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Pokario metais visas pasaulis kalbėjo apie karo pabė
gėlius, nes tai buvo pasaulinio masto reiškinys. Šiandieną
apie juos nebekalbama plačiu mastu, nes tokių pabėgėlių
atsiranda tiktai viename kitame krašte, kur suliepžioja
karas. Mūsų išeivijoje atsirado savotiškas reiškinys, būtent,
jaunieji pabėgėliai, kurie mažai pastebimi, bet jie gausė
ja ir kelia susirūpinimą. Kas jie ir nuo ko jie bėga? Tai
tas mūsų jaunimas, kuris traukiasi nuo lietuviškos bend
ruomenės. Jo yra dvi rūšys: tas, kuris iš mažens neįauga
lietuvių bendruomenėn, ir tas, kuris įžengęs į savo tau. tiečių eiles, pabėga iš jų. Pirmosios rūšies jaunuoliai-ės
dažnai lieka nuošaliai nuo lietuvių bendruomenės dėlto,
kad su tėvais gyvena nuošaliose vietovėse, neturi progos
dalyvauti lietuvių gyvenime, negali lankyti lietuviškos mo
kyklos. Jie susvetimėja ir žiūri į lietuvius kaip nesavus
žmones. Jiems daug artimesni pasidaro kitataučiai, su ku
riais artimai draugauja. Būna ir tokių atvejų, kai tėvai
sąmoningai laikosi nuošaliai nuo lietuvių bendruomenės ir
savo vaikų neleidžia į lietuvišką mokyklą, lietuviškas or
ganizacijas, nemoko lietuvių kalbos, stengiasi patys su
vaikais kalbėti angliškai ar kita kuria gyvenamo krašto
Jauni Amerikos lietuviai, demonstravę prie Sov. Sąjungos ambasados Vašingtone, buvo policijos suimti, bet greitai
kalba. Tuo būdu ne tik vaikai, bet ir tėvai tampa lietuvių
paleisti. Teismas visus išteisino, išskyrus tris'— kun. K. Pugevičių, R. Stirbj ir M. Aisti, kuriuos nubaudė po vieną
bendruomenės pabėgėliais-dezertyrais.
dieną kalėjimo, bet užskaitė suėmimo dieną. Nuotraukoje buvę keli demonstrantai pas kongreso narį Ch. Dougherty.
NTRA pabėgėlių rūšis ateina iš lietuviškoje veikloje
Iš kairės: D. Vaičiulaitytė, kun. K. Pugevičius, J. Bobelis, Ch. Dougherty
Nuotr. A. Bagdonavičiūtės
dalyvaujančių ar dalyvavusių. Tai jaunuoliai-lės, pa
niekę tam tikrą tautinio sąmoningumo laipsnį, bet
PRANEŠIMAS IŠ ROMOS
dar pilnai nesupratę lietuviškosios veiklos svarbumo. Jie
dar nepagalvoja, kad jų lietuviškumas yra gyvybinės reikš
mės išeivijos gyvenimui ir lietuvių tautos ateičiai. Svar
biausiu dalyku jie laiko profesinę karjerą, nes, norint ko
nors augštesnio pasiekti, reikia įtempti visas jėgas. Ir taip
be blogos valios tokie jauni lietuviai dingsta iš savosios
Itališkos, angliškos, prancūziškos spaudos pasisaky ■nai apie Lietuvą
bendruomenės veiklos. Per eilę metų jie įsistiprina savo
profesijose, pakyla ekonomiškai, bet palengva atitrūksta
P. JATULIS
ma: “Lietuvių tauta eina toliau lietuviais, kurie reikalavo, kad
nuo lietuvių. Užimti savo profesijos darbais, jie neranda
tragišku ir skausmingu keliu, rusai grįžtų namo. Rašoma apie
laiko dalyvauti lietuvių renginiuose, kurie, be to, jiems
Romos dienraštis “Secolo d’- liudydama savo tikėjimą, reli 1979 m. rugpjūčio mėn. 45-kių
pasidaro ir neįdomūs, nes neišplaukia iš jų pasaulio. Tuo
Italia” specialioje laidoje 1980. ginę bei kultūrinę sąmonę. Iš pasirašytą dokumentą, rei
būdu nejučiomis jie pabėga iš lietuvių bendruomenės, apVIII. 30 išspausdino Gennaro sovietų valdžios puąės vis tęsia kalaujantį, kad sovietų valdžia
„5, siriboja siaurais draugų rateliai ir susikuria savo^na ų»ulj ,
Mulgieri straipsni “Tik vienu ti mi persekiojim^/kurie buvo panaikintų nelemtą HitlerioTokių pabėgėlių yra jau gana daug. Kadaise buvę jauni
kėjimo ginklu Lietuva drąsiai pagriežtinti, ypač besiruošiant Stalino sandėrį, kuriuo buvo
veikėjai lietuvių eilėse nebesirodo. Būdinga ir tai, kad
stoja prieš sovietini komuniz olimpiadai. . . Toje dramatiško leista panaikinti Lietuvos, Lat
šiuo keliu pasuka net buvę veiklūs jauni studentai. Išsikė
mą”. Įdėtos dvi nuotraukos: Ni- je padėtyje lietuviai jaučia rei vijos ir Estijos nepriklausomy
lę studijuoti į kitą miestą, jie nutraukia ryšius su savo
iolės Sadūnaitės, kuri laikoma kalą, kad būtų lydimi viso bę. ,
organizacija, o naujoje vietoje j lietuvišką veiklą nesijunšviesiu lietuvių rezistencijos pa krikščionių pasaulio malda ir
Pateikiamos trumpos biogra
gia. Vieni neturi laiko, kiti jaučiasi svetimi, neranda drau
vyzdžiu, vyskupo J. Steponavi bendravimu. Štai kodėl ir pa fijos neseniai suimtų sąžinės ko
gų ir t.t. Ir taip jie įsijunga pabėgėlių eilėsna.
čiaus (jis laikomas kardinolu prastos, kuklios iniciatyvos lie votojų: Jono Petkevičiaus, Me
“in pectore”) ir vysk. V. Slad tuvių tautos širdyje yra atjau- čislovo Jurevičiaus, Povilo Pe
AI gana grėsmingas reiškinys. Džiaugiamės mokyk
kevičiaus, kurie jau 20 metų čiamos giliai kaip ženklas bend čeliūno, Justo Gimbuto, Juliaus
lomis, esamomis lietuvių jaunimo organizacijomis,
be
teismo ištremti iš savo vys ro žygio ir stebuklo tautai. Sasnausko, Vytauto Skuodžio,
bet ir jų eilės negali sukliudyti pabėgėlių. Neabejoti
kupijų.
Gražus buvo katalikų airių užsi Antano Terlecko, Arvydo Čekanai reikia specialios iniciatyvos bei dėmesio šiai problemai
Lenkijoje
streikam
vykstant,
mojimas sukalbėti milijoną Ro- navičiaus.
spręsti. Žvelgiant į pirmosios rūšies pabėgėlius, aiškiai ma
rašo
straipsnio
autorius,
nerei

žinių
už persekiojamą K. Bend
Cituojama iš Nijolės Sadū
tyti, kad jų nutolimas nuo lietuviškos bendruomenės, pra
kia užmiršti ir kitų tautų, ku riją ir pamirštuosius Kristaus naitės gilios dvasios laiškų:
dėtas vaikystėje, yra gana gilus ir nelengvai nugalimas.
rios Rytų režimo slegiamos kas didvyrius Lietuvoje. Tuo tiks “Lietuvių posakis taria: jei no
Visdėlto ir čia atsiranda asmenų, kurie patys randa kelią
dien tyliai kovoja su aršiu prie lu įvairiose Airijos šventovėse ri būti laimingas, nešk laimę ki
atgal į lietuvių bendruomenę. Reti tai atvejai, bet jų yra.
šu,
kuris., jas nori geležimi ap buvo laikomos specialios pamal tiems, o ji paslaptingu būdu
Tada, kai jaunuolis ar jaunuolė subręsta tiek, kad pradeda
kaustyti visam laikui. Tose Ry dos ir ruošiamos procesijos, grįš į tave”. Taip pat cituojami
jieškoti savo tapatybės šaknų, palengva atranda kelią į
tų tautose viltis nėra mirusi; ji kalbant Rožinį. Arba vėl Ciu lietuvių kankinių Petro Plumlietuvišką bendruomenę, o per ją — j lietuvių tautą. Žy
kasdien maitinama kentėjimais, richo, Šveicarijoje, seserų pran- pos ir Vlado Lapienio laiškai.
miai geresnių rezultatų galima tikėtis iš antrosios rūšies
skausmais ir teisingumo reika ciškiečių užmojis surengti mal
Žurnalo pabaigoje pateikia
pabėgėlių. Jų nutolimas nuo lietuviškos bendruomenės nė
laujančiais šauksmais, kad būtų dos dieną už Lietuvą. Perpildy mi trys dokumentai iš “LKB
ra toks gilus. Jų ir lietuvių kalbos mokėjimas būna visai
leista gyventi žmogiškai ir lais toje šventovėje apeigų metu Kronikos”: 1. laiškas, siųstas
neblogas, trūksta tiktai ryšio su lietuviška veikla. Patys to
vai.
buvo skaitomos maldos iš pa UNESCO organizacijai apie vai
ryšio jie nejieško, bet jei atsirastų iniciatyva iš kitų ryši
Lietuva yra viena tų žemių, garsėjusios knygelės ‘Marija, kų teisių pažeidimus Lietuvoje,
ninkų, galimas dalykas, dalykas, galėtų naujai įjungti pa
rašo autorius, kurioje yra gyvi gelbėk mus’, kurią parašė ke 2. Tikinčiųjų Teisėm Ginti Ka
bėgėlį į lietuvišką bendruomenę. Dėlto aktyviosios lietuvių
nuoširdaus religingumo gaivi lios lietuvaitės merginos, de talikų Komiteto laiškas Lietu
veiklos jėgos turėtų atkreipti dėmesį į tokių pabėgėlių
nami idealai, sovietų nuolat portuotos Sibire. Buvo gieda vos TSR vyriausiai ministerių
grąžinimą. Čia nemažai galėtų pasitarnauti ypač jaunimo
puolami. Žemdirbiai, darbinin mos šventos lietuviškos gies tarybai dėl maldynų ir katekiz
organizacijos, dainų bei šokių sambūriai. Jie turėtų imtis
kai, studentai ir kiti nuolatos mės ir skaitoma religinė poezi mo, 3. katalikų lietuvių laiškas
iniciatyvos kviesti į savo eiles nuošaliai stovinčius pabė
kovoja su sovietų policija, kuri' ja”.
popiežiui, užtariantis sovietų
gėlius, įjungti savo veiklon ir tuo būdu laimėti juos lietu
juos siekia pajungti sistemai.
“Didžiausias džiaugsmas bu ištremtą Andriejų Sacharovą į
vių bendruomenei.
Jie turi kęsti provokacijas, me vo lietuviams, — rašo žurnalas, Gorki. Žurnale įdėta didelė
lagystes ir visokius priekaištus. — patirti, kad juos myli popie kun. Jono Kaunecko, Tikinčių
Apie Lietuvos tikinčiųjų per žius, kuris savo trumpais pa jų Teisėm Ginti Katalikų Ko
sekiojimus informuoja “Elta- reiškimais kreipia dėmesį į lie miteto nario, nuotrauka.
KANADOS ĮVYKIAI
Press” — rašo autorius. Straips tuvių tautą, pvz. lietuvišku ve
Tarptautinėje spaudoje
nyje pateikiama visa eilė pa lykiniu sveikinimu: ‘Linkiu Ve
Romoje anglų kalba leidžia
vyzdžių iš “LKB Kronikos” apie lykų vilties ir palaimos Kristu
'religijos priespauda, apie psi je’. Tai buvo priimta su dide mas dienraštis “International
1981 metus kanadiečiai suti nepatenkinta gaunamomis kai chologinį terorizavimą mokyk liu dvasios pakilimu. Be to, lan Daily News” 1980 m. gruodžio
ko su pabrangusiu benzinu ir nomis, savo naftos tiekimą pa lose ir apie dideli skaičių lietu kydamasis Vatikano radijo įs 9 d. laidoje išspausdino straips
namų šildymui skirta alyva. Šį laipsniui sumažins 180.000 sta vių kalinių, kenčiančių už savo taigoje, šv. Tėvas ilgai sustojo nį “Lithuanian makes the great
pabranginimą atnešė pernai pa tinių.
tautai laisvės troškimą. Patei lietuvių redakcijoje, gyvai do escape”. Čia smulkiai pasakoja
tvirtintas min. pirm. P. E. Tru
kiamos kaikurių lietuviu sąži mėdamasis jos veikla ir Lietu ma, kaip lietuvis, kovotojas už
Britų
Kolumbiją
Kalėdų
lai

deau vyriausybės biudžetas. Juo kotarpyje nusiaubė rekordinio nės kalinių biografijos bei laiš vos Bendrijos problemomis. žmogaus teises, optikas Vladas
$2.50 buvo padidinta kaina naf
kai iš kalėjimų.
Kai jam buvo išreikšta Lietu Šakalys dramatiškai per Suomi
tos statinei. Iš šios sumos $1 stiprumo lietus, sukeldamas
Minėtas straipsnis baigiamas vos katalikų viltis, kad jis vie ją pabėgo į Švediją.
potvynius
pietvakarinėje
šios
tenka naftos bendrovėms bei ją
“Magistere — Information”,
šiais žodžiais: “Vėl klausimas: ną dieną galėtų pabučiuoti ir
tiekiančioms provincijoms, o li provincijos dalyje, padaryda kaip Vakarai reaguoja prieš tą Lietuvos žemę, popiežius atsa Prancūzijoje leidžiamas biule
daug žalos keliams ir gele
kusioji dalis — Kanados iždui, mas
brutalumą ir žiaurumus? Dažnai kė: ‘Tai yra ir mano troškimas’. tenis, aprašo Vengrijos primo
kuriam tenka padengti įveža žinkeliams. Rūpestį sudaro il jie simuliuoja, beveik visuomet Lietuviai džiaugiasi, kad Vati kard. Lekai apsilankymą Lietu
mos užsienietiškos naftos augš- giau trunkantis pažeistų gele ignoruoja. Tai vis Vakarų klai kano radijas kiekvieną pirmą voje, kai prie Kauno katedros
tesnes kainas. Nuo š.m. sausio žinkelio linijų atstatymas, ga dos, apie kurias aiškiai kalba mėnesio sekmadienį perduoda minia užtraukė “Lietuva bran
1 d. galionas benzino pabrango lintis sumažinti kviečių ekspor Solženicinas. Pagalvokite apie lietuviškai laikomas šv. Mišias.” gi, mano tėvyne”. Maskva norė
Iš prerijos provincijų kvie
8.6 cento, galionas alyvos — tą.
jusi vengrų kardinolui parodyti,
į Vankuverį kas savaitę at tai. kad didelę dali kentėjimų
Kronikinės žinios
7.7 cento. Dar vienas benzino čius
kad Lietuvoj esanti religijos
neša
komunistų
versijoje
esan

Toliau “Russia Cristiana” laisvė, nors Vilniaus katedra pa
ir alyvos pabrangimas kanadie veždavo 2.500-3.000 traukinių čios tautos tik dėl Vakarų dva
vagonų.
Reiškiama
viltis,
kad
čių laukia š.m. liepos 1 d. Pro
sinio sustingimo. Pabuskite, Va žurnale pateikiami įvairūs pra versta galerija, o du ištremtie
blemą Kanadai taipgi sudarys kviečių laukiantiems laivams karai! Pabuskite dėl tų visų, ku nešimai iš “LKB Kronikos” ji vyskupai negalėjo matyti
naftą tiekiančių užsienio šalių pakrauti kurį laiką užteks jau rie kenčia dėl jūsų pačių lais apie tikinčiųjų suėmimus, var svečio kardinolo.
ginimus ir kitokius persekioji
OPEC organizacijos patvirtintas sutelktų atsargų. Dėl potvynio vės!”
gyventojams fi
Griniaus laidotuvės
mus bei žudymus. Čia primena
jos kainų padidinimas, šiemet nukentėjusiems
nansinę
paramą
pažadėjo
pro

Vokietijos
LB “Informaci
Milano
žurnalas
ma apie lietuvius jaunuolius,
Kanadai galintis papildomai kai vincinė vyriausybė.
Milane leidžiamas dvimėnesi- kurie žuvo Afganistane. Primin jos” aprašo įžymaus lietuvių
nuoti $500 milijonų. Pernai Ka
nada kasdien iš užsienio įsivežToronte mirė prof. Marshall nis žurnalas “Russia Cristiana” ta, kad Lietuvos nepriklauso veikėjo dr. Jono Griniaus, mi
davo apie 400.000 statinių naf McLuhan, 69 metų amžiaus, iš 1980 m. 5 nr. išspausdino mybės dieną, Vasario 16, dauge rusio 1980 m. lapkričio 10 d.
tos, o šiemet tas importas gali tiktas antro kraujo išsiliejimo straipsnį apie religijos perse lyje Lietuvos vietovių įvyko su Muenchene, laidotuves. Jis pa(Nukelta į 7-tą psl.)
kiojimą Lietuvoje. Jame rašo- sirėmimai sovietų policijos su
gerokai padidėti, jeigu Alberta,
(Nukelta į 6-tą psl.)
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AŠTRIU PROTESTU AFGANISTANIEČIAI PAMINĖJO SOVIE
TINĖS INVAZIJOS pirmąsias metines. Didžiausia demonstracija,
sutraukusi net 5.000 pabėgėlių iš Afganistano, įvyko prie Sovietų
Sąjungos ambasados Teherane. Demonstrantams pavyko įsiveržti į
ambasados kiemą, išdaužyti jos langus, nutraukti nuo stiebo vėlia
vą, sudeginti kelias Sovietų Sąjungos vėliavas. Tiktai tada, kai am
basadai jau buvo padaryta nemaža žala, atvyko ir demonstrantus
išsklaidė ajatolos R. Chomenio revoliucijos sargai. Indijos sostinė
je New Delhi mažesnę demonstraciją prie sovietų ambasados su
rengė apie 400 afganistaniečių. Jie degino ne tik vėliavas, bet ir
L. Brežnevo iškamšas, kartodami šūkį “Mirtis rusams!” Bado
streiką prie tos ambasados buvo pradėję 80 afganistaniečių. De
monstracijų neišvengė ir komu- •
nistinis prez. B. Karmalo rėži-' mirties bausmę. Busimasis prez.
mas Afganistano sostinėje Ka R. Reaganas jau prieš Kalėdas
bule. Čia jos buvo nukreiptos yra atmetęs įkaitų išpirkimą bi
prieš sovietinį knygyną ir pro lijonais dolerių, kurie tektų kri
pagandos ministeriją. Į de minaliniams nusikaltėliams, su
monstracijas įsijungė ginkluo laužiusiems tarptautinę Vienos
ti Afganistano policininkai ir konvenciją.
kariai. Susišaudyme žuvo trys
Kruvini metai
asmenys, buvo sužeista 15. De
Italiją
tebekankina nesibai
monstrantus nuginklavo ir su
giantys
terorizmo
veiksmai, ku
ėmė vietinė policija, vadovauja
riuos
organizuoja
komunistinės
ma sovietų patarėjų. Pasak
T A S S o pranešimo Maskvoje, raudonosios brigados bei kitos
tie demonstrantai buvo krimi kairiųjų grupės. 1980 m. tero
naliniai nusikaltėliai, apsirengę ristai nužudė 115 italų, o polici
karinėmis Afganistano unifor ja suėmė 1.063 teroristus. Jie
momis. Invazijos metinių proga laikomi dešimtyje ypatinga ap
tik Egipto prez. A. Sadatas tu sauga aprūpintų kalėjimų. Te
rėjo drąsos afganistaniečiams roristai reikalauja, kad tie ka
sukilėliams pasiūlyti priešlėktu lėjimai būtų likviduoti. Savo
vinių ir prieštankinių ginklų. pozicijai sustiprinti jie pagrobė
Diplomatiniai sluogsniai Indi teisėją G. d’Ursą, turintį augšjoje teigia, kad suimtų sukilė tą postą kalėjimų administraci
Premjero A. Forlanio vy
lių apklausinėjimui ir kankini joje.
riausybė
uždarė Asinaros kalė
mams vadovauja KGB specialis
jimą,
bet
teisėjas nebuvo išlais
tai. Kalbama, kad Baghalos pro
vintas.
Tranio
kalėjime, pieti
vincijoje į sukilėlių rankas pa
nėje
Italijoje,
70
teroristų įkai
teko vienas sovietų generolas.
tais
pasigrobė
18
sargų.
Juos iš
Jis buvo nuteistas mirti ir pri
laisvino
pusiau
kariškas
polici
verstas parašyti laišką L. Brež
jos
dalinys
be
gyvybės
aukų.
Į
nevui, kad kovos su sukilėliais
neįmanoma laimėti dėl jai ne šią akciją raudonoji brigada re
agavo policijos gen. E. Galvalapalankių Afganistano kalnų.
gio nužudymu Romoje. Jo lai
dotuvių
proga pasigirdo balsų,
Suvaržymai moterim
kad
Italija
turi grąžinti mir
Sovietų Sąjungoje š.m. sausio ties bausmę.vėlNuolatinė
politinė
1 d. įsigaliojo įstatymas drau
krizė
ir
terorizmas
aiškiai
rodo,
džiantis net 460 sunkiųjų dar
kad
Italijos
neįmanoma
valdyti
bų moterims statybose, chemi
jos ir metalo pramonėje, šiuo te diktatūros.
įstatymu norima padidinti pas Popiežiaus kelionės
taraisiais metais sumažėjusį gi
Popiežius Jonas-Paulius II
mimų skaičių. Uždraustieji dar vasario mėnesį aplankys Japo
bai yra nepakeliami nėščioms niją ir Filipinus. Jis jau mokosi
moterims arba pavojingi gim japonų kalbos, kad bent dalį sa
siančiam kūdikiui.
vo žodžių galėtų pasakyti japo
niškai. Tai bus pirmasis popie
Įkaitų problema
žiaus apsilankymas Japonijoje
Prez. J. Carterio vyriausybė visoje Katalikų Bendrijos isto
per Alžerijos diplomatus Ira rijoje. Tokijo mieste yra numa
nu! nusiuntė paskutinį pasiūly tytas Jono-Pauliaus II sutiki
mą įkaitų išlaisvinimo klausi mas su Japonijos imperatorium
mu. Reikalavimas įnešti į Alže Hirohitu. Pamaldomis Hirosi
rijos bankus $24 bilijonus buvo moje ir Nagasakyje bus prisi
atmestas kaip neįmanomas. Ira- mintos pirmosios atominių bom
nui sutinkama grąžinti $2,5 bi bų aukos, kurių buvo susilaukta
lijono iš JAV užšaldytos Irano apie 200.000. Vėlyvą rudenį pla
sumos ir $3 bilijonus iš sąskai nuojama popiežiaus Jono-Pau
tų amerikiečių užsienio bankuo liaus II kelionė Ispanijon. Sen
se, tačiau pirma turi paleisti sacingai nuskambėjo amerikie
įkaitus. Kartu pabrėžiama, kad čių žurnalo “Newsweek” prane
JAV vyriausybę sausio 20 d. šimas, kad Jonas-Paulius II yra
perims prez. R. Reaganas, tu pasiryžęs atskristi Lenkijon,
rintis pilną laisvę imtis kito jeigu invaziją jon pradėtų So
kių metodų diplomatams išlais vietų Sąjunga.' Esą jis tai pa
vinti. Į šį pasiūlymą Iranas rea reiškė dviem audiencijoje pri
gavo naujais grasinimais įkai imtiem diplomatam. Šią žinią
tus teisti už špionažą pagal savo paneigė paties popiežiaus atsto
įstatymus, leidžiančius net ir vas Vatikane.
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Kunigo ir politiko metinės
Prelato Mykolo Krupavičiaus mirties dešimtmetis

