prieš ke
letą savaičių persišaldė ir atsigulė li
goninėn. Visa Windsoro apylinkė ir 
parapija linki St. Naikauskui grei
čiau sustiprėti ir grįžti į savo šeimos 
židinį. E. Z.

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

Vėlyva Kanados žiema ramiai ilsisi ant eglės šakų, laukdama pavasario Nuotr. B. E. Liškausko

Septynių premijų rašytojas
Pokalbis su rašytoju J. Kralikausku, laimėjusiu premijų už naujausių romanų "Po ultimatumo"

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
— Kaip vertinami Jūsų kūri

niai dabartinėje Lietuvoje ir ar 
iš viso žinomi?

— Kai kas Lietuvoje yra ma
no romanus perskaitęs, kai kas 
vieną kitą, kai kas tik girdėjęs, 
kad į pasaulį yra atėję tokie. 
Kiek žinau, Vilniuje mano ro
manų žodį bei techViiką, išraiš
kos priemones bei stilių vertina, 
sakyčiau, bemaž palankiai, ne
piktai, kas be ko. Iš ten pagrin
dinis priekabumas yra ideologi
nis: esą aš savo istoriniuose ro
manuose augštinu, ginu bei tei
sinu katalikybę, štai Vilniuje 
leidžiamas literatūros, meno ir 
kritikos žurnalas “Pergalė” rašo 
(1979 m. 11 nr., V. Kazakevi
čius):

“Štai ir paskutiniame J. Kra- 
likausko romane, kur vaizduo
jamas XVII a. pradžios Vilnius, 
kai jėzuitai baigė užgniaužti re
formaciją, katalikai vaizduoja
mi... skriaudžiamaisiais ir per
sekiojamaisiais: kaip tik kalvi
nistas Jonušas Radvila persekio
ja Joną Jaknavičių dėl jo katali
kybės, verčia jį bėgti iš namų. 
Panašų katalikybės teisinimo už-/ 
davinį — istoriškai labai nedė
kingą, todėl dažnu atveju neįti
kinamai vykdomą — sprendžia 
ir to paties autoriaus romanas 
“Martynas Maržvydas Vilniu
je”, gavęs 1976 m. “Draugo” 
premiją, ir jo romanai apie Min
daugą, kurių du taip pat buvo 
premijuoti.”

Tai kaip nenusišypsosi dėl ši
tokio tavo romano (ir bemaž vi
sų) “pristatymo”? Kai tuos ro
manus rašiau, man niekad nė į 
galvą augštinti ar žeminti, ginti 
ar pulti, teisinti ar kaltinti ku
rią nors religiją (tikėjimą). 
Pernelyg jau susiaurinta ir su
menkinta mano kūrybos techni
ka, problematika, akiratis, gel
mė bei vertė. Tai banalus pro
pagandinis štampas, sustabarė
jęs priekaištas, kuris “Pergalės” 
lygio kritikoje neturėtų būti 
prakištas o juo labiau — taip 
įkyriai akcentuojamas . . .

Ir kas gi, regis, galėtų patikė
ti, kad tik tokia (!) rašytojo kū
rybos linija? Tik į šitai dėmesys 
visoje rašto kelionėje? Tik šitai 
— mano romanų pagrindinė te
ma ir kulminacinis motyvas? 
Koks gi fanatiškas (tiesog ajato- 
liškas) to Juozo Kralikausko re
ligingumas! Toli gražu, parašiau 
savo romanus ne tam “uždavi
niui”.

Nejaugi J. Kralikausko roma
nų veikėjai neturėtų daugiau ko 
ir beveikti: tik vien augštinti, 
ginti ir teisinti katalikybę per 
metų metus? Tai būtų tikras 
unikalumas lietuvių literatūro
je! Toks fanatiškas romanų ra
šytojas būtų unikumas apskritai 
pasaulio literatūroje. Tik vis 
augština, gina bei teisina katali
kybę ir tie visi pagonys lietu
viai? Ir stačiatikis Vaišvilkas? 
Net ir liuteronas Martynas Maž
vydas? ...

“.... ir jo romanai apie Min
daugą, kurių du taip pat buvo 
premijuoti.” Betgi “Titnago ug
nis” — visa Lietuva dar pago
niška, Mindaugas ir visi kiti — 
pagonys, niekur jokio kataliko, 
tai kaip čia beįmanomas “kata
likybės teisininmas”? Jeigu lite
ratas iš tikrųjų perskaitė “Tit
nago ugnį”, tai kaip jis gali ta
me romane įžiūrėti ar prasima
nyti “Panašų katalikybės teisi
nimo uždavinį — istoriškai la

bai nedėkingą, todėl dažnu atve
ju neįtikinamai vykdomą . . .”?! 
Tai turbūt čia literatas muilina 
akis romano neskaitęs, kaip tas 
muzikos kritikas laikraščiui 
apie koncertą,-kurs neįvyko so
listei staiga susirgus . . .

“ .. . ir to paties autoriaus ro
manas “Martynas Mažvydas Vil
niuje”, gavęs 1976 m. “Draugo” 
premiją...” — tvirtina V. Ka
zakevičius “Pergalėje”. Betgi 
Vilniaus universiteto prof. Juo
zas Jurginis rašo “Laisvėje” 
1978 m. gruodžio 8 d. (penkta
dienį) šitaip: “M. Mažvydo dis
putai su kapitulos nariais ir'tar
dytojais, jo samprotavimai kalė
jime tiek kritiški katalikų baž
nyčios atžvilgiu, tiek jie identiš
ki su reformatų ir ateistų argu
mentais, kad katalikybės veikė
jams emigracijoje turėtų plau
kai šiauštis.” O tačiaugi vistiek 
“Pergalės” literatas ir romanui 
“Martynas Mažvydas Vilniuje” 
priploja tą patį “katalikybės tei
sinimo uždavinį :— istoriškai la
bai nedėkingą . ..” Sukęs pasu
kęs burtų lazdele ir vėl tą pačią 
plokštelę. . .

Toks pristatymas bei supažin
dinimas — pernelyg kryptinga 
interpretacija ir žalingas skaity
tojų klaidinimas. Kam to reikia, 
kam gi naudą? Tai ne literatūri
nis portretas, o greičiau litera
tūrinė karikatūra . . .

— Taip, didžiai kaltas esi tu, 
Juozai Kralikauske, nesgi ėjai 
kalvarijas per Vilniaus kalne
lius, nešdamas “katalikybės tei
sinimo uždavinį — istoriškai la
bai nedėkingą”.

O ir toji katalikybė tokia gi 
jau kalta, tokia kriminalinė, kad 
net ir Juozas Kralikauskas su vi
som savo devyniom knygom ne
įstengė išteisinti. Taigi uždavi
nys buvo iš tikrųjų labai nedė
kingas. Tad rašytojo ir visas vie
nintelis gyvenimas tebuvo kaip 
Sizifo, sūnaus Ajolo, tuščios pa
stangos užritinti didžiulį akmenį 
(įžūlią uolą!) į stataus kalno vir
šūnę ...

Tačiaugi toli gražu ne tiek ma
ne nustebino draugas “Pergalė
je”, kiek gudreiva draugas 
“Drauge” ... Kam jau kam, tik 
ne “Draugui” taip negražiai va
noti savo paties romano konkur
so laimėtoją: “. .. Tačiau įkvėp
tasis J. Kralikauskas . .. patogiu 
būdu dailina . .. daugindamas 
romano konkursui puslapių kie
kį... yra tik nuogas pasišvaisty
mas ... Rezultatas primena sma
gaus mokinuko pasigyrimą.. . 
Ar šitaip rašytini istoriniai ro
manai? Didžiai abejoju.” Ir taip 
toliau ...

— Gyvendamas Lietuvoje ir 
pirmaisiais metais Kanadoje sa
vo kūryboje vaizdavote dabar
ties gyvenimą, bet vėliau palin- 
kote į Lietuvos praeitį ir toje 
linijoje tebesilaikote. Kas paska
tino gilintis į Lietuvos praeitį ir 
kelti ją, sakytume, naujam gy
venimui? Ar čia neprisidėjo Tė
vynės ilgesys?

— Priežastis giluminė, ne
lengva ją aptarti ir konkretizuo
ti. žinoma, prisidėjo Tėvynės il
gesys. Bet prie ko prisidėjo? 
šiandie man regis: tą ilgą ir sun
kų kelią man padiktavo kažko
kia vidinė būtinybė. Gal skau
dus prasmingumo klausimas, į 
kurį atsakymą pagaliau man nu
švietė istorija lyg kokia “later- 
na magica” ...

Tačiau ar ledlaikio epochą 
vaizduosi, ar atominės katastro

fos išvakares, centre — vistiek 
žmogus. O taigi ir meilė, pavy
das, laimės siekimas, gailestis, 
nusiminimas, baimė, mirtis . . .

Iš aukso kasyklų požemio nu- 
lindau į mūsų tautos lobių pože
mį. Nuo indėnų ir urvinių “go
rilų” — pas Lietuvos karalių.

Aukso kasyklose kasdien ma
tydavau žandenuotus ir barzdo
tus. Atsibeldęs į Torontą, neužil
go didžiai nustebau: gi tie urvi
niai hipiai štai užplūsta didmies
tį, tie patys žandenuoti, barzdo
ti, nesiprausę, valkatiški, gori- 
liški. Ir kaip neatsiminčiau: gi 
dar vaikas būdamas matydavau 
šituos pačius Kietaviškių bažny
čioje kalvarijų stacijose. Taigi 
tokie nužudė Kristų, šv. Stepo
ną, šv. Sebastijoną. .. Taigi to
kie buvo Mindaugo epochos po- 
lovcai, kipčakai, totoriai; ir ku
rie skerdė jotvingius, lupo prū
sams akis ... Gi tie patys, kurie 
siautėjo tenai XIII amžiuje!...

XIII amž. ir XX amž. lietuvių 
likimo panašumas man rūsti 
mįslė. Konfliktai, pavojai ir pro- 
blematika nedaug tesiskiria. 
Kai kas ne tik panašu ar parale- 
liška, o kone tapatiška. Lyg mū
sų tauta būtų užkeikta septy
niems šimtmečiams. Kai į tai 
įsigalvoju, man pasidaro labai 
gūdu ... .

Taigi paskatų ar impulsų būta 
keleriopų. Tėvynės ilgesys — 
tik vienas iš kelių: bene pirmi
nis, tačiau turbūt ne svarbiau
sias.

— Kaip atrodo literatūrinis 
mūsų išeivijos domesys — ar ji 
ilgai skaitys lietuviškus kūri
nius? Kitaip tariant, kaip žvel
giate į literatūrinę išeivijos atei
tį?

Išeivijoje mūsų literatūra 
— tai dalis Lietuvos. Manau, 
mūsų gyvybės rodyklė —- kiek 
knygų išperka ir kiek jas per
skaito. Knygos bei spauda — 
mūsų kraujo srovė. Tikrasis pul
sas — nebe kiek parašoma ir iš
leidžiama, o kiek perskaitoma; 
ne kiek rašančių, o kiek skaitan
čių. Lemtingai svarbu, kad jau
nosios kartos neišsižadėtų lietu
viško žodžio, kad pamėgtų lie
tuvių literatūrą bei spaudą. Mū
sų išeivija bus tol gyva, kol bus 
gyvas dėmesys lietuviškam žo
džiui. Gi rašom ir skaitom apie 
tai, ką mylime, kuo gyvename. 
Mūsų išlikimo problema — lie
tuviško žodžio problema.

Pati pirmoji spausdinta knyga 
nuoširdžiai prašė: broliai, sese
rys, imkit mane ir skaitykit. Vė
liau žymiausieji mūsų tautos 
mokytojai ir vadai prašė pamil
ti lietuviškos knygos žodį. Kny
gą jie laikė pagrindine sąlyga 
tautos gerovei, net ir jos išsigel
bėjimui ir išlikimui. Ir štai M. 
Mažvydo testamentinis prašy
mas ypač aktualus tapo išeivijo
je. Dabar čia užvis aiškiau, kad 
lietuvybės branduolys yra lietu
viškasis žodis, kad jame slypi 
mūsų gyvybė, kad išlikimo lai
das — kuo augštesnė mūsų kū
ryba bei kultūra.

Lietuvių kalba svarbesnė ir 
už Lietuvos žemę: lietuvis ir be 
savo žemės dar gali būti lietuviu, 
bet jis negali išlikti lietuviu be 
savo kalbos. Taip bus ir ateity
je, kaip buvo praeityje: ne Va
karai ir ne Rytai išgelbės ir ap
gins Lietuvą, ne broliškos res
publikos ar broliai kaimynai — 
tik lietuviškas žodis, lietuvių kū
ryba ir kultūra.

i



Akademija, kuriai 
rūpėjo žemė

Lietuvos žemės ūkio akademija laisvės laikotarpyje
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□ h'il I HilU H /i ĮKLOJĘ
Prof. dr. Br. Povilaičio para

šytas neseniai pasirodęs gražus, 
didelio formato, gausiai ilius
truotas, 164 puslapių leidinys. 
Tai nepriklausomos Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademeijos isto
rija, apimanti laikotarpį nuo I 
iki II D. karo.

Dr. Br. Povilaitis daug darbo 
įdėjo, rinkdamas knygai medžia
gą, kuri čia negausi ir išmėtyta 
po įvairias bibliotekas bei pas 
privačius asmenis. Nežiūrint 
sunkumų, jam visdėlto pavyko 
išsamiai aprašyti, kaip ši augšto 
mokslo įstaiga kūrėsi, augo ir 
pergyveno paskutinio karo rusų 
ir vokiečių okupacijas.

Knygą autorius pradeda, duo
damas įdomią istorinę apžvalgą, 
kaip Lietuvos žemės ūkis vystė
si nuo karaliaus Mindaugo lai
kų, paliesdamas vėlesnius lai
kus, kaip karalius Žygimantas 
Augustas įvedė valakų reformą, 
ir baigdamas nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės pravesta 
žemės reforma.

Ž. Ū. Akademijos užuomazga 
prasidėjo 1908 m. Tuometinė 
rusų valdžia nupirko Dotnuvos 
dvarą, pastatė patalpas ir atida
rė vidurinę Kauno žemės ūkio 
mokyklą. 1915 m. rijokykla bu
vo iškelta į Bogorodicko mies
tą, o 1917 m. uždaryta ir į Dot
nuvą negrįžo.

Atsistačius nepriklausomai 
Lietuvai, šios mokyklos patal
pose buvo įsteigta 1919 m. augš- 
tesnioji žemės ir miškų ūkio mo
kykla Dotnuvoje, o 1922 m. ji 
buvo pavadinta Dotnuvos žemės 
ūkio technikumu. Sunkius ke
lius perėjusi iš Dotnuvos žemės 
ūkio technikumo ir Lietuvos 
universiteto agronomijos ir miš
kininkystės skyriaus 1924 m. iš
augo Žemės Ūkio Akademija.

