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Rojus ir kalėjimas
Pasaulyje dabar vyrauja dvejopos akys — vienos jų ko

munistinėje sistemoje mato rojų, kitos — kalėjimą. Skai
tantiems komunistinę spaudą toji sistema atrodo kaip ro
jus, kuriame viskas klesti, nes kapitalistinės blogybės liko 
sunaikintos, išrautos su šaknimis. Pvz. kad ir pavergtosios 
Lietuvos spauda, kuri pasiekia laisvąjį pasauli. Joje viskas 
taip išrikiuota, kad komunistinių blogybių beveik nematy
ti. O jeigu tokių ir pasitaiko, tai atsakomybė suverčiama' 

• “buržuazinėm atgyvenom", nacionalistinėm Įtakom, religi
niam “prietaram” ir pan. Tos blogybės tuojau likviduoja
mos, atsiranda milicija, teismas, kalėjimas ir vėl vis
kas klesti. Komunistinėje spaudoje nuolat skelbiamos sta
tistikos apie daromą pažangą, lyginant su “buržuaziniais” 
laikais. Nurodoma, kaip anais laikais skurdus buvo ekono
minis gyvenimas, koks menkas buvo švietimas, kultūrinis 
gyvenimas, kaip neprieinamas buvo mokslas, kokia nepa
siekiama buvo dailė, mokykla, medicina ir t.t. Ir taip kala
ma skaitytojams jau beveik 40 metų. Tie, kurie nėra'gy
venę laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje, galbūt kartais 
ir patiki, kad seniau buvo pragaras, iš kurio Lietuvą išgel
bėjo komunizmas. Bet tiems, kurie ten gyveno, tai didelis 
melas. Net skelbiamosios statistikos yra popierinės, mažai 
ką bendro turinčios su tikrove.

K
ODĖLGI daugeliui akių komunistinė sistema yra ro
jus? Visų pirma dėlto, kad joje norima matyti rojų. 
Tas didelis noras paverčiamas tikrove. Marksistiniai- 
komunistiniai vadai, griaudami tradicinę sistemą, .nuolat 

skelbė naują, šviesų rytojų, kad jis turi ateiti iš griuvėsių ir 
atnešti laimingą gyvenimą, paremtą lygybe, brolybe, laisve. 
Vadai, stovėdami ant griuvėsių, ėmė šaukti, kad tas švie
susis rytojus jau atėjo. Taip buvo daroma porevoliucinėje 
Rusijoje, taip buvo daroma 1940 m. pavergtoje Lietuvoje ir 
visose kitose Sov. Sąjungos užimtose šalyse. Nuo jų neatsi- 
likb Kinija, Kuba ir Pietryčių Azija. Visur buvo skelbiama 
ta pati marksistinė “evangelija”. Ji tęsiama ir dabar. Tvoras 
padaryti ištisus kraštus laimingais pradėtas laikyti tikrove, 
kitaip tariant, iliuzija padaryta tikrove. O jei kas išdrįsta 
pasakyti tiesą, pasipriešinti iliuzinei “evangelijai”, j apšau
kiamas liaudies priešu, išdaviku, kenkėju ir baubiamas

• kalėjimu kaip valstybės priešas. Kaip toje parako'J?itfk.lr 
nuogas karalius sėdėjo salėje savo soste, o įeinantieji tu
rėjo girti jo puikią aprangą, bijodami bausmės. Ir tik vie
nas vaikas. įėjęs salėn, išdrįso garsiai pasakyti: “Karalius 
nuogas!” Taip yra ir su komunistine sistema. Daugelis turi 
liaupsinti ją iš baimės arba neturėjimo tikrovės jausmo. 
Tikrovę mato tiktai tie, kurie neserga iliuzijomis.

T
IKROVĘ matantiems komunistinė dabarties sistema 
yra ne kas kita, kaip didelis moderniųjų laikų kalėji
mas. Iki šiol visuose kraštuose, kur toji sistema domi
nuoja, įsigalėjo ne demokratiniu būdu, o revoliuciniu, t.y. 

smurtu bei ginklų jėga. Ginkluota mažuma pajungė savo 
užmojams daugumu. Antra, komunistinė sistema, žadėjusi 
lygybę, brolybę, laisvę, atnešė jų priešingybes — nelygybę, 
susvetimėjimą, vergiją. Buvo sakoma, kad “buržuazinė” 
santvarka sukūrusi išnaudotojų-buržujų luomą. Ar dabar 
komunistinėje santvarkoje yra kitaip? Naujas buržujinis 
luomas, susitelkęs kompartijoje, yra visais atžvilgiais privi
legijuotas, turi net atskiras geriau aprūpintas parduotuves 
ir valdo prievartiniais būdais visą liaudį. Apie brolybę ne
gali būti nė kalbos, nes kiekvienas saugo tik savo kailį, 
kad kuo daugiau gautų iš esamos sistemos. O gal pastaroji 
atnešė laisvę? Nebent augštiesiems komisarams. Liaudis 
liko pavergta, nuolat grasinama kalėjimais, lageriais, psi
chiatrinėmis ligoninėmis. Tad gal tautos sulaukė laisvės? 
Priešingai — jos sulaukė vergijos. Ir taip iš didelių idea
listinių komunistų užmojų sukurti žemėje rojų išėjo kalė
jimas. Išaugo diktatūrinė-karinė jėga, grasinanti pasauliui. 
Komunizmas kaip idėja jau pakirstas, bet jis tebėra stiprus 
kaip karinė-fizinė jėga. Ir kol ji nesudils, kalėjimo durys 
neatsivers.

KANADOS ĮVYKIAI

"Laukiu darbo su Jumis...”

Pasaulio Įvykiai
VAŠINGTONE BUVO PRISAIKDINTAS 40-SIS JAV PREZIDEN
TAS R. Reaganas, savo įvadiniame žodyje pasisakęs už tautinį 
Amerikos atgimimą, menkų svajonių pakeitimą didelėmis. Jo vy
riausybė žada sustiprinti karinį JAV pajėgumą, būti ištikima 
draugiškoms valstybėms, taikos su priešais siekti jėgos principu. 
Laisvės priešus prez. R. Reaganas perspėjo nepadaryti klaidingo 
sprendimo, kad Amerikai trūksta ryžto ir drąsos jai ginti. Didelį 
rūpestį prez. R. Reaganui sudaro ekonominės problemos, pasta- , 
raišiais metais net $100 bilijonų padidėjusios biudžeto išlaidos. 
Pradėjęs prezidento pareigas, R. Reaganas pasirašė įsakymą, su
stabdantį valdžios tarnautojų skaičiaus didinimą. Tų tarnautojų 
dabar yra 2,1 milijono, neskaitant paštininkų. Jis taipgi nori, kad

Naujasis JAV prez. R. Reaga- 
nas sekančią dieną po oficia
laus šių pareigų perėmimo pa
skambino Kanados min. pirmi
ninkui P. E. Trudeau, su kuriuo 
jis buvo norėjęs susitikti dar š. 
m. sausio 5 d. Tą susitikimą te
ko atidėti dėl P. E. Trudeau su
planuotų atostogų ir po jų se
kusios kelionės užsienyje. Prez. 
R. Reaganas nori pagerinti JAV 
santykius bei pradėti artimesnį 
bendradarbiavimą su Kanada ir 
Meksika. Kanados užsienio rei
kalų min. M. MacGuigano pra
nešimu, R. Reagano ir P. E. 
Trudeau susitikimas greičiau
siai įvyks dar prieš Velykas. Vi
sus nustebino toks staigus tele
foninis R. Reagano ryšys pačio
je prezidentinio darbo pradžio
je, kai jis turi daug kitų svar
besnių reikalų. P. E. Trudeau 
jam buvo pasiuntęs sveikinimo 
telegramą: “Laukiu darbo su 
Jumis, užtikrinančio mums 
bendrą gerovę.” Vienas neiš
spręstų klausimų yra prieš po
rą metų pasirašyta žvejybos su

tartis, ribojanti sugauti leidžia
mų žuvų skaičių rytynėse JAV 
ir Kanados pakrantėse. Jos lig 
šiol nėra patvirtinęs JAV sena
tas, norintis didesnio palanku
mo JAV žvejams.

Užsienio reikalų min. M. Mac- 
Guiganas, Iranui paleidus ame
rikiečių įkaitus, pranešė parla
mentui, kad Kanada yra pasiry
žusi atšaukti prieš Iraną nu
kreiptas prekybines sankcijas 
ir atidaryti savo ambasadą Te
herane. Kadangi sankcijos buvo 
įvestos su parlamento sprendi
mu, joms atšaukti taip pat rei
kės parlamento pritarimo. Daug 
kam atrodo, kad normalių Ka
nados ryšių atstatymas su Ira
nu yra truputį perskubus, kol 
dar nepaaiškėjo visi 444 dienas 
Irane išlaikytų JAV įkaitų už
kulisiai. Net ir liberalus pasta
ruoju metu labai remiantis 
dienraštis “The Toronto Star” 
reagavo vedamuoju “Neatidary- 
kit ambasados Teherane”. Dien-

(Nukelta į 9-tą pąl ).

Žvejyba ant ledo Kanadoje yra labai populiari. Žvejojama laikinai pastatytame ir krosnelės šildomame barakėlyje

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Gausiai rašo apie
P. JATULIS

Paskutiniu metu žinių agen
tūros bei žurnalai prisiminė 
kenčiančią Lietuvą. Milano žinių 
agentūra ANIPE 1980 m. gruo
džio 6 d. laidoje pateikė net 4 
didelius puslapius žinių iš 
“LKB Kronikos” apie suėmi
mus, kratas, tardymus ir įkali
nimus lietuvių už religinius bei 
sąžinės įsitikinimus nuo 1980 
m. pradžios.

Romoje leidžiamas žinių biu
letenis BIOS 1980 m. gruodžio 
numeryje išspausdino jauno mi
rusio kun. Virgilijaus Jaugelio 
biografiją ir jį vadina “tikėjimo 
kankiniu”. Toliau praneša, kad 
1980 m. vasario mėn. į Lietuvos 
sostinės Vilniaus geležinkelio 
stotį atvežta per 300 karstų jau
nų lietuvių žuvusių Afganista
ne. Esą neįmanoma gauti žinių 
apie atvežtus karstus į kitus 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
miestus, nes tos valstybės sle
giamos komunizmo.

Dvimėnesinis prancūzų “Ma- 
gistere-Information” 1980 m. 
lapkričio numeryje pažymi, kad 
apie Lietuvą įvairiom kalbom 
informuoja ELTA; ,apie tris Pa
baltijo valstybes pateikia žinių, 
liečiančių kovotojus už žmogaus 
teises, suėmimus, priverčiamo 
darbo stovyklas ir rusinimą.

“Amnesty International 
Newsletter” rašo apie Viktoro 
Petkaus suėmimą, kalinimą bei 
ištrėmimą. Jis dabar esąs Čisto- 
polio kalėjime, totorių respub
likoj. Ten trūksta maisto, me
dicinos priežiūra prasta. Nuo 
suėmimo Petkus neteko 25 kg 
svorio. Jis esąs Helsinkio gru
pės narys, kovojęs už žmogaus 
teises.

