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Rakštis ir atrama
Gyvenantiems išeivijoje įdomu, kas dedasi sovietų oku

puotoje Lietuvoje, o gyvenantiems Lietuvoje įdomu, kas 
dedasi išeivijoje. Jei tai būtų laisvės laikai, abiejų pusių 
susižinojimas būtų lengvas, bet dabar, kai geležinė uždan
ga tebesilaiko horizonte, abipusiai ryšiai tebėra sunkūs. 
Seniau didžioji kiūtis buvo Atlanto vandenynas, bet elekt
roniniais mūsų laikais, kai pasaulis tapo globaliniu mies
teliu, kai informacijos keliauja žaibo greitumu pėr visą 
pasaulį, — didžioji kliūtis yra ne Atlantas, ne nuotolis, o 
sovietinė vergija. Jos cenzoriai blokuoja visus kelius in
formacijai iš laisvojo pasaulio. Dėlto ir vienos, ir kitos pu
sės lietuviai laikomi izoliacijoje, kurioje ir klesti nežino
jimas apie kitoje Atlanto pusėje gyvenančius tautiečius. 
Tomas Venclova vienoje savo paskaitoje pareiškė, kad gy
vendamas dabartinėje Lietuvoje ir prieidamas prie už
draustų informacijos šaltinių žinojo apie išeiviją tik ket
virtadalį to, kas čia yra. O ką kalbėti apie tuos tautiečius 
Lietuvoje, kurie neprieina prie uždraustų informacijos šal
tinių? Jie pagauna tiktai trupinėlius informacijos apie iš
eivijos gyvenimą, trupinėlius, kurie skatina nenumaldomą 
norą sužinoti daugiau. Tai natūralus komunikacijos noras, 
kuriam pastoja kelią sovietiniai cenzoriai.

IŠEIVIJOS gyvenimas rūpi ne tiktai paprastiems mūsų 
tautiečiams, gyvenantiems Lietuvoje, bet ir jų valdo
vams. Pastarųjų agentai yra siunčiami į užsienį su 

“moksline” misija — tyrinėti išeivių gyvenimą sovietiniu 
požiūriu. Jiems rūpi ne moksliniai tyrimai tikrąja prasme, 
bet politini.- išeivijos veidas, jos veikla. Šį faktą liudija 
pvz. sovietinių mokslo akademijų leidinys apie Baltijos 
kraštų “reakcinguosius” išeivius (Riga, “Zinatne”, 1979). 
Šis leidinys yra paruoštas estų, latvių ir lietuvių mokslinių 
akademijų. Jo tikslas — pavaizduoti baltiečius išeivius 
kaip kapitalistinių šalių talkininkus, dirbančius prieš ato- 
lydžio politiką. Pirmoje leidinio dalyje gyvildenama dabar
tinio išeivijos antikomunizmo sandara, antroje — antiso- 
vietinė baltiečių organizacijų veikla. Bene daugiausia kliū
na Baltistikos Studijų Draugijai — AABS. Ji laikoma la
bai reikšmingu vienetu, turinčiu tarptautinę reikšmę, įta
kingu ypač akademiniuose sluogsniuose. Jos antikomu
nizmas esąs pridengtas moksliniu šydu, tačiau ji srjkia tų 
pačių tikutę, kaip 11 kičus išeivių organizacijos, ai virki ko
vojančios su komunizmu. Tai esą liudija tos draugijos narių 
dalyvavimas “A. Balso”, “Laisvės” ir “Laisvos Europos” 
radijo programose, redagavimas tokių įtakingų žurnalų, 
kaip “Mana”, “World Literature Today” ir t.t.

JAU VIEN iš minėto leidinio matyti, kad išeivijos veik
la sovietiniams valdovams Baltijos kraštuose yra ne
maloni ir kartais pavojinga rakštis. Tai liudija ir lie

tuvių kalba leidžiama sovietinė spauda išeivijoje, kaip 
“Viltis” ir “Laisvė”. Pastaroji išspausdino net vedamąjį, 
smerkiantį lietuvių veikėjus už jų veiklą Madride. Reiš
kia, sovietiniai valdovai išeivijos veiklą jaučia, stengiasi 
ją silpninti visokiais būdais, ypač naudodamiesi dėsniu “di
vide et impera” (skaldyk ir valdyk). Išeivija į tai turėtų 
atkreipti dėmesį ir savo veiklą daugiau vertinti. Dažnai 
mūsų veikėjai numoja ranka, nedalyvauja bendroje veik
loje. nes laiko ją nereikšmingu dalyku. Bet tai klaida. Iš
eivijos veikla yra mūsų tautos gyvastingumo apraiška, bū
tina jos gyvybei palaikyti. Imant paskirai, vienos ar kitos 
vietovės bei organizacijos veikla atrodo nedidelė, tačiau 
savo visumoje ji yra reikšminga. Sovietiniams valdovams 
ji yra rakštis, o pavergtai tautai — atrama, ypač vergijos 
metais, kai valstybės institucijos negali veikti ir kalbėti 
tautos vardu. Tada išeivija tampa ambasadore, kurios veik
la siekia labai plačiai. Jau dabar matome, kad įvairių asme
nų ir organizacijų dėka Lietuvos laisvės klausimas pasie
kia ne tiktai vyriausybių ausis, bet ir plačiosios pasaulio 
visuomenės. Dėlto mūsų išeivija turėtų giliau įsisąmoninti 
savo reikšmę, paskirtį ir stiprinti savo veiklą, kurios pa
sekmes jaučia žmonės ir anapus Atlanto.

Pasaulio Įvykiai
NAUJĄ ĮTAMPĄ LENKIJOJE SUKĖLĖ “SOLIDARUMO” UNI
JOS pradėta kova už sutrumpintą darbo savaitę. Unijos vadai nori 
penkių dienų savaitės su 40 darbo valandų. Kompartija pasiūlė 
du laisvus šeštadienius į mėnesį arba penkias darbo dienąs po 8,5 
valandos. Oficialiai teigiama, kad perdidelio darbo savaitės suma
žinimo neleidžia ekonominė Lenkijos problema. Praėjusį šeštadie
nį beveik visi didieji Lenkijos fabrikai sustabdė darbą, nepaisy
dami darbo ministerio J. Obodowskio perspėjimo, kad darban ne- 
atėjusiem darbininkam bus sumažintas savaitinis jų atlyginimas. 
Politinis “Pravdos” komentatorius J. Žukovas, atspindintis Krem
liaus vadų nuomones, kaltę dėl šeštadienio nedarbo suvertė anti

KANADOS ĮVYKIAI

Vietoj Izraelio - Kanadon
Spragą Kanados imigracijos 

įstatymuose atskleidė dienraš
tis “The Toronto Sun”. Šia 
spraga esą naudojasi italų kvo
ta atvykstantys Sovietų Sąjun
gos žydai. Vieną pasiekiantys 
žydai turi teisę įvažiuoti Izrae- 
lin, bet apie 70% šios teisės at
sisako ir stengiasi imigruotį į 
kitas šalis. Nemažas jų skaičius 
vyksta į Ostia uostą prie Ro
mos. Čia jiems išduodamos Ka
nados vizos, į jas įrašant ne So
vietų Sąjungą, o tik paskutinę 
jų gyvenvietę Italijoje. Taip jie 
tampa “italais pabėgėliais” ir 
yra traktuojami panašiai, kaip 
bėgliai iš Vietnamo. Kanados 
valdžia skolina lėšas lėktuvo bi
lietams, bet nesiima veiksmų, 
jeigu ta paskola nebūna grąži
nama. Jie taip pat gauna valdi
nę pašalpą įsikūrimui, kurios 
vidurkis esąs $1.200 asmeniui. 
1979 m. tokių “italų” buvo įsi
leista 1.100, o per 1980 m. pir
muosius du trečdalius — 1.500.

Min. pirmininko P. E. Tru
deau kalėdines atostogas ir su
planuotus pasitarimus su šešių 

valstybių vadais ištiko nesėkmė 
Austrijos Alpėse. Lech slidinė
jimo vietovėje prie Salzburgo jį 
užklupo sniegas bei kalnų griū
tis, atostogas pailginusi net 
trim dienom, kol pagaliau šį 
prabangų žiemos atostogų cent
rą galėjo pasiekti malūnspar
nis iš Salzburgo. Dėl pavėlavi
mo teko atsisakyti oficialaus su
sitikimo su Austrijos kancleriu 
B. Kreiskiu, pasitenkinant tik 
telefoniniu pasikalbėjimu. Po
kalbis turėjo liesti šiemet Mek
sikoje įvyksiančią 30 valstybių 
konferenciją, kuri svarstys pa
galbą neturtingoms Trečiojo pa
saulio šalims. Pasiekus Kana
dos karinių pajėgų Lahr bazę 
V. Vokietijoje, atėjo praneši
mas iš Alžerijos, prašantis ati
dėti vizitą kitam kartui, nes 
prez. Ch. Bendjedidas esąs už
imtas kitais svarbiais reikalais. 
P. E. Trudeau susitikimas su 
juo buvo suplanuotas dviem 
dienom anksčiau. Liko tik ke
turios nesutrukdytos viešnagės 
— Nigerijoje, Senagalyje, Bra
zilijoje ir Meksikoje. Rio mies-

(Nukelta į 7-tą psl.)

Dailus Lietuvos sostines kampelis, viliojąs daugelio užsienio lankytojų žvilgsnį, Antokolskio gatvėje

PRANEŠIMAS IŠ PARYŽIAUS

Ar bus atsiklausimas Lietuvoje?
Madrido konferencijos atgarsiai Prancūzijos spaudoje ir manifestacijos kreipimasis į prezidentą

Įtakingas dienraštis “Le Mon
de” 1980.XII.17 paskelbė infor
maciją apie Madrido konferen
ciją; esą ji numatoma baigti 
1981 m. kovo 5 d. Gruodžio 15 
d. konferencijos dalyviai išsi
skirstė iki 1981 m. sausio 27 d. 
Prieš išvykdami į savo kraštus, 
35 valstybių atstovai sutarė ir 
būsimų posėdžių darbotvarkę. 
Nuo sausio 27 d. prasidės ant
roji konferencijos dalis, kurioje 
iki vasario 12 d. bus svarstomi 
nauji pasiūlymai, pateikti dele
gacijų, o po to bus einama prie 
paruošimo galutinės konferen
cijos deklaracijos.

Dar prieš išsiskirstant Kalėdų 
pertraukai, keletas valstybių pa
teikė naujus savo pasiūlymus, 
kurie bus svarstomi nuo sau
sio 27 d. Prancūzų, lenkų ir ju
goslavų delegacijos pateikė savo 
siūlymus, liečiančius būsimą nu
siginklavimo konferenciją Eu
ropoje. Kanadiečių - i s p an ų - 
amerikiečių delegacijos pateikė 
savo projektą, siūlantį sušauk
ti žmogaus teisių žinovų konfe
renciją. V. Vokietijos delegaci
ja yra pasiruošusi kelti šeimų 
sujungimo klausimą, Olandijos 
— informacijos laisvę. Kitų 
valstybių delegacijos ruošiasi 
iškelti kitataučių darbininkų 
klausimą, terorizmą, kultūrinio 
paveldėjimo globą ir t.t.

Baltijos valstybės
Pasak jau minėto dienraščio 

“Le Monde”, Madrido konferen
cijos dalyviai, prieš baigdami 
pirmąją konferencijos dalį, 
svarstė Helsinkio baigiamojo ak
to vykdymą vienoje komisijoje.

JAV delegacijos narys M. 
Zimmermann, kalbėdamas apie 
sovietinius pažeidimus, pareiš
kė, kad jo vyriausybė nepripa
žįsta neteisėto, ginklų jėga įvyk
dyto Baltijos valstybių įjungimo 
Sov. Sąjungon. Sovietų delega
cijos narys atkirto, esą toks pa
reiškimas yra provokacija, ne

priimtinas bandymas pažeisti 
Sov. Sąjungos neliečiamybę. 
Maskva, girdi, galėtų panašiai 
kalbėti apie Aliaskos ir Texas 
prijungimą prie JAV. Sovietų 
atstovas taipgi išreiškė savo nu
sistebėjimą d ė 1 amerikiečių 
priekaišto, liečiančio disidentus, 
“kurie pasiryžo tiktai persikel
ti į kitą miestą”. “Le Monde” 
nuo savęs pastebi, kad čia turi
mas galvoje Sacharovas, kuris 
ne pats “pasiryžo” persikelti į 
Gorkio miestą (ten neįleidžiami 
užsieniečiai), o įsakė Kremliaus 
politbiuras.

Kitas dienraštis, “Le Matin” 
1980.XII.17, atpasakodamas mi
nėtą sankirtį, rašo: “Amerikie
čių atstovas .. vakar priminė 
užmirštą bylą, būtent, Baltijos 
valstybių, aneksuotų Sov. Są
jungos karo pabaigoje. Jis kal
bėjo ‘apie padarytą skriaudą 
prieš 40 metų’ ir pareiškė, kad 
‘laikas nepaiso teisės’. Be to, jis 
pasmerkė persekiojimus, pri
verstinę tremtį, kurią kenčia 
Baltijos valstybių piliečiai. Į tai 
sovietų atstovas atkirto, išreikš
damas savo nusistebėjimą dėl 
amerikiečių domesio žmonėmis, 
kurie apsisprendė pakeisti mies
tą. Jis palygino Baltijos valsty
bes su Aliaska ir Texas”. Ame
rikiečių atstovas garsiai pareiš
kė: “Aliaska prisijungė prie 
JAV po referendumo. Ar jūs 
esate pasiruošę taip pasielgti su 
Baltijos valstybėmis?”

Solidarumo vakaras
Nemažai dėmesio Paryžiaus 

spaudoje susilaukė ekumeninė 
manifestacija Mutualitė salėje, 
kur dalyvavo per 2000 asmenų 
— katalikų, ortodoksų, protes
tantų. Manifestacija buvo su
rengta 1980 m. gruodžio 15 d., 
reiškiant protestą prieš religijos 
persekiojimą Sov. Sąjungoje. 
Ilgametis persekiojimas esąs 
dvasinė ir kultūrinė tautžudys- 
tė.

Manifestaciją surengė visa ei
lė prancūzų, rusų ir kitokių or
ganizacijų, kurioms rūpi tautų 
laisvė, kaip pvz. rašytojų “Pen- 
Club”, žurnalas “Espirit”, “Am
nesty International” ir kt. Gausi 
minia dalyvių reiškė savo solida
rumą persekiojamiems krikščio
nims Sov. Sąjungoje ir jos anek
suotuose kraštuose. Manifesta- 
jai teikė daugiau svorio dalyva
vimas rašytojų — Guy Auren- 
che, Jean-Marie Benoist, Jean- 
Marie Domenach ir kitų.

Išsamią kalbą pasakė ortodok
sų teologas Olivier Clement, pri
mindamas, kad 1929 m. sovie
tinis įstatymas, pakartotas 1975 
m., draudžia religinėm organi
zacijom betkokią kultūrinę ir 
pedagoginę veiklą. Religijos 
priespauda sustiprinta ypač nuo 
1961 m. N. Chruščiovo laikais iš 
20.000 cerkvių liko atidarytų tik 
8000, iš 8 seminarijų — tik 3. 
Šiuo metu yra mažiau kaip 6000 
kunigų, aptarnaujančių 7 0 0 0 
cerkvių ir 40 milijonų tikinčių
jų ortodoksų.

Nemažiau esą persekiojami 
protestantai, ypač tie, kurie at
sisako registruoti savo bendruo
menes, kaip baptistai, adventis
tai. Ukrainos Rytų apeigų Ka
talikų Bendrija 1945 m. buvo 
prievarta prijungta prie orto
doksų. Gudijoje iš 400 katalikų 
šventovių liko tik 45. Lietuvoje 
iš seniau buvusių 10 vyskupų li
ko tik 2 ir viena seminarija su 
30 klierikų iš seniau buvusių 4 
seminarijų (Red.: okupuotoje 
Lietuvoje yra 4 vyskupai, kurių 
du — namų arešte; seminarijoje 
yra apie 70 klierikų).

Religinis atgimimas
Ortodoksų teologas Clement 

Olivier, iškėlęs sovietinės prie
spaudos faktus, pabrėžė, kad, 
nežiūrint persekiojimo, nuo 
1960 m. Sov. Sąjungoje prasidė
jo religinis atgimimas inteligen- 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

komunistiniams elementams bei 
Maskva yra perspėjusi Lenkiją, • 
kad ji neužmirštų negalimos 
peržengti ribos, šis perspėjimas 
ryškiau nei ankstyvesnieji pri
mena galimą Sovietų Sąjungos 
įsikišimą, nes tą neperžiangia- 
mą liniją nųštatys ne pati Len- 

■ kija, o sovietų kompartijos po
litbiuras. JAV žvalgybos duo
menys liudija, kad invazijos pa
vojus Lenkijai nėra praėjęs. 
Esą įvykusieji Sovietų Sąjun
gos įsiveržimai į Čekoslovakiją 
ir Afganistaną liudija, kad 
jiems pasiruošti reikėjo pusės 
metų laiko. Tas pusmetis Len
kijos atžvilgiu pasibaigia šį mė
nesį. “Solidarumo” unija įsipa
reigojo pradėti naują streiką, 
jeigu darbo ministerija suma
žintų atlyginimą praėjusį šeš
tadienį nedirbusiems darbinin
kams. Įtampą didina ir pripaži
nimo reikalaujanti steigiama 
ūkininkų unija “Kaimo solida
rumas”, grasinanti ūkio gami
nių tiekimo sustabdymu.

Pasitraukė valdžia
Koalicinę Izraelio premjero 

M. Begino vyriausybę jau nu
vertė dviejų ministerių susikir
timas dėl mokytojams pažadėto 
algų padidinimo 50%. Jam 
griežtai priešinosi su 138% in
fliacija kovojantis finansų min. 
Y. Hurvitzius, pranašaudamas 
ir kitų unijų panašius reikala
vimus, o švietimo min. Z. Ham- 
meris rėmė 60.000 mokytojų, 
norėdamas išvengti jų streiko. 
Abu ministerial kalbėjo apie pa
sitraukimą iš kabineto ir savo 
politinių grupių paramos atšau
kimą premjerui M. Beginui. 
Po ilgų ir nesėkmingų pasitari
mų M. Begino vyriausybė buvo 
priversta atsistatydinti. Sekan
tieji naujo parlamento rinki
mai, kuriuose pergalė pranašau
jama darbiečiams, galės įvykti 
tik po 100 dienų. Iki jų Izraelį 
valdys premjero M. Begino lai
kinoji vyriausybė, o opozicija 
negalės kelti nepasitikėjimo 
klausimo. M. Beginąs su savo 
koalicija rinkimus laimėjo 1977 
m. pavasarį ir Izraelį galėjo val
dyti iki 1981 m. pavasario.

Patvirtins generolę?
JAV senato užsienio reikalų 

komitetas pradėjo R. Reagano 
valstybės sekretorium paskirto 
gen. A. Haigo apklausinėjimą. 
Senatas turi teisę jį patvirtinti 
šioms pareigoms arba atmesti 
jo kandidatūrą. Demokratai kri
tiškai žiūri į jo ryšius su prez. 
R. Niksonu, kai jam teko būti

jų pavojingiems reikalavimams.

Baltųjų Rūmų štabo viršininku 
Watergate krizės metu ir apla
mai turėti daug įtakos Vietna
mo kare. Savo pareiškimuose 
gen. A. Haigas gynė Kambodi- 
jos ir Hanojaus bombardavi
mus. Jis taipgi pareiškė senato
riams, kad JAV ir šiandien tu
ri būti pasiruošusios galimam 
karui. Pasak jo, prez. R, Rea
gano vyriausybė mažesnį dėme
sį skirs žmogaus teisėms už 
prez. J. Carterio vyriausybę. 
Tai betgi daugiausia lies su 
žmogaus teisių problemomis su
siduriančias draugiškas valsty
bes. Esą žmogaus teisių neuž
tikrins tokių šalių vyriausybių 
pakeitimas Amerikos priešais, 
kurie dažnai atneša tik dar 

/ žiauresnį režimą. Buvęs valsty
bės sekr. H. Kissingeris lankė
si Egipte, Izraelyje, Somalijoje, 
Saudi Arabijoje ir Maroke. Ofi
cialiai ši jo kelionė buvo priva
taus pobūdžio, atlikta būsimo 
prez. R. Reagano naudai. Jis sa
kėsi nenorįs turėti oficialaus 
posto R Reagano vyriausybėje, 
bet sutinkąs būti talkininku. 
Busimasis prez. R. Reaganas 

' yra pasiruošęs sustabdyti Sovie
tu Sąjungos, jai tarnaujančios 
Kubos, R. Vokietijos ir P. Je
meno operacijas visoje Afriko
je bei Artimuosiuose Rytuose. 
Jis taipgi planuoja susitikimą 
su Kanados min. pirm. P. E. 
Trudeau. A. Haigas su kanadie
čiais pareigūnais nori išsiaiškin
ti žvejybos sutarties, energijos 
išteklių ir prekybos reikalus.

Pabėgo vertėjas
Vyriausias sovietų delegaci

jos vertėjas Vienoje vykstan
čiuose pasitarimuose dėl kari
nių pajėgų sumažinimo centri
nėje Europoje prieš Kalėdas 
pabėgo V. Vokietijon. Nikola
jaus Koroliuko pabėgimą nese
niai paskelbė laikraštis “Stutt- J 
garter Zeitung” ir tik tada jį 
patvirtino valdžios sluogsniai. 
Teigiama, kad pabėgėliui buvo 
žinoma daug sovietinių paslap
čių ir kad jis yra išsinešęs doku
mentų. N. Koroliuką globoja ir 
slepia vokiečių policija, kad jis 
nebūtų pagrobtas ar nužudytas. 
Jo gyvenamos vietovės nežino 
net vokiečių spauda. Spėjama, 
kad apklausinėjimas greičiau
siai vykdomas Muenchene, kur 
V. Vokietijos žvalgyba turi vy
riausią savo būstinę. Bėglys, ne
pastebėtas sovietų saugumiečių, 
išėjo iš viešbučio ir aerodrome 
įsėdo į užsienin skridusį lėktuvą.
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KORĖJUI-SAVANORIUI

AtA
ANTANUI JAKIMAVIČIUI

mirus, jo žmoną, dukterį būrelio narę REGINĄ BRA- 
ŽUKIENĘ su šeima ir kitus gimines, artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia —

Anapilio Moterų Būrelis

Anilionis siaučia 
kunigų seminarijoje

Liudija iš okupuotos Lietuvos gautas dokumentinis raštas

MYLIMAM TĖVELIUI
AtA 

VINCUI PAZNĖKUI
mirus, šaulei ANELEI PAJAUJIENEI su šeima ir vi
siems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

VI. Pūtvio šaulių kuopa
Toronte

Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komitetas 
1980 m. rugpjūčio 30 d. 
Nr. 35 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS ORDINARAMS IR 
KAUNO KUNIGŲ SEMINARI
JOS REKTORIUI

Vatikano II susirinkimas de
krete “Optam totius” skelbia, 
kad “kunigai laikys seminariją 
vyskupijos širdimi ir, kiek ga
lėdami, jai mielai padės”. To-, 
dėl labai suprantamas visų Lie
tuvos vyskupų ir kunigų rūpes
tis vienintele Kauno kunigų se
minarija. Paskutinieji įvykiai 
seminarijoje verčia visus dar 
labiau susirūpinti jos likimu.

Neseiiiai Lietuvos kunigus 
pasiekė žinia, kad religijų rei
kalų tarybos Įgaliotinis Petras 
Anilionis Įsakė pašalinti iš ku
nigų seminarijos IV kurso klie
riką Aloyzą Volskį. Jis kaltina
mas tuo, kad atostogų metu 
bendravęs su vadinamais “ku- 
nigais-ekstremistaįs”.

Šiąme Įvykyje labiausiai visus 
piktina Įgaliotinio noras, jog šį 
klieriką pašalintų pati semina
rijos vadovybė. Klieriko Aloyzo 
Volskio pašalinimu valdiški ate
istai šantažuoja klierikus ir uo
lius kunigus, ir šitoks jų elge
sys prašoka ne tik tarybiniais 
Įstatymais leistinas ribas, bet ir 
betkokį žmoniškumą. Lietuvos 
kunigai pagrįstai klausia, ar tu
ri juridinę ar moralinę teisę 
Įgaliotinis taip grubiai kištis į 
kunigų seminarijos vidaus rei
kalus ir ko būtų verta seminari
ja, jeigu paklusdama neteisiai 
prievartai, pradėtų atleidinėti 
tuos klierikus, į kuriuos Bažny
čia sudeda didžiausias viltis?

Jeigu klierikas iš tikrųjų bū
tų nusikaltęs tarybiniams įsta
tymams, tam reikalui yra pro
kuratūros, teismai, tačiau nie
kada negalima sutikti, kad pro
kuroro pareigas neoficialiai ei
tų -religijų reikalų tarybos įga
liotinis, kuris, bijodamas palik
ti savo nusikalstamos veiklos 
pėdsakus, žodžiu prievartauja 
seminarijos rektorių ir ordina
rus būti jo nusikaltimų bendri
ninkais.