Toliau autorius pateikia Ž. Ū. 
Akademijos mokomojo persona
lo parinkimo chronologiją, 
mokslo tvarką, aprašo Ž. Ū. 
Akademijos vadovybę ir jos pa
sikeitimus, keičiantis mokslo 
įstaigos statutams. Trumpai su
pažindina su buvusiais rekto
riais ir jų darbais. Chronologi
ne tvarka išvardina prorekto
rius, Akademijos sekretorius 
ir jų pareigas. Išsamiai išaiški
na profesorių tarybos, vėliau pa
vadintos akademijos taryba, pa
skirtį.

Sekdami autoriaus dėstomas 
mintis, matome, koks sunkus 
buvo pirmasis Ž. Ū. Akademijos 
dešimtmetis. Antrą dešimtmetį 
pradėdama, Akademija turėjo 
normalias darbo sąlygas, bet 
atėjo 1940 m., ir normalus dar
bas buvo nutrauktas rusų ir vo
kiečių okupacijų. Rektorius 
prof. V. Vilkaitis buvo atleistas 
iš rektoriaus pareigų; prorekto
riui prof. B. Vitkui naujai pa
skirtas rektorius prof. J. Kriš
čiūnas patarė, pačiam prašant, 
pasitraukti iš pareigų. Buvo at
leista ir daugiau mokomojo per
sonalo, jų vieton paskirta daug 
asmenų be akademinio pasiruo
šimo, bet patikimų sovietinei 
santvarkai. Nemaža atleistųjų 
dalis buvo ištremta į Sibirą: 
prof. J. Tonkūnas su šeima, rek

Naujas Lietuvos žemėlapis
Devenių Kultūros Fondos išlei

do žemėlapį “Lietuvą” (paraštė
je pridėtas dar ir angliškas pa
vadinimas “Lithuania”). Tai vie
nintelis žodis svetima kalba šia
me žemėlapyje. Jis yra neperdi- 
delis, tik 35 x 25 colių dydžio, 
trispalvis, skirtas šeimoms, įstai
goms bei jaunimui. Atspaustas 
ant gero, patvaraus, gelsvo po
pieriaus. Paruoštas kartografo 
Juozo Andriaus, spausdintas pri
tyrusio šioje srityje spaustuvi
ninko Juozo Kapočiaus Bostone, 
išleistas Devenių Kultūros Fon
do lėšomis, Dalios Bobelienės 
rūpesčiu.

• Lietuvos valstybė šiame že
mėlapyje, kaip ir kituose to pa
ties autoriaus išleistuose žemė
lapiuose, parodyta suverenios 
valstybės tarptautinėmis sutarti
mis nustatytose sienose. Tos sie
nos, mūsų istorikų siūlymu, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto nutarimu, rodytinos 
visuose politinės reikšmės tu
rinčiuose žemėlapiuose, kuriuo
se rodoma buvusios nepriklauso
mos Lietuvos valstybė, šiame že
mėlapyje jos parodytos stambia, 
raudonos spalvos su šviesesniu 
atspalviu linija ir išvardintos su
tartų ženklų lentelėje. Siauro
mis, raudonomis linijomis pa
ženklintos dabartinės, okupantų 

torius prof. V. Vilkaitis su šei
ma, doc. J. Stanišauskis su šei
ma. lėkt. dr. Kl. Ruginis, lėkt. 
M. Glemžaitė, asist. G. Sasnaus
kienė, prof. F. Kemėšis (1948) 
ir lėkt. dr. J. Urmonas (1945).

Vokiečių okupacijos metu, 
Lietuvos laikinosios vyriausybės 
patvarkymu, Ž. Ū. Akademijos 
veikimas buvo atgaivintas ir tę
sė mokslą pagal 1938 m. refor
mas.

Autoriaus yra suminėtos visos 
Akademijoje veikusios kated
ros, turtinga biblioteka, dva
ras, sėklų kontrolės stotis, lau
kų bandymų ūkis, selekcijos 
stotis ir katalikų šventovė, kuri 
dabar nugriauta.

Paminėti: periodinis Akade
mijos leidinys “Ž. Ū. Akademi
jos Metraštis” ir penkių tomų 
“Žemės ūkio vadovas”.

Studentų išeinamas mokslas 
buvo paskirstytas pagal specia
lybes, veikė žemdirbystės, gy
vulininkystės ir ž. ū. ekonomi
jos sekcijos; 1931 m. pradėjo 
darbą namų ruošos sekcija.

Duotas nelengvo kelio aprašy
mas, kurį teko nueiti miškinin
kystės skyriui, pradžioje Dotnu
voje ir 1940 m. Vilniaus univer
sitete. Knygoj paminėtos ekono
minės ir ideologinės studentų 
organizacijos. Gana smulkiai ap
rašytas Ž. Ū. Akademijos pirmo
jo dešimtmečio minėjimas 1934 
m. spalio 15 d. Dotnuvoje ir 
auksinės sukakties minėjimas 
šiapus Atlanto 1974 m. Toronte 
ir Čikagoje.

Paskutiniai knygos puslapiai 
yra skirti turinio santraukai 
anglų kalba, literatūros sąrašui, 
kurią autorius naudojosi knygą 
rašydamas. Pridėti “Vyriausy
bės žiniose” paskelbti įstatymai, 
liečią Ž. Ū. Akademiją, kaip jie 
buvo išspausdinti.

Jeigu skaitytojas surastų vie
ną kitą netikslumą, tai būtų tik 
maža dulkelė dideliame darbe, 
prisimenant, kad pagrindiniai 
šaltiniai Lietuvoje buvo karo 
sunaikinti arba iš viso nepriei
nami dėl dabartinės politinės 
padėties.

Vartant knygos puslapius, 
krenta į akį silpnokas kaikurių 
nuotraukų ryškumas, atrodo, 
lyg spaustuvei pritrūko dažų. Iš 
viso tai nesiderina su puošnia 
visos knygos išvaizda. Yra taip 
pat ir keletas korektūros klaidų, 
kurių galima buvo išvengti, ati
džiau prižiūrint knygos spausdi
nimą.

Šis gražus leidinys “žemės 
Ūkio Akademija” tebūna jos 
auklėtinių atsidėkojimas ir kul
tūrinis paminklas tai mokslo 
įstaigai ir jos mokslo persona
lui, kurie ruošė taip reikalingus 
Lietuvos kaimo kultūrai ir gero
vei kelti darbininkus — agrono
mus.

Dr. Br. Povilaitis, LIETUVOS ŽE
MĖS ŪKIO AKADEMIJA. Leidė
jas — Lietuvių Agronomų Sąjun
ga Čikagoje. Aplankas — agr. dr. 
A. Virbicko. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Tiražas — 500 egz. 
Gaunama pas leidėjus ir “Drau
go“ knygyne. Čikaga 1979 m., 164 
psl. Kaina — S20 JAV.

B. S.

išvestos administracijos ribos.
Be Lietuvos valstybės, žemėla

pyje parodyta teritorija nuo 
Dysnos — Nesvyžiaus rytuose, 
Skaros upės — Baltvyžių girios 
ir Prūsijos pietinės sienos iki 
Vyslos upės ir Baltijos jūros va
karuose. Šiaurėje Lietuva ribo
jasi su Latvija, čia parodytos 
lietuviškos žemės su brangiomis 
mums istorinėmis vietovėmis, 
kur dar tebespindi lietuviškų sa
lų žiburėliai, kur lietuviški vie
tovardžiai bei vandenvardžiai 
tebebyloja apie jų kilmę ir di
dingą mūsų tautos praeitį. Liku
sieji plotai padengti ornamen
tuotu tinkleliu. Žemėlapį puo
šia lietuviškasis Vytis, gi varin- 
gių (vikingų) “Žaltys” plaukio
ja Baltijos jūroje. Tokie “žal
čiai” praeityje dažnai puldinė
davo Lietuvą, atplaukdami iš 
Skandinavijos.

Žemėlapio viršutiniame deši
niajame kampe nubrėžtas kom
pasas, kurio viduryje įdėtas ne
priklausomos Lietuvos geodezi
ninkų ženklas, o apatiniame kai
riajame kampe yra sutartų ženk
lų lentelė ir žemėlapio metrika; 
dešiniajame kampe — kilomet
rų ir statutinių mylių linijiniai 
masteliai. Skaitlinis mastelis 
apytikriai 1:800.000.

Žemėlapis neatrodo perkrau-

Toronto “Gintaro” ansamblio dainos grupė dainuoja Vasario 16 iškilmėje Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

“Giesmės žydėjimo metas”
Naujas Balio Augino poezijos rinkinys

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Grynoji poezija, kurią poetas 
išgyvena savo dvasinio pasaulio 
vienumoje, tampa konkrečia kū
rybine vertybe, įgavus gyvą ly
rinės formos drabužį. Balys Au
ginąs, kuris savo poetine kūryba 
neskuba pasirodyti viešumoje, 
po 23 metų išleido savo naujau
sią poezijos rinkinį “Giesmės 
žydėjimo metas”. Nuo jo pasku
tiniojo rinkinio “Paparčio vė
duoklė”, pasirodžiusio 1956 m., 
ir dabartinės knygos yra didelis 
metų tarpas. Naujame rinkiny
je matyti gyvenimo kelionės su
brandintas. naujas savito pasau
lio dvasios kūrinys, skirtingas 
ne vien savo forma, bet ir min
ties gilumu bei idėjų naujumu. 
137 puslapių knyga, suskirstyta 
į keturias dalis, skaitytojui at
skleidžia poeto dvasios gilumą, 
kuri liko mažai aplinkos tepa- 
liesta. Atrodo, autoriaus sieloje 
pamažu skleidėsi ir brendo išti
sa minčių grandis, giliai įsijaus
ta, išmąstyta ir apipavidalinta. 
Balys Auginąs nešaukia nieko į 
kovą ir nerauda. Jo tremtinio 
ilgesys, taip dažnai pasikartojan
tis mūsų poezijoje, yra subtilus, 
labiau atspėjamas, nujaučiamas, 
Matyti originali ir elegantiška 
metafora, dažnoka aliteracija, 
modernus nerimuotas ir tradici
nis žaismingas eiliavimas. Eilė
raščiai nesikartoja nei tematika, 
nei forma.

Pirmoji dalis, pavadinta “Pum
purų varpais”, skaitytoją paruo
šia poeto nuotaikoms, čia “Vy
turių” eilėraštyje jis nusako 
poeto likimą:

Poetai miršta jauni, 
Kaip vyturiai,.
Iškritę iš lizdo — 
Nuo jų sparnų ošimo 
Skamba žemė ...

(Vyturiai, p. 7)

Tarp “Nemigos” ir “Panikos” 
jis mato miestą, kurio “Namai 
sužvilgę, kaip grūdeliai kviečio”, 
o “žiedų fantazijoje” pražysta 
nuostabiai spalvingas pasaulis, 
kuriame ir “tulpė rausdama, 
saulėlydžiui pavydi, ir debesys 
ant sodo mezginių paguldo savo 
žilą galvą”. Jame gyvi vaikystė
je įstrigę romantiški Lietuvos 
vaizdai, kurie per ilgų metų šy
dą ir “Pastoralėje” (p. 40) pa- 
kvipima praeities tikrove:

... Svaigstu
Nuo šmaikščios karklo žievės 
Grojimo...
... Pražilusios ievos 
Linksmai kizena 
Kvapniu juoku, 
Kai kerdžius nenutuokia. 
Kiek dievų
Kerta žmogaus žydėjimo medį.
... Užkasu po klevais 
Realybės kirvį.

Ir tame “Pastoralės” vaizde 
poetas neskęsta gamtos svaigu
ly, bet svarsto žmogiškojo liki
mo paslaptį.

tas parašais, nes naudotasi aiš
kiu. lengvai išskaitomu raidynu. 
O vienok jame sudėta 2230 vie
tų pavadinimų; vandenvardžių 
336. miestų 203, miestelių 505 ir 
mažesnių vietovių 1186. čia įei
na kaikurie bažnytkaimiai, kai
mai, dvarai, palivarkai bei vien
sėdžiai. Tai daugiausia vietovės, 
dažnai minimos mūsų istorijoje 
ir literatūroje.

Žemėlapio tiražas — 4000 egz. 
Kaina — S6.00. Gaunamas pas 
platintojus ir pas Devenių Kul
tūros Fondo administratorių 
Jurgi Bagdoną (550 — 59th La
ne, South, St. Petersburg, FL. 
33707. USA. Tel. (813) 343- 
9099). J. A.

Šitame knygos skyriuje gausu 
eilėraščių, pasižyminčių alitera
cija: X

... Dedu žvaigždėtus marškinius 
Ant žaizdotos žemės 
Kūno...

(p. 50)
... Dabar degančią, 
Gruzdančią 
Žemuoge 
(Sako dangus) 
Pamečiau 
Pamiškėj.

Antroji knygos dalis, pavadin
ta “Burtažodžiai pirmagimiui”, 
giliai ir intymiai nusako tėvo 
jausmus, belaukiant pirmagi- 
gimio. Poezijoje paprastai apdai
nuojama motina, bet tėvo buvi
mas pamirštamas, tarsi poetai 
nepajėgė ir tėviškumo būsenoje 
rasti gilių išgyvenimų grožio. 
“Nekantrumo ugny” Balio Au
gino jausmai dinamiški, “kaip 
išbalęs plienas, virstąs į kovos 
kalaviją”, nes jis laukia pirma
gimio. Gausu čia pranašysčių, 
spėliojimų ir linkėjimų. Tačiau 
poetas ir čia nelieka konkrečios 
gyvenimo realybės tinkle, “žo
dis” (p. 66-67) taip pat yra jo kū
dikis:

... Jis gyvas,
Kaip užgimusi gėlė,
Kaip alsuojantis miškas —
Budrus ir budintis 
Sargyboje minčių. 
Nes žodis juokiasi 
Ir verkia 
Mąstydamas 
Kartu su žmogumi.

“Bešaknė giria”, trečioji kny
gos dalis, dvelkia giliu poeto il
gesiu. Tarp eilučių tik jaučia
mas jo skausmas, praradus šak
nis, ir jis dainuoja savo tautos 
tragediją metaforomis:

Mano tauta — kaip riešutas, 
Skeltas pusiau:
Branduolį ridina nedraugo ran

kos
Senolių asloj —
Kevalo šukės — už slenksčio 
Traiškomos
Skenduolių migloj ...

“Egzilės šilas” nenustojo savo 
lietuviško skambesio, nes poe
tas, kad ir toli nuo gimtųjų na
mų, eina “aisčių žeme”:

... Einu aš aisčių žeme.
Miškai, ežerai, upės
Ir lygios arimų vagos —
O po smiltimi neramia
Meldžiasi mano senolio lūpos ... 

