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Nejudrus rinkimai
Pirmą kartą lietuvių išeivijos istorijoje demokratiniai 

rinkimai buvo panaudoti plačiu mastu Įsteigus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Su jos atėjimu i gyvenimą liko 
iškeltas balsavimo principas visuotiniu mastu: kiekvienas 
lietuvis, sulaukęs atitinkamo amžiaus, turi teisę dalyvauti 
Bendruomenės rinkimuose. Tiesa, visose išeivijos organi
zacijose daromi rinkimai, bet tai siauro masto, vietinio 
pobūdžio balsayimai, kurie nepaliečia plačiosios vsuome- 
nės. Tuo tarpu Bendruomenės rinkimai apima visus. Tai 
istorinis posūkis, kuris turėtų tolydžio stiprėti. Visuomenė 
turėtų ilgainiui Įžvelgti, kad tai tikras demokratinis pro
cesas, jungiantis visus vienam ir tam pačiam rūpesčiui, 
būtent, tinkamiausiai lietuviškos veiklos vadovybei išrinkti. 
Deja, ir po keliolikos metų dar negalima tvirtinti, kad tie 
rinkimai būtų išjudinę lietuvių mases. Ir JAV, ir Kanado
je, ir kituose kraštuose balsuotojų skaičius nebūna didelis. 
Pvz. kad ir paskutinieji Kanados Lietuvių Bendruomenės 
rinkimai į krašto tarybą š.m. gegužės 25 d. Toronte, kur 
yra apie 8000 lietuvių, balsavo 603 (1970 m. — 723, 1974 
— 508), Hamiltone, kur yra apie 2000 lietuvių, balsavo 
apie 300. Negeriau yra ir kitose vietovėse. Daugumoje 
vietovių, galima sakyti, visai nebuvo rinkimų, nes pasirū
pinta, kad jų nebūtų — pasitenkinta vadinamąja akla
macija.

T
AI ŽENKLAS, kad mūsų išeivija permažai domisi 
visuotiniais rinkimais ir aplamai lietuviška veikla. 
Tautietis, kuris mano, kad tai jo neliečia, rodo savo 
atsijimą nuo lietuviškos veiklos, tartum sakydamas: “Dėl 

manęs rinkimų gali ir nebūti”. Kitaip tariant, dėl jo ir 
Bendruomenės gali nebūti, ir aplamai lietuviškos veiklos. 
Bet tai bankroto galvosena. Jeigu visi taip manytų, iš tikro 
nebūtų nei rinkimų, nei veiklos, liktų tiktai plikas egoisti
nis polinkis rūpintis vien siaurais asmeniniais reikalais. 
Tokių žmonių tauta negalėtų egzistuoti — greitai išsisklai
dytų ir taptų trąša kitom tautom. Tai ypač pasakytina apie 
išeiviją, kur bendruomeninis nusiteikimas yra gyvybinės 
reikšmės. Kol yra žmonių, kuriems rūpi ne tik savo namai, 
bet ir tauta bei tautinė bendruomenė, išeivija gali būti 
labui atsparus vienetas. Laimei, tokių žmonių lietuvJf&bje. 
bendruomenėje yra, bet jie gali būti labai apvilti masių 
pasyvumo. Jei veikėjas, kuris savo laiką bei jėgas aukoja 
tautinei bendruomenei ir nesulaukia iš jos įvertinimo bei 
dėmesio, pareikšto bent balsavimo kortele, gali pasijusti 
atstumtas, ignoruojamas. Jeigu jis kandidatuoja rinkimuo
se, nori žinoti kokio laipsnio pasitikėjimą turi visuomenėje. 
Nedalyvavimas balsavimuose žymios visuomenės dalies 
reiškia, jeigu ir ne pasitikėjimo stoką, tai bent pūstelėji
mą abejingo nesidomėjimo.

M
ŪSIŠKIŲ rinkimų nejudrumą didina permenkas jų 
paruošimas. Šalia oficialių rinkiminių komisijų vi
sose apylinkėse turėtų būti sudarytos nominacijos 

komisijos, kurios pasirūpintų tinkamų kandidatų suradimu. 
Niekas dabar Į tarybas bei valdybas (išskyrus finansines 
organizacijas) nesiveržia ir patys nesisiūlo. Reikia kad kas 
juos pakalbintų bei paskatintų. Pvz. Toronte šiems rinki
mams buvo labai daug kandidatų, nes atsirado žmonių, 
kurie tuo pasirūpino. Daugelyje kitų apylinkių vietinės 
valdybos ar komisijos pasirūpino surasti tiktai tiek kandi
datų į krašto tarybą, kiek tai apylinkei skirta atstovų. Tuo . 
būdu faktiškai krašto tarybon buvo paskirti, bet neišrinkti 
visuomenės. Jie nežino ar turi visuomenės pasitikėjimą. 
Žinoma, imant formaliai, viskas tvarkoje —' kandidatai 
išrinkti aklamacijos būdu, tačiau giliau pažvelgus matyti, 
kad visuomenei nebuvo sudarytos sąlygos pasisakyti. Ir 
taip šį sykį atsitiko daugumoje KLB apylinkių: iš kelioli
kos veikiančių apylinkių rinkimai įvyko tiktai keturiose! 
Prie tokių nuotaikų, galimas dalykas, prisidėjo stoka in
formacijos, rinkiminės propagandos, nebuvimas kontro
versinių kandidatų, varžybinio elemento, viršūnių pasyvu
mas. Visa tai naujoji krašto taryba turėtų apsvarstyti, 
geriau paruošti būsimus rinkimus, suprastinti rinkimų 
taisykles, iš anksto skatinti visuomenę dalyvauti balsavi
muose, kad vietoje visuotinių rinkimų neįsigalėtų kelių 
asmenų valdoma skyrimo sistema.

Pasaulio Įvykiai
PIRMINIUOSE KANDIDATŲ Į JAV PREZIDENTUS RINKI
MUOSE savo poziciją demokratų partijoje labai lengvai apgynė 
prez. J. Carteris. Už jo kandidatūrą dabar jaų yra įsipareigoję bal
suoti beveik 2000 delegatų, kai tuo tarpu iš tikrųjų jam reikėjo tik 
1.666. Problemą sudaro pirminius rinkimus pralaimėjęs senato
rius E. Kennedis, vis dar nesutinkantis pasitraukti iš tolimesnių 
varžybų. Prez. J. Carterio pastangos atstatyti demokratų partijos 
vienybę buvo nesėkmingos. E. Kennedis tikisi, kad prez. J. Carterį 
remti įsipareigoję delegatai pakeis savo nuomonę, nes jis rinki
mus pralaimėjo Kalifornijoje ir kaikuriose kitose didelėse valsti
jose, be kurių neįmanoma laimėti prezidento rinkimų. Respubliki- 
ninkų pusėje be jokių varžybų vyrauja buvęs filmų aktorius ir 
Kalifornijos gubernatorius R. ©----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Padidės pajamų mokesčiai
Naujajame Kanados biudžete, 

kuris greičiausiai bus paruoštas 
ir paskelbtas rudenį, kanadie
čių laukia nemažas pajamų mo
kesčio padidinimas. Tai patvir
tino min. pirm. P. E. Trudeau 
savo pranešimu, kad priešingu 
atveju jo vyriausybė negalės su
mažinti $14 bilijonų deficito, 
kuris iš tikrųjų sudaro net ket
virtadalį viso biudžeto. Pajamų 
mokesčiui padidinti yra dvi ga
limybės: jo nuošimčių pakėli
mas arba atšaukimas indekso, 
kuris nuo mokesčio leidžiamą 
atskaityti sumą kasmet padidin
davo pagal infliacijos nuošimtį. 
Šį indeksą pirmiausia pasiūlė 
konservatorių vadas R. Stanfiel- 
das, o jį 1974 m. įvedė liberalų 
finansų min. J. Turneris. Kiek- 
vienerių metų pabaigoje finan
sų ministerija prie neapmokes
tinamos uždarbio sumos pridė
davo atitinkamą dolerių skaičių 
išlyginti infliacijos atneštam 

dolerio vertės kritimui. Tokiu 
būdu nuo 1974 m. kanadiečiai 
sutaupė $8 bilijonus, šis indek
sas yra vadinamas apsauga nuo 
infliacijos. Jis, žinoma, sumaži
na valdžios pajamas, bet užtik
rina, kad jos nesumažės mokes
čių mokėtojams. Indekso panai
kinimas Kanados iždui kasmet 
duotų apie $1,5 bilijono papildo
mų lėšų. Kritikai su tokia refor
ma nenori sutikti, nes tokiu at
veju kanadiečiams kasmet didė
tų pajamų mokestis, o valdžiai 
infiliacija pasidarytų netgi nau
dinga: juo didesnis jos nuošim
tis, juo daugiau pajamų ižde. 
Labiausiai nukentėtų mažiau už
dirbantys kanadiečiai, kurių at
lyginimų padidinimas kartais 
netgi neišlygina infliacijos at
neštos žalos. Kurį kelią pajamų 
mokesčiui padidinti pasirinks 
finansų min. A. MacEachenas, 
paaiškės rudenį. Su pajamų mo-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose buvo surengia ir dailės parodėlė su keliomis dail. Dagio 
skulptūromis. Iš kairės: Latvijos konsulo žmona p. Upenieks, D. Danienė, buvęs Kanados ministeris pirmininkas 
dabar opozicijos vadas J. Clark, jo žmona ir Latvijos konsulas dr. E. Upenieks Nuotr. J. V. Danio

Tik ledo kalno viršūnė...
Neseniai atvykusio esto pranešimas Kanados parlamentarams

Kartas nuo karto iš Sovietų 
Sąjungos į laisvąjį pasaulį pra
siveržia žmonės, kurie atneša 
naujų žinių apie Sovietijos pa
vergtų tautų gyvenimą. Vienas 
tokių yra estas Jury Lina, kuris 
prieš metus atvyko į laisvąjį pa
saulį ir padarė pranešimą Kana
dos parlamentarams.

J. Lina yra jaunas žmogus, 
gimęs 1949 m. spalio 13 d. Tar
tu mieste. Baigęs gimnaziją, 
dirbo Talino radijo , stotyje, o 
vėliau — Tartu teatre. Iš abie
jų darbų buvo pašalintas už tau
tinį susipratimą. Vėliau dirbo 
“Amfo” filmų klube. Taline jis 
sutiko Estijos demokratinio są
jūdžio narį S. Soldatovą, kuris 
dabar yra kacete. Kontaktai su 
estais patriotais paveikė ir jį. 
Kadangi Lina dirbo su jaunimu, 
Saugumas pradėjo jį sekti. Iš 
KGB jis gavo keletą perspėji
mų, kad “negadintų” jaunimo. 
Pagaliau jis buvo atleistas iš 
darbo. Po ilgesnio laiko gavo 
naktinio sargo vietą. 1978 m. 
rugpjūčio 8 d. Tartu mieste jis 
vedė suomę mergaitę ir pradėjo 
kovą, kad gautų vizą išvažiuoti. 
Tai pavyko, ir jis 1979 m. ba
landžio 1 d. atvyko į Suomijos 
sostinę Helsinkį.

Čia pateikiama J. Linos pra
nešimo santrauka.

Žmogaus teisių pažeidimai
Nors bolševikai pasirašo įvai

rias sutartis, bet tų sutarčių ne
silaiko. Ir 1975 m. Helsinkyje 
pasirašyta saugumo bei bendra
darbiavimo sutartis, kurioje 
pabrėžiamos žmogaus teisės, 
bolševikams neturi jokios reikš
mės. Bolševikai pavergtiems 
žmonėms nepripažįsta žmogaus 
teisių, kaimynams neduoda ra
mybės (Afganistanas) ir žmoniš
kai nebendradarbiauja su kul
tūringu pasauliu. Jie baudžia 
žmones, kurie seka žmogaus tei
sių pažeidimus.

Tiesa, po Helsinkio sutarties 
pasirašymo bolševikai lyg ir su
švelnino savo elgesį: pradėjo 
pavienius žmones išleisti į už
sienį aplankyti savo gimines, 
vedusiems laisvojo pasaulio mo
teris ar ištekėjusioms už laisvo
jo pasaulio vyrų leido išvykti į 
laisvąjį kraštą. Buvo galima nu
sipirkti meno knygų, išleistų 
laisvajame pasaulyje. Turistų 
viešbučiuose buvo užsieninių 
laikraščių. Bet žmogaus teisių 
piliečiai nesusilaukė. Sunku tu
rėti privatų telefoną. Telefoni
niai pasikalbėjimai yra sekami, 
ypač su užsieniu. Kai estų 
mokslininkas J. Kukk telefonu 
pasikalbėjo su amerikiečių ko
respondentu D. K. Willis, buvo 
suimtas, o jo telefonas išjung
tas. Tik vėliau, kai Kukk žmona 
pasirašė pasižadėjimą, kad ne
kalbės su užsieniu, telefonas 
vėl buvo įjungtas.

Okupuotų kraštų žmonių tei
sės labai suvaržytos. Okupuo
tuose kraštuose rusinimas vyks
ta pilnu tempu, pradedant vai

kų darželiais ir baigiant univer
sitetais. Disertacijos rašomos 
ir ginamos rusų kalba, nors ko
misijoje būtų tik vienas rusas.

Vien tik 1959-79 m. laikotar
pyje į Estiją atvyko rusų ir ki
tokių imigrantų, kurie sudaro 
35% krašto gyventojų, Latvijo
je — 54%, Lietuvoje — 22%. 
Tų kraštų didieji miestai dar la
biau rusinami karinėmis įgulo
mis. Dabar Rygoje latviai su
daro 40% -to mū.gyventojų. 
Vilniuje lietuviai — 65%, Tali
ne estai — 50%. Olimpiados pa
ruošimui į Taliną atvyko daug 
rusų, kurie užėmė ir kitus dar
bus, nieko bendro neturinčius 
su olimpiada. Jie čia ir pasiliks.

Tautiniai Baltijos kraštų ko
mitetai veikė ir prieš 1975 me
tus, o po Helsinkio konferenci
jos jie savo veiklą suaktyvino. 
Okupantai pradėjo tų komitetų 
narius ar ir šiaip aktyvius tau
tiečius suiminėti ir siųsti į Si
biro lagerius. Dabartinėje Rusi
joje nusikalsti nereikia: kai no
rima ką suimti, nusikaltimas su
randamas.

1979 m. 45 baltiečiai pasira
šė ir pasiuntė memorandumą 
Jungtinių Tautų sekretoriui 
Kurt Waldheimui, Sovietų Są
jungos vyriausybei, Rytų ir Va
karų Vokietijų vyriausybėms. 
Tas memorandumas pateko ir į 
Vakarų spaudą. Jį pasirašė ir 
žymusis rusų mokslininkas A. 
Sacharovas bei dar 4 rusų disi
dentai. Po to prasidėjo žymes
niųjų laisvės kovotojų suėmi
mas, ypač lietuvių (Viktoras 
Petkus, Antanas Terleckas, Ju
lius Sasnauskas). Estai ir latviai 
laisvės kovotojai pareiškė pro
testus. Suvaržyta laisvė ir estui 
Mart Nikius: jis buvo išmestas 
iš darbo, atmestas prašymas iš
vykti į Švediją, suvaržytas judė
jimas, 13 dienų išlaikytas kalė
jime. Enn Tarto buvo išmestas 
iš darbo, o Viktor Niitsoo — iš 
buto. Komunistiniame krašte 
žmonės neturi teisės turėti nuo
savos pastogės. Jei kas ir turi, 
nubaudimo atveju jis tos pasto
gės netenka.

Religinė sritis
Vyksta didesnis pasipriešini

mas dėl religijos suvaržymo. 
Aiškinama, kad religija atskirta 
nuo valstybės ir nuo mokyklos, 
bet valstybė į religinius reika
lus labai kišasi. Komunistinė re
ligija nėra atskirta nei nuo vals
tybės, nei nuo mokyklos, nei 
nuo kolchozo, nei nuo fabriko. 
Uždrausta spausdinti ar iš už
sienio gauti Sv. Raštą. Persekio
jami religiniai sambūriai, su
iminėjami ir baudžiami religi
nių būrelių vadovai. Kovotojas 
už religiją ir žmogaus teises Al
girdas Statkevičius 1980 m. va
sario 14 d. buvo suimtas ir pa
talpintas psichiatrinėje ligoni
nėje Vilniuje. KGB nori jį pa
daryti bepročiu, nors tikri be
pročiai yra KGB ir kompartijos 
pareigūnai. A. Statkevičių toje 

ligoninėje aplankė estai M. Nik
ius ir J. Kukk.

Apsunkintos vedybos su as
menimis iš laisvojo pasaulio. 
Estas T. Popson norėjo vesti 
suomę mergaitę M. Springare. 
Ji 1979 m. net du kartu mėgino 
atvykti į Estiją, bet neleido, o 
jos sužadėtinį įkišo į kalėjimą, 
nes nėjo į bolševikų kariuome
nę. Teisme advokatas pasakė, 
kad Popson negavo šaukimo 
stoti į kariuomenę, bet tai teis
mo sprendimo nepakeitė, nes 
tokie teismo sprendimai pada
romi iš anksto. Panašiai atsitiko 
ir su estu A. Herman, kai jis 
norėjo vesti suomę K. Ene- 
hielm.

Žinių šaltiniai
Pavergtų Baltijos kraštų gy

ventojų žinių šaltiniai yra lais
vojo pasaulio radijo stotys — 
“Voice of America” ir “Radio 
Liberty”. Anksčiau estai gauda
vo amerikietišką geografijos 
žurnalą “National Geographic” 
ir suomių “Suosiskki”. Tų žur
nalų siuntimas į Estiją buvo su
laikytas, nes juose buvo nepa
lankių aprašymų apie dabarti
nę Rusiją. Vienas toks straips
nis buvo atspausdintas “Natio
nal Geographic” 1980 m. 4 nr. 
Jį parašė JAV estas Pritt Vesi- 
lind, kuris lankėsi pavergtoje 
Estijoje.

Nevisi laiškai iš užsienio pa
siekia adresatus Estijoje. Mo
kyklose silpnai mokoma sveti
mų kalbų, ypač Vakarų kalbų, 
kad mokiniai jų neišmoktų ir 
negalėtų pasinaudoti.; Svetimų 
kalbų gimnazijose tėra dvi pa
mokos į savaitę. Baltijos kraš
tuose sklinda slapti savilaidos 
leidiniai, kurie pateikia geresnę 
informaciją iš užsienio. Juose 
yra ir vietinių žinių iš religinės, 
kultūrinės, ekonominės ir žmo
gaus teisių srities.

Didžiausias troškimas
Baigdamas savo pranešimą, 

J. Lina pareiškė: “Aš tvirtai ti
kiu, kad sustiprinta vakariečių 
parama sovietų ir baltiečių disi
dentams bei žmogaus teisių ko
votojams praplės veiklos gali
mybes tiems estų, latvių ir lie
tuvių piliečiams, kurie atvirai 
reikalauja tautinių teisių. Net 
ir tuo atveju, jeigu okupacinė 
sovietų galybė priešinsis žmo
gaus teisių sąjūdžiui baudomis 
bei suėmimais, vis daugiau ir 
daugiau baltiečių įsijungs į de
mokratinius ir tautinius sąjū
džius. Neužmirškite, kad tie 
žmonės, kurie aktyviai, atvirai 
ir drąsiai kovoja su sovietine 
valdžia, tėra tik ledo kalno vir
šūnė. Remdamasis asmenine sa
vo patirtimi, galiu pasakyti, kad 
sovietinė valdžia baltiečių yra 
beveik visuotinai nekenčiama. 
Didžiulė dauguma estų, latvių 
ir lietuvių trokšta žmogaus bei 
civilinių teisių, bet labiausiai 
tautinių teisių, t. y. politinio 
apsisprendimo.” J. V.

Reaganas. Demokratų susiskal
dymas jam gali atverti duris į 
Baltuosius Rūmus. Vienintelė 
kliūtis yra senyvas jo amžius, 
nors pirminiuose rinkimuose 
jis yra parodęs pagarbos vertą 
ištvermę. Prez. J. Carterio lau
kia nemaloni buvusio valstybės 
prokuroro Ramsey Clarko pro
blema. Jis vadovavo 10 ameri
kiečių delegacijai ajatolos R. 
Chomeinio Teherane sušaukto
je konferencijoje, kuri viešai 
pasmerkė JAV imperializmą ir 
kišimąsi į Irano vidaus reikalus 
šacho valdymo metais. R. Clar- 
kas netgi įsipareigojo sudaryti 
specialų komitetą, kuris teismo 
keliu reikalaus, kad JAV vy
riausybė jam perduotų to lai
kotarpio dokumentus. Prez. J. 
Carterio amerikiečiams u ž- 
drausta kelionė į Iraną R. Clar- 
kui ir draugams gresia 10 me
tų kalėjimo ir $50.000 bauda. R. 
Clarkas yra demokratas, JAV 
teisingumo ministeriją tvarkęs 
prez. L. Johnsono laikais. Savo 
politinį nesubrendimą jis jau 
yra pademonstravęs 1972 m. 
apsilankymu Hanojuje, kai JAV 
kariuomenė vedė sunkų karą su 
Š. Vietnamu. Amerikiečių spau
da šį kvailiojantį savo tautos iš
daviką dabar pradėjo vadinti 
ajatola Clarku. Šia proga prisi
mintina, kad pasaulinis teismas 
Hagoje Iraną pripažino kaltu 
dėl amerikiečių diplomatų pa
grobimo, pareikalavo juos pa
leisti ir sumokėti kompensaciją 
už nelegalų jų įkalinimą. Tehe
rano konferencijoje dalyvavo ir 
trys Kanados komunistai. Vie
nas jų — Michael Smith viešai 
apkaltino Kanadą, kad ji šešių 
amerikiečių išvežimu• pažeidė 
Irano nepriklausomybę. Kiti du 
Kanados komunistai, dalyvavę 
šioje konferencijoje, yra Ellen 
Lipsius iš Toronto ir Claire De
mers iš Montrealio.

Žydų bombos
Vakarinėje Jordano upės pa

krantėje pradėjo veikti pogrin
dinė žydų organizacija, nuo ku
rios bombų, padėtų į automobi
lius, abi kojas prarado Nabluso 
miesto burmistras B. Šaka, dalį 
kojos — Ramalahos burmistras 
K. Chalafas. Nuo trečios bom
bos žuvo Izraelio kariuomenės 
karininkas, bandęs ją padaryti 
nepavojinga. Šios teroristų gru
pės organizatorius greičiausiai 
yra karštakošis žydų rabinas M. 
Kahane iš Niujorko, kur jis bu
vo įsteigęs teroristinę Žydų Sa
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Iš Estijos atvykusio pranešimas Kanados parlamentarams
Nijolė guodžia kitus kalinius

Naujausios žinios iš pogrindžio leidinio “LKB Komiką”
Tai, kas dar nepasakyta

Faktai iš buvusio VLIKo pirmininko Jono Matulionio gyvenimo
Susitikimai ir pranešimai

Iš VLIKo pirm. dr. K. Bobelio lankymosi Venecueloje
Lietuvos vyskupas Vatikane

Vyskupas Liudas Povilonis pas Šv. Tėvą Joną-Paulių II
Garsusis Australijos lietuvis

Olegas Truchanas, pagarsėjęs Tasmanjios tyrinėtojas
Tėvynė visiems brangi

Žydų kilmės Lietuvos patriotas Teodoras Bieliackinas
Užgesęs žiburys

Staigiai iškeliavęs a.a. monsinjoras Klemensas Razminas
Tautiniai lietuvių drabužiai — tikrieji ir sužaloti

Dail. A. Tamošaitis atsiliepia į spaudoje keliamas abejones

visaugos Sąjungą. Jį jau yra su
ėmusi Izraelio policija, nepa
skelbdama oficialaus kaltinimo. 
Sakoma, kad į jo planus buvo 
įtrauktas mahometonų mečetės 
Al Aksa subombardavimas Je
ruzalėje. Rabinas M. Kahane sa
vo veiksmais siekia naujos įtam
pos tarp Izraelio ir arabų.

Pabėgėlių banga
Iš komunistinio Kubos rojaus 

JAV pakrantes jau pasiekė 
110.000 pabėgėlių, kurie liudija 
visišką Maskvą garbinančio dik
tatoriaus F. Castro bankrotą. 
Su dalimi tų pabėgėlių rimtų 
nemalonumų susilaukė prez. J. 
Carterio vyriausybė. Pereina
moje Fort Chaffee stovykloje 
jie buvo pradėję maištą dėl per- 
lėto paskirstymo į pastovias gy
venvietes. Susikirtimuose su ka
riuomene buvo sužeista apie 40 
asmenų, suimti šio maišto kurs
tytojai. Pasirodo, tarp pabėgė
lių kubiečių yra nemažas skai
čius F. Castro iš kalėjimų išleis
tų kriminalinių nusikaltėlių.

Antras Vietnamas
Afganistanas Sovietų Sąjun

gai tapo antruoju Vietnamu, 
primenančiu kadaise JAV išti
kusią tragediją. Diktatūrinis so
vietų statytinio B. Karmalio re
žimas yra tiek nepopuliarus, 
kad net jo asmeninei apsaugai 
sovietai turi skirti savo karius. 
Daug vilčių turėjęs Kremliaus 
vadų planas, kad saugumą Af
ganistane užtikrins jo paties ka
riuomenė, nepasitvirtino. Dėl 
politinio nepasitenkinimo iš jos 
jau pasitraukė apie 60.000 vyrų, 
kurių nemaža dalis perėjo į par
tizanų eiles su savo ginklais. Da
bar Afganistano kariuomenėje 
tebėra vos 40.000 vyrų, neįsten
giančių vesti rimtesnės kovos. 
Nors sovietai Afganistano ka
riams padidino algas, naujokų 
neįstengia prisivilioti. Dėlto sos
tinėje Kabule gaudomi visi jau
nuoliai nuo 15 metų amžiaus ir 
prievarta įjungiami kariuome
nėn. Iš tokių karių labai menka 
nauda, nes jie pabėga pirma pa
sitaikiusia proga. Mahometonų 
partizanai savo karines operaci
jas pradeda vykdyti vis arčiau 
Kabulo. Nepasitenkinimas dėl 
Sovietų Sąjungos įsivėlimo į Af
ganistaną jaučiamas ir jos kon
troliuojamoje Varšuvos Sąjun
goje. Sovietų dalinių atitrauki
mo iš Afganistano pradėjo rei
kalauti Rumunijos komunistų 
vadas ir prez. N. Ceausescu.
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★ KRIKŠČIONIŠKOS BENDRIJOS 

KANADOJE parengė pasiūlymą nau
jai kanadiškai Krikščionių Bendrijų 
Sąjungai, kurion įeitų ir K. Bend
rija. Ligšiolinė Kanados Bendrijų 
Taryba apima tik anglikonų, protes
tantų ir ortodoksų atstovus. Pagal 
naująjį projektą sąjungai galėtų 
priklausyti “visi organizuoti bendri- 
jiniai vienetai, išpažįsta pagal Šv. 
Raštą Jėzų Kristų ir todėl siekią gar
binti vieną Dievą — Tėvą, Sūnų ir 
Šv. Dvasią”. Sąjungos tikslas būtų 
akivaizdžiai reikšti jau esančią krikš
čionių vienybę ir lengvinti vienetų 
bendradarbiavimą jungtinuose užmo
juose.

★ SLAVŲ SUVAŽIAVIMAS įvyks 
š.m. rugpjūčio 22-24 d.d. Baltimore- 
je. Suvažiavimo kalbėtojais pakvies
ti: Aleksandras Solženicinas, JAV 
saugumo patarėjas Zbigniew Brze
zinski, prez. Niksono kaltinamosios 
bylos vedėjas Leon Jaworski ir CBC 
korespondentė Jessica Savitch. Su
važiavimas bus baigtas ekumeninė
mis katalikų, ortodoksų ir protes
tantų pamaldomis, kuriose bus var
tojama senoji slavų kalba. Suvažia
vimo tema — žmogaus teisės.

★ KATALIKIŠKASIS JAUNIMAS 
LIETUVOJE yra veiklus. Tai pabrė
žia katalikiškoji JAV žinių agentū
ra, komentuodama “LKB Kronikos” 
40 numerį. Nors sovietiniai įstaty
mai draudžia jaunimui tarnauti Mi
šioms, dalyvauti religinėse procesi
jose, religiniuose choruose ir religi
jos pamokose, tačiau visų tų įstaty
mų jaunimas esą nepaiso. Kaip pa
vyzdys minima 1979 m. rugsėjo mėn. 
įvykusi jaunimo demonstracija Ši
luvoje. Ten esą dalyvavo per 1,000 
jaunuolių.

★ ŠV. PRANCIŠKŲ ASYŽIETĮ, 
popiežius Jonas-Paulius II paskelbė 
ekologijos (gamtos apsaugos) glo
bėju. Šv. Pranciškus nepaprastai my
lėjo gamtą ir Dievą garbino, žavėda
masis Dievo sukurtuoju gamtos gro
žiu.

★ KUN. HANS KUENGO užima
mos vietos Tuebingeno universitete 
klausimas jau išspręstas. Po eilės 
pasitarimų tarp V. Vokietijos val
džios, kuriai priklauso universitetas, 
ir vyskupo Georg Moserio, kurio vys
kupijos ribose yra universitetas, pri
eita susitarimo, kad kun. Kuen dau
giau nebėra katalikiškosios teologi
jos fakulteto narys ir katalikiškosios 
teologijos universitete dėstyti nebe
gali. Tačiau jis univesritete pasilie
ka kaip Ekumeninių Tyrinėjimų In
stituto vedėjas ir ekumeninės teolo
gijos profesorius. Pats kun. Kueng 
pareiškė, kad sprendimu yra paten
kintas, bet sekančiais metais univer
sitete mažai tebus, nes išvyks me
tams atostogų. Tuo metu jis žada su 
paskaitomis lankytis Prancūzijoje ir 
JAV-se.

★ DEL SANTUOKOS SAVO KU
NIGIŠKŲJŲ PAREIGŲ ATSISA- 
KIUSIMS kunigams, pasak kun. 
Hans Kuengo, turėtų būti leidžiama 
toliau kunigauti, šiuo reikalu 'pra
šymą kun. Kuengas yra parašęs po
piežiui. Tą žinią paskelbė Milano 
dienraštis “Corriere della Sera”, iš
spausdindamas ir pilną kun. Kuengo 
laiško popiežiui tekstą, kurį kun. 
Kuengas padavęs laikraščiui, kad 
priverstų Joną-Paulių II į laišką at
siliepti. Laiške nurodoma, jog celi
batas turėtų būti atsietas nuo Kuni
gystės ir paliekamas asmeniniam 
kiekvieno pasirinkimui. Tuo esą bū
tų taipgi pasitarnaujama ir ateities 
krikščionijos susijungimui. Kun. 
Kuengas pokalbyje su koresponden
tu taipgi nurodo, kad dešimtys tūks
tančių Kunigystei tinkamų jaunuolių 
netapo kunigais vien dėl šios prie
žasties. Kun. Kuengas celibatą pa
vadino lotynų apeigų K. Bendrijos 
įstatu, kuris negalioja kitoms K. 
Bendrijos šakoms, ir nurodė, kad vi-, 
sose kitose rytietiškose K. Bendrijos 
šakose kunigams leidžiama tuoktis. 
Nesinorėtų tikėti, kad kun. Kuengas 
būtų taip klaidingai pasakęs. Grei
čiausiai jis buvo neteisingai kores
pondento suprastas, nes iš tikro jo
kiose K. Bendrijos šakose neleidžia
ma kunigams tuoktis, ir tos tradici
jos laikomasi nuo pirmųjų krikščio
nijos amžių. Rytietiškose K. Bendri
jos apeigose yra tiktai leidžiama ve
dusius vyrus šventinti kunigais. Pa
naši taisyklė galioja ir Ortodoksų 
Bendrijoje.

★ FLORENCIJOS ARKIVYSKU
PAS KARD. GIOVANI BENELLI 
nutarė parduoti 140 meno kūrinių 
bei kitokių vertingų dovanų, kurias

buvo gavęs eidamas augštas pareigas 
Vatikane. Gautieji pinigai bus nau
dojami Įvairiems labdaros darbams, 
kurių tarpe numatyta pagalba Kam- 
bodijos pabėgėliams ir narkomanų 
gydymui Italijoje.

\J * LENKIJOS HIERARCHIJA IR 
KOMUNISTINĖ VALDŽIA sutelkė 
savo jėgas bendrai kovai prieš alko
holizmą Lenkijoje. Pasak JAV kata
likiškosios žinių agentūros, lenkai 
proporcingai suvartoja daugiau alko
holio nei betkurio kito krašto gyven
tojai. Valdžios Įstaigų apskaičiavimu, 
vienas iš 35 Lenkijos gyventojų kas
dieną yra visiškai pasigėręs. K. Bend
rija, su komunistinės Lenkijos val
džios parama, Įsteigė prie daugelio 
parapijų alkoholio apsaugos centrus. 
Pasirodo, alkoholizmas ir valdžiai ne
ša nuostolius: ryšium su alkoholiu 
darbo dienų praleidimas bei nelai
mės fabrikuose valdžiai sudaro dau
giau išlaidų nei ji turi pajamų iš 
alkoholio pardavimo. Jau 1979 m. 
birželio mėn. Krokuvos arkivysku
pas kard. Franciszek Macharski krei
pėsi į tikinčiuosius, kad bent nevar
totų alkoholio popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II lankymosi metu. Tada jis al
koholio vartojimą pavadino lenkų 
tautos nelaime. Genetikos tyrinėtojai 
nurodo, kad daugelis lenkų yra bend
ros kilmės su senovės keltais. Juos 
rišančios savybės: šviesūs plaukai, 
mėlynos akys ir alkoholizmas. Esą 
alkoholis tokiuose žmonėse žadina 
troškulį, ir juo daugiau žmogus alko
holio geria, juo labiau trokšta.