Vatikano II- susirinkimo dek
rete “Presbyterorum ordinis” 
rašoma: “Mūsų sielų Ganytojas 
ir Vyskupas taip įsteigė savo 
Bažnyčią, kad Dievo tauta, ku
rią išrinko ir įgijo savo krauju, 
visuomet ir ligi pasaulio pabai
gos galėtų turėti savo kunigus, 
kad krikščionys niekad nebūtų 
kaip avys, neturinčios savo pie
mens”. Šių metų vasarą semi
narijos vadovybė nusiuntė į Vil
nių religijų reikalų tarybos įga
liotinio patvirtinimui 36 naujus 
kandidatus, o šis 17 kandidatų 
atmetė.

Praėjusiais metais vienuoli
kai kandidatų buvo sukliudyta 
įstoti i kunigų seminariją, ši
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APSTATYMASPILNAS NAMŲ

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.
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apverktina padėtis .tęsiasi jau 
ketvirtą dešimtmetį ir nesima
to galo. Religijų reikalų taryba 
šimtams geriausių kandidatų 
sukliudė pasiekti kunigystę. Jei
gu ne šitas, ateistinio fanatizmo 
inspiruotas ir seminarijai pri
mestas klierikų limitas, dabar 
Lietuvoje būtų keliais šimtais 
kunigų daugiau, negu jų faktiš
kai turime.

Ypatingai skaudi kunigų se
minarijos vieta, kad kandidatų 
priėmime lemiamą žodį taria 
ne seminarijos vadovybė, ne or
dinarai, o ateistinės valdžios pa
reigūnai su religijų reikalų ta- 
r y b o s įgaliotiniu priešakyje. 
Bažnyčios griovėjai stengiasi, 
kad į seminariją patektų kuo 
daugiau kandidatų, neturinčių 
kunigystės pašaukimo, be ge
ros fizinės ir psichinės sveika
tos arba n‘et priverstų bendra
darbiauti su valstybinio saugu
mo organais. Lietuvos kunigai 
jau seniai kalba, kad šitokia pa
dėtis kunigų seminarijoje la
bai kenkia Bažnyčiai ir ener
gingomis visų pastangomis pri
valo būti taisoma. Niekuo nega
lima pateisinti, kad netinkami 
klierikai demoralizuotų semina
rijos dvasią, o tapę kunigais — 
ir visą dvasiškiją.

Mūsų giliu įsitikinimu Lietu
vos ordinarai ir seminarijos va
dovybė, nepaisant sunkių sąly
gų, turėtų labiau ginti geruo
sius kandidatus bei seminarijos 
auklėtinius, o valdžios organų 
siunčiamus ar šiaip netinkamus 
kandidatus nukreipti į pasaulie
tinį gyvenimą. Vatikano II susi
rinkimo “dekrete apie kunigų 
ruošimą” kategoriškai teigiama, 
jog “atrenkant ir tiriant kandi
datus, visuomet elgtinasi reik
liai, nors kunigų ir labai stigtų, 
nes Dievas neleis savo Bažny
čiai stokoti darbininkų”.

Lietuvos kunigai taip pat yra 
įsitikinę, kol kunigų seminarija 
neturi veikimo laisvės, kad pa
tys ordinarai, kunigų padedami, 
pasirūpintų, jog visi religijų 
reikalu tarybos atmesti geri 
kandidatai galėtų mokytis, auk
lėtis ir tinkamu laiku gauti ku
nigystės šventimus.

Baigdami svarstyti kelias ku
nigų seminarijos problemas, 
mes norime užtikrinti tiek se
minarijos vadovybę, tiek ordi
narus, kad visi Lietuvos kuni
gai Jus rems šiose šventose pas
tangose išlaikyti Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios širdį — kuni- 

•g ’ seminariją sveiką ir pajėgią 
išleisti uolius Kristaus vynuo
gyno darbininkus.

TTG Katalikų Komiteto na
riai — kunigai:

Alfonsas Svarinskas 
Sigitas Tamkevičius 
Jonas Kauneckas 
Vincas Vėlavičius 
Juozas Zdebskis

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vilkaviškio miesto pareigūnai 1930 metais Lietuvoje. Pirmoje eilėje iš kairės: Marijampolskaitė, Rabinavičius 
— burmistro padėjėjas. Sajeta — burmistras, Ponganienė, Vilįinskaitė. Antroje eilėje: Rasimavičius, Fišelevičius, 
neatpažįstamas, Varšavskis. Iš 8 pareigūnų 4 žydai. Tai rodo, kad Lietuvoje nebuvo diskriminacijos — visi pilie
čiai dalyvavo krašto gyvenime Nuotrauka — iš Vytauto D. albumo

Laiškas, kaltinantis ir nekaltuosius
Vienašališki ir nepagrįsti Jokūbo Oleiskio tvirtinimai, paskelbti spaudoje

V. DOMEIKA

Jokūbo Oleiskio laiškas, ad
resuotas kun. J. Prunskiui ir pa
skelbtas “TŽ” 1980 m. 39 nr., 
iššaukė nustebimą ir nepasiten
kinimą lietuvių tarpe. “TŽ” 
1976 m. 26 nr. buvo išspausdin
tas to paties Oleiskio straipsnis 
“Kadaise žydai gyveno Lietuvo
je”. Šiame straipsnyje Oleiskis, 
daugiausia bendrais bruožais, 
apibūdino žydų naikinimą Lie
tuvoje. Tuo tarpu laiške, rašy
tame kun. J. Prunskiui, jau 
įjungia propagandinius ir nepa
grįstus teigimus, jog lietuviai 
yra kalti žydų naikinime.

Kalbant apie žydų tragediją, 
reikia ją svarstyti visoje pilnu
moje. Įvykiai Lietuvoje ir Bal
tijos kraštuose sudaro tos tra
gedijos tik mažą dalelę.

Kodėl tai atsitiko?-
Raudonieji Maskvos imperia

listai siekė (ir dabar tebesiekia) 
užvaldyti pasaulį, o Berlyno ru
dieji, tokie pat imperialistai, 
jieškojo erdvės rytuose. Molo
tovo ir Ribbentropo sandėris 
buvo ženklas pradėti karą veiks
mus prieš Lenkiją, pasidalinti 
jos ir kitų valstijų teritorijo
mis. Siekdami savo tikslų, nei 
Stalinas nei Hitleris nesirūpino 
Rytų Europos gyventojų reika
lais.

Hitleris norėjo sutvarkyti Eu-. 
ropą pagal savo nuožiūrą ir ven
gė “susipykti” su Amerika.. Da
vid Kahn knygoj “Hitler’s Spies. 
German Military Intelligence 
in World War II” sako, esą Hit
leris tikėję, kad Amerika yra 
žydų įtakoj, ir prez. Rooseveltas 
atstovauja žydų reikalams (81 
psl.). Karinis Vokietijos atsto
vas gen. Boetticheris Vašingto
ne panašaus turinio prhnešimus 
siuntinėjo į Berlyną. Yra mano
ma Hitleris tikėjęs, kad griežta 
priešžydiška politika privers pa- 
saulib žydiją, o tuo pačiu ir 
Ameriką nekliudyti Vokietijai 
pertvarkyti pasaulį. Taip rei
kia suprasti ir 1941 m. sausio 
30 d. Hitlerio pasakytą Reichs
tage kalbą, kurioje pakartotinai 
pabrėžė: jei pasaulio žydija su
kels karą, tai Europos žydija 
neteks savo vaidmens.

1941 m. kovo 3 d., birželio 4 
ir 6 d. d. maršalas Keitelis, Hit
lerio pavestas, davė slaptus įsa
kymus vokiečių kariuomenei, 
nurodydamas, jog karo atveju 
užimtuose rytų kraštuose poli
tinį tvarkymą atliks Himmleris 
su savo daliniais. Turi būti pa
naudotos griežtos priemonės 
prieš visus priešus, įskaitant ko
munistus ir žydus. Vadinasi, 
1941 m. birželio mėn. vokiečiai, 
pradėdami karą prieš bolševi
kus, pradėjo kariauti ir prieš 
žydus.

Įvykiai Lietuvoje
1941 m. birželio 23 d. rytą 

sukilo lietuviai prieš, bolševi
kus. Laikinoji Lietuvos vyriau
sybė paskelbė atstatanti nepri
klausomą Lietuvos valstybę ir 
radijo bangomis kreipėsi į visus 
Lietuvos gyventojus, prašydama 
dirbti ir veikti, prisilaikant Lie
tuvos įstatymų. Sukilėliai išlais
vino Kauną ir daugelį mažesnių 
vietovių. Kovoj su bolševikais 
žuvo apie 5000 partizanų-suki- 
lėlių; aišku, buvo nukautų ir 
bolševikų, įskaitant žydus, ku
rie kovojo bolševikų gretose.

Jau po karo iš žydų ir kitų 
bolševikuojančių sluogsnių bu
vo pareikšti priekaištai — ko
dėl lietuviai sukilo? O jie suki
lo, kaip ir 1831, 1863, 1905, 
1918 ir 1919 metais, norėdami 
atsipalaiduoti nuo tų vergijos 
pančių, kuriuos jiem uždėjo 

maskoliai. Žydai, tokių pat sie
kių vedami, sukilo net po 2000 
metų prieš arabus ir mandatinę 
anglų valdžią Palestinoje. Kiek
viena kova pareikalauja aukų; 
kovos metu, ypač per sukilimą, 
žūsta ir nekaltų, t. y. kovoje ne
dalyvaujančių asmenų. Pvz. 
1946 m. Begino kariniai daliniai 
išsprogdino Jeruzalėje Kara
liaus Dovydo viešbutį, kur žuvo 
per 200 žmonių. 1948 m. balan
džio, mėn. to paties Begino kari
nės pajėgos sunaikino Dir Jas- 
sin kaimelį, kuriame žuvo apie 
250 arabų moterų ir vaikų. 
Patsai Beginąs buvo kaltinamas 
organizavęs žmonių skerdynes- 
teroristinius aktus. Mandatinė 
anglų valdžia buvo paskyrusi di
delį atlyginimą už jį gyvą ąr 
negyvą.

Iš to galima daryti tik vieną 
išvadą — lietuviai, kaip ir žy
dai, turėjo teisę kovoti už savo 
krašto ir tautos laisvę.

Karinė vokiečių vadovybė 
Kaune ir kitose vietovėse pa
reiškė, jog Berlynas nepripažįs
ta laikinosios Lietuvos vyriausy
bės, ir pareikalavo klausyti ka
rinės valdžios. Sukilėliai nega
lėjo kariauti prieš bolševikus ir 
kartu prieš vrkiečius.

Pagal Haagos sutarties (1907 
m.) 43 str. okupacinės kariuo
menės vadas privalo apsaugoti 
gyventojų gyvybę ir jų turtą, 
žinoma, gyventojai turi paklus
ti okupacinei valdžiai bei vyk
dyti tam tikrus jos įsakymus.

Iš minėto maršalo Keitelio 
įsakymo matyti, kad visi reika
lai, liečią karinius veiksmus, 
buvo tvarkomi kariuomenės, o 
kiti — Himmlerio atstovų. Him- 
mlerio policiniai daliniai, o 
taip pat “Einsatzgruppe A” da
liniai su savo vadu Stahlackeriu, 
į. Kauną atvyko kartu su žygiuo
jančia kariuomene arba paskui 
ją-

Pogromai
Pogromai buvo suruošti Kau

ne, Telšiuose ir Rygoje, po to, 
kai jau vokiečiai buvo užėmę 
tas vietoves. Prieš karą nei Lie
tuvoje, nei Latvijoje nebuvo po
gromų.

1938 m. lapkričio pradžioje 
Grynszpan, iš Lenkijos kilęs žy
dų tautybės jaunuolis, Paryžiu
je peršovė vokiečių atstovybės 
patarėją von Rath, kuris po po
ros dienų mirė. Ryšium su tuo 
Vokietijoj buvo suruošta vadi
namoji “kristalinė naktis”, ku
rios metu buvo naikinamos si
nagogos, deginami žydų gyve
nami namai, žudomi žydai, siun
čiami į koncentracijos stovyk
las. Pasaulis visa tai matė, bet 
tylėjo.

1941 m. sausio viduryje Bu
karešte, Rumunijoje, buvo nu
kautas vokiečių kariuomenės 
majoras Boering. Įtarta, kad tai 
padarė anglai ir žydai. -

Vokiečių policijos atstovų 
prašoma ar įsakyta, Rumunijos 
“Geležinė Gvardija” tokius po
gromus suruošė Bukarešte ir 
visoje šalyje. Pogromai truko 
kelias dienas. Taip pat buvo nai
kinami žydai, jų turtas ir t. t.

Tai rodo, kad žydų naikini
mas buvo atliekamas hitlerinės 
vokiečių valdžios įsakymu, įjun
giant vietinius gyventojus.

“Einsatzgruppe” vadas Stahl- 
ackeris savo pranešime Him- 
mleriui rašė: kadangi žydai pa
darė baltiečiams didelę skriau
dą, vokiečių policijos organai 
nori suruošti pogromus taip, 
kad ateityje žmonės tikėtų, jog 
toksai naikinimas buvo vien 
baltiečių atsiskaitymas su žy
dais.

Nuernbergo tribunolas, per
žiūrėjęs “Einsatzgruppe” vado

vų bylą, motyvuotame sprendi
me pareiškė: “To invade a fo
reign country, seize innocent 
inhabitants and shoot them — 
is a crime. But to stir up a pas
sion, hate, violence and destruc
tion among the people them
selves, aims at breaking the mo
ral backbone. It sows seeds of 
crime which the invader in
tends to bear fruit” (438 psl., 
IV t, Trials of War Crimes).

Ten cituojama ir Stahlacke- 
rio pranešimo dalis: “In view 
of. the future to establish the 
unshakeable' and probable fact, 
that the liberated population 
took the most severe measures 
against the bolsheviks and Jews 
enemies on their own, so that 
the directives by Germans 
could not be found”.

Į Kauną aš atvažiavau pirmo
mis liepos mėnesio dienomis, t. 
y. jau po minėtų pogromų. Kau
nas buvo pasibaisėjęs tais žiau
riais veiksmais. Sukilėliuose tu
rėjau pažįstamų, kurie priva
čiai, mano klausiami, aiškino, 
jog vokiečių policijos organai 
liepė ir vertė vykdyti tuos po
gromus. Vieno dalinio vadas, 
kapitonas, dalyvavęs pirmos 
dienos pogromuose, pasibaisė
jo tais veiksmais ir nusižudė, 
palikdamas raštą, jog tokios žu
dynės žemina ne tik karininko, 
bet ir kiekvieno lietuvio vardą. 
Tikiuosi, jog kuris nors iš skai
tytojų prisimins to karininko 
pavardę. Keli sukilėliai atsisa
kė dalyvauti žudymuose. Vokie
čiai juos apkaltino kaip prijau
čiančius komunistams, suėmė ir 
nežinia kur nugabeno. Apie 
juos nieko nebuvo girdėti.

Kun. St. Yla savo atsimini
muose apie Stutthofo koncen
tracijos stovyklą rašė, esą jam 
ir kaikuriem kitiem buvo duo
tos lietuvių kariuomenės mili
nės. Vadinasi, toje stovykloje 
ir anksčiau buvo lietuvių karei
vių, kurie tenai buvo nužudyti.

Manau,-nėra abejonės, kad 
pogromai Kaune, Telšiuose ir 
Rygoje buvo suruošti ir įvykdy
ti vokiečių policijos įsakymu.

Žydų naikinimas vyko visoje 
Rytų Europoje, įskaitant ir Bal
tijos kraštus. Eichmano raštinė
je rastuose dokumentuose yra 
nurodymų, jog'kaikuriuose žu
dymuose dalyvavo ar pagelbėjo 
vietinių gyventojų — gudų, len
kų, ukrainiečių ir baltiečių po
licijos bei partizanų daliniai. 
Kiekvienas sveikai galvojantis 
žmogus supranta, jog karo me
tu visos ginkluotos pajėgos tu
ri klausyti karinės valdžios įsa
kymų. Karys, partizanas ar net 
policininkas gerai žino, kas jo 
laukia, jei nevykdys jam duoto 
įsakymo.

Kiek sunaikinta?
Nepriklausomoje Lietuvoje 

gyveno apie 145-150.000 žydų. 
Prijungus Vilnių ir apylinkes, 
tas skaičius padidėjo apie 110.- 
000. Taigi Lietuvoje gyveno 
apie 250-260.000 žydų, Latvijo
je — apie 90,000, Estijoj — 
6.000. Iš viso visose trijose Bal
tijos valstybėse buvo apie 350.- 
000. Karui vykstant (iki bolševi
kinės okupacijos), įvairiais ke
liais į vakarines valstybes išvy
ko apie 10-12.000, o trėmimų 
laikais į Rusiją išvežta per 10.- 
000 žydų. Karui kilus, žymi žy
dų dalis pasitraukė į Rusiją, ki
ti — į Lenkiją, todėl žydų gy
ventojų skaičius gerokai suma
žėjo.

L. Dawidowicz (The war 
against the Jews 1933-1945) ap
skaičiavo, jog vokiečiams užė
jus Baltijos valstybėse gyveno 
253.000 žydų, kurių 228.000 su
naikinta. (Nukelta į 3-čią psl.)

Mielam
TĖVELIUI

Suvalkų trikampyje mirus,
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1. V. Pečiuliai Eug. V. Vaitkai
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mirus,
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D. M. Bertuli ai
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LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

Atlieka įvairius kapą paminklą ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintą paminklą iie- 

tuvią kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namą telefonas 278-4529

YONGE MEMORIALS LTD.
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Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
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Laiškas, kaltinantis ir...

Išsigimimas - didžiausias tautos priešas
Taip rašo Lietuvos pogrindžio žurnalas Alma Mater 1979 m. 4 numeryje

JONAS AUKŠTAITIS

į. . . Mūsų tauta gerokai pa
žengė atgal. Apie tai iškalbin
gai byloja katastrofiškas gimimų 
skaičius sumažėjimas, alkoholiz
mas, moralinio pakrikimo gau
sėjantys faktai, indiferentizmas 
tautinei kultūrai ir tautiniams 
idealams, pagaliau vis labiau 
plintantis daiktų kultas.

“Rojus sau”
Labai žemas gyvenimo lygis ir 

didėjantys ekonominiai sunku
mai TSRS verčiu sumaterialėju
si žmogų jieškoti išeities. Jis, ne
beturėdamas jokių augštesnių 
dvasinių idealų, įsižiūri Į tuos, 
kurie, spjovę į viską, kas žmo
gui šventą, ir šiomis sąlygomis 
sugebėjo sukurti rojų sau. Toks 
“rojus sau” jau tampa gyveni
mo etalonu. “Kodėl man netu
rėti ištaigingo buto? . . Kodėl 
neturėti vieno “žigulio” sau, o 
kito — sūnui, jei jis įstojo į 
augštąją mokyklą? Kodėl sūnus 
jau dabar negali turėti koopera
tinio buto, jei turi N., iškopęs į 
“pavaduotojus”? Argi ne taip el
giasi “tarybinis elitas”?

Tokie žmonės, nuskurdinę sa
vo egzistenciją iki žemiausio ly
gio, kaip jau sakėme, netampa 
laimingais. Juos slegia nuolatinis 
netikrumas, kamuoja pavydas ir 
riferimas. r‘Y)ienąTr naktį kamuo
tis prie aukso, jeigu tai laimė, 
kas gi bus rūpestis?” — klausia 
poetas Silvestras Valiūnas.

Lietuvos keliais zuja šimtai 
spalvingų automobilių. Ne iš di
delio reikalo jie važinėja. Dau
guma tik todėl, kad neturi ko 
veikti arba dėl nesibaigiančių 
reikalų kuriant “rojų sau”. Pa
bandyk toki prikalbinti kelionei 
kultūriniais reikalais, — išgir
si visokiausių atsikalbinėjimų. 
Įkalbėsi tik tada, jei užtikrinsi, 
kad iš tos kelionės turės mate
rialinės naudos, kad toje vieto
je, į kurią norima vykti, galima 
gauti deficitinių prekių, ten bū
na turgus ir 1.1. Paklausk tokius, 
ką jie žino apie lietuvių padėtį 
dabartinėje Baltarusijoje ar Ma
žojoje Lietuvoje, tik pečiais pa
traukys arba į klausiantį pažiū
rės kaip į keistuolį.

Įdomu tai, kad pas tokius ga
lima pamatyti net knygų. Dau
giausia tokių, kokių “kiti netu
ri”. Bet ir jų uždavinys savotiš
kas — pasirodyti, kad “viską 
gali” arba sudaryti įspūdį, kad 
jis — kultūringas žmogus. To
kie dar žino, kad knygos, pa
veikslai — reikalinga dekoracija 
prie krištolinių vazų, auksinių 
taurelių ir servizų.

Jei kalbėsi su tokiais aįrie mū
sų tautos nelaimes, daiktų kultą, 
jei iš karto nepajus, kad taiko
ma ir jo adresu, viskam pritars, 
gal net paaimanuos, kad “tikrai 
taip yra”, gal net sutiks, jog 
“reikia kažką daryti”, bet tuo ir 
viskas baigsis. O jei paraginsi 
“ką nors daryti”, tai išgirsi to
kių “kliūčių”, kurių nebūtų su
galvojęs nė pats Saliamonas.

Vaikai ir namai
Dažniausiai tokių materialis

tų šeimos negausios — turi vie
ną, o geriausiu atveju du vaikus. 

KŪRĖJUI-SAVANORIUI
A+A

ANTANUI JAKIMAVIČIUI
mirus, jo žmonų, dukras REGINĄ, ALVINĄ ir AN
TONIJĄ nuoširdžiai užjaučiame —

O. Jonaitienė
S. V. Aušrotai
A. P. Šimonėliai
B. E. Povai

Jei užsiminsi, kodėl taip yra, iš
girsi įdomią “filosofiją”: “Ir 
taip pasaulyje perdaug žmonių... 
Geriau vieną viskuo aprūpin
ti .. . Dabar ne mada turėti 
daug vaikų ... Ir tas vienas pa
reikalauja daugybės išlaidų . . . 
Nematysi geresnio gyvenimo, 
jei apsikrausi vaikais . . .”

Mintis, kad tautai gresia išny
kimo pavojus, tokiems kaip bu
vo taip ir liks svetima. Jei bū
si Įkyrus, išgirsi ir tokius žo
džius: “Užteks tų vaikų! O žmo
nių, netruks, privažiuos iš Rusi
jos . . .”

Lietuvoje nemažai statoma 
privačių namų. Tai nieko blogo. 
Gal ir džiaugtis reikėtų, kad “ba
kūžes” keičia mūriniai namukai, 
kad jie Įrengiami meistriškai, 
kad žmonės gali pagyventi erd
viau . . . Viskas būtų gerai, 
jei . . . Tas “jei”' ir užslopina 
džiaugsmą. Labai dažnas atvejis, 
kad tokių namų šeimininkų vi
sas gyvenimas praeina begalvo
jant, kaip dar “pagerinti”, kur 
gauti gerą kilimą, užsienietiš
kus baldus . . .Jei užeisi į tokį 
namą, tavęs lauks koridoriuje 
šlepečių eilės, nors tavo batai 
ir būtų) švarūs. Jei pasinaudosi 
šlepetėmis, šeimininkas įves ir 
į svetainę, pasodins į celofanu 
uždengtą fotelį. Iš visų pusių 
žvilgės krištolas; auksinės tau
relės . . . Seimininkas mokės 
atkreipti dėmesį kaip-, tik į to
kius svetainės “eksponatus”, 
kurių “kiti neturi”. (. . .)

Trys pavojai
Sumaterialėjusių žmonių la

bai charakteringas bruožas — 
vidutiniškumas. Tai ryškiai atsi
spindi ir jų mąstysenoje. Būda
mi vidutinybėmis, jie nieko pa
stovaus nesukuria ir nieko ne
gali duoti savo aplinkai, tuo pa
čiu ir savo tautai. Materialinė 
gerovė, palikta jų vaikams, irgi 
neneša vertybių, nes tokioje ap
linkoje išaugusios jų atžalos dar 
toliau žengia sumenkėjimo 
kryptimi. Jie veržiasi į dar 
“a u g š t e s n į” privilegijuotą 
sluogsnį, kad užsitikrintų dar 
daugiau materialinių gėrybių.

Lietuvoje šiuo metu ryškėja 
toks “dėsnis”: juo kas daugiau 
sielojasi savo dvasinėmis verty
bėmis, juo jis skurdžiau gyve
na. Ir atvirkščiai: juo ištaigin
giau apsirūpinęs materialiai, 
juo mažiau jam rūpi tauta, jos 
tragiška padėtis. Retokas atve
jis, kada materialinės gerovės 
kilimas sutampa su dvasine ar 
kultūrine pažanga.

Alkoholizmas, moralinis pa
krikimas ir sumaterialėjimas, 
virstąs daiktų kultu — tai trys 
sritys, į kurias kreipiamas dabar
ties žmogus. Tas pavojus yra vi
sur, bet ypač jis pražūtingas ma
žai tautai. Mums tą pavojų di
dina dar ta aplinkybė, kad esa
me nelaisvi, pavergti, kad oku
pantas žino, jog lengva pasiekti 
norimu rezultatų, kai maža tau
ta pasiduoda minėtoms blogy
bėms. Ar ne dėlto nesirūpinama 
rimtai blaivybe? Ar ne dėlto pro 
pirštus žiūrima į moralinį pa
krikimą, visiškai toleruojamas 
gimimų skaičiaus mažėjimas? 