' Ir žemės plutą pakėlęs
Mano dainos klauso godžiai 
Senolis, šilainė ir sodžiai.

Čia Balys Auginąs grįžta į tra
dicinį, lengvą, žaismingą eiliavi
mą savo “Dainos kelionėje”, 
skirtoje Egzodo poetui:

Aš gimus su Tavim
Vargdienio gryčioj.
Motina esu
Žmogus lopšy.
Aš raudu
Šermenų grabnyčioj,
Ir Tu mane
Kančioj ir laimėje
Neši
Savo kelionės
Varganam krepšy.

“Amžinybės vynuogynuose” 
Balys Auginąs išlieja visą žmo
giškosios būtybės nerimą, amži-

į “Merkelis $
Giedraitis” -

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

leidyklos: 1;
Amberland Publishing Co., 

1813 Larchwood Ave.,
i: Troy, Mi. 48084.
“ Kaina: $7.00 minkštais . virše-

Lliais, $11.00 — kietais. !; 

na troškimą jieškoti nemirtingu
mo ir žmogaus bejėgiškumo pri
pažinimo.

... Nors su saule
Keliu,
Jos šaukimą girdžiu, 

Nueiti toli 
Negaliu:

Mano pėdos 
Iš trupančio 
smėlio...

(p. 123)
Jis nebijo vienatvės, nes ji, 

“kaip vienuolis, šventa, ir palai
mintai subrendusi” (p. 125), o į 
kiekvieno žmogaus gyvenimą 
ateina “Giesmės žydėjimo me
tas” (p. 136), nes

... tai nuostabus laikas, 
Kai burtai tampa tikrovė, 
Kai iš kiaušinio lukšto 
Išsirita simfonija, 
Kai akmuo, 
Kankinamas nemigos, 
Tampa lunatikas, — 
Ir mes, 
Lyg neramios pievų 
žaltvykslės. 
Keliaujame 
Su ramunių būriais.

Balio Augino ppezija yra šil
ta ir dinamiška, pilna pagrįsto 
optimizmo. Jis jaučia žmogaus 
gyvenimo trapumą, jo menkystę 
prieš amžinybės majestotą, ta- 

-čiau jis myli pasaulį ir mato jį 
kaip savo gyvenimo džiaugsmo 
šaltinį. Kad ir kankinamas neri
mo, jis nevengia vienatvės; kad 
ir kankinamas lemties pavojų, 
jis savo dainose mato patvarų 
paminklą:

O, dainos — 
širdies paklydę dukros — 
Jūs mano žemiškas 
Paminklas:
Kaip nuostabiai 
Jūs giedate 
Mano svajonių 
Neramumą! (p. 135)

Perskaitęs Balio Augino eiles, 
skaitytojas yra priverstas ne 
vien susimąstyti, bet ir savyje 
rasti atgarsį tų nerimo svajonių, 
kurios kankina mus visus. “Gies
mės žydėjimo metas” yra vertin
gas įnašas į mūsų literatūrą, 
nors, labai nuosekliai nagrinė
jant, galima būtų ii- vieną kitą 
priekaištą paminėti. Jų neišven
gia niekas. Vietomis Balio Augi
no metaforos, virtusios hiperbo
lėmis, gerokai pertempia skaity
tojo vaizduotę. Pvz. “O nudriskę 
namai, susigrūdę krūvon (kaip 
seni cinikai), degančiais vyz
džiais seka nuogus merginų še
šėlius ...” Jis neretai vartoja 
tokius banalius posakius, kaip 
“Neono šviesų aureolė” (p. 21), 
ir vėl kartoja “aureolę” (“Apža
vų naktis”, p. 23), “nakties are
na”, “miestų skveruose” (p. 25). 
Tačiau toks žavus sakinys kaip 
“Už kalvų — pavėlavęs pavasa
ris aunasi žydinčias kurpes” (p. 
29) išperka ir anuos.

Balys Auginąs, GIESMĖS ŽY
DĖJIMO METAS. Išleido “Tė
vynės Garsų” radijas CIevelande. 
Spaudė “Vilties” draugijos 
spaustuvė. Mecenatas — dr. Vla
das Bložė. Cleveland, 1979 m.

Atsiųsta paminėti
O. V. Milašius, SEPTYNIOS VIE

NATVĖS. Vertė Antanas Vaičiulai
tis. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Viršelis — V. O. Virkau. Chica
go 1979 m., 152 psl. Kaina $4.00.

LIETUVIŲ DIENOS, 1979 m. 
gruodis. Gausiai iliustruotas mėnraš
tis. Leidėjas — A. Skirius, 4364 Sun
set Blvd., Los Angeles, CA 90029, 
USA. Metinė prenumerata — $15.00.

Jurgis Jankus, KOL ESU ČIA. Pa
sakojimai. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. Viršelis — Rūtos Čepai- 
tytės-Rykelienės. Chicago 1979 m. 
376 psl.

XVIILJO “DIRVOS" NOVELĖS 
KONKURSO $600 premiją laimėjo 
Valentina Ūselienė, gyvenanti Flu- 
shinge, N. Y. Premijos mecenatas — 
Simas Kašelionis. Premiją jai pasky
rė vasario 18 d. posėdyje Čikagoje 
vertintojų komisija: pirm. M. Valiu
kėnas, nariai J. švabaitė-Gylienė ir 
J. Toliušis. Konkursui buvo gauta 
11 novelių. Vienbalsiai pasisakyta už 
Tremtinės slapyvardžiu pasirašytą 
novelę “Miko žygis”. Laureatė yra. 
beveik nežinoma ir negirdėta litera
tūros pasaulyje. Iš “Dirvoje” jos pa
čios pateikiamo laiško paaiškėja, kad 
ji priklauso vyresniajai kartai. Lie
tuvoje yra baigusi universitetą, porą 
metų lankiusi meno mokyklą, dirbu
si kaip mokytoja. Į JAV V. Ūselienė 
atvyko 1949 m., dirbo fotografijos 
srityje, o pasitraukusi iš darbo, po
rą metų mokytojavo lituanistinėje 
Maironio mokykloje Niujorke, čia 
ji taipgi dalyvaudavo dailės parodo
se su portretais bei akvarelėmis, bet 
ją labiausiai viliojo knygos. Keletas 
V. Ūselicnės eilėraščių ir pora apy
sakų buvo atspausdinta laikraščiuo
se. Turi parašytas dar kelias apysa
kas ir rašo romaną.

BBC TELEVIZIJA BRITANIJOJE 
savo programon yra įtraukusi seriji
nę dramą “The Lost Tribe” (“Pra
rastoji gentis”). Glagovo laikraščio 
“Sunday Mail” pranešimu vasario 3 
d. laidoje, prie Stirlingshire apylin
kės Fintry miestelio šios dramos fil
mavimui buvo pastatytas lietuviškas 
kaimelis, kurį teks vėliau sudeginti. 
Pasirodo, drama remiasi Jack Ren
der knyga apie jo senelio ir grupės 
kitų asmenų pabėgimą iš tėviškės 
nuo carinės Rusijos priespaudos 
1885 m. Dėlto ir prireikė to lietuviš
ko kaimelio. Pabėgėliai laivu plaukė 
į Ameriką, bet kapitono buvo išlai
pinti Dundee vietovėje, Škotijoje. 
“Prarastos genties” dramoje vaidina 
aktoriai Frank Baker, Bill Paterson, 
Fulton Mackay, Anne Raitt ir dai
nuojančio girtuoklio vaidmenį suku- 
komikas Bill Barclay.

“INTERNATIONAL JOURNAL 
OF CHILDREN’S LITERATURE” 
specialus 1979 m. numeris buvo skir
tas etninei vaikų literatūrai Ameri
koje. Jame įdėtas dr. M. G. Anysai- 
tės-Slavėnienės straipsnis “Lietuvių 
vaikų literatūra išeivijoje 1945-75 
m.”. Redakcija pasiūlė autorei 
straipsnį praplėsti į ilgesnę studiją, 
kuri būtu išleista atskira knygute 
specialioje vaikų literatūrai skirtoje 
serijoje. Ton vaikų literatūros seri- 
jon norima įtraukti: lenkus, ukrai
niečius, vokiečius, norvegus, švedus, 
žydus, armėnus, estus, latvius ir lie
tuvius. Dr. M. G. Slavėnienė dirba 
Niujorko valstijos universiteto Buf
falo kolegijoje. Ji norėtų suredaguo
ti išeivijos lietuvių vaikų literatūros 
antologiją.

DAIL. ALFONSAS KRIVICKAS, 
gyvenantis V. Vokietijoje, savo dar
bų parodą surengs Mannheime balan
džio 10 — gegužės 10 d.d.

“DRAUGO” ROMANO PREMIJA 
Juozui Kralikauskui bus įteikta ba
landžio 9, trečiadienį, 3 v. p. p., Lie
tuvių Klubo salėje St. Petersburge, 
4880 — 46 Avė. N., Floridoje. Kon
certinę programą atliks solistai — 
sopranas Gina čapkauskienė iš 
Montrealio ir bosas Jonas Vaznelis 
iš Čikagos. Bilietus platina K. Urb- 
šaitis, 6325 — 6th Ave. So, St. Peters
burg, Fla. 33707. Tel. (813) 347- 
4658.

SOL. GINA ČAPKAUSKIENĖ, 
viešnia iš Montrealio, savo dainomis 
praskaidrino Vasario 16 minėjimus 
Britanijoje. Pirmiausia ji lankėsi 
Škotijoje ir dalyvavo vasario 10 d. 
Bellshillio Lietuvių Institute sureng
tame Vasario 16 minėjime. Dalyvių 
šioje tolimoje lietuvių kolonijoje su
silaukta apie 100. Į savo koncerti
nius pasirodymus Vasario 16 minė
jimuose sol. G. Čapkauskienė buvo 
įtraukusi B. Budriūno “Dainos gi
mimą”, V. Jakubėno “Mėlynus var
pelius’ ii- “Gėles iš šieno”, keturias 
torontiškio muz. J. Govėdo dainas 
— “Nebaigta daina”, “Laimės ry
tas”, “Liepsnelė” ir “Serenada”, 
operoms dažniausiai atstovavo arija 
iš G. Donizetti “Lucia di Lammer- 
moor”. Vasario 13 d. sol. G. Čap
kauskienė įsijungė į Škotijos lietu
vių surengtą “Lietuvišką vakarą” 
Motherwell savivaldybės centre, kur 
buvo atidaryta lietuvių tautodailės 
ir meninių nuotraukų paroda, rodo
mos skaidrės iš lietuviu įsikūrimo 
laiku Škotijoje. Sol. G. čapkauskie
nė padainavo II. Bishopo “Vieversė
lį”, J. Govėdo “Serenadą”, V. Kup
revičiaus “Lakštingalos giesmę”, J. 
Strausso valsą “Pavasario balsai”. 
Koncerte taipgi dalyvavo Mossendo 
lietuvių Sv. Cecilijos choras. Šis 
koncertas ir parodos atidarymas su
traukė apie 200 dalyvių. Vasario 16 
d. sol. G. čapkauskienė dalyvavo 
Nepriklausomybės šventės iškilmė
je Londone, pakartodama Bellshillio 
minėjime atliktas lietuvių kompozi
torių dainas, virš programos atlikda
ma F. Flotowo “Paskutinę rožę” ir 
V. Kuprevičiaus “Lakštingalos gies
mę”. Vasario 16 koncerte Londone 
taipgi dalyvavo ir vietinės meno pa
jėgos — Londono lietuvių choras, 
vyrų oktetas, dvi tautinių šokių gru
pės — “Lietuva” ir debiutuojantis 
“Žaibas”. Sol. G. Čapkauskienė taip
gi giedojo Vasario 16 skirtose pa
maldose Šv. Kazimiero šventovėje, 
dainavo svečių priėmime Lietuvių 
Namuose.

JULIAUS JUZELIŪNO simfonija- 
oratorija “Cantus magnificat” solis
tams, chorams ir vargonams pirmą 
kartą buvo atlikta paveikslų galerija 
paverstoje Vilniaus katedroje. Orato
rijos teksto autorius yra poetas Edu
ardas Mieželaitis. Ji skirta Vilniaus 
universiteto 400 metų sukakčiai. Ora
toriją paruošė ir atliko: valstybinis 
Kauno choras (vad. P. Bingelis), 
Lietuvos televizijos ir radijo choras 
(vad. L. Abarius), kamerinis Lietu
vos aklųjų draugijos choras (vad. A. 
Jozėnas), Vilniaus konservatorijos 
choras (vad. V. četkauskas ir A. Jo
zėnas), Vilniaus operos solistai mez
zo-sopranas V. šiškaitė ir bosas V. 
Prudnikovas, vargoninkas G. Kviklys 
ir simfoninis Vilniaus filharmonijos 
orkestras, diriguojamas J. Domarko.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
kauniečius pakvietė į poetinio-inu- 
zikinio spektaklio “Giliausiam šu
liny įžvelgi dangų” premjerą. Kom- 
poz. G. Kuprevičius vokalinį dviejų 
dalių ciklą E. Mieželaičio ir A. Mi- 
kutos eilėraščių tekstais .atliko teat
ro solistai V. Sagaitytė, V. Christaus- 
kas, Vilniaus konservatorijos studen
tai G. Skerytė ir M. Gilys. Sceno
grafija — vyr. dail. A. Kariniausko.

POETO ALGIMANTO BALTAKIO 
amžiaus penkiasdešimtmetis vasario 
16 d. buvo paminėtas Vilniaus meno 
darbuotojų rūmuose. Sukaktuvininką 
sveikino Rašytojų Sąjungos valdybos 
pirm. A. Maldonis, su jo gyvenimu 
bei kūryba vakaro dalyvius supažin
dino filologijos kandidatas K. Nas
topka. šia proga palankių recenzijų 
susilaukė devintoji A. Baltakio poe
zijos knyga “Strazdiškio elegijos”, 
išleista “Vagos” 1979 m. pabaigoje. 
Recenzijose ypač išskiriamos liau
diško stiliaus baladės — “Baladė 
apie pavargusį kelią” ir “Baladė apie 
pakaušėlį”. Meno darbuotojų rūmuo
se A. Baltakis skaitė naujausius savo 
eilėraščius, o jam talkino aktoriai V. 
Kybartas ir A. Rosenas. Koncertinę 
vakaro programą atliko Vilniaus ope
ros bosas V. Kuprys.

TARPTAUTINĖJE VII FOTO
GRAFIJOS PARODOJE Toline, Ita
lijoje, dalyvavo 15 Lietuvos fotome
nininkų. Fotografijos Meno Federa
cijos sidabro medalius laimėjo trys 
jauni fotografai: A. Būdvytis — už 
nuotrauką “Kelyje — II”, P. Gudai
tis — už “Rytmečio impresiją” ir K. 
Kostiukas — už nuotrauką “Retro”.