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Klevelando krikščionys de
mokratai 1980 m. gruodžio 14
d. po pamaldų Šv. Jurgio para
pijos salėje suruošė kuklų, bet
turininga a. a. prel. Mykolo
Krupavičiaus 10 metų, mirties
metinių minėjimą. Ir ši kartą,
nežiūrint skelbimų spaudoje
ir per radiją, buvo pasigesta
mūsų šviesuomenės, kuri, kad ir
Įvairių pažiūrų, neturėtų igno
ruoti fakto ar asmens, kurio
darbai neliko be pėdsakų mūsų
gyvenime. Net keista, kad gy
vendami demokratiniame kraš
te ir naudodamiesi visomis de
mokratinės santvarkos privile
gijomis nesugebame Įsisąmo
ninti demokratinio principo: ne
bijoti klausyti skirtingų pažiū
rų, skirtingas pažiūras gerbti,
jei norime, kad ir mūsų pažiū
ros būtų gerbiamos. Jei minėji
mą ruošia krikščionys demokra
tai ir kviečia visuomenę minėji
me dalyvauti, reiškia kreipiasi
ir į kitų pažiūrų asmenis. Ta
čiau nebuvo matyti mūsų “įta
kingų” veidų. . .
Antanas Garka klausytojams
trumpai pristatė pagrindinį kal
bėtoją Algirdą Kasulaitį kaip
asmenį artimiausiai susipažinu
si su Mykolo Krupavičiaus idea
lais ir filosofija. Kalbėtojas ap
tarė pagrindinį M. Krupavi
čiaus asmenybės bruožą — ko
vingumą. Anot paskaitininko,
Krupavičiaus žodis ir gyveni
mas sutapo, žodis tapo veiks
mu. Analizuodamas M. Krupa
vičiaus asmenybės bruožus, jis
rado, kad jo asmenybė, renkant
medžiagą iš jį pažinojusių as
menų, Įgyja naujas spalvas ir
atsiskleidžia naujais niuansais.
Apie velionį savo prisiminimais
su kalbėtoju pasidalino V. Bra
ziulis ir dr. Stasys Jankauskas,
kuris Voroneže turėjo garbę M.
Krupavičių turėti savo mokyto
ju ir kapelionu.
A. Kasulaitis iškėlė M. Kru
pavičių kaip lietuvybės apašta
lą, pateikdamas ištrauką iš jo
testamento, kuriame jis pra
šo, kad jo krūtinę ir akis už
bertų “Lietuvos žemele”, o ant
paminklo įrašytų: “Lietuvi, te
būnie tau pirmaisiais tėvas ir
motina, bet virš jų tebūnie tau
tavo tėvynė Lietuva.”
Savo knygoje “Lietuviškoji
išeivija” M. K. išsamiai ir gi
liai pasisakė tautinės ištikimy
bės, patriotizmo, kultūros, nutautimo ir kultūrinio puoselėji
mo klausimais. Jis dalinosi su
mumis išeivio rūpesčiais. Jam
Lietuva buvo “brangesnė už vi
sus džiaugsmus”. Jam tėvynė
yra Dievo kūrinys, antgamtinės
tvarkos, dalis, augščiausias že
miškas gėris. Patriotizmas M.
K. nebuvęs tik filosofinė sis
tema, o moralinis asmens san
tykis su savo visuomene, tauta
ir tėvyne. Priklausymas tautai
yra moralinė pareiga. Gimto
sios kalbos vertinimas, jos var

tojimas ir mokėjimas yra pa
grindinė žmogaus pareiga.
Kalbėtojas pabrėžė, kad M.
K. gyvenime buvo tiesiakalbis,
rūstokas ir didelis realistas.
Kalbėdamas apie Lietuvą ir jos
reikalus, visada švelnėjo, keis
damas toną ir kalbos būdą, pa
čią Lietuvą vadindamas Lietu
vėle. Mylėdamas savo tėvynę,
jis akylai sekė savo bendrataučių ydas, klaidas, prieš jas ašt
riai pasisakydamas. Jis primyg
tinai reikalavo, kad būtų krei
piamas dėmesys į tinkamą lie
tuviškojo jaunimo auklėjimą,
didžiai vertino visus tuos, ku
rie rūpinasi švietimu. M. Kru
pavičius savo atsiminimuose
daug vietos skyrė savo vargams
kovoje už teisę kalbėti lietuviš
kai tiek mokykloje, tiek Veive
rių mokytojų seminarijoje, tiek
Seinų kunigų seminarijoje.'
Paskaitininkas klausytojams
pateikė didelį pluoštą įdomios
ir retai užtinkamos medžiagos
apie M. Krupavičių, cituodamas
jį pažinojusius asmenis, įvai
rius straipsnius, prisiminimus,
iškeldamas jį 'ir kaip “lietuvy
bės misijonierių”. Tai jau jo
vėlesniųjų gyvenimo metų bruo
žas. Būdamas 70 metų amžiaus,
ne poilsio jieškojo, bet ėjo į “sa
vo jaunystėje purentas dirvas”.
Neviena nutautėjusi lietuviška
klebonija, mokykla, vienuoly
nas drebėjo nuo jo grįežtų pa
barimų, laikraščių redaktoriai
jaudinosi dėl jo pastabų, kad
darkoma lietuvių kalba.
M. Krupavičius kėlė lietuviš
kos šeimos ir lietuvio kunigo
vaidmenis mūsų tautos išlikime.
Šeima išeivijoje esanti lietuvy
bės šventykla, o kunigai turį
stovėti jos sargyboje.
/
A. Kasulaitis savo kalbą bai
gė ištraukomis iš straipsnių
mūsų spaudoje. Jo turininga pa
skaita buvo atlyginta negausios,
bet sudomintos publikos ploji
mais.
Jau nekartą girdėjusi Algir
dą Kasulaitį kalbant ir perskai
čiusi jo knygą “Lithuanian
Christian Democracy”, susida
riau įspūdį, kad tai kruopštus
ir turiningas paskaitininkas, su
kuriuo nebūtinai reikia sutik
ti, bet kurio paskaitų turiningu
mu ir stiliaus dailumu nesižavė
ti negalima. Tačiau pasigedau
šitoje paskaitoje paties A. Kasulaičio minčių ir išvadų, ku
rios gal būtų dar spalvinges
nės, negu kruopščiai surinktos
ištraukos ir citatos.

Vieni žavėjosi, kiti protestavo
J. KAIRYS
Ši kelionė Jonui-Pauliui II
turėjo būti sunkiausia štai dėlko: čia apie pusė gyventojų yra
liuteronai; nuo Liuterio laikų
jie nėra palankūs katalikams;
pats popiežius yra pergyvenęs
hitlerinės Vokietijos ginkluotą
užpuolimą Lenkijos' bei kanki
nimus ir persekiojimus savo
tautiečių; prieš kelionę prasidė
jo nepalanki agitacija.
Priešininkai
Bene pirmoji kelionės prieši
ninkė buvo katalikų teologijos
profesorė, buvusio V? Vokieti
jos valstybės prezidento Heinemanno-duktė. Ji pradėjo nuo iš
laidų, surištų su popiežiaus ke
lione. Paskelbė, kad jų dydis
yra 20 milijonų markių. Esą
būtų naudingiau, jei tie pinigai
būtų paskirti badaujantiems
Afrikoje. Pataikė, nes tuoj at
sirado ir pritarėjų.
Netrūko ir priešingai pasisa
kiusių, būtent: minėta suma
esanti fantastiškai perdėta; lan
kantis Šv. Tėvui neturtinguose
kraštuose apie išlaidas tenai
nebuvo jokios užuominos, o te
sidžiaugta jo apsilankymu; 1979
m. alkoholiniams. gėrimams ir
rūkalams V. Vokietijoje išleista
apie 80 milijonų. Esą šis popie
žius yra daugiau padaręs socia
linio teisingumo ir pasaulio tai
kos srityje nei JT ir kiti išlai
dus posėdžiai. Atostogautojai
užsieniuose kasmet iš krašto iš
gabena daugiau nei 30 milijar
dų į metus ir net į komunisti
nius kraštus.
Nieko nelaimėjusi iškeltomis
išlaidomis, puolė profesorė šv.
Albertą Didįjį, kurį popiežius
buvo užplanavęs aplankyti. Esą
šis šventasis buvo nusistatęs
prieš moteris, žydus, palygino jį
su naciais ir ,t. t.
Kruopščiai pasiruošta
Popiežiaus atvykimui buvo
gražiai pasiruošta: brangiausio
mis gėlėmis buvo papuoštos jo
lankymosi vietos; kur tik laikė
Mišias, buvo specialiai padaryti
architektūriškai
patrauklūs
augšti altoriai, kad pamaldų
metu visi dalyviai galėtų maty
ti popiežių; įtaisyti garsintuvai,
per kuriuos dalyviai galėjo vis
ką girdėti? sekti. Labai tiksliai
bei pilnai popiežiaus lankymo
si iškilmes transliuodavo radijo

ir televizijos stotys. Muencheno
miestas buvo įtaisęs net viešą
televizorių, per kurį daug kas
galėjo matyti popiežių. Muenchene po altorium buvo įreng
tas net kambarys, kur svečias
galėjo pailsėti, nors, kiek teko
nugirsti, neturėjo laiko.
Sutikimas
Pirmiausis šv. Tėvo sustoji
mas V. Vokietijoje buvo Koelnas. Čia jį aerodrome sutiko Vo
kietijos vyskupų konferencijos
pirmininkas kard. Hoeffnėris
su kaikuriais vyskupais bei dva
siškiais, valstybės prezidentas,
parlamento pirmįpinkas, kanc
leris, ministerial, politikai, ka
riškiai ir t.t. šv.* Tėvas buvo su
tiktas labai iškilmingai ne vien
kaip šv. Petro įpėdinis, bet ir
kaip Vatikano valstybės galva.
Tos pačios dienos vakare vieno
je pilyje prie Bonnos buvo su
rengtas jam labai iškilmingas
priėmimas.
Be Koelno, šv. Tėvas aplankė
Osnabruecką, Fuldą, Altoettingeną ir Muencheną. Visur lai
kė Mišias. Pamokslus ir svar
besnes kalbas, atrodo, buvo pa
sirašęs vokiečių kalba ir juos
skaitė. Tarsena buvo tiek aiški,
kad visi galėjo lengvai viską su
prasti, nors visur buvo liečia
mos sunkokos aktualijos. Kiek
vieną pamokslą buvo skyręs vis
naujam klausimui. Be pamoks
lų, pasakė per~40 kalbu, pritai
kytų klausytojų padėčiai vals
tybėje, visuomenėje ir pan.
Minios maldininkų
Šv. Tėvo laikytose Mišiose
dalyvavo mažiau žmonių nei bu
vo laukta. Oras kaltas: dvi pir
mas dienas ir ketvirtą gerokai
lijo ir buvo šalta. Tik trečia die
na buvo pavasariška, d paskuti
nę dieną, kad ir nelijo, bet pū
tė šiurkštus vėjas. Visdėlto
Muenchene pamaldoms susirin
ko apie pusę milijono žmonių.
Labai daug buvo jaunimo gal
todėl, kad savo pamoksle Sve
čias gvildeno jo problemas.
Šiaip visur susirinkdavo po ke
lis šimtus tūkstančių.
Domėjimasis Svečiu buvo
toks didelis, kad pamaldoms
vietas daugelis užimdavo 5-6
vai. iš anksto. Kaip maldininkės, dvi moterys ėjo pėsčios 65
km.
Publika reiškė labai daug

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).

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

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

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Istorinis Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II apsilankymas V. Vokietijoje

c£urniture£t&
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

A+A PRANUI BUKAUSKUI
mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui ROMUALDUI su šeima,
visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia —

Lietuviškais šiaudinukais papuošta kalėdinė eglutė
lando aerodrome 1980 m. kalėdiniame laikotarpyje

simpatijų, kėlė nepaprastai di
deles ovacijas kur tik pamaty
davo jį. Tai darė net ir nekatalikai. Be to, buvo plojama ir jo
pamokslų metu.
Įvairūs pokalbiai
Šv. Tėvas turėjęs pasikalbėji
mus dabartį liečiančiais svar
biausiais bei aktualiausiais
klausimais su kardinolais, vys
kupais, kunigais, vienuoliais ir
vienuolėmis, liuteronų atsto
vais, su valstybės prezidentu,
kancleriu ir kt. politikais, ka
riškiais, mokslininkais, žurna
listais, menininkais, studentais,
darbininkais, katalikiškų ir ki
tų organizacijų atstovais, su nevokiečiais, gyvenančiais V. Vo
kietijoje. Visiems kalbėjo apie
pareigas šių dienų pasaulyje,
kuris esąs pasidalinęs į laisvas
į totalistines valstybes, į kari
nius blokus ir t. t. Ragino įsi
jungti į pasaulio gerinimą. Ne
aplenkė ir invalidų su seneliais,
kuriems taip pat rado atitinka
mų žodžių, ramino juos, spau
dė jų ištiestas jam rankas ir
pan.
Svarbiu įvykiu šios Šv. Tėvo
kelionės metu tenka laikyti jo
susitikimą su Vokietijos Evan
gelikų Bendrijos Taryba. Sve
čias sakė, kad 1510 ir 1511 m. į
Romą, kaip maldininkas, buvo
atvykęs Liuteris, o dabar jis at
vykęs pas jo, Liuterio, sekėjus.
Atvykęs ne ko nors kaltinti ir
teisti, bet pripažinti abipusę
kaltę ir jieškoti kelių į atstaty
mą vienybės. Tam tikslui suda
ryta komisija turėtų jau pradė
ti savo darbą.

Provokacijos
Neapseita ir be provokacijų.
Pasivadinęs kunigu Muenchene
demonstravo vienas vyriškis,
reikalaudamas, kad 6000 kuni
gų Vokietijoje būtų leista vesti.
Besiteiraujantiems jo pavardės
pareiškė negalįs sakyti dėl ga
limų represalijų iš savo vyres
nybės.
Pamaldoms pasibaigus Muen
chene, 29 m. amžiaus socialinių
mokslų atstovė ir Muencheno
vyskupijos katalikiško jaunimo
pirmininkė viešai nusiskundė
Šv. Tėvui dėl K. Bendrijos nei
giamo nusistatymo jaunimo
seksualinio gyvenimo, abortų,
celibato, moterų dalyvavimo li
turgijoje klausimu. Ji padarė
tai nepaisydama kad popiežius
jau savo pamoksluose bei kal
bose buvo apie šituos dalykus
pasisakęs.
Dar prieš Šv. Tėvo kelionę į
V. Vokietiją buvo įteiktas jam
kolektyvinis raštas, kurį, be
daugelio kitu, pasirašė minėta
Heinemann, teologas Kueng, ra
šytojas Boell. Jie pateikė Šv.*
Tėvui šešis klausimus ir prašė
pasisakyti. Klausimai buvo šie:
pasaulio skurdas, ginklavimasis,
susitaikymas su evangelikais,
persiskyrusių vedybos, kunigų
trūkumas ir laisvė teologijos
mokslui.
Kai Šv. Tėvas važiavo per
Muencheną, 21 metų olandas,
apsirengęs velniu, išbėgo i gat
vę ir bandė'sukliudyti važiavi
mą. Jis turėjo ir plakatą, kuria
me buvo įrašytas raginimas Šv.
Tėvui dirbti.
Ir atsisveikinimas su Šv. Tė
vu buvo labai iškilmingas. Jis
Įvyko Muenchene. Dalyvavo
daug augštų dvasiškių, valsty
bės prezidentas bei daugybė ki
tos augštos visuomenės. Be to,
čia dalyvavo ir jaunimo. Savo
atsisveikinimo kalba preziden
tas padėkojo Šv. Tėvui už jo at
silankymą. Jis pavadino Svečią
didžiu popiežiumi, didele asmeį nybe ir išreiškė savo nusistebėi jimą, kad šia kelione jis, popie
žius, buvo pasiėmęs sunkią naš
tą.
Savo ilgokoje atsisveikinimo
tarptautiniame Kleve kalboje ir Šv. Tėvas pareiškė
Nuotr. V. Bacevičiaus pasitenkinimą savo kelione.

MYLIMAM TĖVELIUI

a.a. ANTANUI JAKIMAVIČIUI
mirus, mūsų choristes REGINĄ, ALVINĄ, dukraitę
DANĄ, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame —
Lietuvos Kankinių parapijos choras
Stasys Gailevičius
Jonas Govėdas

KORĖJUl-SAVANORIUI

a.a. ANTANUI JAKIMAVIČIUI
mirus, mūsų mielas nares — jo žmonų ONĄ JAKI
MAVIČIENĘ, dukra REGINĄ BRAŽUKIENĘ su šeima
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia —
* ■

KLK Moterų Draugijos Lietuvos
Kankinių parapijos skyrius

MYLIMAM VYRUI.IR TĖVELIUI

a.a. ANTANUI JAKIMAVIČIUI
mirus, jo žmonų ONĄ, dukteris REGINĄ, ALVINĄ/
ANTONIJĄ, žentus, vaikaičius ir dukraites, jų šei- t
mas bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime —
Vitkų šeima

MYLIMAM TĖVELIUI

a.a. VINCUI PAZNEKUI
mirus, mūsų choristę A. PAJAUJIENĘ su šeima ir
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame skausmo
valandoje —
Lietuvos Kankinių parapijos choras
Stasys Gailevičius
Jonas Govėdas

Onaiiian Srt Memorials K-ti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE ■ oficialus skulptorius
Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį
pasirinkimų pagamintų paminklų lie
tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Tėviškės žiburiai

Afrika ir lietuviai
STASYS JUZĖNAS

Commerce ar net Bendruome
nę), įsteigti ekonominės-gamybinės veiklos referentūrą (ne
seniai skaičiau apie steigiamą,
rodos, socialinės veiklos refe
rentūrą). Sužinoti, kiek lietu
vių savarankiškai verčiasi pra
monėje, prekyboje ir t. t. ir ar
norėtų dalyvauti pinigais bei
darbu kuriant visuomeninę ge
rovės ir gamybos bendrovę. Su
prantama, tam darbui reikalin
ga atskira studija, įstatai ir t. t.
Platų ir vertingą vaizdą toje
srityje duoda Vincento Liulevičiaus knyga “Amerikos lietuvių
ekonominė veikla”, kurioje iš
ryškinamos pastangos, ryžtas ir
pagalba Lietuvai, steigiant sta
tybos bendroves ir kitas įmo
nes. Mums, atsiradusiems po II
D. karo su didesniu išsilavini
mu, derėtų šioje srityje dau
giau padaryti. Tad po studijų,
statistinių duomenų surinkimo
turėtų sekti visuotinis ekonomi
nės veiklos lietuvių suvažiavi
mas (mano nuomone, jis* būtų
realesnis, būtinesnis, negu da
bar rengiami mokslo ir kūrybos
suvažiavimai), kuriame daly
vautų visos išeivijoje esančios
techniškos ir komercinės fir
mos, skolinimo-taupymo bend
rovės,’ nuosavybės biurai (real
estate) ir t. t. Tame suvažiavi
me paaiškėtų kur mes stovime
ir ką galime daryti.
Mane stebina praeityje atlik
ti dideli darbai, kaip rašoma V.
Liulevičiaus knygoje “Ameri
kos lietuvių ekonominė veikla”.
Atrodo, kad ir dabar turime
plataus horizonto žmonių, bet
tam reikia mūsų spaudoje akci
jos — gal iš to atsirastų ir lie
tuvių gyvenviečių telkiniai.
Ne vien kultūrine veikla iš
saugosime lietuvio tapatybę, jo
moralę — reikia ir ękonominio
pagrindo. Reikalingi tie ele
mentai, kurių trūksta šių die
nų Afrikoje, atsidūrusioje eko
nominėje nelaisvėje. To truks
ir atsikuriančiai Lietuvai. Dėl
to drauge su laisvės kova turi
eiti ir ekonominis pasiruošimas.
Paviršutinai žiūrint atrodo,
kad ekonominė veikla, neturint
savo valstybės, beveik neįma
noma ar net nereikalinga. Taip
galvojo XIX š. nusigyvenusi be
ryžto bajorija, kai Puškino ar
A. Mickevičiaus., posmai, būva
deklamuojami dvarų salonuose,
o stogai buvo prakiurę. Tuo tar
pu Vokietija, Švedija ir kitos V.
Europos mažaplotės valstybės
veržiasi savo gamyba, statyba,
pramone į užsienį, nepaisyda
mos sunkumų, kad ekonominę
savo tėvynės egzistenciją su
stiprintų.
Šiandieną mūsų išeivių gyve
nime daiktinė-gamybinė bend
ruomenės veikla nustumta į šo
ną, laikas ir energija eikvoja
mi bereikalingai polemikai.
Kultūrinė veikla neabejotinai
reikšminga ir reikalinga, bet ji
remiasi aukomis. Ar ne laikas
pratintis
gamybinės-daiktinės
veiklos rėmuose pinigą užsi
dirbti patiems? Gyvenimas ro
do, kad geresnis tėvas, kuris iš
moko sūnų dirbti ir įgyti pro
fesiją, už tą, kuris lepina jį tik
dovaniniais pinigais.
Juk mes, palikdami Lietuvą,
žadėjome dirbti jos išlaisvininimui. Tad pirmas žingsnis, pa
dedant mūsų spaudai, sušaukti
ekonominės veiklos suvažiavi
mą, kuris parodytų, kiek mes
stebime ir mokomės iš. mūsų ir
kitų, ypač Afrikos tautų, nepasi
ruošimo ir kiek esame pajėgūs
ką nors realaus padaryti.

Miegantis milžinas — juodo
ji Afrika po II D. karo bunda,
atsiplėšia nuo anglų, prancūzų,
ispanų kolonizacijos ir tampa
nepriklausomų valstybių žemy
nu. Tai antras savo didumu že
mynas (12 milijonų kv. mylių)
po Azijos (16.5 milijono kv. my
lių). Europa turi tik 4.1 milijo
no kv. mylių.
Tyrinėtojo Andrew Torchia
statistika ir patyrimas rodo, kad
Afrikos valstybės artėja prie
bankroto. Pasak jo, vargšas da
rosi kasdien didesniu vargšu,
nes korupcija, biurokratija, ky
šininkavimas jį slegia. Dvide
šimt keturios vakarų Afrikos
valstybės turi 25 bilijonus do
lerių skolos užsieniui. Infliaci
ja kiekvienais metais pakyla
mažiausiai 10%, o kaikuriose
valstybėse — 100%.
Pvz. Zaire atlyginimas' nuo
1970 m. sumažėjo 35%, o duo
nos kepalo kaina pakilo per tre
jus metus nuo 35 et. iki $1.35.
Valdžia susiaurino statybų ir
plėtros projektus, kaikuriuos
atšaukė ir tuo sumažino dirban
čiųjų skaičių.
Drambliakaulio iškyšulys,
daugiau pažengęs civilizacijoje,
atšaukė orauosčio praplėtimo,
spalvotų televizijų, kasyklų, mo
kyklų, ligoninių, tiltų. . . pro
jektus, kurie siekia pusantro bi
lijono dolerių. Todėl amerikie
čių, vokiečių ir prancūzų firmų
projektų vykdytojai turėjo grįž
ti namo.
Ekonominiai Amerikos ste
bėtojai tvirtina, kad buvę kolo
nijiniai Afrikos kraštai gavo po
litinę nepriklausomybę, bet
prarado ekonominę.
Afrika yra turtinga. Ji turi
97% viso pasaulio chromo,
85% platinos, 64% mangano,
25% uranijaus, 13% vario,
20% hidroelektrinės jėgos (Nylas — antra savo didumu pasau
lyje upė ir kitos), 70% kakavos,
33% kavos, 40% aukso. Bet vi
sų žaliavų parduodamoji kaina
žema, o perkamoji kituose kraš
tuose prekė brangi. Pvz. Tanza
nijoje 1960 m. už vidutinį (17
akmenų) šveicarų laikrodėlį rei
kėjo duoti 16 sv. kavos, o 1980
m. už tą patį laikroduką reikė
jo duoti 50 sv. kavos.
1979 m. naftos kaina pakilo
daugiau kaip 50%, todėl Afri
kos valstybių 22% pajamų už
eksportą einą naftai, t. y. dvi
gubai daugiau nei 1970 m. Taip
Afrikos valstybių biudžetas iš
senka ir mažai lieka laisvų pi
nigų maistui, aprangai.
Pasaulio bankas ir kiti vaka
rų valstybių bankai padarė vi
sas skolas trumpalaikėm. Tuo
būdu išsikovota politinė nepri
klausomybė perėjo į ekonominę
priklausomybę.
.Vakariečiai apskaičiuoja, kad
per 10-20 metų Afrikai reikia
mažiausiai 250 bilijonų dolerių
minimaliai sumažinti žmonių
badavimui. Afrika su dešimta
daliu viso pasaulio gyventojų
skaičiumi, pagal Jungtinių Tau
tų statistiką, turės pakelti 4
kartus pramonės pajėgumą.
Afrikos 50 tautų jungtinė or
ganizacija (AJO) skundžiasi,
kad seniau ją skriaudė ir išnau
dojo politinis kolonizmas, o da
bar ekonominis. Sakoma, kad
užsienio firmos veikia jų vals
tybėse su didesniu biudžetu nei
tų valstybių. Todėl AJO suva
žiavimo pirmininkas E d e m
Kodjo padarė išvadą, kad eko
nominis išsilaisvinimas ateis
tik tada, kai bus sukurta kraš
to žaliavoms sava pramonė. Dėl
savųjų ir svetimųjų korupcijos, Lietuviška baldų
savanaudiškumo ekonominio at dirbtuvė Toronte
kutimo kelias bus ilgas. Be to,
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
tokioje būklėje atsiranda neiš traukiami
seni PIGIA KĄI N A .
balansuota socialinė sistema, P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
kuri veda į revoliucijas, riau
šes, kuriomis naudojasi komu
nizmas.
Turner & Porter
Pramonės kraštai, pvz. JAV,
laidotuvių namai
1979 m. pigiai importavo užsie
436 Roncesvalles Avė.,
nio (daugiausia iš Afrikos) 77%
nikelio, 98% kobalto jr manga
Toronto, Ontario
no, 15% vario ir t. t. Nikelis
Tel. 533-7954
yra pagrindinė nerūdijančio
plieno dalis, reikalinga sprausminiams varikliams, šarvams.
Kobaltas ir manganas yra var
tojami porcelano ir plieno lydi
nių dažams.
Ko galima pasimokyti?
Iš šių dienų Afrikos valsty
bių ir iš Lietuvos atsikūrimo po
122 m. rusų priespaudos galima
pasimokyti, kad nepasiruošimas
stumia į ekonominę priklauso
mybę nuo kitų valstybių.
Todėl reikia pasiruošti, imtis
darbo pirmiausia surinkti sta
tistinius duomenis (gal per
PLIAS-ALIAS, prekybinę or
ganizaciją Lith. Chamber of
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Baigti žalingą nesantaiką
Buvusio Pasaulio Lietuvių B-nės valdybos pirm. dr. J. Sungailos
kalba, pasakyta VLIKo seime Toronte 1980. XII. 13