Jei su materialine pažanga ne
auga proporcingai dvasinė pa
žanga, toks reiškinys okupaci
nės valdžios akyse irgi toleruo
jamas.

Okupantai šiuo metu ypač su
stiprino kovą su religiją, nes 
kaip tik ji stipriausiai ir veiks
mingiausiai pasisako prieš žmo
gaus degradaciją, primena žmo
gaus dvasines vertybes, morali
nę atsakomybę, ragina susimąs
tyti apie gyvenimo prasmę ir 
tikslą. O apie tai mąstąs žmogus 
ir yra nepageidaujamas okupa
cinei valdžiai. Okupantas žino: 
jei lietuvių tauta bus morališkai 
sveika, jei dėl dvasinių vertybių 
dės nemažiau pastangų, kaip 
dėl materialinių, tai visos jo pa
stangos liks bergždžios.

Tautos išsigimimas — di
džiausias mūsų priešas, geriau
sias okupantų talkininkas.

Carinės okupacijos metu mū
sų inteligentija buvo negausi, 
išblaškyta. Bet geriausioji jos 
dalis kovojo už savo tautos gy
vybinius reikalus. Ir paprasti, 
nemokyti žmoneliai įsiklausė į 
šviesuolių balsą, sąmoninantį 
tautą.

Dabar mes\turime gausią mo
kytų žmonių armiją, garsių 
mokslininkų, rašytojų, dailinin
kų ir t.t. Bet ar galime pasigirti 
dideliu tautos sąmoningumu? 
Atsakymas greičiausiai būtų 
liūdnokas.

O priežastis aiški: mūsų švie
suomenė (jei ją galima dar taip 
vadinti) pati dažnai serga tomis 
ligomis, kurias ji privalėtų gy
dyti. Didelė jos dalis “dėl tru
pinio aukso”, kaip sakė V. Ku
dirka, nebegyvena tautos likimo 
rūpesčiu. Ji sumaterialėjo. Ji 
pati dvasinėje srityje degraduo- 
įasi.. Aišku, kad tokia “inteli
gentija”, vietoj Dievo garbinan
ti aukso veršį, nebegali stovėti 
tautos priešakyje.

Mūsų viltis — jaunimas
Mūsų tautos viltis — jauni

mas, ypač akademinis jaunimas. 
Jis, siekdamas visada išlikti jau
nas savo dvasia, nepakantus me
lui, klastingumui, ’jautrus gro
žiui, privalo rasti kelius, kaip 
išbristi iš sumaterialėjimo pel
kės, iš miesčioniškumo negan
dų, iš visų tų negerovių, ku
rios kaip dėlės įsisiurbusios į 
gyvybingą mūsų tautos kūną.

Tikėkime; kad šią gėrio ir blo
gio kovą nulems dvasinis pra
das, įvyks tautos atgimimas, ve
dąs mus į turtingą ir pilnavertį 
gyvenimą, papuoštą spalvingais 
dvasinių vertybių žiedais. Tik 
tokia tauta sugebės įgyvendinti 
laisvės idealą!

Tikėkime, kad dabartinis jau
nimas pateisins kovotojų — se
nolių ir protėvių tikėjimo į atei
tį viltis, dėl ko jie tiek daug au
kų sudėjo.

Švęsdami savo ALMA MA
TER 400 metų jubilėjų, minė
jom ir praėjusius šimtmečius. 
Į mus prabilo universiteto gar
senybės . . . Privalome sekti jų 
pavyzdžiu. Įsiklausykime, kaip 
čia keliamas mintis reziumuoja 
buvęs mūsų universiteto auklė
tinis, vėliau profesorius — M.
K. Sarbievijus:
Kai turto tik ryšulį tuščią nešioji, 
Tai niekas nespaudžia pečių.
L. nksmoji mintie, mes, smagiai

uždainavę,
Be rūpesčių einam namo.
Tu, džiaugsmą praradęs, tyli 

susimąstęs,
Nes auksas kamuoja tave, 
Jo rūpesčiai slegia, viltis ir dvejonės, 
Todėl taip nuliūsta širdis.
Tasai turtingiausias, kas nieko 

neturi,
Nes jis nepraranda savęs;
Jis linksmas kelionėj dainuoja, 

nepaiso,
Kur veda vingiuoti keliai.

(Antraštės — “TŽ” redakcijos)

(Atkelta iš 2-rapsl.)

1959 m. Sov. Sąjungoje įvy
ko gyventojų surašinėjimas, 
kuriame rasta, jog Latvijoj gy
vena 36.592, o Lietuvoj — 24.- 
672 žydai.

Sugrįžę į Baltijos .kraštus 
bolševikai sušaudė daugelį as
menų, neva žudžiusių ar padė
jusių žudyti “tarybinius pilie
čius”. Buvo ruošiami ir propa
gandiniai — parodomieji teis
mai. Vieno tokio teismo metu 
SS policijos vadas Jeckeln su 6 
padėjėjais nuteistas mirties 
bausme. 1946 m. vasario pra
džioje jie visi septyni buvo vie
šai pakarti Rygoje.

Nuernbergo tribunolas (ame
rikiečių teisėjai) nagrinėjo 
“Einsatzgruppe” bylą. Joje 22 
vadovai buvo kaltinami nužudę 
Rytuose apie 2 milijonus įvai
rių tautybių asmenų. Į tą skai
čių įėjo ir Baltijos kraštuose 
nužudyti 159.142 žydai ir kitų 
tautybių asmenys. Teismas vi
sus kaltinamuosius pripažino 
kaltais. Neuman, Blobel, Olen- 
dorf ir Browne buvo pakarti 
Landsbergo (Bavarijos) kalėji
me, o kitiems paskirtos ilgos 
kalėjimo bausmės.

Neumanas buvo “Einsatz
gruppe B” vadu ir vykdė žudy
mus Minske, Smolenske ir kito
se Gudijos bei Rusijos vietovė
se. Blobelis dalyvavo Gudijoje 
ir Ukrainoje žydų naikinime, o 
Kaune, IX forte, vadovavo la
vonų atkasimui ir jų deginimui. 
“Einstazgruppe A” vadas Stahl- 
ackeris 1941 m. pabaigoje 
Pskovo-Leningrado rajone žuvo 
kautynėse su rusų partizanais.

Kaltinamas tautos
Vokietijai kapituliavus, pasi

baigė masinis žydų naikinimas. 
Pasigirdo balsai, esą žydų nai
kinime dalyvavo lietuviai. To
kius pat skundus Latvijos žydai 
reiškė prieš latvius, Lenkijos — 
prieš lenkus ir t. t. Taip pasau
lyje buvo sudaromas vaizdas, 
jog baltiečiai, gudai, lenkai, uk
rainiečiai, serbai, kroatai ir ki
ti dalyvavo žydų naikinime ir 
dėlto yra karo nusikaltėliai, tik 
vieni žydai geri.

Išlikęs gyvas, Lenkijos getuo
se ir kacetuose laikytas Alex
ander Donat parašė savo atsimi
nimus “The Holocaust King
dom”. Autorius pasakoja, jog 
kacetininkų tarpe vykdavo pasi
kalbėjimai įvairiais klausimais. 
Tarp kitko kildavo klausimas, 
kodėl lenkai nepadeda žydams, 
o priešingai — pabėgusius žy
dus sulaiko ir atiduoda vokie
čiams? Kaikurie sakydavo: “O 
ką žydai panašiose aplinkybėse 
ir sąlygose būtų darę?”

Todėl ir Oleiskis turėtų pri
siminti žydų veiksmus pirmos 
bolševikų okupacijos metu. Tai 
buvo ne vienas, ne keli, bet ei
lių eilės nusikalstamų darbų, 
kuriais žydai, norėdami susida
ryti karjeras bolševikinėje sis
temoje, padėjo bolševikams 
kankinti ir fiziškai naikinti lie
tuvius. Tai pasikartojo 1944- 
1945 m., kai su gen. černiakovs- 
kio armija žydų partizanai grį
žo į Lietuvą.

Lietuvių pastangos
Man neteko girdėti, kad žy

dai būtų pagelbėję lietuviams, 
o lietuviai išgelbėjo daugelį žy
dų.

Buvusių politinių partijų at
stovai — K. Grinius, kun. M. 
Krupavičius, Aleksa kreipėsi į 
gen. komisarą von Renteln ir

leisiŲiŲ alėja
AL. GIMANTAS

Šiek tiek (bet neperdaug) 
esame girdėję apie vadinamąją 
“Teisiųjų alėją”, kurioje paso
dinti žydų gelbėtojams atskiri 
medeliai. Tuo būdu pagerbia
mas ir vardu prisimenamas he
rojus, drįsęs gelbėti žydus na
cinės okupacijos laikotarpyje.

Dabar “Athenum” leidykla iš
leido knyga ($11.95), parašytą 
Peter Hellmano, “Avenue of 
The Rigtheous”, kurioje plačiau 
ir išsamiau yra nagrinėjami 
faktai, mintys ir atskiri epizo
dai, liečią žydų gelbėjimą įvai
riuose Europos kraštuose. Tai 
simpatingas rinkinys, liudijąs 
europiečių krikščionių drąsą ir 
riziką gelbstint kartais tiesiog 
neįmanomose sąlygose žydų gy 
vybes.

Jei kartais dar pasigirsta bal
sų apie žydų nedėkingumą savo 
gelbėtojams, tai ši knyga, atro
do, kaip tik ir nori atsverti tuos 
tikrus ar tariamus priekaištus.

Ta “Teisiųjų alėja” yra ant 

prašė sustabdyti žydų persekio
jimą. Už tai tie politikai buvo iš
tremti iš Lietuvos.

Atsargos pik. advokatas Gu
žas ir eilė kitų kariškių kreipė
si į vokiečių karo komendantą 
gen. Justą, prašydami paleng
vinti žydų būklę, bet pastarasis 
pareiškė nieko negalįs padaryti. 
Šiaulių apygardos teismo pro
kuroras M. Krygėris kreipėsi į 
Pakruojo ir Linkuvos policijų 
pareigūnus, prašydamas perspė
ti, kad lietuviai nedalyvautų 
žydų naikinime ir jų turto gro
bime. Bolševikų agentas apie 
tai pranešė vokiečiams. Gestapo 
pareigūnai suėmė prokurorą 
Krygerį ir uždarė Tilžės kalėji
me. Gebietskomisarų ir vok. 
policijos pareigūnai nuolat kar
tojo, jog Fuehrerio pavedimu 
žydai ir jų turto reikalai yra pa
vesti vokiečių policijai ir kitom 
vokiečių įstaigom, ir jokie lie
tuvių organai neturi teisės kiš
tis Į tuos reikalus. Taip pat bu
vo uždrausta teikti kokią nors 
pagalbą žydams.

Pabėgę iš getų žydai vykdavo 
i Naručio pelkynus, Rūdninkų 
girias ir kitus miškus. Tenai 
stengdavosi prisijungti prie ru
sų partizanų arba prie lenkų 
raudonųjų (pvz. Armja Ludo- 
wa) dalinių. Su rusų partizanais 
žydai ateidavo į žinomas Lietu
vos apylinkes, terorizuodavo gy
ventojus, reikalaudavo maisto 
ir kitokių daiktų, o jei kas ne
paklausydavo — žudydavo.

Teisminė atsakomybė
II D. karo nugalėtojai išgar

sinta Maskvos deklaracija, Lon
dono susitarimu ir kontrolės 
komisijos priimtu įstatymu 10 
nr. mano suradę kelią nubausti 
nusikaltusius ir užkirsti kelią 
naujiem karam. Tuose susitari
muose yra gerų ir naudingų 
nuostatų, bet kas iš to, jei tai 
taikoma vienai šaliai. Įstatymas 
nr. 10 galioja tik Vokietijos ri
bose.

Pagal Maskvos deklaraciją, 
nusikaltėliai turi būti grąžina
mi į tas vietoves, kur įvykdytas 
nusikaltimas (“will be sent back 
to the countries in which their 
deeds were done in order that 
they be judged and punished 
according to the laws of these 
liberated countries and of the 
free government which will be 
created”).

Sov. Sąjunga iki šiol tebelai
ko okupavusi Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Tenai nėra laisvų teis
mų, kurie galėtų nusikaltėliams 
pritaikyti teisėtus šalies įstaty
mus.

Pagal Baltijos kraštų bau
džiamuosius nuostatus, visiem 
kaltinamiem baltiečiam ir žy
dam dėl senaties nebegali būti 
keliamos bylos, žinoma, jei Bal
tijos kraštai būtų laisvi, jų įsta
tymų leidžiamieji organai galė
tų pakeisti senaties laiką.

1 1950 m. Izraelio seimas 
Knessett priėmė naciams ir jų 
talkininkams bausti įstatymą. 
Pagal jį, Izraelio teismai gali 
svarstyti bylą tų asmenų, kurie 
vokiečių valdomuose kraštuose 
vykdė žydų naikinimą. Tas įsta
tymas galioja tik Izraelio teri
torijoje. Jei nusikaltęs asmuo 
atsidurs Izraelio valdomoje te
ritorijoje ir jei bus duomenų, 
Izraelis galės teisti jį už nusi
kaltimus žydų tautai.

Mano supratimu, Oleiskio 
laiškas nepasitarnauja susipra
timui atstatyti, bet dar gilina 
svetimųjų iškastą prarają tarp 
žydų ir baltiečių.

kalvelės Jeruzalės miesto ribo
se. Iki šiol yra pasodinta 800 
medelių. Prie kiekvieno jų pri
tvirtinta lentelė su gelbėtojo 
vardu, pavarde ir tautybe. Įskai
tant ir lietuvius, minimi 12-kos 
tautybių europiečiai.

Nors ilgainiui visa tragedija 
slenka užmarštin, visdėlto tų 
medelių ir gelbėtojų vardų skai
čius po truputį didėja. Iškyla 
nauji faktai, liudininkai, per- 
svarstomos aplinkybės. Visiems 
tiems Įvykiams svarstyti suda
ryta atskira komisija, kuriai va
dovauja Izraelio augščiausiojo 
teismo prezidiumo narys. Gelbė- 
tojais-didvyriais laikomi tik to
kie asmenys ir atvejai, kai gel
bėjimo akcija buvo atlikta be 
pinigų ar betkokio materialinio 
atlyginimo. Tos taisyklės itin 
skrupulingai laikomasi, ir abe
jonių atveju pripažinimo eiga 
sulaikoma.

Tautybėmis skirstant, matyti, 
kad bene daugiausia gelbėtojų 
buvo Olandijoje. Įdomu tai, kad 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Taip atrodo knyga, kurion sudėti 143,869 Lietuvos katalikų parašai, prašan
tys sovietinę valdžią grąžinti tikintiesiems iš jų atimtą Taikos Karalienės 
šventovę Klaipėdoje. Parašai buvo surinkti ir įteikti TSRS Augščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmininkui L. Brežnevui

Ar bus atsiklausimas.
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tijoje ir liaudyje. Kaip faktą, jis 
nurodė suimtųjų skaičių nuo 
Helsinkio konferencijos 1975 m. 
iki Madrido konferencijos 1980 
m. Iš daugybės suimtųjų Sov. 
Sąjungoje 47G buvo krikščio
nys.

Kita kalbėtoja — Marina Ne- 
čajeva, gyvenusi Leningrade su 
savo vyru rašytoju, o dabar _
Paryžiuje, pareiškė bendradar
biavusi pogrindžio spaudoje, 
Įsteigusi neoficialų paveikslų 
muzėjų, organizavusi seminarus' 
kur buvo svarstomi religinio po
būdžio klausimai. Ji, iš profesi
jos fizikė, pareiškė: “Aš radau 
Dievą asmeniniu būdu per kul
tūrines vertybes. Vienintelis ga
limas pasipriešinimas totalizmo 
blogybei, priespaudai, valstybės 
mašinerijai yra tikėjimas į Die
vą”.

“Le Figaro” 1980.XII.17, ap
rašydamas šią manifestaciją, pa
žymėjo, kad prasidėjus religinio 
atgimimo bangai, vėl sustiprėjo 
persekiojimas. Daugelis tikin
čiųjų intelektualų buvo suimti 
ir uždaryti psichiatrinėse ligoni
nėse, nes religija sovietinių val
dovų yra laikoma psichine liga. 
Dabartinis persekiojimas esąs 
labai rafinuotas — pridengtas, 
bet siekiantis kultūrinio bei dva
sinio sunaikinimo-tautžudystės. 
Pasak “Le Figaro”, visiems ma
nifestacijos dalyviams paliko di
delį įspūdį Rusijoje įrekorduo- 
tas “Credo” giedojimas, kurį su
sirinkusieji išklausė stovėdami.

Pabaigoje manifestacija priė
mė tekstą telegramos, skirtos 
Prancūzijos prezidentui Valery 
Giscard d’Estaing. Joje prezi
dentas prašomas išreikšti pro
testą Sov. Sąjungai prieš jos 
vykdomus religijos laisvės pa
žeidimus.

Leidinys apie Lietuvą
V. Europoje veikia draugija, 

kurios uždavinys padėti perse
kiojamai .tikinčiųjų Bendrijai. 
Prancūziškai ta draugija vadina
ma “Aide a l’Eglise en detres- 
se”. Ji leidžia trimėnesinį žur
nalą “Chretiens de l’Est”. Per
nai ji išleido specialų numerį 
(27), skirtą Lietuvai, būtent, 
“Catholiques de Lituanie”. Tai 
120 psl. leidinys su keliomis 
iliustracijomis ir gausia infor
macija. Pirmoje dalyje pateik
tos pagrindinės žinios apie Lie
tuvą, lietuvių tautą, kalbą, reli
giją, istoriją. Antra dalis skir
ta krikščionybės įsigalėjimui 
Lietuvoje, jos klestėjimui ir per
sekiojimui. Trečioje dalyje iš
dėstyta dabartinė būklė Lietu
voje.

Leidinys labai gerai sureda
guotas, lengvai skaitomas, ryš

A+A
ANTANUI SRIUBISKIUI 

Lietuvoje mirus,
jo sūnų BONIFACĄ SRIUBIŠKJ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame —

/. J. Baltakiai L. I- Juzukoniai
V.B.Saulėnai . O. Skrebūnienė
E. R. Draudvilai J. V. Vingeliai

S. J. And raliai

kiai iškeliantis pagrindinius fak
tus. Įspūdinga leidinio užbaiga, 
kalbanti apie viltį. Joje sakoma: 
“Lietuvos Katalikų Bendrija te
bėra stiprus medis, duodantis 
gausius stiprinančius dvasinius 
vaisius.” Tik be reikalo perdė
tai sakoma, kad istorine prasme 
Lietuvos Kat. Bendrija yra Len
kijos Kat. Bendrijos dvynukė. 
Lietuvos tikinčiųjų dvasinė jė
ga ateina iš savųjų šaknų ir jo
mis laikosi. Toliau teisingai sa
koma: “Lietuvos katalikų viltis 
glūdi juose pačiuose. Jos (vil
ties) šaknys įaugusios jų pačių 
žemėje, kultūroje ir istorijoje 
— turtingoje ir duosnioje. šis 
medis, tvirtai įaugęs savoje že
mėje, kelia savo lapus augštyn 
į Dievą, kuris palaiko bei puo
selėja jo augimą. Lietuvos ka
talikui žemiškoji ir dangiškoji 
tėvynė yra du tos pačios lygties 
dydžiai, kurių negalima išskirti 
ar priešpastatyti. Sunaikinti 
krikščioniškąjį tikėjimą širdyse 
reiškia..sunaikinti tautą, nes 
krikščionybė tikrai yra Lietuvos 
siela.”

“Chretiens de l’Est” žurnalo 
direktorius yra N. Stevanato. 
Adresas: Aide a l’Eglise en det- 
resse, B.P. 1-78750 Mareil-Mar- 
ly, Paris, France. Metinė prenu
merata — 20 frankų. Paskiro 
nr. kaina — 6 fr.

Profesoriaus žodis
Prancūzijoje garsėja savo 

straipsniais profesorius J. G. 
Hoffmann, protestantas, didelis 
Lietuvos bičiulis, dažnai rašan
tis apie Lietuvą. Pastaruoju lai
ku. Lietuvių Katalikų Misija Pa
ryžiuje, vadovaujama kun. J. 
Petrošiaus, padarė minėto pro
fesoriaus naujausio straipsnio 
atspaudą ir išsiuntinėjo įvai
riems asmenims bei spaudai. 
Straipsnis pavadintas “A ge- 
noux pour mieux se battre — 
Lifhuanie 1980” (Atsiklaupus 
geriau kovoti — Lietuva 1980).

Prof. Hoffmannas, remdama
sis “LKB Kronika” ir kitais po
grindžio leidiniais, pavaizduoja 
tikrąją būklę sovietų okupuoto
je Lietuvoje. Straipsnyje auto
rius sako: “Tauta atsisako nutil
ti. Ji nesiliauja protestavusi 
neteisėtą atėmimą savo nepri
klausomybės ir prieš kėslus su
naikinti tikrąją savo kultūrą.” 
Autorius baigia straipsnį šiais 
žodžiais: “Kąd galėtų sėkmin
giau kovoti, lietuvių tauta imasi 
ginklo, prieš kurį visa sovietinė 
galybė' nieko negali, būtent, 
maldos. Žvelgdama į kryžių, ji 
girdi Konstantinui duotą paža
dą: ‘šiuo ženklu nugalėsi’!”

Šis straipsnis buvo išspaus
dintas šveicarų žurnale “L’Im- 
pact” 1980 m. gruodžio numery
je. J. P. G.
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APIPLĖŠĖ ŠVENTOVĘ

“Tiesos” korespondentas Vytautas 
žeimantas šio dienraščio 1980 m. 

' gruodžio 14 d. laidoje skaitytojus su
pažindina su rugsėjo 14-15 naktį įvy
kusiu įsilaužimu į Vievio šventovę. 
Klebono Vytauto Sidaro pranešimu, 
buvo ištuštintos aukų dėžutės, iš zak
ristijos išneštas kilimas ir seifas, ku
riame buvo apie 14.000 rublių, kelios 
taupomosios kasos knygelės, doku
mentai ir Mišių taurė. Įvykį tyręs 
milicijos mjr. Juozas Kruopis rado 
išmušta langą šventovėje, dvejas iš
laužtas duris, trečiąsias atidarytas iš 
vidaus. Kaimynui L. Labianskui tą 
naktį dingo geležiniai karučiai, šeš
tajai kelių statybos valdybai — “Vol
gos” sunkvežimiukas. Sulaužyti ka
ručiai, neatlaikę pusės tonos svėrusio 
seifo, buvo rasti prie Vievio vaisti
nės, o “Volga” su seifu dingo be ži
nios. Teko šauktis malūnsparnio' pa
galbos. Ta mėlynoji “Volga” paga
liau buvo atrasta kolektyviniame so
de prie Kauno. Kilo įtarimas, kad šį 
nusikaltimą atliko kauniečiai.

KETURI PLĖŠIKAI
Netrukus buvo sulaikytas Juozas 

Titenis, gimęs 1941 m., niekur ne
dirbantis, kitam kauniečiui parda
vęs taurę. Prieš šešerius metus Pa
langos gatvėje jis su peiliu rankoje 
buvo užpuolęs moterį ir iš jos at
ėmęs lagaminą, už tai ' susilaukęs 
bausmės. Klebonas kun. V. Sidaras 
patvirtino, kad ta taurė priklauso jo 
šventovei. Tada ir paaiškėjo visa šio 
įsilaužymo istorija. Jį atliko trys kau
niečiai — keturis kartus baustas Ka
zys Ražauskas, gimęs 1943 m., Bro
nius Taparauskas, 1946 m. gimimo, 
susilaukęs vienos bausmės, ir 1944 
m’, pasaulį išvydęs Stanislovas Želvys, 
irgi teistas. Nė vienas jų niekur ne
dirbo, bet mėgdavo išgerti. Kai jiems 
pritrūko pinigų, prsiminė J. Titenio 
teigimą, kad jų gali būti Vievio ke
lių statybos valdyboje ar šventovėje. 
Įsilaužimą valdybon sukliudė ten 
pastebėtas naktinis sargas, šventovės 
duris ši trijulė išlaužė iš statybos val
dybos atsiheštais gelžgaliais. Seifą 
iš zakristijos išsitempė ant kilimo, 
įkėlė į N. Labiansko karučius, o kai 
jie lūžo, perkėlė į pasivogtą “Volgą”. 
Ja pro Kauną buvo važiuojama Gar
liavos link. Jai sugedus, taksiu bu
vo atsivežtas J. Titenis, pasiskolin
tas laužtuvas ir kūjis iš pensininko 
Antano Kuncevičiaus. J. Titenis, už
vedęs “Volgos” variklį, ją nuvairavo 
į mišką prie Jiesios upės. Seifą jie 
nurideno nuo skardžio, išlaužė jo 
duris. Pasidalinimas lobiu įvyko pas 
J. Titenį. Jam teko 2.000 rublių, kili
mas- ir taurė, o trys pagrindiniai ini
ciatoriai pasiėmė po 4.000 rublių, 
šiai ketveriukei dabar ruošiama by
la. Pasak milicijos mjr. J. Kruopio, 
nusikaltėliai gaus tai, ko nusipelnė.