SOL. GIEDRĖ KAUKAITĖ, Vil
niaus operos sopranas, sausio 22 d. 
dainavo Rygos televizijoje, o sekan
čią dieną surengė koncertą kameri
nėje Latvijos filharmonijos salėje. 
Rygiečiams ji atliko H. Purcellio, G. 
F. Haendelio. H. Vilos-Lobo, N. Fra- 
serio, M. Sandovalio. K. Brundzaitės 
ir kitų kompozitorių kūrinius. 
Akompanavo pianistas E. Ginis.

ANTANAS DRILINGA rašo roma
ną apie Kristijoną Donelaitį. Viena 
jo ištrauka buvo paskelbta “Tiesos” 
vasario 17 d. laidoje.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA, Vil
niaus operos tenoras, vasario 4-8 
d.d. koncertavo Minske ir Gomelyje. 
Du atskirus jo koncertus surengė ir 
šių miestų televizija. Juose skambėjo 
J. Gruodžio, S. Šimkaus, J. Indros, 
A. Bražinsko, V. Kairiūkščio, G. Svi- 
ridovo dainos, Vakarų klasikų roman
sai ir operų arijos. Solistui akompa
navo pianistas P. Jaraminas.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALE
RIJA surengė kauniečio fotomeni
ninko A. Macijausko nuotraukų pa
rodą, atspindinčią kūrybinę jo šešio
likos metų ataskaitą. Tarp išstatytų 
180 nuotraukų buvo nemažai tokių, 
kurios A. Macijauskui laimėjo aukso, 
sidabro medalius bei įvairius prizus 
užsienio parodose. Pastaruoju metu 
jis pagrindinį savo dėmesį skiria 
amžininkų portretams, kaimo žmo
nių gyvenimo aktualijoms.

SOL. IRENA MILKEVIČIŪTĖ, ly
rinis Vilniaus operos sopranas, išvy
ko tobulintis į Milano La Scala ope
ros teatrą, kuris daug yra padėjęs V. 
Noreikai, V. Daunorui ir G. Kaukai
tei. Jaunoji dainininkė, prieš išvyk
dama Italijon, turėjo koncertą di
džiojoje Maskvos konservatorijos sa
lėje. Koncertai! buvo įtraukti G. Ver
di ir G. Puccini operų duetai bei ari
jos. Jai talkino armėnas tenoras G. 
Grigorianas.

LIETUVOS DAILĖS MUZĖJUJE 
Vilniuje buvo surengta seniausių 
Europos porceliano šedevrų paroda. 
Beveik 190 rodinių jai atsiuntė vals
tybinis Meisseno porceliano muzėjus 
R. Vokietijoje. Meisseno meistrai 
tuos savo darbus buvo sukūrę nuo 
XVIII š. pradžios iki dabartinių die
nų.

KAUNO DRAMOS TEATRAS šie
met švenčia savo veiklos šešiasde
šimtmetį. Jis yra pirmasis profesijo- 
nalus dramos teatras visoje Lietuvo
je. Sukakties proga numatyti keli 
įdomūs pastatymai — J. Glinskio 
“Kingas”, J. Grušo “Gintarinė vila”, 
jauniesiems kauniečiams skirta L 
Molnaro “Palo gatvės berniūkščių” 
insenizacija. Klasikos mėgėjai vasa
rio pražioję buvo pakviesti į H. Ib
seno “Statytojo Solneso” premjerą, , 
kurią paruošė vyr. rež. J. Vaitkus ir 
dail. J. Malinauskaitė. Solenso vaid
menį atliko pasižymėjęs kino akto
rius J. Budraitis, kitus pagrindinius 
vaidmenis — R. Staliliūnaitė, N. Le- 
peškaitė, A. Masiulis. . V. Kst.
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CHOLKRIi R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

ISLINGTON - EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vjenaaugštis; 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.

Jaunos veikėjos Vasario 16 pobūvyje Toronto Prisikėlimo salėje, kur buvo 
surengtas priėmimas lietuvių bičiuliams. Prie registracijos stalo iš dešinės: 
KLB Toronto apylinkės pirmininkė RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ, 
KLB krašto valdybos sekretorė GRAŽINA IGNAITYTĖ, KLB Toronto apy
linkės valdybos ižd. A. AUŠROTAITĖ-5IMONĖLIENĖ Nuotr. S. Varankos

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

namų 239-5923 namų 769-9356

Kanados įvykiai

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

AKTYVAI -

KASOS VALANDOS: = 

Pirmadieniais . 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-S =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 E

virš 17 milijonų

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 12 %
term, indėlius 1 metų 1114% 
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ..........................  12 %
taupomųjų s-tų 10 %
spec. taup. s-tų ............  11 14%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:
asmenines 13!/2%
mortgičius 13 %

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

Nemokamo 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 sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
min. pirmininkui P. E. Trudeau 
raštą, siūlanti Įsteigti atskirą 
daugiakultūrų reikalų ministe
riją. Pasak jo, specialus direk- 
toriatas su valstybės ministeriu 
J. Flemingu nėra pakankamas 
— nepajėgia šio svarbaus klau
simo iškelti visos Kanados mas
tu. Kultūrinę lygybę tegalėtų 
pilnai atskleisti daugiakultūrių 
reikalų ministerija, atkreipianti 
visų kanadiečių dėmesį į speci
finius etninių grupių poreikius, 
į jtf jau Kanadai duotą ir būsi
mą Įnašą. A. Delfino priminė, 
kad paskutiniuose parlamento 
rinkimuose Toronte liberalai su
silaukė didelių laimėjimų dėl 
etninių grupių paramos.

Energijos išteklių min. M. La
londe, perėmęs šią ministeriją, 
pareiškė, kad konservatorių J. 
Clarko vyriausybės beveik pa
siekti susitarimai su Alberta dėl 
jos naftos kainų negalioja. De
rybos bus pradėtos iš naujo. Li
beralai yra Įsipareigoję 1980 m.

vais, socialistai — su 33. 1975 
m. rinkimuose konservatoriai 
turėjo 51 atstovą, socialistai — 
38, liberalai — tik 36. Tada pa
grindine opozicine partija tapo 
socialistai. Šią poziciją libera
lams pavyko atsikovoti 1977 m. 
tik vieno atstovo persvara. Dr. 
S. Smithas daugiausia priekaiš
tų premjerui W. Davis pažeria 
dėl ekonominių Ontario proble
mų, sulėtėjusio provincijos au
gimo šioje srityje. Vieni libera
lai dabartinės vyriausybės ne
gali nuversti — jiems yra būti
na socialistų parama. Tokiu at
veju betgi nėra lengva surasti 
toki nepasitikėjimo vyriausybe 
klausimą, už kuri balsuotų ir so
cialistai. Daug kam atrodo, kad 
Ontario gyventojai, nepilnų vie- 
nerių metų laikotarpyje turėję 
dvejus federacinio parlamento 
rinkimus, vargu ar benorės pro
vincinio parlamento rinkimų šį 
pavasarį ar šią vasarą. Premje
ras W. Davis juos planuoja 
skelbti sekančiais metais.

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų pavasario 

kursai įvyks Dainavoje kovo 21-23 
d.d. Tema “Nutautėjimas”. Kursus 
organizuoja Studentų Sąjungos cent
ro valdyba, kuri šiais metais yra 
Klevclande. Norintieji į kursus vyk
ti ir gauti smulkesnių informacijų 
prašomi kreiptis į Giedrę Cepaitytę 
tel. 621-2343 arba Rimą Gustainytę 
tel. 445-4521 Toronte.

Studentų Įžodžio kursai įvyks Le- 
monte, III., kovo 28-29 d.d. Iš Toron
to vyksta 3 studentai. Smulkesnes in
formacijas teikia Giedrė Čepaitytė.

Moksleivių pasiruošimas įžodžiui 
vyksta sekmadieniais po 10 v. Mišių 
Prisikėlimo par. patalpose. Įžodis 
bus ateitininkų šventės metu, balan
džio 19-20 d.d.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 20 — rugpjūčio 2 d.d. Stovyk
lautojų amžius: nuo 7 iki 18 metų. 
Stovykla bus suskirstyta į dvi grupes 
— jaunučių ir vyresniųjų. Abiem 
grupėm jau ruošiama programa ir 
renkami vadovai. Stovyklos organiza
vimu rūpinasi dr. O. Gustainienė 
(tel. 445-4521). Programos paruoši
mu rūpinasi Gabija Petrauskienė ir 
Laima Underienė.

Skautų veikla
s Už gražiausią Kaziuko mugėje 

pasipuošimą pirmą vietą laimėjo 
paukštyčiu “Rūtos” dr-vė, vadovau
jama A. Saplienės, A. Scrnaitės, A. 
Biretaitės. Antrą vietą už pasipuoši
mą ir rankdarbius laimėjo skaučių 
“Dainos”dr-vė, vadovaujama A.Taut- 
kevičiūtės ir V. Barakauskaitės. Tre
čią vietą už pasipuošimą ir rankdar
bius laimėjo vyr. skaučių “Vaidilu
čių” dr-vė, vadovaujama R. Nakro- 
šicnės.

e “Šatrijos" ir “Rambyno” tuntų 
tėvų komitetas dėkoja visiems, padė- 
j tįsiems dirbti Kaziuko mugės virtu
vėje.

o š.m. kovo 17 d., 7.30 v.v., įvyks 
■ Šatrijos" ir “Rambyno” tuntų Va
clovų posėdis vasaros stovyklos Ro
muvoje klausimu.

s Toronto skautų vyčių dr-vės su
eiga įvyks kovo 25 d., 7.30 v.v., Lie
tuvių Namuose.

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

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 

— butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

GARBENS

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk š r s k o H ra k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame && za ZS
TORONTO LIETUVIŲ F AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

MOKA:
12 % už 6 mėn. term, indėlius 
1114% už 1 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir namų planą 
1116 % speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas

6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
1314% už asm. paskolas
13 % už mortgičius
15 % už perviršio

kreditą
(line of credit)

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių

naftos nepabranginti daugiau 
kaip $4 už statinę. Jis betgi ne
gali užtikrinti, kad sekantys me
tiniai naftos kainų kėlimai ne- SPORTAS

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 Į NAMUS 
---------------------- o---------------------------

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

REALTOR
1072 Bloor St W

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sųžiningai 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) I ClefOH8S 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

c TELEVISIONI S f fr-O 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 į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylia, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažo.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotoqrafas sPecialistas portretų, 

v vpQtiiviniu ir vaiku
Petras Žemaitis
ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place)

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

vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. Įrėminimai

pasieks $4.50 už statinę. Esą 
tuo reikalu liberalai nepadarė 
jokių įsipareigojimų. Kaip tik 
tokį metinį naftos pabranginimą 
buvo numačiusi J. Clarko vy
riausybė. Spauda primena skai
tytojams P. E. Trudeau rinkimi
nį pareiškimą sausio 25 d. Hali- 
fakse, kur jis aštriai puolė J. 
Clarką, teigdamas, kad Alber
tos naftos kainos nebus susie
tos su užsienio naftos kainomis 
ir kad konservatorių numatytas 
metinis naftos kainų kėlimas po 
$4.50 esąs nepriimtinas. Šiuo 
klausimu liberalai gali pakeisti 
nuomonę, nes sekančiais metais 
reikės beveik $3 bilijonų pašal
pos iš valstybės iždo sulyginti iš 
užsienio įvežamos naftos kai
noms su vietinės naftos kaino
mis. šiam balansui išlaikyti vy
riausybei reikia daugiau dolerių 
už Albertos parduodamą naftą. 
Dalis jos pajamų eina į federa
cinės valdžios iždą, o toji dalis 
turės didėti su nuolatiniu užsie
nio naftos brangimu.

Nemažesnė problema laukia 
ir finansų min. A. MacEacheno 
dėl nuolatinio paskolų palūkanų 
kilimo. JAV bankai už paskolas 
jau ima 17,25%. Tai neišvengia
mai palies ir Kanadą, kur už 
mortgičius reikia mokėti 15% 
palūkanų, ši našta pasidarė ne
pakeliama tiems namų savinin
kams, kurie buvo gavę mortgi
čius žemesnėmis palūkanomis ir 
kurie dabar turi pasirašyti mort
gičius dabartinėmis palūkano
mis. Laikinai patariama mortgi- 
čių pasirašymą riboti vieneriais 
metais. Per tą laiką vyriausybė 
bus priversta jieškoti išeities: pa
lūkanų sumažinimo pašalpomis. 
Priešingu atveju beveik visiškai 
sustos namų pirkimas ir tuo pa
čiu jų statyba, didinanti'nedar
bą. Nors liberalai, būdami opo
zicijoje, kritikavo konservato
rių leistą paskolų didinimą pa
gal JAV mastelį, išeitį nebus 
lengva surasti. Kai JAV moka
mos beveik 2% didesnės palū
kanos už paskolas, kapitalas iš 
Kanados pradės plaukti į JAV, 
o įplaukos į Kanadą sumažės. 
Net ir Kanados paskolų lakštus 
nelabai kas norės pirkti užsieny
je.

Ontario liberalų partijos su
važiavime jų vadas dr. S. Smi
thas, matyt, paskatintas federa
cinių liberalų pergalės, pradėjo 
šnekėti apie provincinio parla
mento rinkimus. Šią provinciją 
dabar valdo konservatorių prem
jero W. Davis mažumos vyriau
sybė, 1977 m. rinkimuose gavu
si 58 atstovus. Liberalai tada 
parlamentan grįžo su 34 atsto-

SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausios lygos moterų ranki

nio pirmenybių antrasis ratas už
baigtas Kaliningradu pavadintame 
Karaliaučiuje, šioje lygoje Lietuvai 
atstovauja Kauno “Žalgiris” ir Vil
niaus “Eglė”. Baigmines kovas žalgi- 
rietės pradėjo trečioje vietoje, už
baigė šeštoje, surinkusios 25 taškus. 
Aukso medalį su 44 taškais jau yra 
beveik užsitikrinęs Kijevo “Sparta
kas”. Sidabras greičiausiai teks Ros
tovo “Rostelmašui”, turinčiam 37 
taškus. Dėl medalių dabar kovos pir
masis šešetukas, kuriame “Žalgiris” 
yra paskutinėje vietoje. Vilniaus 
“Eglė” su 13 taškų atsidūrė IX vie
toje. Antrajame šešetuke jai teks 
tęsti kovą dėl išlikimo augščiausioje 
lygoje.