VLIKo seimo dalyviai po posėdžių ir koncerto Toronto Lietuvių Namuose 1980. XII. 13. Iš kairės: D. Britanijos
Lietuvių Sąjungos pirm. Z. JURAS, mėnraščio “Lietuvių Dienos” leidėjas A. SKIRIUS iš Los Angeles, prel. J.
BALKONAS iš St. Petersburgo Floridoje
Nuotr. St. Dabkaus

“Žingsniai prieš nevilti”
Pokalbis su naujos knygos autoriumi kun. B. Pacevičiumi

A. KALNIUS

— Šalia stropiai atliekamų
kunigo pareigų, mes Jus pažino
me kaip uolų darbininką muzi
kos ir scenos meno dirvonuose.
Dabargi Jūs beveik visą savo
laisvalaikį skiriate raštui. Saky
kite, kokie motyvai vertė dary
ti šj posūkį?
— Muziką buvau pamėgęs
nuo pat jaunų dienų. Turėjau
progą pažinti gaidas ir lengvus
dalykėlius paskambinti. Ypač
mane žavėjo darniai paruoštos
giesmės šventovėse, kurių ne
galėdavau atsiklausyti. Ukmer
gės mieste pasitaikydavo ir ge
resnių vaidinimų, kurie manyje
rado atgarsi. Tas pomėgis ypač
sustiprėjo Tėvų jėzuitų gimnazijojg, dažnai besiklausant širdiečių mokytojų seminarijos
mergaičių choro, vadovaujamo
Tėvo Fengerio. Naujos, negir
dėtos giesmės skambėdavo
šventovės skliaustuose ir aidė
davo mūsų sielose.
Vėliau, skaitydamas šv. Au
gustino “Išpažinimus”, radau
nepaprastą jo susižavėjimą gies
mėmis, kurios taip pat skatino
jo atsivertimą. Jis rašė: “Pirmą
kartą girdėjau žmones giedant
giesmės, kurias vysk. Ambrozijus buvo parašęs ir išmokęs.
Kiek prisiverkiau klausydamas
tų himnų ir giesmių, kurios
skambėjo Tavo šventovėje taip
žavingai. Ir kaip giliai mane
jaudino tie balsai! Jie skverbėsi
į mano ausis, atskleisdami tie
są mano širdyje ir sužadindami
karštą graudulį; iš mano akių
pasipildavo ašaros.”
Toje pačioje gimnazijoje bu
vo rengiami ir vaidinimai, daž
niausiai religinio turinio. Man
pačiam teko vaidinti ir įsigy
venti į režisorių pageidavimus
— kurti vis naujus charakte
rius. Buvo galima pastebėti,
kad vaidintojai ne tik vaidina,
bet ir gyvena veikalo turiniu.
Tuo metu muzika ir vaidyba bu
vo tik asmeninis susižavėjimas
be tolimesnių perspektyvų. At
vykęs vikaro pareigoms į Papi
lę, pastebėjau mokyklinio am
žiaus ir paaugliu būrelius Ven
tos pakrantėse, šventovės aikš
tėje ir kartais parapijos salėje.
Klebonas buvo nervingas žmo
gus ir paaugusius vadino “lais
vaisiais paukščiais”, kurie nie
kų nedirba ir skrenda kur nori,
Kartą, įsijungęs Į jų būrį, pasiū
liau sudaryti jaunių chorą. Jie
mielai sutiko, pažadėdami at
vesti dar daugiau. Po kelių sa
vaičių tie “laisvieji paukščiai”
gana gražiai pagiedodavo šven
tovėje. Po metų iš jų buvo su
organizuotas vaidybos sambū
ris, jaunių teatras, kuris ypač
buvo mėgstamas publikos. Pa
stebėjau, kad daina, giesmė ir
vaidyba daro didelę įtaką jau
nimui ir yra gera pagalbinė
auklėjimo priemonė. Pats ją
naudodavaus Lietuvoje, Vokie
tijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Vokietijoje, Muensterio konser
vatorijoje, pastudijavus muzi
kos meną, ši priemonė'pasidarė
dar patrauklesnė ir rezultatai
buvo geresni.
Grįždamas iš Londono, Ont.,
į Torontą, kuriame anksčiau
dirbau 14 metų, tikėjausi rasti
bent likučius buvusio entuziaz
mo. Tiesa, radau kvalifikuotų
chorvedžių, tačiau jaunių cho
rai jau nebeskambėjo šventovė
se ir parengimuose. Sutinku
dar savo pirmojo choro daly
vius, kurie garbingai tęsia savo
įsipareigojimą, bet jaunių cho
rai nutilo.
Sunku dabar sukviesti akto
rius, scenos mėgėjus rimtes
niam veikalui, kuris atskleistų
bent dalelę Kristaus ar tėvynės
meilės. Jų dauguma, paskendu-

spausdinta. Nenorėčiau jos va
dinti atsiminimais, nes atsimi
nimai įdomūs tik plačiai žino
mų bei pagarsėjusių žmonių.
Gal būtų buvę geriau ją parašy
tą laikyti tik savo prisiminimui,
tačiau, jausdamas ypatingą Die
vo malonę ir netikėtą pagalbą
žmonių, kurie inane, jau su
brendusį jaunuolį, pastūmėjo
pirmyn, dėkingumo vardu nu
tariau ją paskelbti.
Knyga susideda iš dviejų
dalių: pirmoje dalyje — žings
niu apžvalga, kurių šiuo metu
neįstengčiau pakartoti. Antroje
dalyje — kunigystės kelias bei
sielovados darbų apžvalga. Vi
sus įvykius aprašau, kaip juos
išgyvenau ir kaip dabar prisi
menu.
— Manding Jūsų, kaip pensi
ninko, finansiniai ištekliai yra
labai riboti, o knygos išleidimas
brangiai kainuoja, tad ar tiki
tės kokios nors paramos iš vi
suomenės?
— Ištekliai tikrai yra ribėti,
bet nesitikiu paramos iš visuo
menės. Betgi labai pageidau
čiau, kad šios knygos šeši šim
tai egzempliorių, gausiomis
nuotraukomis iliustruotų, būtų
paskleista lietuvių tarpe. Kny
gos puslapiai daugeliui primin
tų tėvynę ir neturtingų jaunuo
lių veržimąsi į mokslą. Jei Lie
tuvoje neturtingi jaunuoliai bū
tų turėję tokias sąlygas, kokias
turi dabartinis jaunimas čia, bū
tų užpildytos kunigų seminari
jos ir vienuolynai. Jei šis opti
mistinis pageidavimas išsipildy
tų, gal vienas kitas knygos pus
lapiuose surastų kelią savam
pašaukimui. O tai būtų man di
džiausias džiaugsmas.
— Kokie Ausų planai šią kny
gą išleidus?
I
— Turiu nemažai parašęs
proginių scenos veikalėlių ir
montažų: Kalėdų eglutei, Vasa
rio 16 minėjimams ir Motinos
Dienai. Norėčiau juos peržiū
rėti, n^s kaikurie paskubom ra
šyti; reiktų papildyti ir pataisy
ti. Iš jų susidarytų stamboka
knyga, bet jos išleisti neplanuo
ju, o tik rotatoriumi atspaus
dinti atitinkamą skaičių eg
zempliorių. Tokių dalykų daž
nai pageidauja kitos lietuvių
kolonijos.

KUN. BOLESLOVAS PACEVICIŲS,
parašęs ir išleisdinęs savo atsimini
mus “Žingsniai prieš neviltį”

si smulkmenų rūpesčiuose, ne
turi nei laiko, nei noro. O yra
didvyrių, kurie aukojasi ir neša
Kristaus ir tėvynės sunkų kry
žių, bet ir jie palengva dingsta
iš mūsų akiračio.
Rašyti mėginau jau būdamas
gimnazijoje ir kaikuriuos eilė
raštukus spausdindavau moki
nių leidinėliuose. Pats tapęs
ateitininkų leidinėlio redakto
rium, buvau priverstas tuo
klausimu daugiau susidomėti.
Dirbdamas gimnazijoj, jaus
damas kalėdinių vaizdelių sto
ką, pats juos rašydavau, pritai
kydamas scenai. Dauguma jų
yra dingusi. Ypač gaila vieno,
keturių veiksmų kalėdinio vai
dinimo, kuris su dideliu pasise
kimu buvo vaidintas. Jo dabar
atkurti nesugebėčiau.
Savo metu versdamas į lietu
vių kalbą kardinolo Newmano
veikalą “Fabijolė”, jausdavau,
kad tartum pats autorius pra
kalba kankinių lūpomis į tikin
čiųjų sielas. Įmanomas dalis
pritaikius scenai, Lietuvoj, Vo
kietijoj ir Kanadoj šis veikalas
pakartotinai buvo vaidintas. Se
niai puoselėjau mintį jį išleisti
atskira knyga, pridėjus ir savo
kūrybos vieną kitą dalykėlį.
— Jūsų pirmoji stamboka
knyga, susidedanti iš Jūsų kūry
bos ir inscenizuotų teatro veika
lų, pasirodė viešumoje dar ne
seniai. Ar pasisekė Jums ją iš
parduoti ir padengti spaudos iš
laidas?
— Šiuo metu išleisti knygą
nepaprastai daug kainuoja, o
ypač religinio turinio. Šios rū
šies knygos nedaugelio skaito
mos ir išlaidas padengti maža
vilčių. Tai buvau pramatęs ir
tikėjaus surinkti tiktai dalį iš
laidų. Pasirodo,, neklydau. Esu
patenkintas tuo, kad dalis žmo
nių matė scenoje pirmųjų krikš
čionių ryžtą, jų Kristumi lieps
nojančias sielas. Kiti, paskaitę
knygos puslapiuose kankinių
žodžius, pagyvens bent tuo me
tu dvasine nuotaika. Be to, no
rėjau prisiminti veikėjus,' ku
rie su manimi dirbo eilę'metų,
kad jų vardai nebūtų pamiršti.

— Teko nevieną nugirsti hpie
Jūsų pamokslus. Ar neketinate
juos paskleisti atskira knyga?
— Nekartą kalusytojų buvau
ragintas savo pamokslus išleisti
atskiru leidiniu, tačiau apgalvo
jęs esamas aplinkybes, abejoju,
ar darbas ir išlaidos pasiektų
tikslą. Amerikoje daugelyje lie
tuvių parapijų vyrauja vietinė
kalba. Tas pavojus artėja ir į
mūsų parapijas Kanadoje.
Turėdamas laiko, stengsiuos
visus savo pamokslus peržiūrė
ti, pataisyti, sugrupuoti ir kelioliką egzempliorių rotatorium
prisiminimui, ta
— Patyriau, kad atspausdin atspausdinti
čiau
atskiros
knygos
išleisti tuo
ta ir antroji, šį kartą Jūsų atsi tarpu' finansiškai nepajėgčiau.
minimų knyga. Ar negalėtumė
te trumpai supažindinti su jos >*<>«■»< >«■»>>«■»<>«»<
• Atsiųskite adresus savo pažįsta
struktūra ir apimtimi?
mu, kurie dar neskaito “Tėviškės Ži
burių” — jie gaus keletą numerių
susipažinti nemokamai.

— Tiesa, antroji mano knyga
“Žingsniai prieš neviltį” at
Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts International Snc.
2501 W 71st STREET,
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonas 471-1424

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

Didžiai Gerbiamieji,
Jaučiu garbę galėdamas at
stovauti PLB valdybai šiame
VLIKo seime. Neišvengiamai
mintys skrenda atgal į 196Dme
tus, kai pirmą kartą, kaip tuo
metinis PLB v-bos pirmininkas,
buvau pakviestas į Niujorke vy
kusį VLIKo seimą, kuris, deja,
buvo gaubiamas skilimo šešėlio,
nes keturios lietuvių politinės
partijos bei grupės buvo pasi
traukusios iš bendro darbo VLIKe ir susibūriusios “Nepriklau
somybės Talkos” vienete.
Kadangi šis suskilimas buvo
realiai ir neigiamai jaučiamas
periferijoje, t. y. LB apylinkėse
Kanadoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, jaučiau pareigą
kreiptis i VLIKo seimo - atsto
vus, prašydamas negailėti pa
stangų susivienijimui pasiekti,
ir kartu pasiūliau PLB valdybos
tarpininkavimo paslaugą. Sei
mas mano pasiūlymą priėmė
šiltai ir palankiai.
Po nemažų ir gerokai užsitę
susių pastangų PLB valdybai
pavyko sukviesti visų politinių
partijų bei grupių atstovus į
konferenciją, įvykusią 1963 m.
birželio 22 d. Niujorke. Visiems
dalyviams pageidaujant, man
buvo pavesta šiai konferencijai
pirmininkauti. Po pilnos dienos
išsamių diskusijų ir pasisakvmų
bei nuoširdžių ir atvirų išsikal
bėjimų buvo susitarta jungtis
draugėn, o detalėms paruošti
sudarytas komitetas, pirminin
kaujamas PLB valdybos atstovo
prof. dr. Jono Puzino. Galutinis
susivienijimo aktas visų politi
nių grupių buvo pasirašytas
1964 m. spalio 3 d.
Tuo būdu susivienijęs VLIKas tęsia savo darbą ligi šiolei,
o tarp PLB valdybos ir VLIKo
užsimezgė nuoširdūs bendradar
biavimo santykiai. PLB valdy
bos vienijimo pastangos buvo
nuoširdžiai įvertintos: tuometi
nis VLIKo pirui, dr. Ant. Tri
makas, sveikindamas 1963 m.
Toronte įvykusi antrąjį. PLB
seimą, tarp, kitko, kalbėjo:
“Džiaugiamės Lietuvių Bend
ruomenės veikla ir didžiuoja
mės jos veikėjų nuoširdžiu pa
triotizmu, jų pastangomis puo
selėti lietuvių kultūrines verty
bes, plėsti lietuviškas tradicijas
ir savo kalbos vartojimą ir
jungtis į kovą už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. . . Da
bartinė PLB vadovybė reikalus
teisingai suprato. Bendradar
biaudama su VLIKu ji daug pa
darė, vienybės siekdama. (. . .)
Augštai vertindamas PLB vie
nybės pastangas, tikiu, kad jos
vadovybė ras būdus ir kelius ir
ateityje bendradarbiauti su
VLIKu ir veiksmingai dalyvauti
Lietuvos laisvės kovoje.”
Vienas iš pagrindinių LB kū
rėjų ir buvęs VLIKo pirm. prel.
Mykolas Krupavičius, raštu
sveikindamas seimą, taip rašė:
“Ant Bendruomenės silpnų pe
čių yra užkrauta didelė ir šven
ta Lietuvos laisvinimo ir lietu
vybės bei mūsų kultūros išlai
kymo ir ugdymo pareiga. (. . .)
Bendruomenei nedraudžia ir
nekliudo dalyvauti Lietuvos

Buvęs Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas ir dabartinis PLB
garbės teismo pirmininkas dr. JUO
ZAS SUNGAILA kalba VLIKo sei
me 1980. XII. 13 Toronte, kur atsto
vavo dabartinei PLB valdybai
Nuotr. St. Dabkaus

laisvinimo darbe joks taurus
lietuvis. Norimas tik susitari
mas su VLIKu šioje politinėje
srityje. (. . .) Nesusitarsime, ne
turėsime vieno žodžio ir vieno
veiksmo, skursime ir toliau,
kaip ligi šiolei skurdome” (abi
citatos iš “PLB II-jo seimo dar
bų” 14 ir 17 psl.).
Taip, pirmoji ir'po jos seku
sios PLB valdybos gerai supra
to savo paskirtį ir ją vykdė kar
tu su VLIKu lojalumo, vieni ki
tiems pagarbos, tolerancijos ir
nuoširdaus bendradarbiavimo
dvasioje.
Betgi šiandieną su liūdesiu
matome, kad ši per 21 metus
klestėjusi nuoširdaus bendra
darbiavimo dvasia prieš metus
buvo skaudžiai pažeista. Nėra
reikalo analizuoti tų aplinkybių,
kuriomis tai įvyko, nes jos
mums visiems yra gerai žino
mos, tačiau tenka konstatuoti,
kad ši nesantaika tarp VLIKo
ir PLB valdybų neigiamai atsi
liepia į šių institucijų veiklą ir,
dar blogiau, ji yra jaučiama pe
riferijoje — LB apylinkėse Ka
nadoje ir Pietų Amerikos kraš
tuose, nekalbant jau apie JAV
Lietuvių Bendruomenę bei visą
lietuviškąją visuomenę. Galuti
nėje pasėkoje nukenčia dau
giausia tai, dėl ko mes visi dir
bame ir sielojamės, būtent, ver
gijos jungą nešanti, bet heroiškai kovojanti Lietuva.
Todėl PLB valdybos vardu
sveikindamas šį VLIKo seimą ir
linkėdamas darbingos bei vie
ningos nuotaikos, kreipiuosi į
Jus, gerbiami šio seimo atsto
vai su nuoširdžiu prašymu ne
gailėti laiko šiam degančiam ir
be galo opiam klausimui išdis
kutuoti ir surasti būdų bei prie
monių šiai žalingai nesantaikai
likviduoti. Mano pastangos
1962-3 metais padėjo pagrindą
vidiniam VLIKo susivienijimui,
tad drįstu turėti vilties, kad ir
šį kartą į mano prašymą bus at
kreiptas Jūsų tinkamas dėme
sys. To prašau aš, to prašo visa
lietuviškoji išeivija ir dar dau
giau to prašo pavergtoji Lietu
va.

Mišių atnašas įteikia PREL. J. BALKONUI, laikiusiam pamaldas VLIKo
seimo dalyviams Toronto Prisikėlimo šventovėje 1980. XII. 14. Iš dešinės:
VLIKo pirm. dr. K. BOBELIS, G. LAPIENĖ, dr. A. PACEVICIUS

A+A
EUGENIJAI STASKEVIČIENEI
• mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiu jos vyrui JUOZUI, duk
rai VALEI BALIONIENEI, sūnums kunigui klebonui

JONUI, dr. ROMUI, VYTAUTUI ir visiems artimie

siems —

Juozas Petravičius

4 psl.

•
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Tėviškės Žiburiai

© LIETUVIAI PASAULYJE

Kas Dievui duodasi valdyti,
Pasitiki juo visados,
Tą Viešpats moka išlaikyti
Metu jo liūdesio, bėdos.
Kas turi Dievuje vilties,
Tas kuriasi ne ant smilties.

z

AtA
ANTANUI JAKIMAVIČIUI
mirus,
jo žmonai ONAI, dukroms REGINAI BRAŽUKIENEI,
ALVINAI RAMANAUSKIENEI, ANTONIJAI PETRU
LIENEI su šeimomis reiškiame nuoširdžių užuojau
tų —
U. Bleizgienė
R. ir A. Žilinskai
Tautos Fondo pirm. J. GIEDRAITIS (viduryje su akiniais) priėmęs $45,000
čekį iš TF Kanados atstovybės pirm. A. FIRAVIČIAUS (J. Giedraičio deši
nėje). Kairiajame šone — TF garbės pirm. prel. J. BALKONAS, dešinia
jame _ TF tarybos pirm. A. Vakselis
Nuotr. St. Dabkaus

© PAVERGTOJE TĖVYffiJE
KOOPERATINIAI BUTAI
Kauno miesto Lenino rajono liau
dies teismo teisėjas Steponas Umb
rasas "Tiesos” 1980 m. 264 nr. pa
skelbė pranešimą iš teismo salės
“Sukčiavimo labirintais”. Jis liečia
Kauno ekonomikos technikumo bend
rabutyje valytoja dirbusią Jadvygą
Simonaitienę, auginusią tris vaikus.
Per devynerius metus ji iš pažįstamų
ir visai nepažįstamų žmonių išvilio
jusi 144.500 rublių. Už ši sukčiavimą
J. Simonaitienė gavusi 4 metus 6
mėnesius laisvės atėmimo bendro re
žimo pataisos darbų kolonijoje. Nu
sikaltimus pradėjo pinigų skolinimu.
Bendrabutyje gyvenusi viena pažįs
tama mergina į J. Simonaitienės tau
pomosios kasos ^knygelę įrašė 37.000
rublių. Asmenims, iš kurių norėdavo
pasiskolinti pingų, J. Simonaitienė
teigdavo, kad tai esąs jos gautas pa
likimas, kuriuo galės pasinaudoti tik
po pusmečio. Viena pažįstama audė
ja jai paskolino 12.000 rb. Tada J.
Simonaitienei kilo geresnė idėja rub
lių turintiems asmenims be eilės
“parūpinti” kooperatinius butus vie
name Kauno miesto rajono vykdo
majame komitete, kur ji turinti įta
kingų asmenų. Iš pensininkės O.
Bartkuvienės gavo 25.000 rb. už du
kooperatinius butus, iš pastarosios
sūnaus P. Bartkaus — 7.000 rb. už.
keturių kambarių butą. Valytoja S.
Ivaškevičienė savo bendradarbei J.
Simonaitienei įteikė 18.000 rb., o K.
Giedrio kailių gamyklos darbininkė
M. Bilevičienė — net 28.000 rb. Ta
riamuosius kooperatinių butų savi
ninkus jis atsivesdavo prie vykdomo
jo komiteto įstaigos, ten juos palik
davo, o pati užeidavo į vidų ir
tik pasišnekėdavo su buhaltere dir
busia viena pažįstama, nepadaryda
ma jokių, paslaugų. Abejoti prade
dančias savo aukas vesdavosi prįe
statomų naihų, iš tolo jodydavo jų
būsimų butų langus ir balkonus) Taip
ir susidarė ta tikrai didelė 144.500
rublių suma. Rašinio autorius S.
Umbrasas, pasmerkęs J. Simonaitie
nės sukčiavimą, neužmiršta pasišai
pyti ir iš nukentėjusių asmenų kvai
lumo. Faktas betgi lieka faktu, kad
kauniečiams vis dar trūksta naujų
kooperatinių butų.ir kad jų neįsten
gia laiku parūpinti vykdomųjų ko
mitetų biurokratai. Tada tokius bu
tus kauniečiai galėtų įsigyti patys,
be J.' Simonaitienės ir kitų suk
čių tariamos pagalbos.
DAR VIENAS PAMINKLAS
Spalio revoliucijos 1980 m. sukak
ties išvakarėse Klaipėdos karių ka
pinėse buvo atidengtas ką tik užbaig
tas paminklas Raudonosios Armijos
kariams. Lig šiol jį sudarė architek
to P. Sadausko suplanuotas ugnies
aukuras, sienutės su jose įrašytais
žuvusių ir jų karinių dalinių vardais.
Paminklą užbaigė skulptoriaus R.
Dauginčio bronzinė trijų karių skulp
tūra su vėliavomis ir ginklais. Spau
doje pabrėžiama, kad ši skulptūra
buvo pagaminta vienoje Klaipėdos
įmonėje, nuliedinta vietinėmis pajė
gomis. Į užbaigto paminklo atidary
mą buvo suvaryti studentai, mokslei
viai bei kiti klaipėdiečiai. Dalyvių
eilėse taipgi buvo karo veteranai ir

jūreiviai.- Pagrindiniai kalbėtojai —
Klaipėdos miesto kompartijos I sekr.
J. Gureckas ir kautynėse dalyvavęs
rusas N. Neronovas. Sovietų kariuo
menės daliniai Klaipėdą užėmė tik
1945 m., nes jiems kelią pastojo vo
kiečių karo laivyno patrankos.

