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Opiuoju klausimu
Jau daugiau kaip trys dešimtmečiai girdime kaltini

mus, ateinančius iš buvusių Lietuvos žydų. Jie yra išreikš
ti įvairiuose leidiniuose, pasiekiančiuose ne tik akademinę, 
bet ir plačiąją visuomenę. Tie kaltinimai reiškiami dau
giausia pavienių asmenų, bet netrūksta jų ir iš organizuo
tų vienetų — akademinių ir visuomeninių, žydų praeiti 
tyrinėjantis institutas Izraelyje savo leidiniuose vis pri
mena nusikalstamą lietuvių vaidmenį vokiečių okupacijos 
metais. Pastaruoju metu viename to instituto darbų buvo 
paskelbtas Lietuvos Žydų Dbaugijos Izraelyje pirmininko 
J. Oleiskio raštas kun. dr. J. Prunskiui. Jis yra sukrečian
tis savo tonu ir kaltinimo platumu. Pasak jo, lietuviai kaip 
visuma esanti kalta, išskyrus saujelę gelbėtojų, kurie jokiu 
būdu negali atsverti naikintojų daugybės. Tai labai radi
kalus ir neteisingas kaltinimas, kartojamas jau daug metų. 
Dėl nusikaltėlių būrio negali būti kaltinama visa tauta, 
kenčianti dėl nedoro jų elgesio. Dėlto ir lietuviai negali 
sakyti, kad žydų tauta yra kalta dėl būrio nusikaltėlių, nai
kinusių lietuvius. Tai turėtų suprasti ir Lietuvos žydai. Su
prantama, tie, kurie yra pergyvenę žiaurumus, negali ra
miai kalbėti, nes jų širdis yra pilna kančios. Bet tai yra 
jausmo dalykas. Kai kalbama apie tautos nusikaltimus, 
turi prabilti ne tiktai jausmas, bet ir protas, besiremiąs 
istoriniais faktais.

TAUTA KAIP VISUMA negali būti kaltinama dėl žydų 
naikinimo nei teisine, nei moraline prasme, nes ji 
tame naikinime nedalyvavo — ji pati buvo naikina

ma abiejų okupacijų. Juo labiau negali būti kaltinami tau
tos palikuonys, šv. Rašte aiškiai pasakyta: “Sūnus nene
šios tėvo nedorybės, o tėvas nenešios sūnaus nedorybės. 
Teisingojo teisingumas priklausys jam pačiam, nedorėlio 
nedorumas taip pat priklausys jam” (Ezech. 18,20). Dėl
to ir Lietuvos žydai neturi teisės kaltinti lietuvių tautos 
kaip visumos. Jie turi suprasti, kad taip darydami elgia
si neteisingai ir tuo būdu patys nusikalsta. Kiek tenka pa
tirti, nevisi Lietuvos žydai yra tapę kaltintojais. Yra ir to
kių, kurie į visą šią bylą žiūri gana blaiviai ir kaltina tik
tai tuos, kurie iš tikrųjų nusikalto. Deja, tokių balsai yra 
nedažni ir negarsūs. Juos nustelbia radikalieji ir garsiau 
šaukiantys. Net ir tie, kurie buvo lietuvių išgęl./'ti. ne
drįsta stipriau prabilti, nors savo širdyje ir jaučia dėkin
gumą. Dar neatsirado nė vienas žydų tautybės plunksnos 
žmogus, kuris atskira knyga būtų nušvietęs herojiškas lie-, 
tuvių pastangas gelbėti naikinamuosius. Tiesa, yra vienas 
kitas fragmentas tarptautinėje raštijoje, bet jie kažkaip 
dingsta kaltinimų jūroje. Dėlto susidaro įspūdis, kad dėl 
saujelės kriminalistų lietuviai kaltinami labai garsiai, bet 
dėl būrio gelbėtojų nelaikomi gelbėtojais.

LIETUVIŲ ATOLIEPIS į žydų kaltinimus yra nevie- 
, nodas. Visi stebisi tokiu kaltinimo radikalumu, bet 
reaguoja skirtingai. Vieni juos atmeta, sakydami, kad 

žydai yra daug kaltesni, nes pirmieji pradėjo lietuvių nai
kinimą, kuriame gelbėtojų visai nebuvo. Kiti mano, kad 
byla yra baigta, laiko užgydyta ir daugiau nebekeltina — 
nėra ko kelti iš kapų mirusius. Tretiems atrodo, kad žydų 
naikinimas Lietuvoje tebėra neužgydyta žaizda ir vieno
je, ir kitoje pusėje. Sunaikintų žydų palikuonys tebeken- 
čia. Nemažiau kenčia ir sunaikintų lietuvių palikuonys, 
kurie žino savo naikintojų tautybę. Taigi žaizda tebėra 
neužgijusi. O ji neužgis tol, kol nebus išvalyta. Reikia va
dinamojo graikų “katarsis” — valymo proceso. Dėlto visų 
pirma reikia ne kaltinimais svaidytis, bet jieškoti išsiaiš
kinimo, kodėl tokia tragedija įvyko Lietuvoje. Juk žydai 
Lietuvoje ramiausiai gyveno ištisus šimtmečius, kurdami 
savitą kultūrą. Kas atsitiko, kad kilo didžiausias konflik
tas? Kodėl žydai pakėlė ranką prieš lietuvius, kurie isto
rinių kronikų buvo vadinami žmoniškiausiais žmonėmis 
(“homines humanissimi”, kalbant apie aisčius)? Prie to
kio išsiaiškinimo, savitarpio supratimo turėtų prisidėti 
ypač akademikai, žvelgiantys ne politinėmis ir ne ideolo
ginėmis, o mokslinėmis, objektyviomis akimis. Tuo būdu 
galėsime lengviau prieiti prie žaizdos užgydymo ir paša
linimo to nejaukaus tragiško liūdesio, palikusio šešėlį lie
tuvių tautos ir žydų gyvenime.

Pasaulio Įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Ryžtasi reformoms
Kanados parlamentas, užbai

gęs vasaros atostogas, darbą 
pradėjo spalio 6 d. Pirmuoju 
darbu yra numatytas Britų S. 
Amerikos Akto parsivežimas ir 
konstitucinė jo reforma. Televi
zijos žiūrovams padarytame pra
nešime P. E. Trudeau atskleidė 
pagrindinius savo planus. Į nau
jąją konstituciją federacinis 
parlamentas įtrauks žmogaus 
ir abiejų oficialių kalbų teises. 
Bus užtikrintos mokyklos mažu
moms anglų ar prancūzų kalbo
mis tokiose srityse, kur yra pa
kankamai tų kalbų gyventojų. 
Žmogaus teisės užtikrins kana
diečiams persikėlimą į betku- 
rias provincijas ir darbą jose. 
Reformų projektą iki gruodžio 
9 d. turės paruošti speciali par
lamento komisija. Dėl konstitu
cijos reformų pirmuosius dve
jus metus bus šaukiami federa
cinės valdžios pasitarimai su 
provincijų premjerais. Refor

moms gali būti panaudotas 1971 
m. Viktorijoje pasiektas sutari
mas. Jei betgi provincijos, tu
rinčios 80% Kanados gyvento
jų, pasisakytų už kitokias refor
mas, galės būti pravestas refe
rendumas Kanadoje.

Federacinės valdžios raštinių 
tarnautojai, priklausantys “Pub
lic Service Alliance of Canada” 
unijai pradėjo streiką visoje 
Kanadoje. Prieš porą savaičių 
savo unijos nepatvirtintu strei
ku jie sustabdė pašto paslaugas 
Toronte, palietusias ir kitas vie
toves Kanadoje. Laiškanešių 
unijai priklausantys sunkveži
mių vairuotojai atsisakė per
žengti piketuojančių raštinių 
tarnautojų linijas. Dėlto nutrū
ko pašto siuntų pristatymas į jų 
skirstymo centrus. Šį kartą 40.- 
000 streikininkų pradžioje paš
to nebandė piketuoti, bet tai ga-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pas šv. Tėvo atstovą pronuncijų Kanadai arkivysk. ANGELO PALMAS Otavoje. Iš kairės: D. DANIENE, sol. G. 
ČAPKAUSKIENĖ, pronuncijus, inž. J. V. DANYS. Šis pronuncijus yra lietuvių bičiulis, laikęs pamaldas Otavos 
lietuviams Čiurlionio festivalio proga 1976 m., pašventį aęs Lietuvos Kankinių šventovę 1978 m. Kasmet dalyvauja 
baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose. Lietuviams yra pasakęs drąsinantį pamokslą Mississaugoje

Lietuvoje Saugumas nebėra visagalis
Iš rezistento Vlado Šakalio pasakojimų ® Mūsų bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

- Rugp jūčio pabaigoje į JAV 
atvykęs Lietuvos tautinio' pasi
priešinimo dalyvis Vladas Šaka
lys rugsėjo 2 d. VLIKo įstaigoje 
Vašingtone pirmą kartą laisvė
je susitiko su didesniu būriu lie
tuvių. Jis papasakojo apie da
bartinę padėtį Lietuvoje, apie 
Lietuvos tautinį pasipriešinimą 
arba rezistenciją, kurio eilėse 
pats dalyvavo. Gimęs 1942 m. 
Vilniuje, taigi tik 38 m. am
žiaus, bet jau 15 metų praleidęs 
sovietiniuose kalėjimuose ar 
priverčiamojo darbo stovyklose. 
Jei nebūtų rizikingu žygiu per 
Suomiją pasiekęs Švedijos ir 
kartu laisvojo Vakarų pasaulio, 
būtų gavęs dar 10 ar 15 metų 
kalėjimo, kuris, Vlado šakalio 
žodžiais, jį būtų sunaikinęs.

Į VLIKo įstaigą, kur buvo su
sirinkę apie 20 spaudos ir radi
jo atstovų, taip pat VLIKo val
dybos narių bei visuomeninin
kų, inž. L. Griniaus lydimas atė
jo nedidelis, šviesiaplaukis, atle
tiškos išvaizdos vyras. Nors vei
de gal ne tiek gyvybės, kiek 
kančios atošvaistės, bet, kalbė
damas ryškia vilnietiška tarme, 
Vladas šakalys įdomius savo 
pergyvenimus pasakojo beveik 
dvi valandas ištisai.

Jo nuomone, sovietinis reži
mas pergyvena krizę. Kremlius 
inspiravo Helsinkio susitarimus, 
bet vėliau dėl jų nusivylė. 
Kremliui nepavyko laimėti tre
čiojo pasaulio, o kompartijos 
Vakaruose taipgi susmuko. Ato- 
lydžio laikotarpiu pasinaudojo 
rusų disidentai, VI. šakalio tei
gimu, “imperijos kregždės, pra
našaujančios pavasarį”. Bet 
okupuotų kraštų rezistentai suj 
rusais disidentais (VI. šakalys 
pabrėžė, kad okupuotuose kraš
tuose veikia ne disidentai, bet 
rezistentai) randa bendrą kai- riuose palietė ir Lietuvą.
bą tik žmogaus teisių klausimu, 
nes, anot kaikurių rusų disiden
tų, “žmogaus teisės gerai, bet 
imperija dar geriau”.

Kaip ten bebūtų, VI. šakalys 
ir aplamai Lietuvoje likę rezis
tentai kartu su gyvąja tauta da
bar mato sovietų krizės galo 
pradžią. Visur esąs įsitikinimas, 
kad laisvė jau kažkur matoma, 
tik to nuotolio negalima išma
tuoti — 200 metų ar 20?

Atolydžio laikotarpio Lietu
vos rezistencija, gal daugiau ka
talikiškoji, pradžioje reikalavo 
tiktai tikėjimo laisvės, bet vė
liau pradėjo reikalauti ir vals
tybinės nepriklausomybės, nes, 
VI. Šakalio žodžiais, “viena sro

vė gimdo kitą•■’-ir, “ne armijos 
gimdo tikėjimą, bet tikėjimas 
armijas. Bažnyčia Lietuvoje vai
dina tik pozityvų vaidmenį .ir 
jd~jėHirėsta~ne vien teologinės 
mjntys’’7 aiškiai pabrėžė VI. Ša
kalys.

VI. šakalys taip pat pabrėžė 
įdomų faktą, kad į dabartinę 
Lietuvos rezistenciją labai akty
viai jungiasi jaunimas. VI. Ša
kalio teigimu, senoji karta Lie
tuvoje yra “paralyžuota kraujo 
metų”, labai atsargi, o jaunoji 
karta kraujo nematė, todėl ji 
daug drąsesnė. Būna atvejų, kai- 
“kraujo metų liudininkai” savo 
vaikams sako: “Sūneli, neneški 
Kristaus kryžiaus”. Bet okupa
cijoje išaugęs jaunimas žymiai 
drąsesnis, dažnai tėvų nepaklau
so, nes, VI Šakalio žodžiais, 
“kraujo trąšose auga geri dai
gai”.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” buvo ledlaužis, sulau
žęs psichologinius barjerus, ir 
parodęs, kad Saugumas nėra vi
sagalis. Su “Kronika” kiekvie
nas okupanto nusikaltimas išėjo 
viešumon ir dabar net patys 
saugumiečiai, tardą suimtuo
sius, iš savo žodynų neišbraukia

Daktarės kelionė Sovietijon
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Buenos Aires

ALEKSANDRAS-ARTŪRAS 
MIČIŪDAS

Plačiai skaitomas Argentinos 
dienraštis “La N a c i o n” š.m. 
rugsėjo 10 d. išspausdino ilgą 
rašinį — pasikalbėjimą su dr. 
Marija C. Guzman de Andreussi, 
kuri lankėsi Sov. Sąjungoje. Ji 
papasakojo savo įspūdžius, ku-

To pokalbio autorė, įtakinga 
politikė, buvusi parlamento at
stovė, nuvyko Maskvon kviečia
ma savo bičiulio Argentinos am
basadoriaus dr. Leopoldo Bra
vo. Ji nuvyko gerai pasiruošusi, 
t.y. pasiinformavusi ne tik apie 
rusiškas sritis, bet ir apie oku
puotus kraštus — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Grįžusi iš Sov. Są
jungos dr. Guzman pareiškė “La 
Naci on dienraštyje:

“Jau 40 metų, kai sovietai jė
ga užėmė anuo metu laisvus ne- 
slavų kraštus — Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, bandydami pateisin
ti savo okupaciją neva demokra
tiniais tų kraštų žmonių rinki
mais. Pasibaigus II D. karui, 

žodžio “okupacija”, bet klausia, 
ar okupacija buvusi “pažangi” 
ar ne?

Po “Kronikos” Lietuvos po
grindžio leidinių skaičius išau
go iki dešimties. Atkreipdamas 
dėmesį į tai, VI. Šakalys drąsiai 
teigė, kad tą vaidmenį, kurį ca
rų okupacijos metais lietuviškai 
raštijai atliko Rytų Prūsija su 
gausiu lietuvių knygnešių bū
riu, dabar atlieka Lietuvos po
grindžio spauda, paskleidžianti 
gal net ir didesnį, pogrindžio 
leidinių tiražą, negu seniau 
knygnešiai parnešdavo iš Rytų 
Prūsijos.

Apžvelgęs eilę dabartinės epo
chos Lietuvos rezistencijos įvy
kių ir iškėlęs gyvuosius dabar
ties aspektus savo pergyvenimų 
šviesioje, VI. Šakalys pastebėjo, 
kad dabar tauta laisvę pasitikti 
yra geriau pasiruošusi, negu 
1918 metais. Tik lieka klausi
mas, kiek laiko truks sovietų 
imperijos krizės galo pradžia — 
200 metų ar žymiai mažiau? Į 
tą klausimą nei jis, nei kas ki
tas negali atsakyti. Bet lietuvių 
tauta laisvės žiburį kažkur to
liuose mato.

Lietuva, Latvija ir Estija kartu 
su Ukraina ir kiti buvę carų pa
vergti kraštai pasiliko už gele
žinės uždangos...”

Toliau dr. Guzman užsimena 
apie spaudos varžymus ir atsira
dusią pogrindžio spaudą:

“Labai mažai galima sužinoti 
apie pasaulį iš sovietinės spau
dos. Daug naudingiau, ,nors pa- 
vojingiau, informuotis iš pogrin-
džio spaudos, kurią leidžia disi
dentai ir visi, kurie priešinasi 
režimui, kaip pvz. “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika”, Hel
sinkio grupės pranešimai, kurių 
inspiratorius yra žymusis fizi
kas Andriejus Sacharovas.”

Paklausta apie religijos būklę, 
dr. Guzman pareiškė:

“Sovietinė konstitucija 7-tame 
paragrafe 52-troje pasrtaipoje 
leidžia savo piliečiams dalyvauti 
religiniuose kultuose, bet kartu 
leidžia skleisti ir ateistinę pro
pagandą. Nė viena tikinčiųjų 
Bendrija neturi teisės skleisti 
savo religijos — tą privilegiją 
turi tiktai totalistinė valdžia.

(Nukelta į 3-čią psl.)

DAUGELIO PRANAŠYSTĖ, KAD KARAS TARP IRANO IR IRA
KO PASIBAIGS per porą savaičių, nepasitvirtino. Jo pabaigos ne
matyti ir praėjus pusei mėnesio. Nesimato ir aiškaus laimėtojo. 
Pradžioje persvarą turėjo Irako aviacija ir kariuomenė su sovieti
niais ginklais. Jai pavyko persikelti per Iraką ir Iraną skiriantį 
Shatt ai Arabo kanalą, tekantį į Persijos įlanką. Iranui priklau
sančioje Chuzestano naftos provincijoje buvo sunaikinta naftos 
valykla Abadane, padegtas naftos eksportui labai svarbus Choram- 
šaro uostas. Dabargi paaiškėjo, kad tie du miestai ir šiandien tebė
ra neužimti. Į Choramšaro uostą Iranas netgi atsiuntė savo para
šiutininkų dalinius. Neužimta ir Chuzestano provincijos sostinė 
Ahwazas. Irako kariams geriau sekėsi šiauriniame Irano pasienyje, 
bet toje vietoje yra strateginės o--------------------------------------------
reikšmės neturinti bevertė dy
kuma. Irano aviacija sunaikino 
Irako Basros uostą, kuris yra 
reikalingas naftos eksportui. 
Sostinėje Bagdade “Phantom” 
naikintuvai pažeidė atominės 
energijos centrą. Irako krašto 
apsaugos . min. A. Chairollahas 
dėl šio įvykio apkaltino ne Ira
ką, o Izraelį, kuris taip pat turi 
amerikietiškų “Phantom” nai
kintuvų. Šį kaltinimą kaip vi
sišką absurdą paneigė Izraelio 
premjeras M. Beginąs. Min. A. 
Chairollahas taipgi teigia, kad 
savo neutralumą yra pažeidu- 
sios JA Valstybės. Esą jos tei
kia Iranui reikalingas amerikie
tiškų ginklų dalis, tikėdamos už 
šią paslaugą susilaukti suimtų 
diplomatų išlaisvinimo. Sirija ir 
Libija taip pat talkina Iranui. 
Pasak A. Chairollaho, dalis jų 
karių pateko į Irako karo ne
laisvę Irano teritorijoje. Kur
dai Turkijoje sunaikino Irako 
naftotiekį. Dėl šių nesėkmių 
Irako užsienio reikalų min. S. 
Hammadis buvo pasiūlęs kelias 
dienas trunkančias karo paliau
bas ir netgi taikos derybas. Esą 
Irakas yra užėmęs 260 kvadrati
nių mylių Irano teritorijos ir 
daugiau neturi jokių pretenzijų. 
Šį pasiūlymą atmetė Irano dik
tatorius R. Chomeinis, kuris 
Irako diktatorių prez. S. Hussei- 
ną laiko islamiškos religijos iš
daviku.

Dideli nuostoliai
Karas Iranui ir Irakui atne

šė labai didelių nuostolių. Visas 
abiejų šalių naftos eksportas 
jau seniai nutrauktas, jos cent
rai sunaikinti. Jiems atstatyti 
reikės didelio kapitalo. Ypač 
sunku bus Iranui, kurio užsie
nio valiutos atsargas dėl diplo
matų suėmimo JAV bankuose 
yra užšaldęs prez. J. Carteris. 
Pagalbos reikia ir tolimesniems 
karo reikalams, jeigu juos bus 
nutarta tęsti. JAV ir Sovietų Są
junga šiuo metu laikosi visiško 
neutralumo. Maskva neduoda 
ginklų Irakui, o Vašingtonas ne
ginkluoja Irano. Pagalbą betgi 
gali suteikti kitos valstybės. Jor
danija yra Irako šalininkė, o 
Izraelis nori Irano pergalės ir 
Irako pralaimėjimo. Krašto ap
saugos viceministeris M. Zipo- 
ris jau prašneko apie paramą 
Iranui, jeigu savo politiką pa
keistų ajatola R. Chomeinis. Iz
raeliui problemą sudaro 60.000 
žydų Irane. Jeigu Iranas pralai
mėtų karą, kaltė galėtų būti 
jiems suversta. Irako keleiviniu

lėktuvu iš Prancūzijos į Bagda
dą buvo atskraidintas buvęs Ira
no premjeras Š. Bachtiaras. 
Spėjama, kad Irako prez. S. 
Husseinas jį nori paskelbti nau
jos Irano vyriausybės premjeru. 
Tokia vyriausybė galėtų būti su
daryta Irake ar jos kariuome
nės dalinių užimtoje Irano teri
torijoje. Dar prieš prasidedant 
karui spaudoje buvo rašoma, 
kad Irake yra nemažas skaičius 
mirusio šacho R. Pahlavio buvu
sių karių, ruošiamų kovai prieš 
R. Chomeinio režimą.

Geriau nei tikėtasi
Dėl Irako ir Irano karo galė

jo sutrikti naftos tiekimas Va
karų pasauliui. Buvo nuogąstau
jama, kad Persų įlankos Hormu- 
zo sąsiaurį, turinti tik 20 mylių 
plotą, gali užblokuoti Iranas. 
Tokiu atveju būtų sustabdytas 
naftos tiekimas iš Saudi Arabi
jos, Kuwaito, Kvataro, Bahrai- 
no, Jungtiniu Arabų Emiratų. 
Hormuzo sąsiauriu pasaulin iš
keliauja apie 40%. visos naftos. 
JAV prez. J. Carteris netgi bu
vo pradėjęs projektuoti tarptau
tini karo laivyną Persų įlankos 
ir Hormuzo sąsiaurio apsaugai. 
Iš Irano betgi buvo gautas už-’ 
tikrinimas, kad naftos tiekimas 
nebus trukdomas. Saudi Arabi
ja nutrauktą Irako ir Irano naf
tos tiekimą nutarė pakeisti pa
didinta savo pasiūla. Kasdien ji 
dabar parduos beveik milijonu 
statiniu daugiau naftos. Ligšio
linis 9,5 milijono statiniu eks
portas padidinamas iki 10,4 mi
lijono statinių. Prez. J. Carteris 
Saudi Arabijon pasiuntė ketu
ris modernius radaro lėktuvus 
naftos šaltinių apsaugai.

Streikas Lenkijoje
Naujos unijos Lenkijoje su 

savo vadu L. Walesa suorganiza
vo vieną valandą trukusį strei
ką. Juo buvo pasisakyta prieš 
vyriausybės delsiamą atlyginimų 
padidinimą, pažadėtą didesnę 
spaudos laisvę. Vicepremjeras 
M. Jagielskis pasisakė prieš šį 
streiką, grasindamas atsisakyti 
rugpjūčio 31 d. pasirašyto susi
tarimo. Valandą trūkęs darbi
ninku streikas daugiausia palie
tė Gdanską, Gdynią ir Sopotą, 
kaikurias įmones Varšuvoje. 
Naujų unijų vadai valdžią kalti
na duotų pažadų netesėjimu. 
Jie netgi buvo pagrasinę suor
ganizuoti visuotinį streiką Len
kijoje spalio 20 d. Po dalinio 
vienos valandos streiko šis gra
sinimas dabar atšauktas.

v
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★ POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS 
II lankysis V. Vokietijoje lapkričio 
15-16 dienomis. Jis pakviestas Vo
kietijos vyskupų konferencijos ir 
valstybės vyriausybės 700 metų su
kakties nuo Šv. Alberto Didžiojo 
mirtie! proga. Šv. Albertas buvo žy
mus domininkonas teologas ir vys
kupas, gyvenęs Koelne ir palaidotas 
to miesto domininkonų šventovėje. 
Jis daug rašė ir buvo Aristotelio ■ 
minčių puoselėtojas Vakaruose tuo 
metu, kai vyravo platoniškos filoso
finės idėjos. Pas Šv. Albertą net 7 
metus mokėsi Šv. Tomas Akvinietis, 
kurio vėlesnei teologijai bei filosofi
jai Šv. Albertas turėjo lemiamos įta
kos. Yra žinoma, kad Jonas-Paulius 
II labai žavisi Šv. Albertu, kuris mo
kėjo derinti mokslinį darbą su sie
lovadiniais rūpesčiais ir asmeninio 
dvasinio gyvenimo kilninimu. Popie
žius yra numatęs lankytis Koelne, 
Bonnoje, Osnabruecke, Mainze, Ful- 
.doje, Altoettinge ir Muenchene. Tai 
bus pirmoji popiežiaus kelionė’ Vo
kietijon po 200 metų. 1782 m. 
VI lankėsi Altoettingo Marijos 
tovėje, vykdamas į Vieną.

★ ARABAI KRIKŠČIONYS
TURĖTŲ TAPTI MAHOMETONAIS, 
nes arabas negali būti krikščioniu 
— pareiškė Libijos diktatorius Mo
ammar Gadafy libaniečių laikraštyje 
“As Safir”. Pasak, jo, Kristus buvo 
siųstas žydams: vien dėlto, kad žy
dai jį atmetė, dar nereiškia, jog ara
bai turi Jį priimti. Jo manymu, ara
bai krikščionys negali būti tikri ara
bai, nes savo dvasioje jie esą žydai. 
Kristus buvęs pranašas siųstas žy
dams, o Mahometas — arabams, to
dėl krikščionybė esanti žydų religiją, 
o mahometizmas — arabų. Tai rasis
tinis ir nacionalistinis- požiūris, iš
kreipiąs religjos esmę.

★ ANGLIKONŲ-KATALIKŲ PO
KALBIS ateityje prasiplės savo ap
imtimi ir lies sielovadinę sritį, o ne 
vien teologinę. Tai pranašauja nau
jasis Kanterburio arkiv. Robert Run- 
cie, anglikonų Bendrijos primas. Jo 
manymu, iki šiol visi pokalbių daly
viai, tiek anglikonų-katalikų, tiek or- 
todoksų-anglikonų komisijose išmo
ko vieni su kitais kalbėtis ir vieni 
kitus suprasti, bet dar neišmoko kal
bėti savųjų Bendrijų tikintiesiems 
krikščionių vienybę liečiančiais klau
simais. Prieš tapdamas anglikonų 
primų, arkiv. Rucie buvo anglikonų- 
ortodoksų doktrinų komisijos pirmi
ninku. Jo manymu, pirmasis žings
nis į glaudesnę vienybę turėtų būti 
tam tikras bendravimas Komunijo
je. Tai neturėtų būti visuotinis orto
doksų, katalikų ir anglikonų daly
vavimas vieni kitų Komunijoje, bet 
tik tam tikras eucharistinis svetin
gumas, apsiribojęs specialiais atve
jais. Kaip pavyzdį jis nurodė mišrias 
anglikonų-katalikų jungtuves, kurių 
metu ir anglikonai, ir katalikai galė
tų eiti Komunijos kartu pas kunigą, 
atliekantį jungtuvių apeigas.

★ ARKIV. GIUGLIO EINAUDI, 
52 m. amžiaus, paskirtas naujuoju 
pronuncijum Kubai. Nuo 1976 m. 
iki šiol jis buvo pronuncijum Pakis
tane. Prieš tai jis yra darbavęsis 
Portugalijos, Ruandos, Burundi nun
ciatūrose ir buvęs JAV apaštališko
sios delegatūros patarėju. Jis už
ims arkiv. Giuseppe Laigueglia vie
tą. Vatikanas visada Kuboje savo 
nunciatūrą turėjo, nors nuo 1961 m. 
iki 1974 m. ta nunciatūra buvo tvar
koma reikalų vedėjo — charge d’af
faires dėl įtampos su komunistiniu 
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Fidel Castro režimu. Nuo 1974 m. 
Vatikanas vėl laiko nuolatinį savo 
pronuncijų Kuboje.

* MIRĖ KUN. DR. AUGUST BER
NARD HASLER, 43 m. amžiaus, ku
ris paskutinuoju metu labai kriti
kavo popiežių. Jis buvo istorikas, bu
vo neseniai išleidęs knygą “Kaip po
piežius tapo neklaidingu”. Knygos 
įvadas buvo parašytas kito popiežiaus 
kritiko kun. Hans Kuengo. Prieš pat 
mirtį kun. Hasleris dar parašė laiš
ką Jonui-Pauliui II kritikuodamas 
jo laikyseną popiežiaus neklaidin
gumo doktrinos atžvilgiu. Laiške jis 
reikalavo, kad būtų iš naujo nagrinė
jamas popiežiaus neklaidingumo 
klausimas ir reikalavo nevaržyti to
kių tyrinėjimų.

* RUSAS ORTODOKSAS KUN. 
GLEB JAKUNIN, kuris š.m. rugpjū
čio 28 d. buvo nubaustas 5 metais 
griežto režimo stovyklos ir 5 metais 
tremties už antisovietinę propagan
dą, dar bus teisiamas už kitus du nu
sikaltimus, kurių vienas gali reikšti 
mirties bausmę. Keston žinių agen
tūra praneša, kad tuojau po pirmojo 
teismo teisėjai rekomendavo, kad 
kun. Jakunin būtų dar toliau teisia
mas pagal 154 ir 88 sovietų krimina
linio kodekso paragrafus, kurie lie
čia spekuliaciją ir valiutos įstatymų. 
pažeidimus. Pastarajam nusikaltimui 
numatoma mirties bausmė, nors 88 
paragrafe rekomenduojama, kad to
kia bausmė praktikoje būtų skiria
ma kiek galint rečiau. Keston žinių 
agentūra'taipgi praneša, kad pirma
sis kun. Jakunino teismas susilau
kęs labai daug protesto laiškų iš už
sienio. Todėl sovietų spauda vedusi 
labai aršų šmeižtų antpuolį prieš 
kun. Jakuniną, eilėje vietų visiškai 
pakeisdama teisme duotuosius liu
dininkų pareiškimus. Ypatingai buvę 
klaidingai spaudoje paskelbti Vik
toro Kapitančiuko ir Lev Regelsono 
liudijimai. Pirmasis esąs Krikščionių 
Komiteto sekretorius, o antrasis — 
eilinis ortodoksas pasaulietis.

* OSLO KATALIKŲ VYSKUPI
JA žada įsteigti norvegų-vietnamie- 
čių kunigų seminariją, kuri įgalintų 
pabėgėliams iš Vietnamo Norvegijo
je tapti kunigais, šiuo metu 4 viet
namiečiai pareiškė norą stoti semi
narijom Vietnamiečių katalikų Nor
vegijoje yra 3.000, o iš viso Norve
gijoje yra 14.000 katalikų, kurių 60 
% yra norvegų tautybės.