Šveicarai rašo
Paprastai daug žinių patei

kiąs. apie persekiojimus Lietu
voje šveicarų “Glaube in der 2. 
Welt” biuletenis 1980. XI 25 d. 
laidoje pranešė, kad Lietuvoje 
žinoma žmogaus teisių gynėja 
Jadvyga Stanelytė suimta dėl 
vad. “valkatavimo” ir būsianti 
teisiama. Ji laikoma Vilniaus 
Lukiškių kalėjime. Lapkričio 

11 d., Madrido konferencijos 
atidarymo dieną, Jurij Orlov, 
Maskvos skyriaus Helsinkio 
grupės vadovas, Penuos lagery
je nr. 37 pradėjęs bado streiką. 
Lietuvių patriotinio judėjimo ir 
žmogaus teisių gynybos narys 
Vladas Šakalys, anksčiau ilgai 
kalintas, 600 km pėsčias kelia
vęs per Estiją ir Suomiją, kol 
liepos 19 d. pasiekęs Švediją. 
Jis esąs 38 m. amžiaus, prisidė
jęs prie redagavimo ir pasirašęs 
45 baltiečių raštą dėl Molotovo- 
Ribbentropo sandėrio.

Toliau biuletenis plačiai ap
rašo 1980 m. spalio mėn. įvyku
sias Taline estų studentų ir dar
bininkų demonstracijas. Doku
mentų skyriuje tas šveicarų biu
letenis pateikia iš “LKB Kroni
kos” 42 nr. šias žinias: apie 
akių gydytojos Onos Sereikaitės 
bute Kaune darytą kratą, apie 
Vitalijos Žvikaitės, Algio Potac- 
ko, Juozo Prapiesčio, Danutės 
Keršiūtės tardymus; apie tardy
mus žmonių, kurie dalyvavę 
maldingoje kelionėje į Šiluvą; 
apie žemės Ūkio Akademijos 
docento Aleksandro Žarskaus 
tardymus ir kratą jo bute. Šis 
šveicarų biuletenis cituoja iš 
“Aušros” 21 nr. apie Mečislovo 
Jurevičiaus ir Algirdo Statkevi- 
čiaus suėmimus.

Žinios iš Paryžiaus
Paskutiniame 1980 m. gruo

džio 15 d. numeryje “Glaube in 
der 2. Welt” aprašo apie Pary
žiuje surengtas ekumenines pa
maldas, prisimenant persekioja
mus Sov. Rusijoje asmenis. Pa
maldose dalyvavęs katalikų 
vysk. Jacques Jullien, ortodok
sų vysk. Romain ir protestantų 
teologas Andre Durnas, apie 20 
institucijų ir įvairių sąjūdžių 
narių. Kalbėjo žymūs profeso
riai, Rusijoje kalintas Alek
sandras Ginzburgas ir neseniai 
iš Leningrado ištremta moterų 
veikėja Tatjana Goričeva.

Esą Kroatijos seime ir Bel
grado parlamente buvo įteiktas 
valdžiai pasiūlymas paruošti 
amnestijoj įstatymą visiem po
litiniam kaliniam, nubaustiem 
dėl pareikštų skirtingų nuomo-

Lietuva
nių, tuo būdu sudarant tarpusa
vio pasitikėjimo atmosferą ir 
sveikam dialogui pagrindą. Pra
šymą pasirašė 43 žymūs kroatų 
intelektualai, menininkai ir 
mokslininkai. Prašymą remia ir 
augšti Jugoslavijos Katalikų 
Bendrijos atstovai, vyriausias 
katalikų žurnalo redaktorius ir 
katalikų vyskupų konferencijos 
sekretorius vyskupas Soldo.

Cituoja pogrindį
Dokumentų skyriuje “Glaube 

in der 2. Welt” spausdina iš 
“LKB Kronikos” 44 nr. eilę do
kumentų, būtent, apie aktyvių 
kunigų šmeižimą Lietuvoje, 
apie bandymus sukompromituo
ti “Kroniką”, apie kunigų vie
nybę ir ilgą pranešimą apie 
kun. Sigito Tamkevičiaus vargi
nimą.

Užsienio spauda primena ir 
apie Baltijos kraštuose stiprina
mą rusinimo antplūdį (iš “Auš
ros” 16 nr.). Sovietų Sąjungos 
tautos rusinamos visą laiką, ra
šoma tenai, bet nūnai ši akcija 
itin sustiprėjo. Įvairūs nurody
mai, nutarimai ir įsakymai gra
so paversti visų tipų mokyklas 
— nuo vaikų darželių iki augš- 
tųjų — svarbiausiais rusinimo 
židiniais. TSRS švietimo minis
terijos, augštojo ir specialioji 
vidurinio mokslo ministerių įsa
kymai reikalauja, kad moky
mas vis daugiau būtų atlieka
mas rusų kalba. Mokslinė kon
ferencija “Mūsų kalba — TSRS 
tautų draugystės ir bendradar
biavimo kalba” Taškente turė
jo parodyti, kad nacionalinių 
respublikų visuomenė pritaria 
kompartijos ir vyriausybės vyk
domai rusinimo politikai. Ką 
caro valdžia darė pati atvirai ir 
tiesiai, dabartiniai valdovai no
ri tai atlikti pačių gyventojų 
rankomis.

Toliau pateikiama slaptos re
komendacijos santrauka. Raš
tas gautas iš Maskvos 1979 m. 
kovo mėn. Lietuviai esą prašo, 
kad pasaulio visuomenė susirū
pintų šiuo grubiu Sov. Sąjungos 
tautų žmogaus teisiu pažeidimu. 
Taurūs lietuviai skelbia: nepasi
duosime rusinimui! 

valdžios tarnautojai sumažintų 
15% kelionių išlaidas, sustab
dytų baldų bei kitų įrenginių 
įsigijimą savo įstaigoms, o kabi
neto nariai vengtų bereikalingų 
išlaidų asmeninėse savo raštinė
se. Prez. R. Reagano laukia ne
lengvas rinkiminis pažadas su
mažinti pajamų mokesčius ame
rikiečiams ir kartu sustiprinti 
karinių pajėgų apginklavimą. 
Prez. R. Reagano įvesdinimo iš
kilmė Vašingtone buvo susieta 
su 52 amerikiečių įkaitų išlais
vinimu Irane. Pranešimas, kad 
jie jau išskrido į Alžeriją, atėjo 
pusvalandžiui praėjus nuo R. 
Reagano prisaikdinimo prezi
dentu. Atrodo, ajatolos R. Cho- 
meinio režimas sąmoningai lau
kė, kol pasitrauks J. Carteris.

Prezidento atstovas
Iš Alžerijos išlaisvintieji įkai

tai buvo atgabenti į karinę ame
rikiečių ligoninę Wiesbadene, V. 
Vokietijoje. Prez. R. Reaganas 
specialiu savo atstovu jiems su
tikti pasirinko J. Carterį, šios 
valandos nesulaukusį prezidento 
pareigose. Wiesbadene paaiškė
jo iraniečių babariškumas, su
sietas su įkaitų kankinimu. Jie 
buvo mušami, kankinami ilgalai
kiu uždarymu vienutėse ir netgi 
inscenizuotomis egzekucijomis. 
Kaikurie jų su užrištomis aki
mis buvo pastatyti prie sienos, 
girdėjo užtaisomus šautuvus, 
nežinodami, kad tai tėra grasi
nimas. Su kitais buvo žaidžiama 
rusiška rulete, revolverio užtai
se palikus vieną kulką, pasu
kant užtaisą ir paspaudžiant gai
duką, kai iš šešių tėra viena ga
limybė šūviui. J. Carteris ira
niečius pavadino barbarais, kri
minaliniais nusikaltėliais. Jis 
betgi patarė prez. R. Reaganui 
laikytis su Iranu pasirašytos su
tarties, tačiau vengti betkokios 
paramos tiems kriminalistams. 
Iš Wiesbadeno įkaitai buvo at
skraidinti į JAV ir su savo šei
momis susitiko karinės akade
mijos West Point viešbutyje, 
Niujorko valstijoje. Prez. R. 
Reagano įsakymu prie jų nebu
vo prileisti žurnalistai ir televi
zijos atstovai, kad nebūtų su
drumstas išlaisvintų įkaitų bei 
jų šeimos narių asmeniškumas.

Laisvės kaina
Įkaitų išpirkimo kaina oficia

liai tėra nepaskelbta. Kalbama 
apie JAV bankuose užšaldyto 
Irano kapitalo grąžinimą. Spėja
ma, kad jis siekė apie $12 bili
jonų, tačiau Iranui su įkaitų iš
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laisvinimu buvo perduota tik 
$2,88 bilijono. Likusi suma bus 
grąžinta dalimis, paaiškėjus ofi
cialiam skolų atsiskaitymui. Iš 
tikrųjų buvęs prez. J. Carteris 
greičiausiai yra padaręs dides
nių nuolaidų. Kalbama, kad jis 
bankams įsakė sumokėti milijo
nus dolerių palūkanų už užšal
dytą kapitalą, nors užšaldymas 
buvo bausmė Iranui dėl diplo
matų sulaikymo. Spaudoje taip 
pat rašoma, kad prez. J. Carte- 
rio vyriausybė įsipareigojo su
rasti JAV teritorijoje esantį ve- 
lionies šacho M. R. Pahlavio tur
tą, kurio taip pat reikalauja R. 
Chomeinio režimas. To priva
taus turto nusavinimas esą 
prieštarauja JAV konstitucijai. 
Jį greičiausiai turės spręsti teis
mas. Iranui neatiduoti lieka tik 
šacho M. R. Pahlavio vyriausy
bės nupirkti ginklai bei jų da
lys, turintys labai didelę reikš
mę dabar, kai Iranas kariauja 
su Iraku. Visą reikalą kompli
kuoja paaiškėjęs įkaitų kanki-. 
nimas 444 dienų laikotarpyje. 
Vienas jų ajatolą R. Chomeinį 
bei jo šalininkus pavadino galvi
jais, neturinčiais jokio suprati
mo apie .žmogaus teises. Šia 
proga prisimintina, jog sprendi
mą pašalinti šachą M. R. Pahla'- 
vį padarė prez. J. Carteris. Jo 
dėka valdžion atėjo ajatola R. 
Chomeinis, kurį Egipto prez. A. 
Sadatas yra pavadinęs lunatiku, 
šiandien niekas tiksliai nežino, 
kiek jo kvailiojantys revoliuci- 
ninkai nuteisė ir sušaudė iranie
čių. Kol tos egzekucijos buvo 
skelbiamos, sušaudytųjų skai
čius siekė beveik 1.000.

Bylos rezultatai
Pekinge pagaliau buvo pa

skelbti Mao našlės Jiang Qing ir 
devynių jos suokalbininkų seno
kai pasibaigusios bylos rezulta
tai. Jie buvo kaltinti su “kultū
rine revoliucija” susietais nusi
kaltimais. Jiang Qing ir Zhang 
Chunqiao, jos pagrindinis suo
kalbininkas, susilaukė mirties 
bausmių, bet jų vykdymas atidė
tas dvejiem metam. Jeigu per 
tą laiką pasikeis ir apgailestaus 
savo nusikaltimus, mirties baus
mė bus pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Sakoma, kad D. 
Ksiaopingas mirties bausme ne
norėjo Mao našlės padaryti kan
kine. Ji bausmę atliks vienutė
je ir dienos metu greičiausiai 
turės dirbti žemės ūkyje. Kiti 
kaltinamieji gavo mažesnes 
bausmes.
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Šaltos žiemos raštai Kanadoje, kur netrūksta nei sniego, nei šalčių Nuotr. B. E. Liškausko

Grąžinti atimtą laisvę 
ii * w »

Pavergtos Lietuvos tikinčiųjų atstovų raštas komunistų partijos vadovybei, pasiekęs Š. Ameriką

Padėka
Mirus brangiam tėveliui ir vyrui

• / ■ '
a+a J. Matuliauskui,

nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems, jį .lan
kiusiems laidotuvių koplyčioje, dalyvavusiems laidotu
vėse, gausiai užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems 
gėles, pareiškusiems mums užuojautą liūdesio valan
doje. Taip pat gili mūsų padėka Toronto Prisikėlimo 
parapijos kunigams už palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Giliame liūdesyje likę —

S. Matuliauskienė ir sūnus

PADĖKA
Mirus mano brangiam vyrui

A+A
ALBINUI TREČIOKUI, 

nuoširdžiai dėkoju kun. A. StaIioraičiui už atlaikytas šv. 
Mišias, Rožinį koplyčioje, palydėjimą į kapines.