RAGANŲ KALNAS
Juodkrantės Raganų kalnas Kuršių
nerijoje pagarsėjo vaikams skirtomis
medžio skulptūromis, čia net dvi
vasaras kūrybines savo stovyklas
turėjo iš Lietuvos suvažiavę medžio
drožėjai. 1979 m. jie sukūrė 29 skulp
tūras, o 1980 m. — 25. Kūrėjų eilėse
minimi tokie pasižymėję liaudies
meistrai, kaip Ipolitas Užkurnys, Ani
cetas ir Raimondas Puškoriai, Juozai
Lukauskai — tėvas ir sūnus. Temoms
pasirinktos Neringos ir Bangpūčio
su Kuršių mariomis susietos legen
dos; neužmiršta ir Eglė žalčių karaleinė, net ir liaudies pasakos Sigutė
su ją saugojusia kalyte. Pernykštei
liaudies meistrų stovyklai vadovavo
Aldona Ulevičienė, skulptorius Ste
ponas, šarapovas, Liaudies Meno
Draugijos verslų skyriaus vedėjas
Romas Navickas. Raganų kalną, pa
puoštą skulptūromis, lanko ne tik
vaikai, bet ir kiti turistai Kuršių ne;
rijoje.
ŽURNALO SUKAKTIS
Vilniuje paminėtas žurnalo “Ge
nys? keturiasdešimtmetis. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo komjaunimo cent
rinio komiteto sekr. V. Baltrūnas,
žurnalo darbuotojams atnešęs augščiausios tarybos prezidiumo garbės
raštus. Pasak jo, “Genys” buvo ir
yra ištikimas partijos, komjaunimo
pagalbininkas komunistiškai auklė
jant jaunąją kartą. Jį daugiausia
skaito spaliukai ir pijoneriai. Vyr.
red. S. Jusionis padarė trumpą šio
žurnalo nueito kelio apžvalgą.
TILTAS JŪRON
Palangoje labai populiarus yra til
tas Baltijos jūron, sunaikintas aud
ros ir vėl atstatytas. Jis sutraukia
būrius vasarotojų stebėti saulėlydžio.
Šventosios uostas dabar taip pat pri
klauso išsiplėtusios Palangos val
doms. Jame statomas antrasis tiltas
jūron, kurio 30 metrų atšaka yra nu
kreipta į šventosios upės žiotis. Jo
je bus pastatytas bronzinis skulp
torės Zuzanos Pranaitytės kūrinys
“Žvejo dukros”, nuliedintas Minske.
Jame — trijų jaunų merginų figūros,
žvelgiančios jūron, laukiančios aud
ros metu sugrįžtančių žvejų. Puši
nių rąstų tilto polius stengiamasi
įkalti 5 metrus į jūros dugną. Kar
tais problemą sudaro jų atsidūrimas
į akmenis. Tilto grindinį kloja ir
suoliukus ruošia dailidės. 'Statomo
tilto ilgis jau siekia 300 metrų.
NAUJA LIGONINE
Vilkaviškio centrinės ligoninės so
do pakraštyje 1982 m. pabaigoje iš
augs naujas šios ligoninės pastatas,
turėsiantis 250 lovų. Jame taipgi
įsikurs pagrindiniai skyriai ir gy
domieji kabinetai, aprūpinti naujau
sia medicinine aparatūra, bus įreng
tos modernios operacinės.
V. Kst.

Kalifornijos atspindžiai
AL. GIMANTAS

Kai prieš šešetą metų teko
lankytis Los Angeles mieste,
viešnagė buvo labai trumpa —
vos 3 dienos. Atstumai ten di
deli, tad neteko aplankyti visos
eilės artimų bičiulių šeimų. Bu
vo tuomet maždaug vasaros vi
durys — rugpjūčio mėnuo,
dėlto ir sekmadienį lietuviškoji
šv. Kazimiero šventovė buvo
apytuštė.
1980 m. lapkričio mėn. vidu
ry teko net du kartus lankytis
lietuvių pamaldose. Sį kartą
šventovė buvo pilna tikinčiųjų.
Po pamaldų tarpusavis bendra
vimas vyksta erdviame kieme
ar po sale esančiam pusrūsy
prie kavos puodelio. Vieną sek
madienį vyko iškilminga skau
tų sueiga, o kitą — Lietuvos
kariuomenės metinių minėji
mas. Dėlto žmonių susitelkimas
buvo gausus, įvairus ir įdomus.
Vieną šeštadienio vakarą para
pijos salėje vyko metinis BALFo vakaras, gausus dalyviais,
kurių dalis specialiai tam reika
lui atvyksta iš gana toli. Pro
gramą atliko jaunimas, daugu
ma jų “Viva Europa” ansamb
lio nariai. Mielas ir žavus buvo
jaunųjų'- talentų pasirodymas.
Buvo svečių net iš Toronto ir
Detroito. Dar už savaitės vyku
siose žmuidzinaitės —.Empakerio vestuvių vaišėse Lietuvių
Namuose dalyvavo itin gausus
torontiečių lietuvių būrys.
Beveik tuo pat metu Los An
geles apylinkėse vyko gaisrai
kalnų pašlaitėse. Kaip tik to
mis dienomis teko viešėti vai
šingoje Algio ir Angelės Raulinaičių šeimoje Burbanke. Ne
buvo malonu stebėti už 5 mylių
liepsnojančius ugnies liežuvius,
jausti degančios medienos kva
pą. Laimei, gaivinantieji ir ne
sibaigiantieji rinktiniai skysčiai
iš šeimininkų naujojo vyno rū
sio skaidrino gaisrų panoramą.
Raulinaičių šeimoje kaip tik
teko susipažinti su Australijon
grįžtančiu kun. P. Vaseriu, pa
sikalbėti apie tautiečių gyveni
mą ir aplinką tolimajame že
myne.
Taip pat negalime užmiršti
nuoširdaus vaišingumo valan
dų pas V. B. Varnus ir dr. Z.
Brinkį. Tie visi minėti kaliforniečiai lietuviai apgaubia tave
dideliu svetingumu ir dėmesiu.
Jauti niekad nesugebėsiąs pana
šiai atsilyginti.
Rašytoją Alę Rūtą ir archit.
Ed. Arbus Santa Monikoje teko

aplankyti vieno šeštadienio po
pietę. Jaukioje jų šeimos aplin
koje greitai prabėgo visas va
karas. Tai kūrėjų šeima —
kiekvienas jų, įskaitant dukrą
dailininkę Rasą, turi atskiras
savo patalpas .rašymui, planavi
mui, tapybai. Alė Rūta jau bai
gė skaityti “Draugo” romano
konkursui atsiųstus penkis ro
manus. Mat, vertintojų komisi
ja šiais metais sudaryta iš pieti
nėje Kalifornijoje gyvenančių
kultūrininkų. Dar vienas šios
rašytojos rūpestis — tai paruoš
ti išsamų ir platų garsinį filmą
apie poetą Bernardą Brazdžionį. Tam reikalui ižde jau turi
ma, rodos, 6000 dolerių, bet to
ji suma dar nepakankama. Ma
lonu buvo stebėti archit. Ed
mundo padarytus spalvotus ir
garsinius filmus iš kultūrinio
Los Angeles lietuvių gyvenimo.
Iš filmo juostos ekrane matėme
ir girdėjome rašytojus — Alę
Rūtą, J. Gliaudą, B. Brazdžionį,
St. Santvarą, Br. Railą ir kt.
Girdėjome ir iškilesnių koncer
tų fragmentus, literatūrinių va
karų detales. Tie filmai yra pui
ki ir išliekanti medžiaga lietu
viškosios išeivijos kultūrinei is
torijai.
Pas Arbus atsilankė ir nepertoli gyvenąs žurnalistas J. Ko
jelis su žmona. Buvo maloni va
karonė su tais, kurie gyvina ir
įvairina intelektualinę tos lie
tuviškos salos mozaiką.
Spaudoje jau buvo rašyta,
kad dr. Z. Brinkis savosios so
dybos (panaši daugiau į pilaitę)
vieną erdvų atskirą kambarį pa
vedė Lietuvių Rašytojų Drau
gijos centro valdybos dispozici
jai. Teko matyti tą patogią, erd
vią ir jaukią su baldais patalpą,
kurioje rašytojai gali jaustis
kaip namie. Jie turi raktus ir
gali naudoti posėdžiams kada
tik nori. Vadinasi, tegyvuoja
rašytojų mecenatas!
Lietuviai pietinėje Kalifor
nijoje gyvena gana plačiai iš
simėtę, tačiau dauguma, atro
do, kuriasi netoli pagrindinio
greitkelio tarp Los Angeles ir
San Diego. Savų tautiečių sutik
si ir Westminsteryje, ir Hunt
ington Beach, Newport Beach,
Capistrano, San Clemente, Vis
ta, Carlsbad,"San Diego. . . Be
silankant San Diego, itin daug
nuoširdžios globos teko patirti
iš Igno ir Janinos Skirgaudų.
Dar ir šiandien negaliu pamirš
ti to spalvingo saulėlydžio virš
Ramiojo vandenyno, stebėto iš
jų kiemo ar verandos.

Simon's

Travel Service
kviečia keliauti kartu!

tel (416) 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)
’St it:

Simnn\
H
f rUZf

2385 Dundas St. W., Toronto

television

Savininko* — V. SIMINKEVIČIU

Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

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

Winnipeg, Manitoba
TAI BUVO PERNAI. Po ilgos ir
gražios vasaros Manitoboje pagaliau
atėjo žiema; galima daugiau pabūti
kambaryje ir pažvelgti į praėjusį
laiką. Nuskambėjo linksmi KL Jau
nimo stovyklos garsai Oak Pointo
vasarvietėje. Praėjo ir triukšmingas
bei gražus tautų“ pasirodymas —
Folklorama. Dabar jau ruošiami pla, nai kitiems metams. Gaila, kaikurie
iš mūsų kolonijos jau tų renginių
nematys.

MIRUSIEJI. 1980 m. spalio 4 d.
mirė daug prie mūsų kolonijos veik
los prisidėjęs a.a. Robertas Artūras
Urbonas. II D. karo metu jis tarna
vo Kanados laivyne; buvo aktyvus
narys daugelyje kanadietiškų orga
nizacijų. 1980 m. lapkričio 29 d. mi
rė a.a. Jonas Karolis. Jam trūko tik
pusantro mėnesio iki 100 metų. Tai
buvo vienas iš nedaugelio lietuvių,
sulaukęs tokio gražaus amžiaus. Jis
buvo vienas iš ankstyvesniųjų emi
grantų iš Lietuvos (išvažiavo iš ten
1904 m.).
LIGONIAI. Vienas iš jų yra Juo
zas Demereckas. Tai buvęs labai ak
tyvus kolonijos narys. Retas paren
gimas apsieidavo be jo pagalbos. Be
to, dainavo chore, vaidino su artistų
grupe, buvo ilgametis KL B-menės
narys, dirbo mūsų šventovės
komitete, platino, rėmė ir skaitė lie
tuvišką spaudą. Malonu matyti, kad
p. Demereckų dukra ir net dukraitė
eina tuo pačiu lietuviško darbo ke
liu. — Kitas iš sergančių yra Juo
zas Pronskus, kuris ilgus metus gy
veno Winnipege ir Manitoboje. Ku
riam laikui buvo išsikėlęs į Čikagą,
dirbo “Naujienų” redakcijoje. Da
bar sugrįžęs į Manitoba aplankyti
čia gyvenančios dūktos, sunkiai su
sirgo. J. Pronskus nuo pat savo jau
nų dienų buvo prisiekęs laikrašti
ninkas. Ypač jo gražūs straipsniai
būdavo apie gamtą ir vietovaizdžius.
Dar prisimenu iš Lietuvos, kaip jis
puikiai aprašė mūsų Baltijos pajūrį.
Štai jo paties žodžiai: “Kas yra Lie
tuvos Sahara? Nėra tokių liežuvių
jai apsakyti, nei tokių dažų jai
atvaizduoti... Kai galbūt septintą
ją pasaulio kūrimo dieną Kūrėjų Kū
rėjas, besigėrėdamas savo darbo vai
siais, pamėgino dar vieną kūrinėlį
sukurti sau pasigėrėti ir žemei pa
puošti, sukūrė Jis Neringą iš sau
lės, vandenų ir smilčių, iš brilian
to, akvamarino ir aukso . ..”
Tikimės, kad šie ligoniai greitai
pasveiks ir dar ilgus metus darbuo
sis lietuviškoje veikloje.

BENDRUOMENES
SUSIRINKI
MAS. 1980 m. gruodžio 14 d. įvyko
KLB Winnipego apylinkės visuotinis
susirinkimas. Senajai, daug nuveiku
siai valdybai atsistatydinus, buvo iš
rinkta nauja:. Renius Balčiūnas, Viktorija Daubaraitė ir Juozas Grabys
su teise kooptuoti jai reikalingus
žmones.

Naujas lietuvių
kelionių biuras

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip pat
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui.
Sudaromos individualios ir grupinės kelionės į visas pasaulio šalis
pagal pageidaujamą maršrutą bei datą. Smulkesnių informacijų
teirautis:

EDUARDAS STUNGEVVIČIUS, bai
gęs Hamiltono McMaster universite
te inžineriją bakalauro laipsniu. Sū
nus Jurgio ir Liudos Stungevičių.
Lietuviškos radijo programos Hamil
tone “Gintariniai aidai" įsteigėjas ir
vedėjas, Kanados Lietuvių Bendruoruomenės krašto valdybos narys.
Dirba kaip inžinierius Toronte tyri
mų srityje

U. ASTRIENĖS šiaudinukų parodoje Klevelande 1980 m. gruodžio mėnesį.
Pirmoje eilėje iš kairės: U. Astrienė, J. Neimanienė, lietuvių moterų klu
bo atstovė, kuri rūpinosi paroda
Nuotr. V. Bacevičiaus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ■— virš $15,000,000

TALKA
1

MOKAME UŽ:
6%
depozitu* (P.C.A)
11 ’/a %
santaupas
term, depozitus 1 m. 12%
term, depozitus 3 m. 12%
10%
reg. pensijų fondo

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 14-15%
asmenines paskolas
16%

EGLUTĖ. 1980 m. gruodžio 20 d.
Šv. Kazimiero parapijos salėje buvo
surengtas kalėdinės eglutės pobūvis.
Programą atliko šeštadieninės lietu
vių mokyklos mokiniai, vadovaujami
Jurgio Valaičio. Jis yra mūsų kolo
nijos nepakeičiamas veikėjas. Nors
ir labai užimtas inžinieriaus profe
sijoje, randa laiko ir lietuviškam
darbui. Ypač daug laiko praleidžia
su lietuvišku jaunimu. 1980 m. gruo
džio 8 d. jis gražiai pasirodė didžiu
lėje Eatono krautuvėje, pademonst
ruodamas lietuviškus Kūčių papro
čius.
Kalėdų eglutės pobūvio programa
buvo graži ir įvairi. Atvykęs Kalė
dų senelis apdovanojo mažuosius ir
net kaikuriuos didžiuosius. Parapi
jos komitetas, įvertindamas J. Valai
čio didelį darbą mūsų kolonijoje,
įteikė jam dovaną.
šeštadieninei lietuvių mokyklai
vadovauja kun. J. Bertašius, dažnai
jam talkina Ann Samulaitienė ir Ju
dita Barkauskaitė.
šiame parengime dalyvavo nema
žai žmonių. Gaila, kad nesimatė dau
giau vyresniojo amžiaus jaunimo,
kurie prieš 10 ar 15 metų labai no
rėdavo, kad kuo daugiau žmonių at
eitų į jų pasirodymus.
šis pobūvis buvo užbaigtas ska
niais pyragais, girkšnojant kavą ir
besišnekučiuojant. Ev. f.

JA Valstybės

Australija

“AMERIKOS BALSO” RADIJAS
transliavo sovietų okupuotai Lietu
vai skirtą pasikalbėjimą su Bronium
Kvikliu apie jo parašytą veikalą
“Telšių vyskupija”. Pasikalbėjimą į
juosteles įrašė Romas Sakadolskis.
Klausytojus Lietuvoje B. Kviklys in
formavo ir apie būsimas šios serijos
knygas, apimsiančias visas penkias
Lietuvos vyskupijas.

“DAINAVOS” CHORAS, vadovau
jamas muz. B. Kiverio, savo metinį
koncertą Sydnėjaus Lietuvių Klube
surengė 1980 m. gruodžio 6 d. Kon
certinėje programoje visiems ypač
patiko vadovo B. Kiverio sukurta
daina poeto V. Kazoko žodžiais “Man
skamba toliuose”. Koncertą prade-e
jo moterų choras, pratęsė vyrų ir už
baigė mišrus “Dainos” choras. Pa
dėkos žodį choristams už jų pasiau
kojimą dainai ir giesmei tarė kun.
P. Butkus.

KUN. DR. JURGIS ŠARAUSKAS
užbaigė savo darbą JAV valstybės
departamente ir Baltuosiuose Rū
muose. Kardinolas J. Cody jį pasky
rė vikaru į Šv. Pranciškaus Ksave
ro parapiją Čikagos La Grange prie
miestyje. Šiai parapijai, turinčiai
gražią šventovę, priklauso 1.400 šei
mų. Kun. dr. J. šarauskas ir anks
čiau dirbo amerikiečių parapijoje,
bet buvo ąktyvus taipgi lietuvių jau
nimo veikloje. Ją žada tęsti ir da
bar, jeigu tik bus laiko. Jo bet
gi gali trūkti, nes yra gavęs kvie
timų skaityti paskaitas kitų šios ar
kivyskupijos parapijų klebonams bei
vienuolijoms.

PLB VALDYBA š.m. kovo mėnesį
žada sušaukti PLB, JAV LB, Kana
dos LB, Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos, JAV LJS ir Kanados LJS
valdybų bei institucijų darbo konfe
renciją. Joje bus aptarta bei pasida
linta numatoma veikla. Pagrindinis
dėmesys teks 1983 m. įvyksiančioms
Il-sioms Pasaulio Lietuvių Dienoms,
V-jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresui. Plačiau bus paliesti ir
kiti švietimo, kultūros, Lietuvos lais
vinimo klausimai.
JAV LIETUVIŲ FONDO komisi
ja pelnui skirstyti, vadovaujama dr.
K. Ambrozaičio, posėdžiavo Čikago
je 1980 m. gruodžio 5 d. Tai buvo
jau ketvirtas komisijos posėdis tais
metais. Ligi to laiko paskirstyta
$75.000, o gruodžio 5 d. posėdyje —
$25.000. Iš šios sumos JAV LB švie
timo tarybos projektams teko $14.350, kultūros tarybos projektams —
$4.000, Lietuvių Rašytojų Draugijos
premijai — $2.000. Vasario 16 gim
nazijai — $2.000, PLB švietimo pro
jektams užsienyje — $500. šiuos pa
skirstymus turi patvirtinti Lietuvių
Fondo taryba. Iš viso 1980 m. ke
turiuose posėdžiuose jau paskirstyta
beveik $100.000. ši 1980 m. suma gal
dar padidės paskutiniame š.m. sausio
posėdyje, kai bus paaiškėjęs visas
metinis Lietuvių Fondo pelnas. Nuo
1962 m. JAV Lietuvių Fondas jau
yra paskyręs $743LŲŲ0 lietuvių švie
timo bei kultūros reikalams.
KUN. BALYS IVANAUSKAS, šv.
Jurgio lituvių parapijos klebonas
Klevelande, sulaukęs 70 metų am
žiaus, išeina pensijon, šv. Jurgio pa
rapijos šventovė, pastatyta 1921 m.
klebono kun. V. Vilkutaičio, aplink
save sutelkė daug lietuvių bei jų
institucijų. Tą lietuvišku centru ta
pusią Klevelando vietovę dar labiau
sustiprino pokarinių ateivių banga.
Lietuviai ją netgi vadindavo Lasvės
alėja. Dabargi daug kas išsikėlė į
Klevelando priemiesčius. Netoli pa
rapijos liko tik savaitraštis “Dirva”.
Pati Šv. Jurgio parapija tebėra 100%
lietuviška. Joje busimasis pensinin
kas kun. B. Ivanauskas 16 metų dir
bo vikaru, 21 — klebonu. Jis tikisi,
kad ir toliau parapija liks lietu
viška.
AUTOMOBILIO NELAIMĖJE Ka
lifornijoje buvo sunkiai sužeistas
Carlsbade gyvenantis rašytojas And
rius Mironas, žinomas Norimo sla
pyvardžiu. Vinco Dovydaičio vairuo
jamas automobilis užvažiavo ant ne
teisėtoje vietoje pastatyto kito auto
mobilio. V. Dovydaitis taipgi buvo
sunkiai sužeistas, ir jam su A. Mi
ronu teko praleisti ilgesnį laiką li
goninėje. Mažiau nukentėjo jų kelei
vės — Jonė Dovydaitienė, Ona Mironienė ir Zita Radvilienė.
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ
sukaktuvinė 25-ji studijų ir poilsio
savaitė įvyks š.m. liepos 11-18 d.d.
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje
Kennebunkporte, Maine valstijoje.
Registruojamas! ir informacijų tei
raujamasi šiuo adresu: St. Anthony
Monastery, Kennebunkport, Maine
04046. Tel. (207)967-2011.

Urugvajus
RUOŠDAMIESI VASAROS STO
VYKLAI, jaunesnieji “Rintukai” su
rengė įdomų renginį Montevideo lie
tuvių parapijos salėje. Rašinį “Lie
tuva šiandien” skaitė Romina Fornara. Eilėraščio “Vasaros naktys” in
scenizaciją atliko grupė mergaičių.
Vyresnieji vaikai padainavo “Jau
nystės dainą”, komišką duetą “Eiva,
boba” — S. Andrulis ir L. Kazlaus
kas. šokėjai atliko Gyvatarą, Žioge
lį ir Šustą. Komišką vaizdelį “Krau
tuvėj, kur visko yra” atliko Vero
nika Stek-Banevičuis ir Robertas
Ibarra-Veta. Bendras vaikų choras
programon įsijungė dainomis —
“Ridikėlis ir Petruška”, “Gintarai”
ir “Alutis”. Renginio lėšos buvo
skirtos vaikų stovyklai, kuri įvyko
1980 m. gruodžio 17-19 d.d.

KADAISE MONTEVIDEO LIE
TUVIAI turėjo stiprią krepšinio ko
mandą “Vytis”. Nutarta ją vėl atgai
vinti, įjungiant 14-18 metų jaunuo
lius. Komandos branduolį sudarys
vyresnieji “Rintukai”. Treneriu yra
pakviestas Viktoras Cieslinskas, ve
teranas
krepšininkas,
priklausęs
Urugvajaus krepšinio rinktinei, daug
kartų dalyvavęs tarptautinėse rung
tynėse.

“TALKOS”KREDITO KOOPERA
TYVO Sydnėjaus skyriaus susirinki
me veiklos pranešimą padarė valdy
bos nariai. Susirinkime dalyvavo ir
“Talkos” centrinės valdybos pirm. V.
Alekna iš Melburno. Jis pasidžiaugė,
kad abiejų “Talkos” skyrių apyvarta
jau yra pasiekusi daugiau kaip 3
milijonus dolerių. “Talka” yra tapu
si rimta finansine lietuvių instituci
ja, dalį savo metinio pelno skirian
ti kultūrinei veiklai.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NOSE Adelaidėje 1980 m. gruodžio
27 d. įvyko susipažinimas su nau
jąja knyga "Lietuviai sportininkai
Australijoje 1949—1979’'. Ją paruo
šė ir redagavo sporto veteranas Leo- nas Baltrūnas, išleido Australijos
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos
valdyba, šiuo leidiniu pažymimas
Australijos lietuvių sportinės veiklos
trisdešimtmetis. Knyga rašiniais ir
gausiomis nuotraukomis apima visas
vietoves, kuriose vyko ar tebevyksta
sportinė lietuviško jaunimo veikla.