VILNIAUS ORAUOSTIS
“Tiesos” 1980 m. 226 nr. Vilniaus 

orauosčio problemas gvildena šio 
dienraščio korespondentas Antanas 
Stanevičius. Savo rašinį jis pradeda 
vilniečio A. Jakusevičlaus pateiktu 
klausimu: “Gyvenu Liepkalnio gat
vėje. Virš namo dažnai praskrenda 
besileidžiantys lėktuvai. Ar ne per 
arti miesto aerouostas, ar neplanuo
jama jo nukelti?” Civilinės aviacijos 
susivienijimo viršininko pavaduoto
jas Viktoras Tatarskichas, atsakyda
mas į A. Jakusevičlaus klausimą, už
tikrina, kad Vilniaus orauostis nebus 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $15,000,000

Naujas lietuvių 
kelionių biuras 

Simons 
Travel Service 

kviečia keliauti kartu!

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: ,

tel (416) 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simon? television kJ t f f-V/f f'O Savininkas — V. SIMINKEVIČ

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

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

perkeltas kiton vieton, nors iš tik
rųjų yra netoli šio miesto, dėlto 
lengvai paniekiamas iš jo centro 
taksiais ir autobusais. Teisinamasi, 
kad orauostis lėktuvus vėlai naktį 
priima tik išimtinais atvejais. Jų 
tvarkaraštis esąs toks, kad netrukdy
tų vilniečiams miegoti. Esą bus pa
ruošti nauji nusileidimo ir pakilimo 
takai, kad lėktuvams nereikėtų skris
ti virš Vilniaus. Tada mieste beveik 
nebus girdimas lėktuvų variklių ūže
sys. Jau esąs paruoštas naujų ora
uosčio pastatų projektas. Jo dėka ora
uostis taps patogesniu, tobulesniu, 
gražesniu.

PAGERINO EISMĄ
Šiauliai susilaukė tilto virš gele

žinkelio žemaitės gatvėje. Juo dabar 
naudojasi sunkvežimiai, atvažiuojan
tys iš Telšių, Akmenės ir Kelmės, iš
vengdami miesto centro. To viadu
ku vadinamo tilto ilgis esąs 87 met
rų, plotis — 26. Projektą paruošė le
ningradiečiai, įgyvendino tiltų staty
tojai iš Rygos, talkinami Šiaulių ke
lių statybos remonto, kelių eksploa
tavimo valdybų ir apželdinimo tres
to kolektyvų. Tilto ir privažiavimo 
kelių statybiniams darbams buvo iš
leista apie 2,5 milijono rublių.

BALDAI KREMLIUI
Gražiais savo baldais yra pasižy

mėjusi vilniečių gamykla “Vilnius”. 
Ši įmonė yra aprūpinta jaukiomis 
poilsio patalpomis savo darbinin
kams. Nemenčinės pušyne turi gy
dymosi namus, į kuriuos darbinin
kai patenka su gydytojo rekomenda
cijomis. Naujieji poilsio namai “Vil
niaus” baldininkams baigiami statyti 
Juodkrantėje. Vilniečių baldai yra 
labai populiarūs ir už Lietuvos ribų. 
Juos pvz. įsigijo ir Maskvos Izrnai- 
lovo viešbutis. Pernai vilniečiai gavo 
užsakymą atnaujinti' Kremliaus su- 
važavimo rūmus. Iki 1980 m. pabai
gos Kremliui! jau išsiųsta 18 milijo
nų rublių vertės baldų.

EŽERAS LAMPĖDŽIUOSE
Prie Nemuno esanti Lampėdžių 

vasarvietė vasaros mėnesiais susilau
kia daug kauniečių. Seniau Lampė
džiuose buvo vos kelių hektarų eže
rėlis su menkavertėmis žuvimis. Ka
sant žvyrą, ežerėlis plėtėsi ir dabar 
jau yra tapęs 83,7 hektaro ežeru. 
Gražiu jo reginiu žavisi čia atvyks
tantys poilsiautojai ir besigydantie- 
ji Lampėdžių poilsio namuose. Vie
tiniai žvejai šioje vandens saugyklo
je užveisė įvairių žuvų bei vėžių. 
Kad nebūtų sudrumstas skaidrus van
duo, Lampėdžių ežere draudžiama 
plaukioti motorinėmis valtimis.

PIRTIS ROKIŠKYJE
Rokiškiečio Br. Kubiliaus laišką 

"Eilutės prie dušų” savo 1980 m. 
gruodžio 11 d. laidoje paskelbė Vil
niuje leidžiama “Tiesa”. Jo autorius 
pasakoją: “Sparčiai auga ir gražėja 
Rokiškis. Didėja ir gyventojų skai
čius; Mums atrodo, kad daugiau tu
rėtų plėstis ir buities tarnybos tink
las. Bet Rokiškyje kol kas veikia 
vienintelė pirtis, ir ta pati tik dvi 
dienas per savaitę. Pirtis turi du 
skyrius, kuriuose yra po dvi vonias 
ir septynis apleistus dušus (nors pir
tis kasmet po du tris mėnesius už
daroma remontui). Jeigu ir dirbtų 
visi dušai vienu metu, miesto gyven
tojams to per maža.”

V. Kst.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 
santaupos 
term, depozitus 1 
term, depozitus 3 
rcg. pensijų fondo 
IMAME UŽ: 
nekilo. turto pask. 
asmenines paskolas

6% 
1114 % 

m. 12% 
m. 12% 

10%

Metinis
ZUIKIŲ

su įdomia programa 
įvairūs gėrimai, šilta žvėrienos vakarienė, staliukų loterija, taurių 
įteikimas pasižymėjusiems klubo nariams. Meninėje programos da
lyje — Toronto "Aras", per 40 vyrų choras, pasirodys su naujom dai
nom, vadovaujant sol. V. Verikoičiui, akomp. St. Gailevičiui. Šokiai 
ir linksmoji dalis, grojant "Zbigniew Nogas" 5 asmenų orkestrui iš 
Toronto. Baliaus pradžia — 18.30 v., meninės programos — 19.30 v.

įėjimas — $5.00, studentams ir pensininkams — $4.00

Pasikeičiant sargybiniams
Pasitraukė iš aktyvios tarnybos kun. Balys Ivanauskas

AURELIJA BALASAITIENĖ ■ ■1 --------------
Kai 1949-1950 m. svetingus 

Amerikos krantus pasiekė bena
miai ateiviai, jieškodami pasto
vios pastogės laisvėje, jų pir
muosius žingsnius Amerikoje ir 
Kanadoje lydėjo lietuviškos pa
rapijos, tapdamos visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo židi
niais.

Klevelande lietuviai'rado Šv. 
Jurgio parapiją senesniame ra
jone, kuriame gyvenimas buvo 
ramus, bet namai neištaigingi ir 
butai nebrangūs. Čia susispietė 
didžioji lietuvių masė. Įsisteigė 
25 metus gyvavusi lituanistinė 
Vysk. Valančiaus mokykla, iš
leidusi didoką skaičių abiturien
tų, kurie šiandieną reiškiasi vi
sose mūsų šakoto gyvenimo sri
tyse. Čia savo veiklą pradėjo 
garsioji Klevelando “Grandinė
lė”, čia repetavo Čiurlionio an
samblis, leido pokšteles, ruošė
si koncertams.

Per keletą dešimtmečių pasi
keitė tiek paties miesto veidas, 
tiek mūsų visuomenės narių gy
venimo sąlygos. Pradėta sklai
dytis Į tolimesnius, turtinges
nius rajonus, o kuri laiką siau
tęs aplinkoje vandalizmas pri
vertė uždaryti ir parapijinę, ir 
lituanistinę mokyklą. Parapijos 
gyvenimas pradėjo skursti, tik 
ištvermingas parapijos choro 
vadovas Rytas Babickas su bū
dingu lietuvišku užsispyrimu 
savo chorą ruošė giedoti geriau
sios religinės muzikos veikalus 
ir tuo palaikyti krintančią para
pijiečių nuotaiką.

Prieš keletą metų susidaręs 
parapijos komitetas, kuriam jau 
kelinti metai vadovauja ener
gingas ir nepaprastai darbštus 
Pranas Razgaitis, pradėjo rū
pintis parapijos likimu. Atsira
do naujos energijos. Rajonas 
pasitaisė, vandalizmas sumažė
jo. Parapijoje vėl atgijo rengi
niai, koncertai ir minėjimai. 
Deja, 1980 m. gruodžio mėnesį, 
švęsdamas savo 70 gimtadienį, 
ilgametis parapijos klebonas 
kun. Balys Ivanauskas, pagal 
vyskupijos įstatymus, turėjo pa
sitraukti iš pareigų ir parapiją 
perleisti jaunam įpėdiniui kun. 
Juozui Bacevičidi. 1980 m. 
gruodžio 21 d. į tas iškilmingas 
išleistuves suplaukė daug sve- 
č i ų. Dalyvavo i r vyskupas 
James Lyke. Parapijos chorui 
įspūdingai sugiedojus “Veni 
Creator Spiritus”, vyskupas 
Lyke atnašavo Mišias su devy
niais kunigais. Didžiausią įspū
di padarė faktas, kad Mišios nu
skambėjo tradicine lotynų kal

14-15% 
16%

Amerikos LK Moterų Sąjungos 36 kuopa Klevelande 1980 m. pabaigoje mi
nėjo savo 50 metų veiklos sukaktį. Kuopos narė E. Nainienė skaito savo 
kūrybą; viduryje — sesuo Igne Marijošiūtė ir kitos Nuotr. V. Bacevičiaus

Oakville, Ontario
KLB OAKVILLĖS APYLINKĖS 

visuotinis narių susirinkimas šau
kiamas š.m. sausio 18, sekmadienį, 
4 v.p.p., p.p. Aulinskų namuose (445 
Watson Ave.). Nesusirinkus daugu
mai nustatytu laiku, po pusės valan
dos įvyks antras susirinkimas, kuris 
bus teisėtas betkuriam narių skai
čiui dalyvaujant.

METINIS BALIUS, ruošiamas KLB 
Oakvillės apylinkės valdybos, įvyks 
vasario 21, šeštadienį, Anapilio salė
je. Valdyba

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai

Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir Medžiotojų Klubo Giedraitis valdyba

ba, kurios protarpiuose buvo 
įterptos ir lietuviškos liturgijos 
dalys.

Po pamaldų įvyko iškilmingi 
pietūs, kuriems vadovavo para
pijos komitetų pirm. Pr. Razgai
tis. Ilgas sukaktuvininką svei
kinti norėjusių organizacijų at
stovų sąrašas privertė rengėjus 
atsisakyti sveikinimo kalbų, pa
sitenkinti tik vyskupo, jo kole
gų ir kuh. G. Kijausko kalbo
mis. Jauniausias “oratorius” Ri
mas Balašaitis Mišių tarnautojų 
vardu atsisveikino su mylimu 
klebonu lietuviškai ir angliškai.

Malonu buvo scenoje matyti 
tą patį parapijos chorą, sukak
tuvininko garbei dainuojantį 
lietuviškas dainas. Patys jau
niausieji programos atlikėjai 
buvo Algis ir Kristina Kasulai- 
čiai, apsirengę tautiniais drabu
žiais ir kanklėmis bei lumzdeliu 
pagroję Alf. Mikulskio kompo
zicijas.

Sukaktuvininkui buvo įteikta 
simbolinė dovana — kelioninis 
lagaminėlis su reikmenimis Mi
šioms laikyti drauge su dailiu 
adresu, pasirašytu visų šventės 
dalyvių.

Nuostabiai gražus kun. Balio 
Ivanausko balsas ir humoras, 
taip gerai visiems pažįstami, ne
liko nepastebėti — svečiai pri
mygtinai prašė, kad jis sudai
nuotų savo tradicinę dainą 
“Bulviniai blynai”. Būta ir juo
ko ir ašarų, bet nuotaika buvo 
pakili ir iškilminga.

Išleidome mūšų ilgametį kle
boną Į užtarnautą poilsį, bet 
drauge su jo išleistuvėmis ver
čiame vieną mūsų emigracinės 
istorijos lapą, čia kadaise skam
bėjo Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos varpelis, čia li
ko prisiminimai šimtų sutuok
tuvių, krikštų, sukaktuvių. Kun. 
Ivanauskas, nors gimęs Ameri
koje, bet savo lietuviškos dva
sios nepraradęs (ją sustiprino 
savo viešnage Lietuvoje 1938- 
1939 m.), buvo su Šv. Jurgio pa
rapija sutapęs, kaip uola ir jū
ros banga, kaip ąžuolo kamie
nas ir apie jį apsipynęs vijoklis. 
“Dėkingas aš jums, kad jūs ma
ne priėmėte ir mylėjote mane 
su visomis mano klaidomis ir 
silpnybėmis”, sakė garbusis su
kaktuvininkas savo atsisveiki
nimo žodyje. Jame buvo daug 
meilės ir nusižeminimo, jam 
igimto humoro ir kasdieninio 
gyvenimo išminties. Išlydėjo
me mes jį su geriausiais linkėji
mais ir su gailesčiu. Koks bus 
parapijos likimas, jeigu joje ne
bus gyvos lietuviškos dvasios?

Winnipeg, Manitoba
AUKOJO TAUTOS FONDUI 1980. 

m. lapkričio 30 d. per Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimą $20: M. 
Šarauskas; $10: V. Januška, Alf. Bal
čiūnas; $6: J. Timmerman; $5: D. 
Pestrak, J. Grabys, kun. J. Berta- 
šius, J. Demereckas; $3: P. Žimins- 
kas, V. Dambaras, A. Samulaitis, K. 
Malaška; $2: P. Bagdonas, V. Ma
tukas, Lingė, VI. Steponavičius, V. 
Šerkšnys, V. Rutkauskas, M Januš
ka, Giedraitis, Ev. Fedaras; $1: V. 
Novogrodskas, Ant. Kuncaitis, V. 
Stankevičius, Marozas E. Samulai
tis, D. Skolny. Iš viso surinkta $102.

J. Demereckas,
Tautos Fondo atstovas W’innipege

Sausio 31, 
šeštadienį, 
Hamiltone, 
Jaunimo 
Centro 
salėje

A.a. kūrėjas-savanoris 
ANTANAS JAKIMAVIČIUS

Savanorių 
gretoms 
retėjant

Š. m. sausio 3 d. šv. Jono 
Krikštytojo lietuvių kapinėse 
Mississaugoje buvo supiltas nau
jas kapas, kuris priglaudė vieną 
iš kūrėjų-savanorių a.a. Anta
ną Jakimavičių.

Velionis gimė 1901 m. gegu
žės 31 d. Buckūnų kairtie, Me
telių valsčiuje, Alytaus apskri
tyje. Jam esant jaunam, buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklau
somybė. Visi džiaugėsi paskelb
ta nepriklausomybe, bet ji dar 
nebuvo įgyvendinta. Įvairūs mū
sų valstybės priešai norėjo tik 
užgimusią jauną valstybę sunai
kinti. Reikėjo organizuoti pajė
gas, kurios pajėgtų apginti pa
skelbtą laisvę. Buvo raginama 
savanoriais stoti į organizuoja
mą Lietuvos kariuomenę.

Tūkstančiai mūsų tautos sū
nų stojo savanoriais kovoti už 
savo tautos laisvę. Į jų eiles 
1919 m. kovo 24 d. įsijungė sep
tyniolikos metų jaunuolis Anta
nas Jakimavičius.

Po trumpo apmokymo buvo 
išsiųstas į frontą. Dalyvavo kau
tynėse su lenkais, bolševikais ir 
bermontininkais. Negausi mūsų 
kariuomenė buvo mėtoma iš 
vieno fronto į kitą, nes priešų 
buvo daug, o Lietuvos kariuo
menė nedidelė. Kautynėse buvo 
sužeistas.

Kaip pavyždingas karys, A. 
Jakimavičius buvo pasiųstas į 
I-os kavalerijos divizijos moko
mąją kuopą, kurią baigęs, ėjo 
įvairias pareigas. Viršininkų bu
vo įvertintas ir pakeltas į virši
los laipsnį. Taip pat buvo apdo
vanotas kūrėjo-savanorio ir Lie
tuvos nepriklausomybės 10 me
tų jubilėjiniu medaliu.

1923 m. išėjo iš kariuomenės 
ir vedė Oną Miliauskaitę, su ku
ria išgyveno daugiau kaip 57 
metus. Lietuvoje tarnavo gele
žinkelių žinyboje.

Užaugino tris dukras: Reginą 
Bražukienę, Alviną Ramanaus
kienę ir Antoniją Petrulienę. 
Džiaugėsi savo dukrų gražiomis 
šeimomis ir aštuoniais vaikai
čiais bei trimis provaikaičiais.

Mielas kūrėjau-savanori Anta
nai, tu tikėjai Lietuvos prisikė
limu, už jį kovojai.

Tavo ryžtas ir tėvynės meilės 
pavyzdys teuždega mūsų sūnus 
bei dukras naujiem Lietuvos 
laisvės žygiams. E. M.

g HAMILTON
KAUKIŲ BALIUS. S.m. vasario 

28, šeštadienį, Jaunimo Centre ren
giamas skautams remti komiteto kau
kių balius. Geriausios kaukės bus 
premijuojamos piniginėmis dovano
mis. Bus baras, bufetas, laimės sta
liukai, loterija ir kitos staigmenos, 
smagūs šokiai, grojant šauniam or
kestrui. Rengėjai kviečia tą vakarą 
rezervuoti šiam renginiui ir ateiti 
pasipuošus įmantria kauke. Savo 
atėjimu prisidėsite prie paramos lie
tuviškam jaunimui. P. E.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono 

Žūklautojų ir Medžiotojų Klubo val
dybai už tokią netikėtai surengtą 
staigmeną — naujų namų įkurtuves, 
gražią puokštę gėlių, dovaną ir vai
šes.

Visiems nuoširdus ačiū!
Danutė ir Petras Babinai

JA Valstybės
PREL. VYTAUTAS BALČIŪNAS, 

artėjant 1980 m. pabaigai, atšventė 
savo amžiaus septyniasdešimtmetį. 
Sukaktuvininkas yra kilęs iš gausios 
Balčiūnų šeimos Rėčiūnų kaime, Vil
kaviškio apskr., baigęs Kauno kuni
gų seminariją, kunigu įšventintas 
1933 m. liepos 23 d. Jam teko būti 
Panevėžio kalėjimo ir pradžios mo
kyklų, Pasvalio gimnazijos kapelio
nu, 1940 m. — Kauno kunigų semi
narijos dvasios tėvu, Vytauto D. uni
versiteto jaunesniuoju teologijos fa
kulteto asistentu. Pokaryje gilino 
studijas Romoje, 1952 m. gavo teo- 
gijos daktaro laipsnį. Atvykęs į JAV 
1963 m., apsigyveno Nekaltai Pr. 
Marijos seselių vienolyne Putname. 
Čia jis suorganizavo ir dabar vado
vauja knygų serijos “Krikščionis gy
venime” leidimui. Prieš keletą metų 
persikėlė į netoli Putnamo esantį 
Thompsoną, kur jam teko kapeliono 
pareigos seselių vadovaujamoje Vil
la Maria prieglaudoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY- 
BOS suvažiavime valdybon įjungti 
žmonės jau pasiskirstė pareigomis. 
Naująją valdybą sudaro: pirm. dr. 
K. Šidlauskas, vicepirmininkai — 
T. Blinstrubas, P. Dargis, dr. J. Je
rome, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. Vi. 
Šimaitis, dr. J. Valaitis, gen. sekr. G. 
Lazauskas, ižd. J. Skorubskas, finan
sų sekr. P. Bučas, protokolų sekr. K. 
Radvila, valdybos nariai — S. Balze- 
kas, jn., J. Lekas, V. Naudžius, E. 
Vilimaitė, įgaliotinis Vašingtone dr. 
J. Genys, reikalų vedėja L Blinstru- 
bienė, informacijos vadovas kun. dr. 
J. Prunskis.

PLATŲ PASIKALBĖJIMĄ su Vla
du Šakaliu dienraštyje “The Chris
tian Science Monitor” paskelbė jo 
korespondentas Daniel Southerland 
Vašingtone. Skaitytojai supažindina
mi ne tik su sensacingu V. šakalio 
pabėgimu, bet ir dabartine būkle so
vietų okupuotoje Lietuvoje.

KUN. JONAS BOREVICIUS, SJ, 
lietuvių jėzuitų vienuolyno narys Či
kagoje, besibaigiant 1980 m. atšven
tė dvi sukaktis — 50 metų kunigys
tės ir 75 metų amžiaus. Jis yra dzū
kas, lankęs Alytaus pradžios mokyk
lą ir gimnaziją. Įsijungęs į jėzuitų 
vienuoliją; ilgai studijavo. Sociali
nėm studijom buvo skirti Muensterio 
ir Liuveno universitetuose praleisti 
metai. 1932-34 m. vadovavo Taline 
savo įsteigtam jaunimo auklėjimo 
institutui, 1941-44 buvo kapelionu 
Šiaulių prekybos institute, šv. Igna
co šventovės rektorium. Į Čikagą at
vyko 1946 m. ir ėmėsi organizuoti 
lietuvių jėzuitų namus, kurie dabar 
yra tapę Jaunimo Centru. Prie minė
tų sukakčių tenka prijungti dar dvi 
— visuomeninės veiklos penkiasde
šimtmetį ir 60 metų skautų eilėse.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS VALDYBA 1980 m.. 
gruodžio 6 d. Sao Paulo seselių pran- 
ciškiečių salėje surengė įvairių lie
tuviškų organizacijų pasitarimą ar
tėjančio VII-jo P. Amerikos Lietu
vių kongreso klausimais. Jis įvyks 
š.m. vasario 11-15 d.d. Argentinos 
sostinėje Buenos Aires. Nutarta, kad 
Brazilijos atstovai iškeltų lietuviško 
švietimo problemas. Jos turėtų būti 
susietos su lietuvybės skleidimu lie
tuviškai nekalbančių tarpe, lietuviš
kumo stiprinimu mišriose šeimose, 
religijos ugdymu, pašaukimų skati
nimu. Kongreso reikalais numatomas 
dar vienas organizacijų pasitarimas 
prieš jo pradžią.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS INI
CIATYVA Sao Paulo lietuviai prisi
minė 1973 m. kovo 13 d. tragiškai 
žuvusį kun. Joną Bružą, SJ. 1980 m. 
lapkričio 13 d. švč. Sakramento ka
pinių koplyčioje, dalyvaujant nema
žam būreliui lietuvių, jo atminimui 
skirtas Mišias atnašavo kun. P. Ur- 
baltis, SDB, taręs žodį apie velio- 
nies veiklą. Prie jo kriptos buvo su
giedota giesmė “Viešpaties angelas”. 
Pasimelsta ir už kun. Vladą Mika
lauską, SJ, žuvusį Atlanto bangose 
1956 m. vasarą. Aplankyta ir 1968 
m. liepos 27 d. mirusio prel. Kazi
miero Miliausko kripta. Visus ne
maloniai nuteikė įraše iškreipta jo 
pavardė — Mons. Casimiro Wiliau- 
schas. Kas nors turėtų atitaisyti šiam 
lietuviui padarytą skriaudą.

Urugvajus
DR. VYTAUTAS BAGURSKAS 

Montevideo lietuviams skaitė trečią 
įdomią paskaitą, šį kartą paliesda
mas vaikų bei jaunuolių auklėjimą, 
kurio dėka jie taptų laimingais žmo
nėmis, naudingais visuomenės na
riais.

Australija
AUKSINĘ VEDYBŲ SUKAKTĮ 

1980 m. lapkričio 29 d. atšventė kur
ortiniame Morningtono mieste gy
venantys Tadas ir Julija Kesminai. 
Abu sukaktuvininkai Tadas ir Julija 
Daukantaitė yra žemaičiai, susituokę 
švč. Trejybės šventovėje Pikeliuose 
jubilėjiniais Vytauto Didžiojo 1930 
metais. Atvykę į Australiją ir atlikę 
darbo sutartį, jie įsigijo penkis skly
pus prie jūros, kur įsirengė lietu
višką savo sodybą. Kadangi ši vieto
vė yra netoli nuo Melburno, toje so
dyboje metines savo gegužines ren
gia Melburno lietuvių parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. P. Morkūno. 
Vedybų sukaktis taip pat buvo at

švęsta sodyboje. Prie tautinėmis 
juostomis papuošto provizorinio al
toriaus Mišias atnašavo kun. Pr. 
Dauknys, giedant Melburno parapi
jos chorui. Vaišės buvo surengtos 
gražiame sodybos sode. Sukaktuvi
ninkams choro vardu įteiktas dail. 
Irenos Jokūbauskienės sukurtas pa
veikslas.

MELBURNO “DAINOS SAMBŪ
RIS savo metinį koncertą Lietuvių 
Namuose surengė 1980 lapkričio 30 
d., susilaukęs apie 400 dalyvių, ku
rių eilėse buvo ir kitataučių svečių. 
Chorui dabar vadovauja trys jauni 
dirigentai — Danutė Levickienė, Bi
rutė Prašmutaitė ir Vytautas Strau- 
kas, talkinami akompaniatorės Zitos 
Prašmutaitės. Koncerto pradžioje 
choro pirm. Kęstutis Lynikas prane
šė malonią staigmeną, kad yra įsteig
ta kanklininkių grupė, turėsianti pir
mą savo pasirodymą. Jai vadovauja 
jaunoji Erna Duonienė, o kankles 
pagamino Stasys Eimutis. Kanklinin
kės ir smuikininkas V. Straukas pro- 
gramon įsijungė chorui atliekant 
liaudies dainų pynę “Bernelis vilio- 
kėlis”. Koncerte taipgi dalyvavo sol. 
J. Rūbas, didžiausio pasisekimo susi
laukęs su choru atliktoje “Ūdrio dai
noje” iš V. Klovos operos “Pilėnai”. 
Koncertas užbaigtas Lietuvos himnu. 
Chorą pasveikino ALB Melburno 
apylinkės pirm. Albinas Pocius.