* VATIKANO TARNAUTOJŲ SĄ
JUNGĄ, kaip oficialų vienetą, šio
mis dienomis pripažino popiežius 
Jonas-Paulius II. Tą pripažinimą pa
skelbė specialus Vatikano valstybės 
delegatas Giulio Saechetti. Sąjunga 
susiorganizavo 1979 m. pabaigoje, ir 
jai dabar priklauso per 1,000 Vati
kano darbininkų. Iš viso Vatikane 
dirba apie 3,000 asmenų.
\f * POPIEŽIAUS JONO-PAULIAUS 
II LAIŠKAS vengrams, parašytas 
vengriškai ir įteiktas Vengrijos pri- 
mui kardinolui Laszlo Lekai, skati
na tėvus reikalauti iš komunistinės 
Vengrijos valdžios religinio švietimo 
teisių savo vaikams. Nurodoma, kad 
šiam tikslui siekti turi būti panaudo
jamos visos teisinės priemonės, šio 
laiško data — 1980 m. Velykos (bal. 
6d.). Itališkas jo vertimas buvo pa
skelbtas “L’Osservatore Romano” 
dienraštyje gegužės 8 d.

* LIETUVIŲ KATALIKŲ RELI
GINĖ ŠALPA, kuriai pirmininkau
ja vysk. V. Brizgys, o reikalų vedė
ju yra kun. K. Pugevičius, sėkmingai 
tęsia savo veiklą. Pernai ji surinko 
75,979 doleriais daugiau nei 1978 m. 
Aukoja ne tik lietuviai, bet ir kita
taučiai. Iš tų surinktų sumų LKR 
Šalpa remia tikinčiuosius visais ga
limais būdais. Pernai tam reikalui 
išleista 50,000 dolerių. Be to, LKR 
šalpa talkina LK Kunigų Vienybei, 
kuri parūpina “LKB Kronikos” ver
timus į anglų kalbą ir spausdina at
skirais sąsiuviniais. Kiekvieno “Kro
nikos” numerio JAV ir Kanadoje 
išplatinama po 3000 egz. Prisidėjo 
LKR šalpa ir prie dviejų svarbių 
knygų išleidimo, būtent, prof. V. 
Vardžio “The Catliolic Church, Dis
sent and Nationality in Soviet Lithu
ania” ir kun. M. Bourdeaux “Land 
of Crosses”. Jų išdalinta bei išpla
tinta po 1000 egz. Įvairių kitų lei
dinių anglų kalba paskleista per 
100,000 egz. Šios organizacijos adre
sas: Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., Brooklyn,

‘ N.Y. 11207, USA. KUN. J. STS.

Sovietiniai muitininkai ir to
liau apiplėšinėja Nijolės SADŪ
NAITĖS banderoles ir siunti
nėlius. Daug siuntinių grąžina
ma siuntėjams atgal.

“Nežinau, kodėl Jūs neviską 
gaunate, ką aš Jums siunčiu?”
— klausia laiške Fr. Hierony
mus iš Izraelio. “Siunčiau Jums 
dvi kepures, bet viskas grižo at
gal”.

Medicinos mokslu daktaras 
W. BARENBERG iš'VFR siun
tinėlyje idėjo sūrio. Vietoje sū
rio muitininkai įkišo aktą, kad 
sūri sudegino!

Filosofijos ir teologijos moks
lų daktarė Lilly ZARNCKE iš 
VFR. siuntė pieno miltelių, — 
muitininkai Įdėjo aktą, kad pie
ną sudegino! Nijolė rašo: “Už
draustų maisto produktų sąra
šas vis ilgėja. Neseniai 3-se 
banderolėse gavau medaus, o 
dabar jau medų konfiskuoja. 
Labai daug konfiskuoja man 
siunčiamų maisto produktų, 
dažnai nėra konfiskacijos ak
to ... Iš siuntinių išimamas 
siunčiamų daiktų sąrašas, kad 
būtų patogiau vogti.”

Dali banderolių muitininkai 
suniokioja. Nijolė rašė: “Atskri
do iš Austrijos banderolė: visa 
sudraskyta, kakava išbarstyta, 
banderolė nuteriota tarsi po 
bombardavimo”.

Už siunčiamus daiktus plė
šiami nežmoniški muitai. Aina 
BORGSTEDT iš Švedijos siun
tė Nijolei dirbtinės odos pane
šiotus kailinukus ir juos įkaino
jo 10 švediškų kronų, o Nijolei 
už juos reikėjo sumokėti 100 
rub. (650 švedišku kronu) mui
to!

“Kas lieka nuo mano stalo, 
dalinu visiems polit. tremti
niams, nežiūrint jų tautybės. 
Jei bėdoje būtų ir tikrai blogos 
valios žmogus, aš pasidalinčiau 
ir su juo paskutiniu duonos kąs
niu, nes taip elgtis mums įsakė 
gerasis mūsų Mokytojas — Jė
zus Kristus”, rašo Nijolė iš Bo- 
gučanų. SADŪNAITĖS asme
niniai poreikiai labai maži — 
beveik viską išdalina ir išsiunti
nėja kenčiantiems. Tikriausiai 
dėl šios priežasties KGB muiti
ninkai taip apiplėšinėja Nijolės 
siuntinius ir banderoles.

1979 m. birželio 22 d. SADŪ- 
NAITĖ parašė Bogučanų raj. 
vidaus reikalų skyriaus viršinin
kui pareiškimą, kad atostogų 
metu rugpjūčio mėn. leistų jai 
nuvykti į Vilnių aplankyti ar
timųjų. Liepos 4 d. vienas mili
cijos darbuotojas Nijolei pra
nešė, kad atostogų metu jai va
žiuoti į Vilnių neleidžia ir atei
tyje neleis. Pagal tarybinius 
įstatymus, visi tremtiniai turi 
teisę 10 dienų pabūti savo tėvy
nėje. “Labai mane saugumie
čiai pralinksmino, —■ rašo Ni
jolė, — sakydami: jei ir 10 m. 
tremties turėčiau, tai nė karto 
neleistų atostogų. Reiškia Lie
tuva gyva! Saugumiečiai mūsų 
bijo.”

Nuotrupos iš Nijolės laiškų
Nijolė savo laiškuose prisi

mena lageryje paliktas bendro 
likimo drauges: Nadę USOJE- 
VA. Glafyra KULDYŠEVA, Ga
lia SILIVONČIK, Stefa ŠABA- 
TURĄ, Irina KIRCEVNĄ, Tat
jana SOKOLOVA. Oksą POPO
VIC, Tatjaną KRASNOVA ir 
daugelį kitų. “Nadė USOJEVA
— nuostabaus gerumo ir takto 
mergina (nuteista 7 m. griežto 
režimo ir 2 m. tremties). Labai 
gera ir kilni rusaitė — pravo
slavė. Mes su ja buvome kaip 
sesės, tik gaila, kad lageryje 
“atostogauti” jai beveik neleis
davo. Tikras stebuklas — iš kur

Kun. ANTANAS MARKUS (Mer
kys), Čikagoje baigęs teologinius 
mokslus ir įšventintas kunigu. Pir
mąsias Mišias atnašavo gegužės 18 d. 
Kankinių Karalienės šventovėje. Sun
kiai kalba lietuviškai, bet patriotiš
kai nusiteikęs

Metiniame baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose Otavoje š.m. gegužės 28 d. Iš kairės: lietuvių bičiulis 
senatorius dr. S. Haidasz, Otavos kalėjimų kapelionas ir vietos lietuvių dvasios vadas kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
KLB krašto valdybos pirmininkas J. R. Simanavičius Nuotr. J. V. Danio

Nijolė guodžia kitus kalinius
"LKB Kronika" 41 numeryje rašo apie Nijolės Sadūnaitės dabartį

NIJOLĖ SADŪNAITĖ, 1977 metais 
išleista iš kalėjimo, likusią bausmės 
dalį atlieka Sibire

pas trapią merginą tiek jėgų? 
5 metai beveik be pertraukų — 
karceris ir griežto režimo kalė
jimas — badas, šaltis ir paty
čios. Štai kur didvyrė, prieš ku
rią net klauptis reikia! Tyli, ra
mi, visada sų, šypsena ir malda 
lūpose. Niekada negirdėjau ne
kantrumo ar šiurkštesnio žo
džio. Su šypsena eina į karcerį 
ir su šypsena sugrįžta. Išsekusi, 
pamėlusi, į žmogų nepanaši, o 
šypsosi ne tik mums, bet ir sa
vo budeliams! Jos pavyzdys ma
ne iki ašarų jaudino ir jaudina. 
Būkite geri, parašykite ir jūs 
jai retkarčiais. Jai bus nors 
kiek atlyginta už nuolatinį bru
talumą ir panieką. Dieve, kiek 
skausmo ir neteisybių šioje aša
rų pakalnėje!”

Hc *
“Mūsų abu Petrai — PAU- 

LAITIS ir PLUMPA — uolos, 
į kurias sudužusios neapykantos 
bangos tik dar labiau išryškina 
jų didybę ir dvasinį grožį. Mei
lė visu savo begaliniu grožiu 
suspindi tik didžioje kančioje. 
Džiaukimės ir dėkokime Vieš
pačiui, kad mūsų mažoje tauto
je yra tiek kilnių ir mylinčių 
sielų!”

❖ * *
Nijolė rašo apie a. a. kan. 

Petrą RAUDĄ: “Visų gražiau

sias jo charakterio bruožas — 
meilė žmogui, atlaidumas ir gi
lus tikėjimas. Niekada nepamir
šiu jo paskutinių gyvenimo že
mėje dienų. Kentėdamas di
džiausius skausmus, atsisakė 
betkokių vaistų skausmui su
mažinti. atgailodamas už mūsų 
klystančius tautiečius. Buvo la
bai ramus ir giedras, o taip pat 
dėkingas už mažiausią patarna
vimą. Nuostabaus jautrumo ir 
grožio žmogus!

Atvažiavę draugai neišlaikė 
ir pradėjo verkti, o kanauninkas 
ramiai ir įtikinamai pasakė: 
“Neverkite, juk aš iškeliauju 
pas gerąjį Tėvą”.

* * *
“Vartau a. a. kun. Karolio 

GARUCKO laiškus, — rašo Ni
jolė, — tai brangios relikvijos. 
Jo šventos rankos lietė tuos la
pus, rašė kilnius žodžius, nešė 
i tolimą Sibirą savo širdies šili
mą, Kristaus žodžių šviesą, kil
nų paraginimą: “Tegul kiekvie
nas žmogus, kurį jūs sutiksite, 
nueina nuo jūsų geresnis. O 
kad jūs būtumėte lyg kryžkelės 
užrašas, kuris kitiems, o ypač 
jaunoms širdims, parodytų ke
lią į tikrąją laimę. . . Tegul ne
pritrūksta jums jėgų aukotis ir 
toliau, kol bus auka atbaigta, 
kaip Kristaus ant kryžiaus. Ta
da visas kančios gyvenimas at
rodys kaip sapnas, gal ir labai 
baisus, bet trumpas, palyginus 
su nesibaigiančia amžinybę”.

* ❖ *
“Gyvenimo universitetas — 

kalėjimai, lagerio etapai (ne
duok, Dieve, ir priešui tokių 
“kelionių”!) ir tremtis dar aiš
kiau ir ryškiau nušvietė tikro
vę ir kuo tampa žmogus, prara
dęs tikėjimą į Dievą. Be kaukės, 
realiai pasirodė mūsų gražby- 
liai “humanistai” mano ir tūks
tančių geriausių iš geriausių at
žvilgiu. Tad dabar stebėtis ne
beturiu kuo, belieka tik melstis 
už juos. Jų žiaurumas ir neapy
kanta tik dar labiau išryškina 
be kaltės kaltųjų didybę ir mo
ralini groži”.

Nijolės SADŪNAITĖS adre
sas: Krasnojarskij kraj, Bogu- 
čany, Partizanskaja 17-1, USSR.
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JUOZUI DAUNIUI 

mirus,
jo dukrą DANUTĘ ir žentą LEONĄ STOSIU NŪS, 
jų abi dukras ir jų artimuosius nuoširdžiausiai 
užjaučiame —

St. J. Domeikos

Suėjo vieneri metai 
nuo mūsų mylimos 

mamytės 

a+a
Onos 

Leskauskienės 
mirties. 

Šv. Mišios buvo atna
šautos š.m. birželio 7

dieną Prisikėlimo šventovėje ir Italijoje, Romoje, 
Šv. Jono Laterano bazilikoje.

Nuliūdę:

dukros Irena Morkūnienė, Valentina Simanavičienė, 
Ona Svarinskienė,

sūnūs Jurgis ir Napoleonas Leskauskai su šeimomis
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TATJANAI DARGIENEI 

mirus,

dukras ALDONĄ BYSZKIEWICZ, VALĘ BALSIENĘ, 

sūnų VYTAUTĄ su šeimomis ir kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia —

J. S. Bubuliai

Mielai mamai
A+A

TATJANAI DARGIENEI 
mirus, 

j
Lietuvių Namų bendradarbiai užjaučia 

ALDONĄ DARGYTĘ-BYSZKIEWICZ, 

jos šeimą ir gimines:

B. Abromaitienė M. Rusinas
B. Adomonytė A. Siminkevičius
K. Daunys S. Sinkevičienė
A. Gataveckienė A. Skilandžiūnienė
O. Govėdienė R. Sriubiškis
R. Griga/iūnaitė A. Stauskas
E. Grybas A. Underys
V. Grybienė A. Urkienė
S. Jakubauskas L. Valiukas
K. Juzumas A. Venslovaitienė
A. Melvydas J. Venslovaitis
B. Remeikienė R. Vinslovas

Canainan Srt ftlemorialž Xtb-
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

dfarniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

★
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. \ \ 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės \ •

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose — ,
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.’ 
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Tai, kas dar nepasakyta Buvusį PLB ir VLIKo pirmininkę 
Jonę Matulionį prisimenant

A. KALNIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Sankirtis su lenkais
Rusų karas su lenkais anuo

met dar tebevyko. Dėlto ir mū
sų gana silpnos karinės jėgos 
lengvai žygiavo Lenkijos krypti
mi, atsiimdamos lenkų pasi
grobtas lietuviškas žemes. Len
kams rusus Varšuvos apylinkė
se sumušus, “nenugalimoji ar
mija” traukėsi atgal per Lietu
vą į savo kraštą, tarp kita ko, 
palikdama nemažai karinio tur
to ir lietuvių kariuomenei. Ta
da stiprūs kariniai lenkų dali
niai pasuko Lietuvos link ir at
siėmė anksčiau pasigrobtąsias 
lietuvių sritis.

Ltn. Matulionis grąžinamas 
atgal į senąją vietą I V-toj e kuo
poje ir su ltn. Razvicku pasiun
čiamas Į Račkas (miestelis 
Punsko dydžio, 18-20 km. už Su
valkų) užimti gynimosi pozicijų 
prieš lenkus, kurie jau buvo 
Augustave. Račkose vos pernak
voję, abu leitenantai patyrė, kad 
lenkai jau užėmė ir Suvalkus. 
Pagrindinis lietuvių karuome- 
nės dalinys tą pačią naktį iš Su
valkų pasitraukė, palikdamas 
Raškose kariuomenės būrį Die
vo valiai — jokio Įsakymo, jo
kio plano, jokios informacijos 
ką dalinys turi daryti.

Matulionis su Razvicku nuta
rė vokiečių-lietuvių pasieniu 
trauktis atgal ir, lenkams už
puolus, gintis. O jeigu reiktų 
internuotis, tai geriau Vokieti
joje. Taip ir padarė, nes delsti, 
esant apsuptiems, negalima. 
Laimė, kad jiems pasisekė kaž
kur gauti Suvalkų apylinkių že
mėlapį, pagal kurį galėjo grei
čiau pasiekti Vyžainį. čia jie 
apsinakvojo. Razvickas, kaip 
būrio vadas, išstatė sargybas, ir 
abu karininkai su likusiais ka
reiviais ramiai užmigo. Jiems 
neužsileido nė sargybiniai.

Bemiegantį mūsų dalinį už
klupo visas lenkų eskadronas. 
Lenkų karininkai, sužinoję kur 
ilsisi lietuvių būrio vadai, nuvy- 
ko ir juos paklausė, ką jie ke
tina daryti? “Mes traukiamės 
atgal į savo kraštą”, buvo atsa
kymas. Lenkai, matyt, buvo ga
na draugiški ir pasiūlė, nieko
nelaukiant, tai padaryti. Taigi, 
nuo lenkų gintis nereikėjo.

Nesėkmingas puolimas
Taigi būrys, nieko nelaukda

mas, patraukė Kalvarijos link. 
Čia jau gerokai anksčiau buvo 
įsikūręs dalinio štabas. Jam tuoj 
pat prisistatė ir abu leitenan
tai. Po trumpo poilsio pirmoji 
ir ketvirtoji kuopos gavo pave
dimą pulti Jeleniavą ir Suval
kus. Pirmai kuopai vadovavo 
ltn. J. Valaitis, ketvirtai — ru
sų karininkas Grinkevičius, o 
žygiui vadovauti buvo paskir
tas kpt. Gerulaitis. Ltn. Matu
lioniui teko vadovauti būriui.

Tuo metu lenkai buvo užėmę 
pozicijas Jeleniavo apylinkėse 
netoli augštoko ir strateginiu 
atžvilgiu svarbaus kalno. Susi
pažinusios su puolimo strategija 
abi kuopos išžygiavo. Kareiviai 
buvo ginkluoti tik šautuvais ir 
keliasdešimčia šovinių. Matulio
nis savo žinioje turėjo vieną 
kulkosvydį. Karininkai neturė
jo nei žiūronų, nei kompaso, nei 
žemėlapio. Kareiviai neturėjo 
kastuvėlių išsikasti apkasams.

Vieną naktį praleidę girioje, 
ankstų rytą jie užėmė pozicijas. 
IV-tai kuopai teko frontinė lini
ja kalne, pirmajai — pakalnėje 
užeiti iš kairiojo sparno. Matu
lionis su savo būriu atsidūrė 
savo kuopos kairėje. Viena da
lis jo kareivių sugulė šlaite, ki
ta pačiame kalne. Taip buvo 
įvykdytas paskutinis plano už
davinys. O toliau žygio vadas 
kpt. Gerulaitis, susiradęs saugų 
griovį, pasiliko miške, kuopos 
vadas Grinkevičius tylėjo. Jo
kio įsakymo ir jokios koman
dos. Kareiviai gulėdami ėmė į 
priešą šaudyti. Bet kas iš to? 
Neturėdami konkrečių nurody
mų, jie gali išeikvoti visus šovi 

Demonstracija už Kanados vienybę Toronte, kurioje dalyvavo etninės grupės. Nuotraukoje — lietuvių būrys, 
kurių priešakyje žygiuoja apylinkės pirmininkė Ramūnė Jonaitienė Nuotr. St. Dabkaus

nius, o paskui... marš Į lenkų 
sterblę. Matulionis užuolanka 
pasiuntė keletą kareivių ap
žvelgti lenkų pozicijų. Neilgai 
trukus, jie sugrįžo, bet be karei
vio Garnelio iš Rokiškio apylin
kės — jis žuvo. Tai buvo pirmo
ji Matulionio būrio auka, kurios 
jis labai gailėjosi, nes buvo ge
ras kareivis.

Pirmoji kuopa, supusi priešą 
iš kairiojo sparno, buvo užpul
ta lenkų raitelių ir priversta 
trauktis. J. Matulionis, tai pa
stebėjęs, savo būrį nukreipė 
prieš raitelius, idant apsaugotų 
besitraukiantį lietuvių dalinį. 
Bet priartėję lenkai atidengė 
smarkią ugnį. Pirmuoju taiki
niu tapo kulkosvydininkai. Keli 
kareiviai buvo sužeisti. Beliko 
viena išeitis — trauktis, nes ant 
kalno beliko tik vienas vadas su 
keliais kareiviais.

Besitraukdamas jis bandė su
sisiekti su pagrindinėm jėgom, 
bet iš kaikurių kareivių patyrė, 
kad visi vadai ir kareiviai, su
žinoję apie pirmos kuopos iš
sisklaidymą, sugrįžo į savo bu
veinę. Žinoma, nuo jų neatsili
ko ir batalijono vadas Gerulai
tis, nes, matyt, ir griovyje jau 
buvo nesaugu. Matulionis pri
puolamai susitiko su ketvirtos 
kuopos būrio vadu ltn. Kosku- 
liu, kuris dešiniame sparne 
priešo buvo nepastebėtas. Abu 
būriai laimingai grįžo į savo pa
grindinį dalinį kitais keliais. 
Betgi jie gyventojų buvo infor
muojami, kad čia visur jau bū
ta lenkų. Vadinasi, lietuvių žy
gio draugai bėgo pirmieji, len
kai paskui juos, o Matulionio ir 
Koskulio būriai — paskui len
kus. Tiktai pavakaryje šie du 
būriai susitiko su savo daliniais. 
Čia jau buvo pasklidusios “tik
ros žinios”, kad ltn. Matulionis 
yra žuvęs, o ltn. Koskulis su 
savo būriu dingęs.

J. Matulionis savo užrašuose 
šį žygį taip aptarė: “Tai buvo 
gėdos mūšis, už kurio ‘sėkmin
gą’ vadovavimą karininkas Ge
rulaitis gavo Vyčio kryžių . ..

Susitikimai ir pranešimai
VLIKo pirmininkas dr. Kazys Bobelis Venecueloje

ALEKSANDRA VAIŠILNIENL

Po Argentinos, Urugvajaus ir 
Brazilijos dr. Kazys Bobelis, 
VLIKo pirmininkas, gegužės 14 
d. aplankė Venecuelos lietu
vius.

Jo, žmonos ir dviejų vaikų 
priėmimu, apgyvendinimu ir 
viešnagės programos sudarymu 
rūpinosi Jūratė Statkutė de Ro
sales.

Pirmą dieną po pietų VLIKo 
pirmininkas turėjo pasikalbėji
mą su latvių kolonijos atstovu 
inž. Ancis Vitols, kuris taip pat 
važiuos iš latvių pusės i Madri
do konferenciją. Tos pačios die
nos vakare susitiko su keliais 
gydytojais ir po to buvo pa
kviestas į Ninos ir inž. Broniaus 
Deveikių rezidenciją.

Sekančią dieną dr. K. Bobe
lis su žmona Vaisiūnų buvo nu
vežti į Maracay miestą susipa
žinti su jo lietuviais. Į Maracay 
iš Valencijos atvyko Venecuelos 
LB centro valdybos pirm. Juo
zas Kukanauza su žmona ir Va
lencijos apylinkės pirm. Juozas 
Zavadzkas.

Atvažiavę į Maracay. svečiai 
pirmiausia apsilankė pas visuo
menininką Henriką ir Luisą Ga- 
vorskus. H. Gavorskas yra vie
nas iš Maracay apylinkės veikė
jų, ilgametis apylinkės valdy
bos pirmininkas ir lietuviškų 
pamaldų išlaikymo globėjas. 
Jei ne H. Gavorskas ir prekybi
ninkė Vanda Bieliūnienė, lietu
vių kalba pamaldos seniai jau 
būtų išnykusios. Jiedu vispusiš
kai remia Bendruomenės ir lie
tuvybės veiklą.

Po pietų H. Gavorskas nuve
žė VLIKo pirmininką už Mara
cay miesto į ištaigingą turistinį 
viešbutį, kurio parke, susėdus 

Mudu su Koskuliu taip pat bu
vome pristatyti ‘apnagradini- 
mui’ už nepametimą galvų ir iš
vedimą iš apsupimo kareivių...” 
Kuo juodu buvo “apnagradyti”, 
neteko patirti, bet tik ne kry
žiais ir medaliais.

Netrukus po šio nesėkmingo 
žygio, karinės vyresnybės įsaky
mu, ltn. J. Matulioniui vėl teko 
su savo būriu budėti netoli Je- 
leniavo kalno. Jo dešinėje ir 
kairėje už 4 km budėjo kiti du 
būriai. Jie turėjo sekti priešo 
judėjimą. Uždavinys buvo gana 
sunkus, nes tarp būrių buvo ga
na platūs tarpai, pro kuriuos ga
lėjo lengvai praeiti nemaži len
kų kariuomenės daliniai. Be to, 
Matulioniui dar teko apsistoti 
kaime, kurio gyventojų daugu
ma buvo lenkai. Bet viskas bai
gėsi laimingai, nes po dviejų sa
vaičių jo būrys buvo pakeistas 
kito pulko daliniu.

Kuopos vadas
Matulionis buvo grąžintas Ma

rijampolėn. čia, pertvarkius at
sargos batalijoną į 10-tą pėsti
ninkų pulką, jis buvo paskirtas 
6-tos kuopos vadu. Pulko vadu 
buvo mrj. Jakaitis, adjutantu 
ltn. Valaitis. Matulionis buvo 
gerokai nustebintas, kad nė me
tų’neišbuvęs kariuomenėje, ta
po kuopos vadu. Jis gavo 8 pus
karininkius iš jo paties moko
mosios kuopos, du rusų kariuo
menės karininkus ir 200 naujo
kų — kaimo bernelių. O kuo
pai juk reikėjo vieno kito ir raš
tininko, ir ūkvedžio, ir kitiems 
darbams prakutusio žmogaus. 
Todėl visą darbų naštą pasiėmė 
pats vadas. Rusų karininkai ne
mokėjo lietuviškai net koman
duoti, o puskarininkiai taip pat 
buvo tikri žaliukėliai. Betgi vi
si darbai sėkmingai riedėjo pir
myn.

Pagaliau kuopos vadas vieną 
dieną plačiai -nusišypsojo: vyrai 
tiesūs, kaip stygos, moka vykdy
ti komandas, gražiai išsilygia- 
vę eina ir net dainą užtrauk
ti gali, nors dar ir ne tokią, ko

prie palmių apsuptų staliukų, 
svečias VLB centro ir apylin
kių valdybų pirmininkams pa
darė išsamų pranešimą. Jis su
pažindino su VLIKo veikla ir 
politine pasaulio padėtimi, pa
pasakojo kas yra daroma Lietu
vos išlaisvinimo bylos klausime, 
kokie darbai buvo ir bus atlikti. 
Nusiskundė spauda, kad dažnai 
perduoda ir iškraipytas žinias, 
klaidinančias visuomenę.

Iš mūsų pusės buvo taip pat 
pareikšti pageidavimai, kad va
dovaujantys asmenys užsiimtų 
daugiau konkrečiais darbais, 
sprendžiant lietuvybės klausi
mus, bet ne erzeliais. Mums, 
mažai kolonijai, labai nemalo
nu yra girdėti viršūnių erzelius, 
nes mes nepriklausome jokiai 
partijai. Mes gerbiame kiekvie
ną iš toli atvykusį svečią, lietu
vių bendruomenės veikėjus, ku
rie rūpinasi Lietuvos išlaisvini
mo byla. Taip pat svečiui papa
sakojome savo rūpesčius.

Mes iš pasaulio lietuvių vado
vaujančių veiksnių neprašome 
nei duonos, nei materialinės pa
ramos, tačiau laukiame dvasi
nio sustiprinimo mažoms kolo
nijoms, nes gresia išnykimas, 
jei ir toliau nebus į tai kreipia
mas tinkamas dėmesys.

Po pasikalbėjimo, dr. K. Bo
belio prašomas, Henrikas Ga
vorskas sutiko būti VLIKo at
stovu Venecueloje.

Gegužės 16 d. dr. K. Bobelis 
su šeima apsilankė saleziečių 
būstinėje, kurioje dabar yra įsi
kūręs mūsų kolonijos kapelio
nas kun. A. Perkumas. Jis sve
čio garbei atlaikė pamaldas. Pa
maldų diena sutapo su Bobelių 
šeimos mirusio sūnaus metinė
mis. Buvo pasimelsta už jį, dr.
K. Bobelio tėvą a.a. Jurgį Bobe- 

kios vadas norėtų. “Su šiais vy
rais”, tarė Matulionis, “jau ne
bijojau nė į frontą eiti”.

Būdamas kuopos vadu, Matu
lionis laikėsi principo: kariuo
menėje drausmės įgyvendini
mui nereikia naudotis gąsdinan
čiomis priemonėmis, kareivio 
koliojimu ir sunkiomis bausmė
mis. Lietuvis karininkas neturi 
tapti kareiviui baubu, kokiu 
yra rusų karininkas. Lietuvis 
turi būti drausmingas, bet kar
tu ir tėviškas. Jis turi kareiviui 
įskiepyti vertingumo jausmą ir 
įprasminti jo pareigas. Dėlto 
Matulionis su savo kareiviais 
šia prasme turėdavo dažnus po
kalbius, kartais net ir kitais 
klausimais, ir visada atsaky
davo į jų rūpimas problemas. 
Be to, jis reguliariai juos mo
kydavo skaityti ir rašyti. O jis 
nebūtų Matulionis, jei jo karei
viai nemokėtų dainuoti, nes ir 
pats mylėjo dainą. Dėlto jo kuo
pa buvo vyresniųjų pastebėta ir 
tapo tartum pataisos mokykla: 
į ją perkeldavo visus negabiuo
sius ir net neklaužadas karei
vius.

Kaip ir visur kitur, taip ir 
kariuomenėje žmogus džiaugia
si savo darbo vaisiais. Nemaža 
jų prisinokino ir ltn. Matulio
nis. Kai 1921 m. buvo nuspręsta 
panaikinti 11-tą batalijoną ku
riame buvo ii’ 6-toji kuopa, jos 
vadas Matulionis ją išrikiavo ir, 
perskaitęs pulko vado įsakymą, 
norėjo tarti atsisveikinimo žodį, 
bet atsitiko kaip kadaise Puns
ke: graudulys užkirto kelią min
tims, užčiaupė lūpas, ir jis nuti
lo. Jo 200 vyrų, buvę naujokai, 
kaimo žaliūkai, tapo disciplinuo
ti, kaip nendrės tiesūs, pamilę 
dainą. . . Ir jų vadui buvo gaila 
juos palikti.

Po šios Matulioniui sunkios 
operacijos jis buvo paskirtas 
pulko komendantu su 30 vyrų 
būriu (tokia pareigavietė tuo 
metu buvo), šiuo paskyrimu jis 
labai apsivylė, nes ūkio admi
nistracija, pagal jo samprotavi- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

lį, VLIKo gyvus ir mirusius ko
votojus.

Po pamaldų kun. A. Perku
mas papasakojo dr. K. Bobeliui 
nuotykį, įvykusį daugiau kaip 
prieš 50 metų. 1928 m. kun. A. 
Perkumas buvo dar gimnazistas 
ir rengėsi važiuoti į Italiją pas 
saleziečius. Atvažiavęs iš Palan
gos į Kauną, pastebėjo, kad jo 
užsienio pase buvo klaidingai 
įrašyta pavardė — vietoje Anta
nas Perkumas įrašyta Antanas 
Perkūnas. Dėlto jo neleido iš
važiuoti su kitais berniukais. Šį 
pašnekesį ii' jo susirūpinimą pa
stebėjo vienas ponas, atėjęs tuo 
metų su mažu berniuku, kurio 
vardas buvo Kaziukas. Tas po
nas, matyt, buvo įtakingas as
muo: paėmė Antanuko pasą ir 
nusinešė. Po kiek laiko pasiro
dė jis su nauju pasu ir taip An
tanukas galėjo tęsti savo kelio
nę į Italiją. Pasirodo, kad tas 
ponas buvo Jurgis Bobelis, o jo 
mažas sūnus Kaziukas, šiandie
ną išaugęs į dr. Kazį Bobelį. Šis 
susitikimas kun. A. Perkumui 
buvo dėlto ypatingai malonus.

Pavaišinęs kun. A. Perkumas 
nuvežė svečius į La Vegą, buvu
sią savo buveinę, parodyti prie 
venecueliečių šventovės kampo 
sienos šv. Kazimiero bareljefo. 
Taip pat parodė seselių salezie
čių vienuolyno patalpas ir buvu
sią lietuviškų pamaldų koplytė
lę.

Iš La Vegos nuvykome į gy
dytojo Gutausko ir jo žmonos 
Elenos rezidenciją pietums.

Tos pačios dienos vakare dr. 
K. Bobelis susitiko su Karako 
bendruomenės lietuviais. Pra
nešimo kalba apėmė VLIKo 
veiklą ir šių dienų klausimus. 
Vėliau dr. K. Bobelis atsakinė
jo į klausimus. Dalyvavo apie 
50 asmenų, kurių beveik pusė 
buvo jaunimas. Vėliau visi sve
čiai pasivaišino ponių suneštais 
užkandžiais.

Viešėjimo metu Venecueloje 
VLIKo pirmininkas susitiko su 
senais mokslo draugais, taip pat 
turėjo progos susipažinti su Ve
necuelos lenkų kolonijos pirm, 
inž. Feliksu Zubru, kuris buvo 
išrūpinęs Bražinskams į Vene- 
cuelą įvažiavimo vizas.

Gegužės 17 d. didžiausiam ir 
daugiausia skaitomam Vene
cuelos dienrašty “El Univer
sal” buvo išspausdinta informa
cija su dr. K. Bobelio nuotrauka 
ir aprašymu likimo 45 asmenų, 
pasirašiusių raštą prašantį Bal
tijos kraštams laisvės.

Jaunimo atstovai ir atstovės, su vėliavomis dalyvavę pamaldose už Lietuvą, kurios buvo surengtos Toronto katalikų 
katedroje, prisimenant 40-tąją sovietinės okupacijos sukaktį Nuotr. M. Borusienės

Lietuvos vyskupas Vatikane
Nuo balandžio 10 d. iki gegu

žės 21 d. Romoje viešėjo iš Lie
tuvos atvykęs Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų apaštališkasis 
administratorius vysk. Liudas 
Povilonis, kuris yra ir Lietuvos 
vyskupijų ordinarų kolegijos 
pirmininkas. Vyskupą lydėjo 
Lietuvos vyskupijų liturginės 
komisijos pirmininkas, Vilniaus 
šv. Petro ir Pauliaus šventovės 
vikaras kun. Vaclovas Aliulis 
ir Vilniaus šv. Rapolo parapijos 
klebonas kun. dr. Pranas Vaiče- 
konis, kuris yra ir Kauno kuni
gų seminarijos kanonų teisės 
profesorius. Svarbiausias jų at
vykimo tikslas buvo susitikti su 
popiežium Jonu- Pauliumi II ir 
Vatikano kongregacijose gauti į 
lietuvių kalbą išversto mišiolo 
(kartu su skaitymais) patvirtini
mą.