TASMANIJOJE LANKĖSI Sovie
tų Sąjungos ambasadorius Australi
jai dr. Nikolajus Sudarikovas! Jį
su specialiais plakatais sutiko baltiečių demonstracija, suorganizuota
Tasmanijoje veikiančios organizaciios “HELLP”, kovojančios už Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos išlaisvini
mą. Atvykęs oficialaus vizito, dr.
N. Sudarikovas padarė politinį išsi
šokimą, demonstravusius 'baltiečius
pavadindamas apgailėtinais žmonė
mis. Jis jiems patarė nuvažiuoti į
savo tėvynes ir susipažinti su dabar
tiniu geru jų gyvenimu. Kadangi sve
čias iš Kanberos buvo priimtas val
dinėmis Tasmanijos lėšomis, “HEL
LP” organizacijos atstovai pareiškė
viešą savo pasipiktinimą žurnalis
tams ir susilaukė atitinkamo atgaršio Tasmanijos sostinėje Hobarte
leidžiamame laikraštyje “The Mer
cury”. Jame teigiama, kad baltiečiai
pritaria svečių apsilankymui, bet ne
nori, kad jie savo viešnagę panaudo
tų Australijos piliečių įžeidinėjimui.
Esą pastarųjų penkerių metų laiko
tarpyje Baltijos respublikose lankėsi
šeši “HELLP” organizacijos nariai,
kurie ten nerado ambasadoriaus dr.
N. Sudarikovo reklamuojamo gero
gyveninio. Daugelio jų apsilankymas
buvo apribotas 4-5 dienomis, uždraus
tas vizitas pas gimines. “HELLP?
organizacija žada reikalauti, kad
Australijos vyriausybė ambasadorių
dr. N. Sudarkovą paskelbtų nepagei
daujamu asmeniu ir grąžintų Sovietų
Sąjungon. Baltiečių numone, toks |
politinis dr. N. SųdariJ«tvo išsišokimas lyg ir patvirtina pasklidusius
gandus, kad jam pokario metais teko
dalyvauti masiniuose lietuvių, latvių
ir estų trėmimuose, kai Sibiran buvo
išvežamas milijonas gyventojų.
SUSIRŪPINIMĄ GEELONGO LIE
TUVIAMS kelia sparčiai augančios
pensininkų gretos. Daug kas nuo-*
gąstauja, kad šios kolonijos laukia
neišvengiamas išnykimas. Vilties
ateičiai betgi teikia 1980 m. nauja
gimiai jaunose šeimose. Jų susilauk
ta 12-kos. Neseniai pensijon išėjo ir
Geelongo lietuvių choro vadovas M.
Kymantas, sulaukęs 60 metų. Daug
kas tikėjo, kad choro veikla pagau
sės, nes jo vadovas turės daugiau
laiko repeticijoms. Deja, “pensinin
ku” tapo ir pats choras.' Jo turtą da
bar globoja administratorius B. Ga
šlūnas, neprarasdamas naujų pro
švaisčių vilties.

Britanija
KALĖDINĖJE LONDONO THA
MES TELEVIZIJOS programoje “Ki
tų žmonių Kalėdos” 1980 m. gruo
džio 23 d. vakarą buvo parodytas ir
septynių minučių ilgio filmas apie
lietuviškas Kalėdas, paruoštas Nottinghamo ir Londono lietuvių jauni
mo tos televizijos stoties studijoje.
Jame žiūrovai matė lietuvišką eglu
tę, Lietuvos žemėlapį, išgirdo tris
lietuviškas giesmes, kurių viena bu
vo išversta į anglų kalbą. Šio filmo
iniciatore Londone buvo V. Jurienė,
talkinama P. Senkuvienės ir V.
O’Brien, o Nottinghame pagrindinė
darbo našta teko V. Gasperienei.
Nottinghamo jaunuolių kelionės iš
laidas į televizijos studiją Londone
parėmė LAS skyrius.

BRADFORDO “VYČIO” KLUBAS,
tęsdamas stipriai įsigalėjusią tradi
ciją, 1980 m. lapkričio 6 d. surengė
šaunias vaišes lietuviams pensinin
kams. Visiems susėdus prie žvakė
mis papuoštų stalų, maldą sukalbė
jo kapelionas kun. J. Kuzmickis,
kartu padėkodamas klubo vadovybei
už senųjų tautiečių metinį pagerbi
mą. Jis taipgi primįnė, kad pensi
ninkai ir dabar talkina lietuviškoje
veikloje. Juos pasveikino “Vyčio”
klubo pirm. V. Gurevičius, džiaugda
masis Bradfordo lietuvių vieningu
mu. Pensininkų laukė įvairūs keps
niai ir netgi lietuviškas kugelis. £avo eilėraštį apie lietuvių buitį skai
tė Leedse gyvenanti Br. Kuzminskaitė, dainoms vadovavo P. Vasys.
.

)

Nužudyto kunigo istorija
Monografija apie kun. Juozų Žebrj

VYT. BAGDANAVIČIUS

Hamiltono lietuvių teatras “Aukuras” teatrų festivalyje Čikagoje vaidina B. Pūkelevičiūtės komediją "Antroji Sa
lomėja painiavose”. Kairėje — E. KUDABIENE, dešinėje — VYT. STASKEVIČIUS
Nuotr. Alfr. Degučio

Filmu pasaulio naujienos
ALGIRDAS GUSTAITIS

Laimi nelaimingieji
, Visiškai gyvenimu nusivylęs
jaunas vyras Roary (vaidina
John Savage) iš augšto namo
iššoka, norėdamas nusižudyti,
bet nukrenta ant automobilio
viršaus. Luošas išeina iš ligoni
nės. Malonūs žmonės globoja.
Atgauna savimi pasitikėjimą,
pagaliau viskas baigiasi gražiau
siai.
Angliškai filmas pavadintas
“Inside Moves”, pagal Todd
Walton romaną. Filmui pritai
kė Valerie Curtin ir Barry Le
vinson. Režisoriai —- Mark M.
Tanz ir R. W. Goodwin. Išleido
Warner Bros, filmų studija,
Hollywood, Calif. Spalvotas,
113 min. ilgumo.
Dabar tokios rūšies filmų
Hollywoode reta. Čia reiškiasi
švelni melodrama, gilus huma
niškumas, gerumas, pasitikėji
mas, meilė artimui. Blogis grei
tai pralaimi. Nėra sekso. Gilus
jaunuolių draugiškumas verčia
protauti iki pergalės.
Jauną mergaitę, patarnauto
ją alaus bare, vaidina Diana
Scarwid. Ji gėlėtai nekaltais
žvilgsniais kalba daugiau nei
žodžiais. Pažįstama iš televizijos
veikalų .“Starsky and Hutch”,
“Kojak” ir kt.
Pagrindinis aktorius- John
Savage vaizduoja sulaužytų kau
lų jauną vyrą, iš pradžių nusivy
lusį gyvenimu, paskui suradusį
džiaugsmą ir gėrį, vis besisten
giantį kitiems padėti. Jis yra
apdovanotas eile žymenų už fil
mus “The D e e r Hunter”,
“Hair” “The Onion Field” ir kt.
Kampuotas baro tarnautojas,
ilgą laiką visur pralaimintis, įti
kinančiai pakrypsta laimės pu
sėn. Pagrinde — kilnumas, min
timis bendravimas su artimai
siais.
Veikalui ir filmui parinkti

ŠI ŽEMĖ
Iš pogrindžio poezijos
Ši žemė — laivas
betgi ne namai
(įrašas parapijos
vėliavoje)
Si žemė laivas, ne namai
plazdėjo vėliavos lyg burės
ir nuo šventoriaus kiek matai
siūbavo meflžių žalia jūra

siūbavo bokštai lyg, stiebai
spindėjo debesies karūna
ir buvo žemėje taip gera
kaip tik per šventa Oną būva

spalvoti liktorių stiklai
ir naiviai mielos pelerinos
auksuoti vėliavų kutai
ir žvakės dailios lyg merginos
žmonių veiduose atspindžiai
dangaus ramybės ir giedrumo
o kad ištektum lig Tenai
čia pasisemto atlaidumo

o po baldakimu vėsiu
senelis kunigas stovėjo
— ag prie širdies prispaudęs tą
kurį visa širdim mylėjo

būdingi charakteriai. Trumpą
vaidmenį atlieka pakartotinai
tampanti gatvės mergina Ann
(vaidina Amy Wright). Pasigai
lėjimas, užuojauta, siaubas ky
la, matant ją vis krentančią pra
žūtim
Puikus Harold Russell, žino
mas iš prieš 35 metus statyto
filmo ‘The Best Years of Our
Lives” (Geriausi mūsų gyvenimi metai). Tai vienas atmintiniausių amerikiečių filmų. Po
tiek metų pertraukos jisai vėl
šypsosi, linksmas, nors kare
prarado abiejų rankų priekines
dalis. Jis sklandžiai dirba meta
liniais pirštais, rūko, švariai
apsirėdęs, malonus pažiūrėti.
Štai, ką reiškia valia, noras gy
venti!
Geras Bert Remsen, vaizduo
jantis aklą. Ir ratukais važinė
jamas negras Bill Henderson.
Kiti turi smulkesnes paskirtis.
Gimė Vilniuje, nusižudė
Paryžiuje
Sulaukęs 66 metų, Paryžiuje,
savo namuose, 1980 m. gruo
džio 2 d. nusišovė prancūzų ra
šytojas Romain Gary. Tarp 20
knygų, žinomiausios ^'Lės’ Couleurs de jour” (Dienos spalvos),
“Chien Blanc” (Baltas šuo),
“Frere Ocean” (Brolis okeanas),
trys tomai, “Les Cerfs-Volants”
(Aitvarai).
Romain Gary gimė 1914 m.
gegužės 8 d. Vilniuje. Save lai
kė rusiškai žydišku mongolu.
Tėvas — Leiba Kacew, motma
— Mina Josel, mongole. Studi
javo Nicoje ir Paryžiuje. Kaip
lakūnas tarnavo Prancūzijos ka
riuomenėje II D. karo metu.
Prancūzijos diplomatu buvo
Anglijoje, Bulgarijoje, Šveicari
joje. Jungtinėse Tautose ir
JAV-se. Tada išspausdintos jo
knvgos “L’Education Europeene” ir “Roots of Heaven” (Dan
gaus šaknys). Jo knygos išvers
tos j Įvairias kalbas.
Antroji žmona, amerikiečių
filmų artistė Jean Seaberg,
draugavo su karingaisiais, neg
rais — “juodomis panteromis”.
Belaukdama kūdikio, nuoga
nusižudė Paryžiuje 1979 m. rug
sėjo 8 d. Ji su R. Gary 1967 m.
pagamino filmą “Kili”.
Tess
Tess yra sutrumpintas moters
vardas. Columbia filmų studija
Hollywoode išleido literatūriš
kai atrankų, jautrų, gyvenimiš
ką, su keletu stiprių veikėjų pa
sigėrėtiną filmą. Direktorius —
Roman Polanski. Patyrusi filmi
nio vadovo ranka ir žinojimas
jaučiamas nuo pradžios iki už
baigos. Vienas geriausių šio se
zono filmų.
Pagrindinė artistė Nastassia
Kinski — puiki sudėtingose
būklėse, įvairiose padėtyse, jau
nystėje, varge, išnaudojime,
turte. Taip veikalo vaidmenį su
prasti ir perduoti gali tiktai
pirmaeilė artistė. Jai vykusiai
talkina Peter Firth, Leigh Lawson ir kt.

“Mėlynieji broliai”
Linksmas muzikinės satyros
filmas. Angliškai “The Blue
ši žemė laivas, ne namai
Brothers”. Daug staigmenų.
na ką gi, tiek čia ir tebūvam
Vos paleistas iš kalėjimo vyras
bet kartais žemėj taip gerai
jau turi planą sudaryti moder
kaip tik per šventą Oną būva
nų orkestrą, sutelkti didelius
pinigus. Bet nei jisai, nei bro
“PASTOGĖ” 2 N R.
lis neturi nieko, išskyrus greitą
automobilį ir svajones.
Taip jiedu, abu juodais aki
niais,
juodomis skrybėlėmis,
• Geriau turėti dėl savo laisvės
kovojusios tautos istoriją, nors ir gaudomi policijos šimtais auto
sklidiną skausmo, negu vergiškai mobilių, nori surinkti $5000,
vegetuoti.
DR. J. GIRNIUS kad galėtų apmokėti vienuolėms
mokesčius.

Pagrindiniai yra jiedu —
John Belushi ir Dan Aykroyd.
Be to, šimtai kitų vaidintojų —
James Brown, Cab Calloway,
Ray Charles, Carrie Fisher,
Aretha Franklin, Henry Gib
son. . . Visuma atsargiai apgal
vota, profesijonaliai atlikta.
Daug modernios, pasimetėliškos muzikos, bet priimtinos ir
vyresniesiems.
Direktorius — John Landis,
režisorius — Robert K. Weiss.
Parašė Dan Aykroyd ir John
Landis. Išleido Universal MCA
filmų įmonė Hollywoode.

Kun. Vinco Valkavičiaus stu
dija apie kun. Juozą žebrį yra
verta skaityti dėl dviejų prie
žasčių: dėl tos knygos autoriaus
ir dėl to žmogaus, apie kurį ši
knyga parašyta.
Kun. V. Valkavičius yra ta
brangi išimtis senosios kartos
lietuvių kunigų tarpe, kuriam
lituanistiniai dalykai sudaro vi
so jo gyvenimo ir studijų turini.
Nors knyga yra parašyta ang
liškai, bet pats autorius kalba
bei rašo ir lietuviškai. Ši knyga
buvo parašyta angliškai dėlto,
kad kun. V. Valkavičius suėjo
į sąlytį su tais Amerikos katali
kų sluogsniais, kurie pradėjo
moksliškai domėtis mažesnių
tautų įnašu Amerikos katalikų
gyveniman. Ligi šiol Amerikos
katalikybė buvo suprantama tik
kaip Airijos, Prancūzijos ar Vo
kietijos katalikybės tąsa. Tačiau
šiais laikais jau pradedama su-'
prasti, kad Amerikos kataliky
bei didelį įnašą sudarė ir Įvai
rių mažesnių tautų katalikai
imigrantai. Šio sąjūdžio dėka
kun. V. Valkavičius atsidėjo
kun. J. Žebrio tyrinėjimui.
Kun. J. Žebris, gyvenęs 18601915 m. ir apaštalavęs rytinėje
Amerikos dalyje esančių lietu
vių tarpe, yra vertas didesnio
mūsų dėmesio, negu ligi šiol
yra susilaukęs. Jo veikla JAVse apima laikotarpį prieš Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mą.
Tai laikotarpis intensyvių ir
nekartą aštrių kovų tuolaikinė
je Amerikos lietuvių visuome
nėje tarp liberališkos ir katali
kiškos pasaulėžiūros žmonių.
Apie šį laikotarpį mes daugiau
žinome iš liberališko jos atsto
vo dr. J. Šliūpo. Mažiau ar be
veik nieko nežinome iš katali
kiškos pusės. Kaip tik kun. J.
Žebris buvo tas didysis dr. J.
Šliūpo oponentas. Norint visapusiškąi įvertinti aną laikotar
pį, negalima jo vertinti nepažįs
tant kun. J. Žebrio ir jo veiklos.
Kun, V. Valkavičiaus monogra
fija yra gera priemonė pažinti,
jei taip galima pasakyti, ir ant
rajai medalio pusei.
Vos atvykęs Amerikon, kun.
J. Žebris pradėjo rašyti į to me
to lietuvių katalikų laikraščius.
Kai tik atsirado galimybė, jis
įsteigė Waterburyje savo laik
raštį “Rytas”, šis laikraštis pasi
darė jo socialinės, kultūrinės ir
religinės veiklos reiškėju. Kun.
J. Žebris nepritarė to meto liberalistinei krypčiai, kuri stip
riai puolė Amerikos santvarką.
Jis veiksmingai rūpinosi įjung
ti lietuvius į Amerikos gyveni
mą, ypač ugdydamas kooperatyvinę veiklą. Netrukus jis su
organizavo kooperatyviniais pa
grindais maisto krautuvę, vėliau
kepyklą, dar vėliau ūkį.
Bet tai tik viena kun. J. Žeb
rio veiklos pusė, šalia to, jis
buvo aistringas skaitytojas bi
bliotekose viso to, kas tais lai
kais domino pasaulį. Dėlto jo
laikraštis atspindėjo ano meto
pasaulio nuotaikas. Ir “Ryto”
-išplitimas nesiribojo vien Nau
jąja Anglija — siekė ir tolimes
nes JAV vietas, net Angliją ir
Afriką. “Rytas” ėjo vos trejus
metus, tačiau jo įtaka lietuvių
katalikų gyvenimui buvo tokia
didelė, kad siekė ne tik Ameri
kos, bet ir Lietuvos lietuvius.
Verta pažymėti, kad nepriklau
somybės pradžioje lietuviai ka
talikai tuo pačiu “Ryto” vardu
Kaune pavadino savo dienraštį.
(Kun. J. žebris buvo plataus
masto žmogus. J i s galvojo
įsteigti Amerikoje net žemės

ūkio akademiją. Nenuostabu,
kad tokia plati ir visuomeniškai
veikli jo įtaka sukeldavo jam
daug priešų iš visų pusių. Su dr.
J. Šliūpu kun. J. žebriui teko
nekartą labai kietai susikirsti.
Nemažai konfliktų jam teko tu
rėti ir su vyskupijų vadovybė
mis, kurių ribose darbavosi.
Kun. V. Valkavičius, ruošda
mas šią monografiją išvartė tų
vyskupijų archyvus, ir dėlto jo
monografija yra pirmaeilės
reikšmės dalykinis ne tik kun.
J. Žebrio, bet ir viso to laiko
tarpio apibūdinimas. Suprasti
ir įvertinti kun. J. Žebrio veik
lai galbūt geriausias liudijimas
yra kitos to laikotarpio tyrinė
tojos, būtent, Dolores Ann Liptak. Ji savo studijoje “Euro
pean Immigrants and the Ca
tholic Church in Connecticut
1890-1920”, išleistoje Conneticut universiteto, labai teigiamai
apibūdina kun. J. Žebrio veik
lą. Esą iš lenkiškos, vengriškos,
ukrainietiškos, itališkos ir pran
cūzų dvasiškijos Connecticuto
valstijoje nedaug kas galėjo
prilygti kun. J. Žebrio pažan
giems idealams, ir galbūt nebu
vo nė vieno jam panašaus.
ši tyrinėtojos pažiūra apie
kun. J. Žebrį kartu su kun. V.
Valkavičiaus studija atidengia
prieš mūsų akis vieną šviesiau
sių lietuviškos kunigijos atsto
vų, kuris galbūt yra palikimas
valančinės krikščionybės. Var
gu ar iš kur kitur galėjo J. Žeb
ris susidaryti tokį pozityvų ir
veiklų kunigiškos veiklos supra
timą.
LITHUANIAN
PIONEER
PRIEST OF NEW ENGLAND
by William Wolkovich-Valkavičius. The Life, Struggles and
Tragic Death of Reverend Joseph
Žebris, 1960-1915. Published by
Franciscan Press (341 Highland
Boulevard, Brooklyn, New York
11207) 1980.

- “Dviejų miestų pasaka”
Tai anglų klagiko Charles Di
ckens (1812-1870 m.) veikalas.
Autorius mėgo skubotai rašyti,
spausdindavo gabalais' nežino
damas pabaigos.
Savo veikaluose Ch. Dickens
vaizduoja žemesnės klasės gy
Nežinomo autoriaus
ventojų išnaudojimą,- nuteikia
eilėraščiai iš Lietuvos
aukštesnės klasės žmonių ne
apykantai. Tariamas lygybės
jieškotojas. Pasaulyje visad bu
vo ir bus daugiau neturtingų,
Paryčiais, kai rūkas upę vysto,
nelaimingų — taigi visados tu
Skalbia žlugtą laumė ties brasta.
rės mases žiūrovų.
Išvelėjus marškinius, išnyksta.
“A Tale or Two Cities’1 yra
Džiūsta gijos mėlynos raiste ...
paremta tikrovine Prancūzijos
Ropščiasi liūdna į lokės irštvą
gyvenimo apraiška, kai 18 š. Pa
Laumė — prosenolė tolima . ..
ryžiaus gyventojų žemesnė kla
sė buvo nepatenkinta aristokra
Šventą ugnį kurstyt nepamiršta,
tais ir markizu Evremande. Ki
Nužudytą dainą kurdama . . .
lo kruvina revoliucija, pagim
Paklausyk sakmės, berželi mano,
džiusi giljotiną. Ar tikrai tokios
Likęs gyvas po visų karų:
neteisybės vyko, galėtų prancū
Čia kadaise jotvingiai gyveno —
zų istorikai atsakyti.
Laisvėje, prie savo aukurų ...
Knyga ir tema patraukli.
“Marble Arch Productions”
įmonė Hollywoode veikalą iš
Krito žemėn apanglėjęs grūdas —
leido filmo pavidalu. Režiso
Ačiū die, — arimai suarti! —
rius — Norman Rosemont, di
Liko vardas, liko akys rudos .. .
rektorius — Jim Goddart. Pa
Likom mes, už tai nepalaužti!
gaminta gerai, įtikinančiai, įdo
miai, vietoms meniškai.
Pasigėrėtinas Chris Saran
don, atliekantis du pagrindinius
•Sodino drūtmedžius senolis
vaidmenis. Įspūdingas Peter
Prie lauko kelio, prie kviečių.
Cushing, vaidinantis dr. MaUžaugo ąžuolas — stipruolis, —
nette. Žavi Alice Krige, vaiz
Neliejo ašarų karčių!
duojanti dr. Manette dukterį.
Audrų kantrybę skirpstas
“Įminki mįslę”
bandė. —
,
Senukai, atvykę iš Rusijos ir
Baltavo vėjuose žiema.
įsikūrę Amerikoje, nesutaria:
Ulbėjo vasarą balandė —
parduoti namą, ar ne. Jis neturi
Atlėkdama,
nulėkdama ...,
jėgų tvarkyti namui, o ji nori
likti prie savo daiktų. Paaiškė
Po uosiu kartuves'pastatė . ..
ja, kad ji turi įsisenėjusį vėžį.
Kentėjo medis . .. Ir šuva . . .
Išvyksta pas dukterį į San Fran
Tarytum šnypščianti gyvatė
cisco. Nueina į senų žmonių ba
Arimais šliaužė baudžiava . . .
lių. Tada pradeda skambėti žo
džiai apie pogromus, getus. Ji
Vienus — į Sibirą išvarė . ..
nori grįžti namo į Nebraską. Ji
Kiti — rekrūtuose, žili. ..
sai pasako pardavęs jų namą,
Lydėjo kaip žvaigždė vakarė
suklastodamas jos parašą. Pa
Tėvynės drūtmedžiai žali! . . .
baigoje, atrodo, ji miršta.
Šviežiai išartas šviečia molis
Pagrindiniai artistai — Mel
Prie
lauko kelio, prie kviečių.
vyn Douglas ir Lila Kedrova.
Sodino
drūtmedžius senolis
Abu gėri, žinomi. Išleido “Film
Ne
molyje
. . . Gelmėj širdžių!
ways” bendrovė.
Neaptvarkytas rankraštis. Vi
Atsiųsta paminėti
są laiką rodo rusus, staiga pra
byla apie getą, pogromus. Ru
Vanda Frankienė • Vaitkevičienė,
siškos dainos, šokiai; įterpia
PASAKŲ PASAULIS. JAV LB švie
timo tarybos leidinys. Viršelis ir
žydiškas prielaidas. Prieš I D.
iliustracijos Ados Korsakaitės ■ Sut
karą nebuvo Rusijoj getų, juos
kuvienės. Čikaga 1980 m., 79 psl.
įsteigė Hitleris. Pradėjus siaus
ti komunizmui Rusijoj, iš ten
Juozas Kapačinskas, SPAUDOS
BARUOSE. Atsiminimai. Čikagos
pabėgo daug ir nežydų. Nėra
Lietuvių Literatūros Draugijos leinė žodelio prieš komunizmą.
' dinys. Čikaga 1979 m., 216 psl.
Filmas slegiantis. Kas norės
žiūrėti negalavimus, dejavimus?
ATEITIS, 1980 m. spalis, 8 nr. Ni
jolei Sadūnaitei skirtas numeris.
Niekur .neiškeliamos moterys.
Vyr. red. — kun. dr. K. Trimakas,
Veikėjų duktė eina miegoti pas
850 Des Plaines Ave., Apt. 409, Fo
meilužį, kuris ją netrukus išva
rest Park, IL 60130, USA. Administ
ro. Ar tai moterų pasirinkta
ratorius — J. Polikaitis, 7235 S.
laisvė? Pagaliau filmas neturi
Sacramento Ave., Chicago, IL 60629,
pagrindinės minties. Angliškai
USA.
pavadintas “Tell Me a Riddle”.
LIETUVIS ŽURNALISTAS, 9 nr.
Premjeros dieną, po filmų va
Lietuvių
žurnalistų Sąjungos lei
dovybės surengtų vaišių, kalbė
dinys. Leidėjas — LŽS centro valdy
jausi su Lila Kedrova. Ji gyve
ba (J. Kuprionis, K. Vidžiūnienė, S.
na Paryžiuje. Tėvai — rusai iš
Pautienenė, D. Barauskaitė, V. šiLeningrado. Ji gimė Prancūzi
moliūnas). Redaktorė — Rūta Kle
joje.
Pr. Baltuonis Trys karaliai Aliejus vą Vidžiūnienė.