MELBURNO DIENRAŠTIS “THE 
SUN”, turintis 627.000 egz. tiražą, 
1980 m. gruodžio 2 d. savo “Forumo” 
skyriuje atspausdino Pavergtųjų 
Tautų Tarybos Viktorijoje pirm. Al
bino Pociaus ilgoką straipsnį, kuriuo 
viešoji opinija skatinama reikalauti 
kolonizmo panaikinimo Sovietų Są
jungoje. A. Pocius primena, kad so
vietinė imperija šiaurės ir Rytų Eu
ropoje laiko pavergusi daug'milijo
nų žmonių. A. Pocius pasisako prieš 
kruviną revoliuciją ir kolonizmą. 
Jis siūlo jį likviduoti taikiu būdu, 
Jungtinių Tautų priežiūroje praves
tais laisvais rinkimais, šis Pavergtų
jų Tautų memorandumas buvo iš
siuntinėtas visiems ministeriams ir 
parlamentarams.

DARIAUS IR GIRĖNO ŠAULIŲ 
KUOPA Sydnėjuje, vadovaujama 
pirm. St. Pačėsos, veiklos penkmetį 
ruošiasi švęsti š.m. vasario 15 d. Li
gi to laiko nutarta įsigyti kuopos 
vėliavą ir ją pašventinti sukakties 
minėjime.

Britanija
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA

RAPIJA Londone 1980 m. gruodžio 
7 d. sekmadienį skyrė sąžinės kalinių 
prisiminimui Sovietų Sąjungos kalė
jimuose. Klebonas kun. dr. J. Sake- 
vičius, MIC, kalbėjo apie didžiausią 
žmogaus dorybę — pasiaukojimą 
mirti už savo tautą. Po pamaldų jų 
dalyviams buvo išdalinti Tarptauti
nės 'Amnestijos paruošti kalėdiniai 
sveikinimai Viktorui Petkui su jau 
atspausdintu jo adresu Cistopolio ka
lėjime.

Prancūzija
PRANCŪIJOS LIETUVIŲ BEND- 

DRUOMENĖ Paryžiuje kiekvieną 
penktadienį rengia jaunimo sueigas, 
kuriose stengiamasi susipažinti su 
lietuvių kultūra ir pačia Lietuva. 
Lietuvių kalbos kursą 5.30 v.p.p. dės
to Edita Rechner, o nuo 7 v.v. moko
masi skudučiuoti, lietuviškai dainuo- 

’ ti ir šokti.
DAIL. ŽIBUNTAS MIKŠYS dėsto 

lietuvių kalbos ir kultūros kursą sve
timų kalbų institute — “Institut Na
tional dės Langues et Civilisations 
Orientales” (5 quai Voltaire, Paris 
Vile) pirmadieniais nuo 18 iki 21 
v. pradedantiems, trečiadieniais nuo 
18 iki 19.30 v. Lietuvos istoriją, nuo 
19.30 iki 21.30 v. pažengusiems. Re
gistruotis Instituto raštinėje, 2 rue 
de 1’He, Paris Vile.

DIDELĖ MANIFESTACIJA 1980 
m. gruodžio 15 d. buvo surengta Mu- 
tualite salėje. Ten buvo išreikštas 
solidarumas Sovietų Sąjungoje per- 
sekiojantiems krikščionims ir kartu 
protestas sovietinei valdžiai. Daly
vavo labai gausi įvairių tautybių pub
lika, kalbėjo garsūs prancūzų ir kitų 
tautų veikėjai bei rašytojai. Nekartą 
buvo prisiminta religijos priespau
da ir Lietuvoje. Manifestacijoje da
lyvavo nemažai lietuvių jaunimo.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS paskelbimo metinės bus mini
mos vasario 21, šeštadienį, Paryžiu
je, italų misijoje, 23 rue Jean Gou
jon Ville. C. L. x '

Vokietija
VLB TARYBOS RINKIMAI kores- 

pondenciniu būdu įvyko 1980 m. lap
kričio 22 d. Rinkimų komisiją sudarė 
Muencheno lietuviai — Ričardas Her
manas, Jūratė Barasaitė, Petras Ce- 
sūnas, Vytautas Paškauskas ir Jurgis 
Pauliukevičius. Komisijos pranešimu, 
rinkimuose dalyvavo 479 VLB nariai 
— 60% turinčių balsavimo teisę. Iš 
25 kandidatų reikėjo išrinkti 15. 
Naujon valdybon pagal balsų skai
čių išrinkti: kun. Vaclovas Šarka 
320, kun. Alfonsas Bernatonis 306, 
Andrius Šmitas 306, Vincas Bartu
sevičius 303, Jonas Kavaliūnas 297, 
Jonas Valiūnas 286, Marija Dambriū- 
naitė-šmitięnė 269, Justinas Lukošius 
246, Gerhardas Bauras 224, Eugeni
ja Lucienė 218, Juozas Sabas 204, 
Mečys Landas 201, Živilė Vilčinskai- 
tė 199, Kęstutis Ivinskis 195 ir Ar
minas Lipšys 172. Naujoji VLB ta
ryba, išrinkta trejų metų kadencijai, 
pirmą savo posėdį turės š.m. kovo 
mėnesį.



A.a. JUOZAS BRAZAITIS-AMBRAZEVICIUS, literatūros kritikas, profeso
rius, visuomenės veikėjas ir politikas, kurio raštai leidžiami išeivijoje atski
rais tomais Nuotr. V. Maželio

Juozo Brazaičio “Raštai”
r

Daug eilėraščių, mažai poezijos
Pastabos apie pirmqjq Albinos Kašiubienės elėraščių knygq

PR. NAUJOKAITIS

Albinos Kašiubienės vardas 
išeivijos lietuvių literatūroje nė
ra visai negirdėtas. Jos vaikiškų 
eilėraščių buvo spausdinama 
“Eglutėje", "Draugo” savaitinė
je “Tėvynės žvaigždutėje”. 1980 
m. išleista stambi jos eilėraščių 
knyga “Žirgeliai” (232 psl. su 
201 eilėraščiu). Atrodo, kad rin
kinyje yra sudėti visi šios auto
rės iki šiol parašyti eilėraščiai. 
Daugumas tų eilėraščių yra vai
kams skirti. Bet nemaža yra ir 
tokių, kurie ir savo turiniu, ir 
forma yra vaikams persunkus.

A. Kašiubienės eilėraščiams 
yra būdingas begalinis žodžių 
srautas, žodžiai liete liejasi lyg 
iš rago. Atrodo, kad autorė vi
sai nesirūpina, ar iš kažkur at
lėkęs žodis tinka toj vietoj, ar 
netinka, žodžių perteklius ištę- 

. šia daugumą eilėraščių, pripil
do juos pasikartojančiais po ke
lis sykius vaizdais. Kaip toks be
saikis plepėjimas pagadina visai 
nuotaikingą eilėrašti, pavyzdžiu 
galime paimti kad ir eilėraštį 
“Krinta lapai” (124 psl.):

Rudenėlis jau čia pat,
Krinta lapai papt, papt, papt... 
Rudenėlis ratu suka, 
Skina, dažo po lapuką.

Dar autorės negalėtume barti 
už antru posmeliu pirmojo pos
melio vaizdo sustiprinimą: “Lie
tus lyja, lapai krinta ... jau la
peliai geltoni”. Bet ir trečiam 
posmelyje tie lapai krinta, že
mėn byra, rudenėlis skabo šaką, 
beria žemėn lapais taką. Toliau 
dar daugiau tų lapų ir jų kriti
mo, lapai skrenda gairėm vėjo 
(kokios to vėjo gairės? — ar 
vaikas besuvoks?). Ir dar rude
nėlis lapus peša.

Kad autorė nelabai paiso, ar 
žodis tinka vaizdui, pavyzdį imu 
iš eilėraščio “Kilk saulute” (125 
psl.):

Metė saulė šviesą tyliai, 
Tai žemelei, tai nebylei, 
Krito žiedelio galvelė, 
Sudrebėjo net pievelė.

Vaikas tikrai nepatikės, kad 
nuo žiedelio kritimo sudrebėtų 
pievelė. O nevykėlis “tai neby
lei” atsirado dėl priverstinio ri
mo, derinant prie “tyliai”. Tai
gi nepaisymas žodžio reikšmės 
ir žodžių perteklius yra viena 
stambioji A. Kašiubienės eilė
raščių yda. Prie ydų priklauso ir 
eilėraščių ištęsimas, jų ilgumas. 
Dažnai didaktinė eilėraščio pa
baiga yra dirbtinai prilipinta.

A. Kašiubienė beveik visas 
eilutes stengiasi surimuoti (daž
niausiai — gretutiniu rimu). 
Vaikiškuose eilėraščiuose tų pa
čių gramatikos formų rimavi
mas yra dar pakenčiamas: ka- 
pas-lapas, sukupo-apsupo, žadė- 
ta-mylėta, kotelį-lapelį, bet suau
gusiems skirtuose eilėraščiuose 
toks rimavimas darosi nuobo
dus. Dažnai dėl rimo aukojama 
sakinio prasmė ar sakinio aiš
kumas:, f

Greitai aplink pasidairėm, 
Ir plazdant naujom gairėm.

(228 psl.)

Taip džiaugiasi pirmąjį sky
rių baigęs mokiniukas! Plazdėji
mą gal jis dar ir suvoktų, bet 
kas tos gairės, kurios plazda? 
Tokių prasmės miglų galėtume 
pririnkti iš daugelio eilėraščių. 
Ritmo atžvilgiu taip pat esama 
suklupimų, dirbtinio nutolimo 
nuo norminių lietuvių kalbos 
kirčiavimo dėsnių:

O už eilę penketukų, 
Važiuoju nauju dviratuku
(228 psl., ir kablelis be reikalo 
padėtas).

Visdėlto šis eilėraščių rinki
nys nėra visai atmestinas. Jame 
galima rasti ir gęnų arba bent 
nevisai' blogq> ^eilėraščių vai
kams. Silpniausi yra suaugusių 
tematikos eilėraščiai. Daugiau
sia jų yra skyriuje “Lietuva”. 
Skyriuje “Motinos diena” jau
nieji deklamuotojai ras sau ar
timų eilėraštukų, tinkamų ma
mytei pasveikinti. Nuotaikingų 
eilučių yra apie pavasarį, vasarą, 
ypač apie Velykas, margučius, 
Kalėdas ir senelio dovanėles, 
apie žiemos džiaugsmus, apie 
paukštelių globą.

štai vienas geresnių knygos 
eilėraščių, kuriame išreikštas 
pavasario pasiilgimas:

Gana sniego, gana ledo, 
Žemė saulės pasigedo. 
Pūsk, vėjeli, debesiuką, 
Duok man saulės spinduliuką!
Ir pakluso žemės vėjas, 
Debesėlių tas pūtėjas. 
šlavė dangaus pakraštėlį, 
Saulė metė spindulėlį.
Žemę rasos atgaivino, 
Vėjas pūtė ir džiovino, 
Siuvo žemė rūbą žalią, 
Ir pajuto savo galią.
Budo medžiai, žiedai, gėlės, 
Tik skubėjo, tiktai kėlės, 
Kalne žibuoklės, daržely lelijos, 
Po langais skleidės ir pinavijos.

(Pasigedo, 70 psl.)

Gera knygos savybė — eilė
raščių dinamika. Po A. Kašiu
bienės plunksna visa juda, kru
ta, skuba, niekas vietoje nesto
vi.

Eilėraščiams reikėjo kritiškos 
atrankos, reiklaus redaktoriaus, 
kuris vaikiškus eilėraščius būtų 
atrinkęs kad ir į kiek mažesnę 
knygelę, ištęstuosius patrumpi
nęs, o vaikams persunktus pali
kęs autorės archyve. Tada bū
tume galėję pasidžiaugti gražia 
mažiesiems skaitytojams litera
tūrine dovanėle. Bet ir iš tokios 
knygos, kokia išleista, sumanus 
mokytojas galės paisirinkti ge
resnių eilėraščių klasės skaity
mui, švenčių progomis ar minė
jimams.

Viršelį puošia Viktoro Liau- 
kaus gražiai nupiešti lietuviškų 
stogų žirgeliai. Atrodo, kad pa
gal tą piešinį atsirado ir knygos 
pavadinimas.

Albina Kašiubienė, ŽIRGELIAI.
Eilėraščiai, dedikuoti knygos me
cenatų Valerijono ir Onos Šimkų 
tragiškai žuvusio sūnaus Kęstučio 
atminimui. Išleido “Laisvoji Lie
tuva” (tiražas 1000 egz.), spausdi
no M. Morkūno spaustuvė Čikago
je, 1980 m., 232 psl. Kaina nepa
žymėta.

J. KUZMICKIS

Intriguojanti mūsų literatūros 
istorija

Paėmę į rankas A. Skrupske- 
lienės ir C. Grincevičiaus reda
guotą Juozo Ambrazevičiaus- 
Brazaičio “R a š t ų” palyginti 
stambų (551 psl.) I-jį tomą, 
įžanginiame “Į Laisvę Fondo” 
leidėjų įvade skaitome, kad ve
lionis buvo “aukštos kultūros 
literatas, mokslininkas, publi
cistas, visuomenininkas, politi
kas”. Po šios pastabas jis pri
statomas daugiau kaip visuome
nininkas ir politikas, vadovęsis 
“kartais primirštais moralės 
principais”, nors pats J. Bra
zaitis, dėl laiko reikalavimų ati
dėjęs į šalį literatūros mokslą, 
tą visuomeninę veiklą pavadino 
“kamščio role — užkimšti sky- 
les . . , net tokiose srityse, ku
rios man buvo svetimos, .kurių 
nekenčiu, kurios mane patį su
naikino”.

Tarp literatūros ir politikos
To dramatiško, naikinančio, 

lūžio atšešėlių nepastebime re
dakcijos “Pastabose”, nors jo
se apgailestaujama, jog “buvo 
sunku nustatyti, kada iš tikrų
jų atsirado (?!J. K.) straipsnis, 
kada autorius psichologiškai bu
vo pribrendęs analizuoti vieno 
ar kito rašytojo kūrybą, bet ne
turėjo progos savo darbo pa
skelbti”. Galbūt ir “atsiradi
mą”, ir “psichologišką pribren
dimą” kas nors mėgins kur ki
tur pajudinti, tačiau redakcija 
nerado reikalo nė aplanke pri
statyti patį J. Brazaitį įvairias
palviams skaitytojams, kuriems 
būtų labai pravertusios bent 
enciklopedinių žinių nuotrupos.

J. Ambrazevičius - Brazaitis 
mūsų kultūros istorijoje išliks 
visų pirma už lietuvių literatū
ros istorijos darbus — už savi
tą priėjimą prie mūsų literatū
ros, už jos stilingą nagrinėjimą, 
populiarinimą, už visos eilės Ii-, 
tuanistų parengimą universite
te, už tas studijas, kurios sutelk
tos “Raštų” I-jame tome.

Kas klausė anų laikų J. Amb
razevičiaus lietuvių literatūros 
paskaitų Vytauto D. universite
te, žavėjosi juo kaip žmogumi ir 
profesoriumi. Buvo kuklus, 
draugiškas, visiems prieinamas, 
labai darbštus, bet ir reiklus, 
principingas, gerai pasirengęs, 
metodiškas.

Nagrinėjimo metodas
Nors, kaip pats J. Brazaitis 

tvirtina, kūrybos nagrinėjime ' 
gali būti daugiau žiūrima į kū
rybos istoriją (kūrybos proceso 
psichologiją), į patį sukurtąjį 
produktą (tematiką ir proble
matiką) arba į tą žodžio meną, 
kuriuo pasireiškia kūrėjo vidu
je susiformavęs pasaulis, tačiau 
jis pats labiau koncentruojasi 
“i pačią objektyviąją kūrybą, į 
objektyvų kūrybos produktą” 
ar tai nagrinėdamas Vaižganto, 
ar A. Jakšto, K. Donelaičio, M. 
Valančiaus, ar V. Pietario kūry
ba. Kiekvieną pasirinktą kūrinį 
atidžiai analizuoja, gliaudo kaip 
koki riešutą, lygina su kitų ra
šytojų kūryba, tačiau niekuo
met neatsitraukdamas nuo pa
ties kūrėjo asmens, jo pasaulė
žiūros, charakterio, užsimojimų.

Tiktai nuodugniai išnagrinė
jęs Vaižganto kūrybos užuomaz
gas, palaidus žiedus ir sukles
tėjimą, J. Brazaitis imasi ryš
kinti rašytojo kūrybos pasaulė
vaizdžio pradmenis. Jo kosmas 
esąs tikslingas, to kosmo gai
vinančiu pradu esanti saulė, o 
tamsa sudaro mistišką nebūties 
simbolį. Jam ir gamta priežds- 
tingai susipynusi su žmogaus 
gyvenimu: kai žmogus nutolsta 
nuo gamtos, nutolsta ir nuo pa
čios tautos. Vaižgantui niekad 
neimponavo masė, — jis asme
nybės, individualizmo gerbėjas.

Vaižgantas ir Jakštas
Labai idomiai J. Brazaitis su

gretina du dignitorius, įžymius 
rašytojus — Vaižgantą ir A. 
Jakštą, “visai skirtingo charak
terio tipus”, Jakšto aistra buvu
si tiesa, kurią jam tegalėjo duo
ti “sintezė iš tyrojo (egzaltinio) 
mokslo, teorinės filosofijos ir 
tikrosios teologijos”. Jo visatos 
viršuje stovįs Dievas, leidęs jai 
tvarką, nustatęs kelius ir davęs 
grožį. Vaižganto kitokia aistra
— grožėtis tikslinguoju kosmu, 
kurio viršūnėje taipgi esąs Die
vas — gyvoji jėga, kurios at
spindžiai panteistiškai reiškiasi 
gamtos reiškiniuose. Jakštas li
teratūros kūrinyje jieškojo tu
rinio ir technikos. Vaižgantas
— formos elegancijos: vaizdin
ga, sklandi net banalių kūrinių 
kalba lenkė pavadinti juos dei
mančiukais.

A. Jakštui už žmones arti
mesnės buvusios knygos) spau
da: Vaižgantas jautėsi neatida
lijamas nuo visuomenės, būti
nasis jos kamštis. Tačiau abu 
jungęs idealizmas ir dinamiz
mas: “abudu pajėgė išsiveržti iš 
tos gyvenimo balos ir iš jos 
stengėsi upę daryti”.

Vaižganto ir Jakšto asmens, 
charakteristika ir atidus jų kū
rybos nagrinėjimas išplaukė iš 
pačios J. Brazaičio širdies, nes 
juos abu ir pažino, ir gerbė.

Šuolis j praeitį
To paties dėmešio ir meilės 

parodė J. Brazaitis rašydamas 
apie K. Donelaitį, kurio tėviškę 
aplankė 1936 m., o 1940 m. pa
ruošė meniškai išleistą “Metų” 
poemos leidinį, kurį sovietinis 
L. Gineitis “nusavino” ir pri
skyrė “tarybinei santvarkai”; 
jis, rašydamas apie Donelaitį, 
buvo “priverstas remtis tokiais 
literatūriniais ir lietuviškos kul
tūros specialistais, kaip Leni
nas, Stalinas, ypačiai Malenko
vas”. Įdomiai J. Brazaitis su
griauna sovietinių kritikų atras
tus “vidinius prieštaravimus”, 
jų “matą rašytojui vertinti”.

Lengvu stiliumi ir įsijautimu 
minimas S. Daukantas lietuvių 
taut’nės sąmonės evoliucijoje, 
kai jo įtakoje “skyrimasis nuo 
lenkų pavirsta viešąja kova ir 
grožinėj literatūroj, ir publicis
tikoj”.

Kokie skirtingi du engiamų 
žmonių ganytojai! Valančius, 
rengęs tautą į “kultūros kovas 
— ilgas, sąmoningas, valingas”, 
buvo ne iš tų, “kurie idėjas ku
ria ... , bet iš tų, kurie planus 
vykdo”. A. Baranauskas, tauti
nėje ideologijoje atsilikęs, “už
daro tautą savame kiaute, tik 
ją susieja su senąja Lietuva”. 
Tačiau dramatiškai abu baigė 
žemiškąją kelionę. A. Baranaus
kas išvadintas išgama, Harpa- 
gonu; Valančius — kaikurių ku
nigų apskųstas, išduotas, rūpes
čių suvargintas.

Žymiai daugiau pabrėždamas

Teisiųjų alėja
mn, 

(Atkelta į^3-čio psl.) 
didžiausią pripažintų gelbėtojų 
kategoriją sudarė paprasti dar
bo žmonės, vidutiniokai, be di
desnio išsilavinimo asmenys, 
dažniausiai patys vargingai gy
venę.

Knygoje minimas Abram 
Lipski, plačiai žinomas ano me< 
to Belgijoje inžinierius, turėjęs 
daug draugų, pažįstamų įtakin
gose sferose. Visi jam žadėję, 
reikalui esant, savąją globą ir 
paramą. Kai tas laikas atėjo, jis 
ir jo šeima girdėjo daug žodinės 
paguodos, gavo daug simpati
jos pareiškimų, bet .“. . . su
prask, mes patys turime proble
mų ir esame atsakingi už mūsų 
pačių šeimų 'saugumą.” Minė
tasis inžinierius ir žmona buvo 
slepiami net 2,5 metų pastogė
je vienos pažįstamų šeimos tar
naitės Gento mieste. Kartu su 
savo vyru tarnaitė rūpestingai 
globojo juos, laikydama sau gar
be padėti nacių persekioja

PRANAS BALTUONIS, medžio šaknų skulptorius, gyvenantis Montrealyje, 
paruošia medžiagą savo kūrybai, kurią jau pažįsta ir kitataučiai

Atsiusta paminėti
PASAULIO LIETUVIS, 1980 m. 

liepa-rugpjūtis, nr. 7-8 (129-130). 
Leidėjas — Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Redakcija: Ro
mas Kasparas, Linas Rimkus, Emili
ja Sakadoiskienė, Romas Sakadols- 
kis (vyr. red.). Adresas: 5620 S. Cla
remont Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC 
CHURCH IN LITHUANIA, No. 38, 
May 1, 1979, No. 40, Oct. 1979. Trans
lated by Vita Matusaitis, edited by 
Rev. Casimir Pugevičius, published 
by Lithuanian R. C. Priest’s League 
of America (351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA). 

kūrybos proceso psichologiją, 
J. Brazaitis ilgėliau sustoja prie 
pozityvistų įtakoje brendusio 
V. Pietario istorijos sampratos, 
išryškindamas jo pagrindinius 
idealus — tautinį ir religinį. Ši
ta rašytojo ideologija nulėmusi 
ir “Algimanto” romano ideolo
giją, bendrąją " konstrukciją, 
personažus, intrigą ir net lite
ratūrinę vertę. Labai įdomus V. 
Pietario stiliaus analizės ekspe
rimentas, kuriuo autorius pa
rodo gilią stilistinę nuovoką, 
taip dažnai literatūros mokovų 
ignoruojamą.

Kelios pastabos
Kažin ar vertėjo keisti rašy

bą ir atsisakyti .tarmiškumo iš
našose įdėto Vaižganto sesers 
S. Mėginienės laiško, kuris šiaip 
ar taip yra tik istorinis priedė
lis. Keistai “Straipsnių šalti
niuose” trumpinamas žodis “pa
sirašė”: pasiraš.? Korektūros 
klaidų liko vos viena kita.

J. Brazaičio “Raštų” I-asis 
t o in a s rūpestingai suredaguo
tas, atsisakius tematinio-idėji- 
nio skirstymo, o taip pat ir 
chronologinės eilės. Tačiau, sie
kiant pasekti “visos mūsų lite
ratūrinės raidos kryptį”, vargu 
ar buvo verta K/ Donelaitį, pa
saulinės literatūros pradininką, 
su Daukantu, Valančium, Bara
nausku ir Pietariu, nukelti po 
Vaižganto ir Jakšto, šie du dar 
nevieno atmenami mūsų litera
tūros apogėjai kaip tik “išrie
dėjo” po anų ietuviškosios lyri
kos ir epo pradininkų.

J. Brazaičio literatūrinės stu
dijas skaityti nepaprastai įdo
mu. Net ne perdaug išprusę 
skaitytojai ne tik gerai supras, 
bet ir pasigėrės intriguojančia 
literatūros istoriko samprotavi
mų tėkme.