Privačioje audiencijoje
Gegužės 17 d. popiežius priva

čioj audiencijoj priėmė vysku
pą L. Povilonį ir jo palydovus, 
su kuriais nuoširdžiai kalbėjosi 
Lietuvos tikinčiųjų reikalais ir 
prašė perduoti jo apaštališką pa
laiminimą visiems Lietuvos ka
talikams. Vysk. L. Povilonis iš
reiškė popiežiui Lietuvos kata
likų sveikinimus ir linkėjimus 
jo 60-tojo gimtadienio proga. 
Buvo padaryta keletas nuotrau
kų. Po audiėncijos popiežius Jo- 
nas-Paulius II pakvietė vyskupą
L. Povilonį į savo privatų butą 
pietų. Audiencija truko pusant
ros valandos.

Lietuvišką mišiolą, kartu su 
visais skaitymais, patvirtino Sak
ramentų ir Dieviškojo Kulto 
Kongregacija balandžio 23 ir ge
gužės 20 d. dekretais. Tikimasi, 
kad visas mišiolas galės būti at
spausdintas Lietuvoje ir juo bus 
aprūpintos ne vien Lietuvos, 
bet ir išeivijos parapijos. Loty
nų kalba visas mišiolas yra iš
leistas keturiais dideliais to
mais. Lietuvių kalba, dėl pato
gumo, jį numatoma padalinti ir 
išspausdinti septyniais ar aštuo- 
niais tomais. Mišiolo vertimo 
darbas užtruko 9 metus.

Grįžtantį atgal į Lietuvą vys
kupą L. Povilonį su jo palydo
vais į Romos orauostį gegužės 
21 d. išlydėjo būrelis Romos lie
tuvių kunigų. Ten su Lietuvos 
svečiais atsisveikino Vatikano 
sekretoriatui atstovavę viešųjų 
reikalų tarybos vicesekretorius 
prel. Audrys Bačkis ir Baltijos 
kraštų skyriaus vedėjas prel. 
Ivan Dias.

Svečiai iš Sirijos
Su dideliu džiaugsmu Šv. Tė

vas Jonas-Paulius II gegužės 14

ALGIS PATACKAS, matematikas 
okupuotoje Lietuvoje; pas jį padary
ta krata, jieškant disidentinės veik
los Įrodymų

MONS. P. JATULIS

d. Vatikane susitiko su Antio- 
kijos ir visų Rytų sirų ortodok
sų patriarchu Mar Ignatius Ya
kub III-jų, kurį lydėjo septyni 
sirų vyskupai su kunigų ir pa
sauliečių atstovais. Patriarchą 
ir jo palydovus pasveikindamas, 
Jonas-Paulius II sakė, jog jie 
“yra įžymūs atstovai Bendrijos, 
kurios šaknys siekia apaštališ
kąją Antiokijos bendruomenę, 
kurioje Prisikėlusiojo Kristaus 
sekėjai pirmą kartą buvo pava
dinti garbingu krikščionių var
du”. Sirų patriarchas jau kartą 
yra buvęs Romoje ir susitikęs 
su popiežium Paulium Vl-ju 
1971 m. Tuomet užsimezgė nuo
širdūs santykiai tarp abiejų 
Bendrijų. Popiežius savo kalbo
je pažymėjo, kad tiek katalikų, 
tiek sirų ortodoksų tikėjimas 
yra tas pats. Tiktai praeityje

Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų valdytojas vysk. I.. POVILONIS, šį pavasarį 
lankęsis Romoje. Nuotraukoje — teikia Sutvirtinimo sakramentą Lietuvoje

Hire išvemtinti 6 kunigai
J979 m. Lietuvoje mirusių ir naujai įšventintų kunigų sąrašas

1979 m. Lietuvoje mirusių ir naujai 
įšventintų kunigų sąrašas 12 pt m.

I. Mirusieji
1. Sadauskas Antanas, Pakapės 

(Kauno arkiv.) administratorius, gi
męs 1910.III.12, įšv. 1936.VI.21, mirė

2. Voveris Jonas, Vievio (Kaišiado- 
1979.1.11.
rių vysk.) klebonas, gimęs 1911.XI. 
1,'įšv. 1939.VI.3, mirė 1979.1.16.

3. Alsys Jonas, Vidiškio (Telšių 
vysk.) klebonas, gimęs 1904.1.2, įšv. 
1932.X.28, mirė 1979.1.25.

4. Gurevičius Vytautas, Pilviškių 
(Vilkaviškio vysk.) altarista, gimęs 
1890.VI.9, įšv. 1914.XI.12, mirė 1979. 
1.28.

5. Smilgevičius Jurgis, S J, Lyduvė
nų (Kauno arkiv.) klebonas, gimęs 
19O2.XII.25, įšv. 1936.VII.26, mirė 
1979.11.23. Palaidotas Šiluvoje.

6. Valaitis Juozapas, garbės kan., 
Šilalės (Telšių vysk.) altarista, gimęs 
1897.IV.30, įšv. 1920.V.9, mirė 1979.
III. 12.

7. Garuckas Karolis, SJ, Ceikinių 
(Vilniaus arkiv.) klebonas, gimęs 
1908, įšv. 1941, mirė 1979.IV.6.

8. Meškauskas Anicetas, Raguvos 
(Panevėžio vysk.) altarista, gimęs 
1885.1.6, įšv. 1912.V.14, mirė 1979.
IV. 22.

9. Armonas Juozapas, Kelmės 
(Kauno arkiv.) altarista, gimęs 1901.
V. 21, įšv. 1933.VI.1, mirė 1979.IV.25.

10. Labukas-Matulaitis Juozapas, 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaš

yra buvę nesusipratimų, kurie 
dabar jau baigia išnykti. Tarpu
savio vienybės trokšta ii' vieni, 
ir kiti.

Popiežių sveikindamas, sirų 
ortodoksų patriarchas taip pat 
pažymėjo, kad tarp abiejų Bend
rijų yra užsimezgęs nuoširdu
mas ir broliškumas, ypač po su
sitikimo su popiežium Paulium 
Vl-ju. Tai didelė mums paguo
da ir džiaugsmas — kalbėjo 
patriarchas Mar Ignatius Yakub
III. — Paskui, bendrosios au
diencijos metu, Jonas-Paulius II 
tūkstančim maldininkų pristatė 
patriarchą su jo palydovais vys
kupais ir audiencijos pabaigoje 
pakvietė patriarchą, kad kartu 
su popiežium suteiktų žmonėms 
palaiminimą.

s I žemę neatsirėmęs, dangaus ne
pasieksi; Į dangų neatsirėmęs, žemės 
nepajudinsi. — A. RAMŪNAS.

talinis administratorius, vyskupas, 
gimęs 1894.II.1, įšv. 1918.V.28, kon
sekruotas vyskupu 1965.XII.5, mirė 
1979.V.28. Palaidotas Šiluvoje.

11. Surginevičius Henrikas, Žas
lių (Kaišadorių vysk.) altarista, gi
męs 1912.VIII26, įšv. 1942, mirė 
1979.VI.25.

12. Kazlauskas Julius, Lydavėnų 
(Kauno arkiv.) altarista, gimęs 1906. 
11.13, įšv. 1932.V.21, mirė 1979.VII. 
12.

13. Zenkevičius Feliksas, Zarasų 
(Panevėžio vysk.) altarista, gimęs 
1909.VI.il, įšv. 1935.VI.15, mirė 
1979.VII.27.

14. Lašas Boleslovas, Medingėnų
(Telšių vysk.) klebonas, gimęs 1891. 
VIII. 23, įšv. 1918^.1, mirė 1979. 
VIII.ll. V

15. Vebeliūnas Antanas, Ąžuolų 
Būdos (Vilkaviškio vysk.) klebonas, 
gimęs 1892.XI.5, įšv. 1916.IV.26, mirė 
1979.XL8.

H. 1979.V. įšventinti kunigai
Vilniaus arkivyskupijos: Blazewicz 

Henrikas, gimęs 1946 m.; Telšių vys
kupijos: Paulauskas Jonas, gimęs 
1950 m.; Panevėžio vyskupijos: Rin
kevičius Edmundas, gimęs 1950 m., 
Pukenis Robertas, giinęs 1950 m. 
(paskirtas Krekenavos vikaru); Vil
kaviškio vyskupijos: Sakalauskas 
Gracijus, gimęs 1955 m. (paskirtas A. 
Panemunės vikaru); Kaišadorių vys
kupijos: Kriščiukaitis Kastytis, gimęs 
1950 m.

1909.VI.il
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® PAVERGTOJE T17fflĖJE O LIETUVIAI PASAULYJE
KRATOS IR BYLOS

Mūsiškės ELTOS pranešimu, Vil
niuje jau yra paruoštos bylos Anta
nui Terleckui ir Juliui Sasnauskui. 
A. Terlecko bylai duotas 86 nr., J. 
Sasnausko — 82 nr. A. Terleckas 
kaltinamas antisovietine propaganda, 
Sovietų Sąjungos šmeižimu. Jam 
gresia 15 metų bausmė. Spėjama, 
kad atskirai teisiamas J. Sasnauskas 
susilaukė mažesnių kaltinimų. Kun. 
Alfonso Svarinsko ir kun. Sigito 
Tamkevičiaus butuose buvo padaryta 
krata balandžio 19 d. Buvo krečiami 
ir kaikurie kiti kunigai, priklausan
tys Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komi
tetui. Jiems pagrasinta suėmimu, 
jeigu jie ir toliau tęs savo veiklą. 
Balandžio 9 ir 17 dienomis buvo 
krečiamas vilnietis Vytas Arbutis. 
Iš jo atimtas straipsnio rankraštis, 
kritikuojantis sovietus. V. Arbutis 
neturi ryšių su kitais lietuviais ak
tyvistais, bet esąs kritiškai nusitei
kęs prieš sovietinę valdžią.

SKRAIDYKLĖS IR SKRAIDŪNAI
Per pastaruosius trejus metus Lie

tuvoje labai išpopuliarėjo skraidyk- 
lių sportas. Skraidyklėmis yra vadi
nami skrydžiui pasigaminti sparnai, 
o tokio skrydžio mėgėjai yra gavę 
skraidūnų vardą. Šiuo metu Lietu
voje jau yra apie 40 ' skraidyklių 
sporto būrelių bei jų skyrių. Juos 
jungia Lietuvos skraidyklių komite
tas, vadovaujamas Sauliaus Prial- 
gausko. Teorinė ir praktinė skraidū
nų mokykla, veikianti Kauno poli
technikos institute, kasmet paruo
šia 30-40 skraidūnų. Pirmasis skrai
dyklių aerodromas atidarytas Neto- 
nyse, Kauno rajone. Pradžioje 
skraidūnais daugiausia buvo lakū
nai, sklandytojai ir parašiutininkai, 
o dabar jų eilėse jau yra apie 300 
įvairių specialybių žmonių, kurių tik 
vienas dešimtadalis tėra patyrę lakū
nai. Pernai vasarą Lietuvos skraidū
nų rinktinė, kurią sudaro 19 šio 
sporto mėgėjų, treniravosi šiaurės 
Kaukaze, pagerindama daug Lietu
vos rekordų. Vieno skrydžio trukmė 
buvo pailginta iki 1 vai. 53 min. Bu
vo pasiektas 440 metrų ir 530 metrų 
augštis.

IŠNIEKINTAS KAPAS '
Pogrindinė “Aušra” 19 (59) nr. 

prabilo apie Utenos rajono Leliūnų 
kapines, kur komunistai išniekino 
kun. Jono Barcevičiaus kapą. Liau
dies tradicijų taryba, organizuojanti 
komunistinius mirusiųjų dienos mi
nėjimus, ant jo kapo pastatė auku
rą, kai tuo tarpu kapinių viduryje 
pilamos šiukšlės. Tai esąs aiškus 
pasityčiojimas iš tikinčiųjų jausmų. 
Negi tam aukurui nebuvo galima su
rasti kitos vietos?

ZOOLOGIJOS SODAS
Kauno zoologijos sodas prof, T. 

Ivanausko iniciatyva buvo įsteigtas 
1938 m. Mickevičiaus slėnyje. Dabar 
jis užima jau 22,6 hektaro žemės 
plotą, turi apie 400 Įvairių gyvūnų 
rūšių arba beveik 3.000 jų atstovų. 
Jame buvo užveisti snieginiai leo
pardai, kurių 1962-67 m. pasaulio 
zoologijos soduose gimė 29, o iš to 
skaičiaus net 14 — Kaune. Uniku
mu laikytinos charzos gyvatės, ku
rios veisiasi tik vieninteliame zoolo
gijos sode Kaune. Neseniai kaunie
čiai gavo iš Askanijos Novos atga
bentus šešis australiškos kilmės stru
čius. Šį pavasarį keturių jauniklių 
prieauglio susilaukė šernai. Nauja
gimį kengūriuką kengūra dar tebe
sinešioja savo sterblėje, iš kurios 
matosi tik jo galva. Vasarą iš Mask
vos tikimasi gauti žirafų. Joms jau 
įrengtas specialus 8 metrų augščio 
pastatas, šeštadieniais ir sekmadie-

NOTARIZUOTI VERTIMAI

IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ 
361-0303

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

Witinti'c TELEVISION į, į Į L U B 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.

&VĄ IR K'
Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, 
taip pat mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus 

iškvietimams vizitui.
Tel. 537-3060 arba 532-8772

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1 835961)

niais i Kauno zoologijos sodą atvyks
ta ekskursijų iš įvarių Lietuvos vie
tovių.

SVEČIAI IŠ UGANDOS
Vilniuje ir Kaune lankėsi Ugan

dos ir Sovietų Sąjungos draugijos 
delegacija su savo pirm. Robertu 
Učunge, valdybos nariu F. Odida. 
Jie buvo užsukę į valstybinio plano 
komitetą, Vilniaus universitetą, Vil
niaus operos ir baleto teatrą, kitas 
kultūrines Vilniaus ir Kauno įstai
gas. Tai buvo pirmoji Ugandos neg
rų viešnagė sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Apie ją F. Odida sakėsi daug 
žinių gavęs iš Ugandoje dirbančio 
vilniečio V. Sakalausko.

STIPRĖJA RUSINIMAS
Stiprėjančius rusinimo ženklus at

skleidžia pogrindinės “Aušros” 19 
(59) nr. Priemiestinės Vilniaus ge
ležinkelio stoties traukinių tvarka
raštyje Šalčininkai įrašyti surusintu 
pavadinimu — Saliečniki. Toje sto
tyje ir Varėnos geležinkelio stotyje
visos sklebimų lentos turi rusiškus 
užrašus. Pranešimai keleiviams — 
taip pat tiktai rusiški. Pasak “Auš
ros”, rusinimas ypač intensyviai yra 
vykdomas rytiniuose Lietuvos rajo
nuose, kur visą laiką įvairioms par
eigoms siunčiami rusai. Pokaryje iš 
Rytų Lietuvos į Sibirą buvo ištremta 
daug šio krašto lietuvių švietėjų, 
mokytojų. Į jų eiles pateko ir vilnie
tis kompoz. Julijonas Sinius. Jam 
pavyko grįžti Vilniun. Padirbėjęs ke
letą metų, jis Vilniuje ir mirė. “Ma
žojoj lietuviškoj tarybinėj enciklope
dijoj” jo tremtis nutylėta.

LANGAI BE STIKLŲ
Vilnietė E. Knyvaitė gegužės 22 

d. “Tiesoje” svarsto langų be stik
lų problemą: “Prieš metus apsigy
venau Vilniuje, Viršuiiškių gatvė
je, daugiaaukščiame name. Kai per
sikėliau į 29-ju numeriu pažymėtą 
namą, jo langai turėjo stiklus, du
rys — rankenas, šiandieną vietoje 
stiklų ruduoja kartonas, vietomis jau 
gerokai apdraskytas. Kai kurios du
rys riogso atremtos į sienas. Prie 
namo mėtėsi sušalusių durpių 
grumstai. Dažnai matydavau paaug
lius juos bemėtant. Po tokių mėty- 
mų rytojaus dieną stiklininkas dė
davo naujus stiklus. Bet ir vėl ne
ilgam ... Galu gale langai ir du
rys buvo užkalti kartonu, žiemą daž
nai atšaldavo radiatoriai. Santechni
kai nespėdavo bėgioti į mūsų namą 
jų remontuoti. O radiatoriai sugedo 
ne dėl to, kad blogai įrengti, papras
čiausia, kai kurie gyventojai žiemą 
savavališkai savo butuose įsirengė 
daugiau radiatorių, kaitaliojo juos ir 
trukdė normalų šildymą. Girdėjau, 
kad kai kurie namai turi savo ko
mitetus. Jie rūpinasi ne tik namo 
aplinka, tvarka laiptinėse, rūsiuose, 
bet ir sprendžia iškilusius kaimynų 
konfliktus. Mūsų namas tokio komi
teto neturi, o reikėtų.”

SENIAUSIAS MUZĖJUS
“Gimtajame Krašte” teigiama, 

kad Lietuvoje dabar yra 34 muzė- 
jai ir 35 jų skyriai. Pernai tie visi 
muzėjai susilaukė 5,6 milijono lan
kytojų. Seniausias yra Lietuvos isto
rijos ir etnografijos muzėjus Vilniu
je, įsteigtas prie 125 metus, turin
tis 295.000 praeities bei dabarties 
rodinių. 1979 m. šį muzėjų aplankė 
570.000 žmonių, beveik 6.500 ekskur
sijų. Prieš porą savaičių šio muzė- 
jaus 125 metų sukaktis buvo pami
nėta Vilniaus meno darbuotojų rū
muose. Jos proga muzėjuje buvo ati
daryta paroda “Mainos rūbai margo 
svieto”.

V. Kst.

Naujas lietuvių
kelionių biuras

SIMON'S
Travel Service

kviečia keliauti kartu!

Toronto Maironio mokyklos dešimtųjų skyrių 1979-1980 m. XX laida su mokytojais. Pirmoje eilėje iš kairės: 
V. Bireta — mokyklos vedėjas, mokyt. D. Viskontienė, mokyt. K. Parėštytė, mokyt. A. Kuolienė, S. Šernaitė, V. 
Slivinskaitė, A. Medelytė, L. Vaitonytė, sesuo Paulė, K. Rauth. II eilėje: kun. Aug. Simanavičius, OFM — mokyklos 
tarybos pirm., D. Kalendraitė, L. Žilinskaitė, L. Totoraitytė, M. Spudaitė, L. Padolskytė, A. Slapšys. III eilėje: mo
kyt. A. Vaičiūnas, P. Sukauskas, D. Cuplinskas. IV eilėje: R. Biskys, L. Garbaliauskas, P. Karosas, A. Saplys, S.
Namikas, G. Stirbys, R. Gotceitas, J. Ažubalis. Nuotraukoje trūksta: J. Balaišio, A. Berneckaitės, L. Radzevičiūtės

HAMILTON
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

rinkiminė komisija, pravedusi rinki
mus š.m. gegužės 25 d., rado, kad į 
krašto tarybą išrinkti: Juozapavičius 
Alfonsas, Krištolaitis Juozas, Kurai- 
tė Joana, Mileris Kazys, Pleinys Je
ronimas, Skripkutė Liucija, Stanevi
čienė Vida, Stungevičius Edvardas.

Kartu buvo renkama ir KLB Ha
miltono apylinkės valdyba. Į ją iš
rinkti: Deksnys Kazimieras, dr. Kve
daras Vaidotas, Lukavičiūtė Dana, 
Mikšys Kazys, Pajarskaitė Dalia, 
Pleinytė Aušra, dr. Saunoris Algi
mantas.

Revizijos komisijon išrinkti: Bajo
raitis Juozas, Kybartas Vladas, Pa
tamsis Alfonsas. Rinkimais buvo ne
mažas susidomėjimas — balsavo net 
308 asmenys. Ačiū talkininkams 
balsus skaičiavusiems.

Rinkiminė komisija
Red. pastaba. Gaila, kad neskel

biama, kiek ir kuris kandidatas gavo 
balsų ii’ kas liko kandidatais į KLB 
krašto tarybą bei KLB Hamiltono 
apylinkės valdybą.

SLA 72-ROS KUOPOS GEGUŽI
NĖS ruoša vyksta sėkmingai, šios 
gegužinės tikslas — įamžinti jaunuo
lio a.a. A. Kalinausko vardą Kanados 
Lietuvių Fonde. Velionis, paimtas į 
sovietų kariuomenę, susidegino Lat
vijoje 1976 m. rugpjūčio 10 d. Gul
bino mieste.

Susižavėjęs Romo Kalantos auka, 
iš anksto A. Kalinauskas ruošėsi pa
sekti jo pėdomis. Jis karių akivaiz
doje apsipylė benzinu ir, uždegęs 
drabužius, sušuko (rusiškai): “Žiū
rėkite, kaip dega lietuvis patriotas! 
Už Lietuvą, už laisvę, už Dievą! O 
jums netarnausiu!” Nuvežtą į ligo
ninę aplankė motina, kuriai tarė: 
“Mama, dovanok už viską, aš mir
siu .. .” Mirė rugpjūčio 11d. Palai
dotas Gulbino mieste. Po mėnesio 
buvo iškastas ir palaidotas Vilkaviš
kyje. A. Kalinauskas paaukojo savo 
brangiausią turtą — gyvybę už Lie
tuvos laisvę, tikėjimą, Dievą. Jei so
vietai nebūtų okupavę Lietuvos ir 
nebūtų žudę, trėmę nekaltų lietuvių 
į Sibirą vergų darbams, jaunuoliai 
R. Kalanta, A. Kalinauskas ir kiti 
nebūtų susideginę, protestuodami 
prieš sovietų okupaciją.

SLA 72-ros kuopos užsimojimas — 
įamžinti a.a. A. Kalinausko vardą K. 
L. F-de randa platų pritarimą. A. 
Kenstavičius iš Hope, B.C., atsiun
tė auką $25. Prie čekio pridėjo ir 
lydrašti: “Juozai, gerai Jūs sugalvo
jote susideginusį a.a. Antaną Kali
nauską įamžinti Kanados Lietuvių 
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Fonde.” Inž. St. šetkus iš St. Catha
rines nupiešė gražų paveikslą ir pa
aukojo loterijai. Savanoris-kūrėjas A. 
Padolskis iš Paris, Ont., pranešė, kad 
rengėjams per SLA gegužinę liepos 
20 d. įteiks vertingą dovaną. Yra ir 
daugiau pasižadėjusių aukoti. Apie 
visus geradarius bus paskelbta viešai 
padėkoje. Iš kiekvieno gauta auka 
ir geri atsiliepimai stiprina rengėjų 
ryžtą.

Šiais metais Hamiltono SLA 72 
kuopa vien tik Kanados Lietuvių 
Fondui įneš dešimtą šimtinę ir du 
kartus tiek per savo keliolikos metų 
veiklą yra paaukojusi lietuviškiems, 
kultūriniams bei politiniams reika
lams.

Be abejonės, didžiausias nuopel
nas priklauso visuomenei, kuri re
mia šią veiklą, ir lietuviškai spaudai, 
kuri spausdina korespondencijas.

SLA 72-ros kuopos vardu kviečia
me geros valios lietuvius gausiai 
dalyvauti a.a. A. Kalinausko vardo 
įamžinimo iškilmėje liepos 20 d. A. 
Padolskio sodyboje, Paris, Oflt.

J. Šarapnickas, 
SLA 72 kuopos pirm.

PAVERGTŲ TAUTŲ OLIMPIA
DA. Jau artėja Maskvos olimpiada, 
bet sovietų pavergtos tautos nelei
džiamos dalyvauti po savo valstybės 
vėliava, šiais metais daug tautų ne
dalyvaus Maskvos olimpiadoje, pro
testuodamos prieš sovietų politinius 
veiksmus.

Toronte susiorganizavo ukrainie
čių, lietuvių, latvių ir estų bendruo
menės ir nutarė surengti Laisvės 
Olimpiadą, čia dalyvaus šių tautų 
žmonės, gyvenantys Š. Amerikoje. Ši 
olimpiada įvyks Etobicoke Olim- 
pium, Centennial Park, Etobicoke, 
š.m. liepos 4-6 dienomis. Liepos 3 d. 
bus banketas, ruošiamas Ukrainiečių 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperaty vas TALKA
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M IL6 1830 Main Streež E., tel. 544-7125 L8M
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $7 4,000,000.

Centre, liepos 4 d. — oficialus olim
piados atidarymas, o liepos 5-6 d.d.
— įvairios sportinės varžybos.

Dalyvaujančios tautybės dabar 
įtemptai ruošiasi. Kiekviena jų daly
vauja lėšų telkime. Lietuvių bend
ruomenės jau platinami olimpiados 
loterijos bilietai. Loterijos laimikiai: 
Kelionė į Nassau dviem asmenim, 
spalvota televizija, du 10-ties greičių 
dviračiai. Norintieji daugiau infor
macijų apie olimpiadą arba įsigyti 
loterijos bilietų prašomi skambinti: 
Daliai Trumpickienei 383-3540 Ha
miltone arba olimpiados informaci
jos būstinei Toronte (416) 534-1444.

KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖS 
suvažiavimas įvyko Hamiltone ba
landžio 26-27 d.d. Hamiltono šaulių 
kuopa šį suvažiavimą globojo ir šeš
tadienio vakare suruošė vakarienę 
bei koncertą. Programą atliko Mont- 
realio Aušros Vartų vyrų oktetas. 
Koncertas buvo puikus ir manome, 
kad juos vėl kada nors išgirsime. 
Sekmadienį Aušros Vartų šventovėje 
atlaikytos iškilmingos pamaldos, da
lyvaujant visų suvažiaviman atvyku
sių kuopų vėliavom. Hamiltono šau
lių kuopa dėkinga prel. dr. J. Ta- 
darauskui už gražų pamokslą ir 
auką.

ŠAULIAI RENGIA tradicines Jo
nines birželio 22 d. medžiotojų ir 
žūklautųjų klubo šaudykloje. Pradžia
— 12 v. Bus laužas, programa, lote
rija, prizinis šaudymas, geras mais
tas ir grynas oras. Kviečiami atsi
lankyti visi iš arti ir toli.

Patikslinimas. Mirusio šaulio Vla
do Kunkulio laidotuvėse dalyvavo 
ne veteranų, bet šaulių vėliava ir 
karstą nešė uniformuoti šauliai. Ad.

e Tragiška mūsų istorija, kaip 
tragiškas teisybės susidūrimas su ne
teisybe, kuriame neteisybė laimi 
prieš teisybę vien dėlto, kad ana fi
ziškai galingesnė. DR. J. GIRNIUS
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MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
reg. pensijų fondo 
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

4% 
10% 
10% 
10% 

1014%

13%
14%

JA Valstybės
VLIKO PIRM. DR. K. BOBELIS 

gavo Baltuosiuose Rūmuose kovo 13 
d. parašytą specialaus prez. J. Carte- 
rio asistento etniniams reikalams S. 
R. Aiello raštą, kuriuo atsiliepiama 
į J. Carteriui kovo 31 d. nusiųstą 
“Baltiečių atsišaukimą”. Jame pa
brėžiama, kad dabartinė JAV vy
riausybė nepripažino ir nepripažįsta 
neteisėto Baltijos respublikų įjungi
mo į Sovietų Sąjungą 1940 m. ši 
politika yra principas, pagal kurį 
atmetamas tarptautinių sienų pakei
timas jėga. Pasak S. A. Aiello, Mad
rido konferencijoje bus pareikštas 
JAV susirūpinimas Baltijos valstybė
mis ryšium su Helsinkyje įsiparei
gotomis žmogaus teisėmis ir laisvu 
tautų apsisprendimu.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS “Lietuvių Žinių” biule
tenis praneša, kad po 38 metų trem
ties Sibire ir kitose Sovietų Sąjun
gos vietovėse mirė gen. S. Raštikio 
brolis Andriejus Raštikis. Sibiro 
tremtyje taipgi esanti palaidota ir 
jo žmona, vienas suaugęs sūnus. Si
bire žuvo gen. S. ir E. Raštikiu vie- 
nerių metų dukrelė, jų abiejų tė
vai, E. Raštikienės brolis dail. Ado
mas Smetona. Kiti Raštikiu giminės 
dar ir dabar tebeskursta Sibiro trem
tyje, neturėdami teisės grįžti Lietu
von.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ SĄJUNGOS centro komite
tas kovo 31 d. išsiuntinėjo laiškus 
viso pasaulio krikščionių demokra
tų partijoms, prašančius kelti spau
doje ir priminti savo šalių vyriausy
bėms dabartinę Lietuvos bei kitų 
sovietų okupuotų tautų būklę. Prie 
laiško buvo pridėta prof. B. Kasto 
studija “The Lithuanian Strip in So
viet-German Secret Diplomacy 1939 
— 1941”. Pirmas atsakymas gautas 
iš N. Zelandijos krikščionių demo
kratų. Jie pažadėjo to laiško kopijas 
perduoti visiems N. Zelandijos mi- 
nisteriams ir parūpinti prof. B. Kaslo 
studiją, jei jos būtų pageidaujama.

NAUJASIS JAV VALSTYBĖS 
SEKR. E. MUSKIE su savo palydo
vais gegužės 18 d. buvo atvykęs į 
pamaldas lietuvių pranciškonų vie
nuolyne Kennebunkporte, Maine 
valstijoje. Tą dieną pamoksle buvo 
prisimintos sovietų pavergtos tautos, 
ypač jų kankinama Lietuva. Po Mi
šių svečias buvo pasveikintas pran
ciškonų vardu. Jis jau daug metų 
lanko lietuvių pranciškonų koplyčią; 
salėje jam keliskart buvo suruošti 
pagerbimai. Lankymosi tradiciją ža
da tęsti ir pradėjęs atsakingas JAV 
valstybės departamento sekretoriaus 
pareigas.

STEIGIAMOJO LIETUVOS SEI
MO 60 metų sukaktį gegužės 15 d. 
savo narių susirinkime Čikagoje pa- 
minėjos Lietuvių Istorijos Draugija. 
Paskaitą apie seimą skaitė dr. B. 
Paliokas. Steigiamojo seimo įstatymą 
1919 m. lapkričio 2 d. paskelbė 
prez. A. Smetona ir min. pirm. E. 
Galvanauskas. Jo nariai turėjo būti 
renkami visuotiniu, lygiu, slaptu bal
savimu. Rinkimuose balsuoti galėjo 
visi piliečiai nuo 21 metų amžiaus, o 
kandidatais galėjo būti nuo 24 me
tų amžiaus. Rinkimai įvyko 1920 m. 
balandžio 14-15 d.d. Juose dalyvavo 
682.291 balsuotojas ir išrinko 112 at
stovų. Seimo atidarymas 1920 m. ge
gužės 15 d. buvo pradėtas vysk. J. 
Skvirecko atlaikytomis iškilmingo
mis pamaldomis Kauno bazilikoje, 
po jų įvykusiu kariuomenės paradu 
Rotušės aikštėje. Pirmasis posėdis 
įvyko Kauno teatre 6 v.v., dalyvau
jant 104 atstovam, Lietuvos vyriau
sybei, Britanijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Latvijos, Estijos svečiams 
bei atstovams, žodį apie krašto val
dymo perdavimą seimui tarė prez. 
A. Smetona. Pirmajam posėdžiui pir
mininkavo amžiumi vyriausia atsto
vė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė- 
Bitė, sekretoriavo jauniausia atsto
vė Ona Muraškaitė. Steigiamojo sei
mo pirmininku buvo išrinktas Alek
sandras Stulginskis, perėmęs ir pre
zidento pareigas.

Brazilija
ATEITININKŲ STOVYKLA Sao 

Paulo lietuvių jaunimui bus sureng
ta liepos 19-28 d.d. Lituanikos sto
vyklavietėje, o jubilėjinė ateitininkų 
vakarienė — birželio 14 d. Brazili
jon liepos 8 d. iš JAV atskris Diana 
Kojelytė, kuri pernai gražiai darba
vosi su vietiniu jaunimu. Stovyklon 
taip pat įsijungs ir Klevelando “Ne
rijos” narė Sigutė Lenkauskaitė, 
Sao Paulo mieste pasiliekanti ilges
nį laiką.

MOTINOS DIENĄ Šv. Kazimiero 
parapija paminėjo specialiomis Mi- 
šiomis, kurios buvo atlaikytos Šv. 
Kazimiero koplyčioje Mookoje, Bom 
Retire ir Vila Anastacio mokyklos 
salėje. Mookoje buvo pagerbta jau 98 
metus amžiaus turinti seniausia pa
rapijos motina Ona Kemeiklienė, 
kuri dar atlieka namų ruošos dar
bus ir pėsčiomis ateina į pamaldas.

Australija
MOTINOS DIENA Australijos lie

tuvių kolonijose buvo paminėta ant
rąjį gegužės sekmadienį pamaldo
mis ir programėlėmis, kurias suren
gė daugiausia savaitgalio mokyklų 
mokiniai. Gražus Motinos Dienos mi
nėjimas gegužės 4 d. įvyko ir sosti
nėje Kanberoje. Jis pradėtas kun. 
P. Martuzo atlaikytomis pamaldomis 
ir šiai progai skirtu pamokslu. Įva
dinį žodį Lietuvių Klube tarė ALB 
Kanberos apylinkės valdybos pirm. 

V. Martišius, paskaitėlę skaitė E. 
Ratienė. Meninę dalė atliko “Balti
jos” tunto skautai, paruošti Rasos 
ir Mindaugo Mauragių, Audronės 
Stepanaitienės. Pirmiausia buvo pa
deklamuota eilėraščių, padainuota 
dainų, pašokta tautinių šokių. Ant
rąją dalį užpildė trumpas I. Regie- 
nės vaidinimėlis “Kaip pasveikin- 
sim mamytes”. Programą atliekan- 
tieji skautukai neturėjo net pilnų 
dvylikos metų amžiaus. Džiaugiama
si, kad scenoje jų buvo 30, o tarp jų 
20 — iš mišrių šeimų. Visdėlto jie 
sugebėjo įsijungti į lietuvišką pro
gramą ir dainomis, ir poetinių žo
džiu. _

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ ruošiasi paminėti 
savo veiklos trisdešimmetį. šia pro
ga PLB valdyba nutarė visą “Pasau
lio Lietuvio” rugsėjo numerį paskir
ti Australijai. ALB apylinkių ir se
niūnijų istorinę medžiagą sutiko su
rinkti ir spaudai paruošti Viktoras 
Baltutis.