Žiemos plaukimo pirmenybėse Le
ningrade dalyvavo ir 120 plaukikų iš 
užsienio — Čekoslovakijos, Kubos, 
Kipro, Lenkijos, Prancūzijos, Rumu
nijos, Suomijos ir Vengrijos. Vilnie
tis Robertas Žulpa 200 metrų plauki
me krūtine pagerino Sovietų Sąjun
gos rekordą iki 2 min. 15,36 sek. 
Ankstesnis rekordas — 2 min. 17,59 
sek. taip pat priklausė R. žulpai. 
Šioje moterų rungtyje nesėkmė iš
tiko Liną Kačiušytę, kurią netikėtai 
su 2 min. 29,23 sek. rezultatu pra
lenkė leningradietė S. Varganove. L. 
Kačiušytė šį nuotolį nuplaukė per 2 
min. 30,18 sek., nors jai priklauso pa
saulinis rekordas 2 min. 28,36 sek. 
Anksčiau pasaulinį šios rungties re
kordą 2 min. 31,09 sek. turėjo S. 
Varganova. Dabar jai pavyko per
žengti 2 min. 30 sek. ribą ir priar
tėti prie L. Kačiušytės rekordo. Le
ningrado varžybose naują pasaulinį 
rekordą pasiekė leningradietis V. 
Salnikovas, 400 metrų laisvu stiliu
mi nuplaukęs per 3 min. 51,20 sek. 
R. Žulpa sidabro medalį laimėjo 100 
metrų plaukime krūtine (1 min. 
04,87 sek.), pralenktas maskviečio A. 
Fiodorovskio (1 min. 03,36 sek.). 
Bronzos medalis jam teko 200 metrų 
plaukime kompleksiniu būdu. Šioje 
rungtyje jis pagerino Lietuvos re
kordą iki 2 min. 08,61 sek. Kijevietis 
A. Sidorenka laimėjo I vietą, pakar
todamas Europos ir Sovietų Sąjun
gos rekordą — 2 min. 03,46 sek. Ant
rą vietą L. Kačiušytė užėmė ir 100 
metrų plaukime, kur už ją greites
nė yra pasaulio rekordininkė lenin
gradietė J. Bogdanova. Leningrade J. 
Bogdanova šį nuotolį nuplaukė per 
1 min. 11,37 sek., L. Kačiušytė — 
per 1 min. 12,36 sek.

Vilniaus pedagoginio instituto fi
zinio lavinimo teorijos ir metodikos 
katedros dėstytojas K. Milašius Tar
tu universitete apgynė su sportu su
sietą biologijom kandidato disertaci
ją “Slidininkų energetinių medžiagų 
apykaitos ir kraujo rūgštinės-šarmi- 
nės pusiausvyros i'odiklių pokyčiai 
įvairių fizinių krūvių įtakoje”. Jis 
yra daugkartinis Lietuvos slidinėji
mo čempijonas.

Klaipėdoje įvyko Lietuvos šach
matų pirmos lygos pirmenybės, ku
riose kovojo 16 kandidatų į augš-

čiausią lygą. Pirmą vietą laimėjo 
Vilniaus universiteto pirmakursis R. 
Valiūnas su 1,5 taško, antrą vietą — 
buvęs vilnietis E. Rozentalis, baigęs 
Maskvos šachmatų mokyklą, su 10,5 
taško, trečią — kaipėdietis M. Droz
dovas su 10 taškų. Jie perkelti į augš- 
čiausią lygą, prijungus kaunietį R. 
Šleikį, surinkusį 9,5 taško. Tokį pat 
rezultatą buvo pasiekęs ir šiaulie
tis J. Buršteinas, paliktas pirmoje 
lygoje.

Bronzos medalį lengvosios atleti
kos uždarų patalpų pirmenybėse 
Maskvoje laimėjo Kauno kūno kultū
ros instituto studentas V. Kazlaus
kas, 10 km nuėjęs per 39 min. 36,6 
sek. Tai naujas Lietuvos rekordas. 
Aukso medalį laimėjo čeborskietis 
V. Semionovas per 39 min. 20,8 sek., 
sidabro — latvis A. Rubinieks per 
39 min. 34,6 sek. Lietuvos, moterų 
rutulio stūmimo rekordą iki 18,69 m 
pagerino kaunietė R. Muzikevičienė, 
užėmusi IV vietą.

Asmenines žiemos teniso pirmeny
bes Klaipėdoje laimėjo kaunietis G. 
Remeikis, baigmėje įveikęs nuolati
nį varžovą vilnietį V. Mažeiką 6:3 ir 
6:3. Trečioji vieta teko kauniečiui 
S. Labanauskui. Moterų grupės baig
mėje susitiko Lietuvos čempijonė B. 
Sližytė, kaunietė moksleivė, su vil
niete L Mugelevičiūte. Laimėjo B. 
Sližytė 6:3 ir 6:4. Trečią vietą už
ėmė klaipėdietė N. Krūminytė.

AUŠROS ŽINIOS

Etobicoke Recreation League pir
menybėse vasario 28 d. Martin Grove 
gimnazijos patalpose Aušros vyrai 
pralaimėjo krepšinio rungtynes sau 
lygiai komandai rezultatu 84:79 (39: 
44). Pirmame puslaikyje žaidimas 
buvo gana lėtas ii' atsargus. Antra
me puslaikyje prasidėjo greitas žai
dimas. Abu Aušros gynėjai C. Džiu- 
bas ir A. Abromavičius už penkias 
baudas turėjo palikti aikštę. Liku
sieji kiekvienas su keturiomis bau
domis žaidė labai atsargiai ir pralai
mėjo rungtynes. Aušros komandoje 
žaidė E. Norkus, V. Dementavičius, 
S. Žulys, R. Underj'S, K. Bartusevi
čius, S. Arlauskas, C. Džiubas, A. 
Abromavičius.

Slidininkams. Kovo 15, šeštadienį, 
Monnstono Ski resort “Aušrai” ren
gia vyrų ir moterų slidinėjimo var
žybas: 9 v.r. registracija, 10.30 v.r. 
lygumų varžybos, 12 v. slalomas, 13 
v. didysis slalomas. Po varžybų — 
laimėtojams dovanų įteikimas. Infor
macijas teikia: A. Gataveckas 766- 
8311, V. Radžiūnas 769-7391, M. Em- 
pakeris 231-1487, K. šapočkinas 762- 
0455. K. S.

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.

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,

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

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

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

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

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

CTEDUABI^ ETIIDQ 406 Roncesvalles Ave.
dOCrnHRd runa Telefonas 536-5936 ir

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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių • 
® Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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 S. ir F. 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 FIL TS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452



Lietuviai Čikagoje ;
K. A. SAULAITIS.l

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO meniniai vienetai tiek su
domino Čikagos lietuvius, kad vasa
rio 23 ir 24 d.d. koncertai perpildė 
Jaunimo Centro salę (per 750 vietų) 
ir rengėjai — PLB kultūrinės talkos 
komisija turėjo numatyti trečią kon
certą viduryje savaitės vasario 27 d. 
Po abiejų koncertų publika atsisto
jo, susižavėjusi Urugvajaus “Ąžuo
lyno” šokiais ir Argentinos “Žibu
čių” dainomis. Jiems vadovauja dr. 
Alfredas Stanevičius iš Montevideo 
ir dr. Jonas Simanauskas iš Buenos 
Aires.

Pirmoje koncerto dalyje “Ąžuoly
nas” šoko keturis šokius, “Žibutės” 
be akordeono dainavo septynias dai
nas, šokėjai vėl keturis šokius. Ant
ra dalis ilgesnė: pakaitomis “Ąžuoly
nas” atliko dar 12 šokių, o “Žibutės” 
astuonias dainas su akompanuojan
čiu G. Kliauga. Koncertas užtruko 
beveik tris valandas. Abu vienetai 
turi tris-keturias drabužių pamainas, 
todėl nuolat keitėsi scenos vaizdas 
ir spalvingumas. Kultūrinės talkos 
komisijos pirm. dr. Leonas Kriauče- 
liflnas ir šios viešnagės organizatorė 
Regina Kučienė su padėjėjais kon
certus apipynė vaišėmis, ekskursijo
mis, pasirodymu Čikagos rotušėje ir 
susitikimu su burmistre. JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdyba ir Či
kagos skyrius vasario 22 d. surengė 
susipažinimo vakarą, Čikagos skau- 
tija — sekmadienio susipažinimą su 
dainomis ir pietumis, “žibutės” dar 
giedojo per Mišias jėzuitų koplyčio
je.

Kaip ir kiti renginiai, šis sujudino 
veikėjus ir visuomenę. Bilietai buvo 
sparčiai perkami, o antram koncertui 
atėjusių buvo šimtinė, kurie turėjo 
grįžti namo dėl bilietų stokos.

Nuo 1978 m. PLB seime iškeltos 
minties šiuodu vienetu kviesti Į Šiau
rės Ameriką praėjo 20 mėnesių, kol 
PLB valdyba su talkos komisija iš- 
jydo jaunuosius šokėjus ir dainin- 
kės. Jie aplankė ar aplankys Detroi
tą, Klevelandą, Torontą, Hamiltoną 
ir St. Petersburgą.

Savo piliečių pasirodymus labai 
gyrė Argentinos konsulas ir Uru
gvajaus konsulas p. Stulgevičius, Či
kagos miesto meno vadovė p. Farina, 
mačiusi daug etninių grupių pasiro

dymų. Pastarąjį ji vadino iškiliausiu. 
Atrodo, kad “Ąžuolynas” šoko Čika
goje dar nematytų šokių arba skirtin
go atlikimo, kaip Rugučiai su dal
giais, “Siuntė mane motinėlė” su 
neštuvais ir kibirais. Muzikos žinovai 
“Žibutes” gyrė už jų susidainavimą 
ir muzikalumą, įpynusias į programą 
kelias dainas ispaniškai ir angliškai.

LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTAS 
vasario 22 — kovo 2 d.d. Čiurlionio 
galerijoje surengė 27 lietuvių daili
ninkų parodą, kurie iš JAV (įskai
tant Havajus) ir Australijos atsiun
tė po du darbu. LDI pirmininko dail. 
Adolfo Valeškos iškviestas parodą 
atidarė Lietuvių Fondo tarybos pirm, 
dr. Antanas Razma. Vakaronė buvo 
skirta dail. Kazio Žvirono skaid
rėms, filmui ir pasakojimams apie 
Praną Domšaitį, (1880-1965), Mažo
sios Lietuvos dailininką, mirusį Pie
tų Afrikoje. Iš Havajų dail. Žvironas 
atsivežė 150 pavekslų skaidrių ir jas 
rodydamas aiškino Domšaičio stilių 
bei tematiką, minėdamas, kad tapy
bos rinkinys turėtų būti lietuvių pa
imtas globon.

Parodoje buvo atstovauta tapyba, 
grafika, medžio skulptūros, vitražai, 
kilimai, bronzos ir keramikos skulp
tūros, akvarelės. Dalyvavo su savo 
darbais: E. Kubbos, H. Šalkauskas 
(Australija), B. Jameikienė, K. Žvi
ronas (Havajai), M. Ambrozaitienė, 
A. Ambrozaitytė, V. Balukienė, A. 
Dargis, J. Daugvila, I. Gražutis, V. 
Ignas, J. Kelečius, E. Marčiulionie
nė, A. Marčiulionis, J. Marks, J. Mie- 
liulis, R. Mozoliauskas, Br. Murinas, 
J. Paukštienė, V. Petravičius, Z. So- 
deikienė, A. Valeška, R. Viesulas, 
V. Vizgirda, G. žumbakienė, R. Ma- 
tuzonytė-Ingelevičienė.

“ROTOS” RATELIS, prieš 28 me
tus seserų kazimieriečių gimnazijoje 
įsteigtas lietuvaičių klubas, vasario 
13 d. surengė 1.300 mokinėms Vasa
rio 16 minėjimą, pirmąjį visai mo
kyklai. Pirmininkė Neris Pupiūtė 
paaiškino taikliai atrinktas skaidres 
iš Lietuvos ir lietuvių gyvenimo lais
vajame pasaulyje, o tautiniai šokiai 
bei dainos buvo įpinti į ž. Numgau- 
daitės režisuotą ir paruoštą “Eglė 
žalčių karalienė” vaidinimą. 13 % 
gimnazisčių yra lietuvaitės.

Urugvajaus lietuvių tautinių šokių grupė “Ąžuolynas” Toronte koncerto metu Nuotr. St. Dabkaus

St. Catharines, Ont.
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NA buvo paminėta iškilmingomis 
pamaldomis kovo 2 d. Visa tos die
nos rinkliava paskirta Lietuvos ti
kinčiųjų šalpai. Po pamaldų įvyko 
tradicinė Kaziuko mugė, kurią su
rengė mūsų moterys, pagamindamos 
įvairiausiu valgių žemiausiomis kai
nomis. Visos pajamos irgi paskirtos 
Lietuvos tikintiesiems.

Jei būtų iš anksto žinoma apie šią 
mugę, tai žmonių būtų daugiau. Li
ko nemažai maisto, kurį teko išsida
linti. Pelno iš šio renginio liko apie 
$160, kurie padidins bendrąją rink
liavą. Aukos šiam svarbiam reikalui 
dar bus renkamos kurį laiką. Pernai 
mūsų bendruimenė buvo viena iš 
daugiausia aukojusių tam reikalui.

JAU VĖL VEIKIA MŪSŲ BIB
LIOTEKA — knygos išduodamos 
sekmadieniais po pamaldų.

BROCK UNIVERSITETUI ir mies
to bibliotekai įteiktas dr. Juozo 
Prunskio “Lithuania’s Jews and the 
Holocaust” informacinis leidiniukas. 
Jį savo lėšomis parūpino Zenonas 
Jakubonis.

KANADOS PARLAMENTO NA
RIAI — liberalas Gilbert Parent ir 
konservatorius Joe Reid vėl perrink
ti į parlamentą. Abu yra nuoširdūs 
lietuvių draugai. Kor.

TORONTO"

Per 17 metu - $81.000 
lietuviškai veiklai

Š. m, kovo 2 d. Įvyko Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo metinis susirinki
mas parapijos salėje, kuriame 
dalyvavo 255 nariai. Pirminin
kavo valdybos pirm. dr. S. Če
pas. Kun. Aug. Simanavičius. 
OFM, sukalbėjo maldą už miru
sius narius. Iš valdybos, kredito 
ir revizijos komisijų pranešimų 
paaiškėjo, kad 1979 metai ko
operatyvui buvo aktyvūs, nors 
palūkanų kėlimas už paskolas 
buvo nepastovus. Per šiuos me
tus santaupos padidėjo $1,800,- 
000 ir pasiekė $17,643,580 meti
nį balansą. Metų gale koopera
tyve buvo 3076 nariai. Buvo iš
duota $4.750,000 paskolų, grą
žinta — $3,668,000. Paskolų ba
lansas padidėjo $1,082,000. 
Tenka tik pasidžiaugti, kad per 
17 metų vos vieną skolą ($287) 
reikėjo nurašyti.