Juozas Brazaitis, RASTAI. I to
mas. Išleido Į Laisvę fondas lie
tuviškai kultūrai ugdyti. Redak
cinė komisija: Alina Skrupske- 
lienė ir Česlovas Grincevičius. 
Aplankas ir viršelis Ados Sut
kuvienės. Chicago, 980 m., 551 
psl.

miems nelaimingiesiems.
Būtų įdomu žinoti, kiek lietu

vių žydų gelbėtojų (kaip Šimai
tė, Baublys) yra sužymėti toje 
alėjoje. Buvo keliautojų po 
Šventąją Žemę, skaitėme spau
doje jų kelionių aprašymus ir 
įspūdžius, bet neteko mdtyti 
nei nuotraukų, nei smulkesnio 
tos paminklinės vietos aprašy
mo, Besitęsiančioje kontrover
sinėje konfrontacijose, nagrinė
jant žydų-lietuvių santykius, itin 
praverstų ir statistika (čia jau 
nevisai smulkmena). Be to, kai- 
kuriuos faktus, atrodo, galima 
būtų rasti kaip tik toje “Teisių
jų alėjoje”. Netoliese yra insti
tucija “Yad Vashem”, kur tel
kiama medžiaga apie žydų nai
kinimą. Ir lietuviškajai pusei 
reikėtų patyrinėti ten turimus 
faktus ar net ir prisidėti nauja 
informacija, faktais, datomis, 
vardais ir vietovėmis. Paaiškėtų, 
kad lietuviai žydų gelbėtojai ne
buvo reti atvejai.

Povilas Gaučys, ISPANU NOVE
LĖ. Ispanų rašytojų novelių antolo
gija. Viršelis — Marytės Barzdžiū- 
tės. Leidėjas — Lietuviškos Knygos 
Klubas. Čikaga 1980 m., 485 psl. 
Kaina — $10.

METMENYS, 1980, kūryba ir ana
lizė 40. Redaguoja Vytautas Kavolis, 
administruoja M. Paškevičienė, 3308 
W. 62nd PL, Chicago, Ill. 60629, 
USA. Keturių numerių prenumerata 
— 10 dol., Kanadoje ir užsienyje — 
12 dol. Šio numerio dedikacija: 
“Czeslaw Miloszui, paskutiniajam 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
piliečiui, pirmajam lietuviui lenkų 
poetui Nobelio laureatui.”
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
DAIL. ADOMAS VINGIS mirė PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO

Australijoje 1980 m. rugsėjo 26 d., 
ištiktas širdies priepuolio, ruošdama
sis individualiai savo darbų parodai 
Levesono galerijoje Melburne. Ji ta
po pomirtine ir įvyko jo numatytu 
laiku 1980 m. spalio 5-22 d.d. Grafi
kai atstovavo keturi aplankuose su
dėti atspaudai, kuriem įkvėpimą da
vė K. Donelaičio “Metų” temos — 
“Pavasaris”, “Vasara”, “Ruduo” ir 
“Žiema”. Velionis, būdamas abstrak
tus ekspresionistas, įsijautimą į gam
tos nuotaikas išreiškė įvairiais lini
jų, plotmių ir spalvų tarpusavio san
tykiais. Parodoje taipgi buvo sutelkti 
26 akriliniai tapybos darbai, sukurti 
ant drobės ar popieriaus. Iš jų minė
tini: “Moteris”, “Mylimieji”, “Vie
natvė garbėje”, “Aukso jieškotojo 
poilsis”, “Sydnėjaus garbei”, “Toli
moji gamtovaizdžio pusė”, “Popiečio 
valandos”, “Anties kritimas”, “Pie
vos”, "Bažnyčia”. Juose vengiama 
detaliu, pasitenkinant spalvų plot
mėmis, kurios kartais suskaldomos ir 
vėl sujungiamos taikingose poetinio 
jautrumo formose, pasinaudojant re
alios tikrovės fragmentais. Nors ve
lionis į dailę buvo linkęs nuo pat 
jaunystės dienų, tapybai atsidėjo tik 
būdamas 43 metų amžiaus. Jo ta
lentas gausiuose kūriniuose stipriai 
prasiveržė nuo 1960 m. Gyvenime 
dail. A. Vingis buvo uždaras, vengęs 
linksmų draugijų, visuomenėn įsi
jungęs tik dirbti.

VATIKANO M UŽĖJUS įsigijo 
dail; Romo Viesulo šešių litografijų 
aplanką “R-30”, kurį sudaro “Avi
ža", “Užkimęs fontanas”, “Taurina”, 
“Gigantas”, “Sala Omega” ir “Trys 
naktys”. Aplankas, skirtas dail. R. 
Viesulo meninės veiklos trisdešimt
mečiui, yra sukurtas 1979 m., kai 
sukaktuvininkas buvo Amerikiečių 
Akademijoje Romoje.

KUN. ANTANAS RUBSYS, ilga
metis Manhattano kolegijos profeso
rius Niujorke, laimėjęs Ateitininkų 
Federacijos $1.000 premiją už savo 
veikalą “Raktas į Naująjį Testamen
tą”, jau yra parašęs naują knygą 
“Šv. Rašto kraštuose”. Ją taip pat 
išleis “Krikščionis gyvenime” leidyk
la.

BOSTONO LENKAI 1979 m. iš
kilmingai sutiko popiežių Joną-Pau- 
lių II. Jo vizito metinių proga reli
ginį koncertą Sv. Kryžiaus katedro
je surengė veikli kompoz. Stanislo
vo Moniuškos draugija. Koncertan 
buvo pakviestas įsijungti ir koippoz. 
Juliaus Gaidelio vadovaujamas Sv. 
Kazimiero parapijos choras iš Brock- 
tono, Mass. Lietuviams teko to reli
ginio koncerto užbaiga, kurioje lie
tuviškai atliko J. Gaidelio “Maldą už 
tėvynę”, lotyniškai C. Francko “Pa- 
nis angelicus”, angliškai E. Butlerio 
“Brolystės giesmę”. Chorui talkino 
jaunoji sol. M. Bizinkauskaitė, sopra
nas.

GEQRG POMPIDOU MODER
NAUS MENO MUZĖJUS Paryžiuje 
savo dokumentiniam skyriui įsigijo 
V. Vokietijoje gyvenančio dail. A. 
Krivicko dvidešimties akvarelių 
skaidres, liečiančias 1972-76 m. kū
rybinį laikotarpį. Prie jų buvo pri
jungti ir vokiečių spaudos atsiliepi
mai apie dail. A. Krivicko parodas 
1974 ir 1978 m. Heidelberge bei 1980 
m. parodą Mannheime. Dailės kriti
kai tas jo parodas labai palankiai 
įvertino. Atrodo, kad G. Pompidou 
muzėjus įsigys ir keletą dail. A. 
Krivicko akvarelių originalų.

SAVAITRAŠTIS “DARBININ
KAS”, leidžiamas Brooklyne, N.Y., 
65 metų sukaktį paminėjo jai skirtu 
koncertu 1980 m. lapkričio 16 d. Kul
tūros Židinio salėje. Buvo pakviesti 
trys Čikagos Lietuvių Operos solis
tai — sopranas Dana Stankaitytė, te
noras Stasys Baras ir bosas Jonas 
Vaznelis, atsivežę ir savo akompa
niatorių Alvydą Vasaitį. Paruošta ir 
išleista koncerto programa buvo skir
ta tik operų ištraukoms — arijoms, 
duetams, tercetams. Deja, ją sugrio
vė J. Vaznelį Brooklyne ištikęs balso 
sutrikimas. Visa koncerto našta su 
skubiais programos pakeitimais teko 
D. Stankaitytei ir S. Barui. Pirmo- 
jon dalin teko įjungti lietuvių kom
pozitorių dainas. S. Baras atliko J. 
Tallat-Kelpšos “Liepė tėvelis”, S. 
Šimkaus “Pilu stikliuką”, D. Stan
kaitytė — J. Gruodžio “Rūtą”, A. 
Račiūno “Ar atminsi”, S. Gailevi- 
čiaus “Oi laukiau”. Ją užbaigė Al
fredo ir Violetos duetas iš G. Verdi 
paskutinio “Traviatos” veiksmo, Rha- 
dameso ir Aidos duetas iš to paties 
kompozitoriaus operos “Aida”. Ant
roji koncerto dalis buvo sutarta per
traukos metu. Jos pradžion D. Stan
kaitytė ir S. Baras įjungė Michaelos 
ir Don Jose duetą iš G. Bizet “Car
men”. D. Stankaitytė padainavo dvi 
arijas iš V. Baumilo “Paskenduolės”, 
G. Puccini “Madame Butterfly", S. 
Baras — irgi dvi arijas iš G. Pucci
ni “Toscos” ir iš J. Halevy “Žydės”. 
Koncertas užbaigtas A. Vasaičio grei
tomis aranžuotu duetu iš G. Gounod 
“Fausto”. Iš tikrųjų ši ištrauka yra 
tercetas, atliekamas Margaritos, 
Fausto ir Mefistofelio. Sukaktuvi
niame koncerte buvo vengta sveiki
nimo kalbų. Trumpą įvadinį žodį ta
rė vyr. red. kun. K. Bučmys, OFM, 
baigminę padėką pareiškė red. P. 
Jurkus. Dalyviai užpildė visą salę. 
Jie, žinoma, apgailestavo, kad J. Vaz
nelį išjungė netikėtas užkimimas, 
bet aplamai buvo patenkinti palygin
ti augšto lygio koncertu su paskubo
mis pakeista jo programa.

KETURIASDEŠIMTMETIS iškilmin
gu vakaru buvo paminėtas 1980 m. 
gruodžio 8 d. Šį teatrą su savo stu
dijos mokiniais įsteigė jo ilgametis 
meno vadovas ir rež. J. Miltinis. Per 
40 metų buvo paruoštos 145 prem
jeros. Sukakties minėjimą įžanginiu 
žodžiu pradėjo teatro direktorius V. 
Dobrovolskis, o pranešimą apie nu
eitą kelią padarė dabartinis meno va
dovas .D. Banionis, pasižymėjęs teat
ro ir filmų aktorius. Sveikintojų ei
lėse buvo Panevėžio visuomenės at
stovai, pramonės įmonų darbinin
kai, žemdirbiai, respublikinių kultū
ros įstaigų darbuotojai. Apdovanoji
mus grupei aktorių įteikė kultūros 
ministeris J. Bielinis.

KOVĄ SU MENINGITU, smegenų 
dangos uždegimu, palengvins Vil
niaus universiteto medicinos fakul
teto prof. P. Čibiro ir docentės C. 
Lenkauskaitės pasiūlytas naujas sku
bios diagnostikos būdas, atliekamas 
kraujo lašo mikroskopija. Jo dėka 
meningito ligos sukėlėjai aptinkami 
jau pačiomis pirmosiomis dienomis, 
kai dar yra laiko sėkmingam gydy
mui. Vilniečių pasiūlytą naujovę įsa
kyta taikyti visos Sovietų Sąjungos 
medicininėje praktikoje.

FOTOGRAFIJOS MENO DRAU
GIJOS parodų salone Vilniuje įvy
ko IlI-ji jaunųjų Lietuvos fotogra
fų darbų paroda. Dalyvavo 13 foto
grafų su daugiau kaip 100 savo kū
rinių — portretais, peizažais, repor
tažinio pobūdžio nuotraukomis, eks
perimentinėmis kompozicijomis.

DVIGUBĄ SAVO SUKAKTĮ — 
amžiaus šešiasdešimtmetį ir sceninio 
darbo keturiasdešimtmetį libaniečio 
Ž. Šechadzės pjesės “Emigrantas iš 
Bribeno” spektakliu Vilniaus dramos 
teatre paminėjo aktorius Jonas Ka
valiauskas. Jis yra baigės Kauno dra
mos teatro studiją 1944 m. pavasarį, 
kai jos vadovybę iš plėšikų nužudyto 
Juozo Monkevičiaus jau buvo perė
męs Petras Kubertavičiūs. Pokaryje 
dirbo Kauno dramos teatre iki 1949 
m. Nuo to laiko visas jo gyvenimas 
yra susietas su Vilniaus dramos teat
ru. Yra sukūręs daug pagrindinių 
vaidmenų, dirbęs su režisoriais B. 
Dauguviečiu, J. Rudzinsku, R. Juk-' 
nevičiumi, V. Čibiru, H. Vancevičiu
mi ir “Emigrantą iš Brisbeno” pa
stačiusiu jaunuoju R. Tuminu, ką 
tik įsijungusiu į Vilniaus dramos te
atrą. Sukaktuvininkas, turintis gražų 
balsą, yra dažnas radijo ir televizi
jos programų dalyvis, įkalbėjęs daug 
vaidmenų į lietuvių kalbon verčia
mus filmus. Vilniaus plokštelių stu
dija netrukus išleis J. Kavaliausko 
plokšteles, kuriose jis skaito J. Avy
žiaus romano “Sodybų tuštėjimo me
tas” ištraukas, J. Graičiūno eilėraš
čius, K. Kubilinsko “Molio Motieju
ką”. Šiuo metu J. Kavaliauskas ruo
šia daktaro Grahamo vaidmenį Aga- 
thos Christie trijų dalių detektyvi
niam filmui Vilniaus televizijos stu
dijoje. Ateityje labai norėtų suvai
dinti J. Hašeko “Kareivį Šveiką”.

VILNIEČIUS SU KONCERTU AP
LANKĖ Karlo Nilseno styginis kvar
tetas iš Danijos. Jo programon buvo 
įtraukti J. Haydno, F. Schuberto ir 
K. Nilseno kūriniai. Svečiai iš Da
nijos lankėsi Vilniaus universitete, 
susipažino su Vilniaus senamiesčiu, 
susitiko su Lietuvos ir Vilniaus sty
ginių kvartetų nariais.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
ruošiasi veiklos keturiasdešimtme
čiui. Ofcialiai jis buvo įsteigtas 1940 
m. lapkrityje, o pirmą premjerą 
turėjo 1941 m. gegužės mėnesį. Jai 
buvo pasirinkta B. Aleksandrovo ope
retė “Vestuvės Malinovkoje”, kurią 
paruošė rež. S. Dautartas, baletmeis
teris S. Germanavičius ir dirigentas
J. Pakalnis su atlkėjais — V. Kuda- 
baite, V. Kustkevičiūte, R. Andrejevu,
K. Mikalausku, V. Indrikoniu, J. Ka
tele ir kitais. Pradžioje buvo remia
masi daugiausia operetėmis, o vė
liau repertuarą papildė ir operos: 
G. Verdi “Traviata”, P. Čaikovskio 
“Eugenijus Oneginas”, W. A. Mozar- 
to “Figaros vestuvės”, P. Mascagni 
“Cavalleria rusticana”. Pačių lietu
vių kūrybai atstovavo muzikinė A. 
Belazaro komedija “Auksinės ma
rios”, V. Baumilo opera “Pasken
duolė", B. Gorbulskio, A. Bražins
ko, G. Kuprevičiaus kūriniai, šiuo 
metu repetuojama W. A. Mozarto 
opera “Don Žuanas”. Jos muzikiniu 
vadovu ir dirigentu pakviestas S. 
Sondeckis, režisorium — G. Žilys, 
dailininku — R. Gibavičius. Premje
ros laukia ir. vaikams skirtas A. Ter 
Osipovo baletas “Mažylis ir Karlso
nas”. B. Britteno operą “Albertas 
Heringas” ruošia vyr. rež. R. Vaitke
vičius, dirigentas S. Cepinskas, sce
nografiją kuriantis vyr. dail. A. Ka- 
riniauskas. Į planus yra įtraukta ir 
naujoji muzikinė B. Gorbulskio ko
medija “Adomas nenori būti Ado
mu”. Teatre yra įsteigta elektroni
nės muzikos grupė “Argo”, vyr. chor
meisteriui R. Tilvikui pavyko gero
kai sustiprinti chorą, kuris dabar pa
jėgus sudėtingesniems uždavinams. 
Rūpestį vis dar kelia nemažai sun
kumų turinti baleto grupė, šiuolai
kinių reikalavimų neatitinkančios 
gamybinės teatro dirbtuvės bei jų 
skyriai. Muzikinio teatro direktorius 
ir vyr. dirigentas yra Stasys Domar
kas, branduolį sudaro solistai — K. 
Mikalauskas, S. Rapalienė, Z. Ma- 
siulevičiūtė, V. Blažys, D. Dirgin- 
čiūtė, J. Malikonis, talkinami jauni
mo. V. Kst.
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num unit R. CHOLKAN & CO. LTD SjĮuuKHĮĮ real estate

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

Lietuvių išeivijos sporto istorijos leidinio planuotojų posėdžio, įvykusio Čikagoje 1980 m. gruodžio 13 d., daly
viai. Sėdi iš k. į d.: A. Tamulynas, J. Baris, Br. Keturakis, Ed. Vengianskas, Pr. Mickevičius (red.), Pr. Berneckas, 
S. Krašauskas, Numgaudas; stovi iš k. į d.: P. Petrutis, J. Gustainis, Ed. šulaitis, Z. žiupsnys, Ant. Juodvalkis, 
R. Dirvenis, V. Kleiza, Alg. Bielskus, Vyt. Grybauskas, J. Juška Nuotr. Z. Degučio

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namuą)

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

Pasaulio lietuviu sporto žaidynės
Centro valdybos ir sporto klubųyadovų pasitarimai Čikagoje

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

10-3
10-3

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seštadienia'is 
Sekmadieniais

10 - 8 
10-8 
9-1 

9.30-1

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 13’/t % 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tą 
taupomąją s-tą 
spec. taup. s-tą 
depozitų-čekių s-tą 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 
mortgičius nuo

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. —

12’/2% 
12 % 
12 %
10’/4%
13

6 %

15
14

1 v.p.p.

%

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775

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 1 NAMUS 
_o---------------------------

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

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus1 A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _ « <*ai*
(Tarp Dundas ir College) I CleTOnaS 531-1305

• Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai

• taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

. W t' >- —————
• 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 i vakarus Dundas St. W. nuo 427 keli,o 1 mylių, sukti kairėn • 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Wharton Woy, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garnių.-
• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Nors paskutinius penkerius 
metus ŠALFASS centro valdyba 
yra Toronte, tačiau darant svar
besnius nutarimus ir planus rei
kia tartis su JAV lietuviais 
sportininkais Klevelande, Det
roite, ypač Čikagoje. Todėl 
centro valdybos pirm. Pr. Ber
neckas, vicepirm. Krašauskas ir 
buvęs ŠALFASS centro v. narys 
J. Gustainis 1980 m. gruodžio 
13-14 d. d. lankėsi Čikagoje.

1978 m. Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių proga turėjo 
pasirodyti leidinėlis, apimantis 
sporto klubų veiklą ir žaidynių 
informaciją. Kadangi nebuvo 
surinkta pakankamai medžia
gos, tai PLS žaidynių pirm. 
Berneckas kreipėsi Į Pasaulio 
Lietuvių Dienų rengėjų komi
tetą sutikimo, kad leidinys pa
sirodytų vėliau. Praėjus žaidy
nėms, kilo mintis paruošti ir iš
leisti lietuviškosios sportinės iš
eivijos istoriją nuo pokario lai
kų iki šių dienų. ŠALFASS 
pirm. Berneckas centro valdy
bos posėdyje pasiūlė minėtą 
planą, kuris buvo patvirtintas.

Sporto istorijos redaktoriais 
buvo pakviesti: K. Čerkeliūnas 
įr Pr. Mickevičius, koordinato
rium S. Krašauskas. Kadangi 
reikia surinkti 30 m. laikotar
pio medžiagą, darbas nėra leng
vas ir reikalauja istoriko 
kruopštumo. Iškyla kompetetin- 
gų bendradarbių klausimas. To
dėl “Margučio” patalpose 1980 
m. gruodžio 13 d. įvyko antras 
posėdis minėtos istorijos paruo
šimo reikalu. Dalyvavo: red. Pr. 
Mickevičius, Br. Keturakis, Vyt. 
Grybauskas, A. Tamulynas, J. 
Juška, J. Baris, E. Šulaitis, R. 
Dirvonis, Z. Degutis, Ed. Ven
gianskas, P. Petrutis, A. Biels
kus ir Z. Žiupsnys. ŠALFASS-ai 
atstovavo Pr. Berneckas, S. 
Krašauskas ir J. Gustainis. •

Istorija lies sportinės veiklos 
apžvalgą ir atskiras sporto ša
kas. Bendradarbiais yra kviečia
mi tų sričių žinovai, šešių mė
nesių laikotarpyje turi būti 
baigtas medžiagos paruošimas, 
po to seks veikalo redagavimas, 
kuri atliks. Čerkeliūnas ir Mic
kevičius. Jei viskas bus. suskub
ta laiku atlikti, istorija gali pa
sirodyti 1981 m. pabaigoje arba
1982 m. pradžioje.

Antras posėdis irgi įvyko 
“Margučio” patalpose. PLB at
stovai V. Kleiza, Ant. Juodval
kis ir Z. Žiupsnys tarėsi su 
ŠALFASS pirm. Pr. Bernecku. 
Aptarti 1983 m. Pasaulio Lie
tuvių Dienų (II-jų Žaidynių) rei
kalai Čikagoje. Taip pat palies
ti abiejų organizacijų santykiai. 
PLD žaidynėm (kaip ir Toron
te) bus paruošti nuostatai.

Trečias posėdis įvyko 1980 
m. gruodžio 14 d. Jaunimo 
Centro patalpose. Dalyvavo inž. 
G. Bielskus, Br. Trapikas, J. 
Juška. A. Kazakevičius, R. Di- 
čienė, Z. Žiupsnys, A. Liškūnas, 
Z. Degutis, R. Dirvonis, E. Šu
laitis, Pr. Berneckas. Svarstyta:
1983 m. Pasaulio Lietuvių II-jų 
Sportinių žaidynių rengimo 
klausimas, Čikagos lietuvių 
sportinės veiklos stiprinimo ir 
praplėtimo' reikalas, Vid. Vaka
rų sporto apygardos valdybos 
papildymas. Pr. Berneckas savo 
pranešime palietė visus žaidy
nių sportinius ir finansinius įsi
pareigojimus, po to sekė ilgos 
ir karštokos diskusijos, kuriose 
pasireiškė Žiupsnys ir Dirvonis 
bei kiti posėdžio dalyviai. Nu
tarta sudaryti organizacinį žai
dynių komitetą. Jis ir buvo su
darytas iš visų Čikagoje esan
čių sporto klubų pirmininkų. 
Pirmininku išrinktas futbolo 
klubo “Lituanika” vadovas inž. 
G. Bielskus. Komiteto užduotis 
— išsiaiškinti su PLD rengėjų

komitetu ir padaryti reikalingus 
siūlymus, sudaryti sąmatą ir pa
ruošti kitus planus. Pirmasis 
komiteto posėdis Įvyko 1981 m. 
sausio 12 d. Jaunimo Centre.

Sporto klubų pirmininkai ir 
atstovai pasikeitė nuomonėmis 
su ŠALFASS pirm. Bernecku. 
Priimtas vieningas nutarimas, 
kad Į ŠALFASS veiklą įsijungia 
didieji Čikagos lietuvių sporto 
klubai: “Lituanika”, Čikagos 
lauko teniso klubas ir Čikagos 
golfo klubas.

ŠALFASS pirm. Pr. Bemec- 
kas pareiškė, kad kelionė į Či
kagą ir įjungimas visų Čikagos 
sporto klubų į savarankišką ir 
niekieno nestumdomą sąjungą 
yra didelis laimėjimas.

Norėdami suaktyvinti Vid. 
Vakarų sporto apygardos veik
lą, dalyvavusieji klubų pirmi
ninkai pažadėjo duoti po vieną 
atstovą į sporto apygardos val
dybą. Šiuo metu Vid. Vakarų 
apygardos vadovu yra Z. Žiups
nys. St. D.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KRIAUČIuNAITĖ, 
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.

IŠVYKA AUSTRALIJON
1980 m. gruodžio 20 d. lėktuvas su 

išvykos dalyviais, palydovais ir sve
čiais pakilo kelionei į Aus'tralijos 
Lietuvių Dienas. Mergaičių tinklinio 
komandą sudarė sekančios atstovės 
iš įvairių sporto klubų: Auštraitė 
Dana, Bostono “Grandis”; Donskytė 
Marija, Čikagos “Žara”; Bankaitytė 
Danutė ir Maželytė Rūta, Klevelan- 
do “Žaibas”; Sutkutė Vilija, Lemen
to LSK; Sutkutė Dana, Pleište Al
dona ir Oškeliūnaitė Marija, Čikagos 
“Nėris”; Sventickaitė Irena, Detroi
to “Kovas”.

Jaunių krepšinio ir vyrų tinklinio 
komandos: Kalvaitis, Robertas, Ha
miltono “Kovas”, krepšinis; Siliūnas 
Donatas ir Desette Stephen, Čikagos 
“Lituanica”, krepšinis; Karpis Jonas, 
Toronto “Vytis”, krepšinis ir tinkli
nis; Miškinis Algis ir Zylė Algis, Lis- 
kūnas Vytautas, Žiupsnys Rytas, Ged
vilas Tomas ir Juožas, Čikagos “Ne
ris”, tinklinis ir krepšinis; Kazlaus
kas Juozas, nepriklausąs sporto klu
bui, tinklinis. Išvykos ir tinklinio 
komandų vadovas — Z. Žiupsnys.

Gautomis žiniomis, išvyka buvo la
bai sėkminga — krepšinio rinktinė 
laimėjo visas rungtynes, išskyrus 
vienerias. D. B.

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
1981 m. vasario 7 d. ŠALFASS 

slidinėjimo komitetas rengia baltie- 
čių alpinistines slidinėjimo pirme
nybes Moonstone, Ont. Registracijos 
pradžia — 9.30 v.r. Varžybos yra at
viros visiems lietuvių klmės slidi
ninkams, kurie yra sumokėję ŠAL
FASS metinį nario mokestį. Nesu
mokėję galės tai atlikti vietoje. At
skirų ŠA lietuvių pirmenybių ne
bus. Lietuvių laimėjimai bus išvesti 
iš bendrų baltiečių pasekmių.