* ARKIV. MARCEL LEFEBVRE 
pašventino naują rekolekcijų namą 
Ivrea vyskupijoje, Italijoje. Šis na
mas anksčiau priklausė saleziečiams. 
Namas buvo iš jų nupirktas Šv. Ka
rolio Boromėjo draugijos. Tik par
davę namą saleziečiai sužinojo, kad 
ta draugija atstovavo arkiv. Lefebv
re grupei. Kaip žinia, arkiv. Lefebv
re yra suspenduotas nuo kunigiškų 
pareigų 1976 m. Atvykęs pašventinti 
namo, jis laikė Mišias senosiomis 
apeigomis, kurios Vatikano yra pa
keistos. Jis taipgi pasakė pamokslą 
apie Kunigystę ir pareiškė, kad jam 
džiugu dedikuoti pastatą, kuriame 
kunigai galės susitikti ne tik vienas 
kitą, bet ir Dievą.

* Iš IRANO IŠVARYTAS vienin
telis ten buvęs lotynų apeigų katali
kų vyskupas William Barden. Tai ai
ris domininkonas, vadovavęs Isfahan 
arkivyskupijai.

* JAPONIJOS VYSKUPŲ KON
FERENCIJA pakvietė Joną-Paulių II 
ateinančių metų lapkričio mėnesį ap
silankyti Japonijoje. KUN. J. STŠ.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KUN. PR. GAVĖNAS

at-

d

1980 m. sausio 27 d. lankiau
si Seinuose. Niekieno nepasiųs
tas, be jokios “misijos”, priva
čiai. Ir ten man teko pergyven
ti didžiausią nemalonumą. Pats 
patyriau, kaip ten brutaliai lie
tuviams net giedoti trukdoma, o 
man neleido nė Mišių laikyti.

Nusprendžiau ir iš savo pusės 
viešai iškelti šią nežmonišką 
diskriminaciją, kurią jau dauge
li metų kenčia Seinų lietuviai. 
Tačiau vis delsiau, laukdamas, 
ar negalėsiu iškelti ir kokio nors 
pozityvaus atgarsio. Betgi da
bar, jau praėjus daugiau kaip 
pusmečiui, skatinamas iš Įvai
rių šalių, ryžtuosi paskelbti Šv. 
Tėvui įteiktą raštą Seinų lietu
vių reikalu.

Tačiau pirma noriu priminti 
kelis prieš tai padarytus žings
nius ar bent šiokius tokius 
garsius.

Raštas Šv. Tėvui
Grįžęs Romon, vasario 8 

parašiau italų kalba pranešimą 
popiežiui, aprašydamas išgyven
tą įvykį ir nušviesdamas padėtį 
bei popiežiaus tėvynėje vykdo
mą diskriminaciją. Nerasdami 
teisybės teisėtu keliu, lietuviai 
bus priversti išeiti į pasaulinę 
spaudą.

Bet kaip padaryt, kad toks 
mano pranešimas, kartu su ma
no parvežtu seiniečių raštu len
kiškai, patektų į popiežiaus ran
kas ir nenueitų tuojau į. .. Va
tikano archyvus?

Specialiai sušauktame Romos 
Lietuvių Kunigų Vienybės posė
dyje (dalyvaujant ir vysk. Ant. 
Deksniui) perskaičiau popiežiui 
rašytą laišką. Laukiau pasisaky
mų bei priekaištų. Tačiau tik 
prel. L. Tulaba pastebėjo, kad 
. . . nediplomatiška išeiti su 
“grasinimais”, kad laiškas per- 
ilgas (daugiau kaip 4 mašinraš
čio puslapiai).

Aš tuoj išsitraukiau kitą, vie
no puslapio “santrauką” .ir per
skaičiau. Visi pritarė.

Bet kaip dabar šį raštą per
duoti popiežiui? Kilo daug su
manymų ir pasiūlymų. Tačiau 
niekas neišdrįso įsipareigoti.

Kreipiausi, par 1 vieną pasiū
lymą, į saleziečių atstovybę prie 
Šv. Sosto. Sutiko laišką perduo
ti sekretoriatui, bet man to bu
vo permažai.

Prašiausi priimamas pas kard. 
A. Samorę. Maloniai priėmė, 
nors dar gripo kamuojamas. 
“Pasiųsk tiesiogiai — popiežius 
gaus”, diplomatiškai patarė. 
Nusileidęs į Vatikano paštą, 
ėmiau ir pasiunčiau vieną kopi
ją be pašto ženklo, kaip tai pri
imta šalies galvai.

Aplankiau kardinolą Agnelo 
Rossi, brazilietį, užimantį. augš- 
tą vietą. Jis pats paprašė rašto 
apie Lietuvą, kad galėtų per
duoti popiežiui. “Apie Lietuvą 
galėsiu paruošti, — atsakiau, — 
tačiau čia turiu kitą”. Ir jam 
įteikiau kopiją rašto apie Sei
nus. Po savaitės skaičiau Vati
kano dienraštyje “L’Osservato- 
re Romano”, kad kardinolas bu
vo popiežiaus priimtas, tik nesu
žinojau, ar buvo “priimtas” ir 
tas laiškas.

Vasario 16 d. Šv. Kazimiero 
kolegijoj koncelebravau Mišias 
su mons. Audriu Bačkiu. Tad jį 
ir paprašiau šios paslaugos, 
kaip dažnai susitinkančio su po
piežiumi. Pasižadėjo, bet ir šal
tai, diplomatiškai, pastebėjo: 
“Tai lašas vandens. Juk popie
žius gauna daugybę tokių laiš
kų!. . . Betgi pamaniau: “lašas 
po lašo. . .”.

Kovo 5 d. susitikau su tuo pa
čiu mons. A. Bačkiu. Jis pats, 
neklaustas, pranešė: “Popiežius 
laišką gavo ir skaitė su tam tik
ru atsidėjimu!” Man to ir terei
kėjo! Ką daugiau galėjau pada
ryt?!

Laiške buvo: a. išsamus mano 
pranešimas itališkai, b. Seinų 
lietuvių prašymas lenkiškai, c. 
ir anas mano 
kas-santrauka.

Tam tikras 
kumentacijos 
teikta ir kitiems svarbesniems 
asmenims Romoje.

Saleziečių centre
Grįžęs iš Lietuvos ir Lenki

jos, aplankiau saleziečių centre 
vyr. saleziečių rektorių ir jam 
papasakojau ne tik apie Lietu
vą, bet ir apie Suvalkų trikampį. 
Jis nelauktai man tarė: “O jei 
ta Seinų parapija atitektų sale
ziečiams?”. . . Prašė tai įteikti 
raštu ir pažadėjo balandžio pra
džioj, kai lankysis Lenkijoje, tą 
klausimą ten iškelti. Kas šiuo 
atžvilgiu padaryta, lig šiol netu
riu žinių.

Mane į Lenkiją palydėjęs vie
nas iš saleziečių centro vyres

trumpesnis laiš-

skaičius šios do- 
kopijų buvo pa

niųjų gavęs Lenkijoj mano raš
tą itališkai ir seiniečių prašymą 
lenkiškai, balandžio 10 d. man 
rašė: “Gaila, kad turėjot tokių 
nemalonumų S. parapijoj. Gal 
ir bus galima šiuo atžvilgiu ką 
nors padaryti. Kalbėsiu su mū
sų Primų (t. y. kard. Višinskiu, 
P. G.). Kitame laiške (IV. 30) 
rašė: “Birželio 3 d. grįžęs į Ro
mą, kalbėsiu su kuo reikia” 
(manau, ir su popiežium, juk 
tai jis popiežiui pranešė apie 
mano kelionę į Lietuvą, kuria 
“šv. Tėvas džiaugėsi”). Tas 
pats asmuo VII. 11 vėl rašė, bet 
jau iš Romos: “Lenkijos Primui 
susirgus, tuomet negalėjau su 
juo tartis Seinų reikalu, bet rug
pjūčio 5 d. grįšiu į Lenkiją ir 
stengsiuos pateikti Primui 
Tamstos iškeltą atvejį”.

Atgarsiai iš Seinų
Iš Seinų tuoj parašė: “Pirma

dienį mūsų Tėvelis (!) mus išba
rė, kam tokį “svečią” jam atve- 
žėm! . . .”. Kitas rašantysis pri
dūrė: “Klebonas grasino, kad 
vyskupas mus nubaus. . .”

Birželio 16 d. vienas rašė: 
“Turėjom žinių, kad pavasarį 
apsilankys Lomžos vyskupas 
Seinuose; tad ruošėmės kreip
tis su prašymu dėl pamaldų ba
zilikoje. Vyskupas atvažiavo: 
mes irgi buvom pas jį nuėję, 
bet jis mums nieko nepažadė
jo. . . Dabar turime žinių, kad 
liepos-mėnesį popiežius lankysis 
Brazilijoje. Mes, visi Seinų lie
tuviai, prašome, gal Jūs galėtut 
jam išaiškinti mūsų tolesnę pa
dėtį. Nejaugi pačiam šv. Tėvui 
nerūpi apie 3.000 katalikų taip 
skriaudžiamų! Žinome, kad po
piežius labai rūpinasi kitų tikė
jimų žmonėmis ir visus malo
niai globoja; bet kodėl lietuviai 
Seinuose taip daugel metų yra 
skriaudžiami, lyg nebūtų tikin
tieji Taigi malonėkit mus už
tarti Apaštališkajam Sostui, nes 
mūsų skriauda yra Jums gerai 
žinoma. Mes visi su viltimi lauk
sim nuo Jūsų atsakymo. Gal ką 
nors geresnio Jūs mums parašy
siu . .”.

Kaip netikėtai teko susitikti 
su šv. Tėvu Brazilijoje ir jam 
perduoti seiniečių laišką, buvo 
parašyta “TŽ” 1980. VIII. 21. 
Aš iš savo pusės ten tik pridė
jau: “Šventasis, Tėve, .viso pa
saulio lietuviai susirūpinę lau
kia, kad teisingai išsispręstų ši 
tikrai skandalinga padėtis, kuri 
jau perilgai trunka Suvalkų tri
kampyje.”

Tekstas rašto popiežiui 
Šventasis Tėve,

jaučiu sąžinės pareigą štai ką 
pranešti Jūsų šventenybei.

. . . Seinuose turėjau labai 
liūdną pergyvenimą. Kaip tik 
šiuo tikslu ir rašau.

Sausio 27, sekmadienis. Norė
jau laikyti Mišias bazilikoje — 
senojoje Seinų katedroje prie 
lietuvių gerbiamo poeto-vysku- 
po Antano Baranausko kapo.

Incognito dalyvavau 12 valan
dos Mišiose lenkų kalba. Daly
vavimas, pastebėjau, buvo labai 
silpnas: vien tik vargonininkas 
atsakinėjo ir jis vienas giedojo. 
Kaip paskui patyriau, daugumą 
dalyvių sudarė lietuviai.

Baigiantis paskutinei giesmei, 
kai jau viena dalis buvo išėjusi 
iš bazilikos, būrys žmonių (galė
jo būti per šimtą) susirinko 

Mokslo metus pradedant Klevelande: lietuvių mokyklos mokinė ŽIEDONYTĖ 
mokinių vardu atneša auką Mišiose, kurias atnašavo kun. J. KIDYKAS, SJ 
ir pasakė skatinantį pamokslą Nuotr. V. Bacevičiaus

šventovės viduryje, pasiruošę 
giedoti. Bet kaip tik tuo metu 
pasigirdo per garsiakalbius įre
gistruoti garsai ir šūkavimai- 
spiegimai taip garsiai, kad rei
kėjo užsikimšti ausis. Giedot 
nebuvo įmanoma. Todėl vieni 
ėmė kalbėti Rožinį, kiti skaitė 
maldas iš maldaknygių. O man 
tai tikrai buvo sunku sulaikyti 
pyktį ir neapsakomo žeminimo 
jausmą.

Triukšmingi garsai truko 8-10 
minučių. Sumažėjus triukšmui, 
paprašiau kaimyną, kad mane 
palydėtų zakristijon. Klebono 
jau nebuvo. Nuėjom klebonijon. 
Atidarius duris, prisistačiau kle
bonui ir pradėjau dėstyti savo 
reikalą.

Klebonas kun. Stanislaw Ra- 
gowski pasišaukė vikarą kun. 
Zenoną Parankiewicz, kalbantį 
lietuviškai, ir įsivedė į raštinę. 
Palydovas manęs nepaliko vie
no.

— Esu kunigas salezietis, lie
tuvis, lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas Sao Paule, 
Brazilijoje. Turėjau laimės po 
41 metų aplankyti Lietuvą. Čia 
pravažiuodamas, norėčiau cele- 
bruoti bazilikoj arba vyskupo 
Antano Baranausko koplyčioje.

Vikaras buvo bepradedąs 
versti lenkiškai, tačiau klebonas 
galvos linktelėjimu davė ženk
lą, kad supratęs reikalą. Todėl 
^vikaras tuoj įsiterpė klebono 
vardu lietuviškai:

— Čia negalima. Yra kita 
šventovė, atskirai. . .

Aš tariau:
— Mes, lietuviai, nuo mažens 

pažįstam Baranauską, dekla- 
muojam jo eilėraščius. . . Pir
mą kartą atvykęs į Seinus, norė
čiau kaip tik celebruoti jo ko
plyčioje.

— Bet čia negalima!
— Kodėl? Apkeliavau pusę 

pasaulio ir mačiau, kaip mielai 
priimami svetimi kunigai. . . O 
paskui — yra ir Bažnyčios nu-, 
rodymai etninių mažumų nau
dai. . .

— čia yra vyskupas, yra val
džia, turim nurodymus. Tamsta 
žinai, kad nei kunigas negali sa
vo šventovėje daryti ką nori, ir 
jis turi klausyti. Turim dekre
tus, įsakymus. . .

— Dekretus,; įsakymus, ku
riuos. . . atrodo, jūs patys sufor- 
mulavot. Jie neturėtų priešta
rauti bendriems Bažnyčios nu
rodymams ir vykdyti diskrimi
naciją tarp pačių katalikų. Po
piežius kovoja prieš visas dis
kriminacijas ir, šiuo atveju, jei 
sužinotų, nebūtų patenkintas.

— Popiežius matė ir pažįsta 
visą padėtį. Čia jis buvo laimin
ti statulos. . .

— Pamatė ir sužinojo, ką jūs 
norėjot, kad žinotų ir matytų. 
Bet turėtų pažinti tikrą padėtį. 
Turi sužinot! Popiežius ją suži
nos! —•' sakiau jiems.

— Pasakokit ir, jei norit, ra
šykit kam norit — net ir popie
žiui. Bet žinokit, kad. . . popie
žius yra lenkas!

To tai tikrai nelaukiau. Ir 
taip man iškrito iš rankų visi 
galimi argumentai. Pasijutau, 
kad visas drebu. Ir negalėjau 
pridėti kita, kaip tik:

— Popiežius ir tai sužinos!
Ir išėjau.
Sugrįžęs į baziliką, radau tą 

būrį žmonių (daug vyrų ir su

brendusių jaunuolių) tyliai be
simeldžiantį.

Kai patyliai pasklido žinia, 
kad klebonas neleido svečiui 
laikyti Mišių, visi kaip vienas 
suklupo ir užtraukė įžanginę 
Mišių giesmę “Pulkim ant ke
lių”. Bet taip ištemtais veidais, 
ir tokiu graudžiu, tačiau kartu 
ir ryžtingu balsu, kad tikrai ne
galėjau sulaikyti ašarų. Man 
stojos prieš akis anų, dar caro 
persekiojimo laikų, vaizdas, 
kaip skaitome mūsų istorijos 
knygose.

Nepratariau nė žodžio, susi
laikiau. Bet ir norint, susijaudi
nimas ir pasipiktinimas nebūtų 
leidę kalbėt. Tik išeidamas iš
dalinau visus paveiksliukus, ku
riuos turėjau (dauguma norėjo 
popiežiaus atvaizdo). Visi išėjo 
tyliai, lyg gavę mušti — paže
minti, nusiminę, pasimetę, su
kandę dantis. . . Negalima išsa
kyt, ką jautė viduje. Jie — ir 
aš!

Paskui vakare nuvykau į 
Punską, kur atsilaikiau Mišias, 
klebono kun. Ignaco Dzermei- 
kos patarnaujamas.

Šventasis Tėve, Seinuose nuo 
1946 metų nutrauktos visos re
liginės apeigos lietuviškai, re
miantis (melagingom ir klastin
gom) “informacijom”, esą kraš
te nėra lietuvių. Jau 33 metai 
lietuvių delegacijos kreipiasi į 
Lomžos vyskupą su prašymu 
leisti jų parapijos šventovėje — 
bazilikoje laikyti jų gimtąja kal
ba sekmadienines Mišias, teikti 
Krikšto ir Santuokos sakramen
tus bei atlikti laidotuvių apei
gas. Tačiau lig šiol nieko nega
vo. Jau 7 metai, kai Seinų lietu
viai katalikai stengiasi sekma
dieniais nors pagiedoti po Mi
šių vieną kitą lietuvišką giesmę 
bazilikoje, kurią. jų tėvai statė 
ir kurią jie patys savo aukomis 
padeda išlaikyti, tačiau yra vi
sokiais būdais trukdomi, kaip 
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

kad ir man pačiam teko patirti. 
Dargi yra niekinami, išjuokiami 
ir net grasinami: “Negausi išri
šimo visoj vyskupijoj”, “Netu
rėsi palaidojimo”, “Eisi ir tu į 
pragarą, jei susidėsi su tais ban
ditais. . .”

Tiesa, 1973 m. Lomžos vysku
pas leido laikyti vienerias sek
madienines Mišias lietuviškai, 
tačiau ne parapijos šventovėje, 
o buvusioje liuteronų maldyklo
je) ir pažadėjo kitas koplyčias. 
Betgi tai nėra sprendimas. 
Klausimas yra gilesnis, princi
pinis. Lietuviai kovoja už egzis
tencijos teisę, kuri jiems panei
giama; kovoja už lygias teises 
naudotis parapijos šventove 
(kuri, pagaliau, yra jų švento
vė); kovoja už teises, kurias 
šiandien, visuose pasaulio kraš
tuose etninės mažumos turi, kad 
būtų gerbiama jų kalba bei tei
sėti religiniai-kultūriniai papro
čiai ir jiems būtų užtikrintas 
tinkamas religinis aptarnavę 
mas. Jie žino, kad buvusioji pro
testantų maldykla (tarp kita ko, 
tai ne tik protestantų kulto na
mai, bet ir permaži, netinkami 
lietuvių bendruomenės reika
lams), betkada gali būt teisėtų 
savininkų vokiečių pareikalauta 
grąžinti. Kitoms koplyčioms bet- 
kokiu atveju taip pat lengvai ga
lėtų būt atimtos teisės, ir lietu
viams nieko neliktų, čia viskas 
gražiai išsispręstų vien tik užtik
rinant teisių lygybės principą. 
Kol prie šito nebus prieita, lie
tuviai nenurims. Truputį atkak
lūs tie lietuviai, taip, bet jeigu 
tokie nebūtų, gal nebūtų nė Lie
tuvos, ir šiuo metu tikrai nebū
tų vienintelės katalikiškos tau
tos toje nelemtoje Sovietų Są
jungoje.

Šventasis Tėve, jei taip eng
tų kokie turkai (kaip Sobieskio 
laikais), arba kokie ateistai 
(kaip Stalinas ar jam panašūs), 

(Nukelta į 3-čią psl.)



v Ar visa
ALEKSANDRAS ŠTROMAS žur

nale “Į Laisvę” 1979 m. 75 nr. yra 
išspausdinęs straipsnį “Asmeninė 
atsakomybė ir totalitarinė visuome
nė”. Dėl jo aktualumo čia pateikia
me to straipsnio ištrauką. RED.

Panagrinėjęs asmeninę atsa
komybę, autorius rašo: “Negali
ma būti atsakingu už veikimą, 
atliktą ar veikėjui neturint va
lios laisvės, ar jam esant neat- 
sakniu asmeniu, ar nesuvokiant 
savo veikimo bei jo pasekmių 
taip, kaip šie pasireiškė objek
tyvioje tikrovėje, kitaip sakant 
už nekaltą veikimą”.

Padaręs šią išvadą, autorius 
gvildena kolektyvinę atsakomy
bę.

“Iš augščiau išdėstytų pozici
jų gan absurdiškai atrodo kolek
tyvinės atsakomybės samprata, 
sulig kuria asmenys atsako už 
tą ar kitą veikimą net ne todėl, 
kad jie tą veikimą patys atliko, 
bet todėl, kad tą veikimą atliko 
kiti asmenys, surišti su jais tam 
tikrais saitais — šeimyniniais, 
tautiniais, religiniais ar bet ko
kiais kitais, čia bandoma išplės
ti atsakomybę pagal asociaciją 
asmenims, to veikimo ne tik ne- 
atlikusiems, bet gal apie jį ir 
nieko nežinojusiems.

Kolektyvinė atsakomybė, at
sakomybė pagal asociaciją, yra 
surišta su kita labai pavojinga 
samprata, kuri paprastai vadi
nama kaltės prezumpcija (ma
noma, primetama kaltė, Red.). 
Jei konkrečių asmenų, atlikusių 
tam tikrą veikimą, nerandama, 
tai automatiškai bandoma pri
mesti atsakomybę už tą veikimą 
tam tikrai grupei, kurios nariai 
arba buvo kelis kartus pastebė
ti panašius veiksmus atlikę, ar
ba bent buvo galvojama, kad jie 
juos yra atlikę. Ir tada labai ne
sunku apkaltinti bet kurį tokios 
konkrečios grupės narį už šį vei
kimą, net ir stokojant įrodymų. 
Samprotaujama, kad jei pri
klausai tokiai žmonių grupei, 
tai jau, tur būt, greičiausiai ir 
būsi šį darbą atlikęs (pavyz
džiui, kai čigonas apkaltinamas 
vagyste, niekas labai ir neklau
sia įrodymų). Kolektyvinė atsa
komybė ir kaltės prezumpcija 
yra dvi sampratos, einančios 
dažniausiai kartu; ir abi šios 
sampratos yra visiškai pagrįstai 
civilizuotos žmonijoš> atmestos.

Kaip tik šiomis sąvokomis ir 
yra pagrįstos visos totalitarinės 
sistemos. Šių sistemų visa veik
la paremta įsitikinimu, kad kaž
kokia tai konkreti žmonių bend
rumą yra atsakinga už visas 
žmonijos bėdas ir kad žmoniją 
galima pataisyti bei šioje žemė
je sukurti tobulą visuomenės 
sąrangą, jeigu tokia žmonių 
bendrumą bus eliminuota, iš
naikinta arba kitaip kaip nors 
sutvarkyta. Naciams, kaip žino
ma, tokia žmonių bendrumą bu
vo žydai; komunistams — bur
žujai, dvarininkai, buožės, visi, 
kas daugmaž pasiturinčiai, tvar
kingai gyveno. Kiekviena totali
tarinė sistema ar totalitarinis 
sąjūdis turi nuosavą atpirkimo 
ožį. šiuolaikiniai totalitariniai 
sąjūdžiai Afrikoje būtent taip 
traktuoja baltąją rasę, o pana
šūs sąjūdžiai JAV ir Anglijoje 
— spalvotąsias rases. Principas 
čia vienas ir tas pats. Kaip tei
singai pastebėjo Tomas Venclo
va: “Kas išskiria kurią nors 
žmonių grupę — tautinę, religi
nę, klasinę, bet kurią ■— ir ne
jaučia jokių vidinių saitų su ją, 
tas iš tiesų ruošia pogromą, kon
centracijos stovyklą, totalitari
nį režimą”. (Žydai ir lietuviai, 
“Akiračiai”, 1977/Nr. 1).

Mano požiūriu, nepriimtinas 
personalinės atsakomybės sam
pratos ir tas pobūdis, kuris kar
tais pasireiškia ginče apie žydų 
ir lietuvių santykius lietuviškos 
spaudos organuose. Jei tauta, ar 
bet kuri kita žmonių grupė ne
gali būti atsakinga už paskirų 
jos narių veikimą, netenka pras
mės ir ginčas apie Lietuvos žy
dų, kaip bendrumos, atsakomy
bę už veiksmus tų atskirų Lietu
vos žydų, kurie nuėjo tarnauti 
tarybiniam okupantui ir dalyva
vo jo veiksmuose, nukreiptuose 
prieš lietuvių tautą ir jos pa
grindinius interesus. Ir ne tik 
todėl, kad okupantui tarnavo 
ne vien žydai, ir net ne tik dėl 
to, kad nukentėjusių nuo oku
panto rankų tarpe buvo nepro
porcingai daug Lietuvos žydų, 
bet pirmoj eilėj dėl to, kad joks 
kolektyvas negali būti atsakin
gas už atskirų savo narių veiki
mą, jei toks kolektyvas buvo su
darytas ne tam, kad šį veikimą 

. drauge atliktų. Šiuo požiūriu 
būtų daugiau prasmės kalbėti 
apie kompartijos narių ir jos 
padėjėjų kolektyvinę atsakomy
bę, tačiau ir duotuoju atveju at
sakomybė turi būti individuali-

tauta atsakinga?
zuota, o ne bendrai preziumuo- 
jama visam tam kolektyvui ir 
tuo pačiu kiekvienam jo paski
ram nariui. Toli gražu net ne 
kiekvienas kompartijos narys 
gali būti laikomas atsakingu iš 
anksto už visus kompartijos, 
kaipo organizacijos, nusikalti
mus.

Tas pat taikytina ir lietuvių 
tautai, kurią būtų visiškai ab
surdiška laikyti kaipo tokią at
sakingą už paskirų jos narių 
veiksmus, dalyvaujant žydų nai
kinime nacių okupacijos metu. 
Ir vėlgi ne tik todėl, kad lietu
vių tarpe buvo daug asmenų, 
kurie, rizikuodami savimi ir sa
vo šeima, gelbėjo žydus, kurie 
karštai atsiliepė į ano meto tau
tos pranašo Bernardo Brazdžio
nio šūkį:
Šaukiu iš amžių: — Ateities 

nevertas,
Kas dabarties nedrįso tautai nešt, 
Kas posūnių žaizdas, širdy atvertas, 
Išdegino liepsna veidmainiškos

ugnies;

ir ne tik dėl to, kad nuo nacių 
nukentėjo nė vien žydai, bet ir 
labai daug lietuvių, o todėl, vi
sų pirma, kad negalima kaltinti 
tautos už paskirų jos narių vei
kimą. Atsakomybė tenka asme
nims, nusikaltusiems bolševiki
nių ir nacių okupantų tarnybo
je, už jų konkrečiai atliktus 
veiksmus šioje tarnyboje, nepri
klausomai nei nuo jų tautybės, 
nei nuo jųjų asmeninių ar gru
pinių savybių.

Šia prasme aš negaliu sutikti 
su mano bendraminčio, kolegos 
bei seno draugo Tomo Venclo
vos pasisakymais lietuvių atsa
komybės už žydų žudymą klau
simu. Savo jau minėtame 
straipsnyje jis rašo: “Niekas pa
saulyje nepakeis to fakto, jog 
1941 m. birželio pabaigoje lietu
viai lietuvių minios akivaizdoje 
naikino bejėgius žmones. . . To
dėl aš, lietuvis, esu įpareigotas 
kalbėti apie lietuvių kaltę. . . 
Jeigu tautą laikysime viena di
džiule asmenybe (o betarpiškas 
jutimas sako, jog tokia persona- 
listinė pažiūra yra vienintelė 
vertinga bei teisinga moraliniu 
požiūriu), tai ši asmenybė aprė
pia visus tautos narius — ir tie- 
suolius, ir nusikaltėlius.” “At
sakyme Žuvintui” (“Akiračiai” 
1978, Nr. 4) jis šią mintį tęsia 
toliau. Pripažinęs, kad atsako
mybė tenka visai tautai, visai 
genčiai už savo narių veiksmus, 
jis netgi eina toliau, sakydamas, 
kad atsakomybė nesibaigia ties 
savo genties riba: “Atsakomybė 
nesibaigia ties savo genties ri
ba. . . Jei ką nors reikšmingo pa
darė prancūzas ar ispanas — tai 
viena, bet jei lietuvis — man 
tai kas kita, nes tarsi ir aš pats 
tai padariau. . . jeigu nusikalto 
lietuvis, tai kažkokia labai gilia 
prasme ir aš pats nusikaltau.”

Manau, kad Tomas sutiks su 
manim, jei perkelsiu jo pasisa
kymuose tam tikrus akcentus ir 
pervesiu jo tezes iš kolektyvi
nės tautos atsakomybės sampra
tos ribų į vieninteliai priimtiną 
asmeninės atsakomybės sampra
tą.

Visiškai suprantama ir natū
ralu, kad šeimoje, kaip ir tauto
je, savo narių elgesiu susirūpi
nama daugiau nei'pašalinių as
menų. Tačiau toks padidintas 
susirūpinimas kyla ne iš kolek
tyvinės atsakomybės už atliktą 
savo šeimos ar tautos nario vei
kimą, o iš specialios pareigos 
savo šeimai ar tautai jausmo, iš 
pareigos rūpintis pirmoje eilėje 
jų moraline sveikata, tuo, kad 
būtų padaryta viskas, jog pana
šaus pobūdžio elgesys tavo šei
myniniame ar tautiniame kolek
tyve nebegalėtų pasikartoti ar 
bent taptų minimaliai įmanomu. 
Savo šeimoje ar tautoje kiekvie
nas žmogus yra surištas su ki
tais žmonėmis specialaus arti
mumo saitais, o be to jis yra 
daug įtakingesnis, daug geriau 
informuotas ir gali daug dau
giau nuveikti, nei už jų ribų, o 
iš čia ir tas padidintas susirūpi
nimas, tas specialios pareigos 
jausmas. Šeimyniniam ar tauti
niam kolektyvui jo nario smerk

AtA 
ONAI BALIONIENEI 

mirus,
mūsų mielas nares — jos dukrą ONĄ DEMENTAV1- 
ČIENę su šeima ir seserj MONIKĄ ŽĖKIENt; bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

KLK Moterų Draugijos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

tini veiksmai yra pavojaus ženk
las, bylojantis, jog būtina savo 
tarpe imtis ryžtingų priemonių, 
kurios leistų eliminuoti tokių 
smerktinų veiksmų recidyvus. 
Pareiga šeimai ar tautai yra to
dėl teigiamo pobūdžio ir nekin
tamo dydžio; ji gali būti paska
tinta tam tikrais įvykiais, bet 
keistis iš esmės, peraugdama į 
kolektyvinę atsakomybę už jos 
narių elgesį, negali jokiu būdu.