Kooperatyvas turėjo $1,660,- 
096 pajamų, iš kurių $1,402,679 
išmokėta nariams palūkanų už 
indėlius, $111,944 tarnautojų 
bei valdomųjų organų atlygini
mams, o už santaupų, paskolų 
ir gyvybės draudas — $27,030. 
Skelbimams ir aukoms teko 
$10,715. Kitos reikalingos išlai
dos — mažesnėmis sumomis. 
Pelno 1979 m. liko tik $47.481. 
nuo kurio nereikėjo mokėti jo
kių valdžios mokesčių. Be to, 
nariai turi šias privilegijas: iki 
$20.000 indėlio ir gyvybės drau- 
dą. Mirusiųjų nariai 1979 m. ga
vo $21.550 gyvybės draudų, ne
mokamus čekius. Nemokamai 
priimamos visos mokamos sąs
kaitos, Įskaitant registruotų pen

sijų ir namų. Prisikėlimo koope
ratyvas užmoka visų narių meti
nį mokestį ($1.50 kiekvieno) 
kooperatyvų lygai. Jis dirba na
riams patogiu laiku — savaitės 
dienomis, vakarais ir sekmadie
niais.

Kooperatyvo sąskaitybą tikri
na revizijos komisija kiekvieną 
mėnesį, profesiniai revizoriai 
tikrina kartą į metus. Kas antri 
metai tikrina dar Ontario pro
vincijos valdžios atstovai. Visa 
sąskaityba rasta tvarkoje. Už tai 
valdybos pirm. dr. S. Čepas nuo
širdžiai padėkojo vedėjui Unde- 
riui ir visiem kitiem tarnauto
jam, kurių dabar yra penki nuo
latiniai ir keturi daliniai.

Po pranešimų buvo keletas 
klausimų, į kuriuos atsakė pirm, 
dr. S. Čepas. Nebuvo pareikšta 
jokių asmeninių nusiskundimų. 
Metinis balansas buvo visų pri
imtas.

Buvo priimtas statuto papil
dymas, kad kooperatyvo nariais 
gali būti ir lietuviškų organiza
cijų vienetai.

Džiugus paprotys, kartojamas 
jau kelinti metai — nariai šėrų 
dividendą, kuris sudarytų apie 
pusę dolerio kiekvienam nariui, 
paskiria Toronto šeštadieninei 
lietuvių mokyklai, šiais metais 
mokyklai teko $1,529.

Per 17 metų šis kooperatyvas 
paaukojo lietuviškai veiklai 
$81,000. Tai graži parama, už 
kurią tenka padėka kiekvienam 
kooperatyvo nariui ir valdy
boms. Per tą laiką nariai gavo 
$6,459,725 palūkanų už savo in-

dėlius. 1979 m. lietuviškai veik
lai teko: $1.500 Maironio mo
kyklai; $1,000 Prisikėlimo pa
rapijai; po $500: A. Rinkūno va
dovėlio ‘‘Kalbėkime lietuviškai” 
leidimui, Kanados Lietuvių 
Žmogaus Teisėms Ginti Komi
tetui, Vasario 16 gimnazijai. 
Lietuvos Kankinių parapijai, 
$400 Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungai; po $300: Tautos 
Fondui, Toronto lietuvių vaikų 
darželiui, “Tėviškės žiburiams”: 
po $200: skautų stovyklavietei 
Romuva, Prisikėlimo parapijos 
stovyklos priežiūros komisijai, 
ateitininkų t ė v ų komitetui. 
“Šatrijos” skaučių tuntui, To
ronto Lietuvių FilatelistųSąjun
gai, Romo Vaštoko rinkimų fon
dui, sporto klubui “Aušra”, 
sporto klubui “Vytis”, “Mote
ris” žurnalui, chorui “Varpas”, 
Kanados L. Jaunimo Sąjungai, 
“Lietuvos K. Bažnyčios Kroni
kai”, lietuvių evangelikų Išga
nytojo parapijai; po $100: para
pijos pensininkų būreliui, Ka
nados Lietuvių Fondui, “Nepri
klausomai Lietuvai”. Viso buvo 
duota $8,700.

Į revizijos ir kredito komisi
ją, neatsiradus papildomų var
žovų, buvo išrinkti be balsavi
mo E. Girdauskas ir Al. Kuolas. 
Į valdybą pasiūlyti kandidatai 
gavo balsų: Sim. Kaknevičius — 
189, V. Bireta — 166, K. Čepai
tis — 144, V. Taseckas — 77. J. 
Varanavičius — 75. Pirmieji 
trys išrinkti į valdybą. Tenka 
pastebėti, kad valdomuosiuose 
organuose jauni nariai sudaro 
jau daugiau kaip pusę narių, o 
iš steigėju valdybose yra likę 
tik dr. S. Čepas ir Al. Kuolas.

Susirinkimas su vaišėmis ir 
įėjimo loterija truko lygiai dvi 
valandas.

V. Matulaitis
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Naujumu padvelkęs koncertas
Urugvajaus "Ąžuolynas" ir Argentinos "Žibutės" Toronte

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

? J

• Apartamentai • Prekybos pastatai
• Raštinių pastatai ® Ūkiai ® Žemė

namų telefonas
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-330 5
Įstaigos (4 16) 2 3 3-3323

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos
• kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

KL Katalikų Centras Tikin
čiosios Lietuvos Dienos proga 
išsiuntinėjo laiškus Kanados ka
talikų vyskupams, prašydamas 
paskatinti klebonus bei tikin
čiuosius įsijungti į maldos die
ną už Lietuvą.

Londono, Ont., vyskupas, at
siliepdamas į Centro prašymą, 
rašo: “Dėkoju už laišką, prašan
tį įjungti specialų maldavimą į 
Tikinčiųjų maldą Mišiose 1980 
m. kovo 2 d. už kenčiančius Lie
tuvos katalikus. Pilnai pritariu 
teisingam jūsų prašymui. Svar
bu, kad Kanados katalikai neuž
mirštų savo seserų bei brolių ša
lyse, kurios nebėra laisvos. Dėl
to aš išsiuntinėsiu jūsų laiško 
kopijas ir savo atsakymą Lon
dono vyskupijos dekanams, pra
šydamas juos išpildyti jūsų pra
šymą. Su geriausiais linkėjimais 
jūsų organizacijai ir kenčian
tiems Lietuvos katalikams — 
Jūsų Kristuje John M. Sher
lock, D. D., Londono vyskupas.”

Halifakso arkivyskupas James
M. Hayes rašo: “Dėkoju už jūsų 
laišką, rašytą vasario 11 d. Aš 
pasirūpinsiu, kad būtų padary
tas atitinkamas pranešimas ir 
kad būtų meldžiamasi visose 
mūsų parapijose už Katalikų 
Bendriją Lietuvoje.”

Sault Ste. Marie vyskupas 
Alexander Carter savo laiške 
sako: “Gavau jūsų vasario 11d. 
laišką ir mielai paskelbsiu pir
mąjį kovo sekmadienį specialia 
maldos diena už persekiojamus 
katalikus Lietuvoje. Jų rūpes
čiai bus prisiminti Tikinčiųjų 
maldoje. Ir aš tą dieną savo mal
domis jungsiuos su jais. Mes pil
nai remiame jus šioje kovoje už 
laisvę.”

Kvebeko arkivyskupas kardi
nolas Roy atsiliepė šiais žo
džiais: “Mes labai giliai jaučia
me Lietuvos tikinčiųjų baimę 
bei rūpestį. Juos prisimename 
savo maldose už Tylinčiąją 
Bendriją. Būkite tikras, kad jie 
bus prisiminti specialiu būdu š. 
m. kovo 2 d.”

Edmontono arkivyskupas J.
N. Mac Neil atsakė laišku, pažy
mėdamas: “Gavau jūsų laišką, 
rašytą vasario 11 d., šiandieną 
(vas. 15, Red.). Mes jau išsiun
tėm reguliarų pranešimą kuni
gams ir dėlto negalėsime jų pa
siekti prieš kovo 2 d. Jūsų laiš
ką persiusiu “Western Catholic 
Reporter” redaktoriui ir prašy
siu jį paskelbti. Tuo būdu kuni
gai ir tikintieji sužinos apie jū
sų prašymą.”

Pembroke vyskupas J. R. 
Windle, D. D., taip atsakė: “Mie
lai painformuosiu vyskupijos 
klebonus ir paprašysiu juos 
įjungti į Tikinčiųjų maldą spe
cialią intenciją kovo 2 d., kad 
anų drąsių žmonių kentėjimai 
būtų palengvinti.”

Victoria vietovės vyskupas 
Remi J. De Roo rašo: “Pripažin
damas reikalo rimtumą, aš mie
lai paprašysiu vyskupijos kuni
gus įjungti specialią intenciją j 
Tikinčiųjų maldą kovo 2 d. už 
teisingą lietuvių problemos iš
sprendimą.”

Toronto vyskupas pagalbinin
kas Pearse Lacey: “Didžiai ver
tinu jūsų vasario 11 d. laišką, 
nes galbūt perdažnai užmiršta

me tuos žmones, ypač katalikus, 
anapus Geležinės Uždangos. Be 
abejonės, krikščioniškoje meilė
je turėtume melstis vieni už ki
tus. Pažadu, kiek galėsiu, infor
muoti kitus klebonus apie jūsų 
prašymą. Turiu betgi pastebėti, 
kad iki 1980 m. kovo 2 d. ne
daug laiko beliko, nes mūsų 
pašto patarnavimai gana lėti.”

A.a. Alfonsas Skrebūnas, 55 
m. amžiaus, mirė savo namuose 
kovo 6 d. labai netikėtai ir stai
giai. Buvo visą laiką sveikas, 
energingas, skraidantis civilinis 
lakūnas. Tik pastaruoju metu 
buvo nuėjęs pas gydytoją pasi
tikrinti ir buvo pasiųstas pas 
specialistą. Pastarasis patarė ei
ti į ligoninę, bet A. Skrebūnas 
nesutiko. Dar kovo 5 d. pasirašė 
savo testamentą pas advokatą, o 
sekančią dieną mirė. Palaidotas 
iš Lietuvos Kankinių šventovės 
lietuvių kapinėse kovo 10 d. Pa
maldas laikė kun. P. Ažubalis, 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, ir 
kun. J. Staškus. Savo pamoksle 
kun. P. Ažubalis apibūdino ve
lionį kaip duosnų geradarį. So
lo giedojo velionies tėviškės 
(Anykščiai) kaimynas V. Veri- 
kaitis (Troškūnai), vargonavo J. 
Govėdas. Kapinėse atsisveikini
mo žodį tarė KLB pirm. J. R. 
Simanavičius. Apeigas kapinėse 
atliko kun. J. Staškus. Jos baig
tos giesme “Marija, Marija” ir 
Lietuvos himnu. Laidotuvėse da
lyvavo apie 300 asmenų. Beveik 
toks pat skaičius dalyvavo ir at
sisveikinimo vakare kovo 9 d. 
Lietuvos Kankinių šventovėje. 
Jame kalbas pasakė — draugų 
vardu V. Bireta, Tautos Fondo 
— A. Firavičius, L. Namų — T. 
Stanulis, giminių — rašytojas 
inž. V. Volertas iš JAV. Iš visų 
kalbų ryškėjo pagrindinis velio
nies bruožas — duosnumas lie
tuviškajai veiklai. Būdamas sta
tybos rangovu, jis iškilo verslo 
srityje ir galėjo gausiomis auko
mis paremti kultūrinius bei vi
suomeninius lietuvių darbus.

Velionis paliko liūdinčią žmo
ną, du sūnus ir kitus gimines 
JAV-se ir Lietuvoje.

Marija V. Mikelėnas-Soucie 
yra Ontario vyriausybės minis- 
terio Douglas J. Wiseman vyk
domoji asistentė vyriausybės 
paslaugų ministerijoje. Be to, ji 
yra narė komiteto, kuris teikia 
patarimus Ontario premjerui 
W Davis etniniais klausimais. 
Jos telefonas: 239-5464 (r).

PADĖKA
Jums, 'mielos rengėjos ir viešnios, 

nuoširdžiausias ačiū už Jūsų triūsą ir 
didelį darbą ruošiant man tokį puikų 
mergvakarį. To vakaro niekad gyve
nime neužmiršiu. Visoms dėkinga —

Ilona Janeliūnaitė-Smalenskienė

® Norintiems susipažinti su “Tė
viškės Žiburiai” jie siunčiami nemo
kamai. Metinė prenumerata naujam 
skaityojui — $10, reguliari — $14.

P. Amerikos lietuvių jauni
mo grupės, atlikusios tris spek
taklius Čikagoje, vieną Detroi
te, atvyko autobusu į Torontą 
kovo 6 d. Apsistoję lietuvių šei
mose, pamatę kaikurias miesto 
įžymybes, kovo 8, šeštadienį, 
Central Tech mokyklos audito
rijoje jie pasirodė su savo pro
grama Toronto lietuviams. Pas
tarųjų susirinko daug — kaip 
didelei šventei, apie 900. Būtų 
jų susirinkę žymiai daugiau, jei 
ne gausus sniegas, užblokavęs 
kelius, ypač toliau gyvenan
tiems.

Su nežymiu pavėlavimu pra
siskleidė scena, ir atvykusius 
tolimus svečius pasveikino kon
certo rengėjų vardu KLB kraš
to valdybos pirm. J. R. Simana
vičius. Pasirodė ąžuolyniečiai, 
interpretuodami dainą “Augo 
girioj ąžuolėlis” ir parodydami 
savitą grupės veidą, kuris vis 
labiau ryškėjo su kiekvienu to
limesniu šokiu, kurių buvo bene 
20: Skepetinė, šoktinis, Varki- 
jietis, Patrepsėlis, Džigūnas, 
Blezdinginis Jonkelis, Liuoksi- 
nis, Iškilmingas trejinis, Sadu
tė, Zanavykų aplinkinis, Sveiki
namasis Jonkelis, Rezginėlė, 
Pakeltkojis, Abrūsėlis, Dar ne 
tavo valia, Siuntė mane motinė
lė, Grūstas, Rugučiai, Malūnas.

Dauguma tų šokių nauji, ma
tyt, neseniai atkeliavę iš oku
puotos Lietuvos. Net ir tie šo
kiai, kurie čia dažnai matomi, 
ąžuolyniečių yra skirtingai in
terpretuojami. Jie yra linkę į 
realistinę interpretaciją. Pvz. 
šokyje Siuntė mane motinėlė 
merginos išeina scenon su naš
čiais ir kibirais. Grūste vyrai pa
sirodo su grūstuvėliais, Rugu
čiuose — su dalgiais, o Malūne 
— du šokėjai važiuoja į malūną 
užlipę ant “vežimo”, t. y. kitų 
šokėjų rankų. Tai paįvairina, 
pagyvina šokį, daro jį lengviau 
suprantamą publikai.