Mano gili padėka giminėms, draugams ir pažįsta
miems už užprašytas šv. Mišias; už užuojautas ir gėles, 
už lankymą velionies laidotuvių namuose, gausų dalyva
vimą palydėjime į amžinojo poilsio vietą ir už aukas 
Kanados Lietuvių Fondui Velionies vardu. Reiškiu didelę 
padėką karstanešiams.

Ypatinga padėka: E. J. Bukšaičiams, kurių globa ir 
namais naudojausi laidotuvių metu; savo sūnui J. Fira- 
vičiui, tvarkiusiam laidotuves; ponui J. Valaičiui už taip 
gražų atsisveikinimą su Velioniu ir pareikštą man 
užuojautą; ponioms — O. Indrelienei, Lydijai Novogrods- 
kienei, B. Abromaitienei; už tartą žodį, atsisveikinant 
Velionį, atstovaujant SLA 236 kuopai ir Tautinei Sąjun
gai J. Sarapnickui, SLA 72-ros kuopos atstovui Hamil
tone, Ont.; Kostui Jonušui SLA 278,kp. atstovui iš St. 
Catharines, Ont.; ponioms, prisidėjusioms prie paruo
šimo pusryčių.

Visiems nuoširdus ačiū. Jūsų nuoširdumą visada 
prisiminsiu— Ona A. Trečiokienė
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Jfarniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★ 
★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai

* įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

★

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave.- 

Tel. 537-1442

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

Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komitetas 
1980 m. birželio 21 d.
Nr. 33
LIETUVOS KP CENTRO KO
MITETUI

Nors dauguma Lietuvos kuni
gų (522) ir du vyskupai 1979 
m. raštu Lietuvos' TSR Augš- 
čiausios Tarybos prezidiumui 
pareiškė, kad 1976 m. liepos 28 
d. išleisti “Religinių susivieniji
mų nuostatai” yra priešingi 
Bažnyčios kanonams, tarptauti
niams Tarybų Sąjungos pasira
šytiems dokumentams ir net pa
čiai tarybinei konstitucijai, vis- 
dėlto Religijų Reikalų Tarybos 
Įgaliotinis Petras Anilionis 1980 
m.'kovo mėn. Eltoje ir rajoni
niuose laikraščiuose straipsniais 
“Apie sąžinės laisvę”, “Valsty
bė ir religiniai susivienijimai”, 
“Valstybės įstatymai privalomi 
visiems” vėl primygtinai pabrė
žė būtinumą jų laikytis, o kitaip 
galvojančius vadina “religiniais 
ekstremistais”. Minėti straips
niai iššaukė dar. didesnę kunigų 
ir tikinčiųjų reakciją, nes kata
likai negali priimti tokių nuo
statų, kurių neįmanoma sude
rinti su Katalikų Bažnyčios san
tvarka, religijos bei sąžinės 
prigimtimi ir net pačiu žmo
niškumu.

Sovietinė laisvė
• Religijų Reikalų Tarybos įga
liotinis teigia, kad tarybinė 
konstitucija suteikia religijai 
visišką laisvę; pilietis gali tikė
ti ar netikėti, keisti tikėjimą, ei
ti į bažnyčią, turėti religinius 
reikmenis — paveikslus, malda
knyges; tarybiniai įstatymai 
saugą nuo pasikėsinimo į tikėji
mo laisvę.

Šitokia religijos laisvės sam
prata yra tik maža tikrosios lais
vės dalelytė. Jei tikintysis gali 
eiti į bažnyčią, turėti kokį šven
tą paveikslą ar maldaknygę, tai 
dar negalima laikyti, kad jis tu
ri pilną religijos laisvę. Be to, 
dabartinėje Lietuvoje net ir 
šios skurdžios religinės laisvės 
nėra: kur tie šventi paveikslai, 
kur religiniai kalendoriai, kas 
iš mokytojų arba atsakingas pa
reigas užimančių tarnautojų ne
diskriminuojami už bažnyčios 
lankymą?

Tikrosios religinės laisvės ri
bas nustatyti turi teisę ne val
diški ateistai, bet pati Bažnyčia. 
Vatikano II susirinkimas “Reli
ginės laisvės deklaracijoje” ši
taip apibūdina pilną religinę 
laisvę (žr. II Vatikano susirinki
mo nutarimai, V., 1968, p. 389- 
399):

1. Visi žmonės privalo būti 
apsaugoti nuo betkokios žmo
nių valdžios prievartos, kad re
liginiuose dalykuose niekas ne
būtų verčiamas elgtis prieš sa
vo sąžinę, nes teisė į religinę 
laisvę pagrįsta .pačiu žmogaus 
orumu. Todėl teisė į religinę 
laisvę turi būti valstybinis įsta
tymas.

1. “Religinės bendruomenės 
taip pat turi teisę savo tikėjimą 
žodžiu ir raštu nekliudomos vie
šai dėstyti ir liudyti”.

3. Joms civilinės valdžios ad
ministravimu neturi būti “kliu
doma pasirinkti savo dvasinin
kus, juos auklėti, skirstyti ir kil
noti, bendrauti »su religinėmis 
vadovybėmis kituose kraštuose, 
statyti religinius pastatus, įsi
gyti atitinkamą turtą ir juo 
naudotis”.

4. Religinėms bendruome
nėms neturi būti kliudoma pa
rodyti ypatingą savo poveikį vi
suomenei tvarkyti ir visai žmo
nių veiklai gaivinti, laisvai 
rengti susirinkimus, steigti auk

lėjimo, kultūros, labdarybės ir 
socialines draugijas.

5. Civilinė valdžia turi pripa
žinti tėvų teisę pasirinkti tikros 
laisvės sąlygomis mokyklas ir 
kitas auklėjimo priemones. “Tė
vų teisės esti pažeidžiamos, jei 
vaikai verčiami lankyti tokias 
mokyklos pamokas, kurios ne
atitinka tėvų religinių įsitikini
mų, arba jei primetama tokia 
vienintelė . auklėjimo kryptis, 
kur religinis ugdymas visiškai 
pašalintas”.

6. Civilinė valdžia privalo 
teisingais įstatymais saugoti pi
liečių religinę laisvę ir užtikrin
ti palankias sąlygas religiniam 
gyvenimui puoselėti.

7. “Būtų elgiamasi prieš Die
vo valią ir prieš šventas asmens 
bei žmonijos teises, jei kuriuo 
nors būdu būtų panaudojama 
jėga religijai naikinti”.

3. Bažnyčia turi įgimtą teisę 
turėti ir naudotis betkuriomis 
bendravimo priemonėmis: spau
da, kinu, radiju, televizija ir kt- 
“Civilinės valdžios pareiga gin
ti ir saugoti tikrą ir teisingą in
formacijos laįsvę’f (p. 381).

9. Bažnyčia turi teisę ir parei
gą ne tik atlikti kulto apeigas, 
bet ir laisvai skelbti tikėjimą sa
vo ir misijų kraštuose, siųsti 
misijonierius, kurti organizaci
jas, savas mokyklas bei univer
sitetus, steigti vienuolynus, 
auklėti vaikus ir jaunimą (II 
Vatik. susirinkimo nutarimai).

Priespauda vadinama laisve
Kai palygini Religijų Reikalų 

Tarybos įgaliotinio reklamuoja
mą “visišką laisvę religijos 
klausimais” su II Vatikano susi
rinkimo “Religinės laisvės de
klaracija”, tai iškart pasidaro 
aišku, kad religija Lietuvoje 
šiuo metu yra skaudžioje ne
laisvėje. Tarybinė propaganda 
kalba tik apie galimybę tikėti 
ar netikėti, keisti tikėjimą ir 
praktikuoti religinius kultus. O 
kur teisė skleisti savo tikėjimą 
žodžių ir raštu? Kur laisvė sta
tyti bažnyčias, įsigyti parapijos 
turtą ir juo naudotis? Kur teisė 
steigti auklėjimo, kultūros, lab
darybės ir socialines draugijas? 
Kur laisvė dėstyti moksleiviams 
tikybą? Kur spaudos, radijo ir 
televizijos laisvė? Kur laisvė re
liginėms organizacijoms ir vie
nuolynams? Kur laisvė steigti 
savas mokyklas ir universitetus? 
Ko verta ta “visiška religinė 
laisvė”, jei mokytojai, įvairūs 
pareigūnai ir kt., tarsi zuikiai, 
vyksta slapta kur nors į bažny
čią, kad niekas nepažintų ir ne
reikėtų nukentėti? Ar galima 
nuslėpti tikinčiųjų žmonių dis
kriminaciją tarybinėje Lietuvo
je, kai apie šitai žino visas pa
saulis? Pats Religijų Reikalų 
Tarybos įgaliotinis Anilionis ži
no, kad prie tarybų valdžios ne
buvo atspausdintas nė vienas 
religinis paveikslas, o per 40 ta
rybinės valdžios metų pasirodė 
vos viena “Katekizmo” laida, 
kurią galėjo gauti vos 2% ti
kinčiųjų, pvz., Seredžiaus para
pija — 4000 tikinčiųjų — gavo 
50 katekizmų, Eržvilko parapi
ja — 3000 tikinčiųjų — vos 20 
egz. Be to, dar pats įgaliotinis 
1500 katekizmų pasiėmė “savo 
reikalams”. “Katekizmas” suga
dintas nekokybiškomis iliustra
cijomis. Kadangi nė vienoje da
bar išleidžiamoje tarybinėje 
knygoje nėra tokių blogų ilius
tracijų, kyla mintis, ar ne tyčia 
šitaip padaryta?

Jei Tarybų Lietuvoje yra pil
na religinė laisvė, tai kodėl ti
kintieji, išdrįsę ginti savo tikė
jimą, atsidūrė už grotų, tarsi 
būtų didžiausi nusikaltėliai,

'pvz., Petras Plumpa, Nijolė Sa- 
dūnaitė, Ona Vitkauskaitė, Ge
novaitė Navickaitė ir kt.

Mes, katalikai, negalime atsi
sakyti tikros religinės laisvės ir 
priimti tarybinę religinės “lais
vės” sampratą. Todėl tarybinės 
valdžios atstovams nereikėtų 
stebėtis, jei mes reikalaujame 
tikros religinės laisvės ir dėl šio 
reikalo esame pasiryžę eiti į ka
lėjimus, net mirti, kaip tai pa
darė nevienas lietuvis katalikas. 
Tarybinėje Lietuvoje visada 
bus trintis su valdžia, jei katali
kams nebus suteikta tikėjimo 
laisvė pagal “Religinės laisvės 
deklaraciją”. Jei Demokratinė
je Vokietijoje, Lenkijoje, Veng
rijoje katalikai turi savo spau
dą, leidžia knygas, net laikraš
čius, stato bažnyčias, moko 
moksleivius religijos tiesų, turi 
vienuolynus, o lenkai — net ka
talikišką universitetą, — tai ko
dėl pas mus šito nebėra? Reli
gijų Reikalų Tarybos įgalioti
nis kasmet dekanams diktuoja 
įsakymus: “Nemokykite vaiku 
katekizmo! Neleiskite vaikų i 
procesijas! Neleiskite vaikams 
patarnauti Mišiose!” Nęt per 
Vėlines neleidžiama su procesi
ja nueiti į kapines. Už elektrą 
bažnyčios moka valstybei šešis 
kartus daugiau, negu eiliniai pi
liečiai.. Kai Šv. Tėvas buvo at
vykęs į Lenkiją, iš kaimyninės 
Lietuvos niekam nebuvo leista 
nuvykti Jo sutikti. Išvada aiški 
— mums yra duota tiek laisvės, 
kiek jos duoda katinas pelei, kol 
su ja 'žaidžia. Religijų Reikalų 
Tarybos įgaliotinio straipsniai 
spaudoje yra ne kas Hitą, kaip 
noras Lietuvos katalikus užliū
liuoti valdiško ateizmo nelaisvė
je.