Jotvingiai

Drūtmedžiai

Tėviškės Žiburiai
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81 KliLTlRltt VEIKLOJE
A.a. IGNAS MALENAS ■ MALI
NAUSKAS mirė 1980 m. gruodžio 18
d. Klevelande, peržengęs 80 metus
amžiaus. Buvo gimęs Jackonyse, Aly
taus aps. Pasižymėjo kaip gabus pe
dagogas, parašęs visą eilę vadovėlių,
elementorių, straipsnių. Baigęs uni
versitetą Kaune, gilino studijas
Hamburge ir Leipcige. Kaune įsteigė
eksperimentinę mokyklą, dėstė “Sau
lės” ir Simano Daukanto mokytojų
seminarijose, buvo Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktoriumi, pe
dagogikos dėstytoju Vytauto D. uni
versitete. Kurį laiką dirbo švietimo
ministerijoje, vadovaudamas pradi
nio ir vidurinio mokslo departamen
tui. Gyvendamas pokario metais V.
Vokietijoje, vadovavo lietuvių trem
tinių gimnazijai Scheinfelde. Persi
kėlęs į JAV, šalia duoninio darbo,
rūpinosi lietuvių jaunimo auklėjimu,
veikdamas Lietuvių Bendruomenėje,
rašydamas knygas, straipsnius, skai
tydamas paskaitas. Velionis palaido
tas 1980 m. gruodžio 22 d. '
DAIL. JUZE KATILIŪTE, Žene
voje gyvenanti ir kurianti tapytoja,
dalyvavo kolektyvinėje Šveicarijos
Dailininkių Sąjungos parodoje. Ren
gėjų komisija šiai parodai buvo at
rinkusi du jos paveikslus. Parodos
atidaryman iš Berno buvo atvykęs
Lietuvos diplomatinės tarnybos na
rys dr. A. Gerutis.
KUNIGAIKŠTIENES
BIRUTES
DRAUGIJOS Klevelando skyrius
1981 m. kovo 28-29 d.d. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos parapijos
salėje rengia vietinių meninių pajė
gų įvairių meno kūrinių parodą. In
formacijas būsimiems dalyviams tel.
226-5193 teikia draugijos valdybos
nąęė Sabina Rutkauskienė.
•t JAUNOJI POETE JOLANTA MALERYTE, viešnia iš Izraelio, 1980 m.
lapkričio 1-2 d.d. su dainų ir šokių
ansambliu “Anachnu” lankėsi Čika
goje. Jos poezija buvo skelbta kultū
riniame “Draugo” priede, “Aiduose”
ir “Ateityje”. 1976-79 m. ji keturis
•kartus yra laimėjusi pirmąsias poe
zijos premijas “Ateities” jaunimo
konkursuose. Su Kaziu Bradūnu,
vienu “Ateities” knygų leidyklos re
daktorių, J. Malerytė tarėsi dėl savo
poezijos rinkinio išleidimo. Ji yra
"Anachnu” ansamblio, įsteigto Vil
niuje ir atgaivinto Izraelyje, šokėja,
■su tėvais Izraelin atvykusi 1974 m.
Jos tėvas — žydas, motina — lietu
vė. J. Malerytė baigia klasikinių kal
bų studijas, yra gavusi pasiūlymą
siekti doktorato ir tapti universite
to profesore, bet planuoja persikelti
į Kanados Vankuverį, kur jau gyvena
jos tėvai.
SOL."EGLE RŪKŠTELYTE-SANDSTROM, sopranas iš Čikagos, aplan
kė Floridos lietuvius. Koncertui St.
Petersburgo Lietuvių Klube ją pa
kvietė vietinis ALTos skyrius.. Savo
rečitalį viešnia pradėjo pasauliniais
klasikais — J. Weckerlinu, F. Schubertu, F. Mendelsohnu, U. Giordanu, G. Pergolesiu, A. Scarlačiu. Ope
rų pasauliui atstovavo arijos iš W.
A. Mozarto “Figaro vestuvių”, G.
Puccini “Toscos” ir “Gianni Schicchi”. Baigminėn rečitalio dalin įjun-.
gė lietuvių kompozitorių dainas: VI.
Jakubėno “Plaukia antelėj B. Budriūno “Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”, J. Gruodžio “Aguonėles”, S.
Šimkaus “Kur bakūžė samanota”.
Akompanavo pianistas M. Tiehara.
Solistė taipgi yra ir dailininkė, pri
klausanti Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungai, Amerikos Dailinin
kų Draugijai.
PROF. ALFRED ERICH SENN,
istorikas, dirbantis Wisconsino uni
versitete Madisone, JAV, yra lietu
viams ir Lietuvai daug nusipelniusio
velionies kalbininko prof. dr. Alfre
do Senn sūnus. Jo tėvas, atvykęs iš
Šveicarijos, 1922-30 m. Kauno uni
versitete dėstė lotynų, graikų, sans
krito ir netgi lietuvių kalbas, didelį
dėmesį skirdamas lietuvių kalbotyrai,
kurios neužmiršo ir 1930 m. persikė
lęs į JAV. Lietuvoje vedė Mariją
Vediugaitę. Sūnus Alfredas Erichas
gimė 1932 m. Baigęs istorijos studi
jas, jis taip pat didelį dėmesį skiria
Lietuvai. “Oriental Research Part
ners” leidykla pradėjo leisti biogra
finę Rytų Europos seriją. Pirmuoju
leidiniu buvo pasirinkta prof. Alfre
do E. Senno studija “Jonas Basanavi
čius: the Patriarch of the Lithua
nian National Renaisance” (“Jonas
Basanavičius
tautinio Lietuvos at
gimimo patriarchas). Studija, turinti
90 psl., kainuojanti $9.50, yra dedi
kuota mirusio tėvo atminimui. įva
de autorius pabrėžia, kad jo tėvas
su dr. J. Basanavičium buvo susitikęs
tik vieną kartą, tačiau jis gerai pa
žino Adomą Jakštą-Dambrauską, dir
bo su kalbininkais Jonu Jablonskiu
ir Kaziu Būga. Studijos autoriaus
sesers krikštatėviu buvo pakviestas
rašytojas kan. Juozas Tumas-Vaiž
gantas. Tėvo dėka autoriui teko susi
tikti su Steponu Kairiu, Mykolu Bir
žiška bei kitais žymiaisiais lietuviais,
1960 m. vasarą Vilniuje — su kalbi
ninku Juozu Balčikoniu. šie lietu
viai, turėję ryšių su dr. J. Basanavi
čium, autoriaus yra minimi tautos
patriarchui skirtoje studijoje. Įvai
riuose leidiniuose prof. Alfredas Eri
chas Sennas yra paskelbęs nemažai
Lietuvą liečiančių rašinių: “Bolševh
kų politika Lietuvoje 1917-19 m..”,
“Baltjos valstybių sovietinimas”,
“Moderniosios Lietuvos atsiradimas”,
“Lenkijos-Lietuvos karo baimė 1927
m.”, “Užsienio reikalų ministerijos
įsteigimas Lietuvoje 1918-21 m.”.

LIETUVOS BALETO 55 metų su
kakčiai buvo paruoštas naujas Leo
Delibes “Kopelijos” spektaklis, kurio
premjera įvyko 1980 m. gruodžio 4
d. Vilniaus operos ir baleto teatre.
Naujojo pastatymo kūrėjai — cho
reografas V. Braedylis, dirigentas V.
Viržonas ir dail. H. Ciparis. “Kopelija” prieš 55 metus savo žingsnius
Kaune pradėjo profesinis Lietuvos
baleto teatras. Vilniškėn premjeron
buvo pakviesti lietuviško baleto ve
teranai, pasižymėję jo atstovai.
SALOMĖJOS NERIES gimtadie
nius kasmet prisimena su jos var
du susijusių penkių mokyklų moky
tojai ir moksleiviai — vilniečiai,
kauniečiai, lazdijiečiai, vilkaviškie
čiai ir panevėžiečiai. Minėjimai kas
met rengiami kitame mieste. Pasku
tinysis 1980 m. įvyko Panevėžyje, II-joje vidurinėje mokykloje, kur po
rą metų yra mokytojavusi S. Nėris.
Jos pastatą yra suprojektavęs archi
tektas A. Landsbergis-Žemkalnis, o
poetės goreljefą sukūręs skulptorius
A. Bosas. Panevėžiečiai S. Nėries at
minimui buvo paruošę literatūrinęteatrinę kompoziciją “Per lūžtantį
ledą.”
VILNIAUS FILHARMONIJAI pri
klauso prieš 10 metų įsteigtas Kau
no choras su savo vadovu Petru Bin
geliu, kasmet surengiantis apie 100
koncertų. Dažnai jie atliekami su
Juozo Domarko diriguojamu simfo
niniu orkestru bei kitais instrumen
talistais. 1980-81 m. sezonas buvo
pradėtas G. Malerio “Antrąja sim
fonija", įsijungimu į K. Orffo sceni
nę kantatą “Carmina burana”, V.
Jurgučio “šventine kantata” chorui
ir vargonams. Savo repertuare kau
niečių ■ choras turi L. Beethoveno
“Devintąją simfoniją”, jo “Iškilmin
gas Mišias”, W. A. Mozarto, G. Ver
di “Requiem”, S. Prokofjevo “Alek
sandrą Nevskį”, “Ivaną Rūstųjį”,
daug stambių J. S. Bacho, J. Haydno, G. F. Haendelio, D. šostakovičiaus kūrinių, J. Juzeliūno oratoriją
“Cantus magnificat”.
TARPTAUTINIAME KŪRĖJŲ
KNYGŽENKLIŲ KONGRESE Aust
rijoje, Linzo mieste, buvo surengta
ir šių kūrinių paroda. Joje dalyvavo
keturi Lietuvos atstovai — A. čapkauskas, G. Didelytė, A. Kmieliaus
kas ir V. Kisarauskas.
PENKI MĖGĖJIŠKI FILMAI ’ at
stovavo Lietuvai Rygoje surengtame
II-jame tarprespublikiniame mėgė
jiškų turistinių filmų festivalyje.
Trečią vietą bei Latvijos respubliki
nės turizmo ir ekskursijų valdybos
prizą laimėjo kauniečio K. Damulevičiaus filmas “Iki horizonto ir at
gal”. Paskatinamąjį Latvijos kino
mėgėjų draugijos prizą už savo fil
mą “Man nereikia dainų” parsivežė
vilnietis D. Velička.
I SOVIETINIŲ KULTŪROS DIE
NŲ renginius čekosolvakijoje buvo
įjungtas Plungės rajono kultūros na
mų ansamblis “Suvartukas”. Čeko
slovakijos spauda šiltai įvertino jo
originalius šokius, augštą choreogra
finį meistriškumą..
Į FOTOGRAFIJOS MENO DRAU
GIJOS SALONĄ vilniečius pakvie
tė ketvirtoji individuali Vytauto Ylevičiaus nuotraukų paroda “Gimtinės
daina", šis fotomenininkas, išleidęs
albumą “Tėviškė", pagrindinį savo
dėmesį skiria Lietuvos gamtai, jos
aplinkoje triūsiančiam žmogui. Pa
rodai buvo sutelkta apie 70 nuotrau
kų, senų ir naujų, atspindinčių V.
Ylevičiaus polinkį į lyriškumą. Šia
paroda V. Ylevičius paminėjo sida
brinę savo fotografinės veiklos su
kaktį.
VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE
specialiu vakaru buvo paminėta poe
to Adomo Mickevičiaus 125 metų
mirties sukaktis. Jo eilėraščius, iš
traukas iš poemų “Ponas Tadas” ir
“Konradas Valenrodas" skaitė akto
rius Laimonas Noreika, lietuvių liau
dies dainas dainavo akloji sol. Beat
ričė Grincevičiūtė.
RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS
BIBLIOTEKOJE velionei rašytojai
L Simonaitytei skirtų savo nuotraukų
parodą surengė O. Pajėdaitė. Šiai neprofesinio lygio fotografei rūpi lie
tuvių rašytojų įamžinimas. Neseniai
ji vilniečius buvo pakvietusi į Justi
nui Marcinkevičiui skirtą parodą.
Paskutinį I. Simonaitytės gyvenimo
dešimtmetį užfiksavo 39 nuotraukos,
apimančios jubilėjinius fragmentus,
portretinius etiudus, bičiuliiį susiti
kimus su rašytoja. Paroda užbaigia
ma simboliška dviejų žilagalvių nuo
trauka: L Simonaitytė su savo jau
nystės dienų bičiuliu 1978 m. va
sarą žvelgia į tirštą vasaros žalumą.
Nuotraukoje matyti tik į aparatą at
suktos abiejų senelių nugaros.
ESTRADINIŲ ANSAMBLIŲ IR
SOLISTŲ “Žemaitijos taurės” kon
kursai nuo 1969 m. rengiami Tel
šiuose. Pradžioje jie buvo daugiau
vietinio pobūdžio, o vėliau tapo res
publikiniu renginiu. Devintajame
konkurse dalyvavo 15 saviveiklinių
estradinių grupių iš įvairių Lietuvos
miestų bei rajonų. Pirmąsias vietas
laimėjo Panevėžio rajono Staniūnų
zoninių kultūros namų estradinis
ansamblis ir vokalinis instrumenti
nis ansamblis, priklausantis “Mini
jos” liaudies kūrybos gaminių įmo
nės Telšių skyriui. Geriausiais solis
tais vertintojai pripažino: Z. Meškauskaitę iš Kapsuko-Marijampolės,
birštonietį A. Blažuką ir telšietį A.
Kelpšą.
v.

6 psi.
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ŠMEIŽTŲ BIULETENIS
Vankuveryje yra leidžiamas kaž
kokio pamišėlio šmeižtų biuletenis
ir siuntinėjamas mūsų vardu. Tai
begėdiškas mūsų įžeidimas. Mes to
biuletenio neleidžiame ir net jo ne
gauname, o tik sužinome apie tai,
kai jis kaikurių gavėjų yra grąžina
mas. Mes apie tai pranešėm pašto
viršininkui ir saugumo organams.
Jie bandys surasti tą “redaktorių”.
Mes prašome visus tuos, kurie tą
šmeižtų biuletenį gauna, suprasti,
kad mes nesame jo platintojai ar
siuntėjai. Gal tai kokios užsienio
agentūros darbas, panaudojantis sa
vo agentus lietuviams kiršinti bei
lietuvybei slopinti.
F. S. Valiai,
Chilliwack, B.C.

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
Kanados lietuviai — GINTARAS REPECKA ir ALDONA KOJELYTĖ jung
tuvių metu Lietuvos Kankinių šventovėje Mississaugoje Nuotr. Stp. Varankos

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
• Telefonai: 532-3400
•
532-3414

999 College St., Toronto, Ont.
M6H 1A8

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANQOS:

’ Ę
Pirmadieniais
10-3 E
=
Antradieniaįs
10-3 =
Trečiadieniais uždaryta =
E
Ketvirtadieniais
10-8 =
Penktadieniais
10-8 =
E
Šeštadieniais
9-1
Sekmadieniais 9.30-1 E

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn.
term, indėlius 1 metų
term, indėlius 3 metų
pensijų s-tą
taupomųjų s-tų
spec. taup. s-tų
depozitų-čekių š-tų
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo
mortgičius nuo

13’/4%
121/2 %
12
%

12 %
101/4 %
13 %
6 %

15
14

%
%

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 sųskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEDUABPQ EIIDC
OiErnARd r U no
2239 Bloor Street West.

•

406 Roncesvalles Ave.
Telefonas 536-5936 ir
Telefonas 762-7775

Parduodami kailiniai apsiaustai ir'įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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 | NAMUS
------- --------------- o--------------------------MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor StW,
Perkant ar

parduodant nekilnojamų

nuosavybę

visada

A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291
Jums sųžiningai patarnaus'

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario
M6K 2M4
i

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

Telefonas 531-1305

(Tarp Dundas ir College)
* 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
t

335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

M^T

_

Teleffpnas 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 mylig, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen
gatve tiesiog j garožg.

• Sgžiningai atliekgme visus automobilių mechoniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
smegenyse. Šis Edmontone gi
męs kanadietis buvo anglų lite
ratūros profesorius, ilgus me
tus dirbęs Toronto universitete.
Pasaulinio garso jis susilaukė
savo studijomis apie televizijos
bei kitų elektroninių ryšių įta
ką žmogui.
Ontario provincijos vyriausy
bė šiemet padidins darbovietėm
privalomą minimalinį valandinį
atlyginimą nuo $3 iki $3.50.
Darbo miništerio E. Elgie pra
nešimu, nuo š.m. kovo 31 d. va
landinis atlyginimas padidina
mas iki $3.30, o nuo spalio 1 d.
— iki $3.50. Išimtis ir toliau pa
liekamą statybų darbininkams,
laisvalaikiu dirbantiems stu
dentams, alkoholinius gėrimus
turinčių restoranų padavėjams
ir padavėjoms. Ligšiolinis sta
tybos darbininkų valandinis at
lyginimas nuo $3.25 bus padi
dintas iki $3.55 ir $3.75. Už da
lini studentų darbą buvo moka
ma $2.15. Jų dabar laukia va
landinis atlyginimo padidinimas
iki $2.45 ir $2.65. Kontroversi
ją visada sukelia restoranų sa
vininkams kažkodėl daroma
nuolaida’. Padavėjoms jie lig
šiol mokėdavo tik $2.50 už va
landą, o dabar turės mokėti po
$2.50 ir $3. Atlyginimas vis dar
paliekamas puse dolerio mažes
nis, negu kitur dirbantiems On
tario gyventojams. Teisinamasi,
kai padavėjos ir padavėjai gau
na arbatpinigius iš klientų, bet
neatkreipiama dėmesio į resto
ranų savininkų didžiulį pelną,
kurį1 jiems atneša teisė pardavi
nėti alkoholį ir už mažą atlygi
nimą išnaudoti padavėjas. Jei
gu kuris klientas pabėga nesu
mokėjęs sąskaitos, savininkas
pinigus atskaito iš padavėjos
atlyginimo. Jai, aptarnaujančiai
kelias dešimtis klientų, praktiš
kai neįmanoma pastebėti ir su
laikyti tą, kuris vengia atsi
skaitymo. Didžiausia savininkų
dalis dažniausiai stebi televizi
jos transliuojamas ledo ritulio
ar amerikietiško futbolo rung
tynes ir rūpinasi tik padavėjų
atsiskaitymu už išrašytas są
skaitas.
Ontario įvedamas valandinio
atlyginimo
padidinimas
iki
$3.50 vis dar tebėra atsilikęs
nuo kaikurių kitų provincijų.
Saskačevane jis jau siekia
$3.85, Britų Kolumbijoje ir
Kvebeke — $3.65.

Kanados konservatorių parti
jos suvažiavimas 1981 m. vasa
rio mėnesį turės spręsti savo
vado J. Clarko palikimo ar pa
keitimo kitu klausimą. Paskuti
nieji viešosios nuomonės tyrimo
duomenys yra nepalankūs J.
Clarkui. Net 53% pasisakė už
naują vadą, 36% — už J. dar
ką, o 11% buvo neapsisprendę^
Nuomonės tyrėjai taipgi palie
tė J. Clarkp ir P. E. Trudeau
atliekamą darbą. Opozicijos va
do J. Clarko darbą geru pripa
žino 25%, vidutiniu — 41%,
blogu — 34%. Šiuose klausi
muose nesėkmė ištiko ir min.
pirmininką P. E. Trudeau. Jo
vadovybe yra patenktinti 32%
apųlaustųjų,
vidutine
laiko
38%, nevykusia — 30%. Skir
tumas tarp paskutiniuosius rin
kimus pralaimėjusio J. darko
ir juos laimėjusio P. E. Tru-.
deau palyginti nėra didelis.

Stratfordo miestelį Ontario
provincijoje išgarsino su profe
sinio lygio teatru susietas Strat
fordo festivalis. Spektaklius
lanko ne tik kanadiečiai, bet ir
gausūs svečiai iš užsienio, šia
me miestelyje kasmet palikda
mi apie $30 milijonų. 1981 m.
sezono krizę sukėlė festivalio

direktorių nutarimas vyr. režisorium ir meno vadovu pasi
kviesti britą John Dexterj, tuo
metu! dirbusį Niujorke. Protes
tą pareiškė Kanados aktorių
unija, ir jos spaudimui nusilen
kė imigracijos min. L. Axworthy, atsisakęs duoti darbo lei
dimą rež. J. Dexteriui. Jo nuo
mone, festivalio direktoriai šiam
darbui turi surasti kanadietį.
Po ilgoko ginčo šiam darbui bu
vo pasirinktas kanadietis rež.
John Hirsch. Daug kas imigra
cijos miništerio L. Axworthy
sprendimą sutiko kritiškai. Esą
Kanada neturi profesinių teat
rų, paviršutiniškos studijos uni
versitetuose teparuošia mėgė
jiškus aktorius, kurie savo lygį
tegali pakelti dirbdami su žy
miais aktoriais bei režisoriais iš
užsienio. Šion kontroversijon
buvo įveltas ir spaudoje pasų
rodęs pranešimas, kad federaci
nės
valdžios
finansuojamas
Tarptautinio Vystymosi Tyrimų
Centras yra pasiūlęs metinę
$60.000 stipendiją Jamaikoje
rinkimus pralaimėjusiam' mark
sistinių pažiūrų premjerui M.
Manley, dideliam Kubos dikta
toriau F. Castro bičiuliu. Jis
taipgi yra min. pirm. P. E.
Trudeau pažįstamas iš studijų
Londone laikų. Šį'klausimą parlarųente iškėlė konservatorių
atstovas Doug Neil. Jo nuomo
ne, numatytą studiją “Nauja
. tarptautinė ekonomijos tvarka”,
finansuojamą kanadiečių lėšo
mis, galėtų parašyti kanadietis
ar bent Kanadoje studijas gi
linantis užsiėnietis, o ne Jamai
kos marksistas, šiai salai savo
teorijomis atnešęs ekonominį
bankrotą. Diskusijas nutraukė
žinia, kad stipendijai gauti be
darbiu tapęs M. Mnaley dar nė
ra atsiuntęs prašymo.
I

Į šaltus vandenis pateko daugiakultūrė Toronto televizijos
stotis “MTV-47” ir jos savinin
kas Dan lannuzzi, suorganizavęs
specialią transliąciją “SOS Te
lethon”, kuri turėjo rinkti au
kų įsipareigojimus italams, nu
kentėjusioms žemės drebėjime.
Iš anksto buvo paskelbta, kad
šią transliaciją erdviu satelitų
pagalba matys visa Kanada ir
visa Italija. Programon įsijun
gė netgi tokie žymūs žmonės,
kaip min. pirm. P. E. Trudeau,
opozicijos vadas J. Clarkas, Ka
nados gubernatorius E. Schreyeris, kardinolas E. Carteris. Vė
liau betgi paaiškėjo, kad pro
gramą matė tik Kanada, o Ita
lijoje jos netransliavo nė viena
stotis. Visi vaizdai iš Italijos te
buvo perduoti Romoje padaryta
ir Torontan lėktuvu atskraidin
ta vaizdajuoste. Pasirodo, Ita
lijos valdžia savo televizijoms
tos programos neleido trans
liuoti per satelitą. Nei progra
mos dalyviai, nei jos žiūrovai
apie tai nebuvo painformuoti.
Programos dalį iš Romos 'jie
priėmė kaip gyvą transliaciją.
Stoties savininkas D. lannuzzi
suktybę prisipažino, tik po dvie
ju dienų, kai ją atskleidė ita
lai žurnalistai. Programos me
tu buvo surinkta $1,2 milijono,
bet ir jie pažeidė “telefono”
taisykles. Tokiose programose
auku Įsipareigojimai priimami
telefonu,, o pačios aukos suren
kamos vėliau. D. lannuzzi betgi
prisipažino, kad didžioji tos su
mos dalis buvo surinkta dar
prieš programą. Tai, žinoma,
gerokai susilpnina tos “telefo
ninės” programos įtaką aukų
rinkimui ir gali pakenkti ki
toms panašioms programoms.
Prieš tą programą buvo teigia
ma, kad tokia transliacija tarp
Kanados ir Italijos bus istori
nė, vykdoma pirmą kartą.