Antras ąžuolyniečių savitu
mas —- grakštumas judesiuose, 
nusilenkimuose, figūriniuose ėji
muose. Labai gražiai jie nusi
lenkia publikai — grakščiai, ko
ordinuotai, drausmingai, este
tiškai; Trečias jų savitumas"—' 
drabužių spalvingumas bei Įvai

rumas. Jie turi net keturias ap
rangos rūšis. Drabužiai austi V. 
Dorelio (taip sakoma programo
je) ir yra sceninio pobūdžio, tu
rį lietuviškų motyvų bei orna
mentų, bet nėra tautiniai tradi
cine prasme, išskyrus vieną rū
šį (moterų). Matyti dabartinės 
Lietuvos ansamblių įtaka. Dau
geliui kelia abejonių tokių dra
bužių tautiškumas.

Daugumos šokių interpretaci
ja atliekama gana tiksliai, nors 
kaikur trūksta įsijautimo. Pvz. 
Sadutė stokojo šilumos, lyrišku
mo, nuotakos šypsnio, muzikos 
švelnumo (smarkiai rėžė akor
deonai).

Dainos grupė “Žibutės”, (sep
tynios) atliko 15 dainų lietuvių, 
ispanų ir anglų kalba. Tai estra
dinis vienetas, pasirinkęs dau
giausia pramogines dainas, su
kurtas jau dabartinių Lietuvos 
kompozitorių — A. Bražinsko, 
E. Venckaus, M. Vaitkevičiaus, 
S. Raudonikio, B. Gorbulskio ir 
kitų. “Žibutės”, palydimos akor
deonisto inž. G. Kliaugos, pasi
rodė tris kartus vis nauja apran
ga. Jos gražiai susidainavusios, 
jau daug kur koncertavusios, 
turinčios nemažo patyrimo, šią 
grupę sudaryti paskatino kana
diečių lietuvaičių kvartetas 
“Aušra”, lankęsis Argentinoje 
bene 1975 m. Dabar “Žibutės” 
atsilygino kanadiečiams savo 
daina.

Po koncerto sužavėta publika 
sustojusi ilgai plojo pietiečiams, 
atvežusiems naujumu padvelku
sį koncertą. Tai nuopelnas ypač 
grupių vadovų — dr. A. Stane
vičiaus (“Ąžuolynas”), dr. J. 
Simanausko (“Žibutės”), inž. G. 
Kliaugos ir kitų talkininkų. 
Jiems buvo įteikta daug gėlių ir 
kitokių dovanų. KLB krašto val
dybos vardu padėką išreiškė J. 
Kuraitė, Toronto apylinkės — 
R. Jonaitienė, KLJS — L. Ber- 
žinytė, “Volungės” — D. Vis- 
kontienė, “Gintaro” — V. Bire
ta ir L. Kaminskienė, montrea- 
liškio “Gintaro” — R. Lukoše- 
vičiūtė, Lapinas ir kiti. Toron
to atžalyniečiai įteikė gėlių. Pa
linkėta pietiečiams tolimesnės 
sėkmės koncertuose (Hamiltone, 
Ktėvėlande, St. Petersburge) ir 
kelionėse. St.

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
ŠIAIS METAIS ypatingai gražiai 

paminėta 62 metų Lietuvos nepri- 
klausimybės paskelbimo sukaktis. 
Vasario 16 dieną dienraštis “Sault 
Star” išvakarėse įdėji žiniutę, kad 
rytoj, t.y. vasario 16 d., lietuviai 
švenčia Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną. Taip pat vietinė 
radijo stotis kelis kartus tą patį pra
nešinėjo per radiją.

Vasario 16 d., 10 v.r., prie miesto 
rotušės įvyko iškilmingas vėliavos 
pakėlimas į kuri atvyko ir miesto 
burmistras Nicholas Trbovich, libe
ralų atstovas Ronald A. Irwin, kuris 
vasario 18 d. buvo išrinktas į federa
cinį parlamentą, NDP ir konservato
rių atstovai.

Šį kartą dalyvavo ir gausus būrys 
lietuvių. Tą patį vakarą net du kar
tu per televiziją parodė Danutės 
Girdzevičiūtės-Poderienės pokalbį.

Vakare ukrainiečių -salėje apylin
kės valdyba suruošė vakarą į kurį 
atsilankė gausus būrys lietuvių bei 
svečių.

Apylinkės valdyba prisidėjusiems 
prie šios šventės parengimo — An
tanui šimkevičiui-Sims, Danutei Po-

derienei ir Vincui Skaržinskui nuo
širdžiai dėkoja. V. S.

DIENRAŠTIS “SAULT STAR” 
plačiai aprašė Lietuvos vėliavos pa
kėlimą prie miesto Civic Centre. Esą 
dalyvavo apie 40 asmenų, miesto bur
mistras ir politiniai kanadiečių vei
kėjai. Vėliavos pakėlimui vadovavo 
LB prm. V. Skaržinskas, kuris po to 
aiškino kanadiečiams apie sovietų 
okupuotą Lietuvą ir vietos lietuvių 
pastangas jai padėti. Sault Ste. Ma
rie mieste esą apie 200 lietuvių. Už 
tokį vėliavos pakėlimą Lietuvoje da
bar gautume 5-10 metų sovietinio 
kalėjimo. Taip pat laikraštis cituoja 
buvusio pirmininko A. Vanago pa
reiškimus anie bėgimą nno sovietinio 
pavojaus ir įsikūrimą Kanadoje. 
“Mes branginame savo Nepriklauso
mybės dieną ii- tikimės, kad vieną 
dieną komunistai bus nugalėti ir 
mūsų nepriklausomybė atstatyta. O 
tuo tarpu mes čia, Kanadoje, norime 
išlaikyti gyvą savo kalbą ir papro
čius” — pareiškė A. Vanagas. Sk.

• Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžių (Joubert).
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Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijas ves kun. 
Jonas Duoba, marijonas iš Čikagos, 
kovo 20-27 d.d.

— Gavėnioje kas metai įvyksta 
“Share Life” rinkliava katalikų ka- 
ritatyvįnėms įstaigoms. Si rinkliava 
bus sekmadienį, kovo 23.

— Kovo 10 d. iš šios parapijos 
šventovės palaidotas a.a. Alfonsas 
Skrebūnas, 55 m. Velionis duosniai 
rėmė Anapilio projektą tiek patari
mais, tiek gausiomis aukomis.

— Kovo 11 d. Sv. Jono lietuvių ka
pinėse palaidota a.a. Joana Kireje- 
vienė, 90 m. amžiaus.

— K. Donelaičio 200 metų mirties 
minėjimas įvyks gegužės 25, sekma
dienį, Anapilio salėje. Programą pa
gal K. Donelaičio “Metus” atliks 
Montrealio ansamblis “Gintaras”.

— Pamaldos: šį penktadienį 7.30 
v.v. už a.a. Aopbloniją Mikševičienę; 
sekmadienį, 10 v.r., už a.a. Juozą 
Kriaučiūną, 11 v. už a.a. Liudviką 
Stadį ir a.a. Joną Dunčiką.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pirmadieniais, 7.30 v.v., repe

tuoja choras.'
— Antradienį, 8 v.v., par. tarybos 

posėdis.
— Praėjusį sekmadienį buvo įves

ta 1980 m. parapijos taryba. Lietuvių 
tarybos nariai — pirm. V. Dauginis, 
sekr. R. Hiršas, Jieva Adomavičienė, 
Kristina Dambaraitė, Alvina Sukaus- 
kienė ir Emilis Vaičekaūskas-Varden.

— Praėjusio sekmadienio pamal
dose prisimintas: a.a. George Ale
xander Burrow, kuris mirė vasario 
19 d., būdamas 64 m. amžiaus. Ve
lionis paliko liūdinčius: žmoną Jean, 
sūnus Robert bei mūsų parapijietį 
Edward ir marčią Silviją Šarkutę- 
Burrow.

— Moterų draugijos apmąstymo 
vakaras — kovo 29 d., 7 v.v.; Verbų 
sekmadienio pamaldos su šv. Komu
nija kovo 30 d., 9.45 v.r.; D. Penkta
dienio pamaldos su šv. Komunija 
11.15 v.r.: Velykų Ryto pamaldos be 
šv. Komunijos 9.45 v.r.

— Prieš Velykas bus aplankyti visi 
parapijos seneliai klebono su šv. Ko
munija; visi kiti, kurie negali daly
vauti pamaldose švenčių metu ir no
rėtų privačios Komunijos, prašomi 
skambinti klebonui.

Lietuvių Namų žinios
— Kovo 2 d. LN Karaliaus Min

daugo menėje įvyko Toronto Lietu
vių Vyrų Choras “Aras” koncertas, 
kurio pasiklausyti susirinko per 300 
dainos mėgėjų. “Arui” dirigavo jo 
vadovas muz. V. Verikaitis ir akom
panavo muz. S. Gailevičius. Atlikta 
18 dainų ir solistų R. Strimaičio ir 
V. Verikaičio 6 duetai. Chorą sudaro 
47 dainininkai, keletas iš jų net iš 
Hamiltono. 1978 ir 1979 m. turėjo 12 
koncertų, šiais metais jau tris. Cho
ras turi paruošęs turtingą dainų re
pertuarą ir planuoja aplankyti ne 
tik Kanados, bet ir kitų kraštų lietu
vių kolonijas.

— Kovo 2 d. prof. dr. R. Vaštokas, 
kandidatavęs į federacinį parlamentą 
vasario 18 d. rinkimuose, padarė 
pranešimą apie rinkiminę eigą lėšų 
telkimo fondo nariams ir rėmėjams. 
Fondo komitetas surinko $3,625.00. 
Balandžio pabaigoje dr. R. Vaštokas 
žadėjo padaryti platesnį pranešimą 
lietuvių visuomenei.

— LN vyrų būrelio valdyba kovo 
15, šeštadienį, 7 v.v., Gedimino pilies 
menėje rengia tradicinį metinį po
būvį, į kurį kviečiami būrelio nariai 
su žmonomis ir jų draugai. Norintie
ji dalyvauti prašomi užsiregistruoti 
iki kovo 13 d. pas būrelio valdybos 
narius arba pranešti V. Bubeliui tel. 
766-3135 bei L. Dūdai tel. 766-3689.

— 1980 m. LN apyskaitas anglų ir 
lietuvių kalbomis, nominacijų blan
kus kandidatams siūlyti į LN valdo
muosius organus kovo 16 d. metinia
me susirinkime galima gauti LN raš
tinėje darbo valandomis arba sekma
dienių popiečių metu.

— Bilietai į Velykų stalo pietus 
nuo šio sekmadienio gaunami Lietu
vių Namuose.

— “Lokio” svetainei reikalingi pa- 
tarnautojai-os. Informacijų reikalu 
kreiptis į LN vedėją arba tel. 532- 
331.

— Praėjusio sekmadienio popie
tėje dalyvavo 200. Svečių knygoje 
pasirašė: Laima Tautkevičiūtė iš 
Windsoro, Viktorija Leonavičiūtė iš 
JAV, Jonas ir Rita, p.p. Venskai iš 
Sudburio, p. Gaška iš Midland, M. I., 
p. Volertas iš JAV, dr. V. Stankus 
iš Klevelando, ąžuolyniečiai ir žibutės 
iš Urugvajaus ir Argentinos.

Prisikėlimo parapijos žinios
■— Bilietai į metinę parapijos va

karienę kovo 23 d., 5.30 v.p.p., gauna
mi sekmadieniais salėje. Kitomis die
nomis skambinti J. Vingelienei 536- 
1785 arba V. Melnykui 736-2406.

— Pakrikštytas Mark Jonathan, 
Elenos (Wallenciej) ir Donald Elliot 
sūnus.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
prasidės kovo 17 d. Jas ves kun. dr. 
F. Jucevičius iš Montrealio. Pamaldų 
tvarka: 9 v. ryto Mišios ir pamokslas, 
7.30 v.v. Mišios ir pamokslas.

— Metinis parapijos susirinkimas
— kovo 16, sekmadienį, po 11.30 v. 
Mišių Parodų salėje. Sudaryta nomi
nacijų komisija: E. Sudikas, L Že
maitienė ir St. Prakapas. Jei kas nori 
kandidatuoti ar nori pasiūlyti kitą, 
gavus sutikimą, prašom skambinti 
nominacijų komisijai.

— Gavėnios penktadieniais, 7 v.v., 
einami Kryžiaus keliai, o po to 7.30 
v.v. Šv. Mišios.

— A.a. dr. Adolfui Šapokai prisi
minti A. E. Sudikai paskyrė religinei 
šalpai “LKB Kronikai” leisti $250. 
Religinei šalpai surinkta $ 3,380.

— A.a. Antano Žičkaus palikimas 
parapijai $2.000 jau gautas. Taip pat 
parapijai aukojo Aug. Jezeliūnas 
$100, G. D. Bėriai $100; liturginiams 
drabužiams — O. Grigaravičienė $50, 
latvių kat. moterys — $50 (latvių ka
talikai naudojasi mūsų šventove kar
tą į mėnesį).

— Naujas pianinas jau nupirktas. 
Kainavo beveik $14.000. Iki šiol su
rinkta apie $13.000. Aukojo: A. P. 
Poškai $100, H. J. Nešukaičiai $100, 
J. J. Kulikauskai $100, V. S. Vaičiū
nai $25, A. U. Kartavičiai $25, G. V. 
Budnikai $20, J. Poška $20, B. S. 
Tarsūnai $20, J. M. B. Žėkai $20.

— “Share Life” pirmoji rinkliava 
bus kovo 23 d.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Kazį 
Beniušį ir jo šeimos mirusius, užpr. 
O. Beniušienė, 8.30 už Mečį Senkevi
čių, užpr. L. Č. Senkevičiai, 9 v. Gy
vojo Rožinio intencija, užpr. valdy
ba, 9.20 už Joną ir Vincą Sendžikus, 
užpr. J. Gustainis, 10 v. už Anelę ir 
Praną Vaserius užpr. J. M. Vaseriai; 
sekmadienį 8 v. už Mariją ir Antaną 
Šelmius, užpr. A. šelmys, 9 v. už Da
riją ir Klemensą Karosus, užpr. D, 
Karosas, 10 v. už Oną ir Vytą Gele
žiūnus, užpr. A. J. Vaškevičiai, 11.30 
už gyvus ir mirusius parapijiečius, 
7 v.v. už Praną ir Jozefiną Bučnius, 
užpr. J. J. Kriščiūnai.