Laisvė tik bedievybei
įgaliotinis Petras Anilionis 

aiškina, kad LTSR konstitucija 
garantuoja sąžinės laisvę, išpa
žįstant betkurią religiją arba 
neišpažįstant jokios, praktikuo
jant religinius kultus arba ve
dant ateistinę propagandą.

Sąžinės laisvė yra tik tada, 
kai yra pilna religijos laisvė. 
Kadangi marksistai religijos 
laisvę susiaurina ligi religinių 
kultų atlikimo laisvės, tuo pa
čiu parodo, kad ir iš jų sąžinės 
laisvės tebėra skurdi nuotrupa, 
o ne tokia, kokios reikalauja 
žmogaus orumas. Todėl mūsų 
tikinti tauta visados jausis per
sekiojama ir niekada nesusitai
kins su šitokia padėtimi.

LTSR konstitucija pilną lais
vę duoda tik valdiškam ateiz
mui — jis gali atlikti ne tik sa
vo apeigas — vardynas, der
liaus šventes ir kt., bet ir “vesti 
mokslinę ateistinę propagan
dą”. Tie, kurie kovoja prieš val
dišką bedievybę, yra traktuoja
mi tarsi kovoją prieš tarybų val
džią.

Mūsų giliu įsitikinimu bedie
vybė yra didžiausia žmonijos 
klaida, todėl jai duoti pirmeny
bę prieš religiją, kuri objekty
viai yra pagrįsta ir amžiais visų 
tautų praktikuota, ir valdžios 
pagalba ją (bedievybę) remti 
yra baisus nesusipratimas bei 
visuomenės žlugdymas. Istorija 
ir dabartis liudija, kad visur, 
kur buvo ar tebėra prievarta 
skiepijama bedievybė, kenčia 
visuomenė, kultūra ir valstybė, 
įsigali nusikalstamumas, o žmo
gus morališkai degraduojamas.

Atskyrimas?
Religijų reikalų tarybos įga

liotinis rašo, kad “Bažnyčia ta
rybų šalyje atskirta nuo valsty
bės”.

(Nukelta j 3-čią psl.)

PADĖKA
A+A

EUGENIJAI STASKEVIČIENEI 
mirus,

nuoširdžiai dėkojame vysk.. A. Ambrozič, vysk. P. 
Lacey, prel. dr. J. Tadarauskui, kleb. kun, A. Simanavi
čiui, OFM, kun. dr. J. Gutauskui, kun. dr. Pr. Gaidai, 
kun. B. Pacevičiui, kun. E. Jurgučiui, OFM, kun. I. Mi
kalauskui, OFM, kun. L. Januškai, OFM, kleb. kun. J. 
Liaubai, OFM, kleb. kun. A. Babonui, kun. K. Kuzmins
kui ir kun. S. Bak už iškilmingas koncelebracines Mišias. 
Ypač esame dėkingi kun. dr. J. Gutauskui už pasakytą 
prasmingą pamokslą.

Dėkojame solistui R. Strimaičiui, B. Mackevičiui ir 
P.*Gulbinskui už gražias giesmes ir muzikui J. Govėdui 
už vargonavimą Šv. Mišių metu.

Gili mūsų padėka giminėms, draugams ir pažįsta
miems, lankiusiems velionę laidotuvių namuose, taip 
gausiai užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, 
aukojusiems Religinei Lietuvos Šalpai, "Tėviškės Žibu
riams", kovos su vėžio liga draugijai, pareiškusiems už
uojautą asmeniškai ar spaudoje, palydėjusiems velionę 
į amžino poilsio vietą.

Ypatingai nuoširdus ačiū šeimininkei A. Gatavec- 
kienei už paruoštus skanius pietus, o KLK Moterų Drau
gijos Lietuvos ■ Kankinių parapijos skyriui, vadovauja
mam G. Trinkienės, ir Anapilio Moterų Būreliui, vado
vaujamam D. Garbaliauskienės, už pyragus ir patarna
vimą pietų metu.

Jūsų parodytas nuoširdumas skausmo ir liūdesio 
valandoje liks neužmirštamas.

Liūdintys: vyras, duktė, sūnūs, 
marti, žentas, vaikaičiai

BRANGIAM TĖVELIUI

A+A 
ZIGMUI ARLAUSKUI 

mirus,
dukrą vyr. sk. "Birutės" dr-vės draugininkę ps. 
IRENĄ PUNKRIENĘ ir jos šeimą bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto "Šatrijos" tuntas 
ir 

skautininkių ramovė

A+A

ZIGMUI ARLAUSKUI
/Ulbu .

mirus,

jo žmoną KAZIMIERĄ, dukteris IRENĄ ir ALDONĄ 

su šeimomis, brolį kunigą KLEMENSĄ Lietuvoje, 

brolį JUOZĄ Lenkijoje ir kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame —

V. P. Gudaičiai

Canadian Srt jUlemorialž Ktb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

tuvią kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namą telefonas 278-4529

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Buvusi KLB krašto valdybos vicepirmininkė LIUCIJA SKRIPKUTE YWCA vakarienės metu Hamiltone aiškina 
kitataučiams apie Lietuvą, Kūčių papročius, tautinius drabužius, pasinaudodama p.p. Tamošaičių leidiniu “Li
thuanian National Costume” ir kita medžiaga Nuotr. J. Miltenio

Gražinti atimta laisvę

Dygūs keliai į Bendruomenę
Žvilgsnis į Kanados Lietuvių Bendruomenės steigimą prieš 30 metų

J. V. DANYS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kanados Lietuvių 
Bendruomenės organizavimas

Bet gana greitai imta jieško- 
ti visiems priimtinos išeities. 
Polemika tapo diskusijomis.

“N. Lietuvos” (nr. 19, 1949. 
V. 12) vedamajame “Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės mas
tu” pareiškiama: “Taigi, Kana
dos Lietuvių Centro Taryba yra 
nusistačiusi 'Kanados lietuvių 
organizacinį susitvarkymą vesti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės — PLB susitvarkymo prin
cipais ir jos kryptimi”.

KLS Biuletenio nr. 4, 1949. 
V. 19 “Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės klausimu” (A. M.) 
straipsnyje visiškai pritaria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
steigimui ir sako “tikrai svei
kintinas yra SP. ir INf. Sky
riaus kalbamojo straipsnio pa
reiškimas, kad Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kūrimas yra 
labai gera išeitis iš tos padėties, 
kuri, reikia manyti, niekam ne
maloni ir prašosi skubiai likvi
duojama”. Bet tame ilgame 
straipsnyje dar nemanai kalba
ma apie KLCT trūkumus ir KLS 
artimumą Bendruomenės idė
jai.

1949. VII. 1 KLCT ir KLS 
atstovai sutarė steigti Kanados 
Lietuvių Bendruomenę ir suda
rė laikiną organizacinį komite
tą, vėliau žinomą kaip Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Laiki
ną j į Organizacinį Komitetą 
(KLB — LOK), populiariai va
dinamą LOKu.

Nors visi pritarė KLB steigi
mui, bet tik po trejų metų for
maliai pradėjo veikti (formaliai, 
nes praktiškai pradėjo veikti 
nuo 1949 m. pabaigos). Pirmie
ji rinkimai į KLB krašto tary
bą įvyko tik 1952. V. 20, o pir
moji KLB tarybos sesija — 
1952. VIII. 30-31. Pagrindinė 
šio užtęsimo priežastis vėl buvo 
srovinė-politinė: noras užsitik
rinti savo pozicijas būsimoje 
KLB vadovybėje.

Sakoma, kad LOK turėjo apie 
100 posėdžių (posėdžių protoko
lų šio rašinio autoriui dar nete
ko matyti). Ilgai ginčytasi, pvz. 
kokia balsų dauguma reikalin
ga nutarimams. KLS nesutiko 
su balsų daugumos principu ir 
galutinai spręsta susitarimo bū
du. Pradžioje LOKe buvo 5 KL
CT ir 3 KLS atstovai, vėliau nu- 

* tarta priimti “centralizuotų” 
organizacijų atstovus. Taip pri
sidėjo po vieną ateitininkų, ka
talikių moterų, socialdemokra-. 
tų ir Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio (LAS) atstovą. Priekaištau
ta, kad ateitininkų ir KLK Mo
terų Draugijos atstovai yra tik 
papildymas KLS, o socialdemo
kratai — KLCT. LAS reikalavo 
2 atstovų, nes jie turėjo daugiau 
skyrių kaip KLS, bet vėliau dėl 
vienybės sutiko su vienu atsto
vu.. '

Taigi vyko manevravimas dėl 
didesnio skaičiaus savo pusės 
atstovų. Panašiai buvo ir prieš 
1949 m. seimą Montrealyje. Ta
da KLT teigė turinti 18 skyrių, 
seime dalyvavo 14. Po seimo 
KLT tvirtino turinti 11 skyrių 
ir 13 organizacijų. Tarp tų or
ganizacijų kaikurios buvo 
įsteigtos prieš pat seimą ir vė
liau gyvenime nepasireiškė, 
kaip Kanados Lietuvių Rašyto
jų Draugija, Lietuvių Siuvėjų 
Draugija, Montrealio Dailės 
Studija ir t. t. Jos buvo pripa
žintos, nes turėjo daugiau na
rių už kaikurias senas politines 
partijas.

Per penkis LOKo posėdžius 
negalėjo susitarti kaip pravesti 

balsavimus: vienu suvestiniu są
rašu ar apygardomis?

Nutarta atsiklausti VLIKo. 
Pastarasis patarė balsuoti pa
gal politines partijas proporcin
gu balsų skaičiaus būdu ir pa- 
siskirstant apygardomis. Nutar
ta Kanadą paskirstyti apygardo
mis, bet atmestas pasiūlymas 
balsuoti politinių partijų pa
grindu.

Šitoje kovoje išryškėjo Jonas 
Kardelis ir dr. Adolfas Šapoka, 
kaip pagrindiniai dviejų pusių 
nuomonių reiškėjai, nors jie ne
buvo organizacijų pirmininkai. 
Iš tikrųjų trintis ir ginčai buvo 
prasidėję dar prieš J. Kardelio 
ir dr. A. Šapokos atvykimą į Ka
nadą. Visa eilė vadovaujančių 
asmenų dalyvavo toje “saviko- 
voje”, bet jie savo patirtimi, 
erudicija ir asmenybėmis iškilo 
augščiau už kitus. Ilgainiui san
tykiai tarp visų gerėjo, ir pama
žu pradėta konkrečią! eiti prie 
susitarimo. Atrodo, kad ir J. 
Kardelis, ir dr. Šapoka rėmė 
nuomonę, kad sroviniai reikalai 
neturi nustelbti bendrų lietu
viškųjų reikalų, kad Kanados 
lietuviai nenorėjo partinių in
teresų įvelti į bendrą lietuvišką 
veiklą. Pvz. skyriai pradėjo ne
siųsti pinigų nė vienam cent
rui. Skyriuose ar apylinkėse bu
vo reiškiamas noras kuo grei
čiausia atstatyti vieningumą. 
Keletas apylinkių pareiškė ne- 
prisidedančios nė prie vienos 
pusės. Pvz. Hamiltono apylinkė 
pareiškė: “Po nesėkmingo Ka
nados Lietuvių Seimo Montrea
lyje Hamiltono lietuviai, norė
dami apsaugoti kolonijos gra
žiai pradėtą organizaęinį darbą, 
pasirinko vidurio kelią likda
mi neutralūs. Todėl 1949.V.22 
KLT skyriaus visuotiname susi
rinkime skyrius panaikinamas, 
įkuriant Hamiltono . Lietuvių 
Draugiją, kuri 1950. I. 15 per
siorganizavo į Bendruomenės 
apylinkę, tebedirbančią iki šian
dien”. (Lietuviai Hamiltone, 
1954).