LF BIČIULIŲ PAREIŠKIMAS
Skaitant 1980 m. ELTos nr. 10
(1167) 7-tą psl., susidaro įspūdis,
jog VLIKo taryba vienbalsiai pri
ėmė nutarimą, smerkiantį “Pasaulio
Lietuvį”.
’Pranešame visuomenei, kad svars
tant “Pasaulio Lietuvio” pasmerki
mą Lietuvių Fronto Bičiulių atsto
vas VLIKo taryboje balsavo PRIEŠ
šį, mūsų nuomone, nereikalingą, ne
tikslų ir teisybės neatitinkantį nuta
rimą. Prieš tokį Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir jos organo užpuo
limą balsavo dar ir kitos penkios
grupės, o dar dviejų grupių atstovai balsavime nedalyvavo.
Lietuvių Fronto Bičiuliai, ' kaip
viena iš VLIKą sudarančių grupių,
nuo Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pasmerkimo atsiriboja ir šiam
VLIKo tarybos nutarimui neprita
ria.
Su pagarba,
P. Algis Raulinaitis,
LFB tarybos prezidiumo pirmininkas
DISKRIMINACIJA?
Aš prenumeruoju du savaitraščius
— “Tėviškės Žiburiai” ir “Financial
Post”. Abu gaunu per paštą ir abu
yra leidžjami Toronte. “Tėviškės Ži
burius” gaunu daugiausia pavėluotai
t.y. sekančią savaitę, o “Financial
Post” — reguliariai tą pačią savaitę
(daugiau kaip metus laiko). Kodėl
taip yra? Ar čia nėra diskrimina
cija?
Vaclovas Pniauskas,
Oshawa, Ontario
Red. pastaba. Labai galimas dalylykas. Dėl vėlavimo kenčia visa etni
nė spauda. Didieji laikraščiai pa
prastai turi pirmenybę.

IŠLEPINTI CIKAGIECIAI
“Čičinsko” operos pastatymą teko
matyti Čikagoje. Viskas man joje pa-/
tiko, o kas buvo negerai — geriau
nutylėti. Tik pagirti reikia “Daina
vą” ir visus prie šios operos pasta
tymo prisidėjusius, nes jie tai darė
ne kaip apmokami profesijonalai.
Jie paaukojo savo laiką, kurio ir
taip niekam šiais laikais nėra per
daug. Be to, kiekvienas jų turėjo ir
finansinių išlaidų. Būdamas Čikago
je, sekantį rytą išgirdęs neigiamų at
siliepimų, sakiau: “Vyrai, jums reikia
pagyventi mažoje lietuvių koloni
joje — tada įvertinsite visa, kas lie
tuviška".
E. Fedaras,
Winnipeg, Man.

VYČIO ŽINIOS
Susirinkimas. 1980. XII. 17 Prisi
kėlimo patalpose įvyko Vyčio klubo
susirinkimas. Dalyvavo per 30 na
rių bei rėmėjų. Susirinkimo tikslas
— artimiau susipažinti su naująja
klubo valdyba ir pristatyti išvyks
tantį į Australiją su šiaurės Ameri
kos sportininkais jaunąjį krepšinin
ką bei tinklininką Joną Karpį. Susi
rinkimą pradėjo klubo vicepirm. R.
Sonda. Jis supažindino dalyvius su
valdybos nariais ir trumpai nušvie
tė svarbiausias valdybos ateities pla
nų gaires. Tarp kitko jis pranešė,
kad J. Karpio kelionei į Australiją
paremti surinkta beveik $1400.00.
Valdybos vardu jis padėkojo vi
siems aukotojams, jų tarpe šimtinė
mis parėmusiems S. Kuzmą ir L.
Kirkilį. Valdybos narys J. Nešukaitis įteikė J. Karpiui čekį, jaunimo
atstovas P. Tutlys — sportinį krep
šį, o šALFO pirm. P. Berneckas —
Kanados vėliavą, kaip Kanados at
stovo ženklą. Jaunąjį sportininką
dar sveikino pirmasis treneris J.
Balsys, E. Stravinskas, sportininko
tėvelis ir jo komandos draugai. J.
Karpis padėkojo visiems už pagal
bą bei pasitikėjimą ir žadėjo gar
bingai atstovauti Australijoje Vyčio
Sporto Klubui bei visiems Kanados
sportininkams.
Pabaigę oficialiąją dalį, susirin
kusieji jaukioje aplinkoje vaišinosi
klubo parūpintais pyragaičiais, ka
vute bei gaivinančiais gėrimais. Va
karas prabėgo malonioje nuotaikoje,
kurią Toronto Lietuvių Namų Pen
sininkai įrašė į video juostą, kad
ateityje galėtų parodyti mūsų visuo
menei.
Atvyks Gerulaitis, š. m. vasario
4 d. Toronto “Maple Leaf Gardens”
patalpose prasidės įdomus lauko te
niso turnyras. Jame dalyvaus geriau
si pasaulio lauko tenisininkai, jų
tarpe ir V. Gerulaitis. Pernai jis,
pagal uždirbtus pinigus, buvo ket
virtas pasaulyje (per $300,000). Va
sario 6 d. nuo 7 v. v. žais Borg, Mc
Enroe, Connors ir Gerulaitis. Tai
tikrai reta proga per vieną vakarą
pamatyti tris geriausius pasaulio
lauki tenisininkus ir V. Gerulaitį,
lietuvį, kuriam savo atsilankymu,
plojimu ar kitu paskatinimo būdu
sužadintume kovingumo nuotaiką.
Vytai, Vyčio Sporto Klubas ir spor
to entuziastai lietuviai su Tavim!
R. Sonda, Vyčio S. K.
sekretorius

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sęžiningai patarnaus!

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West

Tel.
Namų

Toronto, Ontario M6P 1A4

537-3431
494-0605

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island
St. Petersburg, Florida 33706, USA

Tel. (813) 360-0490
Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNA1TĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys,
prie pat Meksikos įlankos.

GARBENS
REAL

LTD.

ESTATE

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
Telefonas 489-1543.

Alfonsas Garbenis jums sgžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamg turtg, tvarkant mortgičių
reikalus, jkainojant namus ir t.t.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

MOKA:

IMA:

12 % už 6 mėn. term, indėlius
12 % už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir namų planq
12 % speciali taup. sqsk.
10'/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

15% už asm. paskolas
14% už mortgičius

■j

________

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario

532-1149

ir
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Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomosimas

FR Angelė E. Karnienė
REALTOR

...

BROKER

...

NOTARY

F QT1 ATI? 3701 Gu,f Boulevard> st Petersburg Beach, Fl. 33706
JLiJ 1 A 1 L Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413
DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktikę.

1000 College St. • LE 1-3074

• Sov. P. Užbalis

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

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

Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sgjungg
• 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.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
*r
Jan°vičiai

TIM S AUTO BODY LTD
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
____ ____

Toronto, Ont., M6R 1V5

FILT$0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452

Lietuviai Čikagoje
ALDONA STEMPUŽIENĖ - ŠVE
DIENE, akompanuojant kompozito
riui Jonui Švedui, dainavo Amerikos
Lietuvių Bibliotekos leidyklos kon
certe 1980 m, gruodžio 14 d. Nors
visuomenė užimta Kalėdų ruoša ir
eglutėmis bei organizacijų Kūčiomis, gausi publika džiaugėsi augšto
meninio lygio koncertu, vienu ge
riausių 1980 m. Iš Klevelando atvy
kusi solistė dainavo Beethovcno
“Ah! Perfido!”, Schuberto dainas iš
ciklo “Die Winterreise” ir portuga
liškai brazilo kompozitoriaus VillaLobos dainas. Antroje dalyje atliko
Banaičio, Gruodžio, Tallat-Kelpšos
dainas, J. Juzeliūno lietuvių liaudies
sutartines, Jono švedo “Saraband”,
“Perpetuo”, pagal Henriko Nagio ei
les “Pasakų sakalas” ir “Prisijau
kinsiu sakalą”.
BRITANIJOS LIETUVIŲ KLU
BAS atšventė 20 metų veiklos sukak
tį. ši kelių šimtų narių draugija per
tuos 20 m. paaukojo Lietuvių Fon
dui, jaunimo kongresams, lituanisti
nėms mokykloms ir kitiems lietuviš
kiems reikalams per $20,000. Lėšas
telkė ir metinėje vakarienėje anks
tyvą pavasarį.
Čikagoje yra ir daugiau panašaus
pobūdžio organizacijų: dzūkų, joniš
kiečių, Mažosios Lietuvos, panevė
žiečių, švėkšniečių, tauragiečių, za
rasiečių, vilniečių, kražiečių. Kražių
lietuviai pastatė Jaunimo Centro so
delyje kryžių; renkasi ir kelios kitos
draugijos.
Apstu ir profesinių draugijų: inžinierių-architektų, gydytojų, mokyto
jų, dantų gydytojų, gailestingųjų se
serų, ūkininkų, agronomų, veteranų,
policininkų, paštininkų, istorikų, apsrfūdusių žurnalistų ir vis nariais
daugėjančių pensininkų klubų. Kone
prievarta reikia bilietus platinti ar
pobūvius rengti, kai žmonės skun
džiasi, kad perdaug renginių ir įsi
pareigojimų ...

NAVY PIER, buvusios prieplau
kos ir sandėlių patalpoje, 1980 m.
lapkričio 22-23 d. įvyko metinė tau
tybių mugė, kurioje buvo galima įsi
gyti keliolikos tautybių rankdarbių,
papuošalų, paragauti tradicinių ke
pinių, saldumynų. Tai proga ne tik
pasirodyti, bet ir užsidirbti, ypač lie
tuviškiems jaunimo vienetams, sa
vo veiklai. Parduota tūkstančiai kol
dūnų ir kitų skanėstų. Naktimis lie
tuviškus paviljonus ruošusios turė
jo laiko apžiūrėti ir kitų tautų sky
rius, rasti rankdarbiams minčių.
1981 m. planuojama “Laiškų Lietu
viams” kelionė į šventąją žemę gali
netekti kelių keliauninkų, nes Navy
Pier tautybių mugėje nelabai buvo ■
populiarus Artimųjų Rytų maistas.

LITUANISTIKOS studijos Illinojaus universitete pasiekė savo užtik
rinto gyvavimo pusiaukelę. Lietuvių
Fondo, švietimo tarybos veikėjų ir
kitų asmenų pastangomis įvestus
kursus dėsto dr. Janina Rėklaitienė.
1979 m. universitetas sutiko kursus
pratęsti trejiem metam, kuriem pa
sibarus, lituanistika būtų tęsiama,
jei studentų būtų 50 ar daugiau.
Pirmaisiais metais jų buvo 27 (lietu
viškomis pavardėmis universitete yra
350), šiais metais jau 42. Fondo pa
galba padeda kas semestrą dėstyti
pradinį kursą, kad j programą įsi
jungtų vis nauji studentai. Jį dėsto
Vita Musonytė, o prof. Marijai Stankus-Saulaitytei tenka ruošti vis nau
jus kursus, kad įsijungę studentai
turėtų ką toliau studijuoti. Ką tik
pirmą kartą studentas gavo univer
siteto vadovybės pritarimą lituanis
tiką imti pagrindine mokslo šaka
(kad ir kartu su vokiečių literatū
ra), kai slavistikos skyrius, kuriam
lituanistinė dalis priklauso, gavo tei
sę teikti augštuosius mokslo laips
nius.

Lietuvių Fondo paskirtomis lėšo
mis studentės Rasa Kaminskaitė ir
Audra Kubiliūtė iki vasaros tikisi
paruošti korespondencinį 20 pamokų pradinį lietuvių kalbos kursą, pa
naudodamas programinio mokymo
metodiką. Jo prašė PLB švietimo
komisija, gavusi prašymų iš įvairių
kraštų.
DR. TOMO REMEIKIO KNYGA
“Opposition to Soviet Rule in Li
thuania 1940—1980” susilaukė la
bai gausios publikos 1980 m. gruo
džio 13 d. jos sutiktuvėse. Po buvu
sių JAV LB pirmininkų Broniaus
Nainio ir Algimanto Gečio įvado
kalbėjo
Connecticut
universiteto
prof. Benediktas Mačiuika, kuris
mokslinį veikalą labai teigiamai įver
tino, kaikur nesutikdamas su auto
riaus planu. Puikiai pažįstąs sovie
tinę spaudą, dr. Remeikis savo kny-

stambiejiI ♦♦
laimėjimai

□apildomieji
almėjimai'

7- $100,000
28-$25,OOO

-$100,000
20-$25,000
50-$10,000

° Remiantis 7 milijonais išleistų bilietų.
” Nėra papildomų laimėjimų

Tai bent loterija: per
’’ $51/2 milijono neapmokestinamų
laimėjimų. Įskaitant $l'/2 milijono papildo
mųjų laimėjimų. Ir jūs galite tapti žiemos loterijos
laimėtoju sausio 15 d. Septynių skaitmenų papildo
mojo traukimo bilietas įgalina jus laimėti vieną iš
5 — $ 100,000, 20 — $25,000 arba 50 —- $ 10,000
papildomųjų prizų. Jeigu jūsų papildomojo trauki
mo numeris tiksliai atitinka vieną iš ištrauktų 75

1150 Lome Park Rd., Mississauga, Ontario,
yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario
bei vasaros vestuviniais drabužiais ir nuotakos apranga.
• Kokteilių apranga ir vakariniai drabužiai.
• Mados kiekvienam vestuviniam pobūviui.
Nuo pirmadienio iki trečiadienio 10 v. r. — 5 v. p. p.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 10 v. r. — 8 v. v.
šeštadieniais 10 v.r. — 5 v.p.p. Vakarais priimama tik
susitarus telefonu
Ona Stončius.

274-5301

Daytona
Beach,
Florida!

Lietuviai
jūsų
laukia

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 "Lithuanian Village".
Įvairaus išplanavimo namai. Augšta namų kokybė, kai
nos prieinamos. Užtikrintas investavimas. Gyvensite
ramioje, gamtos apsuptoje aplinkoje. Sprendimų dary
kite dabar!
Informacijas teikia:

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

Telefonas 904-761-3625.

1113 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

ŪKIAI

•

ŽEMĖ

TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Cleveland, Ohio
LIETUVIŠKA KALĖDŲ EGLUTE
sveikino keleivius Klevelando aero
drome. “The Junior League” organi
zacija surengė “State” teatre kalėdi
nių eglučių festivalį, kuriame daly
vavo 50 eglučių, papuoštų įvairių
tautinių grupių bei jų menininkų.
Dauguma eglučių buvo parduota la
bai augštomis kainomis. Lietuviška
kalėdinė eglutė tapo karalaite ir ją
ta organizacija pasirinko atstovauti
Klevelando miestui. Eglutė buvo nu
vežta į Hopkins aerodromą ir ten pa
statyta. Tūkstančiai keleivių ją ma
tė kasdieną. VI. B.

Įstaigos (416) 233-3323

IIAIIA

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 -RŪSIŲ DRAUDA

Papildomasis žiemos laimėtoju
traukimas

MAE
LAINE

ED. KONDRATAS, siuvėjas

NAMAI

ŠVENTOJO RAŠTO SEMINARO
vardu 1980 m. gruodžio 12, 13 ir 14
d.d. Jaunimo Centras surengė reli
ginio (ir tautinio) atsinaujinimo sa
vaitgalį, kuriame dalyvavo per 100
suaugusių ir per 150 jaunimo. Įvai
rių pokalbių, filmų, paskaitų ir se
minarų buvo 14 v. vaikams, 9 v.
jaunimui ir 12 v. suaugusiems. Ypač
gerai pasisekė jaunimo simpoziumai
“Kaip mane atnaujino religiniu ir
tautiniu požiūriu apsilankymas Lie
tuvoje?”, “Kokia bus mūsų religinė
ir tautinė ateitis”, “Santuoka vaiz
duotėje ir tikrovėje”. Suaugusių te
mos buvo: “Pranašai — veiklusis
Dievo žodis žmonių tarpe”, “Turtas
ir neturtas šv. Rašte”, “Apaštalas
Paulius tarp žydiškos ir pagoniškos
krikščionybės”, “Jėzaus vaikystės
Evangelijos”, “Evangelija pagal Ma
tą”, “Šv. Rašto įdomybės”, “Santy
kiai šeimoje: Senasis ir Naujasis
Testamentas”.
Tuo pačiu metu, kai Jaunimo
Centro
patalpose vyko dr. Tomo Re’
meikio
knygos sutiktuvės, kavinėje
1
buvo
surengtas “LKB Kronikos" va
1
karas su 50 dalyvių. Jauni skautai
Jir ateitininkai parodė tris “Kroni
kos” vaizdelius, patys paruošę jų
tekstus:
jaunimą su kryžiumi Kry
1
žių kalne, šeimą po mokyklos ir dar
bo, slaptas Mišias Sibire. Jaunųjų
pastangos ir įsijautimas taip paveikė
suaugusius žiūrovus, kad jie tyliai
rinkosi paskutiniajam vaizdui — Ni
jolės Sadūnaitė teismui. Dramatinia
me skaityme svarbiausi vaidmenys
teko Edžiui Razmai (prokuroras)
ir Daivai Mikūnaitei (Sadūnaitė).
Vakaras baigtas Lietuvos šventovių
skaidrėmis, kurių metu skaityta se
sers O. Mikailaitės paruošta dešim
ties metų religinių įvykių Lietuvoje
apžvalga ir “Kronikoje” išrašyta
Malda už Lietuvą.

VAJE-EEE!

MARQUETTE PARKO LB apylin
kė, sujudinta amžino priekaišto Či
kagai, nutarė imtis iniciatyvos orga
nizuoti Čikagos lietuvių teatrą, kurio
jau ilgus metus nėra. Teatrų festiva
lyje prieš mėnesį dalyvavo net ir
labai mažų kolonijų vienetai, ,o spau
doje kartota, kad tokia Čikaga net
su profesijonalais aktoriais nesuge
ba susiorganizuoti, šį kartą bent
lietuvių didmiesčiui atstovavo jau
nimo teatras su režisoriais Darium
ir Laima Lapinskais.
ši tankiausiai apgyventa LB apy
linkė, gal išskyrus dar Brighton
Parko šiaurinę dalį, taip pat imasi
iniciatyvos Vasaros 16 šventes pagi
linti, 1981 m. ypatingai pagerbda
ma savanorius-kūrėjus.
Tam tikro pagyvėjimo įneš ir a.a.
Aleksandro Siliūno laidotuvės, kurių
šermenyse ir pamaldose dalyvavo
šimtai lietuvių. Ramus, pakantus ir
išmintingas žmogus buvo prie savo
namų rytą užpultas ir po kelių die
nų mirė, kriminalisto geležinės laz
dos sužeistas. Advokatas Charles
Kai, ilgus metus dirbąs su Marquet
te Parko lietuvių namų savininkų
draugija, laidotuvių namudse pasakė
kone politinę kalbą, nebūtinai jaut
riai šeimos valandai tikusią, bet iš
reiškusią užmirštą reikalą, būtent,
ir lietuviai turėtų gyviau dalyvau
ti politikoje bei reikalauti savo tei
sių.

•

ga bando atsakyti Į jos teigimus,
duodamas veikalui ir poleminį at
spalvį. Dar neatsiradus ilgesnio lai
kotarpio istorinei perspektyvai, ir
kalbėtojai, ir klausytojai gyvai svars
tė tokius klausimus, kaip Lietuvos
industrializaciją, sovietų valdžios
pareigūnų tautybę bei įsitikinimus,
laisvės kovotojų pastangų reikšmę,
ekonominę Lietuvos tvarką.

•

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $10,00.

papildomojo traukimo numerių, esate laimėtojas
$10,000, $25,000 arba $100,000! Tai $1’/z mili
jono papildomųjų laimėjimų!

Reguliarus šešių, skaitmenų bilietas įgalina jus lai
mėti vieną iš 7 — $100,000 arba 28 — $25,000
didžiųjų prizų. Be to, yra 387,233 kiti laimėjimai.
Tai $4,221,000 vertės reguliarūs neapmokestinami
laimėjimai!

Įsigykite bilietą dabar.

$1,00

I_________________________________________________

Kenčia dėl Vakarų
neryžtingumo

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

(Atkelta iš 1-mo psl.)

laidotas lapkričio 15 d. Muenchene, West-friedhof kapinėse.
Gedulingas Mišias Sv. Jokūbo
šventovėje atnašavo vysk. An
tanas Deksnys su 7-iais lietu
viais kunigais. Pamoksle vys
kupas pareiškė užuojautą našlei
Alinai ir apibūdino tuos idea
lus, kuriais velionis vadovavosi.
Visas jo gyvenimas buvo tarny
ba Dievui ir tautai. Į kapines
susirinko per šimtą tautiečių.
Laidojimo apeigas atliko prel.
dr. Jonas Aviža. Jis pirmasis ir
atsisveikino su velioniu. Daug
buvo kalbėtojų. Gale sugiedota
“Marija, Marija”. Ant kapo su
dėta apie 20 didelių vainikų ir
daug atskirų gėlių puokščių.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

'

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

Pajieškojimas
Jieškau lietuvių, kurie dirbo su
manimi prie Neuburg an der Donau elektros laidų pakeitimo nuo
1944 mėtų rudens iki 1945 metų
gegužės mėnesio. Prašau skambinti
tel. 743-9027 Toronte arba rašyti:
Stasys Janusas, 9 Aura Lea !Blvd.,
Weston, Ont., M9M 1K2.

1981 mėty ekskursijos
i Vilnių ir kitus
Europos miestus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gegužės
Gegužės
Birželio
Liepos
Rugpjūčio
Rugsėjo
Spalio

14
28
18
16
13
17
1

-

22
birželio 11
liepos 2
30
27
25
9

Teirautis žemiau nurodytu
V. Bačėno adresu ir telefonu

-

__________________________

Irgi atsakymas
Kažkas paklausė Sokratą, ves
ti ar ne. — Kaip besielgsi, vistiek gailėsies, — atsakė jis.
Profesorius
— Pone profesoriau, — sako
jo šeimininkė, — šiandien bu
vau pamestų daiktų įstaigoje ir
ten įš tikrųjų atgavau jūsų skė
tį, kurį buvot užmiršęs.
— Na, ką čia pasakoji pasa
kas! — užsirūstina profesorius.
— Paskutinėmis dienomis aš vi
sai nebuvau rastų daiktų įstai
goje.
Parinko Pr. Alš.

Šypsenos
Poetinėj kovoj
Tironas Dionizijus įstūmė Filokseną į akmens skaldyklą už
tai, kad jis kritikavo jo poeziją.
Vėliau jį vėl pakvietė pas tironą
pasiklausyti poezijos. Išgirdęs
pirmąsias eilutes, Filoksenas
tuoj pat pašoko iš vietos, Dioni
zijus jį paklausė:
— O kur tu skubi?
— Į akmens skaldyklą . . .
• Gėlės visus žavi, bet darbas
tik labai retą.

Advokatas
Algis S. Pacevičius,
B.Sc.,LL.B.

2299 Dundas St. W
suite 303
Toronto, Ontario

Telefonai:
įstaigos (416) 537-2643
namU- 233-0303

(Eas rnLr ir Dundas St.)

Advokatas
PETRAS K. SIMONELIS
B.A. M.L.S. LL.B.
3031 Bloor St. W., Suite 200
prie Royal York
jstaigos

Toronto, Ontario

M8X1C5

Telefonai:

(416) 231-4138
namų 249-2637

w. g DRESHER

REAL ESTATE
REALTOR

tx
INSURANCE
resher-Barauskas agency

D
233-3334

-

LTD.

231-6226

231-2661

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

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

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių

Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-l 2 v.p.p,

reikalais kreiptis
V. BAČĖNAS

Narys "Better Business" Biuro

J

INSURANCE

—J

tel. 533-3531
nuo 11 v.r, iki 7 v.v.

533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

Ontario

8 psl.