Toronto ateitininkų metinė 
šventė įvyks š. m. balandžio 19, 
šeštadienį, 6 v. v., Prisikėlimo 
par. patalpose. Kalbės Federaci
jos vadas J. B. Laučka. Bus va
karienė su meno programa. Bi
lietus platina tėvų komiteto na
riai — A. Rūkas, A. Slivinskas, 
J. Freimanas, G. Kaknevičienė. 
Bilietai taip pat gaunami Prisi
kėlimo parapijos raštinėje ir 
Anapilyje.

Pagerbdami a. a. Alfonsą 
Skrebūną, aukojo “T. žibu
riams” $30: P. Z. Sakalauskai ir 
E. Dirsienė; $50: Stasys Kėkš
tas; $10: V. V. Kasiuliai.

Susižiedavo Martynas Yčas su 
Ramona Grigaliūnaite. Abu yra 
“Gintaro” šokėjai ir LN Jauni
mo Būrelio nariai.

Argentinos “Ž i b u č i ų” ir 
Urugvajaus “Ąžuolyno” vadovai
— dr. u. Simanauskaš ir dr. A. 
Stanevičius, lydimi čikagiškės 
R. Kučienės ir torontiškio p. 
Ulozos, aplankė “T. Žiburius”, 
Lietuvos Kankinių šventovę, 
Anapilio sales ir kitas Toronto 
lietuvių institucijas. Jie džiau
gėsi sėkmingais savo koncertais 
ir šiltu priėmimu šaltoje šiaurė
je.
SAVININKAS BUTO bendranamyje 
(condominium) jieško vyresnio am
žiaus vyro kompanijono gyventi gra
žioje apylinkėje prie Humber upės 
3-jų miegamųjų bute su baldais. Dvi 
prausyklos, pirtis, maudymosi basei
nas, vieta pastatyti automobiliui. 
Lanbton square, 250 Scarlett Rd. 
Skambinti tel. 767-0319 dienos metu 
iki 3 v. p.p.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.
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STUDENTEI reikalingas kambarys 
prie gero susisiekimo. Pageidauja
ma su maistu (room a. board). Skam
binti vakarais tel. 923-1989 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.

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

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. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 

’fit. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas Į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yrą 
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.

Maloniai kviečiame visų lietuvių jaunimų atsilankyti į

TULSK rengiama šokiu VAKARA

PASKUTINIS
POGO

b"

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

Veiks baras, įėjimas__ $2 50 V/sus kviečia gausiai dalyvauti —
gros DJ įvairi muzika TULSK valdyba

Visi maloniai kviečiami j
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS -—r     ,.____ Y.Supažindinimo 5 POMBTĮ
kovo 16, sekmadienį, 4 valandą po pietų,
Toronto Prisikėlimo parapijos Parodų salėje
Dr. R. VAŠTOKAS supažindins su A. ir A. Tamošaičių knyga

“LITHUANIAN NATIONAL COSTUME”
Dail. A. TAMOŠAITIS papildys skaidrėmis 

JUOSTŲ, PRIJUOSČIŲ ir LĖLIŲ

KLB KRAŠTO VALDYBA rodys filmų iš

PAR ODĄ
veiklos A. ir A. Tamošaičių sodyboje

SPIRITS OF AN AMBER PAST
Ši kultūrinė popietė baigiama kava ir skanėstais

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS ir
KLB KRAŠTO VALDYBA

SS MONTREAL®

Toronto Maironio mokykla 
praneša, Lad kovo 15 ir 22 d. d. 
pamokų nebus. Mokiniai sugrįž
ta pamokoms kovo 29 d., 9 v. r.

Mokyklos vedėjas
“Atžalyno” vaikų grupė pasi

rodys televizijos programoje 
“Kidsworld” kovo 15, šeštadie
nį, 4.30 v. p. p., per kabelinę 
“Global” stotį. 6-22 kanalus.

“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.

Maldos diena už Lietuvą, pri
simenant 40 metų priespaudą, 
rengiama Toronto katalikų ka
tedroje š. m. kovo 30, sekmadie
nį. Specialios koncelebracinės 
Mišios bus 2.30 v. p. p. Pamoks
lą pasakys Jo Eminencija kardi
nolas Carteris. Giedos jungtinis 
choras. Pamaldas rengia KLK 
Centras ir kviečia visus lietuvius 
bei jų bičiulius iš Toronto, Ha
miltono ir kitų vietovių daly
vauti.

Metinis “Tėviškės Žiburių” 
spaudos balius bus balandžio 12, 
Atvelykio šeštadienį. Anapilio 
salėje. Meninę programą atliks 
Klevelando lietuvaičių dainos 
vienetas “Nerija”, paruošęs tam 
vakarui specialią programą. Be 
to, šis vienetas dainuos ir kai- 
kuriem šokiam, pritardamas or
kestro muzikai, šokiams gros 
populiarusis orkestras “Good 
Time Boys”. “Nerija” per pen
kerius savo gyvavimo metus su 
koncertais aplankė daug lietu
viu gyvenviečių ir dabar rengia
si kelionei į P. Ameriką. Tiki
masi, kad “Nerija” atveš į To
rontą puikią programą, kuria 
gėrėsis visi spaudos baliaus da
lyviai. Atsižvelgdami į renginio 
apimtį ir pakilusias kainas, 
spaudos baliaus rengėjai nusta
tė bilietų kainas po $6, studen
tams — po $3. Netrukus jie pra
dedami platinti. Pažymėtina, 
kad įėjimo bilietas bus kartu ir 
mažosios loterijos bilietas, ku
riuo galima laimėti vertingų da
lykų. Atskirai platinami didžio
sios loterijos bilietai ($3 už 4 
bilietus). Joje yra stambieji lai
mikiai — spalvota televizija, pa
veikslai, skulptūros ir t. t. Abie
jų loterijų traukimas įvyks spau
dos baliaus metu.

Atitaisymai. “TŽ” 9 nr. auko
tojų sąraše a. a. J. Aleksai mi
rus įrašyti M. V. Tamulevičiai, 
turi būti — M. V. Tamulaičiai.
— “TŽ” 8 nr. žinutėje apie 
“Obserwator Rzymski” sakoma, 
kad jo redaktoriumi pakviestas 
kun. Adam Boniecki, SM; turi 
būti MIC, t. y. marijonas. Jis 
lankėsi JAV ir buvo apsistojęs 
pas lenkų marijonus.

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

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

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai "Paramos" 
nariai, gavę raštiškų siūlomo kandidato sutikimų. 
(Siūlymo formas galima gauti "Paramos" raštinėje.) 
Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, siųsti 
"Paramos" raštinėn arba įteikti prieš susirinkimų.

VALDYBA

W PRANEŠIMAS
LIETUVIŲ NAMŲ NARIAMS

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

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas —

a. susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus,
b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

c. visuomeninės veiklos, d. statybos komisijos
5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1979 metų apyskaitų tvirtinimas
9. 1980 metų sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
1 1. Valdomųjų organų rinkimai: a. valdybos (keturi asm.), 

b. revizijos komisijos (vienas asm.)
12. Einamieji reikalai — sumanymai ir rezoliucijos
13. Susirinkimo uždarymas

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

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kiekvieną sekmadienį Sumos 

metu klebonui talkina būrys jaunų 
parapijiečių: Jonas Valiulis, Andrius 
Dasys, Karutė Cičinskaitė, Valerija 
Valiulytė ir Kazys Skučas. Skaityto
jai ir skaitytojos pasižymi gražia lie
tuviška tarsena.

— Salomėja Mozūraitienė guli jau 
beveik metai Royal Victoria ligoni
nėje.

■— Rekolekcijos yra pats svarbiau
sias įvykis parapijos gyvenime. Be 
paskiro žmogaus dvasinio atsinauji
nimo negali būti gyvo ir skaidraus 
parapijinio gyvenimo, štai kodėl kle
bonas primena parapijiečiams nuo
latos ruoštis iš anksto tam didžiam 
dvasiniam atsinaujinimui, kuris vyks 
nuo kovo 27 d. iki Verbų sekmadie
nio, t.y. kovo 30 d. Atsinaujinimui 
vadovaus kun. Paulius Baltakis, pran
ciškonų provincijolas.

— Kvebeko vyskupai kreipėsi į sa
vo tikinčiuosius referendumo reika
lu. Jų pirmasis ganytojinis laiškas 
su įdomia antrašte “Kvebekiečių tau
ta ir jos politinė ateitis” buvo pa
skelbtas 1979 m. rugpjūčio 15 d. ir 
susilaukė labai palankių atsiliepimų. 
Šių metų pradžioje jie iš naujo krei
pėsi į tikinčiuosius. Jie aiškiai daro 
skirtumą tarp Kanados ir Kvebeko 
episkopato. Nors jie nesako kaip bal
suoti, bet duoda tikintiesiems supras
ti, kad Dievas nėra nei federalistas, 
nei nepriklausomybės šalininkas. Ki
taip sakant, kas belaimės, Kvebeko 
Bažnyčia nežus.

Lituanistinė niokyka Vasario 16 
proga išleido duplikatoriumi spaus
dintą laikraštėlį “Liepsna”. Redak
torė — Adamonytė Marytė, talkinin
kės — Ottaitė Krista, daugelis To
mas, Kibirkštytė Kristina, Knystau- 
tas Linas, Lapinaitė Audra, Piečaitis 
Danius, Vazalinskaitė Silvija, Žemai
tytė Aleksandra. Redaktorės žodyje 
sakoma: “Kai mes pradėjome lan
kyti lietuvišką mokyklą, išėjo pir
masis “Liepsnos” numeris. Tai reiš
kia. kad Jūs jau “Liepsną” skaitote 
vienuolika metų, nes dauguma mū
sų pradėjome lankyti lietuviškos 
mokyklos parengiamąjį skyrių bū
dami ketverių metų. Mes dabar esa
me devinto skyriaus mokiniai. Ėjo
me j mokyklą noriai ir nenoriai, nes 
nevisada norėjome keltis anksti iš 
ryto arba paruošti pamokas. Į mo
kyklą jau einame vienuoliktus metus 
ir išmokome, galiu sakyti, nemažai. 
Iš pradžios išmokome alfabetą, vė
liau skaityti, linksniuoti, o dabar 
mokomės sintaksės. Mokytojams ne
visada patiko, kai mes klasėje jų ne
klausėme, bet visi truputį išdykau
ja. Dabar mes mokame skaityti, ra
šyti ir kalbėti mūsų tėvų kalba. Mes 
galime papasakoti, kodėl Gediminas 
netapo karaliumi, kokios yra Lie
tuvos sritys arba kokius eilėraščius 
kas parašė.” Laikraštėlyje yra 27 
puslapiai, užpildyti rašiniais, pieši

niais, eilėraščias, patarlėms bei prie
žodžiais. Sk.

Jauna lietuviška šeima. 1980 m. 
kovo 1 d. Šv. Kazimiero šventovėje 
susituokė Petras Vaupšas ir Virgini
ja Bunytė. Apeigas atliko kun. dr. 
F. Jucevičius. Mišių lekcijas skaitė 
jaunavedžiai. Priėmė komuniją 
abiem pavidalais. Pabroliais ir pa
mergėmis buvo: Frank Vaupšas, 
Rasa Bunytė-žukauskienė, Genius 
Bunys, Vivian Vaupšaitė, Rimas Ali
šauskas, Loreta Dainiūtė, Lenartas 
Intas, Kristina Pylot, Gintaras Na- 
gys, Debie Intaitė.

Salėje jaunavedžius su duona, 
druska ir vynu sutiko M. Vaupšienė 
ir Petras Bunys — jaunavedžių tė
vai. Vestuvių pokylio vedėju buvo 
jaunojo dėdė Antanas Vaupšas. Jis 
pristatė svečius ir palinkėjo jauna
vedžiams geriausios sėkmės. Svečiai 
sugiedojo “Ilgiausių metų. . Jau
nasis Petras Vaupšas padėkojo savo 
motinai už motinišką meilę ir rū
pesti, o žmonos tėvams padėkojo 
kad užaugino jam tokią gražią žmo
ną. P. Vaupšas yra antros kartos lie
tuvis, lietuvių mokykloje nesimokęs 
bet lietuviškai kalba gan gerai. Abu 
jaunavedžiai yra baigę McGill uni
versitetą: Petras — buhalteriją, o 
Virginija — mikrobiologiją.

Po vestuvių, kovo 10 d., išskrido į 
Saudi Arabiją, kur Petras jau ištisi 
metai ten dirba savo specialybėje.

Petrą ir Virginiją į pažintį suvedė 
“Gintaro” ansamblis. Petras grojo, 
o Virginija šoko. Taip begrojant ir 
bešokant susiklostė ir jų šeimyninis 
gyvenimas. A. A.

Lietuvių kredito unija “Litas” š.m. 
sausio 19 d. čekoslovakų salėje labai 
iškilmingai paminėjo 25-rių metų su
kaktį. Susirinkus gražiai papuošton 
salėn 600 asmenų, pradėta oficialioji 
dalis, kurios pranešėja buvo Rūta 
Pocauskaitė-Rudinskienė. Buvo pa
gerbti buvę pirmininkai — Domas 
Jurkus (steigėjas), Albertas Norke- 
liūnas h’ dabartinis — Juozas Berno
tas: jiems prisegti raudoni gvazdikai. 
Tuo pačiu būdu pagerbta ir banko 
vedėja Regina Picčaitienė. Sveikini
mo žodį tarė ir pagerbtieji, be to, 
kredito unijų lygos atstovas, KLB 
Montrealio apylinkės pirm. A. Kli- 
čius. Dovaną — albumą įteikė To
ronto “Paramos” atstovas — pirm. 
V. Aušrotas ir vedėjas St. Grigaliū
nas.

Meninę dalį atliko Bostono vyrų 
sekstetas, vadovaujamas kompoz. J. 
Gaidelio. Jis padainavo 18 dainų, 
daugiausia lengvojo žanro, pritaiky
to baliaus nuotaikai.

“Lito” valdybai pirmininkauja no
taras J. Bernotas, bet įstaigoje dirba 
moterys — vedėja R. Piečaitienė, A. 
Drešerienė, L. Adamonienė, A. Ci- 
činskienę, T. Desner ir N. Bagdžiū- 
nienė (Rosemonto sk. vedėja). Yra 
1.873 nariai. Kapitalas siekia 9 mil. 
dolerių.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. 1. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

__ _ CTŪNTREFILIŪ LIETLJWLf 
LO/XEM HREDJTQ IJMJR

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6%
Taupomąsiąs 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.

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.

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 vasarq 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.

Paramos" kredito kooperatyvas

kad š. m. kovo 22 d. ir balandžio 12 d

"Paramos" raštinėje nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p. bus teikiamas 
patarnavimas — nemokamai užpildomi pajamų mokes
čių (income tax) pareiškimai. Šis patarnavimas taiko
mas nariams, uždirbantiems nedaugiau $13,000. Re
gistruotis "Paramos" raštinėje.

Vedėjas