Iš šių pozicijų žiūrint, aišku, 
kad jeigu Lietuvos visuomenėje 
atsirado tam tikras skaičius ta
rybinio okupanto kolaborantų ir 
kad Lietuvos žydų bendruome
nė davė iš pradžių gal ir nepro
porcingai didelį tokių kolabo
rantų skaičių, tai tas faktas turi 
kelti susirūpinimą visiems Lie
tuvos visuomenės nariams, — 
žydams ir lietuviams, — o šiuo 
konkrečiu atveju, žydams, tur 
būt, daugiau nei lietuviams. Tai, 
kad reaguodami į šį faktą, kai 
kurie lietuviai leido sau nedis
kriminuotai naikinti žydus, o 
taip pat ir ne žydų tautybės ko
munistus bei aplamai bendra
darbiauti su naciais, t. y. vėlgi 
būti svetimų okupantų kolabo
rantais, taip pat turėtų kelti 
bent nemažesni Lietuvos visuo
menės susirūpinimą tam tikrų 
savo tautos sluoksnių dvasinio 
brandumo stoviu, socialiniai- 
psichologine padėtimi savo tau
toje aplamai. Toks susirūpini
mas įpareigoja aktyviai svars
tyti tų reiškinių svarumą, reikš
mę bei įtaką ir imtis veiksmų 
šių reiškinių recidyvams išveng
ti ateityje, bet jokiu būdu nega
li kelti tuose veiksmuose betar
piškai nedalyvavusių asmenų, o 
tuo labiau visos tautos atsako
mybės. Čia nereikėtų reaguoti 
iš esmės kitaip, kaip paprastai 
reaguojama į savo visuomenėje 
įvykdomus kriminalinius nusi
kaltimus, kai jie įgyja masinį ar 
itin žiaurų pobūdį. Jie irgi lie
čia visus, gyvenančius šioje vi
suomenėje, jie irgi skatina 
svarstyti nusikalstamo elgesio 
priežastis, pobūdį bei lyginamą
jį svorį visuomenėje ir imtis 
veiksmų nusikaltėliam sudraus
ti bei nusikalstamumui sumažin
ti, bet už juos niekas išskyrus 
tuos, kurie šiuos veiksmus atli
ko, atsakingu nelaikomas. Taigi, 
asmeninės atsakomybės sampra
ta gali pilnai išspręsti visus 
tuos klausimus, kurie rūpi To- 

. mui Venclovai, kai jis kalba 
apie kolektyvinę tautos atsako
mybę, turėdamas greičiausiai 
omeny tautinio pareigingumo, 
pirmaeilio susirūpinimo savo 
tauta jausmą.”

Tame pačiame žurnale prie 
A. Štromo straipsnio pridėtas ir 
Tomo Venclovos paaiškinimas:

“Man rodosi, kad mūsų gin
čas su mielu bičiuliu Aleksand
ru Štromu didžiąja dalimi kyla 
iš semantinių ar terminologinių 
nesusipratimų. Kolektyvinė at
sakomybė juridine to žodžio 
prasme man lygiai taip pat ne
priimtina, kaip ir jam. Straips
nyje “Rusai ir lietuviai”, kuris 
buvo išspausdintas “Metmeny
se”, pabrėžiau, jog kalbu ne 
apie kolektyvinę atsakomybę, o 
apie kolektyvinę sąžinę. Tur 
būt, niekas neneigs, jog vieno 
ar kito tautiečio, juo labiau di
desnės — tegu ir neperdidžiau- 
sios — tautiečių grupės atlikti 
blogi darbai kelia ar bent turė
tų kelti nerimą; netgi didesnį 
nerimą, negu kitataučio ar kita
taučių grupės blogi darbai. Tas 
nerimo jausmas, būtinas tautos 
saviauklai ir brendimui, ir yra 
kolektyvinė sąžinė. Jis maždaug 
sutampa ir su A. Štromo mini
mu specialios pareigos savo tau
tai jausmu. Labai blogas reiški
nys yra bandymai tą jausmą nu
slopinti, kada “saviškiams” pri
pažįstama 1007< teisybės, o 
“svetimiesiems” verčiama kal
tė. Kaip tik prieš tokį elgesį pro
testavau ir visada protestuosiu. 
Esminis dalykas čia pradėti nuo 
saviškių. Tiktai tauta, kurios in
teligentija sugeba užimti šitą 
poziciją, gali morališkai tvirtė
ti ir augti. Esu tikras, kad A. 
Štromas šiuo klausimu su mani
mi sutinka.”

Torontiškio “Gintaro” vadovai kelionėje į Prancūziją, kur dalyvavo tarp
tautiniame folkloro festivalyje. Iš kairės: Juozas Karasiejus, Rita Karasie- 
jienė, Giedrė Paulionienė, Rimas Paulionis Nuotr. R. Paulionio

Kanada apie Baltijos valstybes
Užsienio reikalų ministerio laiškas Baltijos valstybių klausimu

riuos aš anksčiau minėjau. Kaip 
ir kokia forma tai bus padaryta, 
priklausys nuo bendrosios mūsų 
politikos Madrido konferencijo
je, kuri (politika) šiuo metu yra 
svarstoma.

Kaip žinote, aš nusprendžiau 
sudaryti prie užsienio ir krašto 
g y n y b o s komisijos pakomisę 
peržiūrėti Baigminio Helsinkio 
Akto vykdymui, organizuoti ap
klausas suinteresuotų žmonių, 
kurių pažiūros bus svarstomos, 
nustatant Kanados poziciją Mad
rido konferencijoje. Jūs galite 
pateikti savo nuomonę, išdėstytą 
Jūsų laiške, minėtai pakomisei, 
kai ji susirinks posėdžio grei
čiausiai spalio mėnesį.”

šis Kanados užsienio reikalų 
ministerio laiškas buvo paskelb
tas laikraštyje “Latvija — Ame
rika” 1980 m. 34 nr.

Teko patirti, kad atitinkamus 
savo memorandumus minėtai 
pakomisei pateiks Kanados Bal- 
tiečių Federacija ir paskirai es
tų, latvių, lietuvių bendruome
nės. K L B -nės memorandumą 
ruošia jos visuomeninė komisi
ja. M.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteris Mark MacGuigan, atsa
kydamas į latvio Vasarins pasi
teiravimą apie Helsinkio dekla
raciją, Baltijos valstybes ir Ka
nados laikyseną, atsiuntė ilgą 
laišką, kuriame išdėstė Kanados 
vyriausybės pažiūrą. Esą 1975 
m. gruodžio 2 d., kai tuometinis 
užsienio reikalų min. Allan Mac- 
Eachen pateikė Helsinkio dek
laracijos tekstą parlamentui, pa
reiškė, kad joje nėra nė vieno 
žodžio, pripažįstančio sovietų do
minavimą R. Europoje bei poka
rines de facto sienas, neišski
riant Latvijos, Estijos ir Lietu
vos. Kanada pripažįsta faktinę 
padėtį, bet nepripažįsta jos teisi
ne prasme (de jure).

Baigminis Helsinkio Aktas 
pripažįsta, kad sienos gali būti 
pakeistos sutinkamai su tarptau
tiniu įstatymu taikiomis priemo
nėmis bei susitarimu (I princi
pas). Aštuntasis principas sako: 
“Dalyvaujančios valstybės res
pektuos lygias tautų teises bei 
jų teisę į apsisprendimą, visuo
met veikdamos sutinkamai su 
Jungtinių Tautų chartos tikslais 
bei principais pagal atitinkamas 
tarptautinės teisės normas, 
įskaitant teritorinio valstybių 
neliečiamumo normas.” Toliau 
sakoma: “ ... visos tautos turi 
teisę į pilną laisvę apspręsti, ka
da ir kaip nori, vidinę bei išori
nę politinę santvarką (status) 
be jokio išorinio įsikišimo ir 
siekti kaip nori politinio, ekono
minio, socialinio ir kultūrinio 
augimo.”

Toliau Kanados užsienio rei
kalų ministeris sako: “Nėra rei
kalo man kalbėti Jums apie tų 
Baigminio Helsinkio Akto prin
cipų reikšmę dabartinei Baltijos 
valstybių situacijai. Pagrindinis 
Kanados delegacijos siekis Mad
rido konferencijoje bus skatinti 
visas dalyvaujančias valstybes 
pilnai laikytis Baigminio Helsin
kio Akto principų bei nuostatų. 
Šio tikslo siekdama, Kanados de
legacija Baigminio Akto vykdy
mo priežiūroje atkreips dalyvau
jančiu dėmesį į principus, ku-

KONCESVAlltS CHAPEL 436 Roncrtvall** Ava.

Jaunimas Lietuvių Dienoje Barnesville, Pensilvanijoje, pasirašo laiškus, protestuojančius prieš bylos kėlimą lie
tuviams, kurie demonstravo prie Sov. Sąjungos ambasados vartų. Laiškai pasiųsti prez. J. Carteriui V. Maciūnas
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[/Vilniuje lenkams galima...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tikintys lietuviai viską perneštų 
ramia kankinystės dvasia. Bet 
kad taip elgiasi krikščionys ka
talikai katalikiškoj Lenkijoj, 
dargi remdamiesi paties popie
žiaus autoritetu, tai šiandien 
jau tikrai nesuprantamas reiški
nys!

Jūsų Šventenybė iškilmingai 
pareiškė, kad “Tylos Bažnyčios 
jau nėra”. Už tai lietuviai Jums 
yra labai dėkingi. Tačiau liūd
na patirti, kad ir po tokio pa
skelbimo, dar yra tokia Bažny
čios dalis, kuri kenčia, turi kęs
ti sukandusi dantis, pačioje po
piežiaus tėvynėje — katalikiš
koje Lenkijoje!

Tačiau tyla ir čia negali truk
ti amžinai. Jaučiamas pavojus 
(ir tai neišvengiama), kad ir čia 
atsiras koks “Solženicinas” ar 
“Sacharovas”, kuris, rizikuoda
mas savo laisve ir net gyvybe, 
atskleis pasauliui šitą “Tylos 
Bažnyčią” pačioj katalikiškoj 
Lenkijoj!

Šventasis Tėve, Suvalkų, 
Punsko ir Seinų trikampyje 
yra 10-11 tūkstančių lietuvių. 
Yra vaikų ir jaunuolių, norma
liai kalbančių lietuviškai na
muose ir net kaikuriose mokyk
lose. Manau, kad tai galėtų būti 
Dievo Apvaizdos numatytas re
liginių pašaukimų kampelis Lie
tuvos Bažnyčiai. Tačiau tokioje 
padėtyje Seinuose (ir su atgar
siu gretimose vietovėse), ne tik 
negalima kalbėti apie kokius pa
šaukimus, bet reikia netgi bijoti 
visiško nutolimo nuo Bažnyčios 
ir krikščioniško gyvenimo!

Jūsų Šventenybė nekartą pa
reiškė! savo meilę Lietuvai ir 
savo rūpestį šios taip visokiais 
būdais išbandytos tautos tikėji
mu. Lietuviai už tai yra Jums 
gyvai dėkingi, tačiau nesidrovi 
atvirai pasakyti: laukiame veiks
mų!

1. Esminių pasikeitimų lau
kia visa Lietuva. Betgi taip pat 
visiems aišku, kad ir popiežius 
neviską gali tokioje padėtyje.

2. Vilnius su savo arkivysku
pija yra apverktinoje būklėje: 
ortodoksai ten turi savo vysku
pą ir savo katedrą, o Lietuvos 
sostinė metų metais tvarkoma 
apaštalinio valdytojo. Vilniaus

Daktarės kelionė Sovietijon

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Oficialūs valdžios kunigai žmo
nių yra laikomi nepatikimais. 
Sužinojau, kad yra katakombų 
krikščionybė, kurioje vieningai 
veikia katalikai, ortodoksai, pro
testantai, baptistai.”

Aplamai, daktarės- įspūdžiai 
yra įdomūs, kuriuose pastebėta 
ir pozityvių sovietinio gyvenimo 
pusių, tačiau nepabijota ir at
viro žodžio.

Šia proga galiu pridurti, kad 
Argentinos žinių agentūra TEL- 
AM savo žiniose spaudai dažnai 
mini Baltijos valstybes. Pvz. vie
noje žinioje rašė: “.. . Nobelio 
pre.mijos laureatas amerikietis 
W. Shokley pareiškė, esą būtina 
atkreipti pasaulio dėmesį į disi
dentų būklę Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje — į Sov. Sąjun
gos okupuotus kraštus nuo 1940 
m.”

Kitoje žinioje ta pati agentū
rą rašė:

“Įtampa Lenkijoje plečiasi į 
Baltijos kraštus. Lenkų disiden
tų šaltiniai pažymi, kad sociali
nis įtempimas iš Lenkijos ple
čiasi į kitus Baltijos kraštus — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Žinios 
teigė, kad Lietuvoje disidentų 

katedra paversta meno galerija 
ir koncertų sale. Pačios arkivys
kupijos ribos neaiškios. “Popie
žiaus vardas Lietuvoje populia
rus bet būtų dar populiaresnis, 
jeigu jis įstengtų išspręsti Vil
niaus arkivyskupijos klausimą” 
— man pareiškė nusiminęs 
apaštalinis valdytojas kun. Alg. 
Gutauskas. Bet ir šis klausimas, 
aišku, reikalingas laiko ir kan
trybės.

3. Seinų lietuvių padėtis yra 
tikrai skandalinga (itališkam 
tekste: “anticristiana e adirittu- 
ra antiumana”) ir šaukiasi grei
to sprendimo. Ji yra priežastis 
įtampos tarp dviejų broliškų ka
talikiškų tautų, stiprina nusista
tymą prieš Bažnyčią ir pačią 
Evangeliją, kuri “skaitoma vie
naip, o gyvenime pritaikoma vi
sai atvirkščiai” su didele tikin
tiesiems dvasine žala. Tuo pasi
naudoja ir dar pučia žarijų vis 
tie patys “Kristaus kryžiaus 
priešai”. Tuo tarpu būtų galima 
išspręsti “brevi manu”, leng
vai, trumpu laiku. “Tuomet ma
tytųsi, kad popiežius tikrai mus 
myli!” Ir tikintiesiems nebūtų 
ko pyktis tarpusavyje.

Kaip pastebėjau ir susižavė
jau, Vilniuje, Aušros Vartų 
šventovėje, 9,30 v. atlaikiau Mi
šias lietuviškai; 10 v. buvo kitos 
Mišios — lenkiškai, laikomos 
lietuvio kunigo. Be jokių pro
blemų, manau. Ir taip kasdien. 
O čia, Seinuose: “Negalima!. . .”

Šventasis Tėve, savo autorite
tu pašalinkit šią tikrai piktinan
čią padėtį šioje Bažnyčios daly
je, brangioje abiem tautom ir, 
žinom, taip pat ir Jūsų švente
nybei! Išspręskit šį klausimą 
pirma, negu kils kitas skanda
las — išeis pasaulinėn viešu
mon!

Palaiminkit, šventasis Tėve, 
šią taip didvyriškai kenčiančią 
tautą, ir Seinuose kenčiančią 
tikrai be jokio reikalo, taip pat 
ir tą, kuris su giliausia pagarba 
prisipažįsta Jūsų Šventenybės 
ištikimas sūnus Kristuje. 
(Pasirašiau: kun. Pranas Gavė
nas,SDB, asmeninės Sąo Paulo 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas ir Pietų Amerikos 
lietuvių kunigų vienybės pirmi
ninkas).

veikla tapo suintensyvinta, rei
kalaujant, kad sovietai paleistų 
iš kalėjimo Antaną Terlecką, 
Balį Gajauską ir kitus patrio
tus, ištremtus Permes lageryje, 
Sovietų Sąjungoje, šaltiniai pa
žymėjo taip pat, kad lietuviai 
slaptai skleidžia “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką”, ku
rioje kaltinama Sovietų Sąjun
ga už žmogaus teisių pažeidimą 
Lietuvoje nuo 1940 metų, kai 
kraštas buvo okupuotas.”

LĖKTUVŲ BENDROVĖS 
Didžiosios lėktuvų bendrovės dabar 
samdo asmenis šioms tarnyboms:

SKRYDŽIŲ PALYDOVŲ 
(flight attendants)

RAMPOS IR LAGAMINŲ 
PERSONALO

(ramp a. baggage personnel) 
BILIETŲ PARDAVĖJŲ 

(ticket agents)
REZERVACIJŲ AGENTŲ 

(reservation agents) 
RAŠTININKŲ 

(clerical positions) 
KLIENTŲ APTARNAVIMO 

(customer service) 
MAISTO TIEKIMO

(food service)
Asmenys, suinteresuoti tomis tarny
bomis lėktuvų bendrovėse, turi būti 
nusiteikę dirbti pasirinktoje srityje, 
mokantys elgtis su žmonėmis, sutin
kantys keliauti reikalui esant ir tu
rintys gerą sveikatą. Norintieji gauti 
informaciją, kaip tiesioginiai kreip- 

f tis į minėtas didžiąsias lėktuvų bend
roves, terašo:

TRAVELEX. Ine.
ATTEN: Airlines Application 

Information
3865 South Wasatch Blvd.,

Suite 101,
Salt Lake City, Utah 84109, USA 

Pateikite trumpą savo biografiją, pa
žymėkite kuria tarnyba domitės ir 
pridėkite sau adresuotą voką, kad 
tuo būdu galėtumėte gauti tolimes
nę informaciją apie galimą pokalbį 
su tomis lėktuvų bendrovėmis. Visos 
didžiosios lėktuvų ^'bendrovės yra 
VIENODŲ GALIMYBIŲ DARBDA
VIAI.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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® PAVERGTOJE ! I / fU II © LIETUVIAI PASAULYJE
RENKA VAISTAŽOLES

Švenčionių miškuose renkamos ne 
tik uogos, bet ir vaistažolės. Beveik 
pusę žaliavos vaistažolių fabrikui 
pristato mokyklos. Nuo š.m. liepos 
1 d. vaistažolių supirkimo kainos 
buvo padidintos 2,5 karto. Sarių, 
Karkažiškės, šventos aštuonamečių, 
Adutiškio vidurinės bei kitų mokyk
lų moksleiviai įsipareigojo surinkti 
ir fabrikui pristatyti po 3-5 tonas 
vaistažolių.

STUDIJOS UŽSIENYJE
Šiais mokslo metais apie 200 stu

dentų išvyko studijuoti į augštąsias 
Sovietų Sąjungos, Lenkijos, Bulgari
jos, Vengrijos ir R. Vokietijos mo
kyklas. Maskvos institute ruošiami 
įmonių mašinų, šiluminių elektrinių 
vandens ir kuro technologijos, meno 
istorijos, filosofijos ir politinės eko
nomijos specialistai. Leningrade stu
dentai iš Lietuvos nori įsigyti laiva
vedybos, vagonų statybos, kino inži
nerijos specialybes. Norintieji būti 
rusų kalbos mokytojais studijuoja 
Kijeve ir Minske, žuvies pramonės ir 
jūrų inžinerijos specialistais — Ka
liningrade. Dalis studentų išvyko į 
Taliną, Charkovą ir Sevastopolį. 
Piovdivo maisto pramonės institutas 
paruoš konservavimo technologus,' 
Budapešto technikos universitetas — 
elektroninės skaičiavimo technikos 
specialistus, Dresdeno technikos uni
versitetas — poligrafijos technologi
jos, Lodzės lengvosios pramonės ins- 
t.tutas — mašinų gamybos specialis
tus.

LAIKRAŠČIO SUKAKTIS
Rugsėjo 12 d. Klaipėdos dienraštis 

‘•Tarybinė Klaipėda” išleido 10.000 
nr. Jis buvo įsteigtas pokario metais. 
Aptarnauja ne tik klaipėdiečius, bet 
ir kaimyninių miestų bei rajonų gy
ventojus. Pranešimą apie šio dien
raščio nueitą kelią padarė jo red. S. 
Žilinskas, darbuotojus sveikino Vil
niuje leidžiamo laikraščio “Sovets- 
kaja Litva” red. V. Jemeljanovas, 
kuris taip pat yra ir Žurnalistų Są
jungos valdybos pirmininko pavaduo
tojas, kompartijos centro komiteto 
propagandos ir agitacijos skyriaus 
atsakingasis darbuotojas J. Čaplikas. 
“Tarybinė Klaipėda” nėra išleidžiama 
užsienin. Kadangi Klaipėdoje gyvena' 
daug rusų, galimas dalykas dienraš
tis turi ir jiems skirtą rusišką sky
rių. Tokiu atveju pilnai suprantamas 
būtų V. Jemeljanovo atvykimas iš 
Vilniaus bei jo sveikinimas. V. Je
meljanovas yra rusas žurnalistas, re
daguojantis oficialų rusišką dienraštį 
“Sovetskaja Litva”.

ELEKTROS SKAITIKLIAI
Vilniaus elektros matavimo techni

kos gamykla per mėnesį pagamina 
apie 50.000 elektros skaitiklių užsie- - 
nio šalims. Vilniečių skaitikliai siun
čiami į Vietnamą, Kubų, Mongoliją, 
Senegalijų, Braziliją ir kitas valsty
bes.

GELIŲ PARODA
Gargždai Klaipėdos rajone kasmet 

rugsėjo pradžioje surengia tradicinę 
gėlių parodą. Ir šiemet šio miesto 
aikštės pasipuošė įvairiažiedėmis gė
lėmis. Gėlių parodoje dalyvavo ūkiai, 
įmonės, įstaigos, mokyklos, sodinin
kų draugijos, atskiri gėlių mėgėjai, 
paruošę beveik 1.000 gėlių puokščių 
ir tematinių kompozicijų. Didžiausio 
dėmesio susilaukė rajono statybos 
remonto valdybos, Priekulės paukš

Naujas lietuvių
kelionių biuras

Simons
Trave! Service

kviečia keliauti kartu!

Šv. Kalėdos ir Nauji Metai su giminėm.
Vilnius-Ryga 1980 m. gruodžio 22 d. iki 1981 sausio 5 d.
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 — 1835961)

Simon's television
& ts S B W Savininkas — V. SIMINKEVIČIU

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

tininkystės ūkio, kitų kolektyvų mo
terų tarybų paruoštos tematinės gė
lių kompozicijos. Gėlėmis buvo pa
puoštos Gergždų karių kapinės.

GAMINA LAIVUS
Naujus laivus Kaune gamina lai

vų remonto įmonė. Paskutinis jos kū
rinys — buktyras-stūmikas, kuris ap
tarnaus žemsiurbes Nemune. Jis pa
gamintas pagal Gudijos specialistų 
paruoštą projektą. Nemunu dabar 
jau plaukioja keturi šios kauniečių 
įmonės pagaminti vilkikai. Jie yra žy
miai galingesni, valdomi hidraulikos 
pagalba, turi didesnį greitį. Įgulai 
juose yra paruoštos kajutės, poilsio 
kambarys, virtuvė ir valgykla. Šiemet 
upeiviai iš Kauno laivų remonto įmo
nės gaus 600 tonų talpos baržą, Kur
šių marios — tris motorinius botus.

ŠIAULIŲ “PAVASARIS”
Gėlių įsigijimą betkuriuo metų lai

ku šiauliečiams užtikrina nedidukė 
parduotuvė “Pavasaris”, priklausanti 
Šiaulių rajono kolchozui “Pirmyn”. 
Gegužės mėnesį šiauliečiai “Pavasa
rio” parduodamoms gėlėms išleido 
40.000 rublių.

AŠTUNTIEJI KURSAI
Šią vasarą Vilniaus universitete 

jau aštuntą kartą buvo surengti kur
sai išeivijos lietuvių jaunuoliams. 
Platesnis Algio Kustos pranešimas 
apie juos buvo atspausdintas “Gim
tajame Krašte” tik rugsėjo 4 d. Iš 
jo sužinome, kad šešių savaičių kur
sams vadovavo K. Urba, o lektorių 
eilėse buvo Z. Zinkevičius, č. Kuda
ba ir A. Piročkinas. Paskaitos lietė 
lietuvių kalbos istoriją, dialektologi
ją, literatūrą, tautosaką, gamtos ap
saugą, sovietinamos Lietuvos istori
ją, ekonomiką, knygų leidybą. Litua
nistinių kursų baigimo pažymėjimus 
gavo 15 jaunųjų išeivijos lietuvių. 
Padarytuose pasisakymuose ir para
šuose po nuotraukomis minimi: Juo
zas ir Jūratė Venckai, Ž. Gimbutaitė, 
D. Kastys, A. Kazlauskas, P. Mačio- 
nis iš JAV, V. Jurkaitė, L. Delkutė, 
M. Beniušis iš Kanados, R. Čalnarytė 
iš Švedijos, R. Indriliūnas iš Prancū
zijos. Iš čikagiečio Danio Kasčio pa- 
re'šikmo paaiškėja, kad jis kažkodėl 
mediciną studijuoja Vroclave, Len
kijoje, priklauso Lietuvių Visuome
ninei Kultūros Draugijai. Kursantai 
buvo nuvežti į Palangą, “Šešupės” ir 
“Želsvelės”” kolchozus Suvalkijoje. 
Jie taipgi turėjo progą stebėti dai
nų šventės renginius, susitikti su 
“Tėviškės” draugijos pirm. J. Petro
niu, Vilniaus universiteto rektorium 
J. Kubilium ir netgi išleistuvėse da
lyvavusiu užsienio reikalų “ministe- 
riu” V. Zenkevičium. Atrodo, kaiku- 
rie kursantai beveik visiškai nemokė
jo lietuvių kalbos. Padaryta pažanga 
ypač džiaugiasi Petras Mačionis iš 
JAV, atvirai prisipažįstantis, kad 
Vilniun atvažiavo tik su dviem jam 
žinomais lietuviškais žodžiais — “la
bas” ir “ačiū”. Vilniuje jam pavyko 
išmokti pirmą lietuvišką sakinį. Ra
šinio autorius Algis Kusta iš humo
ristinio taško paliečia ir Kanados lie
tuvaitę Loretą Delkutę, kuri, norėda
ma mėlynių kisieliaus, paprašė ... 
“medinių kišenių”.

AUGANTI PALANGA
Palangos kurorto valdas praplėtė 

naujasis gyvenamasis Taikos rajo- « 
nas, turintis 23 daugiaaugščius na
mus. Teigiama, kad su šiuo rajonu 
gyvenamasis Palangos plotas išaugo 
iki 50.000 kv. metrų. V. Kst.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 4%
santaupas 10%
term, depozitus 1 m. 10%
term, depozitus 3 m. 10%
reg. pensijų fondo 10'/4%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 13%
asmenines paskolas 14%

Čiurlionio ansamblis Vilniaus universiteto 400 metų sukakties minėjime Klevelande atliko muziko B. Budriūno 
kantatą “Mano protėvių žemė”. Solo dalį atliko sol. DANUTE PETRONIENE. Šią programą Čiurlionio ansamblis 
atliks Detroite š. m. spalio 25 dieną Nuotr. J. Garlos

Kanados Lietuviu Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

839. Švėgžda, Eleonora,
Torontas §200

884. Balčiūnas, Alfonsas ir
Aldona,, Winn. 200

885. Federavičius, Vaitiekus ir
Magdalena, Winn. 100

886. Giedraitis, VValteris ir
Birutė, WWinn. 300

887. Kuncaitis, Antanas, Winn. 100
888. Mikalauskus, Juozas ir

Birutė, Winn. 300
889. Patašiaus, Tomo atm.,

Torontas 165
890. Jakimavičius. Antanas,

Torontas 100
891. Baron, John, Hamiltonas 100
892. Kiziai, Antanas ir

Marija, JAV 116
893. Daukšienės, Gražinos atm.

Montrealis 300
894. Aleliūno, Juozo atmin

M. Brydges 100
895. Račio, Jurgio atm. 1000

Matelio,'C. atm., Delhi 45
Šlogerio, N. atm. Montrealis 30
ĮNAŠŲ PAPILDYMAI:

1. KLB krašto valdyba iki $1000 
23. KLB Otavos apylinkė 5300 
44. Ažubalio, kun. Petro atm. 330 
69. KLB Stš Catharines apyli. 500 
94. šiurna, Domas ir Ona 2000

127. Januška, Mykolas 600
128. Januška, Vincas 500
150. Ignaičių, Viktoro ir Elenos

test, palikimas 8357
332. Strodomskis, Julius ir Ona 2675 
759. KLB Calgary apylinkė 300 
795. Antanaitis, Matas 200
797. Žaldokas, Stepas 400
834. Sudikas, Edvardas 200 

Sveikiname naujus narius iš Win- 
nipego, ir tai antro įgaliotinio Vin
co Januškos dėka.

Jauno torontiškio Tomo Patašiaus 
staigią mirtį užjausdami, šeimos 
draugai savo aukas skyrė Fondui: 
po $20: P. Pacevičius, Z. O. Girdaus- 
kas, J. J. Šarūnai, A. II. Stepaičiai; 
po $10: V. Bačėnas, K. O. Kudirkos, 
J. Lukošiūnas, P. Kevalaitis, V. Mel- 
nykas, V. T. Šlekys, L. Valiukas; po 
$5: A. Artičkonis, A. Bliūdžius, O. 
Indrelienė.

Delhi apylinkė atsisveikino su a. 
a. Ona Strodomskiene. Draugai ir ar
timieji jos atminimui paaukojo KL 
Fondui po $20: A. Augustinavičius, 

_V. Ignaitis, A. Rudokas, A. žeberta- 
vičius; po.SlO: P. Augaitis, L. Ci
bulskis, B. E. Gudinskai, J. Jocas, 
S. Jakubickas, S. E. Jokubiliai, A. 
Kairys, P. Laureckienė, J. Vitas; $5: 
J. Lukša.

A.a. C. Mateliui mirus, draugai au
kojo Fondui: J. Strodomskis S20:; po 
$10: B. Gudinskai, A. žebertavičiai; 
$5: S. Olekai.

Montrealis neteko a.a. Gražinos 
Daukšienės, šeimos draugai bei arti
mieji, gerbdami jos atminimą auko

The Marlatt laidotuvių namai 
ir koplyčia

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

jo KL Fondui po $25: V. Balčiūnai
tė, V. Daugelavičienė, M. J. Dabkai, 
Č. Januškevičius, L. A. Jurgučiai, J. 
B. Lukoševičiai.

A.a. N. šlogerio atminimui M. ir 
S. Petrauskai aukojo Fondui $30.

Daug pasidarbavusiam Toronto kle
bonui kun. Petrui Ažubaliui mirus, 
savo aukas skyrė; po S20: V. Bačė
nas, A. Ciplijauskas, I. Girdzijauskas, 
Anna Račkus; po $10: J. Aušrotas,
U. Bleizgienė, P. Gulbinskas, K. Lu
košius, J. I. Morkūnai.

Labai gražus mostas buvo K. J. 
Valaičių, kurie įrašė a.a. J. Aleliū
no prisiminimą Fonde.

Buvusiam Lietuvos kariuomenės 
karininkui a.a. Jurgiui Račiui staiga 
mirus, jo draugai bei artimieji paau
kojo KL Fondui: J. A. Lukošiūnai 
— S100; M. A. Kiškiai — $50; po 
$25: sesuo M. Račiūnaitė, brolienė 
G. Račiūnienė, J. J. Račylai; po $20: 
P. Basys, J. Demeikis, A. Kiškis, E. 
G. Kuchalskiai, V. Melnykas, J. Poš
ka, P, Raudys, P. Sakalai, J. J. Sta
naičiai, H. Stepaitis, dr. A. šalkus, J. 
R. Tumpa, V. Vaitkus, L. Valiukas; 
$15: K. B.; $12: T. Stanulis; po $10:
V, Bačėnas, B. Bakevičius, K. Ba
tūra, E. R. Birgiolai, D. B. Brehaut, 
D. Campone, P. Čiurlys, Z. Girdaus- 
kas, I. Girdzijauskas, S. Griga
liūnas, P. Gulbinskas, P. Imbrasas, 
O. Indrelienė, M. Jonikas, J, Juo
dikis, P. Juodvalkis, R. Klemkie- 
nė, K. Kudirka, K. B. Lukošiai, E. 
Mackevičienė, L. Markelis, M. S. 
Meškauskai, M. Meiliūnas, P. Moc
kus, P. L. Murauskai, L. Novogrods- 
kienė, M. Repečka, S. Ruk§a, B. P. 
Sapliai, J, R. V. Simanavičiai, H. L. 
Sukauskai, J. V. Šimkus, J. J. Ša
rūnai, B. Ščepanavičius, H. Šlekys, J. 
Urbonas, J. Valevičius, A. S. Viskon- 
tai, L. G. Vyšniauskai, J. Zenkevi
čius, P. A. Žuliai; po $5: K. Gapu- 
tis, J. Gataveckas, W. Jankaitis, M. 
Jokubaitienė, J. G. Leitch, A. Luko
šius, A. Patašius, J. Pažemeckas, J. 
Zabulionis.