Britanija
BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNI

MO SĄJUNGA įsteigta balandžio 19 
d. Mančesteryje įvykusiame suvažia
vime, kuriame dalyvavo 20 jaunuolių 
iš penkių Anglijos lietuvių kolonijų, 
o vienas buvo atvykęs iš Škotijos. 
Suvažiavimui vadovavo Vincentas 
O’Brien ir Aleksas Vilčinskas. Dau
giausia laiko pareikalavo ateities gai
rių nustatymas. Suvažiavimo daly
viai labiau domėjosi socialiniais bei 
kultūriniais reikalais, mažiau — po
litiniais. Nutarta, kad centrinė val
dyba visdėlto pagrindinį dėmesį tu
rėtų skirti tarptautinei veiklai, o 
vietinę veiklą palikti skyriams. Įsi
pareigota palaikyti glaudžius ryšius 
su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga. Visuotinį susirinkimą su pa
ruoštais BLJ Sąjungos įstatais žada
ma sušaukti iki sekančių metų pra
džios Mančesteryje. Sąjungos valdy-' 
bon išrinkti: Franco Bernatavičius, 
Jonas Podvoiskis ir Onutė Verbic- 
kaitė. Jiems paliekama teisė, reika
lui esant, pasikviesti daugiau valdy
bos narių. Sekančią savaitę Londo
ne įvykusiame D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos suvažiavime dalyvavo J. 
Podvoiskis. Jis buvo išrinktas į DB 
LS tarybą kaip BL Jaunimo Sąjun
gos atstovas.

RAŠYTOJAS JONAS AVYŽIUS 
su grupe ekskursantų iš okupuotos 
Lietuvos lankėsi Britanijoje. Gru- 
pėn daugiausia buvo įtraukti meno 
bei kultūros žmonės. Su J. Avyžium 
bei kitais ekskursantais Londone tu
rėjo progą susitikti kaikurie lietu
viai.

LONDONO LIETUVIŲ NAMŲ 
BENDROVĖS valdyba po įvykusio 
suvažiavimo ir rinkimų pasiskirstė 
pareigomis: Jaras Alkis — pirm., 
Zigmas Juras — vicepirm. tvarkan
tis teisinius reikalus, Aleksas Vil
činskas — sekr., Stepas Nenortas 
— finansinių reikalų tvarkytojas, 
Klemensas Tamošiūnas — Lietuvių 
Sodybos, Rimantas Šova — spaustu
vės, Balys Butrimas —• Lietuvių Na
mų.

Vokietija
EUROPINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ 

IR APSISPRENDIMO KONFEREN
CIJOS Šveicarijoje veikianti vokie
čių sekcija, savo būstinę turinti Bon- 
noje, balandžio 24-25 d.d. šioje V. 
Vokietijos sostinėje surengė svarsty- 
bas, susietas su V. Vokietijos nepri
klausomybės atgavimu 1952 m. šiai 
organizacijai priklauso 15 V. Vokie
tijos parlamento (Bundestago) na
rių, keli buvusieji ministerial, am
basadoriai, profesoriai bei kiti žy
mūs visuomenininkai. Svarstybose 
dalyvavo kompetentingi asmenys, V. 
Vokietijos nepriklausomybės proble
mas gvildenę amerikietišku, angliš
ku, prancūzišku ir vokišku požiūriu. 
Iš Šveicarijos sostinės Berno buvo 
atvažiavęs ir Lietuvos diplomatinės 
tarnybos narys dr. Albertas Gerutis. 
Svarstyboms vadovavęs parlamento 
narys dr. C. Jaeger jį pasveikino 
kaip šios organizacijos valdybos na
rį Lucernoje.

VILHELMAS ENDRIKAITIS, bu
vęs Klaipėdos uosto viršininkas, Lue- 
becko senelių slaugymo namuose ge
gužės 5 d. atšventė 90 metų amžiaus 
sukaktį. Jis yra pasižymėjęs Mažosios 
Lietuvos veikėjas, išauginęs lietuviš
ką šeimą, kurios vienas sūnus šiuo 
metu gyvena Čikagoje. Jo pastango
mis 1946 m. Luebecko Vorwerker 
kapinėse buvo pastatytas obelisko 
formos paminklas, prie kurio ir da
bar lietuviai dar susirenka paminėti 
skaudžiųjų savo tautos įvykių. 1975 
m. V. Endrikaičiui buvo amputuota 
visa kairė koja, o 1979 m. — visa de
šinė. Žmona Medic mirė 1975 m. Dėl
to ir teko persikelti į senelių slau
gymo namus, kur judėti jis tegali su 
vežimėliu. Devyniasdešimtojo gimta
dienio proga V. Endrikaitį aplankė 
VLB Luebecko apylinkės valdybos 
pirm. Pranas Kotkis, vicepirm. Van
da Simonienė ir “Europos Lietuvio” 
korespondentas J. Pyragas. Jam bu
vo įteikta gėlių ir dovanėlių. P. Kot
kis sukatuvininką pasveikino visų V. 
Vokietijos lietuvių vardu, padėkojo 
už nuveiktus darbus lietuvybės ba
ruose ir palinkėjo sulaukti šimto me-, 
tų. Luebecko miesto savivaldybė jam 
taip pat atsiuntė sveikinimo diplo
mą, piniginę dovaną ir gėlių puokš
tę. Daug sveikinimų V. Endrikaitis 
gavo iš užsienio, ypač iš Čikagos, kur 
gyvena daug jo bičiulių.



Pirmoji iš trijų vietnamiečių pabėgėlių šeimų, iškviestų Toronto Prisikėlimo parapijos, jau atvyko. Iš kairės: 
parapijos tarybos labdaros sekcijos pirm. dr. J. ČUPLINSKIENĖ, klebonas KUN. A. SIMANAVIČIUS, OFM, ir 
vietnamiečiai, kurie dalyvauja lietuvių pamaldose Nuotr. St. Dabkaus

Nauja Tautos Fondo taryba

Garsusis Australijos lietuvis
Pokario ateivis Truchanas, žuvęs Tasmanijoje kaip jos tyrinėtojas ir tapęs krašto legenda

B. STRAUKAS

Lietuvių tauta istorijos tėk
mėje daug savo iškilių sūnų ne
grąžinamai yra išdalinusi kitom 
tautom. Kaikurie mūsų didieji 
kunigaikščiai, vykdydami eks
pansinę rytų politiką, iki pasku
tinio sūnaus vaiko atidavė sla
vams, kur jie ištirpo svetimos 
aplinkos ir kultūros veikiami. 
Su Vytauto Didžiojo mirtimi 
nutrūkę įpėdinystės teise pa
remtas Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių sosto paveldėjimas, pa
liekant per šimtmečius sukurtą 
plačią imperiją keturiem vė
jam.

Negana to. Slavams atidavė
me visą savo aristokratiją ir 
šviesuomenę už tai iš jų negavę 
jokios padėkos, o tik pasityčio
jimą ir panieką.

Kas iš to, kad pasaulinio mas
to poetai, kaip A. Mickevičius, 
O Milašius, J. Baltrušaitis, gar
susis britų aktorius Gelgaudas 
ir visa plejada garsių vyrų su
sigriaudinę ar nostalgijos grau
žiami vadino save lietuviais, bet 
rašė ir dirbo svetimiesiems jau 
nutraukę gyvąjį ryšį su savąja 
tauta.

Tas pats savųjų talentų išda
linimas vyksta ir šiandien išei
vijoje. Kiek iškilių mokslinin
kų, menininkų ir kitokių talen
tų sutriuškino anglosaksų ir ki
tos tautos!

Savo “duoklę” svetimiesiems 
atidavė ir negausi Australijos 
lietuvių visuomenė, čia neskai
tau tų, kurie, baigę mokslus, 
pasiskubino savo paveldėtas pa
vardes pakeisti “tikrom” aus
trališkom ir nutraukė ryšius su 
savo tautiečiais ir tauta. Jų lyg 
ir nebūta. Iš tiesų jų jau ir nė
ra. Tai minkšto nugarkaulio pa
mėklės, “mirusios sielos”, o ne 
asmenybės.

Tačiau turime ir šviesių as
menybių, kurios nekaltos, kad 
dėl susidėsčiusių aplinkybių 
buvo atplėštos nuo savo tautos 
ir savo talentus išvystė svetimo
se šalyse.

Jaunas ateivis
Po šio širdgėla dvelkiančio 

įvado šiame rašinėlyje norėčiau 
skaitytojams priminti vieną pla
čiai Australijoj išgarsėjusį lie
tuvį.

1948 m. su pirmąja lietuvių 
ateivių banga į Australijai pri
klausančią tolimąją Tasmanijos 
salą atvyko jaunas lietuvis, di
delis meninės fotografijos en
tuziastas i r keliautojas O. 
Truchanas. Jis, kaip ir mes visi, 
pirmuosius dvejus metus turė
jo atlikti “baudžiavą” Australi
jos valdžiai, o paskui — žinokis.

OLEGAS TRUCHANAS

Kaip padorus vaikinas O. 
Truchanas įsipareigojimą sąži
ningai atliko. Po to jame atgi
mė seniai širdyje rusenusi aist
ra meninei fotografijai ir klajo
nėms. Šiem jo polinkiam nebu
vo geresnės aplinkos, kaip Tas
manijos sala su savo gamtos 
grožiu, augštais kalnais, didžiu
liais miškais, plačiom klampy
nėm — balom, sniegynais, srau
niom upėm ir vešlia augmenija. 
Nors salos plotas ne ką dides
nis, kaip Lietuvos teritorija, bet 
dėl paviršiaus sunkumų, ypatin
gai pietvakarinis jos pakraštys 
iki tol buvo mažai pažįstamas ir 
ištirtas, šis kampas labiausiai ir 
traukė O. Truchaną.

Aistringas tyrinėtojas
Per kelerius metus O. Tru

chanas šį “užsimetusi” užkampi 
kryžkryžiais išvaikščiojo. Pada
rė tūkstančius nuostabių nuo
traukų. Ką matė ir patyrė, rašė 
spaudoje, skaitė paskaitas gam
tos apsaugos organizacijų na
riams ir šiaip visuomenei. La
biausiai O. Truchaną jaudino ži
nia. kad valdžia nutarė pastaty
ti didžiulę užtvanką, dėl kurios 
visiems laikams po vandeniu 
bus palaidotas nepakartojamo 
grožio Peddei’ ežeras su visa jį 
supančia gamta — augmenija. 
Jis susijaudinęs aiškino, kad 
sunaikintą namą galima atstaty
ti, bet sunaikintos gamtos — 
niekuomet.

Matydamas, kad jo ir vienmin
čių pastangos užtvankos staty
bos nesustabdys, karštligiškai 
ši ežerą ir jo aplinką fotografa
vo, tikėdamasis ateičiai išsaugo
ti paskandintus lobius. Bet ko
kia likimo ironija — beveik visi 
negatyvai per didįjį salos sosti
nės Hobarto gaisrą, kartu su O. 
Truchano namu, sudegė! Po 
gaisro O. Truchanas ne tiek 
sielojosi dėl prarastos pastogės, 
kiek dėl negrąžinamai žuvusių 
nuotraukų.

Pavojingoji upė
Kitas Truchano dėmesį at

kreipęs objektas tai Gordon 
River, kuri teka siauru kalnų 
suspaustu tarpekliu, panašiai, 
kaip Amerikos Colorado River. 
Ši upė taip mažai ištirta, jog bu
vo manoma, kad ji vietomis teka 
po kalnais pragraužtais tune
liais. Ši upė išteka iš jau minė
to pietvakarių salos kampo, ku
ris ir iki šiol tebėra retai apgy
ventas. Į šį salos krantą atsimu
ša pietų Atlanto bangos, atke
liavusios tūkstančius mylių nuo 
Argentinos pakraščiu. Dėl tos 
priežasties ši salos dalis pietinio 
pusrutulio žiemos metu (nuo 
gegužės iki spalio mėn. galo) 
pasižymi oro žvarbumu ir gau
siais krituliais. Tai ir atbaido 
žmones čia visam laikui įsikur
ti. Ši vieta taip ir liko iki šiol 
lyg koks gamtos rezervatas.

O. Truchanas, nekreipdamas 
dėmesio į galimus sunkumus, 
nutarė pats šią neramią upę iš
ilgai perplaukti ir ją ištirti. Bū
damas geros sveikatos ir stip
rių muskulų, nusigabeno lengvą 
laivelį ir pradėjo pavojingąją 
kelionę, šis žygis drąsiam ke
liautojui buvo paskutinis: per
plaukęs visą eilę pavojingų rė
vų ir povandeninių slenksčių, 
saugumo sumetimais laikyda
masis arčiau kranto, srovės bu
vo įsuktas po į vandenį įvirtusiu 
medžiu, iš kurio šakų nepajėgė 
išsilaisvinti ir čia buvo rastas 
negyvas (1972).

Filmas ir. leidinys
O. Truchano meilė gamtai ir 

neatlaidūs žygiai sustabdyti

gamtos niokojimui, pagaliau at
kreipė ne tik visuomenės, bet 
ir valdžios dėmesį. O. Trucha- 

■nas tapo šios salos legenda. At
sidėkojant už jo nuopelnus 
gamtos apsaugai, vienas nacio
nalinis parkas buvo pavadintas 
jo vardu. Būrelis jo artimiau
sių draugų (australų) sukūrė 
apie ji filmą, kuris buvo rodo
mas visose Australijos televizi
jos stotyse. Taip pat išleido bio
grafinę knygą, iliustruotą nuos
tabiom jo nuotraukom, kurios 
savo grožiu ir fotomenininko 
vizija primena M. K. Čiurlionio 
tapybą. Knyga pavadinta “The 
World of O. Truchanas”. Ją su
redagavo N. Laird ir Max An
gus. Įvadą parašė N. Laird. Pri
dėtas ir įvado lietuviškas verti
mas. Leidinys — apie 150 psl., 
gražaus formato ir meniškos iš
vaizdos. Jis priklauso tai leidi
nių kategorijai, kuriai surasti 
skaitytoją kaina nėra kliūtis. 
Knygos kaina 25. dol., bet jau 
išparduotos kelios laidos.

Niekas (gerąja prasme) taip 
neišgarsino Tasmanijos vardo 
kaip mūsų tautietis O. Trucha
nas. Jo vardas šioj saloj išliks 
gyvas ilgiem laikam. '

'Tautos Fondo tarybos pirm. 
Jurgis Valaitis, pradėdamas su
važiavimą, Įvykusį gegužės 24 d. 
Kultūros židiny, Brooklyne, pa
brėžė suvažiavimo svarbią reikš
mę. Juk iš tiesų čia bendram 
darbui ir uždaviniui suvažiavo 
Tautos Fondo vadovybė, jos ar
timiausi bendradarbiai, aukoto
jai ir Lietuvos laisvinimo vyk
dytojai. Tai tikrai vertas dėme
sio šios lietuvių visuomenės da
lies vieningumas siekiant to pa
ties ir kartu pačio svarbiausio 
tikslo — Lietuvos laisvės atko
vojimo.

Nuskambėjus Tautos himno 
garsams, kun. L. Andriekus, 
OFM, savo maldoje palinkėjo 
dvasinės stiprybės ne tik suva
žiavimo dalyviams, bet ir jų at
stovaujamiesiems. Lietuvos at
stovas dr. St. Bačkis sveikini
mo laiške palinkėjo visiems lie
tuviams koordinuotis visuome
niniuose darbuose. Gen. Lietu
vos konsulas A. Simutis, svei
kindamas suvažiavimą, tarė: 
“Finansų ministerio postas
krašto vyriausybėje yra pats 
svarbiausias, nes apie jį sukasi 
visi vyriausybės atliekami vals
tybės darbai”. Ta pati analogi
ja tinka ir Tautos Fondui, fi
nansuojančiam VLIKo atlieka
mus Lietuvos laisvinimo dar
bus. JV LB Niujorko apygardos 
pirm. A. Vakselis palinkėjo 
augti ir stiprėti.

Suvažiavime dalyvavo ir 
VLIKo vicepirmininkai —
K. Jurgėla ir Liūtas Grinius. 
Pastarasis suvažiavimą painfor
mavo apie VLIKo darbus, pirm, 
dr. K. Bobelio kelionę P. Ame
rikoje ir apie valstybės depar
tamente sutvarkytą Lietuvos 
diplomatinės tarnybos finansa
vimą.

Suvažiavimo dalyviai gavo 
naujai atspaustą TF statutą lie
tuvių ir anglų kalbomis. Jame, 
be bendrųjų TF sąrangos daly
kų, įjungtas ir LIETUVOS 
LAISVĖS IŽDAS, kurio turtas 
skiriamas išlaisvintai nepriklau
somai Lietuvai. Šio iždo turtą 
sudaro testamentiniai nekilno
jamojo ir kitokio turto paliki
mai, piniginės aukos, brangeny
bės ir kt. Testatorius arba auko
tojas gali pasirinkti kam jo tur
tas nepriklausomoje Lietuvoje 
turėtų būti perduotas — valsty
bei arba kokiai nors institucijai 
bei organizacijai — ligoninei, 
mokyklai, bibliotekai ir pn. Sa-

TF

du 
dr.

vo įnašu Lietuvos laisvės iždui 
kiekvienas lietuvis įamžina sa
vo vardą ne tik TF, bet ir Lie
tuvos istorijoje. Aukos arba pa
likimai TF Amerikoje nurašo
mi nuo pajamų mokesčių (tax 
exempt).

TF pajamų šaltinis yra pla
čioji lietuvių visuomenė. Iš fon
do tarybos pirm. J. Valaičio, 
valdybos pirm. J. Giedraičio, 
ižd. V. Kulpos ir finansų sekr. 
A. Katinienės pranešimų išryš
kėjo geras visuomenės VLIKo 
Lietuvos laisvinimo darbų ver
tinimas, pilnas pasitikėjimas 
TF organizacija, kaupiančia lė
šas VLIKo veiklai.

Iš pateiktos 1979 m. pinigi
nės apyskaitos matyti, kad 1979 
m. sausio 1 d. fonde būta ir ban
kuose padėta — $74,954.63; 
per praėjusius metus gauta — 
$96,151.04; VLIKo darbams fi
nansuoti duota — $59,301.36; 
TF veiklai išleista — $5,962.25; 
tad iš viso išleista — $65,262.- 
61. O 1980 m. pradžiai liko — 
$105,842.06. “Tai geriausias ba
lansas” — pasakė dr. J. K. Va
liūnas, VLIKo garbės pirminin
kas.

Gauta: iš Australijos $4,862.- 
39, D. Britanijos $4,190.00, Ka
nados $29,763.53 (kanadiškais 
doleriais — 35,000.00), JAV 
$47,737.53.

Kanados TF atstovybės pirm. 
J. Vaičeliūnas trumpai papasa
kojo apie jo vadovaujamos at
stovybės pastangas telkiant lė
šas TF, o A. Firavičius, Toron
to atstovybės pirmininkas, ku
ris surenka daugiausia aukų, 
nesitenkino vien savo formaliu 
pranešimu ir tarė visus suva
žiavimo dalyvius jaudinantį pa
triotinį žodį apie lietuvių kan
čias sovietinio ruso okupacijoje. 
Pasak jo, tas tautos kančias ir 
laisvės troškimą nevisi išeivijos 
lietuviai nori suprasti. Jie nei 
savo darbais, nei aukomis nepa
remia laisvinimo darbų.

Suvažiavimas išrinko naują 
TF tarybą iš šių asmenų: A. Fi- 
ravičiaus, J. Valaičio, J. Gied
raičio, L Banaitienės, B. Luko
ševičienės, M. Noreikienės, J. 
Pažemėno, dr. P. Vileišio, A. 
Vakselio, V. Banelio ir J. Au
dėno. Į kontrolės komisiją iš
rinko A. Sperauską, L. Tamo
šaitį ir p. Čempę.

Tautos Fondui rašyti šiuo ad
resu: P. O. Box 21073, Woodha
ven, NY 11421, USA. J. A.
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Toronto studenčių ateitininkių Įžodis Prisikėlimo šventovėje. Iš kairės: V. 
RŪKAITE, R. RUDAITYTĖ. R. GIRDAUSKAITĖ. įžodį priima dvasios vadas 
kun. L. JANUŠKA Nuotr. M. Sungailos

Tėvynė visiems brangi
A.a. Teodoras Bieliackinas — žydų kilmės Lietuvos patriotas

baigė Vytauto Didžiojo Univer
siteto teisių fakultetą ir huma
nitariniame fakultete išklausė 
lingvistikos skyrių. Vėliau stu
dijavo dar chemiją.

1937 m. Bieliackinas iš Lietu
vos išvyko ir, apvažiavęs Skan
dinavijos kraštus, apsilankęs 
kaikuriose Vakarų valstybėse, 
nuolatiniau apsistojo Islandijoj, 
kur toliau ėjo užsibrėžtu gyve
nimo keliu — studijavo.

Jam betęsiant Islandijos sos
tinėje studijas, Lietuvą okupa
vo bolševikai, todėl jis, jau iš 
seniau žinodamas raudonųjų 
“geradarybes”, nes jie po 1917 
m. revoliucijos sušaudė jo mo
tiną, —- į Lietuvą grįžti nebesi
ryžo ir pasiliko toliau gyventi 
Islandijoj. (. . .)

Jau iš anksčiau Teodoras, 
mokėdamas visą eilę svetimų 
kalbų, jų tarpe ir islandų, Reyk
javiko radiofone buvo skaitęs 
daug paskaitų apie Lietuvą ir 
populiarinęs Lietuvos vardą ta
me krašte. Taipogi iš ten siųs
davo plačius savo straipsnius 
mūsų spaudai, daugiausia “XX 
Amžiui”.

Praeitais metais, jau turėda
mas daugybę baisių žinių apie 
kenčiančią ir okupantų žiauriai 
teriojamą savo Tėvynę Lietuvą, 
Bieliackinas ėmė plačiai rašy
ti apie tai vietos demokratiškuo
se laikraščiuose, žinoma, tas 
negalėjo patikti vietiniams ko
munistams ir jų spaudai. Ir, 
kaip Bieliackinas pats savo laiš
kuose rašė: “žinokite, po savo 
straipsnių paskelbimo spaudoje, 
— “išgarsėjau”, o išgarsino ma
ne. . . komunistai.”

Iš komunistų pusės kilo griež
ta reakcija. Jie, žinoma, kaip ir 
“pridera” “padoriam komunis
tų tonui”, jį savo spaudoj išva
dino “fašistu” ir kitais jų prak
tikuojamais epitetais ir reikala
vo, kad Islandijos vyriausybė jį 
visai ištremtų iš to krašto.

Bieliackiną užstojo veik visi 
demokratiniai Islandijos laik
raščiai ir spaudos žmonės. Kilo 
aštri polemika, o tuo pačiu — 
dar daugiau išryškėjo Lietuvoj 
ir visam Pabaltijy bolševikinių 
okupantų vedama priespauda ir 
žmonių teroras. Polemikos 
straipsniuose Reykjaviko demo
kratinė spauda, gindama teisy
bės atstovą Teodorą Bieliacki
ną, kartu pasmerkė raudono
sios diktatūros terorą, kuriuo 
bolševikai, nepaisydami jokių 
žmoniškumo nuostatų, teriojo 
pavergtus kraštus.,

Teodoras Bieliackinas gal 
daugiau, negu kiti iš mūsų, bu
vo nukentėjęs nuo abiejų dikta
toriškų okupantų. Kaip jau mi
nėjome, bolševikai sušaudė jo 
motiną, o naciai — 1944 m. žie
mą iš Kauno išvežė iškankintą 
jo tėvą prof. S. Bieliackiną į 
Auschwitzo konclagerį ir ten 
sudegino krematoriume.

Dabar truputėlį dar norisi 
grįžti prie paties Teodoro Bie- 
liackino asmens. Jis, kaip ir jo 
tėvas, buvo visiškai sutapęs su 
lietuvių tauta. Teodoras, nors 
dar nebuvo krikštytas, buvo gi
liai sąmoningas ir praktikuojan
tis katalikas. Jis puikiai mokė
jo visus poterius, pasninkų die
nas pasninkaudavo ir lankė baž
nyčią. Besimokydamas tedrau
gavo tik su lietuviais.

Sakyčiau, gal ir menka, bet 
labai būdinga smulkmenėlė, ku
ri puikiai pavaizduoja Bieliac- 
kino tvirtą žinojimą tikėjimo 
tiesų. Kai jam būnant jau uni
versiteto studentu, pasisakė vie
nas “Aušros” gimnazijos aštun
tokas, jog turįs parašyti rašomą
jį darbą apie šv. Augustiną, bet 
turįs labai maža žinių apie šį 
šventąjį, tai Bieliackinas atėjo 
jam į pagalbą. Jis parašė apie 
šv. Augustiną rašomąjį darbą, 
kuris buvo įvertintas. . . penke
tuku.

PRANYS ALŠĖNAS

Perskaitęs “Tėviškės Žibu
riuose” Aldonos Gailiuvienės 
gautus laiškus iš Jeruzalės, ku
riuos parašė buv. kaunietis Z. 
Čėsna, pagalvojau, jog buvo 
Lietuvoje daug nuoširdžių 
draugų žydų, kurie, kaip ir mes, 
sielojosi ir tebesisieloja gimto
jo krašto likimu, čia noriu pa
kartoti dalį savo paties parašy
to nekrologo, kuris buvo iš
spausdintas “Tėviškės Garse” 
65 nr. 1947 m. kovo 27 d.

. . . Štai, prieš mano akis gu
li sukrečiantis laiškelis iš toli
mos Islandijos, gautas oro paš
tu, kuriame pranešama, kad 
Teodoro jau nėra gyvųjų tar
pe. . . Jis atsigulė amžinam po
ilsiui jūrų skalaujamo krašto 
sostinės kapinėse.

Laiškelio autorė — Teodoro 
sužadėtinė Svava. Ji trumpame 
savo pranešime rašo: “Aš turiu 
Jums pranešti liūdną žinią, kad 
š. m. vasario 17 d. Reykjaviko 
St. Joseph’s ligoninėje, po 
trumpos ligos, apsikrikštijęs ir 
aprūpintas šv. Sakramentais, 
mirė Teodoras Bieliackinas. Jis 
susirgo inkstų uždegimu (ne
phritis), ir toji liga buvo jo mir
ties priežastimi. Teodoro palai
kai vasario 22 d. palaidoti Reyk
javiko katalikų kapinėse”.

Teodoras Bieliackinas buvo 
garsaus mūsų profesoriaus, dir
busio VDU teisių fakultete, sū
nus. Jis gimė 1907 m. Kaune,

Ontario Welcome House 
persikėlė

į 454 University Ave, pietvakarinis Dundas ir University 
gatvių kampas,

Ontario Welcome, House yra naujai atvykusių į metro
polinį Torontą centras. Jo informacijos tarnyba:
□ padeda užpildyti viešosios gerovės ir sveikatos pra
šymų blankus
□ teikia informacijas apie gyvenimą, darbus ir švietimą
Ontario provincijoje
□ padeda paruošti dokumentus Įdarbinimui
□ pagelbsti surasti bendruomenės ir valdžios Įstaigas

birželio 9 dieną
guage). Kalbos mokykloje yra vaikų darželis studentų 
vaikams, kurie taip pat mokomi anglų kalbos.

Ši programa pradės veikti nuo birželio 1 1 dienos.

Vertimų tarnyba
^Ontario Welcome House parūpina vertėjus, jei reikia 

išversti į anglų kalbą Įdarbinimo arba mokslo baigimo 
dokumentus.

Ontario Welcome House patarėjai kalba 16 kalbų
Šalia anglų ir prancūzų kalbų, patarėjai kalba ara

biškai, kinietiškai, čekiškai, vokiškai, graikiškai, ita
liškai, vengriškai, ispaniškai, portugališkai, rumuniškai, 
rusiškai, serbo-kroatiškai, vietnamietiškai ir laosiškai.

Anglu kalba kaip antroji
Ontario Welcome House turi programą, vadinamą 

"Anglų kalba kaip antroji" (English as a Second Lan-

Ontario Welcome House tarnybos
Štai telefonų numeriai Ontario Welcome House tar

nybų: informacijos 965-3021, kalbų mokyklos 965-2365, 
vaikų darželio 965-9923, daugiakalbė sekcija, vertimų 
biuras 965-1458.

Visi pasiruošę jums padėti.

Reuben Baetz, 
Minister of Culture 
and Recreation
William Davis, Premier

■ Ontario

tI
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AURELIJA BALAŠAITIENĖ

D. Britanijos laivas “Cunard”, 
išnardęs Karibų jūros vandenis 
tarp Puertoriko ir Venecuelos, 
šviesų balandžio 14 d: rytą nu
leido savo inkarą La Guairos 
uoste. Didžiuliame laivo valgo
majame pro apvalius langus ver
žėsi atogrąžų saulė ir žaidė savo 
aštriais spinduliais su žvilgančiu 
stalo sidabru. Dalis keleivių, 
skubiai ištuštinę kavos puodu
kus, spraudėsi Į ketvirtąjį denį, 
kuriame kelionių vadovai gru
pavo turistus išvykai į Karako 
miestą ir apylinkes.

Prieš išvykdama į kelionę Ka
ribų jūros atogrąžų salų link, 
parašiau trumpą laiškutį žurna
listei Jūratei Statkutei de Rosa
les, kuriame pranešiau savo at
vykimo laiką ir išreiškiau pagei
davimą, kad man būtų malonu, 
jei kas nors iš Venecuelos lietu
vių galėtų su manimi praleisti 
keletą valandų. Taigi neskubė
jau su pusryčiais, nes nebuvau 
tikra, ar kas nors yra atvykęs į 
prieplauką. Į savo laišką nega
lėjau gauti atsakymo — buvo 
parašytas tik keletą,dienų prieš 
išvykstant į Puertoriką.

Pagaliau per garsintuvą švel
nus moteriškas balsas pranešė, 
kad norintieji vykti į Karaką ga
li pasinaudoti antrojo denio iš
ėjimu. Truputį nerami nusku
bėjau į elevatorių iš penkto 
augšto. Buvau pasiruošusi rody
ti pasą ir leidimą išlipti iš laivo. 
Prie laukiamosios salės durų 
stovį du uniformuoti Venecue
los pasienio valdininkai į mane 
net nepažvelgė ir tęsė tarpusa
vio pokalbį.

Pastebėjusi siaurą koridorių, 
vedantį nežinia kur, skubėjau 
toliau. Pagaliau atsidūriau dide
liame tuščiame kambaryje, ku
rio gale tarpdury prie užtvaros 
stovėjo augštas lietuviškos iš
vaizdos vyriškis ir moteris. “Po
nia Balašaitiene!” — garsiai 
šūktelėjo Aleksandra Vaisiūnie- 
nė, man dar nespėjus susiorien
tuoti kas atvyko manęs pasitikti. 
Pasisveikinome lietuviškai, šil
tai, lyg būtume seni pažįstami. 
Julius Vaisiūnas ir Aleksandra, 
žurnalistė ir Venecuelos lietu
vių veikėja, manęs laukė apie 
valandą . . . “Ponia Jūratė iš ry
to labai užimta, todėl mudu Jus 

( nuvešime į jos namus”, man pa- 
' aiškino p. Vaisiūnienė.

Į sostinę
Sėdome į Vaisiūnų automo

bilį ir pasileidome Karako link 
nauja autostrada, kuria vene- 
cueliečiai labai didžiuojasi. Ji 
plati, vingiuota, eina per kalnus, 
išvesta ilgais tuneliais. Judėji
mas nepaprastai didelis. Sunk
vežimiai, automobiliai, benzino 
tankai, triukšmingi motociklai 
lekia dideliu greičiu, sukasi, 
kryžiuojasi . . . Jei mes skun
džiamės judėjimo keblumais š. 
Amerikoje, tai Venecuelos 
greitkeliais aš bijočiau vairuoti. 
Tačiau pastebiu, kad vairuoto
jai yra labai mandagūs: paro
džius krypties keitimo signalą, 
užleidžia kelią. Vingiavomės, 
važiavom pro tunelius, kol pa
galiau pasirodė Karako miesto 
vaizdai. Tačiau ir jie vis pra
nykdavo, nes visas didžiulis 
miestas, pastatytas slėnyje tarp 
dviejų kalnų grandinių, beveik 
neturi lygumos. Gatvės staigiai 
kyla į viršų, leidžiasi, sukasi, 
pinasi net galva svaigsta.

J. Vaisiūnas įgudusiai, bet ga
na dideliu greičiu, vairuoja au
tomobilį, o p. Aleksandra ir aš 
vedame gyvą pokalbį, nors ma
no žvilgsnis godžiai geria nau
jus vaizdus. Pažįstame viena ki
tą tik iš spaudos, tačiau iš karto 
atrodė, lyg būtume senos pažįs
tamos. “O dabar sakyk man, kur 
sukti.” į žmoną kreipėsi J. Vai
siūnas. Ponia ramiai ir tiksliai 
nurodo kelią, žvilgčiodama į 
ranka padarytą planą. “Mes va
žiuojame pirmą kartą į naujus 
Jūratės de Rosales namus. Visą 

Susitiko Venecueloje trys žurnalistės: A. Vaisiūnienė, A. Balašaitiene, Jū
ratė Statkutė-de Rosales

šeima neseniai persikėlė į nau
ją priemiestį.”