•

Tėviškės Žiburiai

•

TORO N T
Anapilio žinios
— Susituokė Rimas Gaižutis su
Egle Josiukaite.
— A. a. Antanas Jakimavičius, kūrėjas-savanoris, 79 m., palaidotas iš
Lietuvos Kankinių šventovės sau
sio 3 d. lietuvių kapinėse.
— A. a. Balys Mikaila, buvęs torontietis, mirė Putname, kur gyve
no dukros vienuolės Onos Mikailaitės globojamas.
— Parapijos skoloms mokėti au
kojo $500: E. Cuplinskas, X. Y.;
$200: Algis Paceviėius, B. Trukanavičius; $105: Walter V. Mikšys;
$100: J. Nacevičius, J. Valiukienė,
J. Zenkevičius, Z. ir P. Jonikai, E.
ir V. Dailydžiai, J. Budrys, A. ir J.
Rekščiai; $70: St. ir I. Petrauskai;
$50: A. Bajorinas, J. Žiūraitis.
'
— Kapinių aptvėrimui aukojo
$100: A. C. Pažėrūnai, V. Kecorius,
J. Steiblys, J. Mažulaitis, E. Miliaus
kas, J. M. Zubrickai, J. Valiukienė,
I. D. Stukai, J. Inkratą, M. B. Slan
kai, Algis Paceviėius, P. Bridickas,
St. ir P. Valiukai, Z. ir P. Jonikai,
R. Celejewska, A. Z. Pušinskai, J. P.
Vėgeliai; $50: 'K. S. Lembertai, P.
Simkevičienė, Br. čirūnienė, Ant.
Rūkas, O Sarūnienė, A. Benotas, H.
Drabato, A. Sukšta, J. Ignatavičius,
A. Gurevičius, T. Žilys, J. Kuprevi
čius; $45: J. Juodviršio broliai; $40:
T. Supronaitė (a. a. St. Čepo atmini
mui); $30: J. Smolskis; $25: J. Do
meika; $20: P. Kairys.
— Iš Romos visus parapijiečius
bei Toronto lietuvius sveikina klie
rikai
K. Kaknevičius ir E. Putri
mas.
— Mišios sekmadienį, sausio 11:
10 v. r. už a. a. Sofiją Augustauskienę, 11 v. r. — už Vytautą Jankevi
čių.
Lietuvių Namų žinios
— N. Metų sutikimas įvyko gruo
džio 31 d. Karaliaus Mindaugo ir Ka
ralienės Mortos menėse, kurį suren
gė Lietuvių Namai, talkinami mote
rų ir vyrų būrelių. Dalyvavo per 300
svečių, kurie išpuoštose salėse vai
šinosi J. Bubulienės paruošta vaka
riene ir linksminose, palydimi estų
orkestro lietuviškų melodijų garsų.
N. Metai buvo sutikti LN valdybos
pirm. A. Senkaus sveikinimo žodžiu,
Lietuvos himnu.
— Virimo kursų vedėjos ir užsi
registravusių jaunų šeimininkių pir
masis pasitarimas šaukiamas sausio
13, antradienį, 7.30 v. v. LN Vytauto
D. menėje. Kviečiamos atvykti ir ne
užsiregistravusios, kurios norėtų su
sipažinti su lietuviško maisto gami
nimu ir paruošimu.
— LN l'eidžiamo biuletenio “LN
Žinios” 1980 m. buvo išleista 40 nu
merių, kuriuose atspausdinta 18
publicistinių straipsnių, per 100 re
portažinių mūsų organizacijų veik
los aprašymų ir per 200 įvairių pra
nešimų, skelbimų, informacijų. Biu
letenio tikslas — informuoti narius
apie veiklą LN. Jo spausdinama
kiekvieną savaitę po 500 egz., dali
nama nemokamai ir siunčiama paš
tu, apsimokėjusiems pašto išlaidas.
— 1980 m. LN įvyko 29 parengi
mai: minėjimų — 5, koncertų-balių
— 6, pramoginių parengimų 12, sce
nos veikalų vaidinimų — 2, parodų
— 3, paskaitų — 1. Iš jų 11 rengi
nių buvo LN, o likusieji 18 buvo pa
ruošti kitų visuomeninių organiza
cijų.

Prisikėlimo parapijos žinios t.
— Šį ketvirtadienį, sausio 8 d.,
7.30 v. v., šv. Mykolo katedroje, kar
dinolas Carteris įteiks visai eilei nusipelnusių žmonių, jų tarpe ir dviem
mūsų parapijiečiams — dr. Juozui
Sungailai ir dr. Onai Gustainienei,
popiežiaus Jono-Pauliaus II skirtus
žymenis.
— Pirmosios Komunijos pamokos,
kurios vyksta šeštadieninės mokyk
los metu, prasidės sausio 10 d.
— Sutvirtinimo sakramentui pasi
puošimo pamokos prasidės sausio 11,
sekmadienį, seselių namuose, 57
Sylvan Ave., po 10 v. Mišių. Mergai
tės ir berniukai, sulaukę 12 m. am
žiaus, jei dar nėra užsiregistravę,
prašomi registruotis ir įsijungti į pa
mokas.
— šalpos vakaronė — šį sekma
dienį parapijos salėje, 4 v. p. p. Ją
rengia KLK Moterų Dr-jos šios pa
rapijos skyrius. Atvyks ir Lietuvių
Katalikų Religinės šalpos vedėjas
kun. K. Pugevičius.
— Praėjusį sekmadienį per 10 v.
Mišias giedojo “Volungės” choras, •
vadovaujamas muz. D. Viskontienės.
— Nukentėjusiems nuo žemės
drebėjimo Italijoje surinkta ir įteik
ta $1,089.
— Kalėdų proga parapijai ir vienuolysui aukojo: L. G. Matukai
$1,200, dr. J. M. Uleckai $500, A. U.
Kartavičiai $325, P. Šalna $300, Al.
Banelis $200, A. D. Puteriai $200,
L. R. Kuliavai $200, S. A. Viskontai
$200, C. B. Joniai $200, E. O. Spudai
$150, D. Melnykaitė $125; po $100:
V. M. Vaitkevičiai, M. Pranevičius
(a. a. žmonos Irenos atminimui),
Ad. Stulgienė (a. a. vyro Vinco atmi
nimui), J. O. Gustainiai, M. Z. Re
meikos, V. B. Biretos, I. V. Ignaičiai, I. Kairienė, M. V. Simanavičiai,
T. E. Sičiūnai, E. L. Sičiūnai, B. Vai
tiekūnienė, L. G. Vyšniauskai, A.
Mašalas, B. J. Barysai, B. Dūdienė,
A. B. Prialgauskai; Lietuvių Namai
$90, J. A. Raškauskai $80, Š. V. D.
$80, A. V. Puzeriai $80, A. Lauri
naitis $60; po $50: C. E. Javai, S. M.
Kniukštos, A. R. Rūkai, K. A. Ambrozaičiai, T. Balnienė, O. Balaišienė, E. A. Baltrušaičiai, R. A. Kar
kos, V. P. Melnykai, R. I. Paškauskai, K. R. Poškai, J. A. S., D. Siminkevičius, A. R. Šlekiai, L. Mačiūnie
nė; po $40: P. Kudreikis, A. D. Nau
sėdai, J. Budnikienė, A. A. Smailiai.
Daugelis aukojo po mažiau.
— Mišios sekmadienį, 8 v. r., už
Andriukaičių šeimos mirusius, užpr.
J. O. Mickai, 9 v. r. už Vladą Rušą,
užpr. O. Rušienė, 10 v. r. už Alfonsą
Pranckūną, užpr. J. Vaitiekūnaitė,
11.30 v. r. už parapiją, 7 v. v.( už Vy
tautą Mažulaitį, užpr. V. T. Gražu
liai.

A. a. Antanas Jakimavičius,
79 m. amžiaus, mirė 1980 m.
gruodžio 31 d. Sv. Juozapo ligo
ninėje. Buvo pašarvotas Tur
ner-Porter laidotuvių namuose
Roncesvalles gt. Vakarais mal
dose prie velionies karsto daly
vavo labai daug tautiečių. Pa
laidotas 1981 m. sausio 3 d. iš
Lietuvos Kankinių šventovės
lietuvių kapinėse. Pamaldas lai
kė klebonas kun. J. Staškus,
kun. L. Januška, OFM, ir kun.
A. Stalioraitis. Pamokslą pasa
kė kun. J. Staškus, iškeldamas
velionį kaip Lietuvos kariuome
nės kūrėją-savanorį, kovojusį už
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka savo tėvynės laisvę. Jo kolegos
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua kūrėjai-savanoriai ėjo garbės
letų ir prausyklų įrengimo darbus už
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, sargybą prie karsto, uždengto
Lietuvos vėliava. Giedojo sol.
Toronte.
V. Verikaitis, vargonavo J. Govėdas.
Laidotuvių namuose su
FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. velioniu atsisveikino savanorių
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- vardu jų skyriaus sekretorius
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 Vladas Kazlauskas. Po laidotu- •
vių gausūs dalyviai buvo pa
kviesti pietums Anapilio salėje.
AUGSTOS ŠILDYMO KAINOS!
šalta žiema, mes turime pūkus už
kloti jums. Lietuvio b-vė parduoda
pūkines antklodes (kaldras). Užsa
kyti tel. 787-8378 Toronte.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. S1MINKEVICIENE.
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. Skambnti pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v.
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

DŽIAUKITĖS GYVENIMU
naudodamiesi šilta, patogia ant
klode. Užsisakykite arba atnau
jinkite pūkines bei plunksnines
antklodes (kaldras), pagalves,
miegmaišius ir pūkinius švarkus.
Telefonai 787-9021,
368-1017 Toronte

AS MONTREAL
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A. a. Antano Jakimavičiaus
atminimui vietoje gėlių “TŽ”
aukojo $25: V. ir V. Ivanauskai;
$20: V. ir V. Augėnai, Uršulė
Bleizgienė; $10: Janina Pacevičienė.
Toronto ukrainiečiai, kurių
yra apie 80.000, ryžosi pastaty
dinti didelės apimties pensinin-^
kų centrą prie Šv. Demetrijaus
katalikų šventovės Etobicoke
priemiestyje (La Rose Ave).
Ten parapija' turi 4,5 akro že
mės. Projekte numatytas 15
augštų pastatas su 259 butais,
patalpomis mokyklai ir salėmis
kultūrinei veiklai. Lėšos buvo
pradėtos telkti prieš 7-rius me
tus. O jų reikės $12,5 milijono.
Jų dalį — $2,5 milijono turi
surinkti patys ukrainiečiai, o
$10 milijonų sudarys iš pašalpų
ir paskolų. Atskirųjų mokyklų
vadyba paskyrė $1,4 milijono
mokyklos patalpoms įrengti,
Canada Mortgage and Housing
Corp, sutiko paskolinti $8,6 mi
lijono. Projektas numatomas
baigti 1982 m. Kandidatų į tuos
pensininkų namus netrūksta.
Jau dabar yra 600 prašymų iš
ukrainiečių, gyvenančių Kana
doje ir JAV-se. Daugiausia pra
šymų gauta iš Toronto gyvenan
čių ukrainiečių.

Naujų 1981 m. sausio 10, šeštadienį, 7 valandą vakaro,
Prisikėlimo parapijos auditorijoje, 1021 College Street Toronte,
jvyks radijo programos „Tėvynės Prisiminimai"
30 metų sukaktuvinis

ŠOKIŲ <yflKflWIS
su trumpa iškilme ir menine programa.
DALYVAUJA: akordeonistas LEONARDAS TURNEVIČIUS,
laimėjęs 1978 m. akordeonistų varžybose Lodzėje, Lenkijoje, IV vietą,
1978 m. Amerikos akordeonistų varžybose Niujorke I vietą, 1979 m. Kanados
akordeonistų varžybose I vietą ir tais pačiais metais Cannes, Prancūzijoj, II v.
Bus ir nelauktų pasirodymų iš publikos.

• Gros "Les & Music Masters" 6 asmenų orkestras.
• Bufete — skanūs valgiai ir įvairūs gėrimai.
Bilietai suaugusiems $5.00, studentams
ir pensininkams $4.00; gaunami iš anks
to telefonu 275-3134 ir prie įėjimo.

Visus radijo programos rėmėjus ir klausytojus
iš arti ir toli nuoširdžiai kviečia specialus
sukakties komitetas ir "Tėvynės prisiminimai"

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIUS RENGIA

šalpos

VAKARONĘ

1981 m. sausio 11, sekmadienį, 4 valandą po pietų,
didžiojoje Prisikėlimo salėje.
PROGRAMOJE dalyvauja rašytoja B. POKELEVIČIŪTĖ ir "V O L U N G Ė S" choras,
vadovaujamas D. VISKONTIENĖS. Po meninės programos — VAIŠĖS.
Norintieji dalyvauti prašomi kreiptis į B. Biretienę tel. 261-4312, dr. J. Čuplinskienę
533-7425 arba valdybos nares.

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas “TAURAS”
maloniai kviečia i

Lituanistinės mokyklos Kalėdų eg
lutė 1980 m. gruodžio 21 d. Sv. Kazi
miero salėje susilaukė daug vaikų,
tėvų ir svečių. Mokyklos vedėja M.
Jonynienė susirinkusius pasveikino
su artėjančiomis šventėmis.
Įvadą į kalėdinę nuotaiką — raši
nį “Kalėdos" skaitė skaitė Vytenis
Jurkus. Eilėraštį “Kūčios” deklama
vo Audra Verbylaitė. Atsidarius už
dangai, scenoje matėme “Kalėdas
pas nykštukus” ir jų draugus miško
gyventojus: kiškius, laputes, meškas,
vilkus, žvirblius ir kitus. Puošniai
apsirėdžiusios sukniomis snieguolės
linksmino nykštukus ir jų draugus
miško gyventojus. Vaidinimas buvo
perpintas deklamacijomis, giesmė
mis ir dainomis. Nykštukai, susižavė
ję Kalėdų giesmėmis, neiškentė ir
traukė savo giesmę, kad net jų di
delės barzdos viksėjo.
Programa buvo įdomi visiems —
ir mažiesiems, ir suaugusiems. Pro
gramą paruošė mokyt. Julija Adamonienė, padedama kitų mokytojų. Cho
rą paruošė seselė Teresė, kuri, pritar
dama akordeonu, jam ir vadovavo.
Kalėdų senelis (Sablauskas) apdo
vanojo ne tik mokinius, visus vai
kus, bet ir mokytojus. Susirinkusieji
ilgai plojo mažiesiems aktoriams.
Tėvų komitetas visus pavaišino deš
relėmis su įvairiais priedais, pyra
gais ir kava. '
Aušros Vartų parapijos choras
gruodžio 21 d. Plateau salėje daly
vavo tarptautiniame kalėdinių gies
mių festivalyje. Dalyvavo penki pa
rapijų chorai: lietuvių, lenkų, italų,
slovakų, ukrainiečių ir Vanier kole
gijos studentų. Choristų gausumu pa
sižymėjo ukrainiečių, italų ir len
kų chorai, kuriuose dalyvavo daug
jaunimo. Lietuviai gražiai pagiedojo
penkias kalėdines gesmes. Savo gra
žiais tautiniais drabužiais mūsų cho

ristės skyrėsi iš kitų chorų. Dirigavo
choro vadovas muzikas A. Stankevičius-Stanke. Daugiausia publikos plo
jimų susilaukė Vanier kolegijos ir
ukrainiečių choras.
“Rūtos” klubas gruodžio 24 d. su
ruošė tradicines Kūčias. Prie įvairių
lietuviškų Kūčių valgių ir giesmių da
lyviai vakarą praleido šventiškoje
nuotaikoje. Be klubo narių, dalyvavo
ir svečių. Po Kūčių visi rinkosi pa
maldoms į Aušros Vartų šventovę.
Aušros Vartų choras su solistais
Gina Capkauskiene ir Antanu Keb
liu prieš Bernelių Mišias atiko kalė
dinių giesmių koncertą. Bernelių
Mišias atnašavo kun. J. Aranauskas,
pasveikindamas visus parapijiečius
ir svečius. Nežiūrint sniego pūgos ir
didelio šalčio, šventovė buvo pilna
žmonių. Mišių metu girdėjome cho
ro ir sol. G. Capkauskienės giesmes.
Po pamaldų salėje buvo suruoštos
vaišės.
Irena Lukoševičienė dalyvavo pran
cūzų televizijos programoje, kur gir
dėjome pasikalbėjimą su St. Justine
vaikų ligoninės paciente, kuri stai
giai prarado savo kūdikį. L Lukoše
vičienė išsamiai paaiškino, kaip to
kiu tragišku momentu padedama tė
vams. A. A.
Lietuvių Kredito Unija “Litas” iš
leido sieninį 1981 m. kalendorių su
spalvotu dail. J. Dagio skulptūros
atvaizdu "Lietuvos ūkyje” ir dar
bo valandų tvarkaraščiu. “Litas”
taipgi išleido mažo formato kortelękalendorių su įstaigos adresu pran
cūzų ir anglų kalbomis.
Metinis “Lito” susirinkimas /—
1981 m. kovo ,21 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje.
“Lito” balansas 1980 m. lapkričio
gale buvo $9,010,823; pernai tuo pa
čiu metu — $8,844,187. K.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PROGRAMOJE: "trijulė "Vasaros garsai", tautinių šokių grupė
"Atžalynas". Šokiams gros "Good Time Boys".
Šilta vakarienė su vynu, baras, turtinga loterija.
įėjimas (su vakariene) $12.50, studentams — $8. Bilietai gaunami
pas I. Šimkų (tel. 231-9425 vakarais) ir prie įėjimo. Dienos metu
kreiptis W. Drechęrį tel. 233-3334.
Klubo valdyba

sausio 17,
šeštadienį,
6.30 v. v.,
Toronto
Lietuvių
Namuose

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
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Kviečiame visus tautiečius š.m. sausio 24, Šeštadienį, 7 v.v., atvykti j Anapilį
Lietuvos Kankinių parapijos choras pirmų kartų Toronte ruošia

RUBUUI

MOKA UŽ:

su koncertine
programa ir

DUODA PASKOLAS:

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

Programoje:
parapijos
choras,
vadovaujamas
muz. Stasio
Gailevičiaus,
sol. Rimas
Strimaitis,
solistė A.
Pakalniškytė
iš Hamiltono,
akomp. muz.
J. Govėdas

6%
12%
10.5%
13%

Duoda nemokamų gyvybės draudę
iki $2,000 už taup. s tos sumas.

Asmenines nuo .................... 15.75%
Nekiln. turto nuo .............
15%
Čekių kredito ..........................
18%
Investacines nuo .................... 15.75%

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

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.

OPTOMETRISTAS
Dr. Renis J. Lapienis
Nauja įstaiga

Loterija, bufetas, baras.

Gros populiarus orkestras. įėjimo kaina — 5 dol

ir studentams — 3 dol'. Bilietai bus pardavinėjami parapijų salėse po pamaldų, pas
Ramanauskienę "Paramoje" ir prie įėjimo. Pilni stalai rezervuojami.

A.

Lietuvos Kankinių parapijos choras

Veikia pirmadieniais:
222 Dixon Rd., Suite 202
(prie Islingtono) Toronto, Ont.

Tel. 248-9722
Lietuviškai radijo progra
mai “Tėvynės prisiminimai” š.
m. sausio 27 d. sueina 30 metų.
Ją pradėjo J. R. Simanavičius
1951 m. iš radijo stoties CKTB
iš St. Catharines, Ont. Pradžio
je ji buvo vadinama “Lietuvių
radijo programa”, vėliau, t. y.
1955 m., perkėlus ją į Torontą,
ji buvo pavadinta “Tėvynės
prisiminimai”. Iki šios dienos
jai vadovauja tas pats J. R. Si
manavičius. Tai sukakčiai pami
nėti rengiamas specialus vaka
ras sausio 10, šeštadienį, Prisi-.
kėlimo salėje. Rengėjų komite
tas maloniai kviečia visus tau
tiečius dalyvauti.
Kaip ir daugelis kitų laikraš
čių, “T. Žiburiai” pakėlė prenu
meratą nuo 1981 m. sausio 1 d.
iki $15. Prenumerata oro paš
tu — $45, pirmos klasės paštu
— $40. Rėmėjo prenumerata
paprastu paštu — $20. Paly
ginus su kitais laikraščiais, tai
“TŽ” prenumerata tebėra viena
iš pigiausių. Pvz. metinė Toron
to estų savaitraščio “Meie Elu”
prenumerata paprastu paštu —
$30, latvių savaitraščio “Latvi
ja — Amerika” — $35.

Lietuvos Kankinių parapijos
choras, vadovaujamas ilgamečio
chorvedžio kompozitoriaus St.
Gailevičiaus, rengiasi pirmą
kartą pasirodyti visuomenei su
naujai paruoštu repertuaru š.
m. sausio 24, šeštadienį, Anapi
lio salėje. Tai seniausias lietu
vių choras Toronte, pradėjęs
gyvuoti senojoje Šv. Jono Kr.
parapijoje. Jo eilėse giedojo
daug senosios ir naujosios ateivijos tautiečių. Iki šiol choras
ribojosi vien giedojimu pamal
dose, o dabar užsimojo ir pla
čiau.
Metinis “T. Žiburių” spaudos
balius — 1981 m. balandžio 25,
Atvelykio šeštadienį, Anapilio
salėje. Ta proga rengiama ir lo
terija, kuriai telkiami stambie
ji laimikiai. Numatomas spal
votas televizorius, dailininkų
kūriniai ir kt. Jau gauti pažadai
iš dail. J. Dagio, dail. A. Tamo
šaitienės, dail. A. Tamošaičio.
Tikimasi ir kitų pagalbos.
Sol. Rimas Strimaitis, sėk
mingai pasirodęs “Čičinske” ir
kituose operiniuose veikaluose,
yra pakviestas dainuoti operoje
“Lituani” Čikagoje.
Žūklautojų-Medžiotojų K 1 uK. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus bas “Briedis” Sault St. Marie,
namus už prieinamą kainą. Skam Ont., atsiuntė “T. Žiburiams”
binti 534-3882 Toronte.
$25 auką.

Andrius Valevičius, anksčiau
studijavęs teologiją Romoje,
įstojo į jėzuitų vienuoliją ir šiuo
metu atlieka dvejus metus trun
kantį naujokyną V. Vokietijoje.
Š. m. pradžioje lankėsi pas sa
vo tėvus Mississaugoje ir išvyko
Čikagon, kur du mėnesius gy
vens lietuvių jėzuitų vienuoly
ne. Po to grįš V. Vokietijon
baigti naujokyno ir pasiruošti
filosofijos studijoms, kurias
pradės šį rudenį. Gyvendamas
Muensteryje, A. Valevičius daž
nai aplanko ten gyvenantį prof.
A. Maceiną, anksčiau dėsčiusį
filosofiją Muensterio universi
tete.
Gauta nauja siunta knygos
“Land of Crosses”. Jos autorius
Michael Bourdeaux — angliko
nų kunigas, gyvenantis Britą-,
nijoje ir vadovaujantis Keston
College — informacijos cent
rui, kuris specialiai domisi so
vietų pavergtais kraštais. Minė
toji knyga plačiai rašo apie pa
dėtį Lietuvoje, remdamasi dau
giausia pogrindžio spauda. To
ronte šios knygos išplatinta apie
150. Ji. gaunama parapijų spau
dos kioskuose ir pas V. Matulai
tį (44 Longburne Dr., apt. 506,
Weston, Ont.). Tel. 249-6854.
Knygos kaina — $7.50 (be per
siuntimo).

Kitomis dienomis:
Sherway Gardens Mall
25 The West Mall
Toronto, Ontario

Tel. 621-5050

Talkininkas (Associate)

Talkininkas (Associate)

B. S. Winter, O.D.

J. S. Pollock, O.D.

Daugiakultūrių reikalų ministeris Jim Fleming N. Metų .pro
ga atsiuntė “TŽ” redakcijai laiš
ką, kuriame sako:
“Šiuo metu pasaulio gyvento
jai žvelgia į praėjusius metus ir
planuoja ateitį. Tai yra taikos,
savitarpio supratimo ir padė
kos metas. O mes Kanadoje tu
rime būti dėkingi už daug ką.
Gyvename taikoje daugelį me
tų. Bet mūsų £alis yra plati bei
įvairi. Jai išlaikyti vienybėje
reikia pakantos jausmo bei rū
pestingumo. Taip pat reikia sa
vitarpio pagarbos visiems kana
diečiams, nežiūrint jų rasės, re
ligijos, etninės kilmės, amžiaus
ar lyties. Tai principai, kuriais
turi remtis visi kanadiečiai —
čia gimę ar pasirinkę Kanadą
savo tėvyne, nes jie (principai)
yra Kanados gyvenimo pagrin
das, būtinas Kanados egzisten
cijai. Mes esame praturtinti
įvairumu. Nepaisant didelių
geografinių skirtumų ir šalies
dydžio, mūsų piliečiai, manau,
didžiuojasi savo kanadiškumu.
Baigiantis metams, žvelgiu į
mūsų laukiančius uždavinius.
Pradėdami naujus metus, kana
diečiai prisimins, kad praeityje
visuomet įveikėm problemas.

Esu tikras, kad išlyginsime sa
vo skirtumus 1981 metais ir bū
sime stiprūs bęi vieningi ateity
je.

šis dešimtmetis gali būti Ka
nados dešimtmečiu. Ir kai ofi
cialus daugiakultūriškumas pra
deda dešimtuosius metus, ti
kiuosi, kad visi kanadiečiai didžiuosis savo praeitimi ir žvelgs
į ateitį, kurioje mūsų vaikai, ei
dami mokslus ir vykdydami
daugiakultūriškumą, dar la
biau pagerins mūsų kraštą. Lin
kiu visiems sveikų ir laimingų
naujų metų.”
Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje atsiuntė “T. žiburiams”
paremti $50 auką.

Yra asmenų, norinčių papi
ginta kaina pirkti “Encyclope
dia Lituanica”. Jei kas turi, pra
šoma pranešti “TŽ” redakcijai.

Dr. Mykolas Valadka, baigęs
medicinos mokslus V. Vokieti
joje, su jauna šeima grįžo į To
rontą ir šv. Juozapo ligoninėje
atlieka gydytojo praktiką. Maž
daug už dvejų metų numato
pradėti savarankišką gydytojo
darbą Toronte.