Vieninteliams Fondo nariams Ang
lijoje a.a. Viktorui ir Elenai Ignai- 
čiams mirus, KL Fondas susilaukė 
Jų palikimo dalies. Fondas reiškia 
nuoširdžią užuojautą torontiškiui ir 
Fondo vadovybės nariui Vincui Ig- 
naičiui.

Sveikiname naujus ir įnašus papil
džiusius narius ir laukiame naujų.

Ateityje pašalpų prašymų rezulta
tai priklausys nuo to,, ar prašantys 
yra Fondo nariai. Pirmenybę turės 
Fondo nariai.

Š.m. lapkričio 8, šeštadienį, 7 v.v., 
Fondas ruošia koncertą su vaišėmis. 
Dainuos solistas A. Brazis ir “Volun
gė”. Kviečiame visus paremti Fondo 

tikslus savo dalyvavimu.
KLF VALDYBA

DETROIT, Mich.
SUKAKTUVINE ČIURLIONIO AN

SAMBLIO ŠVENTĖ. Šiemet sukako 
40 metų Čiurlionio ansambliui. Va
dovas kompozitorius Alfonsas Mi
kulskis atšventė savo muzikinės veik
los 50 metų. Klevelande ir kituose 
miestuose šios dvi sukaktys publi
kos buvo entuziastingai sutiktos. Sta
sio Butkaus šaulių kuopa, norėdama 
duoti progos Detroito ir apylinkių 
lietuviams bei jų svečiams amerikie
čiams pasidžiaugti ta dviguba meno 
puota pasikvietė čiurlioniečius į Det
roitą, pritariant Šv. Antano par. ta
rybai.

Spalio 25, šeštadienį, 7 v.v., Mercy 
kolegijos McAuley auditorijoj, 8200
W. Outer Dr. (kampas Southfield 
greitkelio) Čiurlionio ansamblis pa
kartos savo jubiliejinę programą. Da
lyvaus choras, solistai, tautiniai šo
kiai, kanklininkų orkestras.

Spalio 26, sekmadienį, 10.30 v.r. 
Šv. Antano parapijos šventovėje 
(1750 — 25th St., Detroit, Mich. 
48216. Tel. 554-1284). Bus giedamos 
lietuviškos Mišios, sukurtos kompozi
toriaus Alfonso Mikulskio. Giesmes 
lydės kanklių orkestras, vadovauja
mas muzikės Onos Mikulskienės. V.T.

Hamilton Ontario
DANUTE VAITONYTĖ-YATES š. 

m. spalio 11 d., 8.30 v.v., “Hamilton 
Place” patalpose atliks 2-jų veiksmų 
monologą “The Belle of Amherst”. 
Šis William Bruce veikalas vaizduo
ja garsios poetės, Emily Dickenson 
pergyvenimus. T.

SKAUTAI SAVO ŽIEMOS METO 
VEIKLĄ šiais metais pradės vėliau, 
nes skautiškas jaunimas ir kaikurie 
vadovai buvo užsiėmę pasiruošimu 
Lietuvių Dienai. Pradėsime “Širvin
tos" ir “Nemuno” tuntų bendra suei
ga spalio 19, sekmadienį, po pasku
tinių pamaldų apie (11.30 v.) para
pijos salėje. Skautai ir skautės suei
goje privalo dalyvauti uniformuoti. 
Įvyks trumpa oficialioji dalis, o po. 
to skautai-ės bus supažindinti su nu
matyta 30-ties metų sukakčiai pami
nėti programa. Skautės prašomos ta 
proga užsimokėti nario mokestį už 
1980 m. Į skaučių eiles gali įstoti 
mergaitės 6 m. amžiaus arba vyres
nės. Registracijos reikalais prašau 
kreiptis į Aldoną Petrantonio tel. 
522-4739 (vakarais) arba atvesti į 
pirmą sueigą. 30-ies metų sukakties 
minėjimas įvyks lapkričio 16, sek
madienį, 3 v.p.p. Skautai, vadovai ir 
svečiai dalyvaus skautų intencija at
našaujamose šv. Mišiose Aušros Var
tų šventovėje. Po to Jaunimo Centre 
įvyks iškilminga sueiga, kurioje, tiki
mės, dalyvaus Kanados rajono ir vi
sos skautų organizacijos vyriausi va
dovai. Numatoma įdomi programa, 
apimanti visus 3 skautavimo dešimt-

(Nukelta į 9-tą psl.)

JA Valstybės
VLIKo PIRM. DR. K. BOBELIS, 

artėjant Madrido konferencijai, lan
kėsi Europoje. Pasitarimas su Lietu
vos diplomatijos šefu S. Lozoraičiu 
įvyko Romoje. Aptartas bendras me
morandumas Helsinkio sutartį pasi
rašiusių valstybių vyriausybėms. Po
piežiui Jonui-Pauliui II jį įteikė pats 
dr. K. Bobelis. Jis taipgi lankėsi 
Šveicarijoje, V. Vokietijoje, Danijo
je ir kitose valstybėse. Iš Šveicarijos 
atsiųstame atviruke primenama, kad 
VLIKo seimas gruodžio 13-14 d.d. 
įvyks Toronte.

RONALDAS REAGENAS, respub
likininkų kandidatas į prezidentus, 
rugsėjo 8 d. lankėsi Čikagos Mar
quette Parko 69 gatvėje — Lithua
nian Plaza, čia jį sutiko nemažas bū
rys lietuvių su respublikininkų fede
racijos pirm. A. Milūnu ir Illinois 
lietuvių respublikininkų pirm. A. 
Regiu. Lietuviai R. Reaganui įteikė 
lipinuką “I Love Lithuanians”, kurį 
pastebėjo UP agentūros fotografai. 
R. Reaganas buvo nufotografuotas su 
tuo lipinuku, o nuotraukos pasiekė 
laikraščius. Jis taipgi su savo paly
dovais užsuko į lietuvišką “Ramu
nės” restoraną, kur buvo pavaišin
tas kava, lietuvišku tortu ir žaga- 
rėliais. šeimininkė Ona Kunkulevi- 
čienė ir jos dukra Jaunė buvo pasi
puošusios tautiniais drabužiais. “Ra
munėje” su R. Reaganu susitiko PLB 
valdybos pirm. V. Kamantas, LB Vi
durio Vakarų apygardos pirm. K. 
Laukaitis, ALTos vicepirm .dr. J. 
Valaitis.

Venecuela
TAUTOS ŠVENTŲ Karako lietu

viai, A. Vaisiūnienės pranešimu, pa
minėjo rugsėjo 7 d. Mišias saleziečių 
būstinėje Altamiro'je laikė kun. A. 
Perkumas, SDB. Jose taipgi buvo 
prisimintas ir prieš mėnesį laiko mi
ręs lietuvių kolonijos narys a.a. Ro
manas Klova. Pamoksle kun. A. Per
kumas kalbėjo apie Tautos šventę 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. Nors 
oficialiai ji nešvenčiamą, tą dieną 
daug maldininkų susilaukia Šiluvos 
šventovė. Po pamaldų įvykusiame 
minėjime pagrindinis dėmesys teko 
Žalgirio mūšiui, buvo parodytos tų 
istorinių vietovių skaidrės. Minėji- 
man iš San Antonio miestelio atvy
ko miškininkas Vincas Baronas su 
šeima, jaunimo stovykloje skaitęs 
paskaitą “Lietuvos gamta”. Jam ir 
šeimai iki Karako yra 350 km kelio. 
V. Baronas yra įsijungęs į Kultūros 
Fondo veiklą. Pasak A. Vaisiūnienės, 
minėjimo dalyviai pasigedo didesnio 
skaičiaus jaunimo. Vaišes visiems 
dalyviams surengė p. Lesiūnienė.

Brazilija
KUN. VYTAUTAS BAGDANAVI- 

ČIUS, MIC, čikagietis, grįždamas iš 
Argentinos, aplankė Sao Paulo lie
tuvius. čia jis laikė sekmadienio Mi
šias, dalyvavo jaunimo šventėje. Jis 
taipgi vedė rekolekcijas jau
nimui ir kitiems Sao Paulo lietu
viams Lituanikos stovyklavietėje. 
Sao Paule viešėjo iki rugsėjo 26 d., 
o po to aplankė Venecuelos lietu
vius.

ŠILAINĖS ATLAIDUS IR TAU
TOS ŠVENTŲ Sao Paulo lietuviai su
rengė rugsėjo 7 d. Pamaldose daly
vavo ir rajoninis vysk. D. Luciano. 
Jo pageidavimu Mišios buvo laiko
mos lietuvių kalba. Kartu paminė
ta ir kun. Petro Urbaičio, SDB, ku
nigystės 40 metų sukaktis. Vatikano 
radijui buvo pasiųstas Sao Paulo ko
lonijos ir Brazilijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos sveikinimas tautie
čiams okupuotoje Lietuvoje. Po pa
maldų įvykusį minėjimą pradėjo 
BLB krašto valdybos pirm. J. Tata- 
runas, kalbėdamas apie lietuvių tau
tos ištvermę įvairiuose istorijos lai
kotarpiuose. Meninę programą atli
ko jaunimas. Trim lietuviškais žaidi
mais įsijungė O. Tatarūnaitės vado
vaujamas mažųjų V. Zelinos lietuviu
kų būrelis. Du eilėraščius padekla
mavo Ona ir Andys Tatariūnai. Dai
nų pynę atliko jaunučių skautų bū
relis, vadovaujamas E .Pacevičienės. 
Programoje taipgi dalyvavo “Volun
gės” choras su vadove K. Valavičiū
te ir akompaniatore L. Banyte. Lie
tuviškus šokius atliko du ansamb
liai — J. Lukoševičiaus vadovauja
mas “Nemunas” ir “Rūtelė”, kuria 
rūpinasi S. Ardzenkaitė. Minėjimas 
užbaigtas bendromis dalyvių vaišė
mis, skambant lietuviškai muzikai. 
Sukaktuvininkui kun. P. Urbaičiui, 
SDB, visi sugiedojo “Ilgiausiu me
tų”.

PREL. PIJUS RAGAŽINSKASŽ il
gesnį laiką viešėjęs Lietuvoje, aplan
kęs Europą, Kanados ir JAV lietu
vių centrus, į Sao Paulo miestą grį
žo rugsėjo 13 d.

Australija
TAUTOS ŠVENTŲ rugsėjo 14 d. 

Sydnėjaus lietuviai pradėjo iškilmin
gomis pamaldomis, kuriose dalyvavo 
“Dainos” choras ir organizacijos su 
savo vėliavomis. Oficiali minėjimo 
dalis įvyko didžiojoje lietuvių klu
bo salėje. Įvadinį žodį tarė ALB 
Sydnėjaus apylinkės pirm. dr. A. 
Mauragis, invokaciją sukalbėjo kun. 
P. Butkus. Brandžią ir įdomią pas
kaitą skaitė rašytojas Juozas-Almis 
Jūragis. Trimis dainomis programon 
įsijungė sol .Paulius Rūtenis, o kele
tą savo eilėraščių padeklamavo Vin
cas Kazokas .Dainų nepašykštėjo ir 
dainininkų grupė “Tie patys” su sa
vo vadovu Juozu Maksvyčiu.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
Australijos rajono stovykla, vado
vaujama ps. E. Bulienės, įvyks 1981 
m. sausio 2-12 d.d. Adelaidės apy
linkėse. Kadangi Australijoje trūks
ta gerai paruoštų vadovų ir vadovių, 
stovykloje veiks “Ąžuolo” ir “Ginta
ro” mokyklų vadovų ir vadovių kur- ■ 
sai. Į tuos kursus atvyks minėtųjų 
mokyklų vadovai iš JAV — v.s. Ro
mas Fabijonas ir v.s. Vanda Alek
nienė. Kursus remia Australijos Lie
tuvių Skautų Fondas ir centrinė Lie
tuvių Skautų Sąjungos vadovybė.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ PA. 

RAPIJA rugsėjo 7 d. turėjo dvigu
bą šventę; Onines ir parapijos biu
letenio “Žinios” 1000-tojo numerio. 
Oninės buvo atkeltos į šią datą dėl 
Lietuvių Moterų Draugijos valdybos 
pirm .M. Mockevičienės užtrukusios 
viešnagės Š. Amerikoje. Abiejų šių 
švenčių proga pietus Montevideo lie
tuviams surengė Lietuvių Moterų 
Draugija su grįžusia savo pirm. M. 
Mockevičiene. Draugija turėjo 1.600 
pezų pajamų .Tūkstantojo numerio 
proga aukų susilaukė ir biuletenis 
“žinios”.

Britanija
RAŠYTOJĄ ROMUALDĄ GIED- 

RAITĮ-SPALĮ, mirusį gegužės 14 d. 
V. Vokietijoje, Hamburgo mieste,- 
paminėjo vietinis Halifakso laikraš
tis įdomiu rašiniu “Paskutinis išei
vio rašytojo noras”. Skaitytojams 
primenama, kad velionis apie 30 me
tų gyveno Halifakse, 19 metų dirbo 
matematikos mokytoju augštesniojo- 
je mokykloje, kol pagaliau 1975 m. 
išėjo pensijon. Teigiama, kad ilgus 
metus jis buvo Halifakso rašytojų 
būrelio nariu. Jo romanai buvo la
bai populiarūs pas JAV lietuvius, 
ypač Čikagoje, kuri yra daugiausia 
lietuvių turintis miestas JAV. Prieš 
mirtį jis pareiškė pageidavimą, kad 
jo pelenai būtų palaidoti Čikagoje. 
Tai turėjo būti padaryta rugsėjo 20 
d. Urną su velionies pelenais išvežė 
rugsėjo 16 d. į JAV išskridusį jo 
našlė Angelė Giedraitienė.

GLOUCESTERIO MIESTO KAR
NAVALE lietuviams atstovavo M. 
Gelvinauskienės vadovaujama tauti
nių šokių mergaičių grupė “Balti
ja”, kurią sudarė narės iš Glouces- 
terio ir Stoudo. Karnavalan jos įsi
jungė važiuodamos sunkvežimiu, pa
puoštu Lietuvos trispalve ir užra
šu: “Lithuanian Folk Dancers”. Tau
tinius šokius, grojant akordeonistui 
J. Kukštui, “Baltija” šoko ant sunk
vežimio platformos. Lietuvaitėmis 
bei jų tautiniais drabužiais susido
mėjo ne tik karnavalo dalyviai, bet 
ir jas net keturis kartus aplankiusi 
Gloucesterio burmistre F. Wilton.

ŠV. MATO KATALIKŲ PARAPF 
JA Londone informaciniame savo 
biuletenyje nemažai vietos skiria 
Lietuvai ir lietuviams. Rugsėjo 7 d. 
laidoje buvo pranešta, kad Nijolė 
Sadūnaitė jau grįžo Vilniun ir apsi
gyveno. pas savo brolį. Rašoma, kad 
dabar bus galima sužinoti, ar ją Si
bire pasiekdavo parapijiečių siųsti 
laiškai. Prisimenama, kad vokiečiai 
ir austrai N. Sadūnaitei išlaisvinti 
buvo sudarę specialų komitetą, kad 
jos intencija 1978 m. buvo laikomos 
Mišios Koelno katedroje, o šiemet — 
Šv. Stepono katedroje Vienoje, Aust
rijos sostinėje.

Vokietija
KLB DARBUOTOJU SUVAŽIA

VIMAS spalio 18-19 d.d. rengiamas 
Romuvoje, Vasario 16 gimnazijoje 
Huetenfelde. Dalyvauti kviečiami: 
VLB tarybos nariai, įgaliotiniai, apy
linkių pirmininkai, Vokietijos Lietu
vių Jaunimo Sąjunga bei kitų lie
tuviškų draugijų, organizacijų ir ins
titucijų vadovai, įskaitant ir Vasa
rio 16 gimnazijos vadovybę. Kvies
tiems dalyviams bus parūpintas 
maistas ir nakvynė.

VLB KRAŠTO VALDYBA vasaros 
stovyklą lietuvių jaunimui Vasario 
16 gimnazijoje šiemet surengė lie
pos 21 — rugpjūčio 10 d-d.. Dalyvių 
buvo susilaukta 40, tačiau dėl skir
tingos mokslo metų pabaigos ir pra
džios įvairiose V. Vokietijos srityse, 
nevisi vaikai galėjo stovyklą laiku 
pradėti ir joje dalyvauti iki pabai
gos. Visi dalyviai joje drauge pra
leido tik apie 10 dienų. Stovyklai 
vadovavo studentai Monfredas šiuše- 
lis iš Hamburgo ir Živilė Vilčins- 
kaitė iš Hageno .Jiems talkino Mei
lė Dalizdienė, Algis Rudzevičius, Al
vydas Gustainis, Elena ir Ričardas 
Baltuliai. Visi jie yra buvusieji Va
sario 16 gimnazijos auklėtiniai, iš
skyrus M. Dalidzienę, neseniai at
vykusią iš Lietuvos. Vaikams buvo 
surengtos lituanistinės pamokos, šo
kių kursai. Jie taipgi leido laikraštė
lį, mokėsi gaminti s"rankdarbius iš 
medžio, akmenų bei kitų žaliavų. 
Jiems buvo rengiami žaidimai, eks
kursijos bei kitos pramogos. Vieną 
dieną 8591 LS lietuvių sargybų kuo
pa stovyklautojus savo autobusu nu
sivežė į Schwetzingena. Ten jiems 
buvo parodyti kuopos įrenginiai, au
tomobiliai, gražusis Schwetzingeno 
parkas su puošniais rūmais. Vaikai 
taipgi buvo pavaišinti kariškais pie
tumis ir tą pačią dieną nuvežti į 
Heidelbergą. Baigminis stovyklos 
laužas Įvyko rugpjūčio 8 d. Dauge
lis vaikų gavo dovanas už tvarkin
gumą, uolumą, pasižymėjimą spor
te. Stovyklautojai atliko dainų, šo
kių, deklamacijų, linksmų vaidinimė
lių programą.



Toronto "Gintaras” šoko Prancūzijoje
Toronto "Gintaras" keliavo ir koncertavo septyniolika dienų, atstovaudamas Kanadai

RŪTA GIRDAUSKAITĖ

Buvome pilni vilties, džiaugs
mo ir jaunatviškos dvasios. La
gaminų krūva vis didėja ir, ro
dos, visame Toronto aerodrome 
skamba gintariečių juokai, atsi
sveikinimai su šeimomis ir 
draugais. Kur tik bežiūrėsi, gru
pelės šaunaus, uniformomis pa
sipuošusi© jaunimo ir vadovų. 
Nevieno akyse spindi pasidi
džiavimas savo laimėjimais lie
tuviškame šokyje, dainoje, va
dovavime.

Šitokia nuotaika 1980 m. rug
pjūčio 10 d. išlydėjo “Gintaro” 
ansambli Prancūzijon, kur jis 
atstovavo - Kanadai Įvairiuose, 
pasirodymuose ir tarptautinia
me festivalyje.

Sudiev Kanadai!
Lėktuvui pakilus, prasidėjo 

mūsų šešiolikos dienų kelionė. 
Visų vaizduotės bandė sukurti 
vaizdą įdomybių, kurios mūsų 
laukė anapus Atlanto. Aštuo- 
nios valandos tarp debesų gan 
greitai prabėgo. Buvome tiek 
užsidegę ir neramūs, kad mie
gas neėmė. Palikom Torontą 
popietės šviesoj, perskridom 
juodą naktį ir, prieš pat nusilei
džiant lėktuvui, pagavom sekan
čios dienos aušrą. Kol kas ne- 
jautėm, kad buvom praradę pil
ną naktį miego.

Nusileidom Paryžiaus 
Charles de Gaulle aerodrome 
ankstyvą rytą. Buvom nustebin
ti to aerodromo dydžiu ir mo
dernia- technika. Ilgi, stiklu ap
dengti “judantys tiltai” mus nu
vežė nuo lėktuvo iki lagaminų 
skyriaus, o mes dairėmės pro 
langus, netikėdami, kad jau pa
siekėm tą ilgai svajotą kraštą.

Pasitiko lietuvaitė
Visi užrašai ir iškabos, visi 

pranešimai per garsiakalbius 
prancūzų kalba. Apsupti nepa
žįstamos kalbos ir kultūros, pa- 
sijutom svetimi ir pasimetę. To
dėl labai apsidžiaugėm, kai 
mums nusišypsojo ir lietuviškai 
prabilo Danutė Krištopaitytė. 
Danutė, jauna aktorė, gyvenan
ti Strassburge, mus sutiko Pa

matėme tik gelsvus laukus. Kol 
Danutė ir Jean-Claude kiekvie
nam neišdalino po kepalą pran
cūziškos duonos, sūrio ir mėsos, 
manėm, kad įvyko koks nors ne
susipratimas. Pavalgėme ska
niai, atsigėrėme mineralinio 
vandens ir turėjom pirmą pro
gą susipažinti su Prancūzijos 
gamta.

Pasistiprinę važiavome toliau 
ir antrą kartą patyrėm skirtu
mą tarp savo ir prancūzų kul
tūros — sužinojome, kad kelio
nė į St. Claude iš viso truks aš- 
tuonias valandas, nes važiuosim 
mažais keliais. Mat, Prancūzijoj 
autobusų keleiviai turi patys 
prašyti ir primokėti, jei nori va
žiuoti pagrindiniais, apmoka
mais greitkeliais. Taip ir prasi
dėjo mūsų pamokos apie pran
cūzišką gyvenimą.

Pirmasis koncertas
Toliau važiuodami pastebė

jom, kad pasiekėm kitokios 
gamtos rajoną. Vietoj laukų ir 
kalnelių matėme didesnius kal
nus ir miškus. Pavakaryje įva
žiavom į Vosges rajoną. Vin
giuotais keliais kėlėmės į kal
nus, bet mažai kam rūpėjo tie 
stebuklingi vaizdai. Pradėjo ro
dytis aiškios nuovargio žymės 
po 16-kos valandų kelionės. At
rodė, kad ilgiau nebeišsėdėsim 
autobuse, kad jau nebeliko kur 
tam autobusui augščiau beva
žiuoti. Staiga pasirodė gražus 
miestelis. Pagaliau pasiekėm St. 
Claude!

Buvom apgyvendinti darbi
ninkų bendrabutyje virš miesto 
centro. Turėjome laiko tik įsi- 
kraustyti ir apsivilkti tautiniais 
drabužiais. Skubiai susirinkom 
prie autobuso ir buvom nuvežti 
į Moirans miestelį, maždaug 15 
km nuo St. Claude. Pakeliui tru
putį jaudinomės, kad dėl nuo
vargio negalėsim kaip reikiant 
perduoti žiūrovams savo kultū
ros gyvumo ir lyriškumo.

Pasiekę Moirans, radome pil
ną salę žiūrovų (daug jaunimo). 
Mūsų nuotaika pakilo ir kažkaip 
sugebėjome išlieti paskutinius 
energijos lašus šokiuose ir dai
nose. Šio mažo miestelio gyven-

Nustebinti tokios gausios rek
lamos ir pavargę nuo vaikščioji
mo, rinkomės tipiškose prancū
ziškose kavinėse. Pailsėjom, pa
sidalinom įspūdžiais, išbandėm 
prancūzišką vyną su limonadu 
ir patenkinti grįžom į bendra
butį.

Vakare nuvažiavom į “Salle 
de Fetes”, kur davėm koncertą. 
Vėl publika mus šiltai priėmė, 
žavėjosi mūsų spalvingais dra
bužiais. Koncerto rengėjai mus 
nuoširdžiai vaišino. Norėdami 
jiems atsilyginti, įteikėm Kana
dos ir Lietuvos ženklelius. Po 
koncerto sužinojom, kad sekan
čią dieną pasirodysim L’Amou- 
ra kurorte, pusiaukelvje tarp 
St. Claude ir Ženevos. Rytojaus 
dieną praleisime Ženevoje!

Į Ženevą važiavom maždaug 
pusantros valandos. Gėrėjomės 
šio miesto grožiu ir švara. Kai- 
kurie nusipirkom laikrodžius, 
valgėme šveicariško šokolado 
ir apžiūrėjom puikius parkus 
bei gėlynus. Vakare grįžom į 
L’Amoura, kur koncertavom 
gražioj, 600 žiūrovų talpinančio
je salėje. Po gerai pasisekusio 
koncerto grįžom paskutinį kar
tą nakvoti į St. Claude.

Į festivalį
Anksti rytą sėdome į autobu

są, prie kurio jau buvom labai 
pripratę. Priešakyje buvo 400 
km kelionė į Ahun miestelį, kur 
vyks tarptautinis festivalis. Ke
lionė pavyko-sklandžiai, tik bu
vo gaila praleisti tokią gražią, 
saulėtą dieną autobuse. Ahun 
miestelyje mus sutiko maloni 
staigmena. Nuvažiavę į didelę 
cirko palapinę, kur turėjo vykti 
koncertas, susipažinom su festi
valio rengėjais, kurie mums iš
aiškino, kad festivalis prasidės 
tik rytoj. Reiškia, turėsim lais
vą vakarą!

Apsistojom žemės ūkio aka
demijos bendrabutyje ir važia
vom į salę mieste, kur mūsų lau
kė vakarienė. Ten susitikom su 
Kongo ansambliu, kuris visą va
sarą gastroliavo Europoje.

Turbūt niekad nepamiršime 
to draugiškumo ir nuoširdumo,

kurį radome ‘Ahune. Kas dieną 
mums ir kitiems ansambliams 
maistą ruošė grupė miestelio 
moterų, o prie stalų patarnavo 
nepaprastai draugiški ir malo
nūs vaikai. Visi stengėsi, kiek 
tik galėjo, kad mus patenkintų 
ir viskuo aprūpintų. Vyravo šei
myniška ir šventiška nuotaika, 
kurioje rišom nepamirštamų 
draugysčių mazgus.

Pirmieji pasirodymai
Ryšium su festivaliu Ahune 

vyko ir karnavalas. Ten links
minosi kartu ir vietiniai, ir tu
ristai. Gintariečiams irgi teko 
aplankyti karnavalą. Vienam 
net pasisekė išlošti gyvą antį, 
kuri trumpam laikui tapo gru
pės palydove, o vėliau buvo pa
dovanota vienai mažai miestelio 
mergaitei, kuri per visą festiva
li nesiskyrė nuo gintariečių.

Pirmas pasirodymas Ahune 
irgi buvo netikėtai malonus ir 
smagus. Nors palapinė nebuvo 
piina publikos, žiūrovai gyvai ir 
šiltai priėmė mūsų ir Kongo 
ansamblius.

Antrą festivalio dieną valgy
kloje pasirodė dar du ansamb
liai — tai boliviečiai ir sicilie
čiai. Pastebėjome, kad mieste 
buvo daug didesnis judėjimas 
Vėliau paaiškėjo, kad į Ahuno 
festivalį suvažiuoja tūkstančiai 
turistų iš arti ir toli. Tuos visus 
turistus teko pamatyti tos die
nos parado metu. Parade daly
vavo visi ansambliai, daugelis 
apylinkės orkestrų ir vaikų. 
Ėjome per visą miestą, dažnai 
sustodami pašokti, padainuoti ir 
įjungti žiūrovus. Kadangi jų 
nuotaika buvo linksma, retas 
pabijojo su mumis šokti rate
liuose. Vakaro pasirodymas irgi 
paliko gilų įspūdį. Palapinėn 
susirinko apie 2000 žiūrovų, ku
rie taip gyvai plojo, kad buvo 
malonu jiems šokti ir dainuoti.

Kai atėjo laikas sekantį rytą 
atsisveikinti su mūsų “šeiminin
kais”, buvo kartu ir liūdna, ir 
džiugu, nes turėjom progą pra
leisti porą dienų su tokiais mie
lais žmonėmis.

(Bus daugiau)

Torontiškis “Gintaro” ansamblis Prancūzijoje, St. Claude vietovėje, prieš koncertą tarptautiniame folkloro festiva
lyje. Viduryje — vadovai RITA ir JUOZAS KARASIEJAI, antra iš dešinės antroje eilėje — dainininkių vadovė 
GIEDRĖ PAULIONIENĖ Nuotr. R. Paulionio

Demonstrantai bus teisiami?
1980 m. liepos 18 d. lietuvių 

demonstracijos prie sovietų pa
siuntinybės Vašingtone dalyviai 
buvo suimti. Demonstrantų teis
mas buvo nustatytas rugsėjo 16 
d., bet atidėtas ligi spalio 7 d., 
D. C. Superior Court, Washing
ton, D. C.

Rugpjūčio 26 d. Hon. Brian 
J. Donnelly, JAV kongreso at
stovas iš Massachusetts, pareiš
kė užtarimą demonstrantams. P. 
Donnelly nurodė, kad valdžia 
elgėsi nelygiai — sulaikė lietu
vius demonstrantus, o paleido 
iraniečius, suimtus po jų liepos 
27 d. demonstracijų Vašingtone. 
Rugsėjo 5 d. tas pats P. Donnel
ly pateikė kongresui rezoliuciją 
(H. Con. Res. 430 — Concurrent 
Resolution), kurioje vėl pareiš
kė, kad JAV vyriausybė turi ly
giai elgtis su visais demonstran
tais. Jis iškėlė skirtumus tarp 
lietuvių ramios demonstracijos 
prieš 1980 m. Maskvos olimpia
dą, prieš 1980 m. invaziją Afga
nistane ir prieš Lietuvos okupa
ciją nuo 1940 m. su iraniečių

liepos 27 d. triukšminga de
monstracija, per kurią 192 ira
niečiai buvo suimti. Dalis jų bu
vo nelegaliai atvykusi. Visi.ira-. 
niečiai buvo paleisti ir jų imi
gracijos tyrinėjimas buvo su
stabdytas. Lietuviams gi visu 
smarkumu taikomi įstatymai. 
Ši rezoliucija siūlo JAV vyriau
sybei, kad visi demonstrantai 
būtų lygiai traktuojami. Šis siū
lymas buvo perduotas teisinei 
Atstovų Rūmų komisijai, kurios 
pirmininku yra Hon. Peter Ro
dino.

Ryšium su šia byla Vašingto- 
no dienraštis “Washington 
Post” rugsėjo 15 d. išspausdino 
straipsnį apie Simą Kudirką, 
vieną iš tos demonstracijos da
lyvių.

Kongreso narys Harold Soyer 
iš Mičigano pateikė savo kole
goms — kongreso nariams pasi
rašyti laišką skirtą Hon. Philip 
Heyman, Chief, Criminal Divi
sion, Department of Justice, 
prašant apgalvoti demonstrantų 
teisimą. Rugpjūčio 18 d., visa

eilė kongreso narių pasirašė tą 
laišką.

Senatorius Donald Riegle iš 
Mičigano tą patį laišką pateikė 
senatoriams.