Dangoraižiai ir lūšnos
Stebiu P. Amerikos didmies

čio vaizdus. Modernaus gyveni
mo pasekmės matomos visur — 
judėjime, architektūroje, vieš
bučių reklamose, materialinių 
gėrybių išdėstyme parduotuvių 
vitrinose. Išryškėja P. Ameri
kos miestams būdingi kontras
tai: dangoraižių artumoje neap
sakomas skurdas, lūšnos ir 
šiukšlės. Vingiuoto greitkelio 
vienoje pusėje net per kelis ki-‘ 
lometrus nusitęsia stati kalno 
pašlaitė, kurios visas šonas nu
barstytas šimtais skardinių 
lūšnų, šiukšlės metamos į. pa
kalnę ar visai šalia lūšnos. Vaiz
das graudus. “Čia gyvena primi
tyvūs čiabuviai, kurie naudoja
si visiška laisve. Jie nemoka nei 
už elektrą, nei už vandenį, nei 
jokių kitų mokesčių. Toks jų 
gyvenimo būdas. Jie kitaip gy
venti nenori. Tose lūšnose turi 
televizijos aparatus, elektrinius 
namų apyvokos reikmenis. O po 
darbo vakarais pro čia sunku 
pravažiuoti, nes jie sustato savo 
automobilius”, aiškina p. Vai
siūnienė.

Kaip pilyje
Pagaliau atsirandame prie

miestyje, ir automobilis sustoja 
ties augštais, užrakintais var
tais, už kurių kyšo naujas rau
donas stogas. Pasibeldę girdi
me užrakto girgždėjimą. Mus 
pasitinka Jūratė Statkutė de Ro
sales su sauja raktų, kaip vidur
amžių pilies šeimininkė. Ir su 
ja pasisveikinu kaip su sena pa
žįstama. Esame erdviame, kvad
ratų raštais grįstame kieme, ku
rio priekyje, prijungtas prie na
mo, stovi didelis kelių automo
bilių garažas. Iš kairės pusės į 
namą veda augšti, lenkti laiptai. 
Ant. platformos ties priekinėmis 
durimis sėdi didelis šuo. Mane 
abejingai apuostęs, daugiau ne
bekreipė dėmesio. Įeinu į vidų 
ir esu maloniai nustebinta mo
dernia Venecuelos architekto 
statyba: namas pastatytas pagal 
šeimos pageidavimus ir klimati
nes sąlygas. Pastebiu, kad kai- 
kurių sienų viršus yra kiauras, 
skylėtas, su šimtais keturkam
piškų langelių be stiklo. Kaikur 
išlaukinė siena nesiekia stogo. 
Tai sudaro natūralų oro vėsini
mą, ir visą laiką jaučiasi maloni 
trauka. Namo centre — moder
ni virtuvė pagal visus paskuti
nius reikalavimus nuo elektri
nio šaldytuvo iki automatinės 
indų plovimo mašinos. Kampu
tyje ties plyta — televizijos pri
imtuvas. Ant šaldytuvo iškabin
ta darbotvarkė: visi šeimos na
riai turi vieną dieną savaitėje 
atlikti įvairius namų apyvokos 
darbus. Su malonumu skaitau 
vardus: Luis, Šarūnas, Rimas. 
Saulius . . . Salone ant stalo 
— krūva lietuviškos spaudos, 
ant sienos kabo dvejos kleve- 
landiečio Prano Neįmano gamy
bos lietuviškės kanklės, staklės 
su pradėtu lietuvišku audiniu, 
Romo Viesulo tapytas Jūratės 
de Rosales portretas. Jaučiuosi 
kaip lietuviškoje saloje. Saulius 
ir Rimas mandagiai pasisveiki
na, o Šarūnas man įteikia glėbį 
Venecuelos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos šapirografuoto leidi
nio kurio 1 nr. pasirodė kovo 
mėnesį; leidžiamas lietuviškai 
ir ispaniškai. Smulki ir gausi 
informacija rodo gyvą Venecue
los jaunimo judėjimą.

Negaliu atsistebėti Rosales 
sūnų lietuviškumu. Vienas jų 
išskubėjo į mokyklą su knygų 
krepšiu, ant kurio matėsi di
džiulė lietuviška trispalvė. Vie
nas jų studijavo JAV, o jaunes
nysis mokėsi metus Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje. Dvy
nukai (Saulius ir Rimas) eina į 
specialią eksperimentinę gimna
ziją, į kurią gali patekti tik ne
paprastų gabumų jaunimas.

(Bus daugiau)

Montrealio “Gintaro” šokėjai koncerto metu Filadelfijoje ir Pottsvillėje

Sovietų kalinami lietuviai
1. Abraminas Vytas, g. 1935 m., 

nuteistas 1955 m., bausmė 25 m., ka
linamas Mordovijos kone. stov. 385/ 
19.

2. Astrauskas Antanas, kalintas 
Mordovijos kone, stov., 1974 m. pa
sirašęs bendrą pareiškimą tautybių 
sovietui.

3. Babičas Vaclovas, sūnus Mato, 
gimęs 1917 m. Darbutų k., Raseinių 
raj., buvęs apylinkės partizanų gru
pės vadas, 1945 m. pasitraukęs dir
bo Radviliškio raj. sovietiniame Po
ciūnų ūkyje arklininku. Suimtas, 
tardymų parodymai iš 1963. II. 4 
paskelbti bolševikų spaudoje.

4. Bagdonas Povilas, g. 1917 m., 
nuteistas 1957 m., bausmė 25 m., 
kalinamas kone. stov. 17.

5. Baltrūnas Antanas, g. 1907 m., 
buvęs policininkas, Papilė, Šiaulių 
apsk., 1967. I. 14-17 nuteistas 13 m., 
kalinamas Mordovijos kone. stov. 19.

6. Baranauskas Stasys (pagal 
ELTOS 1980, nr. 1 psl. 217 — Ka
zys), už partizaninę veiklą 1971 m. 
nut. 10 m., kalinamas Permės srit., 
Kučino kone. stov. 389/36.

7. Beranskis Kazys, g. 1917 m., nut. 
1969 m., bausmė 15 m., kalinamas 
Mordovijos kone. stov. 19,

8. Biržys Povilas, g. 1901 m., nut. 
1959 m., bausmė 25 m., kalinamas 
Mordovijos kone. stov. Rusijoje.

9. Buknys Kostas, kalintas kone, 
stov. Rusijoje.

10. Burbulas (Bubulas?) Stepas, 
kalintas kone. stov. Rusijoje.

11. Burbulis Antanas, g. 1917 m., 
nut. 1969 m., bausnlė 15 m., kalina
mas Mordovijos kone. stov. 19.

12. Dapšienė Zinaida, Vilnius, eks
perimentinio metalo staklių-prietai- 
sų skyr. programuotoja, 1978. V. 30 
suimta, apkaltinta antisovietinės lite
ratūros platinimu ir šantažavimu, 
1978. XI. 17 nuteista 4 m.

13. Daujotas I., Jonava, Kauno 
aį>s., 1976. X. suimtas, 1977. XI. 28 
nuteistas 5 m., išvežtas į kone, sto
vyklą.

14. Deksnys Antanas, kalintas kone, 
stov. Rusijoje.

15. Džiugis Antanas, g. 1914 m., 
nut. 1965 m., bausmė 15 m., kali
namas kone. stov. 36.

16. Gaidys Alfonsas, kalintas kone, 
stov. Rusijoje.

17. Gajauskas Balys, s. Jono, g. 
1926. II. 24 Vygrelių k., Vilkaviškio 
raj., už partizaninį veikimą 1948 m. 
Šiauliuose suimtas, 1948. IX. 18 nu
teistas 25 m., kalintas Mordovijos 
kone. stov. Išleistas 1973. V. 3. Grįžo 
į Kauną, gyveno su motina, dirbo 
elektros monteriu. 1977. IV. 20 vėl 
įkalintas, apkaltintas: a. davęs len
kų k. knygą “Bolševizmas” kitam; b. 
išvertęs iš rusų į lietuvių k. A. Solže- 
nicino “Gulago salyno” vieną sky
rių; c. sudaręs lietuvių politinių ka
linių sąrašą ir kaupęs partizaninio 
judėjimo dokumentus. 1978. IV. 14 
augščiausio Vilniaus teismo nuteistas 
10 m. griežto režimo lageriu ir 5 m. 
ištrėmimu. Lietuvos Helsinkio komi
teto narys. Kalintas Mordovijoje 
Sosnovkos lag., nuo 1980. III. 1 per
keltas kitur.

18. Gasiūnas Algirdas, kalintas 
kone. stov. Rusijoje.

19. Gimbutas Justas, g. 1925 m. 
Žemaitijoje, po 1944 m. rusų okupa
cijos partizanas Skuodo apyl., Kre
tingos aps. Suimtas, 1948 m. nuteis
tas 25 m. griežto režimo lageriu, ka
lintas Mordovijos kone. stov. 385/19. 
Per eilę kalėjimų pasiekė šiaurės 
Sibirą, ten dar papildomai nubaus
tas 5 m. Rusų Saugumas pažadais ir 
kankinimais siekė užverbuoti šnipi
nėjimui. 1977 m. Naujųjų Metų su
tikimo vakarą, visus kalinius suva
rius į atitinkamą patalpą, jis padarė 
pranešimą: “Kas šiame popieriuje 
parašyta, tai parašyta tikru mano 
krauju. Aš, Justas Gimbutas, pareiš
kiu, kad jokios tortūros nepalauš ma
no ištikimybės Jėzui Kristui ir Lietu
vai.” Čia pat sargų buvo labai su
muštas ir gavo 6 mėn. karcerio. 1979. 
IV. išleistas grižo į okup. Lietuvą. 
1980. II. 18 suimtas ir II. 28 nuteis
tas 1 metams į pataisos darbo sto
vyklą.

20. Grigas Stasys, g. 1913 m.; 1941. 
VI sukilimo dalyvis, 1967. IX. 28

Kupiškyje nuteistas 15 m., kalina
mas kone. stov. 2.

21. Indrikaš Robertas, kalintas 
kone. stov. Rusijoje.

22. Jakubauskas Kazys, g. 1920 m., 
nut. 1965 m., bausmė 15 m., kalina
mas Mordovijos kone. stov. 385/17.

24. Jaškūnas Henrikas, g. 1927 m., 
1946 m. išvežtas į Intos kone, stov., 
Komi resp., paleistas 1955 m., vėl 
suimtas 1957 m., išv. į Zubovo-Be- 
rucho raj. Mordovijoje, paleistas 
1959 m.; trečią kartą suimtas 1976. 
XII. 22 Jonavoje, Kauno aps., 1977. 
XI. 28 nuteistas 10 m. griežto reži
mo ir 5 m. tremties. Kalinamas: 
431120 Mordovskaja ASSR, Zubovo- 
Poliansky Rajon, pos. Sosnovska, 
Uch. ZhKh 385/1-6.

25. Jauga Antanas, g. 1921 m., buv. 
polic. Papilėje, Šiaulių aps., 1967. 
XI. 17 Šiauliuose nut. 15 m., kali
namas Permės kone. stov. 389/35.

26. Juucys Juozas, g. 1915 m., su
imtas 1971 m., nuteistas 12 m., kali
namas Permės kone. stov. 389/35.

27. Jurevičius Mečislovas, buv. 
partiz., 1950. V. 29 suimtas, nut. 25 
m. ir 5 m. atimtos teisės; 1956. VI. 
29 amnestuotas, 10 m. dirbo Lietu
vos Aklųjų Draugijos gaminių mo
kymo kombinate Šiauliuose; 1975. I. 
10 iš darbo atleistas, buvo zakristi
jonu Šiauliuose; 1979. VIII. 23 da
lyvavo demonstracijoje Maskvoje; 
Lietuvos Helsinkio grupės narys. 
1980. II pradžioje suimtas.

28. Karalius Jonas, 1941. VI suki
limo dalyvis, 1967 m. Kupiškyje nut. 
25 m., kalinamas Permės kone. stov. 
33.

29. Korsakas Antanas, g. 1908 m., 
nut. 1967 m. (kitomis žiniomis 1963 
m.), bausmė 15 m., kalinamas Mor
dovijos kone. stov. 385/19.

30. Kuržinskas Jonas, kalintas Per
mės srit. kone. stov. 389/35.

31. Kvarciejus B., kalintas Per
mės srit. kone. stov. 35.

32. Lapienis Vladas, s. Antano, g. 
1906. VI. 6, ekonomistas, baigęs Vil
niaus univ., vedęs, pensininkas, 1979. 
X. 19 suimtas už laikymą “antitary
binės” literatūros, už platinimą “L 
KB Kronikos”, A. Solženicino “Gu
lago salyno” I d., Vilniuje 1977. VII. 
25 nuteistas 3 m. ir 2 m. tremties. 
Kone, stovykloje už negalėjimą at
likti sunkių darbų du kartu baus
tas karceriu. Adresas: Mordovskaja 
ASSR, Stancija Potma, P/O Lesnoi, 
Uch. ZhKh 385/19-2.

33. Lauraitis Stasys, g. 1907 m., 
nut. 1970 m., bausmė 12 m., kalina
mas Mordovijos kone. stov. 19.

34. Leikus Juozas, g. 1914 m., ats. 
kpt., 1971 m. nut. 15 m., kalinamas 
Mordovijos kone. stov. 19.

34. Leikus Juozas, g. 1914 m., ats. 
kpt., 1971 m. nut. 15 m., kalinamas 
Mordovijos kone. stov. 19.

35. Matulionis Jonas-Kastytis, 1978- 
79 m. laikotarpyje suimtas ir nu
teistas.

36. Maželskis Jurgis, g. 1912 m., 
nut. 1965 m., bausmė 15 m., kalina
mas kone. stov. 17 A.

37. Meškinas Albertas, nut. 15 m., 
kalintas Permės srit. kone. stov. 35; 
1974 m. ten sirgo širdies liga, vidu
rių žaizdomis ir kraujoplūdžiu, ane
mija.

38. Mikailionis Juozas, kalintas 
kone. stov. Rusijoje.

39. Mitrikas Vladas, g, 1910 m., 
nut. 1955 m., bausmė 25 m., kali
namas kone. stov. 36.

40. Morkūnas Stasys, g. 1913 m., 
ats. karininkas, buv. partizanas, nut. 
1965 m., bausmė 15 m., kalinamas 
kone. stov. 36.

41. Mosteika Aleksas, kalintas 
kone. stov. Rusijoje.

42. Namcevičius Motiejus, nut. 15 
m., kalintas Mordovijos kone. stov. 
385/19.

(Bus daugiau)

Nekalbėkite apie mano iškeliavi
mą raudančiomis širdimis, — užsi
merkite ir matysite mane su jumis 
nuolatos. KAHLIL GIBRAN

Šį pavasarį jį buvo pagriebęs 
smarkus gripas ir ilgai kankino. 
Apie dvidešimt dienų negalėjo 
aukoti nė šv. Mišių, nes širdis 
perdaug plakė. Išgąsdintas jo 
paties aprašyto dijakono A. Li- 
šausko staigios mirties, po At
velykio su vysk. Deksniu iške
liavo iš Romos į Frankfurtą pa
grindinai patikrinti sveikatos, 
ypač dėl augšto kraujo spaudi
mo. Prašė neskubėti su atsaku 
i jo balandžio 12 d. laišką, nes 
“tenai gal iki gegužės pabaigos 
pabūsiu. . . Vėliau parašysiu, 
kaip man seksis ir ką pasakys 
daktarai”. Drauge užsiminė, 
kad parašyčiau' ką nors “Krivū
lei”, kurią žadėjo redaguoti. De
ja, balandžio 30 d. gavau tele
gramą, kad tos dienos rytą mi
rė mons. Klemensas Razminas.

Kunigų seminarijoje
Susitikau su neužmirštamu 

draugu Klemensu (gim. 1912. 
XI. 8 Lašinskių km., Kelmės 
par.) 1931 m. rudenį, kai, baigę 
gimnaziją, susidūrėme Kauno 
kunigų seminarijos slogiame, 
skliautais apgaubtame korido
riuje. Man rūpėjo aplankyti vy
resnį brolį, kuris pažadėjo su
šelpti, bet vieno į miestą jau ne
išleido. Pakalbinau Klemensą, 
ir jis mielai sutiko. Tačiau tą 
pirmąją dieną sudarėme suokal
bį ir išsiskyrėme: jis nužygiavo 
pas savo gimines. Abu grįžome 
sutartą valandą, susitikome prie 
Baltosios Gulbės (rotušės) ir 
drauge peržengėme seminarijos 
slenkstį.

Metai riedėjo. Rimtą, griežtą 
rektorių prel. J. Maironį, miru
sį sekančią vasarą, pakeitė prel. 
Pr. Penkauskas, kurio valdžią 
jautėme prefekto kun. dr. Pr. 
Venckaus metodo — “mylėk 
kaip dūšią, krėsk kaip grūšią” 
— disciplinoje. Mūsų sielas for
mavo monotoniški dvasios tėvo 
kun. J. Aleknos mąstymai ir il
gos konferencijos. Į mūsų jau
nus protus pylė mokslo žinias 
ark. J. Skvireckas, prelatai K. 
šaulys, B. Česnys, A. Grigaitis, 
kunigai P. Malakauskis, M. 
Merkelis, J. Meškauskas, St. 
Gruodis, o taipgi prof. St. Šal
kauskis ir Pr. Dovydaitis. Ta
čiau norėjome daugiau dvasinio 
gyvenimo pratybų ir su Kle
mensu įsijungėme į pusiau slap
tą saviauklos draugiją: svarstė
me asketikos pagrindus, raštiš
komis nuorodomis kėlėme vieni 
kitų ydas bei tobulumus, vengė
me partikuliarizmo, stengda
miesi neprisirišti prie vieno 
mėgstamo draugo, o išsikalbėti 
ir su pirmu sutiktuoju.

Klemensas buvo gyvas, links
mas, populiarus, draugiškas, vi
sų mėgstamas. Teologiją studi
javo rimtai, atsidėjęs. Daug 
skaitė, šį tą rašinėjo. Mėgo pa
klūpoti prie altoriaus, rimtu 
susimąstymu apvaldyti veržlią 
prigimtį. Laikėsi seminarijos 
tvarkos, jokių nesusipratimų su 
vadovybe neturėjo.

Sielovados laukuose
1936 m. birželio 21 d. ark. J. 

Skvireckas įšventino mus kuni
gais. Atvažiavęs šv. Petro išva
karėse į Jurbarką mano primi
cijų, lengvu paslaugumu, nusi
žeminimu bei draugiškumu su
žavėjo namiškius: šoko į talką, 
lakstydamas iš kambario į kam
barį, tempė rūgusio pieno puo
dynes iš rūsio. “Jis — tarsi ma
no sūnus!” žavėjosi motulė.

Po savaitės nukeliavome į jo 
tėviškę — Lašinskius. iš ten į 
Kelmės šventovę, skęstančią gė
lėse. Žmonės su meile sutiko sa- 

' vo kunigėlį, užėmę kvapą klau
sėsi giesmių tenoriško vinguria- 
vimo ir mano pamokslo, jog gė
lės suvys ir prasidės kieta tik
rovė, jaučiant visą kunigiško 
kryžiaus svorį.

Kun. Klemenso darbo tikro
vė prasidėjo Tytuvėnuose. Se
nas kanauninkas, linkęs į aristo
kratines manieras, pamilo pa
prastą, paslaugų Žemaitijos sū
nų. Mylėjo jį vaikai, jaunimas. 
Kai geras jo draugas kum A. 
Lapė išsikėlė iš Šiaulių, kun. 
Klemensas ėmėsi naujo, sun
kaus berniukų gimnazijos ir 
mokytojų seminarijos kapeliono 
darbo. Nelengva jam buvo pa
keisti gerą organizatorių kum 
A. Lapę, tačiau, nuoširdumo ir 
meilės gaubiamas, laimėjo mo
kinių ir mokytojų simpatijas.

Vėliau grįžo į vikaro sielova
dos darbą, kuris jo sielai buvo 
artimas. Sėkmingai darbavosi 
Lygumuose, Kurtuvėnuose, vėl 
Tytuvėnuose, Eržvilke ir Radvi
liškyje. Didelį dėmesį kreipė į 
spaudą: platino įvairius laikraš-

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
religijos jėga, ypač tikėjimo j ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be 
tikėjimo į atlygį ir bausmę, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).

A.a. monsinjoras 
KLEMENSAS RAZMINAS

čius, pats Jazmino slapyvardžiu 
talkino, kai redagavau vaikų 
“žvaigždutę”. Tuo metu “Šalti
nėlio” redaktoriumi buvo kun. 
L. Povilonis, dabartinis Kauno 
vyskupas. Būdamas kartu Tėvų 
marijonų spaustuvės adminis
tratoriumi, sudarė sąlygas leisti 
“Mūsų knygynėlio” pigių knyge
lių vaikams serijas. Man teko 
būti knygynėlio redaktoriumi, o 
kun. Klemensas mielai sutiko, 
vikaraudamas Tytuvėnuose, jas 
administruoti ir platinti. Darbas 
sekėsi: 1937 m. išleidome mano 
“Pirmosios Komunijos” antrąją 
laidą 10.000 egz. tiražu.

Tremties baruose
1944 m. rugpjūčio 5 d. karo 

audra nubloškė kun. Klemensą 
į vakarus. Apsistojo Vienoje, 
po metų persikėlė į Innsbrucką, 
gilindamas dogmatines studijas 
Canisianume. Kai po vargingos 
kelionės pusbasis ir apiplyšęs 
atsidūriau Nauene (prie Berly
no), mano mielas draugas paro
dė brolišką nuoširdumą: “Turiu 
dvi poras batų ir dvejus balti
nius, — tad mielai dalinsiuosi”.

Judrų, gyvą, šmaikštų pokšti
ninką kun. Klemensą 1945 m. 
rudenį rimtas, užsidaręs ark. J. 
Skvireckas pasikvietė į Zamsą 
sekretoriumi. Tačiau ir iškilaus 
Ganytojo šešėlyje linksmo bū
do žemaitis nenuleįpo: uoliai 
tvarkė korespondenciją, perra
šinėjo Šv. Rašto pataisytus ver
timus, taisė korektūras, atvan
gos metu trepsėjo šalia solidaus 
arkivyskupo kalnų slėniuose. 
Pamilo Ganytojas darbštų, pa
reigingą, pamaldų sekretorių ir 
jį, šnairavusį į raudoną purpu
rą, 1951 m. balandžio 21 d. pri
statė Pijui XII, kuris jam sutei
kė “Cubicularius intimus Suae 
Sanctitatis” monsinjoro titulą. 
Dar aštuonerius metus asistavo 
arkivyskupui: nusižeminęs ir at
sidavęs jį ligino, slaugė, kol 
1959 m. gruodžio 3 d. užspaudė 
akis.

Kai vėliau viešėjau pas mons. 
Klemensą Romoje, kur buvo įsi
jungęs į Vatikano radijo lietu
viškos laidos tarnybą, išdrįsau 
pajuokauti, prikišdamas “rau
donas sagas” su kitomis “tušty
bėmis”. Mano draugas nesijuo
kė, o skubia žemaitiška tarena 
atšovė: “Jonuk, suprask: pa
klusdamas arkivyskupui ir šv. 
Tėvui, priėmiau šį paaugštini- 
mą, kurio niekuomet nesie
kiau”.

Su gyvu ir rašytu žodžiu
Mons. Klemensas jam taip 

būdingu užsidegimu ir pareigin
gumu ilgus metus rinko, telkė 
Vatikano radijui žinias, pats 
kurį laiką jas skaitė. Savo įsipa

Lietuvių bičiulis A. Ruprechtas, Toronto miesto valdybos narys, kalba Kana
dos vienybės demonstracijoje Nuotr. St. Dabkaus

reigojimų valingai laikėsi, išti
sas valandas prasėdėdamas prie 
stalo. Už guodžiančius viltingus 
žodžius Sibire kentėję lietuviai 
ligšiol tebėra jam dėkingi.

Laikas nuo laiko aplankyda
vo mane Bradforde, vesdamas 
populiarias rekolekcijas, daly
vaudamas įvairiose sukaktyse. 
Kai 1976 m. birželio 21 d. abu 
šventėme 40 metų kunigystės 
sukaktį, vėl pakviečiau apsilan
kyti su gera nuotaika ir lakiu 
žodžiu. “Ačiū už pakvietimą, tik 
prašau programoje mažiausiai 
man skirti dėmesio. Jei bus pro
gos, norėčiau tik tarti trumpą 
žodelį Tavo garbei ir padėkoti 
už laimę kartu švenčiant jubilė- 
jų”, rašė 1976 m. sausio 20 d. 
Paprastų žmonių meilė, drau
giškumas žavėjo mielo monsin
joro širdį. Nusižeminęs mielai 
dalinosi abiejų džiaugsmu.

Augštas kraujo spaudimas, 
niekam nenujaučiant jo pasek
mių, pradėjo rimtai varginti. 
Tačiau nenuleido rankų: išėjęs 
be pensijos į pensiją, griebėsi 
plunksnos. Ypač daug rašė “Tė
viškės žiburiams”, sielodama- 
sis pavergta Lietuva ir tikėjimo 
persekiojimu: “Turiu plačią ko
respondenciją. Nespėju n ė 
“Tž” parašyti, nors turiu me
džiagos. Taigi, nesėdžiu kaip 
“pensininkas” sudėjęs rankas, 
bet ir perdaug nepavargstu. 
Maldoje jungiuosi su Tavimi ir 
Tavaisiais” (1978. IV. 21).

1978 m. vasario mėnesį vėl 
atvažiavo į Bradfordą. Atskrido 
tiesiai iš Frankfurto ligoninės. 
Tų metų žiema buvo kieta. Snie
gas užvertė šalutines gatves ir 
negalėjau naudoti savo “Polo”. 
Per sniegą kapstėmės į švento
vę. Žiūriu, — vienas lekiu, o 
mons. Klemensas, tolokai atsili
kęs, šaukė: “Jonuk, taip nesku
bėk! Kvapo neatgaunu!” O ir šį 
kartą atvežė tiek daug džiaugs
mo, geros nuotaikos, meilės ir 
draugiškumo. Nekreipdamas dė
mesio į savo titulą, pasiraitojęs 
rankoves šveitė apsvilusius puo
dus, plovė lėkštes, dengė stalą, 
krovė ant stalo pavalgą.

Praėjusiais metais vienas 
vysk. A. Deksnys atvažiavo Jo
ninių. Mons. Klemensas, kuris 
niekuomet nesiskundė, labai at
siprašė ir pasiliko Romoję. O 
pasveikino broliškai, šiltai, pri
minęs mudviejų varganą, bend
rą kelią: “Daug svečių pas mus 
atvyksta. Taigi, nuobodžiauti 
netenka, bet už tai trūksta lai
ko ir man ką nors parengti “T. 
Žib.” Todėl suprantu gerai ir 
Tavo vargus. Ypač Tavo šventė 
Tave pavargino”. . .

Į anapus palydint
Niekad poilsio nepažinęs, 

mons. Klemensas visą gyveni
mą skubėjo, bėgo. Skubėjo ir į 
Frankfurto ligoninę.

O man rodos, kad jis ir da
bar kalba visiems, kuriuos taip 
karštai mylėjo:

“Prieikite arčiau atsisveikin
ti su manimi, palieskite mano 
akis besišypsančiomis lūpomis!

Tegu vaikai paglosto mano 
rankas, švelniais, rožiniais pirš
tais!

Tegu seneliai uždeda venomis 
išrašytas rankas ant mano gal
vos ir palaimina!

Tegu nekaltos mergaitės pri
eina artyn, pamato Dievo šešėlį 
mano akyse ir girdi Jo valios 
aidą, lenktyniaujantį su mano 
paskutiniu atsidusimu!”

(K. Gibran)
Iki pasimatymo prie Viešpa

ties sosto, brangus Drauge, 
bendrų vargų Broli, mielas 
Monsinjore Klemensai!
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Išminčiai, nemokšos, kaimiečiai
"Amerika pirtyje" ir jos autorystės klausimo gvildentojo!

Tautiniai lietuviu drabužiai - tikrieji ir sužaloti
ANTANAS TAMOŠAITIS

Tautinių drabužių kilmė
Kiekviena tauta j ieško bei ty

rinėja pačius seniausius savo
sios kultūros šaltinius — pro- 
istorinius, istorinius, parašytus, 
graviruotus paveiksluose, at
vaizduotus daiktuose, tautosa
koje, senų žmonių atminime, 
liaudies dailėje ir t. t. Tyrinė
dami tautinius lietuvių drabu
žius taip pat žvelgiame kuo se- 
niausion praeitin, jieškodami jų 
kilmės ir raidos laiko tėkmėje.

Kai kitos Europos tautos tu
ri neišsemiamus šaltinius, ypač 
istorinių augštojo luomo drabu
žių pavyzdžius, atvaizduotus pa
minkluose, skulptūrose, vazose, 
freskose, paveiksluose, graviū
rose, kilimuose bei gobelenuo
se, — tai lietuvių priešistorinių, 
istorinių ir tautinių-etnografi- 
nių drabužių šaltiniai gana kuk
lūs.

Iš proistorės archeologai at
kasa nemažai įvairiausių žalva
rinių, sidabrinių, geležinių, gin
tarinių papuošalų: segių, karo
lių, kabučių, apyrankių, antkak- 
1 i ų, apgalvių, antsmilkinių, 
smeigtukų ir žiedų. Visi tie sa
vitų pavidalų ir kruopščiai gra
viruotų raštų papuošalai yra II
— XII š. Pagal tuos ornamentus
— papuošalus menininkai ir 
muzėjininkai sudaro to laikotar
pio lietuvių drabužių rekon- 
strukcijas-piešinius.

Istoriniai lietuvių aprangos 
šaltiniai irgi nėra gausūs. Įvai
rūs aprašymai spausdinti anų 
metų leidiniuose yra gan miglo
ti ir negalima susidaryti tiksles
nio vaizdo tų drabužių išvaiz
dos, raštų, spalvų, juoba, kad 
tie aprašymai ar piešiniai dary
ti kitataučių. Nors ten būna už
rašai, kad tai lietuviai, bet kar
tais jie panašūs savo apsirengi
mu Į žydus, rusus, lenkus.

Bene “pirmoji kregždė” lie
tuvių drabužių atvaizdavime yra 
Cesare Vecellio albume (Italija, 
1590 m.). Ten medžio graviūro
se atvaizduotos trys lietuvių fi
gūros, bajoriškos kilmės. Dar 
yra keletas graviūrų XVII ir 
XVIII š. M. Praetorijaus, T. 
Lepnerio ir kitų leidiniuose, 
žymiai daugiau graviūrų, pa
veikslų ir nuotraukų bei pieši
nių ir aprašymų yra iš XIX š., 
ypač mažlietuvių aprangos.

Nemažai piešinių, vaizduojan
čių lietuvių karius, didikus ir 
kaimiečius yra padaręs lenkų 
dailininkas J. Matejko (1838- 
1893), tas pats, kuris nutapė 
Žalgirio mr.ų. Tie jo piešiniai 
yra išspausdinti veikale “Dzieje 
Polski Ilustrowane” I-V t., 
1899-1901. (Daug tautinių lietu
vių drabužių šaltinių ir veikalų 
nurodyta A. ir A. Tamošaičių 
“Lithuanian National Costume” 
veikale, 1979 m.).

Tautinių lietuvių drabužių ty
rinėjime nedaug terandama 
naudos XIX ir XX š. pradžioje 
spausdintuose paveiksluose dėl 
jų neryškumo, eskizinio pobū
džio, ypač dėl raštų ir spalvos 
trūkumo.

Daugelis kitų Europos kraš- 
tų-tautų turi nemažai sodietiš
kos aprangos graviūrų iš gan 
senų laikų, bet jų mokslininkai 
ir menininkai, kurie tyrinėjo 
tautinius drabužius, padėjo į ša
lį seniausius šaltinius, o tauti
nio drabužio pagrindai! paėmė 
ne augštojo luomo aprangą, bet 
sodietiškus XIX š. išeiginius 
drabužius. Tai matome tų tautų 
tautinių drabužių veikaluose ir 
albumuose. Europos tautos su
bruzdo XIX š. įsivesti tautinius 
drabužius, nes pradėta rengti 
tautines dainų, šokių šventes ir 
kitas tautines iškilmes su seno
viškais papročiais, taigi ir tau
tiniais drabužiais.

Namie austi išeiginiai lietuvių 
sodiečių drabužiai

Kristijonas Donelaitis prieš 
250 metų savo poemoje “Me
tai”, pavasario linksmybių daly
je, eiliuotai aprašo, kaip prūsų 
lietuvės rateliais verpia, užtaiso 
stakles, audžia, baltina drobes 
ir kokiems drabužiams tų dro
bių gabalus paskirsto. Taigi, 
jau nuo gilios senovės lietuvės 
sodietės buvo puikios audėjos. 
Kiekvienoje kaimo troboje, pa
vasarėjant ir dienoms ilgėjant, 
nuo ankstyvo ryto iki vėlaus va
karo skraidė tarp metmenų gi
jų šaudyklė ir dundėjo staklės. 
Tada visi sodiečių drabužiai bu
vo tik naminio audeklo.

Ypatingas sodiečių, o ypač 
merginų, dėmesys buvo skiria
mas išeiginiams drabužiams. 
Kaimietės audėjos viena su ki
ta lenktyniavo, kad tik gražiau
sią parėdą išsiaustų ir kuo di
desnius kraičius susikrautų. Vi
sas ištekančių merginų turtas 
ir pasididžiavimas buvo dideli 
kraičiai bei ypač puošnus vedy
binis aprėdas.

Naminio audimo papročiai tę
sėsi Lietuvoje ištisus šimtme
čius. Tais laikais audėjos, nemo- 
kėdamos nei rašyti, nei skaityti, 
sugebėdavo išsiausti ne tik ke
turnyčius ir aštuonyčius, bet 
taip pat audė per 12, 16, 20 ny- 
čių ir dar painesnius audeklus. 
Jų senelės ir motinos būdavo 
pirmosios jų audimo mokytojos.