“Vai d’Or lietuviai nutaria 
kurį laiką pasilikti nuošalėj nuo 
ginčų ir partijos demagogijos, 
neatsisakydami remti pagrindi
nius lietuviškumo reikalus, kaip 
spaudą, Tautos Fondą ir etc...” 
(“NL”, nr. 18, 1949. V. 5).

“Timmins lietuvių pareiški
mas. . . Paliekame nuošaliai, kol 
nebus reikalingos vienybės, ir 
įvykusi faktą pasmerkiame”. 
(“NL”, nr. 29, 1949. VII. 21).

Ottawos apylinkė: “. . . viena
lytė Kanados Lietuvių B-nė; vie
nas centras. . . Mes kaltiname 
kiekvieną tą, kurio yeikla šian
dien neduoda teigiamų vaisių 
lietuviškajai vienybei pasiekti 
ir jei tos savo veiklos nekore
guoja; o ypač tuos, kurie drįsta 
teigti, kad jų darbas yra skiria
mas kenčiančiai Tėvynei. . .” 
(II Kanados Lietuvių Dienos 
Metraštis, 1954, p. 54).

Opozicija Bendruomenei
Nevisi buvo patenkinti KLB 

įsteigimu. 1954.III.5 susidarė 
naujas KLCT prezidiumas, ku
ris paruošė taisykles KLT sky
riams bei seniūnijoms organi
zuoti ir du aplinkraščius. Pir
mame buvo gana ilgoka KLB ir 
jos veiklos kritika, nurodanti 
įvairius organizacinius silpnu
mus, jau vykstantį statutų ir 
rinkimo procedūros keitimą, la
bai abejojanti ar iš viso KLB 
galės dirbti lietuvybei naudingą 
darbą.

Paruošti lydraščiai išsiunti
nėti eilei asmenų, kurie, kaip 
buvę KLT nariai, buvo kviečia
mi atsteigti KLT skyrius. Iš tu
rimos medžiagos atrodo, kad at

sakymų buvo gauta labai mažai. 
Pora asmenų atsakė, kad jau 
neįmanoma esamus KLB sky
rius panaikinti, trejetas sveiki
no iniciatyvą, bet nieko konkre
taus negalėjo pasiūlyti. Taip 
šis mėginifnas, į kurį, atrodo, 
buvo įdėta nemaža paruošiamo
jo darbo, tyliai ir pasibaigė.

Keli nepatenkinti KLCT na
riai vienu atveju net norėjo 
siūlyti, kad “N. Lietuvos” re
daktorius būtų pakeistas. J. 
Kardelis pradžioje labai stipriai 
gynė KLT reikalus, bet kai ap
sisprendė, kad geresnė forma 
bus Kanados Lietuvių Bendruo
menės, tai tą idėją labai rėmė. 
Jis tą idėją pirmiausia pravedė 
KLCT. Sakoma, kad dauguma 
valdybos narių nebuvo entuzias
tingi pritarti tokiai reformai, 
bet J. Kardelis, panaudodamas 
savo autoritetą, pravedė nuta
rimą taryboje.

KLT ir KLCT po kelių metų 
formaliai pabaigė savo veiklą ir 
turimą turtą perdavė “N. Lietu
vos” bendrovei, leidžiančiai to 
vardo laikraštį.

Bendruomenės įsitvirtinimas
1960 m. Montrealyje buvo 46 

ir Toronte — 60 organizacinių 
vienetų, tarp jų 7 politinio-sro- 
vinio pobūdžio, bet jau nesijau
tė kokios nors opozicijos KLB. 
KLB gerai apibūdino Jonas Ma
tulionis, buvęs KLB ir PLB pir
mininkas, savo sveikinime VIII 
Kanados Lietuvių Dienai Mont
realyje 1961 m. (žiūr. tos Lietu
vių’ Dienos metraštį p. 3). Ten 
pareikšta, kad Kanados Lietu
vių Bendruomenė yra visuotinė 
organizacija visiems Kanados 
lietuviams lietuvybės išlaiky
mui ir Lietuvos laisvinimui. Ji 
dirba visose srityse — politinė
je, kultūrinėje, švietimo, šalpos 
ir t. t., glaudžiai bendradarbiau
janti su visomis lietuviškomis 
organizacijomis ir institucijo
mis.

Taip jokia organizacija nema
to konkurencijos iš KLB ir tuo 
pat metu, šalia savo veikimo, 
randa labai naudinga turėti vi
sus jungiančią organizaciją.

Neatrodo, kad dabar kam pa
vyktų Kanadoje įsteigti politi
nių partijų pagrindu panašią or
ganizaciją į Kanados Lietuvių 
Tarybą. Bet KLB neapsaugota 
nuo įsteigimo ko nors panašaus 
į Bendruomenę, nes Bendruo
menės struktūra nėra griežta, 
veikimo tikslai, kaip ir pats var
das, yra gana bendro pobūdžio. 
Prieš keletą metų Secretary of 
State gavo prašymą pašalpai iš 
“Lietuvių Bendruomenės” vie
noje rytų provincijoje. Kadan
gi departamento pareigūnai jau 
buvo eilę metų susidūrę su 
KLB, tai jiems buvo neaišku 
kaip atsirado kita “Bendruome
nė”, kur lietuvių praktiškai nė
ra. Pasitikrinę patarė prašyto
jams kreiptis į KLB centro val
dybą. Gerai, kad KLB įregis
truota, nes tai gal apsaugos nuo 
to paties vardo panaudojimo.

Kanadoje nėra būtina regis
truoti ne pelno organizaciją, ta
čiau neįregistruotas vardas ar 
labai panašus į jį gali būti pa
sisavintas ir įregistruotas. Ka
nados Lietuvių Bendruomenė 
per 30 metų pasidarė plačiai ži
noma įvairiuose Kanados vy
riausybių sluogsniuose ir jų yra 
laikoma vienintele pagrindine 
lietuvius jungiančia organizaci
ja.

Kanados Lietuvių Taryba at
liko labai svarbų darbą karo ir 
pokario metais. KLB faktiškai 
perėmė KLT pagrindinę idėją 
ir jos darbus tęsia naujomis for-

(Nukelta į 9-tą psl.)

(Atkelta iš 2-ro psl.)

Jeigu taip būtų, tai Lietuvos 
tikintieji tikrai būtų laimingi. 
Tikrovėje pas mus Bažnyčia yra 
ne atskirta, bet pajungta vals
tybei. Vyskupas be tarybinės 
valdžios sutikimo negali paskir
ti kunigo į parapiją, teikti Su
tvirtinimo sakramento; kunigų 
seminarija priima naujus kan
didatus tik su Religijų Reikalų 
Tarybos įgaliotinio leidimu; pri
imamųjų klierikų skaičių taip 
pat nustato ne vyskupijų ordi
narai, bet valdiško ateizmo glo
bėjai. Prievarta brukamos para
pijų “sutartys” su LDT vykdo
maisiais komitetais yra vienas 
iš ryškiausių pavyzdžių, liudi
jančių, kad Bažnyčios atskyri
mas nuo valstybės yra užfiksuo
tas tik konstitucijos puslapiuo
se, bet ne gyvenime. Tikinčioji 
liaudis šias vienašališkas ir pri
mestas sutartis laiko vilko su
tartimis su ėriuku ir todėl vi
siškai natūralu, kad nei kunigai, 
nei tikintieji jų nenori.

Oficiali diskriminacija
Tarybinė propaganda įgalioti

nio Anilionio lūpomis teigia, 
jog pas mus draudžiama taikyti 
tikintiesiems betkokius apribo
jimus.

Tai netiesa. Pati tarybinė 
konstitucija oficialiai diskrimi
nuoja tikinčiuosius, drausdama 
jiems vesti religinę propagan
dą tokiomis priemonėmis, ku
rios leidžiamos valdiškam ateiz
mui. O kas gi yra tie religinių 
susivienijimų nuostatai, jei ne 
oficialus tikinčiųjų diskrimina
cijos dokumentas? Valdiškiems 
ateistams analogiški nuostatai 
neišleidžiami. Religijų Reikalų 
Tarybos įgaliotinis tvirtina, kad 
Lietuvoje esą 764 religiniai su
sivienijimai (parapijos). Tai 
reiškia, kad visas kraštas reli
gingas: apie 75% lietuvių laiko 
save tikinčiaisiais, likusieji — 
dauguma indiferentai, o valdiš
kų bedievių — tik saujelė. Ir ši 
saujelė po savo letena laiko vi
sus religinius susivienijimus. Ar 
tai teisinga? Įstatymai turi tar
nauti vienodai visų piliečių ge
rovei.

“Religinės organizacijos lei
džia religinę literatūrą” — rašo 
Religijų Reikalų Tarybos įgalio
tinis.

Aštuonios knygos per 35 ta
rybinės valdžios metus! Ir be
veik visos išleistos tik kuni
gams, be to, labai mažu tiražu. 
Tai elgetos kąsnelis, tai marini
mas badu, kai tuo tarpu ateisti
nė literatūra leidžiama masi
niais tiražais, pvz., 1980 m. iš
leista ateistinė knygelė “Dan
gaus virėjas” (šlykščių antireli
ginių pasakų rinkinys vaikams) 
siekė 75000 tiražą.

“Tikinčiųjų reikmėms ten
kinti suteikta teisė organizuoti 
kulto reikmenų-devocionalijų 
dirbtuves” — pasakoja skaity
tojams valdžios atstovas.

Faktas, kad šis leidimas buvo 
duotas tik prieš 4 metus, liudi
ja, jog per 30 tarybinės valdžios 
metų legaliai nebuvo padarytas 
nė vienas rožančius, nė vienas 
medalikėlis!

Jeigu Lietuvos ordinarai šiuo 
leidimu iki šiolei nepasinaudo
jo, tai reiškia, kad ši “teisė” 
praktiškai neįgyvendinama. De- 
vocionalijų gamintojai turėtų 
mokėti didelius mokesčius, ne
įmanoma būtų gauti devociona- 
lijų gamybai reikiamų medžia
gų bei tinkamų įrankiu, todėl 
oficialiai pagamintos devocio- 
nalijos būtų brangesnės, o gal ir 
blogesnės kokybės už dabar ne
oficialiai gaminamas. Išvada: 
reikia duoti ne tik “teisę”, bet 
ir žmoniškas sąlygas ne tik Vil
niaus, bet ir visoms Lietuvos 
vyskupijoms.

Auklėjimas — tik ateistinis
Religijų Reikalų Tarybos įga

liotinis pabrėžia, kad vaikams 
mokyti ir auklėti yra tik valsty
binės mokyklos, švietimo orga
nai, visuomeninės organizacijos 
bei šeima. Religinis auklėjimas 
būtų vaikų sąžinės prievartavi
mas. Religinį išsimokslinimą 
jaunuoliai gali gauti specialiose 
dvasinėse seminarijose ir aka
demijose.