Visi amerikiečiai gali rašyti 
savo atstovams ir juos'ragint 
prisidėti prie Hon. Riegle ir 
Soyer laiškų.

Aukas galima siųsti: Lithua
nian Defense Fund, PO Box 8, 
Jenkintown, PA. 19046, USA.

Demonstrantai labai dėkingi 
už jų advokato uolias paslaugas.

Danutė Vaičiulaitytė

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).

ryžiuje ir lydėjo per ištisą ke
lionę kaip mūsų vertėja. Ji sa
vo darbą puikiai pradėjo, mus 
nuvesdama prie laukiančio au
tobuso ir supažindindama su 
vairuotoju Jean-Claude. Tuo 
metu nė vienas mūsų nebūtų at
spėjęs, kiek valandų praleisime 
tame autobuse ir kiek dainų ja
me skambės'.

Krašto gilumon
Kai buvom tikri, kad visų la

gaminai saugiai sukrauti baga
žinėje, sėdome į autobusą ir iš
važiavom St. Claude miestelio 
link, kur turėjome praleisti tris 
dienas. Pradžia kelionės buvo 
labai tyli. Važiuodami per Pary
žių, išplėstomis akimis žavėjo
mės šio miesto charakteriu. 
Viename šone — didysis Eifelio 
bokštas, toliau — garsioji Mon- 
martre šventovė, visur — savo
tiškas moderniškos ir senoviš
kos architektūros mišinys. Re
gėjome savo akimis tai, ką bu
vome matę tik istorijos knygo
se ir nuotraukose.

Ilgai užtruko, kol pervažia
vom miestą ir priemiesčius. Pa- 

.galiau išnyko gatvės ir pastatai, 
atsivėrė pievos, banguojantys 
laukai. Maždaug dvyliktą valan
dą buvo pranešta, kad sustosim 
pietauti.' Autobusas sustojo, 
mes išlipom ir turėjom pirmą 
susitikimą su prancūziško gyve
nimo stiliumi. Apsižvalgėm, 
jieškodami tokio keleivių resto
rano, kokių prie Šiaurės Ameri
kos greitkelių yra šimtai, bet

tojai ypač apsidžiaugė, kai kon
certui užsibaigus juos išvedėm 
šokti. Buvom pavaišinti vynu ir 
saldumynais. Turėjom progos 
pasikalbėti ar bent bandyti su
sikalbėti su žiūrovais, kurių 
tarpe buvo ir miesto burmistras. 
Padėkoję už nuoširdų priėmi
mą, atsisveikinom su koncerto 
rengėjais ir trumpai pavaikš
čiojom Moirans karnavale. Grį
žom į bendrabutį dainuodami ir 
džiaugdamiesi, kad koncerto 
metu neiškritom iš kojų. Visdėl- 
to tą vakarą nebuvo sunku pri
sitaikyti prie bendrabučio tai
syklės — 11-tą valandą turi bū
ti tyla.

Vaikščiojam ir koncertuojam
Sekantį rytą nuostabiai anks

ti pabudom, nes dar nebuvom 
pripratę prie laiko pasikeitimo. 
Po pusryčių susirinkom bendra
bučio salėj repeticijai ir išgir
dom, kad visi koncertai turės 
būt pusantros valandos ilgumo. 
Priėmėm šią žinią, žinodami, 
kad mūsų turbūt laukia visa ei
lė panašių’ staigmenų.

Popietę turėjom laisvą. Ap
vaikščiojom St. Claude mieste
lį, apžiūrėjom krautuves, kurio
se buvo labai daug medžio dir
binių ir pypkių, aplankėme di
džiąją miesto katedrą, pypkių 
ir deimantų muzėjų. Kur tik 
ėjom, krautuvių languose ra
dom plakatus, skelbiančius mū
sų pasirodymą, ir per garsiakal
bį girdėjom kvietimus jame da
lyvauti.

Tarptautinio folkloro festivalio proga Prancūzijoje Toronto “Gintaro” va
dovė RITA KARASIEJIENĖ (pirmoji kairėje) įteikia gintariečių dovaną
— “Gintaro” ansamblio ženklą Vittel konservatorijos direktoriui. Viduryje
— vertėja ir palydovė DANUTĖ KRIŠTOPAITYTĖ Nuotr. R. Paulionio

iiraisiiniiiiiiiiiiiiiiiin!

DVIDEŠIMT -PENKTOJI

Kanados Lietuviu Diena
Spalio 1OZ penktadieni

Poezijos - dramos VAKARAS,
HAMILTON PLACE, mažojoje teatro salėje, 50 Main Street West. 
PROGRAMĄ atliks Hamiltono dramos teatras "AUKURAS“ ir Toronto 
teatras "AITVARAS". Pradžia — 8 v. vakaro. Įėjimas — $4 ir $6.

Spalio 12, sekmadienį
Pamaldos katalikams -2 V.p.p. katedroje, 714 King St. W. 
Pamaldų metu giedos jungtinis choras, solistai — A. Pakalniškytė 
ir V. Verikaitis. Pamokslas — vietos vyskupo P.Redding

Pamaldos evangelikams - 2 v.p.p. latvių šventovėje, 
18 Victoria Ave. S.

Jaunimo susipažinimo VAKARAS 
su ŠOKIAIS — Jaunimo Centre, 48 Dundurn St. N. Gros geras orkestras. 
Pradžia — 7.30 valandų vakaro. įėjimas — $3,00.

Spalio 11, šeštadieni, 7v.v
.„..pXS WfMMS- 

Hamiltono karių salėje, 200 James Street N. 
Gros J. Vaičiaus orkestras iš 10 asmenų. Veiks baras, užkandžių bufetas, 
bus stambių laimikių loterija. Įėjimas — $6,00, studentams — $4,00. 
Galima iš anksto užsisakyti-rezervuoti stalus, įsigyjant 10 bilietų visam 
stalui. Kreiptis į J. Stankų, 121 Rothsay Ave., Hamilton, Ont. L8M 3G3, 
telefonas (416) 545-5432.

Kanados Lietuvių Jaunimo S-gos suvažiavimas 
Spalio 11, šeštadienį, 8.30 v.r., "Holiday Inn", 150 King St. E. Hamiltone 

Šachmatų simultanas - parapijos salėje, 52 Dundurn St. 
N., šeštadienį, 11 v.r. Buvęs Kanados ir Lietuvos šachmatų meisteris 
P. Vaitonis duos šachmatų simultanų. Norį dalyvauti simultane regist
ruojasi pas L. Koperskį tel. (416) 662-4536.

Dail. Dagio meno paroda - "Hamilton Place" patalpose, 
spalio 11, šeštadienį. Atidarymas — 1 v.p.p., lankymas — iki 6 v.v., 
sekmadienį, spalio 12 d., nuo 11 v.r. iki 7.30 v.v.

Tautodailės paroda bus atidaryta nuo spalio 6 d. iki spalio 
17 d. miesto savivaldybės patalpose (City Hali) antrame augšte. Parodos 
lankymas — tik darbo valandomis nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.

Krepšinio varžybos: dalyvauja Toronto, Montrealio ir 
Hamiltono komandos. Žaidynių pradžia — 9 v.r. MOHAWK 
135 Fennell St. W.

Stalo teniso varžybos — Baldwin ir brant gatvių 
kampas, BURLINGTON, ONT.

College,

ONT.

Hamilton Place salėje, 50 Main St. W., 4 v.p.p. 
PROGRAMOJE: Hamiltono "Gyvataras", Toronto "Gintaras" ir 

"Atžalynas", Montrealio "Gintaras", Hamiltono 
mergaičių choras "Aidas", Toronto vyrų choras 
"Aras", Toronto Prisikėlimo ir Hamiltono Aušros 
Vartų parapijų chorai; sol. Gina Čapkauskienė 
(akompanuoja muzikas J. Govėdas).

Įėjimas — $10,00 ir $8,00 jaunimui iki 16 metų — $5,00 ir $4,00. 
Kviečiami įsigyti bilietus iš anksto. Rašykite ar skambinkite biliettų 
reikalu: J. Stankus, 121 Rothsay Ave., Hamilton, Ont. L8M 3G3. 
Tel. (416) 545-5432.

Prieš koncertų ir po koncerto vyks jaunųjų menininkų paroda, knygų ir 
žmogaus teisių parodėlė didžiosios “Hamilton Place" salės prieangiuose.

užbaigos VAKARIENĖ-BANKETAS
7 v.v. Jaunimo Centro salėje

Kaina— $12 asmeniui, o Kanados Lietuvių Dienos programos dalyviam 
— tik $8. Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas L. Skripkutę telefonu 
(416) 529-481 1 iki spalio 4 dienos.

Norj apsistoti viešbutyje skambinkite ar rašykite: M. Gudinskas, 
308 Upper Kenilworth, Apt. 4, Hamilton, Ont. L8T 4G2 
Tel. (416) 387-1804.

Yra užsakyta 50 kambarių “Holiday Inn", kurie turi būti išnuomoti 
dvi savaites prieš šventę. Tuoj apsirūpinkite nakvyne.

Visi Kanados ir JAV lietuviai
maloniai kviečiami dalyvauti -

Organizacinis 
komitetas



Visi džiaugiamės praėjusia sėkminga tautinių šokių švente Čikagoje, bet jos rengėjams buvo daug rūpesčių. Šioje 
nuotraukoje matome susirūpinusius JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjus prieš šventę. Iš kairės: JAV LB atsto
vas MODESTAS JAKAITIS, JAV LB pirm. inž. V. KUTKUS, Lithuanian Folk Dance Festival Inc. atstovas BRO
NIUS JUODELIS , Nuo.tr. V. Jasinevičiaus

Tautinių šokių šventės — buvusios ir busimos

Veikalam įdedu savo širdį...
Dainaviečiai Čikagoje ruošia naują muzikinę dramą

J. ŠLAJUS Valentinas Liorentas, Roma Įžangos akimirkai. -Tokiu savo
Mastienė, Audronė Simonaitytė- sugebėjimu režisorius valdo sce-

Lietuvių meno ansamblis 
“Dainava”, minėdamas savo 35 

' metų muzikinės veiklos sukakti, 
baigia paruošti Aloyzo Jurgu- 
čio ,3 v. muzikinį veikalą “Či
činskas”, kurio tekstą sukūrė 

\ rašytojas A. Kairys. Tai jau ket
virtas kompoz. A. Jurgučio mu
zikinis veikalas, sukurtas “Dai
navai” Čikagoje.

Ansamblio valdyba rugsėjo 
3 d. į Jaunimo Centro kavinę 
sukvietė spaudos atstovus. An
samblio valdybos pirm. Aleksas 
Smilga jiems pristatė “Daina
vos” ansamblio meno vadovą 
muz. Aloyzą Jurgutį, libreto au
torių Anatolijų Kairį, režisorių 
Petrą Maželį (iš Klevelando), 
rėžis, asistentę Vandą Aleknie
nę, baleto choreografą Jaunutį 
Puodžiūną, chormeisterę Rasą 
Šoliūnaitę, akomponiatorę Živi
lę Modestienę, dai-1. J. Daugvi- 
lą, aprangos projektuotoją Mo
niką Kripkauskienę, ansamblio 
globėją dr. L. Kriaučeliūną ir 
kt.

Bauginantys legendiniai pa
davimai apie Čičinską lietuviuo
se yra išsilaikę dar iki šių die
nų. Sakoma, jis buvęs baisus, 
nenužudomas (nemirtingas). 
Net jo nupjautą galvą pats sau 
vėl užsidėjęs ir panašiai. Čičins
kas vedęs netvarkingą, nedorą 
gyvenimą, jo dvaras nuskendęs 
ir po 100 metų vėl iškilęs.

Libreto autorius A. Kairys 
informacijos atstovams papasa
kojo, kad apie Čičinską yra pa
rašytos net keturios dramos, o 
muzikinis veikalas apie jį iš vi- 
so yra pirmas. Šis veikalas nėra 
patriotinio pobūdžio. Čičinskas 
pavaizduojamas kaip donžuani- 
nis tipas arba kaip nesunaikina
mas blogio įvaizdis. Siužetas 
esąs naujas, nėra Maironio bala
dėje minimų įvykių interpreta
cija, tačiau neišvengiami pada
vimų elementai panašumu gali 
kartotis.

Kompozitorius A. Jurgutis, 
pasakodamas apie muzikinę da
lį, pademonstravo keletą solo 
arijų bei choro ištraukų, užre- 
korduotų repeticijų metu. Jis 
paaiškino, jog šis kūrinys bus 
skirtingas nuo jo pirmųjų trijų 
muzikinių veikalų, kuriuos pa
statė “Dainava”. Muzika bus 
operinio žanro, turinti lyrinių 
ir sentimentalių momentų. Bus 
ir baleto. Supažindino su solistų 
vaidmenimis. Sakė:’.“Įdedu sie
lą ir širdį, kad lietuviams patik
tų”. Solo dainuos: Rimas Stri
maitis, Margarita Momkienė,

Lietuviai, Daytona
jūsų |||| Beach,
laukia ______ Florida!

Riverwood
Port Orange City, Daytona Beach, Fla.
Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. Ideali visais 
atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. Iki Atlanto van
denyno tik 5 mylios. Planuojamas "Lithuaniaii Village". 
Įvairaus išplanavimo namai. Augšta namų kokybė, kai
nos prieinamos. Užtikrintas investavimas. Gyvensite 
ramioje, gamtos apsuptoje aplinkoje. Sprendimą dary
kite dabar! - Informacijas teikia:

Spaudos konferencija Čikagos Lietuvių Jaunimo < Centre, kur rengėjai painformavo apie “Dainavos” ansamblio ruo
šiamą muzikinę dramą “Čičinskas”. Iš kairės: libreto autorius A. Kairys, režisorius P. Maželis, aprangos pro
jektuotoja M. Kripkauskienė, kompozitorius A. Jurgutis, V. Aleknienė, J. Puodžiūnas, S. Juškėnas, A. Juodvalkis, 
J. Šlajus, C. Grincevičius Nuotr. V. Jasinevičiaus

Adolfas Andrulis,
7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018, USA.

Telefonas 904-761-3625.

Gaidžiūnienė, Vytautas Paulio- 
nis, Nelė Paulauskaitė, Vytas 
Radys, Julita šermukšnytė-Bur- 
gess, Julius Savrimas, Bronius 
Jančys.

Režisorius Petras Maželis, tu
ris dešimtmečių patirtį teatro 
režisūroje, vaizdžiai paaiškino 
veikalo režisavimo sėkmes ir ne
sėkmes bei sunkumus “Čičins
ko” veikalo pastatyme. Jis žada 
“Dainavos” 35 metų sukakties 
prosą “Čičinską” pastatyti iškil
mingiau, prasmingiau. “Čičins
kas” esą bus vienas iš stiprių 
muzikinių veikalų. Pasidžiaugė 
“Dainavos” choro darnumu, su
gebėjimais bei klusnumu. Vaidi
nimo eigoje bus įvairių efektų. 
Dvaro, pelkių ir kitko pavaizda
vimui teks panaudoti skaidres, 
šviesas ir pan.

Po spaudos konferencijos, jau 
kitą vakarą, tame pačiame Jau
nimo Centre šią korespondenci
ja rašantis stebėjo jau gerokai 
pirmyn pažengusią “Čičinsko” 
choro repeticiją su rež. Maželiu 
ir kitais to renginio muzikos va
dovais. įdomu buvo sekti, kaip 
rež. Maželis repeticijoj koman
davo choristus. Suskirstęs gru
pėmis jis vienus gainiojo viena 
kryptimi, kitus — kita. Po kelių 
choro melodijų (o skambėjo 
darniai), paskirstė choristams 
vaidybinius judesius, vėliau su
stabdė ir, užėjus hipnotiškai ty
lai, įtaigiai paprašė leisti jam 
susitelkti. Choras, stebėdamas 
režisoriaus susikaupimą, taip 
pat susitelkė naujai repeticijos 

na. .
Kompoz. A. Jurgutis šioj re-. 

peticijoj buvo daugiau pasyviu 
stebėtoju, klausydamasis savo 
“naujagimio” džiaugsmingo 
juoko ar verksmo. Muzikinei re
peticijos - daliai čia vadovavo 
chormeistrė Rasa Šoliūnaitė ir 
akompaniatorė Živilė Modestie- 
nė. “Čičinsko” chorą Maželis 
ruošia ne statistinei dainai ar 
giesmei, bet efektingesniam vei
kalo judesiui, jo derinimui.

Repeticijos Jaunimo Centre 
daromos du kartu į savaitę — 
antradienį ir ketvirtadienį, 8 v. 
v. Savo darnumu ir pasiaukoji
mu choras teikia nuostabų pasi
gėrėjimą.

Spaudos konferencijoje An
samblio valdybos pirm. A. Smil
ga reiškė susirūpinimą, kad šis 
pastatymas bus brangiausias. 
Nors jau gauta iš Lietuvių Fon
do $2000, o dr. L. Kriaučeliū- 
nas tą patį vakarą “Dainavos” 
valdybai įteikė $1000 dovaną, 
bet tai tik graži pradžia, nesie
kianti net 107f sąmatos.

Čikagoje “Čičinsko” spektak
liai bus lapkričio 8 ir 9 dieno
mis Marijos augšt. mokyklos 
auditorijoje, Klevelande ir To
ronte — lapkričio pabaigoje.

LMA “Dainavos” valdyba: 
Aleksas Smilga — pirmininkas, 
Rasa Šoliūnaitė ir Vytautas Ja- 
sinevičius — vicepirmininkai, 
Vytas Radys — iždininkas, Dan
guolė Ilginytė — sekretorė, Mė
ta Gabalienė — finansų sekre
torė ir Jonas Paštukas.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Penktas užmojis
Po 4 metų įvykusi V šventė 

vėl vadinosi Laisvojo Pasaulio 
Lietuvių Tautinių' Šokių švente. 
Praėjo gražiai ir iškilmingai, 
atidaryme dalyvaujant JAV 
prezidento žmonai Betty Ford. 
Šventėje palikti tie patys šviesų 
efektai, eitynės su plakatais, 
mišrus choras kaikuriems šo
kiams. Orkestrui ir chorui diri
gavo Algis Modestas, jo pagal
bininku buvo A. Jurgutis, o 
jungtiniam liaudies instrumentų 
orkestrui dirigavo A. Mikulskis. 
Rengėjų komiteto pirmininku 
buvo Bronius Juodelis, progra
mos vadove — Galina Gobienė, 
pranešėjomis — J. Cijūnėlienė 
ir Jolita Kriaučeliūnaitė. šokė
jų skaičius paliko toks pat, kaip 
ir IV šventėje. Pirmą kartą į 
šokėjų eiles įjungti ir šokėjai 
veteranai. Tai pakėlė šokėjų 
skaičių ir lyg sudarė tęstinumą.

Šventei skirtą leidinį redaga
vo Danutė Bindokienė, iliustra
cijos — Ados Korsakaitės-Sut- 
kuvienės. Leidinyje pažymėta, 
kad šventę rengia JAV bend
ruomenė. Šventė praėjo Ameri
kos 200 metų sukakties povei
kyje, ir daugumas kanadiečių 
nutylėjo tą faktą, galvodami, 
kad JAV lietuviai šia proga nori 
būti vieni rengėjais. Atsisakyta^ 
koncerto ar kitokio kultūrinio 
parengimo šventės išvakarėse, 
pasitenkinta vakarone Jaunimo 
Centre. Dalyvavo grupės iš Ang
lijos, Venecuelos ir Brazilijos. 
Šventės data nukelta į 1976 m. 
rugsėjo 5 d. Pirmą kartą ji buvo 
filmuojama. Tai vertinga doku
mentinė medžiaga.

Po IV šventės 1972 m. rudenį 
Čikagoje Br. Shoto ir dr. L. 

Kodėl tiek 
daug kalbama 
apie naują 
konstituciją?

‘ ' •» X ’

Kanados ministerial pirmininkai ir jų 
atstovai svarstė Kanados konstitucijos 
pakeitimus.

Siūlomi pakeitimai yra svarbus Jums,
Kanados

Name

Address

City/Town

Postal CodeProvince

kaip kanadiečiui 
ateičiai.

Jei norite apie tai daugiau žinoti 
malonėkite užpildyti šia atkarpą 
pasiųsti nurodytu adresu.

Publications Canada
P. O. BOX 1986
Station "B”
Ottawa, Ontario
K1P6C6
Please send me the information available 
on the renewal of the Constitution.
Please add my name to your mailing list.

z:/Canada

Kriaučeliūno pastangomis su
šauktas pirmasis tautinių šokių 
mokytojų suvažiavimas, kur da
lyviai galėjo pasisakyti jiems 
rūpimais klausimais ir kartu iš
rinkti naują Instituto vadovybę. 
Br. Shotas perdavė Tautinių Šo
kių Instituto pirmininko parei
gas Jadvygai Matulaitienei. Jos 
vadovybėje buvo paruoštas V 
šventės repertuaras. Keletą šo
kių aprašė patys Instituto na
riai. Gaila, kad jie paliko tik už
rašuose ir nei šventės rengėjai, 
nei Institutas neišleido jų atski
ra knygele, kad galėtų pasinau
doti kiti ir vėliau.

Gausiausia šventė
Pagaliau šeštoji šventė, kuri 

įvyko 1980 m. liepos 6 d. Puoš
niame šventės leidinyje, kurį 
ir vėl gražiai iliustravo Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė, redaga
vo Jonas Baris, rašoma: “JAV 
lietuvių bendruomenė jau su
ruošė penkias dainų ir šešias šo
kių šventes, kurių kiekviena su
būrė ne tik tūkstančius dalyvių, 
bet ir dešimtis tūkstančių žiū
rovų. Tai tartum lietuvių tautos 
manifestacija išeivijoje.” Argi 
niekam nekilo klausimas — kur 
dingo Kanados lietuviai? Argi 
jiems nepriskaitoma nė penkto
ji dainų šventė, kuri įvyko 1978 
m. liepos 2 d. Toronto Maple 
Leaf Gardens? Argi galėjome 
užmiršti kas įvyko prieš dvejus 
metus? Nors Kanados grupės 
yra vienos iš gausiausių ir gerai 
pasiruošiusios, staiga norima 
Kanados lietuvius ignoruoti. 
Leidinyje yra gen. Lietuvos 
konsulo dr. J. žmuidzino ir Ka
nados LB krašto valdybos svei
kinimai. Gal valdyba ir žino ko
dėl taip įvyko?

šeštosios šventės rengėjų ko

miteto pirmininku buvo Jonas 
Talandiš; programos vadovė —• 
Nijolė Pupienė, dirigentas — 
Faustas Strolia. šventėje daly
vavo veteranai, suaugusiųjų 
grupės, jauniai ir vaikai. Rengė
jai šokėjų priskaitė 2300. Tad 
gal gausiausia šokėjų skaičiumi 
šventė. Bilietai į šventę buvo iš
parduoti dar pavasarį, šį sykį 
šventės išvakarėse vėl atsisaky- 
kyta kultūrinio, parengimo, bet 
suruoštas priėmimas Jaunimo 
Centre.

Penkių praėjusių švenčių pro
gramos vadovais buvo dar Lie
tuvoje augę ir daugiau ar ma
žiau su tautiniu šokiu susipaži
nę mokytojai, turį daugiau pa
tirties planavime masinio pasi
rodymo. Trys iš jų yra buvę fi
zinio auklėjimo mokytojai. Šį 
sykį vadovės pareigos buvo pa
tikėtos jau tremtyje iš šokių 
grupės išaugusiai jaunai moky
tojai. Daug kas į tai žiūrėjo su 
tam tikru abejingumu. Bet Ni
jolė Pupienė neapvylė nei tau
tinių šokių mokytojų, nei žiūro
vų. Jos informacinė medžiaga, 
užrašai ir instrukcijos, nors ir 
ranka rašyti, buvo tvarkingi, su
prantami.

Šventė ir repeticija vyko 
sklandžiai ir be didelių sutriki
mų, tad reikia tikėtis, kad vis
kas vyko taip, kaip rengėjai pla
navo ir norėjo. Daug kur buvo 
jaučiamas netvirtas ir atsargus 
žingsnis, bijant siekti ko nors 
sudėtingesnio, bet pasitenkinant 
paprastesnių žingsniu, apipavi
dalinimu. Pvz. “Suk, suk rate
lį.” Sudaryti 7 ratai atrodė įspū
dingai, bet kai jie visi sukosi į 
vieną pusę, susidarė bendros 
masės vaizdas, kokių šventėje 
buvo apstu. Daug įspūdingiau 
būtų buvę, jeigu kas antras ra

tas būtų ėjęs priešinga kryptimi, 
ir tai buvo galima net ir repe
ticijos metu pakeisti. Bet vado
vė labai bijojo, kad šokėjai ne
pasimestų.

Gerai sugalvotas “Sadutės” 
galas —- skleistis į vieną žiedą, 
bet mergaitės, suėjusios į vidu
rį, galėjo atsisukti į publiką ir 
nusilenkti jai, o paskui pamažu 
pakilti. Efektas būtų buvęs tas 
pat, o nusilenkimas būtų buvęs 
estetiškesnis.

Figūras šokamam grindų plo
te N. Pupienė stengėsi išgauti 
įėjimais ir išėjimais. Jeigu bu
vusiose šventėse buvo jieškoma 
ir siekiama šokių sujungimo bei 
vientisumo, tai dabar buvo 
žingsnis atgal, nes trys akordai 
perspėdavo šokėjus pasiruošti 
įėjimui, o įėjus atrodė, kad jau 
šokis turi prasidėti, bet vėl visi 
sustodavo, išklausydavo pranešė
jos, vėl trys akordai ir tik tada 
pradėdavo šokį. Stipresnės gru
pės jau seniai užmiršo, kad šokį 
reikia būtinai pradėti su akor
dais, ir surado būdų, kaip įėji
mus ir išėjimus padaryti pa
trauklesniais.

Užbaigai pasirinktas “Ma
lūnas” paprasčiausios formos — 
du sukosi viduryje, o aplink — 
paprasti malūnėliai. Turbūt pri
simindama V šventės “malūną”, 
irgi bijojo rizikuoti, bet ir pap
rasta forma atlikta užbaiga bu
vo graži, įspūdinga.

Vertinant šventės paruošimą 
meniniu atžvilgiu, reikia džiaug
tis, kad N. Pupienė įstengė ją 
taip paruošti. Sekantis žingsnis 
bus drąsenis. (B. d.)

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



Toronto lietuvių teatro “Aitvaras” aktoriai, pasiruošę vaidinti komediją “Generacijos medis” Kanados Lietu 
vių Dienos renginyje spalio 10, penktadienį, 8 v.v., “Hamilton Place” salėje. Pirmoje eilėje iš kairės: Stp. Ra 
manauskas, L. Nakrošienė; antroje eilėje: V. Šilininkas, A. Zadurskis, D. Jokūbaitytė, režisorė Aldona Dargytė 
Byszkiewicz, V. Balčiūnaitė-Vaičiūnienė, R. Giniotienė, V. Staškevičius

Dar skamba mariu vėjas
Šeštasis Kotrynos Grigaitytės poezijos rinkinys

Dievo mirtis ar Vakarų žlugimas?
FELIKSAS JUCEVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

6. STIPRUS ATOLIEPIS
Rūpestis krikščioniškosios re

ligijos likimu privertė susimąs
tyti ne tik Jean Paul, bet visą 
eilę neeilinių protų. Nevienas 
stojo net i atvirą kovą prieš ate
izmo pabaisą. Visas tas sąjūdis, 
kuri pažymime romantizmo var
du, buvo savos rūšies opozicija 
apšvietos indiferentizmui bei 
bedievybei. Antikinio pasaulio 

, vizija su savo pavasariška jau
nyste buvo renesanso žmonėms 
kūrybinio užsidegimo šaltinis. 
Graikijos bei Romos pasiektieji 
laimėjimai literatūroje, skulptū
roje, architektūroje buvo jiems 
matas ir veidrodis.

Panašiai romantikai žvelgė Į 
viduramžius, i gotikos katedrų 
pasauli, i Christianitas ir viso 
to reginyje sėmėsi sau jėgų kū
rybiškai dvasiškai atsinaujinti. 
“Tai buvo gražūs, blizgantys lai- 

- kai, kai Europa buvo krikščio
niškas žemynas, kai viena krikš
čionybė apėmė šią žmogiškai su
formuotą pasaulio dalį; vienas 
didis bendras interesas siejo to
limiausius šios išsiplėtusios dva
sinės imperijos provincijas.” 
Taip apibūdino krikščioniškuo
sius viduramžius Novalis savo 
rašinio “Krikščionybė arba Eu
ropa” pradžioje.28

čia autoriaus samprotavimus 
veikia ne kokie asmeniški po
linkiai, o visos krikščioniško
sios Europos padėtis. Rašinys 
nėra ūmi ar fantastinė vizija, 
kaip Jean Paul sapnas, bet ga
na racionali ano laikotarpio 
analizė. Tikrovė, kurią autorius 
turi prieš akis, suvokiama aiš
kiai. Kontrastas tarp viduram
žių ir dabarties, tarp krikščio
nybės idealų ir to amžiaus men
kystės, tarp “gyvenimo ^evange
lijos” ir praktiško netikėjimo 
buvo tie motyvai, kurie paskati
no Novalį rašyti.

Mums taip pat įdomi jo pasta
ba apie mokslą. Pagal jį, kuo 
daugiau mokslas triumfavo, juo 
labiau didėjo plyšys tarp žinoji- 

. mo ir tikėjimo. Tai jis pasako 
tikra satiriko plunksna: “Mo
derniojo galvojimo būdo rezul
tatas vadinosi filosofija, ir jai 
priskyrė visa tai, kas nepriim
tina buvo seniesiems, ypač kiek
vieną antpuolį prieš religiją. 
Pradinė asmeninė neapykanta 
katalikiškajam tikėjimui tapo 
neapykanta Raštams, krikščio
niškajam tikėjimui ir pamažu 
pačiai religijai. Dar daugiau — 
religijos neapykanta užliejo na
tūraliai ir savaime visus entu
ziazmo objektus, iškraipė fan
taziją ir jausmus, dorą ir meno 
meilę, ateitį ir praeitį, žmogų 
įrikiavo į gamtos būtybių eilę 
vos-ne-vos viršuje, iš visatos be
galinės kūrybinės simfonijos 
padarė monotonišką dardėjimą 
begalinio malūno, varomo atsi
tiktinumo srovės, plukdomo be 
statytojo ir malūnininko, tikro 
perpetuum mobile, iš savęs ma
lančio malūno.”29'

Pasipiktinimas mechaniniu vi
satos aiškinimu aiškiai persun
kia autoriaus samprotavimus. 
Kito ir negalima tikėtis iš as
mens, kuris reikalavo “suro- 
mantinti pasaulį”. Suromantin- 
ti jam reiškė ne ką kitą, kaip 
kasdienybei suteikti augštesnę 
prasmę, įprastybei — paslaptin
gumą, žinomybei — nežinojimo 
garbę, baigiamybei — begaly
bės iliuziją.