Audimo tradicijoms tęsiantis, 
naminių audeklų marginiai vis 
gražėjo, raštai ir spalvų deri
niai įvairėjo. Nuo XIX š. vidu
rio ir jo pabaigos namie austi 
išeiginiai drabužiai buvo nepa
prasto puošnumo. Sodietės išmo
ko siūlus dažyti įvairesniais at
spalviais ne tik augalinėmis da- 
žynėmis, bet ir anilino dažais; 
ištobulino audimo būdus, kad 
galėtų vis puošnesnius drabu
žių marginius išsiausti. Be to, 
sodiečių ūkininkavimas vis to
bulėjo, žmonės turtėjo, taigi ir 
merginų kraičiai didėjo.

Pagerėjus sodiečių ekonomi
nei būklei, žmonės pradėjo dai
rytis į pirktinių audeklų drabu
žius. Atėjo persilaužimo laiko
tarpis drabužių madose ir nami
nio audimo sumažėjimas-suny- 
kimas.

Fabrikiniai audeklai braunasi 
į Lietuvos sodžius

Sodiečiai XIX š. pabaigoje 
dainavo Maironio žodžius:

Aš parnešiu tau iš Prūsų
Plieno kardą kietą,
Tau sesele šilko skarą, 
Diržą auksu lietą. . .

Į XIX š. pabaigą vis daugiau 
ir daugiau fabrikinių audeklų 
buvo atvežama iš kitų kraštų į 
Lietuvą, šilkiniai, aksominiai 
“parča” ir visokie raštuotai gė
lėti ploni, lengvi audeklai pa
traukdavo jaunimo akis. Žydai 
ir kitų kraštų keliaujantieji 
pirkliai mainydavo su sodietė
mis moterimis šilkines skepe
taites; dideles gėlėtas skaras į 
javus, kailius, kiaušinius ir ki
tus ūkiškus gaminius. Jaunos 
merginos pirmosios pradėjo nu
traukti senąsias naminio audi
mo tradicijas, ypač pasiturin
čios ūkininkaitės. Jos ne tik iš
eigai, šventadieniui, bet ir ves
tuvėse pasirodydavo pirktinių- 
fabrikinių audeklų drabužiais. 
Pirmiausia išeiginiuose drabu
žiuose išnyko namie austos lie- 
menėlės-kiklikai ir juos pakeitė 
blizgantieji “parča” arba akso
minės šniūravonės, paskui atsi
sakyta lininių marškinių; atsi
rado medvilniniai, vieton mar
gos, raštuotos prijuostės jaunos 
merginos dėvėjo baltą, senesnės 
— juodą su apačioje siuvinėtom 
gėlėm.

Naujos išeiginių drabužių 
mados užkariavo sodiečius. Kai
me buvo sakoma: “Verčiau be 
galvos, negu be mados”. Seno
sios moterys audėjos negalėjo 

atsispirti jaunimui, pasinešu
siam į modernizmą. Lietuvių 
švietėjai, kaip Simonas Daukan
tas, ėmėsi Lietuvos istorijos ra
šymo bei tautos praeities ideali
zavimo, Motiejus Valančius ve
dė kovą su sodiečių girtuoklia
vimu ir skelbė blaivybės idėją. 
Vincas Kudirka, Jonas Basana
vičius kėlė opias politines pro
blemas, rengė dirvą Lietuvos 
nepriklausomybei, kun. Juške
vičius rinko-užrašinėjo liaudies 
dainas, Vincas Krėvė Mickevi
čius — tautosaką, Jonas Jab
lonskis rengė lietuvių kalbos 
rašybą. Tuo laiku knygnešiai ga
beno iš Prūsų ten išspausdintas 
knygas, žadinančias tautiniam 
atbudimui.

Bet tada neatsirado nė vieno 
menininko-tautotyrininko, kuris 
būtų pamatęs ir supratęs kokia 
žala yra daroma mūsų tautodai
lei, ypač išeiginių drabužių dė
vėjime, kai metai po metų nyks
ta naminis audimas su šimtme
čiais ugdytais jų raštais ir savi
tų spalvų deriniais. Jaunos so
dietės jau daugiau nebenorėjo 
austi sau kraičių. Tik senos mo
terys juos dar saugoja ateičiai 
senoviškose margose skryniose.

Dar XIX š. pabaigoje Lietu
voje buvo gausu lenkuojančių 
dvarininkų, kurie gyveno poniš
kais papročiais, žiemos metui 
daugelis jų važiuodavo į Varšu
vą ar Krokuvą. Iš Lietuvos atsi- 
kviesdavo sodietes merginas 
kaip tarnaites ir virėjas. Už są
žiningą darbą jas apdovanodavo 
poniškais “krokuviškais” len
kiškais išeiginiais drabužiais: 
aksominėm šniūravonėm, šilki
nėm bliuskutėm, baltomis pri
juostėlėmis, škotiško languotu
me sijonais. Varšuvoje ir Kro
kuvoje tos lietuvaitės turėjo sa
vo chorus ir apsirengdavo neva 
tautiškais krokuviškai-lietuviš- 
kais drabužiais.

Ta krokuvinė mada greitai 
persimetė ir į Lietuvą. Ypač pa
rapijinių chorų dalyviai rengėsi 
tais “tautiniais”. Lietuvių etno
grafijos ir tautinio drabužio ap
rašinėtojas M. Brensztejn rašė 
1912 m., kad ypač Sūduvoje pa
plito krokuviškų-mozūriškų dra
bužių mada su aksominėmis 
šniūravonėmis.

Negana to, atsirado dar kito 
stiliaus neva tautinis lietuvių 
drabužis, vadinamas “Birutės 
aprėdu”. Austrų dailininkas 
Ender, gyvenęs XIX š. viduryje, 
nupiešė neva Birutę su itališko 
renesanso aprėdu (maždaug 
kaip Rafaelio madonos). Nepri
klausomybės pradžioje Lietuvos 
karininkų žmonos sudarė biru- 
tininkių organizaciją ir, save 
laikydamos Kęstučio žmonos 
pasekėjom (kunigaikščių gimi
nės), dėvėjo birutiškus drabu
žius, piršdamos juos kaip lietu
viškus tautinius. Per mokyklas, 
dailės darbų pamokas vis la
biau ir labiau brovėsi į Lietuvą 
pigaus estetinio skonio rankdar
biai. (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
ŠALTINIS, tikybinės ir tautinės 

minties žurnalas, 1980 m. 2 nr. Išei
na kas antras mėnuo. Redaktorius — 
kun. S. Matulis, MIC. Administrato
rius — Juozas Dubickas. Metinė pre
numerata — 2 sv. ($4.00). Adresas: 
16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH, England.

LIETUVIŲ DIENOS, 1980 m. ko
vo mėnuo. Šis numeris skirtas Čiur
lionio ansambliui ir jo vadovams Mi- 
kulskiams sukakčių proga. Leidėjas 
— A. F. Skirius, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, CA 90029, USA.

MŪSŲ PASAULIS. 1979-80 moks
lo metų mokinių metraštis. Kanados 
lituanistinės mokyklos ir Aukštes
nieji Lituanistiniai Kursai. Viršelis 
ir iliustracijos dail. Danguolės Kuo
lienės. Atspaude “Time Press Ltd.” 
Leidinio koordinatorius — Vytautas 
Bireta, Maironio mokyklos vedėjas. 
Toronto 1980 m., 164 psl.

Skaitant Pr. Naujokaičio ir 
Vyt, Sirvydo straipsnius (“TŽ” 
1980. III. 6, nr. 10), susidarė 
įspūdis, abu autoriai įieško tei
sybės ir per prievartą nori An
taną Vilkutaitį padaryti “Ame
rika pirtyje” autoriumi, o Juo
zą Vilkutaitį sumenkinti. Jiedu 
Juozą Vilkutaitį vadina kaimie
čiu (paniekinančia prasme).

Man rodosi, žodį “kaimietis” 
turime tarti su didele pagarba, 
nes tai buvo sinonimas Lietuvos 
ūkininko, kuris augino mums 
duoną ir didele dalimi sudarė 
mums algas. Nepriklausoma 
Lietuva buvo žemės ūkio kraš
tas, ir jos pagrindą sudarė kaip 
tik tie kaimiečiai — ūkininkai. 
Neturėtume prisiminti tuos lai
kus, kai dalis Lietuvos inteli
gentijos, įkopusi į augštesnius 
sluogsnius, gėdinosi savo kai
miečių tėvų ir bėgo į kitą gat
vės pusę, kad nesusitiktų jų 
viešai gatvėje.

Juozui Vilkutaičiui prikiša
ma, kad pats pasidarė notaru. 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo ministerijos, kurios 
savo tarnautojus tvarkė. Matyt, 
Juozas Vilkutaitis, nors ir sava
mokslis, notaro pareigas atlik
davo gerai. Prienų notaru išbu
vo 15 metų, ligi išėjo pensijon.

Minėti autoriai Juozą Vilku
taitį vadina nerašliu, savamoks
liu, lyg ir norėdami įtikinti, kad 
jis tikrai nemokėjo nei skaityti, 
nei rašyti. Grįžkim truputį pra
eitin. Kaip pavadinsim visus 
tuos, kurie laikė egzaminus 
eksternais prie švietimo minis
terijos? Jie visi buvo savamoks
liai. Nevienas jų, su vadovėliu 
rankoje žingsniuodamas paskui 
žagrę, ruošėsi brandos egzami
nams. O universitete ar nebuvo 
amžinų studentų? Vieni iš tingė
jimo, kiti turėdami užsidirbti 
pragyvenimui paskaitų nelankė, 
bet vadovėlius pavartę egzami
nus išlaikė ir diplomus gavo. Ar 
tai ne savamoksliai?

Pažvelkim dabartinėn Lietu

Knygos sutiktuvės pas 
ūkininkus

Dr. Broniaus Povilaičio kny
gos “Žemės Ūkio Akademija” 
sutiktuvės ir jos autoriaus pa
gerbimas įvyko gegužės 10 d. 
Delhi. Ont., “Golden Leaf” res
torano salėje. Rengėjų grupę 
sudarė šios šeimos: Augaičiai, 
B. Dirsės, Miceikos, Ratavičiai 
ir Stradomskiai. Dalyvavo 55 
asmenys.

Pobūvį pradėjo A. Ratavičie- 
nė trumpu, lakiu žodžiu ir pa
kvietė lietuvių parapijos klebo
ną kun. L. Kemešį invokacijai.

Pradėdamas akademinę dalį, 
kun. dr. J. Gutauskas pasakė 
ilgesnį žodį apie istorinio tipo 
knygas ar monografijas ir sąly
gas jų išlikimui. Jis iškėlė to
kiom knygom statomus reika
lavimus, ypač pabrėždamas tei
singos informacijos svarbą, kiek 
galima daugiau paremtą origi
naliais dokumentais. Esą šią is
torinę knygą apie žemės Ūkio 
Akademiją ruošiant, kaip tik ir 
buvo laikytasi tų pagrindinių 
reikalavimų.

Vladas Miceika, kuris kartu su 
savo žmona Marija yra baigęs 
ŽŪA, ilgesnėje kalboje visą au
ditoriją grąžino atgal, keletą 
dešimtmečių į Dotnuvą — jo 
studijų laikotarpį. Prisiminė ei
lę asmenų — ryškesnių veidų 
iš profesūros ir studentijos. Jis 
gana vaizdžiai, sveiku humoru 
papuošdamas, atkūrė ŽŪA gy
venimo ryškesnes akimirkas su 
knygos autoriumi jose.

Petras Augaitis, buvęs Vil
niaus universiteto miškininkys
tės fakulteto (giminingo ŽŪA- 
jai) studentu, o dabar tabako 
ūkininkas, plačiau papasakojo 
apie knygos autorių, paliesda
mas biografinius faktus: mokslą 
ir vėliau darbą ŽŪA-joj, sėklų 
kontrolės stotyje, McGill uni
versitete Kanadoje, tabako tyri
mo ir selekcijos stoty Delhi, 
šeimos sukūrimą, darbus visuo
meninėje srityje, bendradarbia
vimą spaudoje ir mokslinėse 
konferencijose.

Julius Stradomskis, buvęs 
sėkmingas tabako ūkininkas, 
dabar jau pensininkas, sveikino 
autorių ir dėkojo visų apylin
kės ūkininkų vardu už paramą 
ir patarimus tabaką auginant 
ir už naujų tabako veislių suda
rymą.

KLB Delhi apylinkės pirm. 
Stasys Beržinis pasveikino au
torių, taip puikiai paruošusi šią 
knygą. Jo supratimu, tą knygą 
turėtų perskaityti ne tik Lietu
vos artojai, bet ir platesnioji vi
suomenė. 

von. Ten yra dideli būriai studi
juojančių neakivaizdiniu būdu. 
Jie dirba pilną darbo laiką ir tik 
pribėgom pavarto vadovėlius. 
Vieni jų patys išlaiko egzami
nus, o už kitus, pakeitus jų 
studijų knygelėje nuotrauką, iš
laiko draugai. Daugiau pinigų 
turintieji bando papirkti dėsty
tojus: vadovėlio nevarčius, pa
skaitų nelankius, gerą kyšį da
vus “išlaikomas” egzaminas. 
Nevienas ir kandidato laipsnį 
įsigijo paklojęs sumelę rublių. 
Įdomu kokį vardą duosim ši
tiem žmonėm?

Esą Juozas Vilkutaitis pasisa
vino “Amerikos pirtyje” auto
rystę po brolio Antano mirties. 
Straipsnių autoriai, matyt, nie
kuomet nebuvo susitikę ir kal
bėję su Juozu Vilkutaičiu. Jis 
buvo persąžiningas ir perkuklus 
tam padaryti. Prieš keliolika 
metų dabartinėje Lietuvoje bu
vo ilgas, labai gražus straipsnis 
spaudoje apie “Amerikos pirty
je” autorių Juozą Vilkutaitį. 
Nieks tuomet triukšmo dėl to 
nekėlė. Bet kai V. Kuzmickas 
Juozą Vilkutaitį juodomis spal
vomis nuspalvino, tada suju- 
dom ir mes juodinti. Nevisa, 
kas dabartinėje Lietuvoje para
šoma, reikia imti už gryną pini
gą. Aš siūlyčiau Pr. Naujokai
čiui ir Vyt. Sirvydui nuvažiuoti 
Lietuvon ir pagyventi bent 10 
metų (per 5 dienas nieko nepa
matysi) tarp žurnalistų, rašyto
jų, kritikų ir recenzentų, įsigy
venti į tą realų tenykštį gyveni
mą ir pamatyti, kaip žmogus 
kartais visai nelauktai, be prie
žasties suniekinamas. Mes ne- 
pagalvojom, kodėl Kuzmickas 
ėmėsi to juodo darbo. Gal jis ga
vo nurodymus iš augščiau. La
bai lengva sujuodinti tą kuklų 
invalidą, Suvalkijos vaiką ir tuo 
pačiu nepriklausomos Lietuvos 
laikais pripažintą autorystę, o 
sau įgyti mokslinį laipsnį ar pa
kilti pakopa augštyn tarnyboje.

Zabelė Majauskienė

Baigiant akademinę dalį, au
torius ilgokam savo žodyje pa
dėkojo rengėjams ir visiems da
lyviams savo ir leidėjų vardu 
už jo pagerbimą ir gerą knygos 
įvertinimą. Jis dar plačiau pa
pasakojo, kaip šiai knygai iš
leisti mintis kilo 1974 m. Toron
te ir Čikagoje per ŽŪA penkias
dešimtmečio minėjimus. Tos su
kakties proga ir buvo užsimota 
paruošti išliekantį leidinį. Pra
džioje buvo manyta pasitenkin
ti tik platesniu straipsniu spau
doje, tačiau daugelio ŽŪA auk
lėtinių raginimu buvo nusista
tyta parašyti monografiją, kurią 
išleido Čikagos Lietuvių Agro
nomų Sąjunga. Knyga ruošiant, 
originalūs šaltiniai — nepri
klausomos Lietuvos valdžios 
įstaigų dokumentai, liečią ŽŪA, 
buvo beveik neprieinami gyve
nantiems Š. Amerikoje. Dau
giau informacijos buvo galima 
surinkti iš ŽŪA leistų metraščiu 
1924-1934 m. Apie 1934-1944 
m. dešimtmetį, ypač okupacijų 
laikus, informacijos gauta labai 
nedaug. Nuotraukos daugiau
sia surinktos iš privačių asme
nų. Jų panaudota gana daug, 
bet visdėlto visų patenkinti ne
buvo įmanoma.

Baigdamas savo žodį, auto
rius dar pareiškė, kad jis labai 
džiaugtųsi, jei knygos skaityto
jas pajustų tą asmeninį ir socia
linį pulsuojantį gyvenimą, kuris 
buvo labai gyvas ir nedirbtinis 
šioje institucijoje. Jo įsitikini
mu, ši knyga bus naudinga 
tiems, kurie domėsis žemės 
ūkio švietimu nepriklausomoje 
Lietuvoje. Ji padės jaunesnia
jai mūsų kartai bent kiek ge
riau įsivaizduoti ir gal pajusti 
anų laikų jaunimo dvasią. Taip 
pat ji bus naudinga, lengviau 
prieinama platesnei lietuviška
jai visuomenei ir ateities istori
kui.

Autorius taip pat išreiškė 
nuoširdžią padėką savo žmonai 
už visokeriopą pagalbą ir paska
tą ištesėti P. A.

“Merkelis
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SI KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
DAIL. HENRIKO ŠALKAUSKO 

vardo premiją įsteigė Sydnėjuje gy
venanti jo motina Ona Šalkauskienė. 
Velionis, susilaukęs plataus pripaži
nimo Australijos dailės pasaulyje, 
mirė 1979 m. rugsėjo 1 d. E. Šalkaus
kienė įteikė $30.000 N. S. W. meno 
galerijos direktoriui E. Caponui. Ga
lerija nuo 1981 m. planuoja rengti 
kas dveji metai modernaus meno dar
bų parodas, kuriose ir bus skiriama 
dail. H. Šalkausko premija. Spėja
ma, kad jai iš gautų palūkanų su
sidarys $6.000. Tai bus didžiausia 
dailės premija N. S ,W. valstijoje ir 
netgi visoje Australijoje. N. S. W. 
valstijoje jau yra seniau įsteigtos 
premijos: Archibaldo ■— $3.000, 
Wynne’o — $2.000, Sulimano — 
$1.000, o Pertho galerija V. Aust
ralijoje turi $5.000 premiją. Dail. H. 
Šalkausko vardu premijuoti moder
naus meno kūriniai taps N. S. W. 
galerijos nuosavybe.

RAŠYTOJAS ROMUALDAS GIED- 
RAITIS-SPALIS, pakirstas vėžio li
gos, mirė gegužės 14 d. Hamburge, 
V. Vokietijoje, kur buvo atvykęs 
gydytis iš Britanijos. Velionis, gi
męs 1915 m., buvo baigęs Kauno 
“Aušros” berniukų gimnaziją, Vil
niaus universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetą. Mokytojavo Kau
ne, Zarasuose, V. Vokietijoje — Det- 
molde ir Grevene. Beletristinius sa
vo kūrinius pradėjo spausdinti nuo 
1939 m. Atvykęs Britanijon, pradžio
je dirbo tekstilėje, kol įsigijo mo
kytojo teises. Anksti išėjęs pensijon, 
labiau atsidėjo literatūrai. Jo kūry
binį palikimą sudaro vienos kartos 
gyvenimą apimanti septynių romanų 
serija — “Gatvės berniuko nuoty
kiai”, “Ant ribos”, “Alma mater”, 
“Rezistencija”, “Mergaitė iš geto”, 
“širdis iš granito”, “Auksinio saulė
lydžio gundymai”. Taipgi yra išleis- 
dinęs dvi feljetonų knygas — “Try
lika nelaimių”, “Tarp dangaus ir 
žemės”, du novelių rinkinius — 
“Didžiosios atgailos” ir “Angelai ir 
nuodėmės”. Velionies kūnas gegužės 
27 d. sudegintas Hamburgo krema
toriume.

ŠVEICARIJOS SOSTINES BER
NO radijo studija surengė XX š. 
pradžios avangardinės krypties kom
pozitorių kūrinių koncertą. Į jį buvo 
įtrauktos ir keturios M. K. Čiurlio
nio kompozicijos fortepijonui.

JAV LIETUVIŲ FONDAS Čikago
je įsteigė meno komisiją, kurion pa
kviesti: pirmininku dr. G. Balukas, 
nariais — dr. K. Ambrozaitis, dr. J. 
Račkauskas, dr. A. Razma, P. Sodei
ka, dail. A. Valeška ir adv. P. žum- 
bakis. Komisija rūpinsis rinktinių 
lietuvių dailininkų darbų telkimu iš
eivijoje ir jų išsaugojimu ateičiai. 
Tiriamos galimybės prie JAV Lietu
vių Fondo įsteigti atskirą dailės fon
dą.

ŠVEICARIJOS MOTERŲ TAPY
TOJŲ, skulptorių ir dekoratorių 
draugijos Ženevos skyrius balandžio 
pabaigoje ir gegužės pradžioje su
rengė kolektyvine parodą, kurioje 
dalyvavo ir dail. Juzė Katiliūtė su 
savo tapybos darbais. Ji yra tos 
draugijos narė, kviečiama dalyvauti 
visose jos rengiamose parodose.

RAŠINIŲ KONKURSAS Europos 
lietuvių jaunimui buvo paskelbtas 
pernai. Mecenato P. B. Varkalos 
paskirta 700 svarų suma tada buvo 
padalinta į dvi dalis. Antroji jos da
lis — 350 svarų teks šiemetinio kon
kurso dalyviams. Konkurso komisiją 
sudaro P. B. Varkala, R. Spalis ir 
J. Vilčinskas. Dalyvauti gali Europo
je gimę lietuviai jaunuoliai nuo 18 
iki 30 metų. Iš jų laukiama rašinių, 
išspausdintų lietuvių išeivijos ar gy- 
venamosos šalies spaudoje lietu
viams ar Lietuvai aktualia tema. Tų 
rašinių iškarpos ar fotokopijos iki 
š. m. spalio 1 d. turi būti atsiųstos 
konkurso komisijai šiuo adresu: 2, 
Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT, Britain. Vertintojai, atsižvelg
dami į rašinių skaičių bei vertę, P. 
B. Varkalos premiją gali paskirti 
vienam dalyviui ar ją padalinti į 
tris dalis.

SATYRINIS TEATRAS “ANTRAS 
KAIMAS”, atvykęs iš Čikagos, tre
čią kartą viešėjo Niujorke, Brookly- 
no Kultūros Židinyje. Šia viešnage 
pasirūpino Romo Kezio vadovauja
ma “Laisvės žiburio” radijo pro
grama. Niujorkan lėktuvu atskridu
sius “kaimiečius” šį kartą ištiko 
skaudi nesėkmė: kol jie registravosi 
viešbutyje, kažkas išmušė automobi
lio langą, išsinešė drabužius, kelis 
perukus bei kitus vaidinimui reika
lingus daiktus. Kaip jau įprasta 
šiam A. T. Antanaičio vadovauja
mam teatrui, jo spektaklį sudarė 
trumpesni bei ilgesni škicai, pla
kantys lietuviško gyvenimo negero
ves. Spaudoje minimi du bene di
džiausio žiūrovų dėmesio susilaukę 
škicai — “Augščiausios tarybos po
sėdis” ir “Pensininkų klubas”. Pir
masis svarstė dabartinį bendruome
ninį susiskaldymą, jį nukėlęs į senus 
istorinius laikus, kai vyrai dar tu
rėjo šalmus su ragais. Antrajame 
škice buvo išryškintas pensininkų 
pokalbių skurdumas, kai jiems trūks
ta temų ir kai jie, lyg mokslinin
kai, šneka apie uodus ir muses. 
Spektaklyje dalyvavo: pats prievaiz
da vadinamas rež. A. T. Antanai
tis, aktoriai — J. Jakštytė, N. Spar- 
kytė, J. Aleksiūnas, E. Būtėnas, J. 
Kapačinskas, J. Riškus ir R. Saka
lauskas. Šviesos ir garso efektus 
tvarkė dail. V. Lukas.

ŠIAULIŲ RAJONO BIBLIOTE-
KA, talkinama Knygos Bičiulių 
Draugijos šio rajono skyriaus, suren
gė tradicinę knygos popietę, sutapu
sią su poeto Zigmo Gėlės gimtadie
niu. Kolchozas “Už taiką” yra įstei
gęs metinę šio rašytojo vardo pre
miją debiutuojančiam poetui, šieme
tinė buvo paskirta jau mirusiam 
jaunam poetui Vidui Marcinkevi
čiui už rinkinį “žalumos kodas”. 
Kolchoze buvo surengta literatūrinė 
popietė, kurios dalyviai aplankė ir 
gėlėmis papuošė poeto Z. Gėlės kapą 
Sereikių kaimo kapinaitėse. Litera
tūros vakaras įvyko rajoniniuose 
kultūros namuose. Kompoziciją apie 
knygą atliko aktoriai Č. Stonys ir V. 
Dapšys. Savo naujausius eilėraščius 
skaitė V. Reimeris. V. Jasukaitytė, 
A. A. Jonynas, kitų poetų kūrinius 
deklamavo aktorė J. Valančienė.

LIAUDIES BUITIES MUZĖJUS 
Rumšiškėse naująjį savo sezoną pra
dėjo Vilniaus pedagoginio instituto 
etnografinio ansmablio koncertu. Gi
mimo papročius ir tautosaką atsklei
dė vadovės docentės M. Baltrėnienės 
paruoštas naujas spektaklis “Star
kus atlėkė”.

ALEKSANDRAS KERNAGIS, dra
mos teatro veteranas, mirė Vilniuje 
gegužės 12 d., sulaukęs 68 metų am
žiaus. Velionis buvo anykštietis, stu
dijavęs teisę Kauno universitete, 
Kauno dramos teatro studiją baigęs 
1933 m. Aktoriaus darbą pradėjo 
Kauno jaunųjų teatre, 1934-40 m. 
dirbo Kauno dramos teatre, vėliau 
įsijungė į Vilniaus dramos teatrą, 
kuriame praleido beveik 40 metų. 
Pasižymėjo svariais vaidmenimis ir 
režisūriniais bandymais — buvo pa
statęs apie 15 spektaklių. Nekrolo
ge pabrėžiama, kad A. Kernagis dau
gelį metų iš eilės buvo renkamas 
Vilniaus dramos teatro kompartijos 
biuro sekretoriumi. Palaidotas gegu
žės 15 d. Antakalnio kapinėse.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
savo 14-tojo sezono užbaigai paruošė 
premjerinį H. Ibseno dramos “Šmėk
los” spektakli. Jo kūrėjų gretoms 
priklauso rež. J. Pakulis, dail. N. 
Gultiajeva ir kompoz. F. Bajoras. 
Spektaklyje dalyvauja aktoriai: E. 
Pleškytė, A. Šiurna, K. Smoriginas, 
A. Grašys, D. Brenciūtė, V. Marcin
kevičiūtė, K. Kazlauskaitė, K. Dap
kus, J. Jaruševičius ir D. Overaitė. 
Po premjeros teatras išvyko gast
rolių į Klaipėdą, Šiaulius ir Panevė
žį.

LENKIJOS POZNANĖJE buvo su
rengta kauniečio fotografo Virgili
jaus Šonto meninių nuotraukų paro
da. Pagrindinė vieta teko serijos 
“Lietuvos peizažas” ciklui “šiaurės 
akmenys”, papildytam dirbančio žmo
gaus portretais. V. šonta yra pasižy
mėjęs peizažistais, didelį dėmesį ski
riantis kompozicijai ir estetiniam 
momentui. Į parodos atidarymą buvo 
nuvykęs pats jos autorius ir fotogra
fijos kritikas Skirmantas Valiulis.

KAUNO PARODŲ RŪMAI šio 
miesto gyventojus pakvietė į liau
dies tapytojos Monikos Bičiūnienės 
kūrinių parodą, ši liaudies meninin
kė šiemet švenčia savo amžiaus sep
tyniasdešimtmetį. Savo mėgėjiškus 
bandymus sukaktuvininkė pradėjo 
prieš keliolika metų. Kritikės A. 
Žemaitytės teigimu. M. Bičiūnienės 
miestuose yra daug tyro, kaimietiš
kai sveiko oro, juntamas amžinas 
pavasaris, kuriuo alsuoja gatvės bei 
alėjos. Pastaraisiais metais ji sukū
rė daugiau portretų ir natiurmortų. 
Naiviu grožiu patrauklus buvo visą 
galinę sieną užėmęs kaimiškų vestu
vių ciklas, iš kurio išsiskyrė “At
važiavo svotai”, “Piršlio korimas”, 
“Jaunieji fotografuojasi”.

UTENOS RAJONO KRAŠTOTY
RININKAI yra paruošę porą vertin
gų darbų. Gero įvertinimo yra susi
laukusi Užpalių vidurinės mokyklos 
mokytojos B. Sirvydytės studija 
“Užpalių apylinkės piliakalniai ir 
senkapiai”. Mokslinės vertės tūri ir 
J. Belopetravičiaus darbas “Antala- 
mėstės kaimo vietovardžiai”. Atkur
dami šio Saldutiškio apylinkės kai
mo istoriją, kraštotyrininkai surin
ko, užrašė, įdainavo magnetofono 
juoston nemažai senovinių liaudies 
dainų, pasakojimų, padarė daug nuo
traukų. Jie taipgi talkino Užugirio 
senkapius tyrinėjusiems mokslo dar
buotojams.

MUZIKINIAME FESTIVALYJE 
šušenske, kuris buvo skirtas V. Le
nino gimtadieniui, balandžio 17-22 
d.d. dalyvavo Vilniaus operos mezzo- 
sopranas Nijolė Ambrazaitytė ir pia
nistas Augustinas Maceina.

PANEVĖŽIO PARODŲ RŪMAI 
surengė šiame mieste gyvenančių 
dailininkų darbų paradą, kurion įsi
jungė 38 menininkai su maždaug 200 
kūrinių. Parodos aprašymuose džiau
giamasi didėjančiomis jaunųjų daili
ninkų gretomis. Į keramikų šeimą 
įsijungė N. čiukštienė, A. Skudurai- 
tė, į tekstilininkų — M. Sodeikaitė, 
E. Rubinienė ir J. Levickienė. Dau
giausia vietos šioje parodoje teko 
tapybai, grafikai ir akvarelei, šioms 
dailės šakoms atstovavo K. Naruše
vičiaus, V. Žigo, V. Vaišvilos, L Mi- 
laševičiūtės, E. Skujos, S. Kavaliaus
ko, K. Beržanskio, R. ir S. Stasiūnų, 
P. Šiaučiūno, S. Mcdelytės darbai. 
Minimi skulptoriai J. Lebednykas ir 
V. Vildžiūnaitė, stiklo meistrai A. 
šlegel, D. Panelienė, keramikas A. 
Pakarklis. y. Kst.
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JANE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; naujas šildymas, natūra- 
■ lūs medis, privatus įvažiavimas, arti Bloor ramioje gatvelėje; rei
kalingas remonto. %
BLOOR-HIGH PARK, originalus vos keliolikos metų senumo tribu- 
tis, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, garažai, netoli požeminio traukinio sto
ties; prašoma kaina — $139.900.
SWANSEA, puikus vienos šeimos namas; naujas stogas, vandens 
vamzdžiai ir t.t.; graži, moderni virtuvė, malonus kiemas, privatus 
įvažiavimas, užbaigtas rūsys.
BLOOR-ISLINGTON, 6 kambarių vienaaugštis; garažas su privačiu 
įvažiavimu, netoli požeminio; prašoma kaina — $95.900.
WINDERMERE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; graži, moderni 
virtuvė, kvadratinis planas, natūralus medis, didelis kiemas, garažas, 
arti Bloor.
BABY POINT rajone, 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaigtas rū
sys, 2 prausyklos; viena atvira skola.
PRINCE EDWARD DR.-SOUTH KINGSWAY, 6 kambarių viena
augštis; užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, gražus 
kiemas, netoli susisiekimo, bei krautuvių; prašoma kaina — $79.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 4 butų atskiras namas, puikiame stovyje; di
delis sklypas, gauna apie $13.500 metinių pajamų; namas be skolų; 
prašoma kaina — $129.900.
PRINCESS MARGARET-KINGSWAY, rajone puikus statybininko 
8 kambarių vienaaugštis; pilnai užbaigtas rūsys, šeimos kamb. su 
atviru židiniu ir baru, 3 prausyklos, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.
2336 Bloor Street West - Jei. 763 5555
PRANAS (CERBERIS 

namų 239-5923
ANTANAS GINIOTIS 

namų 769-9356

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų

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

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. .11 %
term, indėlius ! metų .. 10’/2% 
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų s-tą ................. 12 %
taupomųjų s-tų ....  101/4%
spec. taup. s-tų ........ 11 %
depozitų-čekių s-tq .... 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:
asmenines ...................... 13’/2%
mortgičius 121/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

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

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

PROGRESS '£™TATE LTD-L II VUAVLrOkJ 1072 B|oor st w
Perkant ar parduodant nekilnojama nuosavybę visada

Jums sąžiningai patarnaus' 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)

* Automobilio saugumo pažymėjimai
Telefonas 531-1305
(Mechanical fitness Certification)

* Sąžiningas ii’ patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
» Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių • 
« Užsakymai priimami telefonu » Nemokamas pristatymas e

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

gatve tiesiog į garažą.
® Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY. '
Lietuvis fotografas sPecialistas portretų, 

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

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

vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų, ^rėminimai

Ši berniukų grupė (16 metų) yra Kanados lietuvių krepšinio meisteriai. 
Š. Amerikos lietuvių varžybose jie pralaimėjo tik varžybų meisteriui — 
Niujorko LAK 35:31. Iš kairės: A. Saplys (iškiliausias šio vieneto žaidėjas), 
A. Balsys, T. Trinkūnas, P. Sukauskas, E. Stravinskas (treneris), S. Namikas, 
R. Karpis ir J. Ažubalis. Minėtos krepšinio varžybos įvyko Detroite

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kesčio didinimu reikėtų ir val
džios išlaidų apkarpymo. Nega
lima užmiršti, kad min. pirm. P. 
E. Trudeau valdymo laikotarpy
je biudžetinės Kanados išlaidos 
padidėjo net 500%. Jų’neįma
noma pateisinti vien tik inflia
cija, kuri per tuos metus paau
go apie 100%.