Tarybų šalyje mokykla yra 
pajungta valdiškam ateizmui. 
Tikinčiųjų tėvų vaikai prievar
ta patenka į ateistų rankas ir 
turi tik vieną pasirinkimą — 
pasisavinti bedievišką pasaulė
žiūrą. Čia ir yra didžiausias vai
kų sąžinės prievartavimas, tėvų 
auklėjimo griovimas ir prigim
tinių teisių trypimas. Kuo gali
ma pateisinti prievartinį tikin
čiųjų vaikų surašymą į bedieviš
kas organizacijas? Kokia teise 
remiantis galima versti religin

gus moksleivius rašyti ateisti
nes temas, piešti bedieviškas 
karikatūras ir panašiai? Šitai 
per 35-erius pokario metus nuo
latos daroma visose Lietuvos 
mokyklose.

Religinė laisvė reikalauja ir 
laisvo mokyklų pasirinkimo. 
“Tėvų teisės esti pažeidžiamos, 
jei vaikai verčiami lankyti to
kias mokyklos pamokas, kurios 
neatitinka tėvų religinių įsitiki
nimų, arba jei primetama tokia 
vienintelė auklėjimo kryptis, 
kur religinis ugdymas visiškai 
pašalintas” (Religinės laisvės 
deklaracija). O dabar kiekvie
nam tikinčiam moksleiviui bru
kama ateistinė religija su be
dieviškais būreliais, sienlaikraš- 
'čiais, karikatūromis, organiza
cijomis ir kitais renginiais.

Religingi tėvai pagrįstai rei
kalauja, kad jų vaikai nebūtų 
prievartaujami ir kad šalia ta
rybinės mokyklos, panašiai kaip 
Lenkijoje, būtų sąlygos moky
tis religinių dalykų.

Pagal tarybinius įstatymus 
Lietuvoje religinį išsilavinimą 
gali kasmet gauti tik keliolika 
jaunuolių, kurie mokosi Kauno 
kunigų seminarijoje. Tai reiš
kia, kad visi kiti jaunuoliai ir 
mergaitės pasmerkiami religi
niam neraštingumui. Be to, net 
kunigų seminarijos auklėtiniai 
neturi reikiamų vadovėlių ir 
besimokydami naudojasi tik už
rašais. Ar gali Lietuvos tikintie
ji susitaikinti su tokia padėtimi?

Politiniai pamokslai?
Religijų Reikalų Tarybos įga

liotinis Anilionis puola kunigus 
už “politinius” pamokslus. Jis 
rašo: “Jie siekia tokios religinės 
propagandos laisvės, kurios pa
galba būtų galima fanatizuoti 
tikinčiuosius, nuteikiant juos 
prieš esamą santvarką”.

Gintis ir ginti tikinčiuosius 
nuo valdiškų ateistų išpuolių 
yra kiekvieno kunigo pareiga. 
Šitai supranta kiekvienas blai
viai galvojantis žmogus, tačiau 
kažkodėl nenori suprasti val
džios ateistai, kuriuos reprezen
tuoja dabartinis Religijų Reika
lų Tarybos įgaliotinis, papras
tame gynimesi įžiūrįs priešvals
tybinę politiką ir tarybinės san
tvarkos griovimo darbą.

Tarybiniuose laikraščiuose, 
knygose ir kitose bendravimo 
priemonėse gausu įvairių prie
kaištų tikėjimui, Bažnyčiai, ai
bės tiesioginių šmeižtų, todėl 
kyla klausimas, kas, kada ir 
kur į tuos šmeižtus bei priekaiš
tus turi atsakyti? Katalikiškų 
laikraščių, radijo bei televizijos 
neturime, todėl sakykla bažny
čioje yra vienintelė vieta, kur, 
šalia tikėjimo tiesų dėstymo, 
galima ginti tiek krikščionišką 
pasaulėžiūrą, tiek teisę pagal 
religinius įsitikinimus gyventi. 
Deja, kunigai ir tikintieji, ban
dantieji apginti tikėjimą ir Baž
nyčią nuo valdiškų ateistų iš
puolių, apšaukiami reakcionie
riais, ekstremistais ir tarybinės 
santvarkos juodintojais. Toks 
elgesys — tai vienas iš pačių 
negarbingiausių kovos prieš 
Bažnyčią metodų.

Įgaliotinio vaidmuo
Religijų Reikalų Tarybos įga

liotinis pagal savo pareigas yra 
tarpininkas tarp Bažnyčios ir 
ateistinės valstybės ir turėtų pa
sirūpinti, kad Lietuvos kunigai 
bei tikintieji turėtų apsigyni
mui tokias, priemones, kokio
mis jie valdžios ateistų yra puo
lami. Labai gaila, bet šiuo metu 
Religijų Reikalų Tarybos įgalio
tinis Petras Anilionis užsiima 
ne tiek tarpininkavimu, kiek 
Bažnyčios administravimu ,— 
rūpinasi, kad vaikai nebūtų ka- 
tekizuojami, kad į kunigų semi
nariją nepatektų geriausieji 
kandidatai, kad kunigai būtų 
mažiau aktyvūs savo ganytoji- 
niame darbe ir panašiai.

Dabartinių Lietuvos tikinčių
jų bei kunigų problemų neįma
noma išspręsti iš jėgos pozicijų 
arba kažką apšaukiant “ekstre
mistais”. Todėl mes siūlome 
Lietuvos KP centro komitetui 
apsvarstyti mūsų iškeltas pro
blemas ir painformuoti TSKP 
centro komitetą, ko nori Lietu
vos kunigai ir tikintieji, būtent, 
pilnos religinės laisvės, kurios 
principai išdėstyti II Vatikano 
susirinkimo priimtoje “Religi
nės laisvės deklaracijoje”.

Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ka
talikų Komiteto nariai — kuni
gai:

Jonas Kauneckas, Alfonsas 
Svarinskas, Sigitas Tamkevi- 
čius, Vincas Vėlavičius, Juozas 
Zdebskis

(Šio rašto antraštės — “TŽ” 
redakcijos).
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ŠALFASS centro valdybos ir Čikagos sporto klubų pirmininkų bei atstovų 
pasitarimas Čikagoje 1980 m. gruodžio 14 d. Sėdi iš k. į d.: Z. Žiupsnys, R. 
Dičienė, Pr. Berneckas, J. Juška; stovi: Br. Trapikas, inž. G. Bielskus, R. 
Dirvenis, Ambutas, A. Liškūnas, Ed. Šulaitis, A. Kazakevičius Ntr. Z. Degučio

Vokiečiai, Petkus, Milašius
Hamburge išeinantis savait

raštis “Das Ostpreussėnblatt” 
(Landsmannschaft Otspreussen 
organas) sausio 10 d. paskelbė 
tokią informaciją apie vokiečių 
jaunimo grupės iniciatyvą iš
laisvinti Viktorą Petkų.

Originalus pasiūlymas
“Madrido europinio saugumo 

bei bendradarbiavimo konferen-' 
cijos pašonėje buvo toks įvykis. 
Vokietijos Federacinės Respub
likos dešimt piliečių — dau
giausia moksleiviai, studentai ir 
šeimininkės, tarp jų • katalikų 
kunigas ir žurnalistas Winfried 
Pietrek iš Lippstadto, pasisiū
lė Sovietų Sąjungai ištisus me
tus kartu dirbti Sovietų Sąjun
goje, jei bus paleistas lietuvių 
Helsinkio grupės vadovas Vik
toras Petkus. Savanoriai pareiš
kė: ‘Mes neturime pinigų išpirk
ti, bet mūsų darbas gali daugiau 
atlikti nei sulysęs kalinys, be
veik visą savo gyvenimą turė
jęs praleisti baudžiamose sto
vyklose.’

Viktoras Petkus jau kelinti 
metai kalinamas Sovietų Sąjun
goje. Jau kaip šešiolikmetis jis 
buvo suimtas nacionalsocialistų 
už įsteigimą katalikų jaunimo 
grupės. Dabar gi šis lietuvių is
torikas kalinamas ir išsiųstas iki 
1993 metų už tai, kad jaunimą 
mokė Bažnyčios istorijos.

Kaip grupės vadovas kunigas 
Pietrek pareiškė: ‘Nesuprantu, 
dėl kokio silpnumo Sovietų Są
junga negalėtų priimti tokio 
pasiūlymo. Mūsų atliekamą dar
bą galėtų stebėti užsienio žur
nalistai.’

Vokiečių grupės pasiryžimą 
iššaukė, kai paaiškėjo, jog ro
žę — vienos liudininkės dova
ną teismo metu prieš Petkų — 
teisėjas įsakė konfiskuoti ir teis
mo metu jaunimas meldėsi ties 
teismo rūmais Lietuvos sostinė
je Vilniuje. Šie 10 vokiečių savo

Titulas nebuvo puošmena
A.a. Igną Malėną amžinon ramybėn išlydėjus 

1980 m. gruodžio 22 d.

JUOZAS ŽILIONIS

A. a. Igną Malėną pažinau 
1929 metų rudenį, kai įstojau į 
Simano Daukanto mokytojų se
minariją Kaune. Tuo metu jis 
žydėjo: seminarijos inspekto
rius, tik ką pasipuošęs Vytauto 
Didžiojo universiteto diplomu. 
Universitetas jam davė pedago- 
gikos-psichologijos mokslą, ku-, 
rį vėliau pagilino Vokietijoje, 
Hamburgo universitete. Apsi-' 
šarvavęs mokslu, ėjo per pra
džios mokyklas, per mokytojų 
seminarijas, gimnazijas, jose 
mokytojavo ar net direktoriaus 
pareigas ėjo. Pasiekė jis ir uni
versiteto dėstytojo katedrą, o 
vėliau departamento direkto
riaus kėdę švietimo ministerijo
je. Stipriai reiškėsi pedagoginė
je spaudoje, o vėliau, perėmęs 
“Lietuvos Mokyklos” žurnalo 
redagavimą, išugdė jį į pirma
eilius. Eilės vadovėlių autorius, 
o parašytų drauge su J. Tal- 
mantu lietuvių kalbos gramati
kų išėjo net 14-ka laidų.

Nesvetimas jam buvo ir vi- 
suomeninis-organizacinis d a r- 
bas. Aktyviai dalyvavo Lietuvių 
Katalikų Mokytojų Sąjungoje, 
aštuonerius metus išbuvo jos 
centro valdyboje.

Vokietijoje — vėl gimnazijos 
direktorius, švietimo reikalams 
atstovas amerikiečių zonoje, bu
vusios ten Lietuvių Bendruome
nės centro komiteto narys, o 
JAV-se — LB centro valdybos 
narys 1955 m. Ir kai steigėsi 
Klevelande šeštadieninė lietu
vių mokykla, a. a. Ignas ir ten 
buvo vienas pirmųjų mokytojų.

Paliekant visuomeninę sritį 
tenka priminti, kad jo ideologi

pasiūlymą sovietų administraci
jai supranta kaip išpirkimą 
krikščionių ordino prasme, t.y. 
kalinamųjų išlaisvinimą savo 
asmeniu”.

K§ip žinios autorius pasirašė 
Payf-Werner Kempa.