Vasario 8 d. estų sporto klubas 
Kalev rengia baltiečių lygumos sli
dinėjimo pirmenybes. Registracijos 
pradžia — 9.30 v.r. Moonstone Ski 
Resort estų klubo pastate.

Slidininkai raginami pasiruošti 
varžyboms laiku. Patartina dalyvauti 
Molstar lenktynėse, kurios vyksta 
kas savaitgalį. M. E.

Skautų veikla
• Skautiškų Kūčių programą su

organizavo ir gražiai pravedė vyr. 
sk. “Vaidilučių” d-vės v. sk. Birutė 
Bartaks it skautų : vyčių būrelio va
das ps. Mhrius' Rusinas.

• Užjaučiame sesę j.sk.g. Daną 
Stulgytę ir šeimą, netekus mylimo 
tėvelio.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
iškilminga sueiga Vasario 16 proga 
įvyks vasario 8 d. Prisikėlimo para
pijos salėje. Visų skautų-čių dalyva
vimas būtinas, todėl tai dienai visus 
kitus įsipareigojimus atidėkime.

• Vasario 1, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Lietuvių Vaikų Namuose (pas sese
les) šaukiama speciali vyr. skaučių, 
sk. vyčių, budžių, gintarių, draugi- 
ninkų-kių sueiga, kurioje bus gvil
denama skautiška veikla, ideologija 
ir t.t. Rengia ir visus-as kviečia LSS 
tarybos ideologijos komisija, kurią 
sudaro: v.s. C. Senkevičius, s. sės. 
Igne Marijošiūtė ir ps. dr. A. Dai- 
lydė. P. S.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

SPORTAS LIETUVOJE
Geriausia Lietuvos sportininke 

1980 m. “Sporto” skaitytojai antrą 
kartą iš eilės išrinko plaukikę Liną 
Kačiušytę, kuri 200 metrų plaukime 
krūtine yra pasiekusi pasaulio rekor
dą ir laimėjusi aukso medalį Mask
vos olimpiadoje. Ji pernai baigė vi
durinę mokyklą ir pradėjo studijas 
pedagoginiame Vilniaus^ institute, 
kuris ruošia būsimus mokytojus. Ge
riausias 1980 m. komandas rinko Lie
tuvos sporto žurnalistų federacija. 
Moterų grupėje pirmoji vieta teko 
Lietuvos “Dinamo” draugijos mergi
nų aštuonvietės valties įgulai. Tos 
įgulos narės yra tapusios pasaulio 
jaunimo vicečempijonėmis, Sovietų 
Sąjungos jaunimo čempijonėmis, lai
mėjusios aukso medalius visos “Di
namo” draugijos suaugusių ir jau
nimo pirmenybėse. Geriausios vyrų 
komandos vardas teko Kauno “Žal
girio” krepšininkams už laimėtą si
dabro medalį Sovietų Sąjungas augš- 
čiausios lygos pirmenybėse.

Europos taurės plaukimo varžybos 
įvyko Prancūzijos Viduržemio jūros 
kurorte Antiboje. Taurę parsivežė 
vilnietis Robertas Žulpa, 200 metrų 
krūtine nuplaukęs per 2 min. 14,02 
sek. Varžybos buvo vykdomos 25 
metrų ilgio baseine, tad jo gražus 
rezultatas nebus užskaitytas pasaulio 
ar Europos rekordu, kuriam yra bū
tinas 50 metrų ilgio baseinas. Pasau
linis rekordas tame baseine — 2 
min. 15,11 sek. R. Žulpos rezultatas 
visdėlto yra geriausias šios rungties 
Europos istorijoje, pasiektas 25 met
rų baseine.

Sportinę gimnastiką Lietuvoje su
stiprins Kaune atidaryta specializuo
ta jos bazė mergaitėms. Jos treneriu 
yra pakviestas leningradietis A. Sa- 
moškinas. Jieškodamas kandidačių, 
jis aplankė Kauno mokyklas ir vaikų 
darželius. J šią centrinę “Darbo re
zervų” draugijos respublikinės tary
bos moterų gimnastikos sekciją pri
imamos mergaitės nuo šešerių metų 
amžiaus. Panaši sekcija berniukams 
įsteigta Vilniuje. Abiejose sekcijose 
jau treniruojasi apie 200 mergai
čių ir berniukų.

Tarptautinėse plaukikų varžybose 
Čekoslovakijoje dalyvavo sportinin
kai iš Italijos, Švedijos, Jugoslavijos, 
Lenkijos, Sovietų Sąjungos, R. Vo
kietijos ir Čekoslovakijos. Vilnietė 
moksleivė Aiškutė Buzelytė, įjungta 
Sovietų Sąjungos rinktinėn, laimėjo 
dvi pirmąsias vietas plaukimuose 
krūtine: 100 metrų nuplaukė per 1 
min. 14,88 sek., 200 metrų — per 2 
min. 37,50 sek. Ji yra laikoma gra
žią pažangą darančia Linos Kačiušy- 
tės įpėdine. Neseniai įvykusiose So
vietų Sąjungos taurės varžybose A. 
Buzelytė 50 metrų plaukime pageri
no L. Kačiušytei priklausiusį Lietu
vos rekordą 34,51 sek. Naujasis A. 
Buzelytės rekordas yra 34,2 sek. 
Antrąsias vietas plaukimuose nugara 
Čekoslovakijoje išsikovojo kaunietis 
moksleivis Tomas Lagunevičius, 100 
metrų nuplaukęs per 1 min. 00,52 
sek., 200 metrų — per 2 min. 10,27 
sek.

Lietuvos jaunučių stalo teniso pir
menybėse Panevėžyje mergaičių 
čempijone tapo vilnietė A. Laimaitė, 
berniukų čempijonu — kaunietis R. 
Birieta. Mergaičių dvejetą laimėjo 
šiaulietės D. Kleizaitė ir A. Balčiū
naitė, berniukų dvejetą — R. Birieta 
ir vilnietis S. Povilionis, mišrų dve
jetą — kauniečiai A. Balsevičiūtė ir 
S. Kirliauskas. Pagal pasiektus rezul
tatus sudaryta rinktinė, kuri daly
vaus Sovietų Sąjungos pirmenybėse.

• Kurie daugiausia skundžiasi, 
tais daugiausia skundžiamasi (Mat
thew Henry)..

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

Telefonas 489-1543.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb ■>> jb AA JB 
TORONTO LIETUVIŲ Į*ZIKaI/VIM
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------- ■

MOKA:
131/2% už 6 mėn. term, indėlius 
!2}/2% už 1 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėliūs
12 , % už pensijų ir namų planą
13 % speciali taup sąsk.
1014% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

IMA:

15% už asm. paskolas

, v r,P.
14% už mortgičius

__ ________ 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
ir 532-1149 M6P 1A6

FLORIDA
REAL ra

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

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

17 QT A T17 3701 Gulf Bou,evard- st- Petersburg Beach, Fl. 33706 JtllJ i. A 1 JL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toisomi televizijoi, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. 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. Sąjungą

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

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 ,r Janavičiai

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) .ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.) ____
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTS°S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452----- -------------------------------------------------- -—-
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Padėka
ĖKOJAME VISIEMS, kurie dalyvavo mūsų vedy
binio dešimtmečio paminėjime arba prie jo pri

sidėjo: giminėms, rengėjams, draugams ir pažįsta
miems. 'Visuomet prisiminsime malonų jūsų nuošir-

Nuoširdžiai dėkingi —
Anicetas ir Irena Zalagėnai
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A+A 
ANTANUI JAKIMAVIČIUI 

mirus, 
jo dukrai ALVINAI RAMANAUSKIENEI ir jos vyrui 
reiškiame nuoširdžių užuojautų —

E. ir P. Girdvainiai
G. ir A. Slaboševičiai

JAV kongreso rūmų patalpose buvo suruoštas priėmimas kongreso nariams ir senatoriams. Tuo būdu buvo jieškoma 
paramos lietuviams demonstrantams, kuriems grėsė teisminė byla, patenkinamai pasibaigusi. Iš kairės: Asta Ba- 
nionytė-Connor, Danutė Vaičiulaitytė, Charles Dougherty, Jūratė Krokytė-Stirbienė Nuotr. A. Bagdonavičiūtės
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Iškili šalpos vakaronė
A+A

ANTANUI JAKIMAVIČIUI
mirus, jo žmonai ONAI, dukroms REGINAI BRAŽU- 
KIENEI, ALVINAI RAMANAUSKIENEI, ANTONI
JA! PETRULIENEI su šeimomis reiškiame nuoširdžių 
užuojauta —

Elena Jaškus
Monika Žaliauskienė

Pagalba kalinamiems Lietuvos kovotojams, gausūs dalyviai, originali programa

KORĖJUI-SAVANORIUI

A+A
ANTANUI JAKIMAVIČIUI 

mirus,
jo žmona, dukras REGINĄ, ALVINĄ, ANTONIJĄ 
su šeimomis ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame .—

Kazys Kaknevičius
Sūnūs Viktoras ir
Rimantas su šeimomis
Linas

St. Catharines, Ont.
BENDROSE KCCIOSE 1980 m. 

gruodžio 14 d. dalyvavo daug lietu
vių iš viso Niagaros pussiasalio. De
ja, salė permaža, negali visų norin
čių sutalpinti... Vistiek labai gra
žu, kad šio krašto lietuviai turi pro
gos sueiti tą šventą Kūčių vakarą, pa
sidalyti plotkelėmis bei pavergtos tė
vynės ilgesiu. Salė buvo gražiai pa
puošta Prakartėle, eglute, žvakėmis. 
Skautai atliko religinę programą, 
klebonas sukalbėjo maldą ir išreiš
kė labai užtarnautą padėką rengė
jams bei gausiems dalyviams.

DIENRAŠTIS “THE STANDARD” 
išsamiu straipsniu aprašė Pavergtų 
Tautų Organizacijos metinius pietus- 
diskusijas, įvykusias 1980 m. gruo
džio 28 d. “Esquire” viešbučio pa
talpose, dalyvaujant dviem Niagaros 
krašto parlamentarams — Gilbert Pa
rent ir Joe Reid. Dienraštis iškėlė 
G. Parent, liberalo, ir J. Reid, kon
servatoriaus, skirtingas nuomones, 
liečiančias Kanados užsienio politi
ką, gynybą, Sov. Sąjungos pavojų 
Lenkijai. Pažymėjo, kad septynių 
tautybių atstovai, dalyvavę šiose dis
kusijose, stipriau plojo konservato
riui J. Reid už jo griežtesnę liniją 
prieš sovietus. Dienraštis taip pat 
paminėjo mons. F. J. Plutą, kuris 
siūlė priskirti prie federacinės val
džios pavergtų tautų žmones, politi
nius ekspertus, dėstyti Rytų-Vakarų 
santykių raidą mokyklose.

Tai bene pirmas atvejis, kai Pa
vergtų Tautų Organizacijos veikla at
sidūrė šio dienraščio žymiausioje 
vietoje. Kun. Juvenaliui Liaubai ne
galint diskusijose-pietuose dalyvauti 
dėl pamaldų Wellande, maldą sukal

bėjo estų vyskupas W. Raudsepp, ku
rio žinioje yra Amerikos ir Kanados 
estų dvasiniai reikalai.

Šių metų pirmininku rotaciniu bū
du išrinktas vengras Nicolas Mezes, 
buvęs pokarinės Vengrijos parlamen
to narys, o sekretoriumi — lietuvių 
atstovas S. 'šetkus. Nario mokestis 
pernai buvo pakeltas iki $25, ku
riuos yra sumokėjusi ir KLB St. Ca
tharines apylinkės valdyba. Kor.

London, Ontario
GRĮŽO PROF. R. MITALAS. Dr. 

R. Mitalas, Vakarų Ontario univer
siteto atstronomijos profesorius, ne
seniai su žmona grįžo iš Anglijos ir 
pradėjo eiti pareigas. Ten jis buvo 
išvykęs susipažinti su Anglijos ir 
kitų kraštų padaryta pažanga astro
nomijos srityje. Daugiausia savo 
laiko praleido garsiajame Cambridge 
universitete, skaitydamas paskaitas 
apie Kanadoje pasiektus laimėjimus, 
o taip pat klausydamas kitų paskai
tų, skaitomų Anglijos ir iš kitų kraš
tų atvykusių astronomų bei kitų sri
čių žinovų. Anglijoje jis su žmona 
išbuvo vienerius metus ir savo ke
lione (iš mokslinės pusės) yra la
bai patenkintas. J Cambridge uni
versitetą kasmet suvažiuoja nemaža 
garsių pasaulio mokslininkų. Gera 
proga pasikeisti pioksliniais patyri
mais. Tarp ju buvo ir du iš .Kinijos.

D. E.

Jau seniau mesta mintis 
spaudoje telkti pagalbą kalina
miems Lietuvos kovotojams bei 
jų šeimoms rado jautrų atgarsį 
Toronto lietuvių katalikių mo
terų organizacijose. KLK Mo
terų Dr-jos Lietuvos Kankinių 
par. skyrius paskelbė vajų lė
šoms telkti ir jau surinko nema
žą sumą. Prisikėlimo skyrius 
surengė šalpos vakaronę. Dar 
numatytas visų trijų Toronto 
lietuvių parapijų moterų drau
gijų rengiamas koncertas tam 
pačiam tikslui.

Sausio 11 d. Prisikėlimo sa
lėje įvyko tos parapijos kat. mo
terų draugijos surengta orįgi- 
nali vakaronė, kurion susirin
ko apie 500 dalyvių. Visi, susė
dę prie dailiai uždengtų stalų, 
laukė programos pradžios. Ją 
pradėjo scenos prieblandoje 
“Volungės” choras, diriguoja
mas muz. D. Viskontienės. Po 
skyriaus pirmininkės B. Bire- 
tienės įvadinio žodžio scenoje 
pasirodė iš Niujorko atvykęs 
kun. K. Pugevičius, Religinės 
LK Šalpos reikalų vedėjas, ku
ris paskaitė iš “LKB Kronikos” 
ilgamečio kalinio Paulaičio laiš
ką ir dialoginiu būdu sukalbėjo 
maldą už kalinius.

Pagrindinė vakaro programos 
dalis teko rašytojai B. Pūkele- 
vičiūtei, kanadietei, gyvenan
čiai Čikagoje. Ji pasirodė sce
noje apsirengusi tautiniais dra
bužiais su paruoštu rankraščiu. 
Virš jos galvos pritvirtinti prie 
scenos užuolaidų ryškiai bylojo 
dideli trijų kovotojų portretai 
— Onos Lukauskaitės-Poškie- 
nės, Vlado Lapienio ir Juliaus 
Sasnausko, kurie atstovavo vi
siems persekiojomiems Lietu
vos kovotojams — moterims, 
vyrams ir jaunimui B. Pūkelevi- 
čiūtė savo poetiniu talentu at
skleidė lietuvių tautos Golgotą 
nuo 1941 m. iki šių dienų. Jaut
riu žodžiu ji trijose dalyse epiš
kai apžvelgė dabarties kelią, 
vesdama juo gausius klausovus. 
Tarp atskirų jos poetinės pynės 
dalių “Volungės” choras atliko 
patriotinės nuotaikos dainų. 
Vietomis, deklamuojant rašyto
jai savo kūrybos ištraukas, įsi
jungė kanklių muzika ir varpai 
(iš juostelės). Visa tai sudarė 
vientisą mistišką nuotaiką, ku- 

■ rios centre buvo pavergta Lie
tuva. Prie tos nuotaikos derino
si ir “Volungė”, ir jos akompa-

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

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

BARAUSKAS LTD., REALTOR
t ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

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

staigos (4 16) 233-3323

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

niatorius P. Vytas. Pasibaigus 
šiai programos daliai, sustoję 
klausovai ilgai pldjo, atsidėko
dami už tokią gaivinančią pro
gramą.

Padėkos žodį tarė skyriaus 
pirm. B. Biretienė, o dr. J. 
Cuplinskienė apdovanojo spe
cialiomis juostomis (su įrašu 
“Šalpos vakaronė”), išaustomis 
K. Poškienės, B. Pūkelevičiū- 
tę, D. Viskontienę ir kun. K. 
Pugevičių.

Gausūs dalyviai, atsigaivinę 
ppetiniu žodžiu ir lyriškomis 
dainomis apie Lietuvą, vaišino
si moterų paruoštais skanėstais 
ir kava. Visa armija moterų 
sklandžiai aptarnavo stalus, ku
rių svečiai Lietuvos kovotojų-

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

te leidžiamas brazilų laikraštis 
“O Globo” P. E. Trudeau apsi
lankymą iš anksto' sutiko kaip 
nereikšmingą Brazilijos ir Ka
nados vyriausybių pasitarimą. 
Esą pagalba neturtingoms ša
lims jau seniai esanti išstudi
juota ir jos negalima įgyven
dinti be naujų sprendimų, ku
rie greičiausiai nebus pasiūlyti. 
Išsamesnis šiuo klausimu pasi
tarimas greičiausiai teįvyks su 
Meksikos prez. J. Portillu, ku
ris ruošiasi minėtai 30 valsty
bių konferencijai šį pavasarį. 
Opozicinių Kanados partijų va
dai į min. pirmininko P. E. Tru
deau kelionę žiūri skeptiškai. 
Jiem atrodo, kad pačioje Kana
doje šiuo metu yra svarbesnių 
problemų už paramą Trečiajam 
pasauliui. Dėl atostogų ir ke
lionės P. E. Trudeau prarado 
susitikimą su būsimu JAV prez. 
R. Reaganu sausio 5 d. Pirmuo
sius savo pasitarimus užsienyje 
R. Reaganas pradėjo su Meksi
kos prez. J. L. Portillu.

Sekantį rudenį Toronte bus 
atidarytas Tarptautinės Amnes
tijos centras gydyti kalintiems 
ir kankintiems politiniams kali
niams, kurie dabar yra pasiekę 
laisvąjį pasaulį. Dėl jų patirtų 
kančių jiems dažnai reikia psi
chiatrinės pagalbos, kurią žada 
parūpinti torontiečiai gydytojai. 
Pranešimą apie centro steigimą 
padarė Tarptautinės Amnesti
jos atstovė G. Cowgill. Kanado
je tokių pagalbos reikalingų au
kų yra apie 300, daugiausia iš 
P. Amerikos, ir didžioji jų da
lis gyvena Toronte.

Streiku grasinusi keleivių pa
lydovų unija lėktuvuose 76% 
balsų patvirtino pasiūlytą atly
ginimų padidinimą 28% pęr 26 
mėnesius. Metinis- ligšiolinis jų 
atlyginimas buvo apie $16.700. 
Savo skundus staiga iškėlė val
dinėje Ontario provincijos tar
nyboje esantys lakūnai. Viduti
nis metinis jų atlyginimas esąs 
tik $20.000, kai tuo tarpu Kve
beke ir Man'ioboje tokie lakū
nai gauna dvigubai daugiau. Jų 
skundams pritaria Ontario gam
tos turtų min. J. Auldas, kurio 
ministerijai daugiausia priklau
so minėtieji lakūnai. Kaltė ten
ka unijai, apimančiai daūgelį 
valdinių tarnautojų. Ką ji iš- 
kovoja garažų mechanikams, 
keltuvų operatoriams, tas ten
ka ir lakūnams, nes lakūnai ne
turi atskiros savo unijos.

kalinių bei jų šeimų pagalbai 
sudėjo gana stambią pinigų su
mą (ji bus paskelbta vėliau). -

Tai buvo originalus renginys, 
išvengęs įprasto šablono. Šį sy
kį nereikėjo nė pranešėjos —.. 
programa savaime plaukė 
sklandžiai, turiningai ir smigo į 
visų širdis. Panašios programos 
reikėtų Vasario 16 minėjimuo
se, kuriuose pasigendama šir
dies, originalumo ir gyvo turi
ningumo. Šiuo renginiu KLK 
Moterų Dr-jos Toronto Prisikė
limo skyrius parodė naują ini
ciatyvą, kurios realizavime ypač 
pasižymėjo dr. J. Cuplinskienė, 
B. Biretienė, dr. M. Uleckienė 
ir kitos, kurių rengėjų sąraše 
buvo apie 150. D. .

įvykiai
Studiją mokytojų trūkumo 

klausimu paruošė Kalgario uni
versiteto prof. G. Lokenas, Jo 
surinktais duomenimis, pastara
jame dešimtmetyje Alberta kas
met įsiveždavo apie 150 moky
tojų iš JAV, netgi N. Zelandi
jos ir Australijos, nors Ontario 
provincijoje yra sparčiai au
gantis mokytojų perteklius. Mo
kytojų taip pat jieško ir Britų 
Kolumbija. Problemą sudaro 
kanadiečių mokytojų nenoras 
dirbti tų dviejų provincijų šiau
rinės srities mokyklose. Tokio 
darbo betgi nesibaido ir jo ne
vengia • amerikiečiai. Kanadie
čiai mokytojai, netekę darbo, jį 
stengiasi gauti įmonių adminis
tracijų atsakingesnėše pareigo
se.

Automobilių draudos bendro
vės nuo š.m. sausio 1 d. žada 
pabranginti savo paslaugas. Ka
dangi daug išlaidų pareikalauja 
nelaimėse aplaužytų automobi
lių pataisymas, pagrindinį dė
mesį žadama kreipti ne į vai
ruotojus, o į statistinius auto
mobilių duomenis. Draudos 
įmokos bus padidintos savinin
kams tų automobilių, kurie ne
laimėse susilaukia didesnio ap- 
gadinimo ir kurių remontas kai
nuoja daugiau dolerių. Šio su
manymo įgyvendinimas parei- 
laus daugiau laiko, kol automo
biliai šiuo atžvilgiu bus suskirs
tyti į atitinkamas grupes.

Šypsenos
Teisme

Teisėjas klausia liudytoją:
— Ar tiesa, kad kaltinamasis 

labai nedorai gyveno?
— Deja, teisybė, pone teisė

jau. — Aš jį sutikdavau tokiuo
se lokaluose, kur man būtų gėda 
užeiti.

Linksmi potvarkiai
Portlande negalima viešose 

poilsio vietose važinėtis ratu
kais.

Kentucky moterys negali pa
sirodyti keliuose maudymosi 
kostiumuose, jei jos nesineša 
lazdų.

Kansas valstijoje negalima 
sekmadieniais valgyti gyvačių.

North Carolinoj negalima 
drambliais arti žemės.

• šypsena mažiau kainuoja, 
negu elektra ir teikia daugiau 
šviesos. (A. Cronin)

Parinko Pr. Alšėnas

Kapinių informacija
šv. Jono lietuvių kapinių ko

misija džiaugiasi, kad kapinių 
aptvėrimo vajus vyksta sėkmin
gai. Ligi šiol suaukota apie $18.- 
000. Aukos plaukė ne tik iš To-‘ 
ronto lietuvių, bet ir iš Hamilto
no, Montrealio ir kitų vietovių, 
net iš JAV. Aukotojų skaičius 
siekia 250 asmenų.

Praėjusių metų kainomis ap
tvėrimas kainuotų apie $37.000. 
Aptvėrimo darbai bus pradėti 
šį pavasarį. Todėl komisija ma
loniai kreipiasi į tuos, kurių ar-^ 
tiemieji ilsisi lietuvių kapinėse, 
ir į visus lietuvius, kuriems rūpi 
savo kapinės, nedelsti su auko
mis, kad pavasarį pradėtą darbą 
būtų galima užbaigti. Tam rei
kia surinkti dar bent $19.000.

Patirta, kad velionis klebo
nas kun. P. Ažubalis buvo pa
žadėjęs kapavietes kaikuriems 
asmenims. Tačiau pinigai nebu
vo sumokėti ir formaliai nesu
tvarkyti. Todėl komisija prašo, 
kad iki ^1981 gegužės 1 d. tokie 
asmenys už kapavietes užsimo
kėtų ir atitinkamus formalumus 
su kapinių administracija su
tvarkytų. Tuo reikalu prašoma 
kreiptis į kapinių administrato
rius Juozą Jasinevičių arba 
Praną Ališauską.

Taip pat prašoma atsiliepti ir 
tuos asmenis, kurie yra nusipir
kę kapavietes, bet jose dar nie
kas nepelaidotas. Reikia kapi
nių administracijai atsiųsti kar
tu su vardu, pavarde ir adresu 
kapavietės (sklypo) eilės ir sek
cijos numerius, kad būtų gali
ma patikrinti, ar nėra kartais 
per klaidą kas nors ten jau pa
laidotas. Kapinių komisija sten
giasi kaip galint greičiau išly
ginti netikslumus ir todėl prašo 
būtinai iki š.m. gegužės 1 d. at
siliepti.

Pavasarį numatoma laidoji
mui paruošti naujų 1350 vietų.

■Kapinių reikalui rašyti šiuo 
adresu: šv. Jono lietuvių kapi
nių komisija, 494 Isabella Ave;, 
Mississauga, Ont. L5B 2G2.

Inf.

Smith Monument Company 
Ltd., 349 Weston Rd. tel. (769- 
0674) vedėjas Douglas K. King, 
kuris patarnavo lietuviams sta
tant paminklus anksčiau ir ku
ris mielai nori patarnauti atei
tyje, atsiuntė šv. Jono lietuvių 
kapinių aptvėrimo vajui $100 
auką.