Min. pirm. P. E. Trudeau, 
ruošdamasis konstitucijos refor
mos konferencijai su provincijų 
premjerais, bandė jon Įjungti 
abiejų opozicinių partijų vadus: 
konservatorių — J. Clarką, NDP 
socialistų — E. Broadbentą. Su 
jais jis turėjo du atskirus susiti
kimus. Bendro fronto, atrodo, 
nepavyko sudaryti. Abu vadai 
iškėlė kaikuriuos savo reikalavi
mus. Jie pvz. vienbalsiai pasisa
kė, kad premjerų konferenci- 
jon būtų pakviesti Jukono teri
torijos ir šiaurės-vakarų terito
rijos atstovai, nors šios sritys 
nėra laikomos provincijomis. 
Po susitikimo su P. E. Trudeau 
J. Clarkas pareiškė, kad nema
to jokio tikslo su premjerais 
sėdėti už konferencijos stalo, 
kai jam nesuteikiamas pilnas 
balsas, ypač tada, kai jis neno
ri pritarti daromiems pasiūly
mams. Esą konferencijai reikia 
palikti Įprastinį visų premjerų 
susitikimą, iš jo išjungti opozi
cines partijas. Savo nuomonę 
jos gali pareikšti min. pirm. P. 
E. Trudeau prieš tokios konfe
rencijos sesijas. Panašios nuo
monės buvo ir E. Broadbentas, 
pasiūlęs opozicinių partijų vadų 
įjungimą konferencijon. Ir jam 
nelabai patiktų vien tik sėdėji
mas už konferencijos stalo. E. 
Broadbentas betgi ragino min. 
pirm. P. E. Trudeau visas kons
titucijos reformas sutarti iki 
1981 m. liepos 1 d. P. E. Tru
deau sutiko J. Clarko ir E. 
Broadbento reikalavimus per
duoti provincijų premjerams 
konferencijos dieną.

Kvebeko premjeras R. Le
vesque, prieš išvykdamas kons
titucijos konferencijon, prašne
ko apie savo provincinio parla
mento rinkimus. Esą jų data 
priklausys nuo premjerų kon
ferencijos rezultatų. Jeigu kons
titucijos reformos nebus sutar
tos, tada jis ir anksčiau gali pa
skelbti rinkimus Kvebeke, kal
tindamas Kanadą, kad ji neįgy
vendino pažadų, kurie buvo 
duoti prieš nepriklausomą san
draugą balsavusiems kvebekie- 
čiams. Tokiu atveju jis vėl galė
tų kovoti už nepriklausomą 
Kvebeko sandraugą su Kanada.

Federacinės konservatorių 
partijos suvažiavimas įvyks 1981 
im. vasario mėnesį. Tiksli data 
Ibus paskelbta vėliau. Konserva
torių vadas J. Clarkas norėjo su
važiavimo šį rudenį, kad būtų 
užtikrinta tolimesnė jo vadovy
bė, kol dar nesimato varžovų. 
Vykdomasis partijos komitetas 
pasirinko kompromisinę vėles
nę datą. Konservatorių partija 
savo suvažiavimuose slaptu bal
savimu turi patvirtinti ar atmes
ti ligšiolinį savo vadą. Toronte 
jau yra sudarytas konservatorių 
komitetas, reikalaujantis naujo 
vado.

Šimtus tūkstančių akrų miško 
sunaikino Manitobos, Saskače- 
vano ir ypač Ontario provinci
jos šiaurinėse dalyse siautusieji 
gaisrai. Daug kur teko iškeldin
ti gyventojus. Tokio iškeldini
mo susilaukė Ontario šiaurėje 
esantis Red Lake aukso kasyklų 
miestelis. Jis yra žinomas Pickle 
Crow kasyklose sutartį atliku- 
siems Kanados lietuviams. Pa
vojus grėsė ir Kenorai, bet abi 
vietovės nuo gaisro buvo išgel
bėtos. Tuos gaisrus sukėlė šiltas 
oras ir netgi sausra, didelį rū
pestį sudaranti Manitobos ūki
ninkams. Galvijams ten trūksta 
žolės, tad pernykštis šienas įsi

vežamas iš pietinės Ontario da
lies.

Kai Maskva ruošiasi olimpi
nėms 1980 m. vasaros žaidy
nėms, Montrealis vis dar aiški
nasi 1976 m. olimpiados nuosto
lius, pasiekusius bilijoną dole
rių. šį deficitą tyrė Kvebeko vy
riausybės 1977 m. vasarą suda
ryta speciali komisija, vadovau
jama augščiausiojo teismo tei
sėjo Alberto Malouf. Tyrimo re
zultatai buvo paskelbti praėju
sią savaitę. Pagrindiniu kalti
ninku laikomas Montrealio bur
mistras' J. Drapeau, užtikrinęs, 
kad olimpiados biudžetui užteks 
$120 milijonų. Prie šios sumos 
reikėjo pridėti visą bilijoną do
lerių, kai buvo atsisakyta kont
rolės olimpinių pastatų bei įren
ginių statybose. Numatytos iš
laidos padidėjo net 11 kartų. 
Tu įrenginių projektuotojui Pa
ryžiaus architektui R. Tąiliber- 
tui buvo paliktos laisvos rankos, 
nesurištos iš anksto nustatyto
mis išlaidomis, nes biudžetas 
statiniams nebuvo paskelbtas. 
Dėlto vien tik dviratininkų lenk
tynėms skirtas įrenginys parei
kalavo $75 milijonų, o specialus 
kanalas irkluotojų varžyboms 
— $25 milijonus. Komisija tei
gia, kad nuo pradžioje pasiūly
tos kuklios olimpiados buvo per
eita prie prabanginės. Dėlto ir 
atsirado bilijono dolerių defici
tas. Jeigu Montrealis šią sumą 
būtų įdėjęs į banką su 12% pa
lūkanomis, vien tik už tas pa
lūkanas būtų galėjęs kasmet pa
statyti po 6.000 gyvenamųjų na
mų, kurių kiekvienas būtų ver
tas $20.000.

Skautu vadovybės užmojai
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybės pranešimas

Lietuvių Skautų Sąjungos ta
rybos suvažiavimas Čikagoje 
1980 m. gegužės 17-18 dieno
mis, išklausęs LSS vadovybės ir 
jos pagalbinių veiksnių prane
šimus, susipažinęs ir padiskuta
vęs pašnekesius ideologijos, lie
tuviškosios sąmonės ugdymo, 
veiklos stiprinimo, mišrių vie
netų priklausomumo, organiza
cinės struktūros temomis, skel
bia, kad:

1. Sąjungos vadoybė centre ir 
šakose, rajonuose ir skautiško 
ugdymo skyriuose stengiasi ir 
toliau organizuotai pagal gali
mybę pateikti vis naudinges
nius, patrauklesnius užsiėmi
mus skautams ir skautėms, rū
pinasi jų skaičiumi ir ruošimu, 
kad vienetai tinkamai atliktų 
prisiimtus ir visos lietuvių išei
vijos stebimus įsipareigojimus.

2. Sąjungos vadovybė dės vi
sas pastangas jieškoti būdų ir 
priemonių, kad vienetai, vykdy
dami nustatytas programas ir 
atlikinėdami įžodžių apeigas, 
įstengtų stiprėti ir ideologiškai, 
kreipiant metoduose ypatingą 
dėmesį į skautų ir skaučių įsta
tų praktišką pritaikymą gyveni
me. ;

3. Sąjungos vadovybė labai 
rūpinasi tautinio auklėjimo rei
kalais, kreipia tėvų ir visuome
nės dėmesį į tikrovę, kad lietu
vių kalbos vartojimas jaunimo 
tarpe tolydžio virsta labai svar
bia problema; dėl tos priežasties 
kviečia šeimas, mokyklas ir vi
sas kitas auklėjimo institucijas 
sutartinai jieškoti to klausimo 
sprendimo, pati iš savo pusės 
pabrėždama tautinės sąmonės ir 
savos kalbos išlaikymo būtiny
bę, kaip reikalingą savitumą, 
kuris yra ir bus stipriausias ska
tintojas tautinę veiklą išeivijoje 
išlaikyti ir ją perduoti iš kartų 
į kartas.

4. Sąjungos vadovybė stengia
si telkti pačias geriausias pajė
gas jaunesniųjų vadovų-vių la
vinimui bei aplamai skautiškos 
veiklos stiprinimui ir labai ska-

Ateitininkų žinios
Ateitininkai turi penkis principus:

1. krikščioniškumas (katalikišku
mas), 2. tautiškumas, 3. visuomeniš
kumas, 4. šeimiškumas, 5. intelegen- 
tiškumas.

Daug laiko yra praleidžiama įvai
riuose posėdžiuose ir susirinkimuose 
diskutuojant tuos principus ir jų 
svarbą. Ir tai reikalinga, nes visi tie 
principai kartu sudaro pilnutinį žmo
gų, jeigu jis visų tų principų laikosi.

Dažnai būna diskutuojama, kuris 
iš tų 5 principų yra svarbiausias, čia 
daugelio ateitininkų nuomonės pra
deda skirtis. Vieni sako, kad tautiš
kumas, kiti — katalikiškumas, treti 
— šeimiškumas ir t.t. Dažnai girdi
me taip pat, kad visi 5 principai yra 
vienodai svarbūs, kas jau yra arčiau 
tiesos.

Tačiau reikia visada atsiminti, kad 
ateitininkų šūkis yra “Visa atnau
jinti Kristuje”. Ir čia turėtų būti 
mūsų išeities taškas, kuris aiškiai 
nurodo, kad mūsų krikščioniškumas, 
mūsų asmeninis santykis su Kristu
mi ir mūsų gyvenimas pagal Kristaus 
mokslą turi užimti pirmą vietą. Kai 
tas pirmasis principas tampa ateiti
ninkui svarbiausiu, tada nebėra 
problemų nei su kitais principais. Jie 
savaime seka ir viskas sukrinta į 
savo vietas. Nesunku tada įjungti į 
savo gyvenimą tautiškumą. Tačiau, 
kai nutolstame nuo Kristaus, pasi
metame ir darosi nebeaišku kuris 
principas svarbiausias. Leiskime šak
nis ten, kur audra ir vėjai mūsų ne
įstengs pajudinti. “Jis, kaip tas me
dis, prie upelio sodintas, duos gerą 
derlių metui atėjus; nevysta jo la
pai, visi darbai jo sėkmingi” (psal
mė). ,

Skautų veikla
• LSS vadovybė, norėdama susi

pažinti su kaikuriomis specifinėmis 
sritimis bei užsimoti ką nors tose 
srityse padaryti, sudarė komisijas 
prie LSS tarybos: nuostatų ir sta
tuto, lietuviškosios dvasios išlaiky
mo, vadovų lavinimo, spaudos ir li
teratūros, archyvų rinkimo, LSS lė
šų, tarptautinių ryšių ir skautiškos 
ideologijos. Pastaroji sudaryta To
ronte — v.s. C. Senkevičius, s. seselė 
Igne Marijošiūtė ir ps. fil. dr. A. Dai- 
lydė. Komisijos veiklos planas per
duotas LSS vadovybei. Vadovai-vės 
skautiškos ideologijos reikalais pra
šomi kreiptis į v.s. Č. Senkevičių, 40 
Burrows Ave., Islington, Ont., M9B 
4W7, Canada. Tel. 233-7321.

• Kredito kooperatyvas “Parama” 
paskyrė “Skautų Aidui” $100. Nuo
širdus ačiū. “Skautų Aido” rėmimu 
nuolat rūpinasi s. B. Abromaitienė, 
kurios dėka tam reikalui per eilę 
metų sutelkta nemaža suma.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
iškyla į Romuvą — šį šeštadienį, bir
želio 14. Visi renkamės stovyklavie
tėj 10 v.r. Dėl transportacijos tartis 
su vienetų vadovais-vėmis. Iškyloje 
numatoma įdomi programa ir bend
ras laužas. Kviečiami tėvai, rėmėjai, 
Romuvos talkininkai ir visi, kas nori 
gražioj gamtoj praleisti savaitgalį.

Č. S.

tina visus ir visas domėtis ren
giamomis vadovų-vių lavinimo 
mokyklomis bei vienetuose or
ganizuojamais kursais ir taip 
pat prašo suaktyvinti tokių kur
sų organizavimą tose vietovėse, 
kur jų nedaug būna, ir jautriau 
suaktualinti skautų-čių lavini
mą, panaudojant visas vietovė
se prieinamas priemones.

5. Suvažiavime iškelti nauji su
manymai bei siūlymai organiza
ciniams perstivarkymams bus 
atidžiai svarstomi LSS tarybos 
komisijose, kurių išvadas tary
ba paskelbs platesniam susipa
žinimui, išdiskutavimui ir nuta
rimams; šiuo metu betgi pabrė
žia nusistatymą išlaikyti Sąjun
gą, atremtą į: iš nepr. Lietuvos 
atsineštas tautines, religines ir 
skautiškas tradicijas, idealistiš
kai nusiteikusių vadovų-vių pa
siaukojimą, specialios misijos iš
eivijoje paskirtį ir veikiančio 
statuto raidę bei dvasią; skatina 
vienetų vadovus-ves orientuotis 
skirtingose vietovių bei gyvena
mų kraštų aplinkybėse, iš jų im
ti, kas lietuviškai skautybei gali 
būti naudinga, ir nevengti at
sargumo ten, kur objektai suke
lia abejonių. Č. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos moterų rankinio pirme

nybės užbaigtos paskutiniais koman
dų susitikimais Kaune. Jas laimėjo 
Kauno gazifikacijos valdybos “Žyd
riosios liepsnelės” rankininkės, su
rinkusios 26 taškus. Antroji vieta su 
22 taškais teko Vilniaus universite
to “Mokslo” komandai, trečioji su 21 
tašku — Kauno kūno kultūros insti
tuto “Atleto” komandai. Čempijonių 
komandoje, kurią treniruoja E. Ali- 
jauskas, žaidė: J. Stonkuvicnė, R. Ja- 
sikevičienė, J. Gedvilienė, Z. Juške
vičiūtė, I. Palaimienė, S. Astrauskie
nė, D. čiužaitė, V. Drilingaitė, S. Bal
čiūtė, L. Navickaitė, R. Varanavičiū- 
tė ir A. Nenėnienė.

Lietuvos studentų spartakiados sta
lo teniso pirmenybes Vilniuje sep
tintą kartą iš eilės laimėjo Vilniaus 
universiteto rinktinė — L. Mataity-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pa j ieškojimas
Jieškoma Petronėlė (Petra) Ve- 

gys (gimimu Petriks). Ji pati arba 
žinantieji dabartinę jos gy
venamąją vietą prašomi kreiptis į že
miau pasirašiusius, kurie jos įieš
ko. Petrą Vegys š.m. liepos 4 d. bus 
65-rių metų amžiaus. Gimusi Plate
liuose, Kretingos apskr., Lietuvoje. 
Kanadon atvyko 1950 m. Jei turite 
kokių nors žinių apie ją, malonėkite

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNA1TĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 

__ butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
___ nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 

prie pat Meksikos įlankos.

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

Telefonas 489-1543.

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

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
11 % už 6 mėn. term, indėlius 
101/2% u* 1 m< ferm- indėlius 
]Q % už 3 m. term, indėlius
12 % u* pensijų ir namų planą
11 % speciali taup. sąsk.
101/4% už taupymo s-tas

6 % už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių_________

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M611

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

FLORIDA 
REAL e

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR » • • BROKER as. NOTARY

YJ1 j 1 A C įį T7 >701 Gulf Bouievarct.H. Petersburg Beach, Fl. 55706 
JLO JL JL JUJ Telefoną* (s 15) 560-2448 . Vakare (815)545-2758

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 o Sov. P. Užbalis

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

AUTOMOTIVE FIBERS 
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas 
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kainos. 

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

• Priimame siuntinių užsakymus.
• 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 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

pranešti: James Pratt, care of West 
a. Robb, Barristers a. Solicitors, 34 
Queen Street West, Brampton, On
tario. Tel. (416) 451-1460.

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

skolinkis

PARAMA
IMA:

131/2% u* asm. paskolas

121/2% u* mortgičius

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775



Mūsų kredito unijos narei
a+a Marijai Leknickienei

mirus, jos vyrui JONUI, dukrai JULIJAI su šeima, vi
siems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" vaidyba

Mūsų kredito unijos nariui
a+a Martynui Trečiokui

mirus, jo žmonai MATILDAI, visiems giminėms ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

MYLIMAI MAMYTEI
A+A

BRONEI MANGLICIENEI 
mirus,

mūsų narę ALDONĄ SMAILIENĘ su šeima, jos brolį 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

KLK Moterų Draugijos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

Toronto “Aušros” krepšininkai, dalyvavę sporto žaidynėse Detroite š.m. balandžio 25-27 d.d. Nuotr. J. Urbono

Tai, kas dar nepasakyta
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NEIŠLEIDŽIA Iš LIETUVOS
Jau antri metai prašo leidi

mo emigruoti dailininkas inter- 
jeristas Laimutis Ločeris, jo 
žmona Alma Ločerienė ir sū
nus Rytas. Jau nekartą jų pra
šymas buvo atmestas. Pastaruo
ju metu vėl gavo neigiamą at
sakymą į naujai paduotą prašy
mą emigruoti. Jų padėtis kas
dien sunkėja, nes jau antri me
tai atleistas iš darbo vien dėlto, 
kad pradėjo rūpintis emigravi
mu į Kanadą, kur gyvena Almos 
Ločerienės motina Vanda Gied
raitienė su savo vyru Petru 
Giedraičiu. Pastarieji yra pa
darę iškvietimą, gavę Kanados 
valdžios sutikimą, bet sovietinė 
valdžia neduoda leidimo. P. p. 
Giedraičiai iš savo pusės yra 
kreipęsi į daugelį tarptautinių 
institucijų, prašydami pagalbos, 
kad sovietinė valdžia išleistų jų 
gimines į Kanadą, kad senatvė
je turėtų kas jais pasirūpina.

Apie nežmonišką sovietų el
gesį Ločerių atveju nekartą ra
šė spauda, skelbė radijas. Pas
taruoju metu gauta žinia, kad 
sušlubavo L. Ločerio sveikata 
ir yra reikalingas ligoninės pa
galbos. Aišku, tokioje padėtyje 
ir stipri sveikata sunkiai atlai
ko.

Pagal sovietinę enciklopedi
ją, L. Ločeris yra dailininkas, 
gimęs 1929 m. balandžio 1 d. 
Biržuose. Studijavo Lietuvos 
dailės institutuose, o 1958 m. 
baigė Leningrado dailės akade
mijos tapybos, skulptūros ir 
architektūros institutą. Nuo 
1960 m. dalyvauja dailės paro
dose, dirba dekoratyvinės dai
lės srityje. Jo kūriniai, pasak 
minėtos enciklopedijos, pasižy
mi originalia kompozicija ir 
technika. Jie matomi viešbu
čiuose, kavinėse, restoranuose, 
svetainėse visoje Lietuvoje. P.

' BRANGIAI MAMYTEI

A+A 
TATJANAI DARGIENEI 

mirus,
mūsų narei ALDONAI BYSZKIEWICZ, seseriai ir 
broliui bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime —

Lietuvių Namų Moterų Būrelis

A+A 

MIELAM BROLIUI 

mirus,

mūsų narei TERESEI ZALESKIENEI ir jos šeimai 

reiškiame gilią užuojautą —

Lietuvių Namų Moterų Būrelis

London, Ontario
KLB LONDONO APYLINKĖ ge

gužės 4 d. išrinko naują valdybą: 
M. Chainauskas — pirmininkas, A. 
Švilpa — sekretorius, R. Vilem- 
brektas — iždininkas, S. Baliūnienė, 
R. Miškinytė ir A. Petrašiūnas — 
nariai.

KATALIKŲ CENTRO GIMNAZI
JOJE gegužės 25 d. įvyko etninių 
mokyklų pavasario festivalis. Lietu
vių šeštadieninės mokyklos mokiniai 
pasirodė su tautiniais šokiais.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI
MAS rengiamas birželio 15 d., 1 v. 
p.p. Visus prašome rinktis į Viktori
jos parką prie žuvusiems už laisvę 
paminklo. Čia bus padėtas vainikas 
išvežtiesiems kankiniams pagerbti. 
Minėjime, be baltiečių, žada daly
vauti vengrai, kroatai, ukrainiečiai ir 
lenkai. M. Ch.

St. Catharines, Ont.
TAUTYBIŲ FESTIVALIO para

das gegužės 24 d. iš Lake gatvėje 
esančių kareivinių žygiavo centrinė
mis gatvėmis ir baigėsi miesto spor
to arenoje. Kaip “Standard” dien
raštis rašo, parade dalyvavo apie 
šimtas vienetų. Didžiausią dėmesį 
šiemet patraukė iš Vokietijos atvy
kęs dūdų orkestras ir iš Toronto — 
ilgas, šmaikštus kiniečių “Drakonas”.

Tarp daugybės įvairių tautinių 
grupių matėsi lietuviai, estai ir lat
viai (šie pasirodė su gana didele 
jaunimo grupe). Neperdedant galima 
sakyti, kad geriausiai atrodė “Miss 
Lithuanian Community” — P. Skre- 
butėnaitė. Puikūs tautiniai drabužiai, 
gera laikysena, elegantiškas sportinis 
automobilis.

“Standard” plačiai aprašė ir lietu- 
vių-estų bendrą “Open House”, įdėjo 
programoje dalyvavusių Hamiltono 
“Gyvataro” šokėjų nuotrauką. Tas 
“Open House” įvyko gegužės 21, tre
čiadienį. Lietuviai surengė parodėlę, 
vaišino kitataučius gerai paruoštais, 
gausiais lietuviškais valgiais, gražiai 
priėmė gausybę kitataučių svečių, o 
taip pat ir visų tautybių gražuoles, 
kurių ir šiemet pasirodė apie 30.

KLB KRAŠTO TARYBOS rinki
mai įvyko gegužės 25 d., tuoj po 
pamaldų. Išrinkti tapo Antanas 
Gverzdys ir Steponas šetkus. Balsa
vo apie 80 asmenų. Tai nemažas 
skaičius, nes lietuviai šiame krašte 
gyvena platokai išsimėtę, kiti jau 
išvyko atostogų.

PUOŠIAMAS MIESTO CENTRAS 
naujais, gražiais pastatais. James 
gatvėje greit bus pradėti statyti nau
ji teismo rūmai, taip pat 13 augštų 
pastatas įstaigoms už 5 milijonus 
dolerių.

APYLINKES VALDYBA sparčiai 
ruošiasi paminėti sibirinius trėmi
mus birželio 15 d. pamaldų metu.

Kor.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

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

Pl • Apartamentai • Prekybos pastatai
• Raštinių pastatai • Ūkiai • Žemė

namų telefonas
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-3305
Įstaigos (4 16) 233-33 23.

D K AL C A
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 •

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
mą, tai ne karininko užsiėmi
mas. Rikiuotė jam rūpėjo, kur 
nuo Įvairių darbų palinkusį vy
rą reikia ištiesinti, jį apmokyti 
ir padaryti drausmingą bei sa
vo vertę žinantį karį.

Dėl to jis bandė nuo pulko 
komendanto pareigų atsisakyti, 
bet nepasisekė; norėjo persikel
ti į generalinio štabo technikos 
skyriaus laisvą adjutanto vietą, 
bet pulko vadas nesutiko. Norė
jo Matulionis siekti mokslo uni
versitete, bet anuomet tarnybi
niams karininkams buvo nelei
džiama. Tik pasibaigus nepri
klausomybės karams, buvo pa
tvarkyta, kad karininkai, norin
tieji studijuoti, gali išeiti iš tar
nybos. Šita laisve Matulionis ir 
pasinaudojo: 1922 m. birželio 
mėnesį paskutinį kartą uždarė 
savo komendantūros duris.

Nuotykiai
Jaunoje mūsų kariuomenėje 

būdavo įvairaus nusiteikimo 
žmonių: gerų vyrų ir šiek tiek 
moraliai pašlijusių. Pradžioje 
buvo įprotis nusikaltusius ka
reivius mušti per veidą. Tai Ru
sijos karininkų atsineštoji “do
vana” į Lietuvos kariuomenę.

Kartą, kai Itn. Matulionis sau
gojo barą netoli Kalvarijos, pas 
jį atėjo vieno dvarelio savinin
kas ir pasiskundė, kad naktį ka
reiviai pavogė jo pakinktus. Ma
tulionis pažadėjo šį reikalą iš
tirti ir, jei pakinktus ras, jam 
grąžins. Kadangi jo būryje bu
vo karinė gurguolė, tai nu
sprendė, jog tai galėjo padaryti 
gurguolininkai. Nieko nelauk
damas, jis pasišaukė vieną iš jų 
ir paklausė, kur jisai pereitą 
naktį buvo. Kareivis paraudo ir 
ėmė gintis. Betgi matydamas, 
kad neišsisuks, prisipažino, jog 
jis su savo draugu pavogė ir 
dvarelio pakinktus. Prisipažinu- 
sio kareivio būrio vadas nebau
dė, o tik perspėjo, kad tai būtų 
paskutinis kartas. Pasišaukė ir 
antrą kareivį, šis išplėtęs akis 
ėmė gintis, kad jis nieko neži
nąs. Tada Matulionis jam liepė 
nueiti į kūgį ir atnešti jame pa
slėptus pakinktus. Nuėjo ir at
nešė. O Matulionis pūkšt jam 
per vieną ausį, pūkšt per kitą 
ir dar porai valandų pakišo po 
šautuvu, tardamas, jog tai esą 
už melavimą.

Šis įvykis Matulioniui buvo 
svarbus tuo, kad labai apgailėjo 
savo netaktišką elgesį: kam ji
sai mušė tą kareivį. Juk jis yra 
reikalingas auklėjimo, o ne au
sų skaldymo. Nuo to laiko jis 
niekad kareivių nemušdavo, o 
juos mokydavo kariškos savi
garbos.

Kitas panašus apsivogimo 
įvykis atsitiko kažkuriame raite
lių eskadrone. Kareiviai nudžio
vė vieno ūkininko gabalą bran
gios odos. Vargšas žmogelis pa
siskundė vadui, šis patikrino 
visus balnus ir visur kitur ap- 
jieškojo, bet jokios odos nera
do. Tik po kelių mėnesių jis vėl 
prisiminė šį įvykį ir, pažadėjęs 
vagies nebausti, paklausė, kaip 
iš tikrųjų ten buvo. Dabar šis 
jau drąsiai atsakė, kad vadas 
patikrino visus kareivių balnus, 
o savo — ne.

“Sako, prašantiems Tu duodi. 
Taigi duok man žirgą ir nors 
vieną aukso žvaigždę, danguje 
kur mirga. . Matulionis, būda
mas dar mažas, greičiausiai

taip nesimeldė. Betgi Dievulis 
bent jau žirgelio tai nepagailė
jo.

Tuo metu jis su savo Vl-ja 
kuopa buvo užėmęs gana platų 
barą tarp Kalvarijos ir Vištyčio. 
Rusų armija, bėgdama iš Lenki
jos fronto, be kito karinio turto, 
nemažai paliko ir arklių. Vie
nas jų teko ir Itn. Matulioniui: 
juodis, 20 metų senumo, su nu
leista galva, prakaulis, sakytu
mei, Don Kichoto Rosinantas.

Jaunesniu leitenantu kuopo
je, kuri budėjo netoli Vištyčio, 
buvo rusų karininkas čiapas, 
apsistojęs kažkokio vokiečio 
dvare. Savininkas laikė trakė
nų veislės arklius. Ten Matulio
nis ant savo Rosinanto buvo nu
jojęs patikrinti, kas dedasi kita
me jo baro gale. Grįžtant namo, 
Čiapas ir vokietis sėdo ant tra
kėnų ir jį lydėjo. Vokiečio tra
kėnas kojomis tik mina, smėlį 
kanopomis žarsto, piestu stojas, 
nerimsta — lėkti nori, o pra
kaulis, galvą nuleidęs, liūdnas, 
koją už kojos velka.

Ir šovė Matulioniui į galvą 
mintis — lenktynių! Kur tau vo
kietis nesutiks — gerai! Abu 
ant žirgų sustojo šalia vienas ki
to. Aha, dabar juodis pajuto, 
kuo čia viskas kvepia, iškėlė 
savo galvą ir ištiesė kaklą. Rai
teliams davus ženklą, juodis iš 
karto tik strykt, strykt ir jau 
visa galva trakėną pralenkė. 
Vokietis ėmė šaukti, kad Matu
lionis peranksti paleidęs savo 
arklį. Na, tai ir vėl iš naujo, vėl 
greta viens kito sustojo. Dabar 
Matulionis leido trakėnui visa 
galva iššokti į priekį, o paskui 
spustelėjo savo Rosinantą. Daug 
laiko nereikėjo juodžiui trakė
ną pralenkti per du arklius. 
Abiem sustojus, Matulionis ap
gailestavo, kad nėjo su vokiečiu 
lažybų. O vokietis liūdnai atsa
kė, jog jis būtų pralošęs savo 
trakėną.

Taigi Matulionis mėgdavo ir 
pajuokauti. Gi jo juodis buvo 
paprastas kirkizų arkliukas, ku
ris nevaidino šokoladinio ponai
čio, o jautėsi kaip tikras kava
lerijos arklys. Sakoma, kad ši
tie arkliai turi kažkokią dvigu
bą risčią, tartum antrą bėgį, Į 
kurį įsijungę, jie su viesulu gali 
eiti lenktynių.

Komunistiniai kurstymai
Anuomet jaunosios mūsų ka

riuomenės vadovybėje buvo ir 
menko pavyzdingumo karinin
kų, ypač tų iš Rusijos. Be to, jų 
ir gyvenimas buvo nuobodokas. 
Antai, Marijampolėje tuo metu 
be menkaverčių karčiamų jo
kios pramoginės užeigos namų 
ir nebuvo. Tad vienintelė susi
būrimo vieta buvo pulko valgy
kloje ir jos bufete, čia karinin
kai dažniausiai ir palikdavo sa
vo algas. Tiesa, dar kiek ankstė
liau buvo pradėta organizuoti

skaitykla, kuriai parinkti ir su
pirkti knygas buvo pavesta Ma
tulioniui. Betgi lankytojų, be 
paties knygininko, daugiau ir 
nebuvo.

Iš “kultūrinio” gyvenimo pul
ko valgykloje jis yra užrašęs ir 
tokį nutikimą: 1921 m. gegužės 
1 d. komunistai buvo paskleidę 
daugybę proklamacijų, agituo
jančių kareivius reikalauti ge
resnio maisto, drabužių ir t. t. 
Tą dieną pulko vadas su kape
lionu sėdėjo bufete ir vaišinosi. 
Vadas jau ėmė snūduriuoti, o 
kapelionas dar kovojo su mie
gu. Tuo metu lauke pasigirdo 
triukšmas. Kapelionas išėjo pa
tikrinti, kas ten darosi. Karei
vių būrys, išvydęs kunigą, ėmė 
šaukti: “Pakarti buržujų!” Bet 
kapelionas, drąsus ir revoliuci
ją pergyvenęs, tvirtu balsu pa
klausė: “Ko norite, vyrai?” 
“Maistas blogas, neturime ko 
valgyti, namo norime. . “Tai 
gal būtų geriau pasiųsti delega
ciją pas pulko vadą”, pasiūlė 
kapelionas.

Kareiviai sutiko ir išrinko iš 
savo tarpo du drąsiausius ir pa
tį kapelioną, šis gi, patenkintas 
kareivių pasitikėjimu, su dele
gacija nuvyko pas pulko vadą. 
“Delegacija, pone vade, atėjo 
delegacija”, pristatė kapelionas. 
Vadas pakėlė nuo stalo galvą, 
peržvelgė delegaciją ir suriko: 
“Ką? Sušaudysiu!’' Trenkė 
kumščiu į stalą. Delegacija, vos 
neišvertusi durų, išdulkėjo 
lauk, o kapelionas lept ir atsi
sėdo. Vėliau jis visiems skun
dėsi savo nelaiminga diena: 
“kareiviai jį norėjo pakarti, o 
pulko vadas — sušaudyti”.

Tokių atsitikimų ar panašių 
anuomet, matyt, pasitaikyda
vo nemažai.. Betgi kariuomenei 
išsiauginus savo jaunų karinin
kų, jos veidas vis giedrėjo. Tai 
matyti ir iš šio mažo įvykio, ku
rį jautriai pergyveno eilinis ka
reivis.

Kartą pas Itn. Matulionį at
vyko buvęs kareivis Jonušas ir 
jam parodė prirašytą lapą po
pieriaus. “Tamsta vade”, tarė 
jis, “tai mano pirmasis, paties 
rašytas, laiškas motinai į Bir
žus”. Kareivis šypsojosi, bet 
kartu ir ašaros riedėjo per 
skruostus. Nemažiau, žinoma, 
džiaugėsi ir Itn. Matulionis, iš
vydęs savo pastangų vaisių.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts Jnternationcd <Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

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

All Seasons [ravel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ
tel. 533-3531

nuo 11 v^r. iki 7 v.v.

ĮĮį TIVISKFS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato,
8-10 psl., naujiem skaitytojam tik $10.00 metams

reguliari metinė prenumerata-$14.00 
Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam 

naujam skaitytojui:

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

Adresas ...................................................... . .........................

Siunčiu prenumeratą ................doL, auką........ . ...... dol.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai”,

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

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

SPORTAS LIETUVOJE
(Atkelta iš 8-to psl.) 

tė, A. Krukytė, V. Obuchovas, A. 
Kiauleikis ir R. Striga. Antrą vietą 
užėmė Kauno kūno kultūros institu
to studentai, trečią — Kauno poli
technikos instituto komanda. Pirme
nybių čempijonais tapo: moterų — 
Kauno kūno kultūros instituto atsto
vė B. Bartkevičiūtė, vyrų — Vilniaus 
pedagoginio instituto atstovas M. 
Krejeris.