Milašiaus pareiškimas
Zuericho dienraštis “Neue 

uercher Zeitung” paskelbė 
beveik ištisai Nobelio literatū
ros premijos laureato Česlovo 
Milašiaus kalbą, kurią jis pasa
kė Stockholme, priimdamas pre
miją. Laikraštyje įdėta ir ši pa
straipa iš laureato kalbos:

“Kaip gera gimti mažame 
krašte, kur gamta yra žmoniš
ka, pritaikyta žmogui, kur šimt
mečių trukmėje kartu sugyve
no įvairios kalbos ir įvairios ti
kybos. Turiu galvoje Lietuvą, 
mitų ir. poezijos kraštą. Nors 
mano šeima jau nuo 16-tojo 
šimtmečio naudojosi lenkų kal
ba, kaip daugelis šeimų Suomi
joj švedų k., Airijoj — anglų k. 
Tuo būdu aš esu lenkų, o ne lie
tuvių poetas, bet manęs nieka
da neapleido Lietuvos gamto
vaizdis ir gal dvasios. Kaip ge
ra nuo pat vaikystės girdėti lo
tynų liturgijos žodžius, mokyk
loje versti Ovidijų, pažinti ka
talikų dogmatiką ir apologetiką. 
Kokia palaima,, kad likimas iš
ugdė mokyklos bei universiteto 
miestą Vilnių, nuostabų baro
kinės ir italų architektūros 
miestą, perkeltą į šiaurės miš
kus; miestą, iš kurio kiekvienas 
akmuo byloja istoriją; miestą 
su 40 katalikų šventovių ir gau
siomis sinagogomis; anuo metu 
žydai jį vadino šiaurės Jeruza
le.”

Autorius savo kalboje pabrė
žė taip pat laimę, kad buvo pri
imtas beveik kaip sūnus jo gi
minaičio Oskaro Milašiaus, Pa
ryžiaus atsiskyrėlio ir vizijų 
žmogaus. A. G.

ją formavo ateitininkų organi
zacija, kuriai jis priklausė nuo 
Voronežo — ID. karo laikų.

Mažai čia nusakiau, tik pa
grindines gaires paminėjau jo 
nueito kelio. Bet ir to užtenka, 
kad drauge su prof. A. Maceina 
galėtume sakyti: “. . . jo plunks
na nerūdijo ir jo akademinis ti
tulas nebuvo vien medalis šven
tiniam švarkui”.

“Saulės” mergaičių mokytojų 
seminarijoje dirbdamas, J. Ma
lenas artimai pažino seminari
jos auklėtinę Adolfiną Vilčikai- 
tę, kurią vedė 1934 m. Išaugino 
dukrą Ritą ir sūnų Adą. Gyven
damas išeivijoje, susilaukė 4-rių 
vaikaičių.

Velionis mylėjo savo tautą 
bei jos didžią praeitį ir tikėjo, 
kad tautos kūrybinis genijus iš
ves Lietuvą į didingą ateitį. Ne
sulaukė. Jį apgaubė Amžinoji 
Ramybė.

Tyli, be dejonių žemiškoji 
kančia, lydėjusi jį per 21 metus, 
baigėsi. Paskutinį sudiev savo 
mokytojui sakydamas lenkiu 
galvą. Jaučiu, kad jo mirtis pa
lieka skausmą artimiesiems ir 
draugams. Tik skausmas pa
lengvėja, kai matau jo paties iš 
savo darbų pasistatytą pamink
lą. Iš jo darbų, pašvęstų ne tik 
savo artimiesiems, bet ir visai 
tautai bei tėvynei. Jo darbai dar 
ilgai liudys jį gyvą esant mūsų 
tarpe. (“Mūsų Žingsniai” 1981 
m. 2 nr.).

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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© PAVERGTOJE TEVYNEJE e LII I l /IAI PASAULYJE
NAUJI KOVOTOJAI

Į Katalikų Komitetą Tikinčių Tei
sėm Ginti Įsijungė trys nauji nariai: 
kun. Leonas Kalinauskas, gimęs 1925 
m. vasario 7 d., įšventintas 1948 m. 
gruodžio 19 d., Josvainių ir Panevė
žiuko klebonas; kun. Algimantas 
Keina, g. 1937 m. vasario 21 d., įšv. 
1962 m. balandžio 18 d., Valkininkų 
klebonas; kun. Vaclovas Stakęnas, g. 
1934 m. gegužės 24 d., įšv. 1970 m. 
gegužės 23 d., Krokialaukio administ
ratorius.

APDEGĖ KUN. ZDEBSKIS
Kovotojas už tikinčiųjų teises ir 

narys Katalikų Komiteto Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti kun. Juozas Zdebskis, 
važiuodamas savo draugo automobi
lyje, nežinia kokiu būdu apdegė. Nu
gabenus jį ligoninėn, prisistatė trys 
civiliškai apsirengę vyrai ir parei
kalavo perkelti jį venerinių ligų sky
rium Kai gydytojas pareiškė, kad 
tam nėra jokio pagrindo, tie trys 
vyrai pasisakė kas esą ir pagrasino 
gydytojui, jeigu nevykdys reikalavi
mo. Sužinoję apie tai kun. J. Zdebs- 
kio draugai paėmė jį iš ligoninės 
ir parvežė namo, kur dabar gydosi.

JAUNUOLIŲ PROBLEMOS
Spaudoje pasirodo vis daugiau pra

nešimų apie jaunuolių ir net vaikų 
nusikaltimus. 1980 m. “Komjaunimo 
Tiesos” 244 nr. Romas Masteika iš 
Kvėdarnos rašo apie ten įvykusį Ši
lalės rajono nepilnamečių reikalų 
komisijos posėdį. Jame buvo apta
riamas mažamečių vaikų — Šilalės 
pagalbinės mokyklos antroko E. 
štangvalco, Kvėdarnos vidurinės mo
kyklos penktoko A. šlevnisko ir 
Plungės pagalbinės mokyklos penk
toko A. Gedvilo įsilaužimas į buiti
nio gyventojų aptarnavimo paviljo
ną Kvėdarnoje. Į pastato vidų įlipo 
pro neuždarytą langą, išlaužė siu
vyklos duris. A. šlevinskas ir E. 
Štangvalcas jieškojo pinigų, o A. 
Gedvilas ėjo sargybinio pareigas 
lauke. Išsiskirstyti teko nesuradus 
pinigų. Vėliau antrokas E. štangval
cas vėl grįžo į paviljoną ir pinigų 
jieškoti bandė stalčiuose. Trečią kar
tą prie paviljono jis atėjo su Romu 
ir Alvydu Petkais. Nors posėdyje 
teisinosi nieko iš paviljono nepaėmę, 
jo savininkai pasigedo laikrodžio, ba
telių ir medžiagos. Padarytus nuos
tolius teko padengti vaikų tėvams. 
R. Masteika kaltę suvertė stikliuką 
pamėgusiems vaikų tėvams? nesirū
pinantiems jų auklėjimu. Esą M. 
Gedvilienė net ir į posėdį, sprendu- 
sį vaikų likimą, atėjo girta. Prime
nama, kad penktokas A. šlevinskas, 
suradęs butelį tėvo degtiiiės, jį išgė
rė su šeštoku A. Kilinsku iš Plun
gės. A. Šlevinskas, apsinuodijęs al
koholiu, atsidūrė ligoninėje, kur gy
dytojam teko rinitai pakovoti už jo 
sveikatą.

ŠOKIŲ VAKARAS
Kitą pavyzdį apie nepilnamečių iš

daigas 1980 m. “Tiesos” 209 nr. pa
teikia. Adomas Liutvinskas. Šį kar
tą jos yra susietos su byla Kaune ir 
liečia tris moksleivius — A. Grigą, 
A. Jovaišą ir A. Grigauską. Ši triju
lė, prieš vykdama į moksleivių poil
sio vakarą 37-toje profesinės techni
kos mokykloje, nusipirko butelį vy
no, o kai jį ištuštino, atsinešė dar 
kelis. Nors vynas nepilnamečiams 
nepardavinėjamas, atsiranda šią pa
slaugą parduotuvėje padarančių su
augusių asmenų. Girti paaugliai prie 
mokyklos pradėjo jieškoti merginų. 
Vienai pavyko pabėgti. Antroji teis
me pasakojo: “. . . A. Grigas su A. 
Jovaišų mane tampė už rankų. Pro 
šalį ėjo vyriškis, prašiau gelbėti, bet 
jisai nuėjo nieko nepasakęs . . .” 
Užpuolikai įvykdė grupinį nepilna
metės išprievartavimą. Moksleivių 
šokiams skirtas vakaras baigėsi sun
kiu nusikaltimu. A. Grigas buvo nu
baustas devyneriais metais laisvės 
atėmimo. A. Jovaišas — aštuoneriais, 
A. Grigauskas — trejais. A. Liut
vinskas pažeria priekaištų ir tam ne
žinomam vyriškiui, neatsiliepusiam į 
mergaitės pagalbos prašymą: “Abe
jingumas šį kartą brangiai atsiėjo. O' 
kiek tokių pavyzdžių, kai dėl abejin
gumo padaromi nusikaltimai!"

IR

Simons
Travel Service

kviečia keliauti kartu!

ORGANIZUOJA ŠIĄ VASARĄ 
į LIETUVĄ li kai 
dienų jaunimo grupę, 
— jų TĖVŲ bei kitų, norinčiųtaip'pat tuo pačiu laiku

keliauti, grupes. Vietų skaičius ribotas. Prašome anksčiau 
užsisakyti.
Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip pat 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui 
bei padeda nupirkti Lietuvoje giminėms automobilius. Smulkesnių 

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

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simons
2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.
Nuomojam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo” aparatus.

Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

VOS NENUŽUDĖ KALINIO
Apie namiškių ašaras Kaišiadory

se įvykusiame teisme kalba Jonas 
Litvinavičius 1980 m. “Komjaunimo 
Tiesos” 244 nr. Kaltinamųjų suole 
— 22 metų amžiaus Stasys Berna
tavičius, kilęs iš Ukmergės rajono 
Skominėlių kaimo, ir devyniolikme
tis kaunieitis Valdas Rimša. Pirma
sis jau dukart baustas už vagystes, 
antrasis — kartą už pavogtą auto
mobilį. Bausmę jiedu atliko bendro 
režimo pataisos darbų kolonijoje ir 
ten įvykdė dar vieną nusikaltimą 
1980 m. Apie jį V. Rimša teisme pasa
kojo: “Rugpjūčio 15 dieną iš ryto iš
ėjome į darbą, atėjo nuteistasis Gin
taras žemaitis ir ėmė tikrinti mūsų 
pagamintą produkciją. Išeidami pie
tauti pamatėme virbus, kuriuos pasi
ėmėme ir galvojome pagąsdinsime 
Gintarą. Nusmailinti virbai buvo ran
kovėse ir sutikę G. Žemaitį pradėjo
me mušti, tada jis nubėgo, o mes nu
ėjome pasisakyti, kad subadėme. 
Apie pasekmes visai nepagalvojo
me . . .” G. Žemaičiui buvo padary
tas sunkus kūno sužalojimas, pavo
jingas gyvybei, kuri buvo išgelbėta 
tik gydytojų dėka. S. Bernatavičiaus 
motina teigė, kad sūnus visada būda
vo geras namuose, tik jam kažko 
trūko. V. Rimšos motina nusiskundė, 
kad tėvas Kleopas šeimą paliko prieš 
penketą metų. Be to, jis ir anksčiau 
į sūnų nekreipė dėmesio. Esą netgi 
sakydavo, kad yra kalėjimas, kuris 
jį išauklės. S. Bernatavičiui ir V. 
Rimšai už sunkų nusikaltimą patai
sos darbų kolonijoje buvo paskirta 
po septynerius metus laisvės atėmi
mo griežto režimo kolonijoje. Prie 
tų metų prijungiama ir ankstesnė 
dar neatlikta bausmė: S. Bernatavi
čiui — 8 mėnesiai, V. Rimšai — 
26 mėnesiai.