Taipogi pasakojimo tone jau
čiamas netikrumas krikščioniš
kųjų Vakarų ateitimi. Jam aiš
ku, kad Europa skęs tol krau
juose, kol tautos nesupras be
protiškumo bei vadovausis gy
vuliškais instinktais. Jis buvo 
taip pat tikras, kad tautų sau
gumą reikia grįsti religija, kad 
tik religija gali išgelbėti Euro
pą. Nerimo ir nuogąstavimo 
jausmas prasiveržia kad ir šia
me klausime: “Kur yra anas, 
senasis, mielasis, palaimintasis 
tikėjimas į Dievo viešpatavimą 
žemėje, kur yra anas dangiška
sis žmonių pasitikėjimas vienų 
kitais, anas švelnusis susikaupi
mas dvasiškai pakilios sielos iš
siliejimuose, ana viską apglė
bianti krikščionybės dvasia?”30

Šis klausimas buvo iškeltas 
paskutiniaisiais XVIII šimtme
čio metais, bet liko, deja, neat
sakytas iki mūsų laikų. Aišku, 
XVIII šimtmetis neturėjo ląiko 
tokiems “niekniekiams”-. Jis bu
vo perdaug užsiėmęs grandioziš
kais dalykais. Juk tai amžius, 
kai Napoleonas švaistėsi su sa
vo armija nuo Afrikos krantų 
iki degančios Maskvos, kai Dis
raeli tiesė kelius britaniškajam 
imperializmui, kai Linkolnas ve
dė vergijos panaikinimo karą. 
Tai amžius, kai gimė politinės 
partijos ir komunistų manifes
tas, tai industrinės revoliucijos, 
kapitalizmo įsigalėjimo ir ko
munos amžius.

O kaip su Roma? Ar ji supra
to, kad krikščioniškieji Vakarai 
ne artėjo prie Dievo, o tolo nuo 
Jo? Savotiškas jos prisirišimas 
prie politinės valdžios bei didy
bės patosas, kurį rodė kurija, 
kardinolų bei vyskupų anuome
tinė laikysena, leidžia rimtai su
abejoti jos aiškiaregiškumu. Pi
jus IX buvo dar įsitikinęs pa-' 
saulinės galios reikalingumu. 
Savo garsiajame dokumente 
“Syllabus” jis pasmerkė šį tei
gimą kaip klaidą: “Panaikini
mas pasaulinės valdžios, kurią 
turi Apaštališkasis Sostas, la
biausiai prisidėtų prie K. Bend
rijos laisvės ir gerovės.”31 Ta
čiau iš gundymo istorijos žino
me, kad Jėzus griežtai atmetė 
panašų velnio pasiūlymą.32 Tai
pogi jis atsisakė prašyti angelų 
legijonų savo apgynimui.33 Jė
zaus įsteigtosios religijos jėga 
yra tikėjimas, o ne kalavijas ir 
legijonai. Juk kas turi tikrai ti
kėjimą į Dievą, gali net kalnus 
mėtyti į jūrą.34 Kaip anksčiau 
nekartą, taip ir XIX š. Roma 
buvo tai pamiršusi.

čia man prisimena Šlavantų 
tėvelio apie kai kuriuos lietu
vius kunigus labai teisinga pa
staba, kuri tinka ir ano meto 
Romos vedamai politikai: “Mū
sų pastoracijos ir apaštalavimo 
darbas žemiau kritikos, mes au
giname bedievius ir pagonis, o 
paskui bėgame iš šventovės į 
rinkas ir karčiamas nuo jų gin
tis.”35 Bet ko Roma nenorėjo 
padaryti, tai padarė savo būdu 
pati Apvaizda: Pijaus IX pon
tifikato metu popiežiaus valsty
bę galutinai pribaigė Garibaldi 
armijos.

Anuomet krikščioniškuose 
Vakaruose matėsi taipgi ženklų, 
rodančių dvasinių prošvaisčių. 
Vokiečių katalikai pasižymėjo 
ryžtingumu Kulturkampfo me
tu, žymūs konvertitai įsirikiavo 
į kovojančios K. Bendrijos ei
les, kaip kardinolas John New- 
manas Anglijoje, Friedrich 
Schlegelis Vokietijoje, Alessan

dro Manzoni Italijoje. Negalima 
taip pat pamiršti Johann Mi
chael Sailerio, įkūnijusio krikš
čioniškąjį pamaldumą, Chateau- 
briando su “Genie du christia- 
nisme”, tomizmo ir scholastikos 
atgaivinimo. _

Tos prošvaistės visdėlto ne
pajėgė išsklaidyti vis labiau ir 
labiau tirštėjančių indiferentiz
mo ir bedievybės miglų. Be to, 
vietoj monotolitiškos krikščio
niškosios struktūros, vyravu
sios viduramžiais, Vakarai rodė 
XIX š. susiskaldžiusią, priešta
ringą ir įtaringą būseną. Neaiš
ki bei netikra ateitis tapo ne tik 
pagrindiniu vakariečių rūpes
čiu, bet ir visai pagrįstu nuogąs
tavimu. Jie pradėjo vis giliau ir 
giliau jausti, kad su Europa bei 
Vakarų pasauliu yra kažkas ne
tvarkoje. Vokiečių prigimtis ta
rytum suglebo ir nusilpo, nebe
rodė pastangų kovoti su įvairio
mis blogio apraiškomis, savos 
rūšies .nevalyvumas paralyžavo 
jų valias. Tai pastebėjo prancū
zų rašytojas Paul Bourget savo 
knygoje “Les Contemporains”. 
Tačiau niekas taip giliai neįžvel
gė Vakarų negalavimų, nepaste
bėjo esminių jų dvasinio nuo
smukio bruožų, neiškėlė ir taip 
ryškiai nenušvietė disonansinio 
jų gyvenimo pobūdžio, kaip du 
didieji pranašai — Dostojevskis 
ir Nietzsche, vienas iš Rytų, o 
kitas iš Vakarų Europos. (B. d.)

-S Die “Christenheit” oder “Euro
pa”. Leidinyje Novalis saemtli- 
che Werke. Verlegt bei Eugen 
Diederichs. Florenz und Leipzig, 
1898, III t., p. 336 
ten pat, III t., p. 350

3<> ten pat, III t., p. 363
ai Paskutinųjų popiežių enciklikų ir 

P. Pijaus XII kalbi! rinkinys. Lux, 
1919, p. 23

3-2 Plg. Mt 4,8-10
33 Plg. Mt 26,53
34 Plg. Mk 11,22-23
3.i V. Mykolaitis-Putinas, Altorių še

šėlyj. Vilnius, 1967, p, 295

LORNE MATUS-MATUŠAITIS, baį- 
gęs verslo administraciją Ryersono 
Politechnikos Institute ir humani
tarinius mokslus bakalauro laipsniu 
Yorko universitete. Šiuo metu studi
juoja buhalterinius mokslus ir dirba 
kaip buhalteris. Sūnus Stasio Matus- 
Matušaičio ir Elenos Hegedus

Atsiųsta paminėti
Joseph Ehret, BUCK IN DIE 

ZEIT III. Eine weltpolitische Um- 
schau. Dritte, erweiterte Auflage. 
Basel 1980.

NAUJASIS TESTAMENTAS I. 
Apaštalo Pauliaus laiškai. Spaudos 
laisvės atgavimo metams paminėti 
ir Lietuvos knygnešiams pagerbti 
Naujasis Testamentas sąsiuviniais. 
Leidžia P. Amerikos visuomenė. Lai-

PR. NAUJOKAITIS

Poetė Kotryna Grigaitytė sa
vo šeštąjį lyrikos rinkinį pava
dino ‘‘Marių vėjui skambant”. 
Marių vėjas yra gyvenimo dina
mikos simbolis. Gyvenimo sau
lėlydžio motyvai K. Grigaitytės 
kūryboje pradėjo rastis nuo 
“Draugo” premijuoto “Rudens 
sapnų” rinkinio. Jau tada poetė 
nujautė “juodos ir amžinos” 
nakties artėjimą, bet optimistiš
kai gaivinosi šviesios jaunystės 
prisiminimais, guodėsi galinti 
valdyti poetinį žodi. Ir vakaro 
trapumas (rinkinyje ‘Trapus va
karas”) poetės neišgąsdino. 
Grožėjimasis pasaulio egzotika, 
jo grožio pilnybė jai leido iš
girsti, kad rytas sūkury mėlyno 
vėjo dar vis dainuoja ateinan
čią dieną. Ta mėlynoji roman
tika įkvėpė poetę piešti bundan
čio pavasario vaizdus pastelinėm 
spalvom ir džiaugtis gyvenimu.

Ir šeštame rinkinyje poetė 
amžių eisenos ritme junta po 
kojomis išsekusią upę, ragina 
lakštingalą giedoti kaulams, 
kraujo dulkėms ir saulėlydžio 
plėnims. Ji žino, kad jaunystės 
šienpjoviai nepareis, neparda’ 
nuos. kad grįžimo pėdas užpus.- 
tė smėlis ir sniegas, kad laikas 
kartą sustos ties širdimi, kad vi
si šuliniai jau išsemti belais- 
tant sodus, kad jau klevo šaka 
nulūžo prie lango.

Nors tos visos nykimo ir prara
dimo metaforos ir išreiškia po
etės nuotaikas artėjant prie gy
venimo slenksčio, tačiau, jose 
nėra beviltiškumo. Poetė tiki, 
kad amžių eisenoj ji keliauja 
neišnykimo kelyje, kad ta am
žių eisena neišvengiama, kad 
joje per kapo duobę jungsimės 
visi.-Dėlto ji visai ramiai klau
sosi, kaip pavasaris pučia flei
tą, kaip pražysta dobiliukai, su
grįžta bitės ir puošnieji kardi
nolai. Ir tas titulinio eilėraščio 
skambantis marių vėjas yra po
etės akivaizdus pasipriešinimas 
tekančio laiko srovei, pastangos 
atsisukti veidu prieš vėją, susi
grąžinti romantišką jaunų die
nų džiaugsmą, trumpų akimir
kų laimę.

Rinkinys padalintas į tris 
skyrius: “Į amžių eiseną”, “Ne
dalink savo dovanų”, “Pasakų 
raktai”. Pirmajame skyriuje vy
rauja laiko trapumo motyvai, 
artėjimas į amžiną vakarą, į 
naktį, į amžinybę. Kituose sky
riuose poetė gyvena daiktų ir 
įvairiaspalvės aplinkos pasauly
je. Bet ir čia jaučiamas poetės 
noras atitrūkti nuo nuobodžios, 
banalios kasdienybės. ■

Išorinis pasaulis atsispindi 
poetės sieloje ir į eilėraščius pa

Nauja literatūros premija
JAV Lietuvių Bendruomenės Informacijų premijos klausi

mu kreiptis į JAV LB KT vice-kultūros taryba, krašto valdy- 
bai pritariant, 1980 m. balan
džio 9 d. posėdyje nutarė įsteig
ti Lietuvių Bendruomenės lite
ratūros premiją. Premijos dy
dis — trys tūkstančiai dolerių. 
Premijos sąlygos .sutartos su 
Lietuvių Rašytojų Draugijos
valdyba.

1. Premija skiriama, atsižvel
giant tik į svarstomojo kūrinio 
vertę. 2. Lygiomis teisėmis su 
spausdintaisiais veikalais pre- 
mijuotini ir rankraščiai. 3. Pre
mija skiriama už geriausią 
svarstomųjų metų grožinės lite
ratūros kūrinį arba už lituanisti
nės tematikos humanitarinio 
turinio mokslo veikalą. 4. Pre
mijai veikalus atsiųsti paskuti
nė data — gruodžio 31 diena. 
5. Premijos komisiją sudaro 
trys kultūros tarybos skirti na
riai ir du rašytojų draugijos at
stovai (nebūtinai draugijos na
riai).

Šių metų vertintojų komisi
jos sudėtis bus paskelbta vėliau.

: “Merkelis ;
Giedraitis” - ; 

t nauja knyga apie šį didvyrį ir i 
? jo nuostabius laikus; gaunama ? 
z pas platintojus ir tiesiai iš ? 
i leidyklos: Z
į Amberland Publishing Co., 5

1813 Larchwood Ave., z 
$ Troy, Mi. 48084. <
5 Kaina: $7.00 minkštais virše- | 
| liais, $11.00 — kietais. J 

dos komiteto koordinatorius — kun. 
Pr. Gavėnas, SDB. §io leidinio me
cenatas — Sao Paulo lietuvių skau- 
tų-skaučių “Palangos” vietininkija. 
Sao Paulo 1980 m., 32 psl.

Bronys Raila, VAIVOS RYKŠTĖ. 
Šimtas prakalbų į Lietuvą 1975-1979. 
Aplankas — dail. Algirdo Kurausko. 
Tiražas — 1000 egz. Išleido “Viltis”. 
Cleveland, Ohio, 1980, 435 psl. Kai
na — $10.00. 

srūva jau supoetintas, individu
aliai išgyventas. Laukinė kriau
šė jai atveria baltus delnus ir 
siūlo gerti rytmečio pilnumą. 
Svetimo garvežio spiegimas 
naktį jai sukelia gimtų laukų 
asociacijas: žieduotas pievas, iš
dykėlę jaunystę, nubėgusią per 
pievas, kaip susigūžusi kurapka. 
Ir tėviškės kalvos atsiminimuo
se jai atrodo medituojančios. 
Toji supoetinta tikrovė spindi 
grožiu ypač dėlto, kad joje įsi
pina individualūs poetės jaus
mai. štai gamtos vaizdelis:
Inkilėly pavasaris supas 
Ant žydinčios vyšnios šakos.

Ir to vaizdo, rodos, užtektų 
estetiniam pasigrožėjimui, ta
čiau įspūdį dar labiau sustipri
na įsiveržę jausmai:
Pavasaris degina lūpas, 
Paliepęs gegutei kukuot.

Pavasaris ne tik pabarstė žie
dų į daubas, bet ir kabančiose 
ryto rasose įžiebė auksines vil
tis. Kažkas vis didina greitį, ir 
poetė nespėja sustoti po stogu, 
vadinasi, nėra atvangos gyveni
mo ritme, jo skubėjime, kuria
me dingsta net pasakų raktai. 
Tačiau ir tų pasakų, kurias poe
tė sekė šiame lyrikos rinkinyje, 
yra gana daug. Supoetinta tikro
vė, paprastas, bet vaizdingas 
poezijos žodis patraukia poezi
jos mėgėją ir jį pakelia į esteti
nį pasaulį, į švelnios poezijos 
sritis. Nedaug rinkinyje yra ei
lėraščių, kurių nevertėjo dėti.

K. Grigaitytės poezijos stilių 
teparodo eilėraštis “Pavasaris 
inkilėly”:
Inkilėly pavasaris supas 
Ant žydinčios vyšnios šakos. 
Pavasaris degina lūpas, 
Paliepęs gegutei kukuot.
Vakar slėniuose žvalgės nuskridęs, 
Pribarstė žiedų į daubas.
Įsižiebė viltys auksinės 
Į kabančias ryto rasas.
Atsivėrė jau mėlynos marios, 
Į tolį išplaukia laivai.
Dar niekam nesi prasitaręs,
Kad laimę ant delno laikai. (88 psl.)

Šis naujas K. Grigaitytės ly
rikos rinkinys yra geras įrody
mas, kad gyvenimo pavakario 
poezija yra nemažiau žavi už 
audringus jaunystės polėkius, 
kurių buvo gana apstu ankstes
niuose poetės rinkiniuose.

Kotryna Grigaitytė, MARIU VĖ
JUI SKAMBANT. Šeštoji lyrikos 
knyga. Viršelis ir iliustracijos — 
Pauliaus Jurkaus. Išleido “Dar
bininkas", 1980 m. Išspausdino 
pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne. 108 psl., kaina $4.00. Gauna
ma “Darbininko” administracijo
je ir pas platintojus.

pirmininką Viktorą. Mariūną: 
1994 Beverly Hills Dr., Rich
mond Hts., Ohio 44143, USA. 
Tel. 1-216-481-4534.

JAV LB kultūros taryba,
Cleveland, 1980 m. balandžio
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TAISYKLėS
1. Premijos siekiantieji kūri

niai siunčiami kultūros tarybai 
jos reikalų vedėjo adresu: Jur
gis Malskis, 17904 Ingleside 
Rd., Cleveland, Ohio 44119, 
USA. Telefonas: 216-486-9165. 
Apie gautas siuntas bus praneš
ta siuntėjams. Už paštuose už
kliuvusias ar dingusias siuntas 
kultūros taryba neatsako. Jų 
jieškojimu rūpinasi patys siun
tėjai.

2. Spausdintieji kūriniai turi 
būti pažymėti 1980 m. data. Ta
čiau, jei kūrinys pažymėtas
1979 m. data, o į rinką atėjo tik
1980 m., tai jis bus laikomas 
1980 m. kūriniu. Visi rankraš
čiai bus laikomi 1980 m. kūri
niais.

3. Kiekvieno spausdinto kū
rinio atsiunčiama po penkias 
knygas.

4. Pageidautina, kad rankraš
tiniai kūriniai būtų parašyti ma 
šinėle. Tačiau bus priimtini ir 
lengvai išskaitomi ranka rašyti 
kūriniai.

5. Prie kiekvieno kūrinio pri
dedamas lydraštis su autoriaus 
vardu bei pavarde, adresu ir te
lefono numeriu. Dalyvavimas 
varžybose dėl premijos — vie
šas aktas.

6. Premiją laimėjusio .rank
raščio autorius galės tartis su 
kultūros taryba dėl jo išleidimo 
ar tuo reikalu kreiptis į jo pa
sirinktą leidėją.

JAV LB kultūros taryba,
1980 m. rugsėjo 3 d..
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□ KULTilKlIMEJI VEIKLOJE
ATEITININKŲ FEDERACIJOS re

liginės literatūros premija, paskirta 
kun. dr. Antanui L. Rubšiui, Man- 
hattano kolegijos profesoriui Niu
jorke, už jo dviejų tomų veikalą 
“Raktas į Naująjį Testamentą”, bus 
Įteikta spalio 19 d. iškilmingame 
Amerikos Lietuvių Katalikų Federa
cijos kongreso ’ posėdyje Detroito 
Lietuvių Kultūros Centro salėje. 
Premiją paskyrė vertintojų komisi
ja: pirm. kun. dr. V. Cukuras, sekr. 
N. Gailiūnienė, nariai, — seselė M. 
Augusta Sereikytė, dr. J. Kriaučiū
nas ir St. Rudys, šios $1.000 pre
mijos mecenatas — kun. dr. Juozas 
Prunskis.

RAŠYTOJAS ALGIRDAS LANDS
BERGIS, laimėjęs Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 1979 m. premiją už savo 
novelių rinkinį “Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus”, spalio 17 d. at
vyks į Čikagą ir dalyvaus vakaronė
je Jaunimo Centre. Dalyviai bus su
pažindinti ne tik su autorium, bet 
ir premijuota knyga, kurią išleido 
“Ateities” leidykla.

SOL. ANITA PAKALNIŠKYTĖ, 
Kanados lietuvaitė, koncertavusi ir 
JAV lietuviams, rugpjūčio mėnesį 
dalyvavo dainų festivalyje, kuris bu
vo surengtas Toronte vykusios CNE 
parodos proga. Ji buvo išrinkta ge
riausia dainininke vyrų ir moterų 
klasėse ir gavo augščiausią festivalio 
pažymį — 92. Sol. A. Pakalniškytė, 
kaip oficiali provincijos atstovė, 
1981 m. pavasarį dalyvaus provinci
nio Ontario dainos festivalio varžy
bose.

BRONIUS KVIKLYS ruošia spau
dai II tomą knygos apie Lietuvos 
šventoves “Vilkaviškio vyskupijai”. 
Jam trūksta šventovių ir koplyčių 
nuotraukų šių Vilkaviškio vyskupijos 
vietovių: Akmenynų, Anupių, Blin- 
džiakupsčio, Gudlaukio, Kampiškės, 
Paviesininkų, Skarupių, Stalierių, 
Žaliosios. Jeigu kas galėtų paskolin
ti, prašomi atsiųsti autoriui “Drau
go” redakcijos adresu: 45 West 63rd 
Street, Chicago, Ill. 60629, USA.

SAVAITRAŠTIS “DARBININ
KAS”, leidžiamas Tėvų pranciškonų 
Brooklyne, N.Y., ruošiasi paminėti 
savo veiklos 65 metų sukaktį. Šia 
proga lapkričio 16 d. bus surengtas 
koncertas, kuriame dalyvaus čikagie- 
čiai solistai — Dana Stankaitytė, Sta
sys Baras ir Jonas Vaznelis su akom
paniatorium Alvydu Vasaičiu.

ALICE STEPHENS, lietuvė muzi
kė Čikagoje, netrukus švęs dvi su
kaktis — auksinę muzikinės veiklos 
ir deimantinę amžiaus. Jai pagerbti 
spalio 19, sekmadienį, 4 v.p.p., ren
giama vakarienė didžiojoj Jaunimo 
Centro salėje.

A.a. DR. JONAS GLIAUDELIS 
M. K. Čiurlionio galerijai, kuri yra 
Čikagos Jaunimo Centre, paliko 15 
įvairių dailininkų darbų. Galerijoje 
saugojami lietuvių dailininkų darbai 
yra skirti laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai.

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ATSI
MINIMUS, parašytus dr. A. Rukšos 
(miręs), leidžia Lietuvių Karių Ve
teranų Sąjunga “Ramovė”. Leidinys 
pavadintas “Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės”. Prof. dr. J. Puzi
nas, dar gyvas būdamas, skaitė auto
riaus rankraštį ir pareiškė: “Dr. A. 
Rukšos darbas parašytas labai rūpes
tingai ir moksliškai. Ramovėnai ga
li būti laimingi, suradę tokį kruopš
tų autorių.” Dr. A. Rukša yra bu
vęs Lietuvos kariuomenės savanoris, 
dalyvavęs kovose. Leidinys turės 600 
puslapių. Leidėjai tikisi paramos ir 
kviečia iš anksto knygą užsisakyti.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DAS paskyrė $500, kurie bus panau- 

■ doti jaunimo premijai. Vertintojų 
komisiją sudarė ALB krašto val
dyba, jon pakvietusi ALB garbės 
narę E. Reiąpnienę, krašto valdybos 
narį jaunimo reikalams J. Stepaną 
ir AL Fondo atstovą B. Strauką. 
Jiems teks atrinkti aktyviausią 
Australijos jaunosios lietuvių kar
tos veikėją iki 30 metų amžiaus. 
Kandidatai turi būti pasiūlyti per 
ALB apylinkių valdybas iki š.m. 
lapkričio 30 d. su trumpa jų lietu
viškosios veiklos apžvalga, lituanisti
niu ir bendruoju išsilaivinimu, pa
žiūromis į dabartinę lietuvių būklę 
tėvynėje ir išeivijoje. Laimėtojui 
premija bus įteikta Vasario 16 mi
nėjime. Visais jos reikalais kreipia
masi į J. Stepaną, 146 Morgan Avė., 
Edwardstown, SA 5039.

EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
rašinių konkursą tvarkanti komisija 
jo datą pratęsė iki š.m. lapkričio 30 
d. Konkurse gali dalyvauti abiejų 
lyčių Europoje gimę lietuviai nuo 
18 iki 30 metų amžiaus. Bus pre-' 
mijuojami jų rašiniai, paskelbti lie
tuvių išeivijos ar gyvenamojo kraš
to spaudoje. Jie betgi turi liesti 
lietuviams aktualią temą. Tų rašinių 
iškarpas ar jų fotokopijas reikia 
atsiųsti vertinimo komisijai iki lap
kričio 30 d. šiuo adresu: 2 Ladbro- 
ke Gardens, London WII 2PT, Bri
tain. Premijai P. B. Varkala yra 
parūpinęs 350 svarų sterlingų, ši 
suma galės būti padalinta į tris 
dalis ar paskirta vienam asmeniui.

DAIL. ADOS PELDAVICIŪTĖS- 
MONTVIDIENĖS, mirusios prieš ke
liolika metų Niujorke, kūrinius res
tauruoja ir tvarko dail. Juozas Bagdo
nas. Jie įrėminami ir bus išstatyti ap
žvalginėje parodoje, kuri numatoma 
šių metų pabaigoje ar sekantį pava
sarį.

SU ŽYMIAUSIŲ PASAULIO FO
TOGRAFŲ darbais supažindina Koel- 
ne, V. Vokietijoje, išleistas repre
zentacinis leidinys “Diumont-foto 2”. 
Jin yra įtrauktos net kelių Lietuvos 
fotografų nuotraukos — A. Sutkaus, 
A. Macijausko, V. Strauko, J. Vaice
kausko, M. Baranausko, R. Rakaus
ko, V. Koreškovo ir J. Kalvelio. Lei
dinyje duodama žinių apie panaudo
tų nuotraukų autorius, rašoma apie 
lietuvių fotografijos mokyklos pa
grindinius bruožus.

ŠIAULIEČIUS Į PARODŲ RŪMUS 
PAKVIETĖ latvių liaudies meno ro- 
diniai. Parodą surengė “Atspuolės” 
taikomojo liaudies meno studija, vei
kianti prie Jelgavos G. Eljaso isto
rijos ir dailės muzėjaus. Dalyvavo 80 
meistrų su 440 darbų — žiemgalių 
moterų drabužiais, interjero tekstile, 
keramika, medžio, metalo, gintaro 
dirbiniais, pynimo pavyzdžiais. Ka
dangi žiemgalija yra Lietuvos kai
mynė, įvairiuose latvių liaudies meis
trų darbuose netrūksta bendrų moty
vų, spalvų bei ornamentų panašumo.

Į KINO TEATRŲ REPERTUARĄ 
visoje Sovietų Sąjungoje buvo įtrauk
tas Lietuvos kino studijos filmas 
“Rungtynės nuo 9 iki 9”, vaizduo
jantis vieno mokslo įstaigos darbuo
tojus, sudėtingus jų tarpusavio san
tykius. Scenarijų parašė šioje srityje 
debiutuojantis jaunas rašytojas R. 
Gavelis. Filmo kūrėjų gretoms pri
klauso rež. R. Vabalas, operatorius
D. Pečiūra, dail. I. Vabalienė, kom- 
poz. B. Kutavičius. Pagrindinius vaid
menis atliko aktoriai — H. Kuraus- 
kas, G. Karka, V. Masalskis, P. Ste
ponavičius, E. Bajorytė ir A. Šurna.

BIRŠTONO “SPALIO” SANATO
RIJOS kultūros namuose literatūri
nį vakarą surengė dramos aktorius 
A. Rosenas, skaitęs E. Matuzevi- 
čiaus, P. širvio ir J. Jakšto eilėraš
čius. Jam talkino kanklininkių triju
lė — L. Naikelienė, N. Karčiauskie
nė, D. šimakauskienė.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALE
RIJA kauniečius pakvietė į latvio 
fotografo Gunaro Bindės nuotraukų 
parodą. Jis yra susilaukęs vertingų 
apdovanojimų tarptautinėse parodo
se. Kaunan atvežė apie 80 nuotrau
kų, daugiausia portretų ir gamto
vaizdžių.

LIETUVOS DARBUOTOJŲ RŪ
MAI Vilniuje surengė autoriams 
skirtų knygženklių darbų parodą, jon 
pakvietė dailininkus, kurie yra lai
mėję premijas knygženklių parodo
se užsienyje. Parodoje su 20 geriau
sių savo knygženklių dalyvavo daili
ninkai — A. čepauskas, G. Didelytė, 
G. Eidrigevičius, I. Katinienė, S. Ki
sarauskienė, V. Kisarauskas, E. 
Kriaučiūnaitė, M. Vilutis ir P. Rep
šys. Kaikurie parodoje daylvavo su 
premijas laimėjusiais savo kūriniais.

KAUNO MIESTO KULTŪROS 
SKYRIAUS surengtoje estradinių 
ansamblių apžiūroje dalyvavo 11 šios 
rūšies vienetų iš pramonės, įmonių, 
statybos ir transporto organizacijų. 
Geriausiu vokalinių instrumentinių 
ansamblių kategorijoje buvo pripa
žinti profsąjungų kultūros rūmų at
stovai, orkestrų grupėje — V. Kap- 
suko-Mickevičiaus spaustuvės muzi
kantai. Gerai įvertinti taipgi buvo 
tvirtinimo detalių gamyklos, “Balti
jos” įmonių susivienijimo muzikam 
tai ir dainininkai.

LITERATŪRINIŲ SCENARIJŲ 
KONKURSĄ, antrąjį iš eilės, buvo 
paskelbusi Lietuvos Kinematografi
ninkų Sąjunga su kinematografinin
kų komitetu. Buvo reikalaujama, kad 
scenarijai liestų dorovinę tematiką. 
Vertintojų komisija, vadovaujama V. 
Bubnio, gavo 15 scenarijų. Buvo nu
tarta, kad nė vienas jų nėra vertas 
pirmosios premijos. Trečiosios pre
mijos paskirtos: R. Pauraitei už li
teratūrinį scenarijų “Vestuvės ati
dedamos rytdienai”, G. Kanovičiui ir 
S. Šalteniui už scenarijų “Katė už 
durų”. Paskatinamąją premiją gavo
E. Uldukis už detektyvinį scenarijų 
“Vilkduobė”. Kadangi Lietuvos kino 
studija šiandien mini 40 metų sukak
tį, nutarta paskelbti trečią scenarijų 
konkursą nuo rugsėjo 1 d.

PANEVĖŽIO PARODŲ RŪMUOSE 
buvo surengta IV Gudijos dailininkų 
paroda, kurioje dalyvavo apie 30 dai
lininkų su 80 akvarelės ir grafikos 
darbų, šia proga Minske buvo atida
ryta panevėžiečio Stasio Kavaliausko 
akvarelių ir Algimanto Vitėno skulp
tūrų paroda.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS 23-čią- 
jį savo veiklos sezoną pradėjo bulga
rų dramaturgo A. Močiurovo pjese 
“Linksmieji gaidžiukai”. Premjerinį 
spektaklį paruošė rez. A. Stankevi
čius ir dail. V. Mazūras.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME
NO DRAUGIJA pastoviai rengia pa
rodas Druskininkų sanatorijose. Šios 
iniciatyvos pradininke buvo “Nemu
no” sanatorija, o vėliau parodomis 
susidomėjo “Draugystės” ir “Vil
niaus” sanatorijos. Poilsiaustojai, tu
ri progą susipažinti ne tik su Lietu
vos, bet ir užsienio fotografais. Ne
seniai “Vilniaus” sanatorijoje atida
ryta asmeninė A. Tarvydo paroda, 
kuriai nuotraukas jis buvo padaręs 
Sibire apie ten statomą geležinkelį. 
“Draugystės” sanatorijoje lankytojų 
laukia Rimanto Dichavičiaus nuo
traukos.

V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

CHOLKHII

Lietuvių sportininkų išvykos Australijon vadovui ir tinklinio treneriui (pir
mas iš dešinės) įteikiama dovana, kuri buvo laimėta iškovojus pirmą vietą 
JAV tinklinio pirmenybėse Nuotr. Z. Degučio

Sėkmingos sporto varžybos
Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių lengvosios atletikos pirmenybės

Dar vienas musų ryžto bandymas
Suplanuota Šiaurės Amerikos lietuvių sportininkų išvyka Australijon

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8___________________ •__________ 532-3414

AKTYVAI — virš 18 milijonų
KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. .... 101/2% 
term, indėlius 1 metų . 10’/2% 
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ir namų s-tą ...... 11 %
taupomąją s-tą 9'/4%
spec. taup. s-tą 9%%
depozitų-čekių s-tą............ 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .................13 %
mortgičius nuo .................12 %

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEDUABI’Q CIIDC 406 Roncesvalies Avė.
dBtrnArid FTO Telefonas 536-5936 ir

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

Rugsėjo 6 ir 7 d.d. estų stovykla
vietėje prie Udoros, Ont., buvo su
rengtos baltiečių lengvosios atleti
kos pirmenybės. Buvo pakviesti kaip 
svečiai Toronto suomiai, lenkai ir 
ukrainiečiai. Tai beveik padvigubi
no dalyvių skaičių, padidino varžy
bų Įtampą ir teikė pirmenybėms 
tarptautinių varžybų atspalvį. Iš vi
so dalyvavo apie 200 lengvaatlečių, 
iš kurių 80 lietuvių, 40 suomių ir 30 
lenkų. Likusią dalį sudarė latviai, 
ukrainiečiai ir šeimininkai estai, ku
rių buvo mažiausiai.