Lietuvos moterų krepšinio pirme
nybių laimėtojomis vėl tapo Vilniaus 
universiteto “Mokslo” krepšininkės. 
Į baigmines kovas Kaunan jos at
vyko su didele taškų persvara, iš 
anksto užtikrinusia aukso medalį. 
Dėl sidabro medalių varžėsi pernai 
jį laimėjusi Vilniaus “Dovana” ir 
Kauno “Politechnika”. Sidabro me
dalis buvo įteiktas “Politechnikai”. 
Sekantį sezoną į augščiausiąją mo
terų krepšinio lygą įsijungs Kauno 
“Baltijos” ir Plungės DOG krepši
ninkės.

Maskvoje surengtose 50 km ėjimo 
varžybose net šeši sportininkai per
žengė pasaulinį 3 vai. 41 min. 19,2 
sek rekordą, priklausiusį meksikie
čiui R. Gonzalezui. Naujuoju pasau
lio rekordininku tapo minskietis J. 
Ivčenka, šį nuotolį įveikęs per 3 
vai. 37 min. 36 sek. Varžybose daly
vavo ir vilnietis A. Šakalys, Lietuvos 
ėjimo čempijonas, dažnai gerinantis 
jos rekordus. Nors jis užėmė tik 
X vietą, bet Lietuvos 50 km ėjimo 
rekordą pagerino iki 3 vai. 45 min. 
20 sek. (ankstesnis jo paties rekordas 
buvo 3 vai. 59 min. 17 sek.). Pake
liui A. šakalys pagerino ir Lietuvos 
30 km ėjimo rekordą, šį nuotolį nu
žingsniavęs per 2 vai. 11 min. 35 
sek.

Kaunietis S. Veržbickas pasižymė
jo tradiciniame 30 km bėgime Mask
voje, kur net 243 bėgikai, įskaitant ir 
svečius iš užsienio, kovojo dėl “Tru-

do” laikraščio prizų. Bėgimą per 1 
vai. 32 min. 4 sek. laimėjo Rusijos 
atstovas V. Duljanovas. Vilnietis S. 
Veržbickas išsikovojo III vietą su 
palyginti neblogu 1 vai. 32 min. 47 
sek. rezultatu.

Lietuvos jaunimo stalo teniso pir
menybių laimėtojais tapo kaunie
čiai. Vienetų varžybose stipriausi 
buvo A. Astrauskaitė ir S. Žaliania- 
kas, vaikinų dvejete — S. žaliania- 
kas ir R. Dumauskas. Merginų dve
jetų varžybas laimėjo klaipėdietės 
I. Drevinskaitė ir V. Milišauskaitė, 
mišrių dvejetų — vilniečiai V. Šau- 
kytė if V. Obuchovas.

Kauno “Pluošto” baseine buvo už
baigtos Lietuvos vandensvydžio pir
menybės. Jose nė vieno pralaimėjimo 
nesusilaukė ir jau tryliktą kartą iš 
eilės Lietuvos čemipijonais tapo 
Kauno “Raudonojo Spalio” vanden- 
svydininkai, surinkę 24 taškus. Antrą 
vietą užėmė Vilniaus “Delfinas” (15 
tšk.), trečią — Kauno “Atletas” (14 
tšk.), ketvirtą — Kauno “Politech
nika” (8 tšk.);

Šypsenos
Širdis

Gydytojas susirūpinusiu vei
du palinguoja galva:

— Jūsų pulsas plaka labai 
netaisyklingai, labai neregulia
riai. Ar geriate?

— Taip, bet labai reguliariai.

Šunų įžeidimas
Anglijos šunų globos draugi

ja pasiuntė protesto laišką 
Chruščiovui, kai XXII partijos 
kongrese Maskvoje kaikurie an- 
tipartiniai komunistai buvo pa
vadinti šunimis. Draugija pro
testo laiške nurodė, kad tuo bū
du buvo įžeisti viso pasaulio šu- 
nVs- Parinko Pr. Alš.

W. G. D R ESHER s™
INSURANCE

reSher-Barauskas ag^cy
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios
— Šį sekmadieni pradedamos pa

maldos Wasagoje. Jos bus laikomos 
kiekvieną sekmadienį visą vasarą. 
Šį sekmadienį pamaldos bus 11 v., 
vėliau, reikalui esant, ir 10 v. r.

— Praėjusį sekmadienį, Dievo 
Kūno šventėje, pamaldų metu pri
siminti sibiriniai trėmimai.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotos: a. a. Anelė Dubinskienė, 
59 m., ir a. a. Teklė Kovelienė.

— šį trečiadienį, 8 v. v., kleboni
jos patalpose — jaunų šeimų būre
lio valdybos posėdis.

— šio mėnesio pabaigoje į Lietu
vos Kankinių parapiją darbuotis at
vyks jaunas kunigas Albinas Stalio- 
raitis, baigęs studijas Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijoje.

— Parapijos skoloms mokėti auko
jo po $250: P. L. Dauniai, V. Ka- 
lendrienė; $150: V. Aušrotas; po 
$100: O. Vėlyvienė, E. Sudikas, B. 
E. Molis, I. Šimkutė.

— Pakrikštyta: Cheryl Lee Borot- 
to ir Jason Anthony Kozak.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Antaną Lapaitį, 11 v. už 
a. a. Oną Raginskienę ir a. a. Joną 
Žėką; Wasagoje 11 v. — už a. a. Me
čislovą Vasiliauską.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Birželio 10-14 d. d. Halifakse, 

N. S., vyksta rytinės Kanados liute
ronų sinodas, kuriame dalyvaus ir 
lietuvių klebonas.

— Metinė parapijos iškyla — bir
želio 15 d., pradedant pamaldomis 
11 v. r., Heart Lake Parke, Lake
mount nr. 3. Važiuoti 7 keliu į va
karus; pravažiavus Dixie Rd. pirmas 
didesnis kelias į šiaurę yra Heart 
Lake Rd.

— Antri anglų klebono rinkimai 
įvyks birželio 22 d. po bendrų 10 v. 
r. pamaldų. Kandidatas yra kun. 
Roy Ylatelo. Svarbu, kad visi balsuo
jantieji nariai be išimties dalyvau
tų ir pareikštų savo norus demokra
tiniu būdu.

Lietuvių Namų žinios
— Pasibaigus 1979-80 m. kultūri

nės veiklos sezonui LN, vasaros ato
stogų metu savaitinis biuletenis “LN 
žinios“ bus leidžiamos kartą į mėne
sį; išeis birželio, liepos ir rugpjūčio 
paskutinę savaitę.

— Dail. J. Juodis iš Floridos, ku
rio meno darbų paroda įvyko LN 
balandžio 12-13 d.d., atsiuntė $10 už 
biuletenyje tilpusius skelbimus bei 
aprašymus ir laišką, kuriame reiškia 
padėką visiems prisidėjusiems prie 
jo parodos pasisekimo.

— Karavano pasai parduodami LN 
raštinėje darbo valandomis ir sekma
dienių popiečių metu.

— LN administracijoje šiuo metu 
dirba: vedėjas R. Sriubiškis, buhalte
rė A. Dargyte-Byszkiewicz, A. Skilan- 
džiūnienė, K. Daunys ir R. Griga- 
liūnaitė.

— J. Strazdas, buvęs LN valdybos 
pirmininkas, paaukojo $200 LN kul
tūrinės veiklos reikalams.

— šiais metais per pirmuosius 
penkis mėnesius buvo išmokėta or
ganizacijų kultūrinei veiklai parem
ti $866.56 ir salių nuomai apmokė
ti $4,566.00.

— Palengvinti valgyklos pinigi
niam atsiskaitymui sekmadienių po
piečių metu nutarta išnuomoti me
chaninį registratorių.

— Birželio 1 d. popietėje dalyva
vo apie 200 ir svečių knygoje pasi
rašė: V. Žalkauskas iš Vašingtono, S. 
Bliudnikienė iš Ročesterio, S. Krau- 
naitienė iš Las Vęgas, M. Noreikie- 
nė iš Niujorko, B. Pošius iš Kalifor
nijos ir Lionei Auclair (Vinslova) iš 
Wawa, Ont.

PENSININKAS, 71 metų amžiaus, 
be šeimos, įieško didelio ūkio pavel- 
dėtojos-lietuvaitės, 45-55 metų am
žiaus. Turi būti praktikuojanti kata
likė, nerūkanti, blaivi, vairuojanti 
automobilį. Pridėti nuotrauką ir gy
venimo aprašymą. Rašyti: “Tėviškės 
Žiburių” adresu, pažymint “Pensi
ninkui”.
IŠNUOMOJAMAS suaugusiems pen
kių kambarių butas su atskiru įėjimu 
I-me augšte. Yra garažas; arti susi
siekimo. Skambinti tel. 536-1695 To
ronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Susituokė birželio 7 d. Edmun

das Gulbinas ir Barbara MacPherson, 
Paulius Ledas ir Jane Fisher.

— Pakrikštytas John David, David 
Ross ir Ann Marie (Mackelaitės) At
kinson sūnus.

— Maldininkų kelionė į Midlands 
įvyks rugpjūčio 10 d. Mišios — 1.30 
v.p.p., po Mišių — Kryžiaus Keliai.

— Sibiriniai trėmimai bus paminė
ti mūsų šventovėje birželio 15, sek
madienį, per 11.30 v. Mišias.

— A.a. Anelė Dubinskienė, 58 m., 
ir a.a. Teklė Šulcaitė, 82 m., palai
dotos iš mūsų šventovės lietuvių ka
pinėse.

— Parapijai aukojo: O. Skėrienė 
$400, Pr. Žiulys $200, L. D. Stasiū
nai a.a. J. Daunio atminimui $250. 
L. K. Religinei Šalpai aukojo: J. E. 
Cuplinskai a.a. Br. Manglicienės at
minimui $25. Vietnamiečių šalpai: D. 
K. Manglicai $100, J. E. Cuplinskai 
$25, N. A. Baneliai $20.

— Naujas parapijos pastatų ir sa
lės prižiūrėtojas yra Jonas Nešukai- 
tis.

— Parapijos kavinėje vasaros me
tu nebus gaminamas maistas. Bus 
galima gauti kavos ir šaltų gėrimų.

— Parapijos biblioteka nuo birže
lio 15 d. pradeda atostogas. Kas no
rėtų pasiimti knygų vasarai, prašom 
pasinaudoti šį sekmadienį. Spaudos 
kioskas dar veiks įprasta tvarka.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Anta
ną Balnį, užpr. T. Balnienė, 8.30 už 
Antaniną Dubininkienę, užpr. M. B. 
Žėkai, 9 v. Gyvojo Rožinio Dr-jos in
tencija, užpr. valdyba, 9.20 už Anta
ną Čirūną, užpr. B. čirūnienė, 9.40 
už Agnietę Bartusevičienę, užpr. V. 
Bartusevičius; sekmadienį 8 v. už 
Antaniną Dubininkienę, užpr. E. 
Duobienė, 9 v. už Stasį Černiauską, 
užpr. J. Černiauskienė, 10 v. už My
kolą Ramanauską, užpr. E. Norvai
šienė, 11.30 už parapiją, 7 v.v. už 
Petraičių šeimos mirusius, užpr. duk
tė Albina Jessin.

A. a. mielam bičiuliui Kostui 
Kalendrai mirus, pagerbdami jo 
atminimą M. A. Iškauskai pa
aukojo “T. Žiburiams” $25.

A. a. Anelė Dubinskienė, 
59 m. amžiaus, mirė Šv. Juoza
po ligoninėje Toronte birželio 
1 d. Velionė išaugino keturis 
vaikus ir globojo savo vyrą. Pa
laidota iš Prisikėlimo par. šven
tovės, dalyvaujant abiejų To
ronto katalikų parapijų kuni
gams.

A. a. Irena Jurkienė fBeres- 
nevičiūtė), 45 m. amžiaus, mirė 
Otavoje birželio 8 d., išvarginta 
sunkios ligos. Paliko vyrą inž. 
A. Jurkų, tris jaunas dukreles 
(15-8 metų amžiaus) ir tėvus, 
gyvenančius Westone. Laidoja
ma birželio 12, ketvirtadieni, 
10 v. r. iš Lietuvos Kankinių 
šventovės lietuvių kapinėse. 
Rožinis — trečiadienį, 7 v. va
karo, minėtoje šventovėje.

Gauta keletas egzempliorių 
naujos knygos apie Lietuvą ang
lų kalba “The Catholic Church, 
Dissent and Nationality”. Jos 
autorius yra politinių mokslų 
profesorius JAV-se Vyt. Var
dys. Knyga gražiai išleista, pa
rašyta remiantis naujausiais 
duomenimis. Tai gera dovana 
kitataučiams. Kaina — $10 (be 
persiuntimo). Kreiptis šiuo ad
resu: V. Matulaitis, 44 Long- 
burne Dr., Apt. 506, Weston, 
Ont. M9R 2M7.
JIEŠKOME dviejų miegamųjų buto. 
Pageidaujame High Park rajone ar
ba arti Islingtono požeminio trauki
nio. Skambinti dienomis tel. 233- 
3323, vakąrais 221-3305.

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

FILMUOTOJAS
JIEŠKO ANGLIŠKAI KALBANČIO 
ŠEIMININKO, imigravusio Kanadon 
pastarajame dešimtmetyje ir mokė
jusio už elektrą savo tėvynėje ir On
tario provincijoje. Skambinti “col
lect” nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. (416) 
862-0044.

MIAMI, FLORIDOJE. duodamas 
kambarys porai ar vienam už patar
navimą. Rašyti “T. žiburių” admi
nistracijai, pažymint M. S.
WASAGOS-SPRINGHURSTO vasar
vietėje, prie lietuvių salės, išnuomo
jami kambariai su atskiru įėjimu. 
Galima virti. Tinka dviem, trim ar 
keturiem žmonėm. Skambinti E. Ku
lienei tel. 534-8112 Toronte arba sa
vaitgaliais 51 gatvė, 16 nr., Spring- 
hurste.
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.

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

SibiriniŲ trėmimu
IR BALTIJOS VALSTYBIŲ OKUPACIJOS 

sukaks minėjimas
Brocktono mokyklos salėje (Bloor - Brock gL).

Kalbės Victor Herman, ilgai sėdėjęs sovietiniuose kalėjimuose. Meninę programą atliks: 
lietuvių "Volungė", latvių "Kalvis", estų solistas. Visus lietuvius kviečiame dalyvauti —

Kanados Baltiečių Federacija

Kviečiame visus j JONINIŲ WASAGOJE - TĖVŲ
proga rengiam? PRANCIŠKONŲ

GEGUŽINE “
birželio 21, šeštadienį, nuo 1 valandos po pietų

* Veiks baras, gros gera muzika šokiams,
* bus užkandžių, loterija.

* Jei kas pageidautų — nakvynė $5.00 
(savo patalynė).

įėjimas ar įvažiavimas — $ 1.00, vaikams 
— nemokamas.

* Taigi kviečiame visus — suaugusius ir 
mažus pabuvoti gražioje gamtoje savųjų 
tarpe.

Lietuvių Namų Vyrų Būrelio Komitetas

Sibirinių trėmimų
metinės ir Baltijos valstybių pa
vergimo 40 metų sukaktis bus 
paminėta birželio 12, ketvirta
dienį, 8 v. v., Brockton mokyk
los salėje (Bloor-Brock gt.). Mi
nėjimą rengia Kanados Baltie- 
čių Federacija ir visus kviečia 
dalyvauti. Pagrindinę kalbą pa
sakys Victor Herman, amerikie
tis, ilgai sėdėjęs sovietiniuose 
kalėjimuose. Meninę programą 
atliks estų operos solistas, lat
vių vyrų choras “Kalvis” ir lie
tuvių choras “Volungė”. Šiais 
metais Kanados Baltiečių Fede
racijai pirmininkauja latviai. 
Programoje, kaip įprasta, nu
matyti ir himnai. Dėlto svarbu, 
kad lietuviai gausiai dalyvautų.

Vyresnio amžiaus žmonių sa
vaitės proga Toronto Lietuvių 
Vyresnio Amžiaus Žmonių Klu
bas rengia 1980 m. birželio 17 
d. iškylą Į Metro zoologijos so
dą. Iškylon kviečiami ne tik klu
bo nariai, bet ir visi kiti vyres
nio amžiaus žmonės. Sodan įėji
mas — $1.20, o ten bus nemo
kamai vežiojami ir vaišinami 
gaivinančiais gėrimais. Norin
tieji iškyloje dalyvauti tą dieną 
renkasi prie zoologijos sodo 
įėjimo 10 vai. 30 min. Nežinan
tieji kelio į susirinkimo vietą 9 
vai. ryto renkasi Lietuvių Na
muose.

Tautybių savaitė — Karava
nas prasidės birželio 20 d. “Vil
niaus” paviljonas bus įrengtas 
Prisikėlimo par. patalpose. Ati
darymas — birželio 20, penkta
dienį, 6 v. v. Pasai gaunami iš 
anksto lietuvių centruose.

Meno darbų paroda rengiama 
Toronto rotušės aikštėje birže
lio 20-22 d. d. Joje dalyvaus ir 
dail. Genė Valiūnienė su savo 
emalio darbais ir Auks. Valiū
nas su serigrafiniais (s i 1 k- 
screen) paveikslais.

“Gintaro” ansamblio 25-metis 
jau praeityje. Gintariečiai dėko
ja, visiems, kurie kuo nors prisi
dėjo prie šios sukakties paminė
jimo. Ypač gausus tautiečių da
lyvavimas padarė šventę iškil
minga.

Gegužės 21 d. “Gintaro” dai
nininkės atliko programą “She- 
ratono” viešbutyje miesto rotu
šės tarnautojų vakarienėje. Da
lyvių buvo maždaug 1000. Mer
gaitės buvo gražiai priimtos, ir 
jų dainavimas su entuziazmu 
įvertintas.

Autobuse Į tautinių šokių 
šventę Čikagoje dar yra vietų. 
Norintieji važiuoti prašomi už
siregistruoti pas p. Karasiejus 
tel. 279-9079. Iš Toronto auto
busas išvyks liepos 4, penkta
dienio vakarą, grįš liepos 7, pir
madienį.

Birželio 19, ketvirtadienį, 7 
v. v., Prisikėlimo Parodų salėje 
šaukiamas tėvų susirinkimas. 
Būtina, kad bent vienas iš tėvų 
dalyvautų.

Dar yra 25-mečio leidinių. Jų 
galima gauti abiejų parapijų 
spaudos kioskuose. Kaina — $5.

Patikslinimas. “TŽ” 22 nr. 
Toronto kronikoje išspausdinta, 
kad velionis a. a. Povilas Sku
čas paliko dvi dukras; turėjo 
būti — tris. Sibire žuvo ne tik 
brolis Kazys (generolas), bet ir 
Jonas. Trečias brolis Juozas gri
žo iš Sibiro ir mirė Kaune (su
krito prie autobuso).

Politinė konferencija, rengta 
PLB, JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių vadovybių, įvy
ko Vašingtone birželio 8-9 d. d. 
“Shoreham” viešbutyje. Sveiki
namąjį žodi tarė Lietuvos atsto
vas dr. St. Bačkis, paskaitas 
skaitė prof. V. Vardys ir dr. Br. 
Nemickas. Svarstybose dalyva
vo A. Gureckas, dr. R. Misiū
nas, kun. K. Pugevičius, A. Ge
čys. Pranešimus padarė JAV 
valdžios pareigūnai. Iš Kanados 
dalyvavo: KLB pirm. J. R. Si
manavičius, inž. J. V. Danys, 
dr. P. Lukoševičius, adv. J. Ku
raitė, dr. J. Sungaila, A. Sun- 
gailienė, I. šernaitė-Meiklejohn, 
M. Danytė.

Baltistinių studijų konferen
cija, rengta Association for the 
Advancement of Baltic Studies, 
įvyko birželio 5-7 d. d. George
town universitete, Vašingtone. 
Iš Toronto, iki šiol turimomis 
žiniomis, dalyvavo mokytoja A. 
Petrulienė, architektas V. Pet
rulis, Kristina Parėštytė ir kiti.

Dail. Dagys atidavė spaudai 
trečią ir paskutinę savo žodinės 
kūrybos knygą — eiliuotą dvy
likos vaizdų dramą “Meilė tarp 
priešų”, parašytą stovykliniais 
laikais 1947-1948 m. Ši drama 
vyksta Lietuvoje 1939-41 m. 
Knyga turės 156 p.; apie 8 jų 
užims skulptūrinės ir pieštinės 
iliustracijos. Šios knygos bus 
atspausdinta 500 egz. Ją gaus 
nemokamai, kas tik pageidaus.

Dail. Dagys kaip aktyvus me
no kūrėjas yra nominuotas — 
pakviestas Italijos meno akade
mijos (Accademia Italia delle 
Arti) būti jos nariu.

Kanados Etninės Spaudos Fe
deracijos suvažiavimas įvyko 
gegužės 31 — birželio 1 d. d. 
Otavoje. Jame “T. žiburiams” 
atstovavo Vitalius Matulaitis, 
kuris buvo išrinktas vicepirmi
ninku į centro valdybą. Pastaro
ji, pirmininkaujama dr. J. 
Kirschbaumo, slovako, sudary
ta iš torontiškių spaudos dar
buotojų. Buvusiai valdybai pir
mininkavo dr. Kage, montrea- 
lietis. Suvažiavime priimtas pa
siūlymas sudaryti sekretoriatą 
su nuolatiniu tarnautoju. Tai 
būtų įstaiga, kuri aptarnautų vi
są etninę spaudą atitinkama in
formacija ir rūpintųsi skelbi
mais. Kol kas vieningą etninės 
spaudos darbuotojų veiklą kliu
do vienybės stoka: etninės spau
dos vardu bando kalbėti net 
trys organizacijos, būtent. Ka
nados Etninės Spaudos Federa
cija, žurnalistų klubas ir naujai 
atsiradusi etninės spaudos tary
ba. Be to, nekarta atskirais bal
sais reiškiasi ir provincinės są
jungos.

Rastas laikrodis per “Ginta
ro” balių Anapilio salėje. Atsi
imti pas J.- Bubulienę tel. 667- 
8260.

Ontario parlamento narys 
Niek Leluck pasiūlė šios provin
cijos parlamentui įstatymo pro
jektą, pagal kurį niekas negalė
tų būti verčiamas išeiti pensi
jon iki 70 metų amžiaus, jeigu 
yra pajėgus ir nori dirbti.

Ontario pramonės ir turizmo 
ministerija birželio 2-7 d. d. su
rengė etninės spaudos darbuo
tojų ekskursiją autobusu po 
šiaurinę Ontario dalį. Lietuvių 
spaudai atstovavo V. Matulaitis 
ir R. Rudaitytė. Jie parašys sa
vo įspūdžius.

Registracijos blankai Į “Auš
ros” sporto klubo rengiamą sto
vyklą gaunami Prisikėlimo pa
rapijos raštinėje. Užsiregistravę 
prieš birželio 29 d. gauna $10 
nuolaidą. Registruotis pas Ire
ną Poškutę tel. 533-5464 arba 
parapijos raštinėje. Stovykla 
bus liepos 6-19 d. d. Oficialus 
atidarymas bus liepos 8 d. vaka
re, į kuri galės suspėti grįžę iŠ 
tautinių šokių šventės ir gaus 
dali mokesčio atgal. Stovyklai 
reikia virėjų. Virėjų vaikai at
leidžiami nuo stovyklos mokes
čio.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visoms ren

gėjoms ir viešnioms už taip gražiai 
surengtą mergvakarį ir dovanas. 
Ačiū, kad taip maloniai mane pri
ėmėte į savo tarpą.

Dėkinga —
Lori Yannuzzelli

“Draugas” 1980. V. 30 iš
spausdino informaciją apie to- 
rontiečio Raimondo Paškausko 
ir čikagietės Indrės Ramanaus
kaitės jungtuves Šv. Adrijono 
šventovėje Čikagoje. Apeigas 
atliko kun. A. Kezys, SJ. Vestu
vinė puota buvo suruošta Jau
nimo Centre. Dalyvavo ir kele
tas torontiečių. Jaunavedys Rai
mondas yra ateitininkas, “Gin
taro” šokėjas, baigęs Toronto 
Maironio mokyklą, McMaster 
universitetą Hamiltone ir viene
rius metus gilinęs prancūzų kal
bos studijas Grenoblio un-te 
Prancūzijoje. Indrė Ramanaus
kaitė yra skautė, baleto moky
toja, baigusi lituanistinę Kr. 
Donelaičio mokyklą ir baleto 
skyrių Columbia kolegijoje.

Kroatai laimėjo. “Toronto 
Star” dienraštis kroatų nepri
klausomybės šventės proga (ba
landžio 10) įdėjo vedamąjį, pei
kiantį Kroatijos vėliavą kaip fa
šistinę ir pasisakantį prieš jos 
iškėlimą prie miesto rotušės. 
Kroatai pasijuto įžeisti ir stip
riai reagavo — ėmė rašyti pro
testo laiškus redakcijai, suren
gė plataus masto demonstraci
ją prie laikraščio patalpų, pa
grasino teismine byla. Pagaliau 
dienraščio redakcija išspausdi
no VI. 6 pasiaiškinimą “Croa
tians honor flag” ir kartu atsi
prašymą.

Ontario provincijos policija 
praneša, kad HMF Minerals 
Ltd. arba North American Mi
nerals Ltd. paštu siuntinėja pa
siūlymus pirkti brangakmenius 
(emerald-smaragdus) po $7. Pir
kėjai esą turėtų būti atsargūs ir 
nemanyti, kad tai tikri smarag
dai.

Daugiakultūrė Ontario tary
ba sudaryta iš 60 įvairių tauty
bių nariu. Lietuviams atstovau
ja adv. Joana Kuraitė, KLB vi
suomeninių reikalų komisijos 
pirmininkė. Minėtajai tarybai 
pirmininkauja lietuvių bičiulis 
Yuri Shymko. Jis kviečia visas 
tautines grupes talkinti jo va
dovaujamai daugiakultūrei ta
rybai pasiūlymais, domesiu vie
ni kitiems, dalyvauti bendruose 
renginiuose. Daugiakultūrės ta
rybos būstinė yra 700 Bay 
Street, III augšte, Toronte. Te
lefonai: 965-6889 ir 965-6919. 
Pusmetinis tarybos posėdis bus 
birželio 20-21 d. d. Macdonald 
Block, Queen’s Park. Jame gali 
dalyvauti ir spaudos darbuoti 
jai bei visuomenės veikėjai./

Sesuo Teresė buvo išvykusi į Put- 
namą dalyvauti savo vienuolijos ta
rybos posėdžiuose. Vėliau paaiškėjo, 
kad tuose posėdžiuose buvo paskir
tos naujos vienuolynų bei įstaigų 
viršininkės.. Montreal!© vienuolyno 
viršininke paskirta sesuo Teresė, jau 
gerai pažįstama montrealiečiams iš 
jos veiklos parapijoje ir šeštadieni
nėje mokykloje. Ji gražiai vadovau
ja parapijos jaunimo ir mokyklos 
chorui.

Lietuvių grupė, ypač vyresnio am
žiaus, dalyvavo išvykoje į garsiąją 
Cap-de-la-Madeleine šventovę birže
lio 11 d. Dauguma važiavo specia
liu ekskursiniu autobusu, kaikurie — 
savo automobiliais.

A.a. Marija Leknickienė, 81 m.
amžiaus, mirė gegužės 26 d. Palai
dota iš Aušros Vartų šventovės. Ji 
buvo viena pirmųjų AV parapijos 
komiteto narių. Jos liūdi vyras Jo
nas, duktė Julija Hare su šeima ir 
visa AV parapija.

“Litas” bus uždarytas birželio 24 
(Joninės) ir liepos 1 (Kanados Die
na). “Lito” Aušros Vartų skyrius va
saros metu neveiks sekmadieniais iki 
spalio 19 d. šiokiomis dienomis dirbs 
kiekvieną dieną paskelbtomis valan
domis.

A. Ališauskas, buvęs šeštadieninės

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
Pensijų planas 
Term. ind. 1 m.

10.75%
12.25%

12%

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

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Paskutinės draudos

NAUJIENOS
1. APDRAUSTI INVENTORIŲ PAGAL JO DABARTI

NĘ PIRKIMO KAINĄ.
(Kainuoja tik $25 - $35.00 daugiau).

2. AUKSAS, SIDABRAS, DEIMANTAI per paskutinius 
2 metus pabrango 4 kartus — REIKIA ATITINKA
MAI APDRAUSTI.

3. STANDARTINĖ "POLICY" DRAUDŽIA TIK $1,000- 
$2,000 BRANGENYBES IR KAILINIUS NUO VA
GYSTĖS.

TURINT DAUGIAU REIKIA APDRAUSTI ATSKIRAI.

Adamonis Insurance Agency Ine 
Tel. 722-3545

“The Toronto Sun” dienraš
tis yra gana palankus tautinėm 
grupėm, bet politinėįe srityje 
yra labai anglosaksiškas, prie
šingas daugiakultūrei Kanados 
politikai, kuri 1971 m. min. 
pirm. P. E. Trudeau pasiūlymu 
buvo priimta visų partijų. Tik
tai radikalieji anglosaksai ir 
prancūzai pasiliko jai priešingi. 
P. Worthingtonas, vyriausias 
“The Toronto Sun” redaktorius, 
1980. VI. 5 išspausdino straips
nį “Canada’s twin horrors”, ku
riame pasisako prieš Kanados 
dvikalbiškumą ir daugiakultū- 
riškumą. Esą vieningos Kana
dos negalima sukurti, remian
tis dviem oficialiom kalbom. 
Daugiakultūrė politika, remian
ti etnokultūrines grupes, skal
danti kraštą. Tai nereali, anglo
saksiška galvosena, nesideri
nanti su dabartine krašto būkle. 

“The Toronto Star” 1980. V.
3. išspausdino AP spaudos 
agentūros informaciją iš El- 
dersburgo, Md., JAV-se, apie 
tris lietuvius — alaus ragauto
jus, būtent, Gordoną Matulionį, 
Edį Budelį, ir Kazimierą Rąžulį. 
Jie kiekvieną antradienio vaka
rą renkasi posėdžio, kuriam 
pirmininkauja Elinora Matulio
nienė. Ji pateikia nežinomo 
krašto alų “žinovams” — ragau
tojams, kurie savo pastabas įra
šo į knygelę. Iki šiol jie ragavo 
1.244 rūšių alaus iš 60 kraštu 
ir tikisi pasiekti 2000 rūšių iš 
100 karštu. Dienraštis pastebi, 
kad G. Matulionis kadaise buvęs 

^Toronte ir prie Molsono alaus
^-Ąaryklps puolęs ant kelių. Per

V v;?.

mokyklos vedėjas ir spaudos darbuo
tojas, š.m. birželio 14 d. išskrenda 
Europon su žurnalo “Laiškai Lietu
viams” ekskursija. Aplankys Romą 
ir kitus žymiuosius Europos miestus, 
dalyvaus garsiuose Kristaus kančios 
vaidinimuose Oberammergau mies
telyje Bavarijoje.

“N. Lietuvos” spaudos bendrovės 
naujoji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Jonas Petrulis, I vicepirm. 
Leonas Norvaiša-Girinis, II vicepirm. 
Jonas Paškevičius, ižd. Petras Klezas, 
sekr. Augustinas Mylė, nariai — Pra
nas Paukštaitis, Juozas šiaučiulis, 
Antanas Žiūkas.

Lituanistinę mokyklą baigusių iš
leistuvės įvyko gegužės 11 d. sese-
lių namuose. Pažymėjimai įteikti:
Marijai Adomonytei, Tomui dauge
liui, Kristinai Kibirkštytei, Linui 
Knystautui, Audrai Lapinaitei, Kris
tai Ottaitei, Daniui Piečaičiui, Silvi
jai Vazalinskaitei, Aleksandrai Že
maitytei. Tėvų komitetas suruošė 
vaišes, kuriose dalyvavo ne tik tėvai, 
bet ir Bendruomenės veikėjai — apy
linkės pirm. A. Kličius, klebonas 
kun. J. Kubilius, kun. J. Aranauskas, 
“Lito” vedėja R. Piečaitienė, švieti
mo vadovas P. Adamonis. Mokyklą 
baigusieji apdovanoti hamiltoniškio 
“Aido” plokštele “Baltos gėlės”. K.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo ......
Nekiln. turto nuo 
Čekių kredito .........
investacines nuo ...

.....16% 
13.25%
.....18% 
15.25%

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

savo posėdžius tie alaus ragau
tojai, gimę Lietuvoje, esą pada
rę vieną bendrą išvadą: geriau
sias alus yra vokiečių, bet ne 
rusų.

Pagarsėjusi moterų teisių gy
nėja radikaliais pareiškimais 
Laura Sabia išspausdino straips
nį “Ethnic Folly” “The Toronto 
Sun” dienraštyje V. 20. Autorė 
yra italų kilmės, bet pasisako 
prieš daugiakultūrę politiką; 
Kanadoje esą reikia auginti 
naujas šaknis ir atsisakyti se
nųjų. Kam tai nepatinka, te
grįžta iš kur atvažiavo. Ji griež
tai pasisako prieš pasiūlytas et
nines mokyklas viešojoje siste
moje: “Ukrainiečių ir armėnų 
mokyklos šiandieną, italų mo
kyklos rytoj, lenkų sekančią sa
vaitę, lietuvių taip pat, ir taip 
toliau iki baisaus subyrėjimo”. 
Dėl atskirų viešųjų pradžios 
mokyklų etninėm grupėm gali
ma jai pritarti (siūlytojas To
ronte savo projektą atsiėmė), 
tačiau negalima sutikti su au
torės raginimu Tiėgti nuo savo 
šaknų, nuo savo tautos ir puoš
tis svetimomis plunksnomis.

Etnokultūrių Kanados Orga
nizacijų Taryba, naujai išrinkta, 
buvo sutikta kritiško vedamojo 
“The Toronto Sun” dienraštyje 
1980. V. 3. Jame išreikštas kal
tinimas esą toji taryba prisidės 
prie krašto skaldymo, kaip ir 
daugiakultūrė liberalų vyriau
sybės politika. Minėtosios tary
bos pirm. Laureano Leone pa
siuntė laišką dienraščio redak
cijai, bet jis iki šiol nebuvo iš
spausdintas.