Apie Madrido konferenciją 
buvo nemažai rašyta ir “T. Ži
buriuose”. Netylėjo ir komunis
tinė ępauda. “Laisvė”, išeinanti 
Brooklyne ir skelbianti nelais
vę, paskyrė vedamąjį 1980.XII. 
19 tai konferencijai. Jame puo
la ypač JAV delegaciją ir bal- 
tiečius, kurie buvo nuvykę į 
Madridą. Ten rašoma:

Kelia nuostabą tai, kad dešiniųjų 
“komitetų”, “tarybų” ir kitokių sam
būrių atstovai sugebėjo ne tik nu
vykti į Ispanijos sostinę, bet ir ten 
gauti komfortą savo abejotinai veik
lai. Daugiausia jie šūkauja susirin
kę į Castelana viešbutį, kur įsimetė 
lyg širšynas “baltų veiklos centras”. 
Tikrumoje gi ta “veikla” neturi nie
ko bendro su pačia Madrido konfe
rencija. Atvirkščiai — tie šūkauto- 
jai neriasi iš kailio, stengdamiesi 
užgožti šį svarbų tarptautinį susiti
kimą įvairiais “kaltinimais”. Ypač 
akiplėšiškai elgiasi vadinamo visuo
meninio J. A. V-bių komiteto Helsin
kio susitarimams vykdyti Madrido 
skyriaus direktorius Bruce Allen 
Kieman, iš Vakarų Vokietijos atsi
radęs latvių informacijos biuro ve
dėjas Julius Kadelis, keletas lietu
viškų landukų — K. Bobelis, X. Šid
lauskas, M. Rudienė. Jie įkyriai pir
šo delegacijų nariams "medžiagą” 
apie žmogaus teisių “pažeidimus” 
Rytų Europos šalyse, organizavo 
“apvalaus stalo” konferencijas.

Optical Studio 
OPTIKAS 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).

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas st. W., Telefonai:
suite 303
Toronto, Ontario įstaigos (416) 537-2643
(Itan^pas Bloor ir Dundas St.) namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Tolefonaii
S’į"°y įstaigos (416) 231-4138I oronro, (jnrario
M8X1C5 namų 249-2637

w gDRESHER s;ate

Dvi insuranceRESHER-JjARAUSKAS agency

Y I II Į S AS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURAHCl * Namų — Gyvybės
* Automobilių

----------------------------* Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK Moterų Dr-jos Lietuvos — Pamokslus per visas Mišias pra-

MONTREAL

Kankinių par. skyrius tęsia šalpos va
jų Lietuvos kovotojams-kaliniams 
bei jų šeimoms paremti. Per du sek
madienius surinkta apie $500.

— Parapijos choro koncertas įvyks 
sausio 24, šeštadienį, 7 v .v., Anapilio 
salėje. Choras rengia specialų reper
tuarą. Bilietai gaunami sekmadie
niais po pamaldų parapijos salėje.

— Parapijos skoloms mokėti auko
jo $250: P. Karaliūnas; $100: J. Dič- 
petris, H. Lapas, V. Ivanauskas; $60: 
Algirdas Kaminskas; $50: S. M. 
Kniukšta; $40: E. V. Smilgiai. Re
liginei Lietuvos šalpai paaukojo $50 
V. ir K. Stankai.

— Kapinių aptvėrimui aukojo $100: 
Z. Tumosa, X.Y., Pr. ir Z. Linkevi
čiai, Alf., Lukošius, Douglas K. King; 
$50: M. Jurkšienė, A. Z. Stančikai, K. 
Stulpinas; $25: Jurgis Strazdas.

— Sutvirtinimo sakramentai įsi
registravo 9 jaunuoliai. Netrukus bus 
pradėtos paruošimo pamokos.

— Mišios sekmadienį, sausio 18 
d., 10 v.r. — už a.a. Anastazija Sče- 
pavičienę, 11 v.r. — Jurkšų šeimos 
intencija.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šiuo pirmadieniu vėl prasideda 

choro repeticijos.
— Konfirmandų pamokos — tre

čiadieniais, 5 v.p.p.
— Si sekmadienį per pamaldas 

9.45 v.r. bus renkamos aukos Vasario 
16 gimnazijai ir tris sekmadienius iš 
eilės vietnamiečių šeimai.

— Norint išlaikyti lietuvišką pa
rapiją, reikėtų atkreipti didesnį dė
mesį į pamaldų lankymą.

Lietuvių Namų žinios
— Sausio 18, sekmadienį, 3 v.p.p., 

LN posėdžių kambaryje šaukiamas 
Toronto Lietuvių Filatelistų Draugi
jos susirinkimas. Bus svarstomi 
“Lithpex IV" parodos reikalai ir re
gistruojami rodiniai. Toronto draugi
ja kviečia Hamiltono, Londono, 
Montrealio, Otavos ir JAV lietuvių 
filatelistus užsiregistruoti ir daly
vauti šioje parodoje, kuri rengiama 
balandžio 11 ir 12 d.d. Lietuvių Na
muose. Informacijų ir registracijos 
reikalais rašyti draugijos sekretoriui: 
K. Kaminskas, 25 Norma Cres., To
ronto, Ont. M6P 3G9.

— LN visuomeninės veiklos ko
mitetas sausio 6 d. posėdyje svarstė 
Užgavėnių karnavalo renginio rei
kalus. Nutarta karnavalą rengti š.m. 
vasario 28 d., šeštadienį, LN Kara
liaus Mindaugo ir Karalienės Mortos 
salėse. Bus dvi dalys. Pirmoji dalis
— Užgavėnių popietė nuo 3.30 iki 
6.30 v.v. vaikams ir jų tėveliams bei 
svečiams, kurios metu bus atlieka
ma vaikų programa, veiks organiza
cijų paviljonai su Užgavėnių skanės
tais ir gėrimais. Antroji dalis — kau
kių vakaras 7 v.v. Programą atliks 
vyresnių grupių vienetai, vyks šo
kiai, veiks baras, bufetas, bus įvairi 
loterija, už maskaradinius drabu
žius ir kaukes paskirtos premijos: 
I — $100, II — $75, III — $50 ir IV
— $25. Užgavėnių karnavale daly
vaus 10 organizacijų, kurios įrengs 
paviljonus ir atliks meninę progra
mą.

— Vasario 3, antradienį, 7.30 v.v., 
LN posėdžių kambaryje šaukiamas 
LN visuomeninės veiklos komiteto ir 
organizacijų atstovų pasitarimas Už
gavėnių karnavalo reikalams aptarti.

— Visuomeninės organizacijos, ku
rios 1981 m. planuoja nuomoti LN 
sales savo renginiams, kviečiamos 
nedelsiant užsiregistruoti raštinėje, 
nes jų pareikalavimas šiais metais 
yra padidėjęs.

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

IŠNUOMOJAMAS arti Prisikėlimo 
šventovės butas iš 4 kambarių ir 
prausyklos. Skambinti tel. 537-4329 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENfi. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir 1.1. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam- 
b'nti 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 

ėjusį sekmadienį sakė kun. K. Puge- 
vičius iš JAV.

— Parapijos choras repetuoja ket
virtadieniais, 7.30 v.v., muzikos stu
dijoje. Šiais metais choras giedos ir 
per 10 v. Mišias kartą į mėnesį. To
ronto dainos vienetas "Volungė" gie
dos mūsų šventovėje taipgi per 10 v. 
Mišias kiekvieną pirmą mėnesio sek
madienį.

— Parapijai aukojo: J. Dičpetris 
$100, P. P. Remeikos $50, M. Jasio- 
nytė $50, P. Jakubauskas $25, E. Ci- 
žikienė $25, Iz. Stasiulienė $20.

— Parapijos tarybos labdaros sek
cija, kurios pirm, yra dr. J. čuplins- 
kienė, yra išsiuntusi visą eilę siun
tinių lietuviams, gyvenantiems Len
kijoj. Gavo daug jautrių padėkos laiš
kų su prašymu padėti ir toliau.

— Aukų pakvitavimai už 1980 me
tus ruošiami ir greitu laiku bus iš
siuntinėti visiems aukotojams. Jei 
kas yra pakeitęs adresą, prašom pra
nešti parapijos raštinei.

— Parapijos biblioteka ir knygų 
kioskas veikia sekmadieniais įprasta 
tvarka.

— KLK Moterų parapijos skyriaus 
metinis susirinkimas ir naujos val
dybos rinkimai — sausio 25, sek
madienį, po 11-30 v. Mišių Parodų 
salėje.

— Šventėms praėjus vėl pradėtas 
parapijiečių lankymas iš anksto su
sitarus.

— Parapijos pensininkų būrelis sa
vo pobūvius rengia trečiadieniais 
nuo 11 v.r. savo patalpose.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Vin
centą Rumbauską. užpr. P. Skabliaus- 
kas, 9 v. už Stasį Vaitiekūną, užpr. 
B. Vaitiekūnienė, 10 v. už Stasį Vai
tiekūną, užpr. B. Vaitiekūnienė, 11.30 
už parapiją, 7 v.v. už Oną Medelienę, 
užpr. O. Juodišienė.

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija ir KLB apylinkės val
dyba sausio 18 d. daro rinkliavą 
prie visų trijų lietuvių švento
vių ir Lietuvių Namuose. Pra
šomi tautiečiai nepagailėti au
kų tai vienintelei išeivijoj lietu
viu gimnazijai išlaikyti.

Metinis SLA 236 kuopos na-* 
rių susirinkimas šaukiamas 
1981 m. sausio 18, sekmadienį, 
1 v.p.p., Toronto Lietuvių Na
muose. Bus pranešimas iš cent
ro ir valdybos rinkimai. Daly
vaukime visi. Valdyba

Vyresniojo Amžiaus Žmonių 
Organizacijos sudarytas lietu
viškos televizijos valandėlės ko
mitetas praneša, kad pradeda
ma lietuviška televizijos progra
ma. Pirmoji valandėlė bus ma
toma per Maclein-Hunter ir 
Graham kabelio stoties 10 ka
nalą sausio 19, pirmadienį, 1 v. 
p. p., antroji — sausio 23, penk
tadienį, 9 v. ryto. Vėliau tiki
masi turėti pastovią savaitės 
dieną ir patogesniu laiku.

KLJS žiemos karnavalas. Vi
sas jaunimas kviečiamas daly
vauti sausio 23, penktadienį, 
7.30 v. v., čiuožimo iškyloje 
High Park čiuožykloje. Sausio 
24, šeštadienį, 12 v., bus įvai
rūs žaidimai High Parko aikš
tėje prie baseino. Bus tarpmies
tinės futbolo rungtynės, “tob- 
bogan” rogių lenktynės, sniego 
karas ir pan. Jei yra asmenų 
norinčių sudaryti torontiškių 
futbolo Komandą, prašome 
skambinti Laimai Beržinytei 
621-9582 arba Rūtai Girdaus- 
kaitei 536-4537.

Tautinių šokių grupės “Atža
lynas” šokėjų tėvų metinis su
sirinkimas šaukiamas sausio 25, 
sekmadienį, 2 v. p. p., Toronto 
Lietuvių Namuose. Bus parei
gūnų pranešimai ir naujos val
dybos rinkimai. Visi tėvai kvie
čiami dalyvauti ir tuo paskatin
ti jaunimo veiklą.

Artėja metinis “Tėviškės Ži
burių” spaudos balius — balan
džio 25, Atvelykio šeštadienį, 
Anapilio salėje. Laikraščio dar
buotėje tai reikšmingas rengi
nys, kurin yra kviečiami visi 
tautiečiai, kuriems rūpi lietu
viškos spaudos išlaikymas. Į šį 
tradicinį spaudos balių papras
tai susirenka tautiečiai iš įvai
rių vietovių ir sudaro jaukią 
nuotaiką.

Metinio “T. žiburių” spaudos 
baliaus loterijai dail. H. Zmui- 
dzinienė atsiuntė savo kūrybos 
paveikslą. Dėkojame už dovaną 
ir tikimės kitų dailininkų dėme
sio šiai loterijai.

Kredito kooperatyvas “Para
ma” išleido didoko formato 
1981 m. sieninį kalendorių su 
V. Pranaičio nuotrauka — mon
tažu, vaizduojančiu Lietuvos pi
nigus — popierinius ir metali
nius.
K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas “ TAURAS” * 
maloniai kviečia j

frtSŽ I:(iILL1t
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. Drecherj tel. 233-3334. Klubo valdyba

KLB Toronto apylinkės valdyba 
kviečia į\ 

Vilniaus 
KARALAITĖS BALIŲ 

šeštadienį, vasario 14d., 
Karaliaus Mindaugo Menėje. Lietuvių Namuose 

Pradžia 7 v
^Suaugusiems. $10.00 

s ir
$8.50

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto — sekmadieniais po pamaldų 
Prisikėlimo parapijoj. Anapilyje. Lietuvių 
Namuose, o šiokiadieniais pas L. Kuliavienę 
236-1048.

ir kitom dovanom
Šilta vakarienė.

Išrinkta karalaitė 
bus premijuota
stipendija mokslui

Radijo programa “Tėvynės 
prisiminimai” sausio 10 d. Pri
sikėlimo par. salėje paminėjo 
savo 30 metų veiklos sukaktį 
specialiu vakaru, kuriame daly
vavo apie 250 programos klau
sytojų ir bičiuliu. Programą 
pradėjo pats jos vedėjas J. R. Si
manavičius ir pranešėju pakvie
tė KLB kultūros komisijos 
nirm. inž. J. V. Danį iš Otavos. 
Pirmasis sveikinimo žodį tarė 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
žtnuidzinas, pabrėždamas ra
dijo programos svarbą lietuviš
kajam .Toronto ir jo apylinkių 
gyvenimui. Padėkos bei įverti
nimo žodį tarė KLB krašto val
dybos pirm. adv. J. Kuraitė, 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos pirm. R. Jonaitienė. Religi
nės LK Šalpos reikalų vedėjas 
kun. K. Pugevičius iš Niujorko 
ir “TŽ” red. kun. Pr. Gaida. 
Apžvalginio pobūdžio kalbą pa
sakė inž. J. V. Danys. Raštu 
sveikino Hamiltono “Aukuras”

Kanados Lietuvių Jaunimo Sęjunga rengia

ŽIEMOS KARNAVALO

paruošta J. Bubulienes.
šokiai. įdomi programa

ir SLA 236 k. Visiems dėkojo 
“TP” vedėjas J. R. Simanavi
čius, kviesdamas tautiečius į 
talką, kad programa ateityje 
galėtu būti turtingesnė bei įvai
resnė. (“TP” programa girdima 
iš CHIN stoties FM 101 banga 
kiekvieną sekmadienį 1.30 v. p. 
p.). Koncertinę programą atliko 
talentingas akordeonistas Leo
nardas Turnevičius iš Stoney 
Creek. Ont., laimėjęs net kele
tą prizu tarptautiniuose konkur
suose. Jis tikrai meistriškai pa
grojo keletą lietuviškų melodi
jų ir perėjo į tarptautinius da
lykus, kuriuose ir parodė neeili
nius sugebėjimus. Po meninės 
nrogramos iškilmės dalyviai vai
šinosi bufeto gėrybėmis ir šoko, 
orkestro muzikos lydimi.

Laiškuose iš okupuotos Lietu
vos būna užuominų apie lietu
vių ėmimą sovietų kariuomenėn 
ir siuntimą jų į tolimus rytus. 
Ypač daug lietuvių buvo paim
ta 1980 m. balandžio mėnesį. 

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

sausio 24, 
šeštadienį, 
Toronto 
Lietuvių 
Namų 
Vytauto 
Didžiojo 
menėje 
Pradžia — 8 v.v.
“Good Time Boys 
orkestras, 
bufetas, 
staigmenos

Visi kviečiami!

Pvz. vienos šeimos jaunuolis bu
vo paimtas minėtą balandžio 
mėnesį, apmokytas Latvijoje ir 
rudeni išsiųstas į Vladivostoką.

“T. Žiburiams” aukojo $25: 
Vlado Pūtvio šaulių kuopa To
ronte; S20; Hamiltono Lietuvių 
Zūklautojų ir Medžiotojų klu
bas “Giedraitis”. A. a. Antano 
Jakimavičiaus atminimui “T. 
Žiburiams” paaukojo po $20 A. 
ir D. Zakarevičiai ir Ona De- 
mentavičienė. Savo dukros 
Aldono s-Saulės Michelevi- 
čienės mirties metinių atmini
mui Stefa Vaitkūnienė “T. Ži
buriams” paaukojo $10.

Knygos formato 1981 metų 
kalendorių išleido Prisikėlimo 
parapijos ekonominė sekcija. 
Tai jau septintas iš eilės kalen
dorius. paruoštas Stasio Praka- 
kapo. Jame yra daug skelbimų, 
informacinių įvairybių, eilėraš
čių, įvairių rašinių, paimtų iš 
lietuviškų laikraščių.

Geras atkirtis. Henrikas Nagys 
"Akiračių" 1980 m. 10 numeryje pa
rašė gerą atkirtį to mėnraščio redak
toriui (db) — Donatui Bielskui, ku
ris "Akiračių” 1980 m. 8 numeryje 
išspausdino užgaulų rašinį apie Ka
nados lietuvius, pasisakiusius už Ka
nados vienybę ir dalyvavusius de
monstracijoje Toronte. H. Nagys ra
šo: "čia gerb. (db) Toronte demons
travusius (už vieningą Kanadą) lie
tuvius kanadiečius pavadino lioka
jais, nes, pagal jo savotišką logiką, 
SSSR ir caristinė Rusija esančios 
panašios į dabartinę Kanadą. Gi mes, 
kanadiečiai lietuviai, norį išlaikyti 
Kanadą nesuskaldytą, esą lyg tie žy-
dai, kurie Į940 m. sutiko įžygiuojan
čią Raudonąją armiją. Ir mes esą 
plakėmės prie ‘galingiausių ponų, 
valdžiusių Kanadą . . . būtent, 'ang
lų’. (. . .) Gal mes šiek tiek daugiau 
žinome apie Quebec’o separatistus, 
jų tikslus ir jų tikrąjį veidą? (. . .) 
Jeigu norėtumėte objektyviau apie 
Quebec’o separatistus ką nors sužino
ti, gal būtų verta vieton užgaulioji
mų pasiklausti kitų arba atvykti pas 
mus ir pagyventi keliolika metų. 
Trumpai galėčiau pasakyti tiek: jei 
Lietuva turėtų visas tas teises ir pri-

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545IF?! Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. t. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

. —_ — CTŪNTREfiLIŪ ĮJETUUJU 
UIZ1±1 HREDJTO ljmjjfi
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas 6% Asmenines nuo 15.75%
Taupomąsias s-tas 12% Nekiln. turto nuo 15%
Pensijų planas 10.5% Čekių kredito 18%
Term. ind. 1 m. 13% Invcstacines nuo 15.75%

Duoda nemokamą gyvybės draudq Nemokoma gyvybės drauda Iki
iki $2,000 už ta u p. s-tos sumai. $10,000 už paskolos sumą.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

OPTOMETRISTAS
Dr. Renis J. Lapienis

Nauja įstaiga
Veikia pirmadieniais: 

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

Tel. 248-9722
Talkininkas (Associate) 

B. S. Winter, O.D.

Popiežiaus žymenys — ordi
nai. kryžiai, medaliai buvo įteik
ti 39 asmenim Sv. Mykolo ka
tedroje š.m. sausio 8 d., 7.30 v. 
v. Apeigos truko pusantros va
landos. Dalyvavo apie 12 00 
žmonių. Katedros klebonas kun. 
K. M. Robitaille buvo pakeltas 
į prelatus’ o žymenys buvo 
įteikti vien pasauliečiams. Kar
dinolas G. E. Carteris ta proga 
pasakė pamokslą, išryškinda
mas žymenų reikšmę. Jie esą 
skiriami |iems, kurie savo veik
la yra užsitarnavę specialaus 
įvertinimo. Gavėjų eilėse buvo 
Augščiausio Ontario teismo 
pirm. G. T. Evans, buvęs Onta
rio kelių tarybos pirm. E. J. 
Shoniker, Latvijos konsulas dr. 
E. Upenieks ir kt. Vieni gavo 
Sv. Gregoriaus, kiti Sv. Silvest
ro ordinus, treti “Pro Ecclesia 
et Pontifice” kryžius, ketvirti 
“Bene Merenti” medalius. Dr. 
J. Sungaila gavo “Pro Ecclesia 
et Pontifice” kryžių (taip pat ir 
dr. E. Upenieks), dr. O. Gustai
nienė — “Bene Merenti” meda
lį. Dr. J. Sungaila yra buvęs Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku (dabar — garbės 
teismo pirmininkas), Kanados 
Lietuvių Katalikų Centro pirmi
ninku (10 metų), parėmęs ne
vieną didesnio masto renginį 
savo lėšomis. Dr. O Gustainie
nė yra ilgametė Kanados Lietu
vių Katalikių Moterų Draugijos 
centro valdybos pirmininkė, To
ronto moksleivių ateitininkų 
veiklos koordinatorė. Po žyme
nų įteikimo jiedviem buvo su
ruoštas priėmimas Prisikėlimo 
par. patalpose, kur dalyvavo 
apie 50 asmenų.

“Europos Lietuvis”, savait
raštis, spausdinamas Britanijos 

vilegijas, kuriomis naudojasi šian
dien Quebec’o provincija, galėtume 
ramiausiai jau ryt grįžti savo kraštan 
ir gyventi be rūpesčio. Gal gi pasido
mėkite geriau savo pačių pbrtorikie- 
čių priespauda, meksikiečių išnaudo
jimu, tų pačių prancūzų beveik visiš
ku sunaikinimu Luizianoje ir t.t., t.y. 
neteisybėmis jūsų respublikoje, o ta
da gal ir Kanados konfederacija atro
dys kitokia ir jūs apsieisite be (db)- 
istų diletantiškų išsišokimų/

Atsakydamas D. Bielskus tame pa
čiame "Akiračių” nr. siūlo H. Nagiui 
pasiskaityti kvebekiečio rašytojo ro
maną “Pays perdu et retrouve”. Esą
jis atskleidžia savo krašto kultūrines 
aspiracijas. Iš to atsakymo matyti, 
kad jo autorius, gyvenąs Čikagoje, 
remiasi ne tikrove, kurią montrealie- 
čiai ir kiti kanadiečiai gerai pažįsta, 
o romanisto vaizduojamu gyvenimu. 
Koks žinojimas, tokios ir (db) išva
dos. Pagaliau kaip ten beūtų, (db) 
neturėtų įžeidinėti kanadiečių lietu
vių, vadindamas juos "liokajais”, ir 
turėtų apvalyti savo mėnraštį nuo 
tokių "perlų” kaip "Kunigas Yla 
meluoja" ir pan. Taip, “Le style 
c’est l'homme”. K.

Kitomis dienomis: 
Sherway Gardens Mall 

25 The West Mall
Toronto, Ontario

Tel. 621-5050 
Talkininkas (Associate) 

J. S. Pollock, O.D.

Londone, 1981 m. 1 nr. išspaus
dino J. Kuzmickio straipsnį 
“Rožės ir dygliai”, kuriame ra
šoma apie torontietį skulptorių 
Jokūbą Dagį ir jo parašytas 
knygas.

PLB pirm. inž. V. Kamantas 
atsiųstame atviruke iš Austra
lijos rašo, Australijos Lietuvių 
Dienos Adelaidėje buvo sėk- 
mingos ir įspūdingos, paminėta 
ALB 30 metų sukaktis. Nauju 
ALB pirmininku išrinktas Al
binas Pocius iš Melburno.

Sol. S. žiemelytė yra įrekor- 
davusi visą eilę giesmių, dainų, 
operų arijų specialioje rekordą- 
vimo studijoje. Iš atrinktų daly
kų bus išleista plokštelė. Tam 
reikia lėšų, kurių dalį jau sudė
jo solistės rėmėjai. Pastaruoju 
metu aukojo $500 Jonas ir Olė 
Petrauskai, $200 J. B. Strazdai, 
$20 J. E. Nešukaičiai. Galintie
ji paremti minėtos plokštelės 
išleidimą prašomi kreiptis į yi- 
dą Paškovičienę (18 Idyllwood 
Cres., Toronto, Ont. M6P 3G4) 
tel. 766-7984.

AČIŪ VISIEMS
Reiškiu nuoširdžią padėką lankiu

siems mane ligoninėje bei linkėju
siems sveikatos raštu, telefonu ir 
įteikusiems dovanas: Tėvam pranciš
konam, seselėm, V. Dubickienei iš 
JAV, B. Daugvilai, J. O. Gataveckam, 
A. M. Gorkūnam iš Dundas, Ont., 
O. Guobienei, A. O. Gurgzdžiam iš 
Hamiltono, A. Galinaičiui, V. H. 
Gumauskam, A. O. Hagendorn, E. 
Hagedom, F. E. Hagedorham, B. C. 
Johnston, S. A. Kavaliauskam, H. O. 
Kybartam, V. Knyvaitei, A. Pavilio
niui, A. P. Poškam, A. Radu, J. D. 
Trečiokam iš Kitchenerio, M. Veger- 
taitei iš Hamiltono, B. M. Žėkam.

Ypatingą padėką reiškiu dr. A. 
Valadkai už rūpestingą priežiūrą li
goninėje ir namuose.

Antanas Šlekys