Puikios sąlygos
Pirmenybes surengė Toronto es

tų sporto klubas Kalev. Žaidynių or
ganizacija buvo puiki ir stovyklos 
įrengimai labai geri — pilno dydžio 
stadijonas lengvajai atletikai ir fut
bolui, 50 m plaukimo baseinas ir 
aikštynas su krepšinio, tinklinio ir 
teniso aikštelėmis. Jau ištuštėjusios 
stovyklos patalpos buvo panaudotos 
sportininkų apnakvydinimui už sim
bolišką $1.00 kainą. Stovyklos val
gykloje maistas buvo gaminamas be
veik savikaina, šeimininkų nuoširdu
mas jautėsi visur. Tai sudarė ypatin
gai jaukią nuotaiką.

Rengėjai sutelkė 60 talkininkų ir 
vadovų, kurių didesnė pusė buvo pa
naudota varžyboms stadijone. Orga
nizacinio komiteto vadovas buvo Ka
lev klubo pirm. Riki Rass. Jam stip
riai talkino vicepirm. H. Jaaguste. 
Nelengva buvo suderinti 108 rung
čių 11-koje klasių.

Varžybų ugnis
Atidarymo iškilmės pradėtos įspū

dingu paradu, kuriame žygiavo 6 
tautybių sportininkai su savo vėlia
vomis. Deja, dėl kažkokio nesusipra
timo lietuviai savo vėliavos neturė
jo, nors lietuvių grupė buvo pati di
džiausia ir gerai atrodanti. Joje vy
ravo Klevelando “Žaibo” žalios ir 
Toronto Aušros raudonos uniformos.

Varžybas pradėjo Kalev pirm. R.

Varžybų metu buvo pagerinti 13 
baltiečių ir 11 lietuvių pirmenybių 
rekordų, kurious paskelbsime sekan
tį kartą su varžybų pasekmėmis.

SPORTO DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos visuo
tinis suvažiavimas įvyks 1980 m. lap
kričio 8-9 d.d., Toronto Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. West, Toron
to, Ont. M6P 1A6, Canada. Tel. (416) 
532-3311.

DARBOTVARKĖ
Lapkričio 8, šeštadienį 11 v.r.

1. Suvažiavimo atidarymas
2. Invokacija
3. Prezidiumo sudarymas
4. Mandatų ir rezoliucijų komisijų

sudarymas
5. Sveikinimai žodžiu ir raštu
6. Praėjusio suvažiavimo protokolo

skaitymas ir priėmimas
7. Pranešimai žodžiu ir raštu įvairių

pareigūnų
8. Pranešimai tik raštu — sporto ša

kų komitetų vadovų
9. Garbės teismo pranešimas
10. Revizijos komisijos pranešimas
11. Diskusijos dėl visų pranešimų

2.00-3.00 v.p.p. pertrauka
12. 1981 m. ŠALFASS varžybinis ka

lendorius
13. Išeivijos sporto istorijos leidinio

reikalai
14. 1983 m. Pasaulio Lietuvių Sporto

žaidynės
15. Laisvės olimpiada
16. Išvyka į Australiją
17. Lietuvių Sporto Fondas
19. Klausimai, sumanymai, siūlymai
20. Suvažiavimo rezoliucijų priėmi

mas
21. Suvažiavimo uždarymas

Pastaba: Suvažiavimo atstovams 
nesuspėjus darbotvarkės baigti šeš
tadienį, bus tęsiama sekmadienį, lap-, 
kričio 9, pagal sutartą laiką. Ši darbo
tvarkė nėra galutinė. Pageidaujan-

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

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

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnausi A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

(Tarp 531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

Duhdas ir College) I GlefOTIdS
* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

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

gatve tiesiog i garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Rass. Baltiečių sporto federacijos 
vardu dalyvius pasveikino vicepirm. 
Algirdas Bielskus, kartu įžiebdamas 
deglą, su kuriuo estų sportininkas, 
apibėgęs stadijoną, uždegė žaidynių 
ugnį. Prieš tai kitas estų sportinin
kas perskaitė žaidynių priesaiką. Po 
to ant specialiai paruoštų stiebų bu
vo iškeltos tautybių vėliavos ir pra
sidėjo varžybos.

Lietuvių dalyvavimas
Lietuvių pirmenybės buvo išvestos 

iš tų pačių varžybų. Iš Klevelando 
Žaibo buvo 38 dalyviai, Toronto Auš
ros — 32; po keletą turėjo Čikagos 
lengvaatletiečių klubas, Hamiltono 
.Kovas, Londono Tauras ir Toronto 
Vytis. Labai pagyvėjo Toronto Auš
ra, sugrįžus treneriui Algiui Mali
nauskui. Pagyrimo verti 4 Čikagos 
jaunuoliai, vadovaujami A. Meilaus, 
nepabūgę ilgos kelionės. Daugiau ti
kėtasi iš H. Kovo ir T. Vyčio. Labai 
gyvai veikia lengvaatlečiai Atlanto 
pakraštyje, tačiau dėl tolimų atstu
mų negalėjo dalyvauti. Lietuviai, su 
mažomis išimtimis, laimėjo beveik 
visas rungtis. Jei nebūtų buvę pa
kviesti suomiai, lenkai ir ukrainie
čiai, varžybos būtų tapusios lietuvių 
pirmenybėmis, kurias surengė es
tai.

Vyravo Žaibas
Lietuvių pirmenybėse ryškiai vy

ravo Klevelando Žaibas, laimėdamas 
64 rungtis iš 97. Geriausios pasek
mės pasiektos prieauglio klasėse, 
ypač jaunesnėse. Daugumas mūsų 
iškilesnių lengvaatlečių šiose varžy
bose nedalyvavo, nes sezonas jau be
veik baigtas.

Iš nemažo mūsiškių būrio ypač 
minėtinas mūsų rutulio ir disko re
kordininkas Arvydas Barkauskas 
(Tauras) vyrų klasėje ir vispusiška 
atletė Rūta Maželytė (Žaibas). Jau
nių A klasėje ryškiai išsiskyrė sprin
teriai Tadas Kijauskas ir Algis Zylė 
(abu Žaibo). Jaunių B klasėje stip
riai pasirodė sprinteriai Gytis Barz- 
dukas ir Darius Motiejūnas (abu 
Žaibo) ir vispusiškas atletas Tomas 
Dundzila (Čikagos LLK), Jaunių C 
klasėje pažymėtinas vispusiškas at
letas R. Novak (žaibas), pagerinęs 
net 4 baltiečių rekordus, ir Darius 
Barzdukas (žaibas) vispusiškas bė
gikas. Iš gausaus jauniausio prieaug
lio išskirtini Jonas Natkevičius ir 
Petras Taraška (abu Žaibo), Rimas 
Čuplinskas ir Aleksandras Žaliaus
kas (abu Aušros). Iš mergaičių prie
auglio neabejotinai geriausiai pasi
rodė Indrė Čuplinskaitė (Aušra) ir 
Adrija Motiejūnaitė (Žaibas).

tieji papildyti prašomi savo pagei
davimus pranešti iki spalio 15 d.

Ateitininkų žinios
Ateitininkiško jaunimo veikla šiais 

mokslo metais pradėta Mišiomis Pri
sikėlimo šventovėje rugsėjo 28 d. 
Po Mišių jaunimui ir tėvams buvo 
paruošti užkandžiai parapijos salėje. 
Mišių metu specialiai ateitininkams 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. L. 
Januška, OFM. Pusryčių metu kalbė
jo dr. O. Gustainienė, kuri yra atei
tininkų veiklos koordinatorė. Savo 
trumpame žodyje ji ragino nenutolti 
nuo ateitininkų šūkio “Visa atnau
jinti Kristuje” ir pristatė studentų 
bei moksleivių valdybas, taip pat — 
jaunųjų ateitininkų vadovus.

Studentų ateitininkų susirinkimas 
įvyks spalio 19 d. Bus gvildenama 
metinė tema. Kalbės Algis Ankus, 
kuris buvo vienas pirmųjų ateitinin
kų organizatorių Toronte.

Studentai dėkoja A. Sapokienei- 
Sudikienei už $10 auką studentų 
veiklai paremti.

Havajų Vakaras, kuris jau yra ta
pęs tradiciniu parengimu, įvyks spa
lio 18, šeštadienį, Prisikėlimo par. 
salėje. Dainuos “Volungė”, bus tur
tinga loterija. Visa Toronto visuome
nė kviečiama dalyvauti.

Skautų veikla
■> Nuo spalio 1 d. “Šatrijos” tun

to tuntininkės pareigas laikinai per
ėmė S. L. Gvildienė. Jos pavaduoto
ja — ps. Asta Saplienė. Buvusiai 
tuntininkei ps. Sandrai Kazilevičiū- 
tei — skautiškas ačiū.

• Spalio 19, sekmadienį, 4.30 p.p., 
Prisikėlimo parodų salėje šaukiama 
“Šatrijos” tunto sueiga. Programoje 
— atsisveikinimas su buv. tuntinin- 
ke ir jos vadija. Visos dalyvauja uni
formuotos ir su draugovių gairelė
mis. Kviečiami tėvai ir Skautininkų- 
kių ramovė.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
pirmoji sueiga įvyko spalio 4 d. po 
lietuvių mokyklos pamokų evangeli
kų-liuteronų Išganytojo parapijos sa
lėje. Sekanti sueiga — spalio 18 d. 
toje pačioje vietoje.

• Mergaitės nuo 6 m. amžiaus pri
imamos į “Šatrijos” tuntą. Prašome 
skambinti s. Liudai Gvildienei tel. 
439-7888 arba ps. Astai Saplienei 
tel. 925-3972.

• Tėvų komiteto šaukiamas tėvų 
susirinkimas įvyks spalio 26 d., 12.30 
v.p.p., skautų būkle. Bus komiteto 
rinkimai ir pasitarimai dėl veiklos.

JURGIS JANUŠAITIS
Lietuviškoji išeivija iki šiol 

parodė nuostabų savo gyvastin
gumą Įvairiose gyvenimo ir 
veiklos šakose. Ji pajėgia su
ruošti milžiniško masto rengi
nius, sutelkdama šimtus tūks
tančių dolerių šiems užmojams 
Įgyvendinti. Tai džiugu ir tuo 
vertai didžiuojamės.

Ir vėl štai stovime prieš vie
ną, gana reikšmingą sumanymą 
— Australijon išsiųsti mūsų 
sportuojantį jaunimą, kad jis 
ten galėtų gražiai atstovauti mū
sų tautos gyvastingumui, kad 
sporto aikštėse iškeltų mūsų 
tautos vėliavą ir kad ne tik Aus-' 
tralijos lietuviams, bet ir aus- 
traliečiams dar kartą prabiltų 
apie Lietuvą, jos okupacinius 
vargus, persekiojimus ir tautos 
pirespaudą. O tokių progų, ma
nome, bus, nes australiečiai lie
tuviai sugeba tokias progas tin
kamai išnaudoti.

Sportininkų išvyką Australi
jon ruošia Siaurės Amerikos Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
junga — ŠALFASS.

Išvyka truks nuo gruodžio 
20 iki sausio 10 d. Jai vadovau
ti ŠALFASS ir PLB paskyrė 
PLB valdybos narį sporto reika
lams ir ŠALFASS Vidurio Va
karų apygardos sporto vadovą 
Zigmą Žiupsnį, kuris visą savo 
gyvenimą yra paskyręs globoti 
sportuojančiam lietuvių jauni
mui. .

Ši išvyka iš karto susiduria 
su dideliais sunkumais. Jų svar
biausieji — finansai. Ir čia ten
ka sutelkti daug jėgų, kantry
bės šiai problemai įveikti.

Tokiomis išvykomis, mano 
išmone, turėtų labiausiai rūpin
tis PLB valdyba. Juk ji planuo
ja kultūrinius “mainus” su kitų, 
kraštų lietuviais kultūrininkais. 
Ji jau yra atlikusi didelių dar
bų ir už ansamblių iškvietimus 
ar pasiuntimus sumokėjusi la
bai dideles sumas. Tad ir spor
tuojantį jaunimą Australijon tu
rėtų siųsti PLB valdyba su JAV 
ir Kanados LB krašto valdybų 
talka. Deja, PLB valdyboje po 
plačių užsimojimų, apmokant 
kitiems keliones, beliko vos 
9.000 dol. Taigi finansiškai ne
pajėgi institucija.

Svarstant sportininkų išvyką 
Australijon, PLB vis dėlto rodo 
didelį susirūpinimą šia išvyka, 
remia daugiau morališkai, nors 
prie išlaidų sumažinimo ir pri
sidėjo su 1.500 dol. parama. 
ŠALFASS taip pat finansiškai 
nėra pajėgi institucija ir nuo 
didesnių įsipareigojimų atsisa
ko. Pats ŠALFASS tik planuoja 
pačią išvyką, atrenka žaidėjus, 
sudaro komandas, žodžiu, atlie
ka daugiau organizacinį darbą. 
Džiugu, kad ŠALFASS valdy
bos žmonės sudarė organizacinį 
komitetą ir pasižadėjo talkinti 
lėšų telkime.

JAV LB krašto valdybos 
pirm. inž. Vytautas Kutkus pa
žadėjo kad ir kuklią paramą lė
šomis, o taip pat krašto valdy
ba jungiasi į lėšų telkimą, kurio 
vajus numatomas spalio mėn. 
Aukos bus renkamos visose LB 
apylinkėse Amerikoje ir Kana
doje.

Taigi tarp gana tamsių šešė
lių esama ir šviesesnių prošvais
čių — tikimasi, kad LB padali
niai Amerikoje ir Kanadoje gi
liai supras šios išvykos prasmin
gumą ir aktyviai jungsis į lėšų 
telkimo vajų.

Išeivijos lietuviai daug kartų 
atliko didelius įsipareigojimus, 
negailėjo lėšų dideliems rengi
niams; reikia manyti, kad. ir 
šiuo atveju sulauksime paramos 
iš nuoširdžiųjų lietuvių, kurie 
visą gyvenimą sielojasi mūsų 
kultūrinio gyvenimo apraiško
mis, neaplenkiant ir sportuojan
čio jaunimo bei jo žygių.

Australijon šį kartą vyksta 
ne “žvaigždės”, kaip išsireiškė 
išvykos vadovas Zigmas Žiups- 
nys, bet gražus būrys gerai 
sportuojančio jaunimo, iš kurio 
bus sudarytos reprezentacinės 
krepšinio, tinklinio komandos 
bei pora teniso žaidėjų. Iš viso 
vyksta: 1 mergaičių tinklinio, 
viena berniukų krepšinio, vie
na vyrų tinklinio komandų, ku
riose žaidžia po 8 žaidėjus ir 
vienas berniukas ir viena mer
gaitė — teniso žaidėjai.

Australijos lietuvių sporto są
junga mūsų sportininkus glo
bos, sudarys žaidynių maršrutą,

apnakvydins ir maitins.
Ši išvyka pareikalaus 46.000 

dol. išlaidų. Prisimenant kitų 
renginių ar .išvykų išlaidas, 
šios nėra bauginančios. Tenka 
pažymėti, kad jaunieji sporti
ninkai, vykstą į Australiją, pa 
tys apsimoka pusę kelionės iš
laidų, nors jų dauguma yra iš 
nepasiturinčių šeimų. Tai dide
lė ir reikšminga pačių sporti
ninkų auka! Vargu ar kitų išvy
kų dalyviai yra pusę kelionių 
patys apsimokėję. Tad visuome
nei sutelkti tenka 26.000 dol.

Išvykos vadovai tikisi, kad šį 
kartą į tai rimtą dėmesį atkreips 
mūsų Fondai, stiprios organiza
cijos ir mieli tautiečiai.

Būtų tikrai skaudu, jei dėl 
lėšų stokos ar mūsų abejingu
mo turėtų nukentėti šį kartą 
sportuojantis jaunimas, kuris 
taip pat savyje ugdo lietuvybę 
ir kuris mums teikia daug vil
čių ateičiai.

Tad spalio mėnesį gyvenki
me išvykos mintimis ir savo au
ka paremkime šį prasmingą su
manymą.

• Į “Rambyno” tunto vadija pa
kviesti: Gedimino dr-vės adjutantu 
s.v.v.sl. Gintaras Karosas, Kuršės 
bebrų valties vadu — j.b.vl. Audrius 
Stundžia.

• “Rambyno” tunto vadijos posė
dis spalio 14 d., 7.30 v.v. skautų būk
le. č. S.

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

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

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

Telefonas 489-1543.

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

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame g* 4S g% ja a j| JG 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
lCP/2% už 6 mėn. term, indėlius 
1O’/2% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensiją ir namų planą
93/į% speciali taup. sąsk.
9Vi% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 27 mi

IMA:

13% už asm. paskolas

12% už mortgičius

i jonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10£000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

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

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

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

FLORIDA 
REAL b

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomosimas

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

■p Q FT! A rp Ti 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
IjO A A 1 JLi Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

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 *r JanaTičiai

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 1 VS FIL TS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ii vėl padaryti. Raštinių tarnau
tojų metinis atlyginimas yra 
$12.000. Streikininkai, kurių di
džiąją dali sudaro moterys, ne
sitenkina vien tik atlyginimo 
padidinimu. Jie taip pat reika
lauja savaitini darbą sumažinti 
iki 35 valandų, įvesti specialų 
papildą Į algą, kad būtų auto
matiškai padengtas pragyveni
mo pabrangimas.

Kanadiečius labiausiai erzina 
niekada nesibaigiantys valdžios 
tarnautojų streikai. Jie turi sau
gų darbų iki amžiaus galo, ap
saugotas pensijas, kurių nesu
mažins infliacija. Federacinės 
valdžios tarnautojams streiko 
teisė buvo duota 1968 m., kai 
Kanadą dar valdė min. pirm. 
L. B. Pearsono liberalų vyriau
sybė. Pradžioje streikai nebuvo 
perdaug dažni, bet jie rekordą 
pasiekė min. pirm. P. E. Tru
deau laikotarpyje. Pvz. Kana
dos paštininkai tik šiemet pirmą 
kartą pasirašė sutartį be strei
ko, bet jo ir vėl neišvengė, no
rėdami padėti kitiems streiki
ninkams. Streikuotojų pageida
vimai dažniausiai būna paten
kinami. nes juos padengia mo
kesčių mokėtojai.

Mirties bausmės panaikinimas, 
priimtas Kanados parlamento, 
atnešė nuolatos didėjančią pro
blemą į kalėjimus. Juose dabar 
yra apie 130 žmogžudžių, kurie 
galės būti išleisti tik po 25 me
tų bausmės. Negalėdami nieko 
prarasti, jie organizuoja maiš
tus, sargų grobimus, pabėgimus. 

'Tokių žmogžudžių skaičius Ka
nados kalėjimuose kasmet pa
didėja maždaug 40. Federacinių 
kalėjimų viršininkas ministeris 
R. Kaplanas atsisako imtis re
formų. Policijos pareigūnai, jį 
aplankę Otavoje, pabrėžė, kad 
nuo 1977 m. Kanadoje nužudyta 
10 policininkų. R. Kaplanas ir 
toliau žada palikti augščiausią 
bausmę žmogžudžiams — 25 
metus kalėjimo.

Alberta ir Saskačevanas, ne
sulaukdamos susitarimo su min. 
pirm. P. E. Trudeau vyriausybe 
dėl naujų naftos kainų, rugpjū
čio 1 d. statinę naftos pabrangi
no $2. Federacinė vyriausybė 
uždraudė naftos bendrovėms šį 

: pabrangimą įvesti vartotojams 
iki spalio 1 d., kol bus sunaudo
tos pigiau nupirktos naftos at
sargos. Spalio 1 d. litras benzi
no pabrango nuo 1,5 iki 2 centų, 
nesusilaukdamas didesnio pro
testo, nes benzinas vis dar yra 
gerokai pigesnis nei JAV ar ki
tose valstybėse.

Buvo kilęs pavojus, kad Al
berta vėl gali savo naftą pabran
ginti $2 nuo spalio 1 d. Provin
cinis energijos išteklių min. M. 
Leitch betgi pranešė, kad se
kančio naftos pabranginimo nu
tarta atsisakyti, kol nebus ant
roje spalio pusėje paskelbtas 
naujasis Kanados biudžetas. Esą 
Albertai ne tiek rūpi naftos pa
branginimas. kiek biudžetan ga
lintis būti įjungtas specialus 
Otavos mokestis į JAV ekspor
tuojamoms Albertos dujoms.

Orinį susisiekimą Kanadoje, 
ypač su Toronto aerodromu 
Maltone. pradėjo trukdyti kont
rolieriai. nors jiems nepritaria 
jų unija. Toronto aerodromo 
130 kontrolierių per metus gau
na nuo S26.504 iki $36.876. Jie 
betgi reikalauja algas padidinti 
20^7, nes į Torontą atskrenda 
daugiau keleivinių lėktuvų. Su
lėtindami savo darbą, jie pri
verčia lėktuvus valandą ar dau
giau laiko laukti nusileidimo, 
padarydami iki $3.000 papildo
mų išlaidų. Rugsėjo 28 d. kont
rolierių kvailiojimas palietė vi- 

. sus Kanados aerodromus. Tą 
dieną 200 kontrolierių neatėjo 
į darbą, kaltę suversdami taria
mam susirgimui. Dėl šio triuko 
jiems buvo sustabdytas poros 
dienų atlyginimas. Kaikurios 
orinio susisiekimo bendrovės 
kvailiojančius kontrolierius gal
voja traukti į teismą ir pareika
lauti, kad jie padengtų padary
tas išlaidas.

Ontario vyriausybė planuoja 
įvesti bandomojo pobūdžio lei
dimus naujiems automobilių 
vairuotojams dvejų metų laiko
tarpiui. Jie būtų suspenduojami 
vienam mėnesiui, kai toks vai
ruotojas surinktų 6 ar daugiau 
baudos taškų per metus arba 
būtų nuteistas pagal kriminalinį 
kodeksą. Paprastai vairuoto
jams iki suspendavimo reikia 
surinkti 15 baudos taškų. Nau
jieji vairuotojai po suspendavi
mo vėl turėtų iš naujo pradėti 
bandomąjį dvejų metų laikotar
pį. Nuolatinis leidimas jiems 
būtų išduodamas tik po dvejų 
metų, nesulaukus suspendavi
mo. Šis įstatymo projektas dau
giausia taikomas neatsargiu va
žiavimu pasižymintiems jaunuo
liams, ypač kai jie įsigyja pirmą 
automobilį ir neturi patirties.

Pajieškojimas
JONO BILOTO, sūnaus Liudviko, 

gimusio 1920 m., jieško brolis Lietu
voje. Jį patį arba apie jį žinančius 
prašome atsiliepti šiuo adresu: J. 
Kliorienė, 1543 Holmden Rd., So. 
Euclid, Ohio, 44121, USA.

Toronto lietuvių choras “Volungė”, vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIENBS, atliks menine programą atei
tininkų rengiamame vakare spalio 18 d. Prisikėlimo salėje
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KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

SPECIALUS SIUNTINYS 1 — 1980
Labai gera angliška vilnonė medžiaga vyriškai arba moteriškai 

eilutei; vakarinei suknelei medžiaga arba lygi vilnonė medžiaga 
suknelei: vyriškas arba moteriškas megztinis; komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; “Wrangler” 
arba "Levi” džinsai, mėlynos arba rumbuoto velveto; “crimplene” 
medžiaga moteriškai eilutei arba dviem suknelėm; vyriški arba 
moteriški geri odiniai pusbačiai.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $350.00
Taip pat dar galima į šį siuntinį įdėti 9 svarus prekių: medžiagos — 
ir dirbtinio minko kailio apsiaustui 2.75 m

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,

TORONTO 
MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS 

1980 m. spalio 13, pirmadienį - 
Padėkos diena

Spalio 13, pirmadienį, nebus atmatų išvežimo. 
Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antradienį, 
o antradienio — trečiadienį.

Spalio 15, trečiadienį, nebus išvežiami laikraščiai ir 
sunkūs daiktai, kaip šaldytuvai, baldai, medžio gaba
lai, šepečiai ir pan.

Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
spalio 22, trečiadieniui.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų per- 

• „ dirbimo sandėlių. Smulkesnių informacijų teirautis telefonu 
367-7742. R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.

Toronto miesto viešųjų darbų
• viršininkas

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

staigos (4 16) 2 3 3-3323

D iP JkU D A (^įr)
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 •

At A
ONAI BALIONIENEI

mirus, jos dukrai ONUTEI DEMENTAVIČIENEI, sū
nums, seseriai MONIKAI ŽĖKIENEI ir visiems ar
timiesiems gilių užuojautą reiškia —

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai

Vytauto Didžiojo sukaktis
Vytauto Didžiojo 550 metų 

mirties sukaktį iškilmingai pa
minėjo Toronto visuomenė Lie
tuvių Namų salėje spalio 5, sek
madienį. Iškilmę rūpestingai 
surengė Toronto skautininkų- 
kių ramovė. Gražiai papuoštoje 
scenoje, kurioje matėsi Vytauto
D. laikų Lietuvos žemėlapis, už
tiestas Lietuvos vėliava ir jojan
čiu Vytautu, pasirodė pranešė
ja ir sc'enos dekoratorė A. Toto- 
raitienė. Ji tarė įvadinį žodį ir 
pakvietė gausius iškilmės daly
vius sugiedoti Lietuvos himną. 
Istoriją studijuojanti 'JAV-se 
Rasa Mažeikaitė savo paskaitoje 
nušvietė Vytauto D. laikus ir 
apibūdino Vytautą kaip didį ir 
gudrų politiką, pateikdama įdo
mios medžiagos.

Meninę dalį pradėjo aktorė
E. Kudabienė, paskaitydama iš
traukas iš Maironio ir Aisčio 
kūrybos. Birbvninkas Rimvydas 
Kasiulis, buvęs “Lietuvos” an
samblio narys okupuotoje Lie
tuvoje ir neseniai iš ten pasi
traukęs, atliko visą eilę lietuviš
kų kūrinių — V. Paketūro, A. 
Kačanausko, K. Galkausko, A. 
Balčiūno, V. Budrevičiaus, V. 
Klovos, J. Gaižausko ir Žigaičio. 
Iš kitataučių kompozitorių R. 
Kasiulis šiam koncertui pasirin
ko, rodos, tik Schuberto “Sere
nadą”. Jo instrumentas skam
bėjo lyriškai ir labai tiko per
duoti Lietuvos laukų bei jos 
gamtos nuotaikoms. Artimi lie
tuvio širdžiai buvo motyvai dai
nų “Siuntė mane motinėlė”, 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka” 
ir kt. Subtiliai pianinu akompa
navo D. Viskontienė. .

Gėrėjosi iškilmės dalyviai ir 
hamiltoniškio “Aukuro” dainos 
vienetu sekstetu, kuris dainavo 
bei deklamavo. Pasipuošusios 
nauja apranga, dainininkės da
rė gerą įspūdį. Pirmiausia pasi
rodė sol. A. Laugalienė su dai
na “Mano tėviškė” (autorius 
programoje nenurodytas), jaut
riai perdavusi tėviškės nuotai
ką. Visas sekstetas (šį kartą 
kvintetas, nes trūko A. Matulie
nės) atliko daugiausia lietuvių 
kompozitorių kūrinius, būtent, 
St. Šimkaus, V. Klovos, M. Pet
rausko, C. Sasnausko, J. Karoso, 
M. Vaitkevičiaus. Prie jų jungė
si F. Schubertas ir S. Romber- 
gas. Geriausiai skambėjo estra
dinės dainos. Akompanavo jau
nas muzikas Arūnas Juodelis.

“Aukuro” sekstete dainuoja:

E. Kudabienė, L. Stungevičienė, 
A. Matulienė, M. Kalvaitienė, 
A. Laugalienė, T. Kalmantavi- 
čienė. Kaikurios jų protarpiais 
deklamavo poetų kūrinių ištrau
kas.

Už gražią programą padėką 
rengėjų vardu išreiškė A. Toto- 
raitienė, o kitos pareigūnės ap
dovanojo programos atlikėjus 
gėlėmis.

Ir šį kartą skautininkų-kių ra
movė pasirodė kaip rūpestinga 
minėjimų rengėja. Viskas buvo 
planingai paruošta, programon 
įjungta naujų pajėgų, niekas 
nebuvo perilgai užtęsta.-

Pažymėtina ir tai, kad prie 
scenos ant užtiesto staliuko bu
vo padėtas retas leidinys, bū
tent, Vytauto D. albumas, išleis
tas nepriklausomoje Lietuvoje 
1930 rų., minint Vytauto D. 500 
metų mirties sukaktį. Daug kas 
albumu domėjosi ir vartė di
džiulius jo lapus. Bv.

A. a. Petras Būtėnas, sol. V. 
Verikaičio dėdė,' mirė Bostone 
spalio 4 d., palaidotas lietuvių 
kapinėse Mississaugoje spalio 
7 d. Velionis buvo kalbininkas, 
pedagogas ir tautosakos rinkė
jas, parašęs keletą knygų. Gi
męs 1896 m. Dovyduose. Nuo 
1923 m. mokytojavo Panevėžy
je, buvo berniukų gimnazijos ir 
mokytojų seminarijos direkto
rium.

A. a. Onos Baliūnienės atmi
nimui vietoje gėlių Aleksas 
Andrulis paaukojo “T. žibu
riams” $10.

B. Rakauskas a. a. kun. P. 
Ažubalio atminimui paaukojo 
Tautos Fondui $20.

Gauta žinia iš Vokietijos, kad 
Muenchene “Oktoberfest” šven
tėje, kurioje sprogo bomba, nu
kentėjo ir- lietuviai: Vytautas 
Mečionis, jo sužadėtinė ir sesuo 
Sigita. Jie visi sunkiai sužeisti, 
ypač V. Mečionis. Iki šiol gyve
no Ingolstadte.

Lietuvių bičiulis Tony Rup- 
rechtas, Toronto miesto valdy
bos narys, buvo pagerbtas L. 
Namuose rugsėjo 29 d. Kadan
gi jis yra artimas daugeliui tau
tybių, pagerbtuvėse dalyvavo 
per 400 įvairių tautybių asme
nų. Tai buvo kartu ir pasiruoši
mas rinkiminiam vajui. T. Rup- 
rechtas kandidatuoja antroje 
apylinkėje.

« TO RON T ©«T
“Gintaro” ansamblis pradėjo 

naują darbo sezoną. Vyriausioji 
grupė, ryšium su Kanados Lie
tuvių Diena Hamiltone, repe
tuos sekmadienį 6.30 v. v. Lie
tuvių Namuose. Visų kitų gru
pių repeticijos vyksta Prisikėli
mo parapijos patalpose ketvir
tadieniais nuo 6.30 v. v.

Nuoširdi padėka už ilgų me
tų darbą iš “Gintaro” vadovių 
pasitraukiančioms Daliai Nau
sėdienei ir Lilijai Pacevičienei. 
Darbingų metų “Gintaras” linki 
pasiliekantiems ir į s i j u n g u- 
siems naujiems vadovams — 
Ritai ir Juozui Karasiejams, 
Giedrei Paulionienei, Liucijai 
Kaminskienei, Ramonai Griga- 
liūnaitei, Irenai Grabošaitei- 
Ross.

Iš “Wintario” gauta S990 
naujai berniukų aprangai įsigy
ti. Juos išausti sutiko p. Vaito- 
nienė. J. Z.

Parlamentinė Kanados Komi
sija pradėjo apklausą asmenų 
bei organizacijų, suinteresuotų 
Madrido konferencija ir Kana
dos laikysena. Kanados lietuvių 
delegacija buvo priimta spalio 
7 d. Delegacijoje dalyvavo: 
KLB pirm. J. R. Simanavičius, 
KLB visuomeninės komisijos 
pirm. adv. J. Kuraitė, J. Danys 
ir A. Juzukonis. Kaip liudinin
kas dalyvavo ir neseniai iš Lie
tuvos pasitraukęs rezistentas VI. 
Šakalys.

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” valdyba pirmajame po 
atostogų posėdyje rugsėjo 30 d. 
pasiskirstė pareigomis: pirm, 
dr. S. Čepas, vicepirmininkai — 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
kun. J. Staškus, A. Bumbulis 
(spaustuvės reikalams), reikalų 
vedėjas — J. Andrulis, sekreto
rė (anglų k.) A. Šimonėlienė, 
sekretorius (lietuvių k.) V. Ig- 
naitis, iždininkas P. Bražukas. 
šiame posėdyje buvo svarstomi 
ir kiti “TŽ” leidybos klausimai.

Patikslinimas. “TŽ” š. m. 40 
nr. straipsnyje “Nuo kalavijų 
iki ‘ultimatumo” yra taisytinas 
netikslumas. Rašytojas J. Krali- 
kauskas Kaune buvo X gimnazi
jos direktoriumi (ne VH-sios). 
M. Pečkauskaitės gimnazijoje 
buvo mokytoju-auklėtoju.

A. a. Ričardas Bumelis, jau
nesnysis p. Bumelių sūnus, 21 
metų amžiaus, staigiai mirė 
Londone, Ont., spalio 5 d. Mir
ties priežastis nežinoma.

Ontario buhalterių sąjunga 
spaudoje paskelbė naujų buhal
terių sąrašą. Jame yra šios lietu
viškos pavardės: Kathy Bagdo
nas iš Toronto, Arūnas Jonikas 
iš Hamiltono, Victor Navickas 
iš Tillsonburgo, Vytas Paskovi- 
cius iš Toronto.

Hamilton, Ontario

dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 sv.......................................$305.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui, sveria 6sv..... 120.00
Džinsai “Wrangler” arba “Levi” (siuntinyje gali būti du), 
sveria 2 sv. Kaina už vienus 56.00
Džinsai “Wrangler” rumbuoto velveto ^siuntinyje gali būti 
du), sveria IVį sv. Kaina už vieną 56.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. 50.00
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 4.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės 16.00
Sudedamas lietsargis, sveria \z sv. 15.00
Geresni marškiniai 25.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1% sv. 60.00
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv. 39.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. 78.00

89.00 
128.00

Kalkuliatorius “TI-33 Texas" 78.00
Stetoskopai, sveria tz sv. 75.00

šiuos maisto gaminius galima siųsti su drabužiais: Vz sv. arba
tos — $5.50, % sv. kavos (nescafe) — $8.00; 1 sv. kavos — $9.00; 
1 sv. šokol. saldainių — $9.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, tarpininkaujame 
išrūpinant pensijas.

BALTIC STORES & CO.
(Z. JURAS)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England
Tel. OT460 2592

r All Languages Service

NOTARIZUOTI VERTIMAI

IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ 
361-0303

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

Advokatas 
ALGIRDAS PUTERIS 

B.A. LL.B.

praneša, kad perkėlė savo teisinę įstaigų 
į naujas patalpas —

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonas
prie Royal York
Toronto, Ontario M8X 1C5 (416) 231-1430

Advokatas
Algis S. PaceviČius,

B.Sc..LL.B.

perkėlė savo įstaigą 
Dabartinis

2299 Dundas St. W.,
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7

(Kampas Bloor ir Dundas St.)

/ naujas patalpas, 
adresas:

Telefonai:

Įstaigos (416) 537-2643 
namų 233-0303

Aldona’s Beauty Salon
1618 Bloor Street West, Toronto

kviečia ponias gražiom moderniausiom šukuosenom 
ir pusmetinėm (permanent). Speciali 50% nuolaida 
pensininkėm.

Telefonas 533 2904

V BACENAS

(Atkelta iš 4-to psl.)
mečius, įjungianti ir dalyvius. Po to 
— vakarienė. Kviečiame tėvus ir 
skautiškam judėjimui prijaučiančius 
hamiltoniečius šioje mūsų šventėje 
dalyvauti.

Tuntų vadija

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

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239 

1551 Bloor Street West, 
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 vt. iki 7 v.v.

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

B.A. M.L.S. LL.B.

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416) 231_413g
Toronto, Ontario
M8X1C5 namų 249-2637

W G DRESHER ™TE
tx TA INSURANCE
DrESHER-JJARAUSKAS agency

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

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto

UtSOĮtAHCe
822-8480

Ontario



10 psi. • Tėviškės Žiburiai * 1980. X. 9 — Nr. 41 (160D)

TORO NT©"
Anapilio žinios

— Pakrikštyta Andrė-Marija De- 
mentavičius.

— Spalio 4 d. palaidota a.a. Ona 
Baliūnienė, 82 m. amžiaus.

— Vedybines sukaktis atšventė: 
p.p. Aperavičiai 50 metų, p.p. Punk- 
rių — 25.

— Kapinių aptvėrimui aukojo 
S100: N. Preibienė; $50: S. Jagėlie- 
nė; $40: Pr. Eidukaitis.

— Anapilio Moterų Būrelio susi
rinkimas — spalio 19, sekmadienį, 
po 11 v. Mišių.

— A.a. Ričardas Bumelis, 21 am
žiaus palaidotas spalio 8 d. lietuvių 
kapinėse iš Lietuvos Kankinių šven
tovės.

— Sol. V. Verikaičio dėdė a.a. Pet
ras Būtėnas mirė Bostone. Palaidotas 
spalio 7 d. Sv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

— Mišios šeštadieni, 7.30 v.r., už 
a.a. Tomą Patašių, 8 v.r. — už a.a. 
Jurgį Dementavičių; sekmadienį, 10 
v.r., už a.a. Marijoną ir Jurgį Skar- 
žinskus, 11 v.r. — už a.a. Algirdą Vė- 
lyvį.' Wasagoje spalio 12. sekmadienį, 
10 v.r. Mišios už a.a. Zigmą ir Rai
mundą Laurinavičius, 11 v.r. — už 
a.a. Valentiną ir Praną Kausteklius.,

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos Padėkos šventės sa

vaitgalyje: Toronte — 9.45 v.r. su 
šv. Komunija, Hamiltone — 2 v.p.p. 
latvių šventovėje, 18 Victoria Ave. 
S., taip pat su šv. Komunija.

— S.m. spalio 19 d. tuoj po pamal
dų Toronto Lietuvių Namuose įvyks 
Padėkos šventės pietūs. Giedos cho
ras.

Lietuvių Namų žinios
— LN valydba paskyrė A. Grei- 

čiūnaitė $160 pašalpą Augštesniųjų 
Lituanistinių Kursų metiniam mo
kesčiui apmokėti.

— Bilietai į metinį LN koncertą 
ir šokius, lapkričio 15 d. jau parduo
dami raštinėje ir sekmadienių po
pietėse. Kaina: suaugusiems $5, pen
sininkams $4, studentams $3.

— Sekmadienių popiečių šeiminin
kei J.. Bubulienei pasitraukus iš savo 
pareigų, į jos vietą pakviesta Elena 
Juknienė. LN valdyba reiškia nuo
širdžią padėką buvusiai šeimininkei 
Joanai Bublienei už jos malonų pa
tarnavimą popiečių svečiams.

— LN šachmatininkų klubo meti
niame susirinkime rugsėjo 28 d. iš
rinkta valdyba: pirm. V. Genčius, 
vicepirm. R. Vaičaitis, sekr. ir ižd. 
A. Galinaitis, nariai A. Kuzmarskis 
ir L Jurcevičius. Nutarta dalyvauti 
Hamiltono lietuvių šachmatininkų 
turnyre spalio 11 d. ir rengti baltie- 
čiu turnyrą lapkričio 8-9 d.d. LN.

— Rugsėjo 28, sekmadienio popie
tėje, pietus gamino nauja šeiminin
kė E. Juknienė. Dalyvavo per 250. 
Svečių knygoje pasirašė: A. Gerdžiū- 
nas iš Anglijos, broliai Kižiai iš Kle- 
velando, R. Žitkauskas, R. Siaučiulis 
ir L. Markauskas iš Montrealio, A. J. 
Usvaltai ir J. E. Mačiuliai iš Aylme- 
rio, Ont., E. Rosokienė ir E. J. Rugie
niai iš Tillsonburgo, Ont.

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių par. skyriaus su
sirinkimas Įvyko spalio 5 d. 
Anapilio salėje. Susirinkimas 
pradėtas malda, kurią skaitė p. 
Vitkienė. Sekretorė E. Girėnie- 
nė perskaitė praėjilsio susirin
kimo protokolą. Skyriaus pirm. 
G. Trinkienė padarė, pranešimą 
apie būsimą Dr-jos suvažiavimą 
š. m. lapkričio 22-23 d. d. Mont- 
realyje bei kitus veiklos reika
lus ir riminė, kad keturios na
rės yra sulaukusios 80 metų 
amžiaus, būtent, Marija Berai- 
tienė, Stefanija Jagėlienė, Ona 
Jonaitienė, Monika Jurkšienė ir 
Filomena Kupčiūnienė. Jos bu
vo pagerbtos gėlių Įteikimu. Pa
skaitą apie moterų išsilaisvini
mo sąjūdį ir krikščionės moters, 
vietą gyvenime skaitė naujasis 
skyriaus dvasios vadas klebonas 
kun. J. Staškus. Aptarus eina
muosius reikalus, susirinkimo 
dalyvės ir svečiai buvo pakvies
ti prie vaišių stalo, paruošto 
skyriaus narių. Pasidžiaugta 
dviem naujom narėm, būtent, 
Aleksandra Jonaitiene ir Mari
ja Sinkiene. Skyriuje šiuo metu 
yra apie 70 narių.

A. a. Ona Baliūnienė, duosni 
“T. Žiburių” rėmėja, palaidota 
spalio 4 d. iš Lietuvos Kankinių 
parapijos šventovės lietuvių ka
pinėse, dalyvaujant gausiam bū
riui tautiečių. Laidotuvių pa
maldas laikė kun. J. Staškus, 
kun. A. Stalioraitis ir kun. Pr. 
Gaida. Pamokslą pasakė kun. J. 
Staškus.

E. ir J. Staškevičiai vietoje 
gėlių a. a. Onos Baliūnienės lai
dotuvėms paaukojo “T. Žibu
riams” $20.

A. a. Jurgio Račio atminimui 
Jonas Masionis “T. Žiburiams” 
paaukojo $20.

A. a. kun. Kazys Malakaus
kas, torontietės Teresės Tamo
šauskienės brolis, mirė š. m. 
rugsėjo 27 d. Crescent City, Ka
lifornijoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio 5 tretininkai minėjo Sv. 

Pranciškaus šventę per 10 v. Mišias, 
kurias koncelebravo kunigai pranciš
konai —- Aug. Simanavičius, Barna
bas Mikalauskas, Liudas Januška, pa
mokslą sakė kun. B. Pacevičius. Gie
dojo “Volungės” choras, vadovauja
mas D. Viskontienės. Šiose Mišiose 
dalyvavo šeštadieninės “Maironio” 
mokyklos mokytojai ir mokiniai.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
parapijos vaikučiams prasidės lapkri
čio pradžioje.

— Misijų sekmadienis — spalio 
19 d. Bus antra rinkliava misijoms.

— “Dainavos” ansamblis iš Čika
gos atvyksta su kornpoz. A. Jurgučio 
ir A. Kairio veikalu “Čičinskas”, ku
rį suvaidins lapkričio 29 d. Toronte, 
šio pastatymo išlaidoms padengti 
kviečiame į talką mecenatus, kurie 
už $100 gaus du bilietus į spektaklį 
ir du bilietus į banketą. Vienam as
meniui — $50. Mecenatais jau tapo 
paaukoję po S100: J. O. Kirvaičiai, 
V. O. Taseckai, C. B. Joniai.

— Tretininkų konferencijoje, įvy
kusioje spalio 5 d., kalbą pasakė 
kun. Iz. Grigaitis. Pagerbta tretinin
kė Uršulė Petkūnienė, kuri šiuo me
tu yra Šv. Juozapo ligoninėje, jos 
100 metų amžiaus sukakties proga, 
įteikiant gintarinį rožinį.

— Parapijai aukojo: M. M. Šel
miai $100, P. Kirstukas $50. Parapi
jos skoloms mokėti aukojo: J. B. Ce- 
pukai $200, A. A. Ketvirčiai $50, G. 
P. Dagiai $40, R. L. Kunnapuu $40; 
po $20: J. Vaičeliūnuas, J. R. Zoniai, 
O. Pranckflnienė; $10: B. A. Cham- 
sitziai; vietnamiečių šalpai — J. J. 
Vakarčiai $100.

— Kun. P. Vaseris, atvykęs iš 
Australijos, lankėsi mūsų parapijo
je.

— Mišios šeštadienį, 8 v. už Ste
poną Juodikaitį, užpr. J. Juodikaitie- 
nė, 8.30 prašant Dievo palaimos 
Aleksandrui ir Aleksiejui, užpr. M. 
Pečiulienė, 9 v. už Jurgį Smolskį, 
užpr. J. Smolskienė, 9.20 už Antaną 
Judvytį, užpr. O. Dapkienė: sekma
dienį 8 v. už Antaną ir Aušrą Sapi- 
jonius, užpr. T. Balnienė, 9 v. už 
Juozą Aadams, užpr. V. M. Indris, 
10 v. už Vaclovą Kerulj, užpr. žmona, 
11.30 už parapiją, 7 v.v. už Juozą Na. 
vieką, užpr. K. B. Čepaičiai.

NESENIAI IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS per Suomiją pabė
gės rezistentas ir buvęs kalinys 
Vladas Šakalys padarys praneši
mą lietuviu visuomenei spalio 
9. ketvirtadienį, 7.30 v. v., di
džiojoje Prisikėlimo salėje. Pra
nešimą rengia ir visus dalyvauti 
kviečia KLB Toronto apylinkės 
valdyba, primindama, kad bus 
renkamos aukos naujajam atbė- 
gėliui paremti.

Padėkos savaitgali, spalio 11, 
Maironio mokykloje pamokų 
nebus. Mokiniai renkasi pamo
koms spalio 18 d. įprastu laiku.

Mokyklos vedėjas
Lietuvių Filatelistų Draugi

jos valdyba spalio 11, šeštadie
ni, 2 v. p. p. kviečia jaunųjų na
rių pasitarimą Lietuvių Namų 
posėdžių kambaryje. Tą pačią 
dieną, 3 v. p. p., ten pat įvyks 
metinis filatelistų draugijos na
rių susirinkimas, kuriame bus 
renkama nauja valdyba.

Estų, latvių ir lietuvių susiti
kimo diena — spalio 18, šešta
dienį, nuo 1.3'0 v. p. p. Latvių 
Kultūros Centre. Numatyta pla
ti kultūrinė programa su paskai
tomis ir simpoziumu. Bus gvil
denamos visiems aktualios te
mos. Paskaitininku tarpe iš lie
tuvių bus prof. R. Vaštokas, Nu
matyta ir pramoginė dalis. 
Smulkiau žiūr. skelbime.

Kanados Lietuvių Fondas lap 
kričio 8, šeštadienį, Toronto 
Lietuvių Namų salėje rengia 
koncertą ir balių, norėdamas 
paminėti surinkimą 400,000 dol. 
kapitalo, kuris ugdomas būsi
mai nepriklausomai Lietuvai, o 
iš jo palūkanų remiamas išeivi
jos lietuvių švietimas, kultūra 
ir kitokia lietuviška veikla.

Rašytojo Juozo Kralikausko 
pagerbtuvės rengiamos lapkri
čio 9, sekmadienį, 5 v. p. p., Pri
sikėlimo salėje. Pritaikytą me
ninę programą atliks “Aukuro” 
dainos vienetas-sekstetas. Apie 
sukaktuvininko kūrybą kalbės 
rašytojas Jurgis Jankus iš Ro- 
česterio. Po meninės programos 
— vakarienė. Pakvietimai gau
nami pas rengėjų komiteto na
rius ir pas J. R. Simanavičių tel. 
275-3134.

Lietuvos kariuomenės metinė 
sukaktis bus minima lapkričio 
19 d. Toronto Lietuvių Namuo
se. Rengia KLB Toronto apylin
kės valdyba. I

HIGH PARK RAJONE išnuomojami 
du kambariai, virtuvė ir prausykla. 
Skambinti tel. 532-8224 Toronte.

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

komitetas maloniai kviečia 
b jus atsilankyti į
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S Toronto moksleivių ateitininkų tėvų

Havajų

ĮĖJIMAS — 
$5 asmeniui, 
$3 moksleiviams

£980 m. spalio 18, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St. 
MENINĘ PROGRAMĄ atliks dainos vienetas "Volungė", vadovaujamas 
D. Viskontienės. Veiks šiltas bufetas, bus loterija, gros gera muzika. 
Laukiame visų dėmesio ir paramos jaunimui! Rengėjai

Toronto Lietuvių
Namų nariams

Pranešame, kad Lietuvių Namų narių 
SUSIRINKIMAS įvyks 1980 m. spalio 19, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių Namuose,

Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor Street West

-

►

<

<

Susirinkimo darbotvarkė
d. statybos komiteto koordinatoriaus 
Diskusijos dėl pranešimų
Einamieji reikalai ir sumanymai 
Susirinkimo uždarymas

► 1. Susirinkimo atidarymas
2. Valdybos pranešimai:

a. pirmininko,
b. iždininko,
c. visuomeninės veiklos 

koordinatoriaus.

■

Praneša ir visus narius dalyvauti kviečia — 
LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA \

Spalio 26, sekmadienį, 4 v.p.p.
N. Pradėtosios Marijos 
seselėms remti būrelis 
maloniai kviečia visus 

atsilankyti j įtonceBTA
PROGRAMĄ ATLIKS 
SVEČIAI IŠ AMERIKOS: 
solistė 
ONA PLIUŠKONIENĖ 
akompaniatorius 
VYTAUTAS 
MARIJOŠIUS

Prisikėlimo parapijos salėje
BILIETAI gaunami pas seseles ir ponias Kaina asmeniui — S12.00, 
Br. Pabedinskienę — Prisikėlimo parapijoj, pensininkams ir
S. Aušrotienę — Anapilyje. studentams — $10.00.

Toronto Lietuvių Namai maloniai 
iš arti ir

kviečia mielus tautiečius 
toli atsilankyti j ŠAUNŲ

PROGRAMOJE: HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS 
muziko JONO GOVĖDO.

lapkričio 15, 
šeštadienį, 
6.30 v. vakaro, 
Karaliaus 
Mindaugo 
menėje, 
1573 Bloor St. W., 
Toronte
AIDAS", vadovaujamas

Koncerto pradžia — T valandą vakaro.
šaltas bufetas, baras ir kitos staigmenos. Gros populiarus orkestras, 
suaugusiems — $5.00, studentams — $4.00, pensininkams — $3.00. Vietos

Šiltas ir
įėjimas:
rezervuojamos. Bilietai gaunami LN raštinėje ar per sekmadienių popietes.

LN visuomeninės veiklos koordinacinis komitetas

Aniceta ir Kazimieras Apera
vičiai spalio 4 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose atšventė 50 
metų vedybinę sukaktį. Ta pro
ga Mišias atnašavo kun. J. Staš
kus, kun. Aug. Simanavičius, 
OFM. ir kun. B. Pacevičius. Su
kaktuvininkus prie altoriaus pa
lydėjo dukra Vida Paškuvienė 
su savo sūnumi. Pamokslą pasa
kė kun. J. Staškus. Giedojo sol. 
V. Žiemelytė ir J. R. Simanavi
čius. Pagerbtuvės įvyko Prisikė
limo Parodų salėje. Sukaktuvi
ninkus sveikino gen. konsulas 
dr. J. žmuidzinas, kūrėjai-sava- 
noriai (K. Apernavičius yra kū
rė j as-savan oris, Lietuvos ka
riuomenės majoras, Kanadoje 
dirbo kaip inžinierius), p. Sta
niulis iš Detroito, dr. A. Pacevi
čius — Kanados L. Fondo tary
bos pirm, ir kiti. Sukaktuvinin
kai gavo daug dovanų, kurių 
viena buvo bendra, įteikta dr. 
A. Lukienės ir J. Pacevičienės. 
Padėkos žodį tarė K. Aperavi- 
čius iškilmės dalyviams, kurių 
buvo apie 130. Visą iškilmę gra
žiai paruošė ir jai vadovavo duk
ra Vida Paškuvienė, talkinama 
šeimos narių ir kitų artimųjų.

Estų savaitraštis “Meie Elu” 
(Mūsų Gyvenimas) 1980 m. 40 
nr. išspausdino ilgą aprašymą 
estų grupės kelionės pas daili
ninkus Tamošaičius Kingstone, 
Ont. Pridėta ir grupės nuotrau
ka.

Baltieiių 
susitikimo diena
spalio 18, šeštadienį, nuo 1.30 v.p.p., 

Toronto Latvių Kultūros Centre
(4 Credit Union Dr. ).

Rengia Baltistikai Puoselėti Draugija (Association 
for Advancement of Baltic Studies).

PROGRAMOJE (anglų kalba) - paskaitos, svarsty bos, 
šokiai (nuo 7.30 v.v.). Dalyvaus žymūs estų, latvių ir 

lietuvių akademikai.
Lietuviai, ypač jaunos šeimos, kviečiami- gausiai daly
vauti ir domėtis tautinio išlikimo klausimais. Jaunos 
šeimos galės nemokamai palikti savo vaikus specialiame 
globos kambaryje. Šokiams gros estų orkestras.

BILIETO KAINA (įskaitant paskaitas, vakarienę ir šokius) — 
$25 asmeniui, S15 studentui, $5 studentui tik už paskaitas. Bilie
tai gaunami “Paramoje”, Lietuvių Namuose, Anapilio knygyne 
ir pas'Antoniją Petrulienę tel. 1-85.9-4618.

AUGŠTOS ŠILDYMO KAINOS! 
šalta žiema, mes turime pūkus už
kloti jums. Lietuvio b-vė parduoda- 
pūkines antklodes (kaldras). Užsa
kyti tel. 787-8378 Toronte.

3.
4.
5.

SS MONTREAL1®
Operos vakaras Aušros Vartų pa

rapijos salėje rugsėjo 27 d. buvo 
ypatingai gražus. Koncertas buvo 
ruošiamas Marijos paveikslo atstaty
mui. Jį finansavo Remy Martin’s Co. 
Jos pirm. Mr. Raymont Millele tarė 
trumpą įvadinį žodį. Sol. Gina Cap- 
kauskienė pristatė Operos kolekty
vo dalyvius savo kolegas, su kuriais 
daug metų koncertavo Montrealyje 
ir plačioje Kvebeko provincijoje. Tai 
Jolanda Dulude — sopranas, Vilma 
Tripiletti — mezzosopranas, Guy Pi
che — tenoras, Jacques Pratt — ba
ritonas, Pauline Carbonneau — 
akompaniatorė.

Pirmiausia dainavo kiekvienas so
listas atskirai, po to visus labai ma
loniai nuteikė duetai, kvartetai ir so
listų kolektyvas. Jie atliko įvairių 
operų ištraukas. Koncertą solistai 
baigė F. Schuberto “Avė Maria”.

Publika, atsidėkodama, solistams 
už tokį gražų koncertą, palydėjo il
gais ir smarkiais plojimais. Rengė
jai juos papuošė gėlių puokštėmis.

Po koncerto mūsų miela Gina pra
bilo: “Šitas koncertas skirtas Marijos 
garbei, kad ji vėl puoštų mūsų Auš
ros Vartų šventovę.” Klebonas kun. 
J. Kubilius nuoširdžiu žodžiu padė
ką išreiškė solistams, Remy Martin 
bendrovei, jos pirmininkui ir visiems 
dalyviams.

Tokio gražaus koncerto turbūt ne
turėjo neiviena lietuvių kolonija. 
Mums, lietuviams, ypač malonu, kad 
sol. Gina Capkauskienė buvo “kul
minacinis punktas”. Ji balso stipru
mu.ir augštumu padangėmis skrajo
jo.

M. Kasperavičienė, su padėjėjomis 
paruošė puikias -ir skanias vaišes. Pa
sisotinę galėjo, kas norėjo, ir pašok
ti.

Remy Martin bendrovės paaukotą 
didelį butelį, kurios kaina — 112 
dol., laimėjo viešnia iš Bostono Ona 
Stankūnaitė-Vilėniškienė. Ji to ir 
verta, nes ilgesnį laiką gyvendama 
Monteralyje, savo darbu labai daug 
padėjo Aušros Vartų parapijai.

Koncerte dalyvavo apie 250 asme
nų, įskaitant kviestinius svečius.

Galėjo būti žymiai daugiau, nes 
buvo ir tuščių vietų. A. A.

KLB Montrealio apylinkės valdyba 
rugsėjo 11 d. susirinko posėdžiui ir 
svarstė daugelį su B-nės veikla susi
jusių klausimų, būtent, krašto ta
rybos suvažiavimo priėmimas, dail. 
Tamošaičių knygos “Lithuanian Na
tional Costume” sutiktuvės, apylin
kės valdybos rinkimai, Vasario 16 
minėjimas, lietuvių archyvo Otavoje 
reikalai, Kanados Lietuvių Fondo, 
Tautos Fondo ir Šalpos Fondo rei
kalai, teisinė ir finansinė “Baltijos” 
stovyklavietės padėtis.

Kultūrinės komisijos atstovas P. 
Adamonis plačiau aptarė lituanisti
nės mokyklos padėtį, konstatuoda

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
IfrtJ Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

. — IflūNTHEfflJŪ UETUWLl
L1TZLS HREDJTŪ Ul^Ufl
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas ............ 6% Asmenines nuo ....................... 16%
Taupomąsias s-tas 9.75 % Nekiln. turto nuo ................ .....13%
Pensijų planas 10.5% Čekių kredito ......................... 18%
Term. ind. 1 m. ............... 11 % Investacines nuo ................... .....15%

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 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.

VASARNAMIS dviejų miegamųjų su 
baldais ir indais Victoria Harbour 
ant Georgian Bay' kranto. Miestelio 
kanalizacija ir vanduo. Kaina $28,750. 
Skambinti tel. 1-705-538-2202 Jonui.

PARDUODAMAS ALYVA APŠIL
DOMAS VASARNAMIS 24’x26’ dy. 
džio, dviejų miegamųjų su baldais ir 
indais Victoria Harbour, ant Geor
gian Bay kranto. Miestelio kanaliza
cija ir vanduo. Perkant spalio mėne
sį kaina $27,500. Skambinti telefonu 
1-705-538-2202 Jonui.

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

PARDUODAMA:
1. Erdvus vienaaugštis Mississau

goje, netoli Anapilio; gražus kiemas; 
maudymosi baseinas; norima kaina 
$89,000.

2. Gerame Oakvillės rajone — 3-jų 
miegamųjų namas; didelis kiemas, 
gilus maudymosi baseinas. Prašoma 
$82,000, skambinti VACIUI ŽIŽIUI 
232-1990 arba 233-3323 Prano Ba- 

mas vis mažėjantį mokinių skaičių. 
Finansinis mokyklos stovis yra ge
ras.

Posėdy paaiškėjo, kad KL Bend- 
roumenės tarybos XI sesija įvyks 
Montrealy AV par. salėse š.m. lap
kričio 1-2 d.d. Lapkričio 1 d. ten pat 
bus dail. Tamošaičių knygos sutiktu
vės ir tautinių drabužių paroda, ku
riuos modeliuos mergaitės.

Tą pačią dieną vakare ruošiamas 
sesijos dalyviams priėmimas-balius, 
į kurį lietuvių visuomenė kviečiama 
atsilankyti.

Visuotinis KLB apylinkės susirin
kimas įvyks š.m. gruodžio .14 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje. A. J.

Lietuvių pensininkų klubas “Rū
ta” rūpestingai ruošiasi prieškalėdi
niam bazarui. Kiekvienais metais 
savo turtingumu ,ir įvairumu baza- 
ras sutraukia šimtus žmonių ne tik 
lietuvių bet ir kitataučių. Atsilanko 
ir viešosios gerovės ministerijos at
stovai bei aktyviai dalyvauja įvairio
se loterijose. Bazaro atidarymas — 
spalio 24, penktadienį, 5 v.p.p.

Spalio 24-25 d.d. laukiame jūsų su 
draugais ir pažįstamais Aušros Vartų 
parapijos salėje. A. A.

Naujam Aušros Vartų Marijos pa- 
veikslui-freskai aukos tebeplaukia 
Jau surinkta $7.000. Kiek tas pa
veikslas kainuos, dar tiksliai nežino
ma, bet manoma, kad gali kainuoti 
iki $20.000. Yra išstatyti keturi pa
veikslo modeliai. Laukiama tautie
čių pasisakymo kuris jų būtų tinka
miausias. Pradedama tartis su daili
ninkais dėl projekto įvykdymo.

Metinė Aušros Vartų parapijos va
karienė — lapkričio 8, šeštadienį, 
savoje salėje. Ta proga bus ir loteri
ja. Bilietai jau išsiuntinėjami.

Mirė a.a. Albinas Snapkauskas rug
sėjo 23 d. Palaidotas iš Aušros Vartų 
šventovės. Paliko liūdinčią žmoną 
Petronėlę Kerevičiūtę, vaikus, Albi
ną, Marytę, Bronių, Danutę, Laimu
tę, Vitalį, Gediminą ir daug giminių.

Ligoniai. Royal Victoria ligoninėje 
padaryta operacija p. Mylienei. Reddi 
Memorial ligoninėje serga p. Bu
kauskas.

Metinė ateitininkų šventė šiais 
metais ypač gražiai praėjo. Prie jos 
sėkmingumo bei iškilmingumo daug 
prisidėjo dalyvavimas Ateitininkų 
Federacijos vado J. B. Laučkos iš 
Vašingtono ir seselės Ignės iš To
ronto. K.

RENKU
senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles, ir 
kitą lietuviška medžiagą.

P. ADAMONIS
722-3545 (Montrealyje)

ESU NAŠLĖ. Noriu susipažinti su 
geru vyru našliu. Gyvenu Kanadoje. 
Rašyti “Tėviškės Žiburių” adresu, 
ant voko aiškiai pažymint “Našlei”.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis'skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas Į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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