NAUJAMETINĖS PUOKŠTĖS
Naujametinių puokščių konkursi

nes parodas Vilniuje rengia Lietuvos 
Gamtos Apsaugos Draugijos Vilniaus 
skyrius. Puokštėms panaudojamos 
eglių ir pušų šakelės, skujos, kanko
rėžiai, gėlės, žvangučiai, žvakės. Pa
roda susijaukė apie 170 dalyvių su 
maždaug 200 puokščių. Pirmą pini
ginę premiją gavo Vilniaus univer
siteto botanikos sodo darbuotoja K. 
Balnytė, šiomis parodomis norima 
gelbėti iš Kalėdų į N. Metus perkel
tų eglučių besaikį naikinimą. Jas da-. 
bar parūpina miškininkai, retindami 
jaunuolyną, steigdami priešgaisrines 
juostas, ruošdami melioracijai numa
tytus plotus. Deja, vis dar pasitaiko 
eglučių naikintojų, nekreipiančių dė
mesio į gamtai daromą žalą. “Tie
sos” sausio 4 d. laidoje prabilo Lie
tuvos žemės Ūkio Akademijos do
centai S. Juknevičius ir A. Navasai- 
tis iš Noreikiškėse akademijai pri
klausančios gyvenvietės. Ten kažkas 
nukirto 15-20 metų serbines eglaites 
šalia šakių plento. G. Grabliausko 
nuotraukoje matyti eglaičių žemėje 
tebestovintys kamienai su žemutinė
mis šakomis. Akademijos docentai 
klausia: “Kam pakilo ranka jas nu
kirsti? Ir kaip pavadinti tuos žmo
nes, pakėlusius kirvį prieš medelius, 
prieš žmogaus kūrybą? Tik barbarai 
nesupranta gyvenimo džiaugsmo, ne
myli savo krašto, negerbia žmogaus 
ir jo sukurtų vertybių.”

PAŠTO SUKAKTIS
Paštas Utenoje atšventė 150 metų 

veiklos sukaktį. Remiantis išsaugo
tais dokumentais, jau tada vienas su
sisiekimo kelias iš Petrapilio į Var
šuvą ėjo per Uteną, kur ir buvo ati
daryta pirmos klasės pašto įstaiga. 
1979 m. ryšininkai susilaukė naujo 
pastato, kuriame kasdien atliekama 
tūkstančiai operacijų, paskirstoma 
daug laiškų ir spaudos leidinių.

BENDRABUTIS STUDENTAMS
Kauno politechnikos instituto stu

dentai susilaukė naujo 12-kos augštų 
bendrabučio, kuriame yra vietos 350 
asmenų. Jis esąs aprūpintas skaityk
lomis, poilsio kambariais, virtuvė
mis, erdviomis buitinėmis patalpo- 
miis. Tai jau keturioliktas šio insti
tuto bendrabutis. Juose visuose da
bar gyvena apie 4.000 būsimųjų in- 
inžinierių. V. Kst.

TELEVISION
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

A.a. JULIUS TOMAS (antros eilės viduryje) su savo draugais nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. Palaido
tas Brooks, Albertoje, 1980 m. gruodžio 3 d. Trys velionies ginklo draugai tebėra gyvi kur nors Kanadoje

Brooks, Alta.
A.a. JULIUS TOMAS. “Kur buvot 

pražuvot, mielieji kariai?” Su šiais 
liūdno maršo žodžiais buvo laidoja
mi mūsų Tėvynės kariai. Deja, šis 
maršas nebuvo grojamas nei gieda
mas laidojant velioni Julių Tomą, 
kurį aš pažinojau 42 metus.‘Jis daž
nai man sakydavo: “Linksmiausias 
mano jaunystės laikotarpis buvo Lie
tuvos kariuomenėje, kur aš tarnavau 
raitųjų žvalgų komandoje.”

Velionis Julius gimė krikščioniško
je ir tautiškai susipratusioje ūkinin
kų šeimoje 1902 m. sausio 16 d. Gi- 
taučių k., Linkuvos valsčiuje. Baigė 
pradinę Lietuvos mokyklą.

Kaip daugelis kitų, Julius susiža
vėjo užjūrio “aukso kalnais”, stai
giu pralobimu ir grįžimu į tėvynę. 
Bet likimas lėmė kitaip. Atvykęs Ka- 
nadon 1928 m. birželio mėnesį, kurį 
laiką dirbo Lethbridge, Altą., vėliau 
persikėlė į Coleman, Alta., anglių 
kasyklą. Sunkiai ekonominei depre
sijai užėjus, persikėlė j Brooks, Alta., 
kur gavo darbą CPR geležinkelyje. 
Jo tarnyboje išbuvo iki pensijos. 
1930 m. vedė Juzę Paškevičiūtę ir 
išaugino sūnų Juozą, kuris tarnau
ja pašto valdyboje Kalgaryje.

1980 m. rugpjūčio mėnesį Julius 
su žmona Juze paminėjo savo 50 me
tų vedybinę sukaktį ir surengė puikų 
pobūvį savo bičiuliams lietuviams ir 
žymesniems miesto pareigūnams 
puošniame “Tri Star” viešbutyje. 
Svečių tarpe buvo visi RCMP polici
jos pareigūnai.

1980 m. lapkričio mėnesį prasidė
jo nelaimės — žmona Juzė griūdama 
nusilaužė koją ir turėjo būti nuvežta 
Medicine Hat ligoninėn. Susijaudi
nusį Julių taip pat ištiko nelaimė — 
išsiliejo kraujas smegenyse, ir jis 
neteko sąmonės. Išgulėjo ligoninėje 
be sąmonės iki mirties gruodžio 1 d.

Velionis palaidotas gruodžio 3 d. 
su tikybinėmis apeigomis iš Sv. Mari
jos šventovės Brookso kapinėse, kur 
ilsisi jau nemažas skaičius lietuvių, 
buvusių veiklių asmenų, kaip Pijus 
Jankauskas, Morta Lokienė, Juozas 
Kalvaitis, J. Venskus ir kiti. Karsto 
nešėjais buvo uniformuoti RCMP po
licijos pareigūnai, nes Julius, būda
mas pensininku, retkarčiais eidavo 
sargo pareigas policijos suimtųjų da'- 
boklėje. Laidotuvių metu siautė šal
tis (-30°), ir daug Juliaus bičiulių 
iš tolimesnių vietovių laidotuvėse ne
galėjo dalyvauti.

Julius buvo vienas iš daugelio lie
tuvių, kuris nenuklydo nuo lietuvy
bės, nes turėjo gerą tėvų išauklėji
mą, sustiprintą Lietuvos kariuome
nės tarnyboje. Nors ilgus metus dir
bo tarp slavų, paveiktų komunizmo 
ligos, tačiau pats ta liga neužsikrėtė, 
liko nepajudinamas kaip Lietuvos 
Puntukas. Buvo linksmo būdo, sukal
bamas ir dėl malonaus elgesio visų 
gerbiamas. Iš savo sunkaus darbo 
santaupų buvo įsigijęs gražų, moder
nų namą, kuriame ramiai leido pen
sininko dienas.

Julius buvo veiklus žmogus Brook
so lietuvių kolonijoje, eilę metų buvo 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Brookso seniūnijos seniūnu. Jo pa
stangomis buvo renkami solidarumo 
įnašai, Vasario 16 šventėse — aukos 
Tautos Fondui, palaikomi glaudūs ry
šiai su KLB apylinke Kalgaryje.

Staigi Juliaus mirtis yra skaudus 
smūgis nykstančiai Brookso lietuvių 
kolonijai ir KLB Kalgario apylinkei.

Ilsėkis ramybėje, mielas Tėvynės 
kary, svetingoje Kanados žemėje!

Nevada

Sudbury, Ontario
PALYDĖJUS SENUOSIUS ME

TUS. Jau kelinti metai Sudburyje 
nepavyksta suruošti bendro N. Me
tų sutikimo. Mat nedaug čia mūsų 
yra, vieni paseno be laiko, kiti ap
tingo. šiemet atsirado tautiečių, ku
rie panoro drauge sutikti N. Metus. 
Nemažas būrelis tautiečių buvo pa
kviesti pas Birutę ir Justą Stankus. 
Vaišes paruošė pati Birutė. Tuo bū
du linksmai palydėjom senuosius ir 
sutikom naujuosius metus. Be to, at- 
šventėm gimtadienius pačios šeimi
ninkės Birutės Stankienės, Stasės 
Stankienės ir Jadvygos Labuckienės. 
Joms pagerbti buvo iškeptas didžiu
lis tortas, sugiedota “Ilgiausių metų”,.

Dalyvė

• Ne mūsų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, bet 
mūsų rankose išsaugoti vidinę Lie
tuvos laisvę — tautinę gyvybę.

DR. J. GIRNIUS

S HAMILTON
KANADIETĖMS APIE LIETUVĄ. 

Prieš keletą metų, Hamiltono dien
raštyje “The Hamilton Spectator” 
L. Skripkutė gražiai aprašė lietuviš
kų Kūčių ir Kalėdų papročius. Prieš 
praėjusias Kalėdas Hamiltono YWCA 
(Young Women’s Christian Associa
tion) direktorė kreipėsi į apylinkės 
valdybą su prašymu: norėtų išgirsti 
apie lietuviškus Kalėdų papročius jų 
kalėdinės vakarienės metu. Apylin
kės valdybos pirm. dr. V. Kvedaro 
prašoma L. Skripkutė sutiko atsto
vauti Hamiltono lietuviams YWCA 
vakarienėje. įdomiai paruoštoje kal
boje L. Skripkutė supažindino 200 
vakarienės dalyvių ne tik su Kūčių 
ir Kalėdų papročiais, bet ir su Lietu
vos istorija, geografija, dabartine 
padėtimi, gintarais ir tautiniais dra
bužiais, kuriais buvo ir pati apsi
rengusi.

Savo padėkos laiške L. Skripkutei 
YWCA direktorė Lee Irvine rašo: 
“Jūsų tautinis drabužis patraukė vi
sų dėmesį. Mes tiek daug sužinojome 
apie jūsų kraštą, geografiją, istori

LONDON,
A.a. KAZIO VALAIČIO atminimui 

per Londono įgaliotinį L. Eimantą 
aukojo Tautos Fondui: $110: P. Ro- 
ser; $50: A. čerškus; $25: Br. Kebu- 
ris, Bal. Keburis; $20: J. Čegys, V. 
Grigelytė, J. Lekas, L. Narkevičius, 
A. Šiaučiūnas; $10: J. Bersėnaš, J. 
Jakaitis, L Ramonas, P. Rušinskas, A. 
Šilbajoris, P. Vaitiekūnas; $5: S. Žul- 
l»a. Gili užuojauta velionies šeimai, 
o aukotojams nuošird padėka.

A. a. ONOS VAITKŪNAITĖS 
atminimui artimieji paaukojo Tautos 
Fondui $25. Už aukas nuoširdžiai dė-_ 
kojartie. TF atstovybė Kanadoje

“PAŠVAISTE” LANKO KAIMY- 
NŪS. Rodnė yra geriausia Londono 
kaimynė. Šį kartą ir Londonas^ mėgi
no parodyti draugišką mostą: į Rod- 
nei skirtas ir West Lomėje vykstan- 
čias pamaldas nuvyko ne tik klebo
nas kun. J. Staškus, bet ir “Pašvais
tės” choras, vadovaujamas R. Vilio
nės. Choras giedojo per pamaldas, 
padarydamas kaimynams savotišką 
ir, manau, malonią staigmeną: apie 
savo atvykimą choras nebuvo pra-

BUFFALO, NEW YORK
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖ bus minima vasario 
8, sekmadienį. Papildomai praneša
me, kad šventė bus pradėta pamal
domis 10 v.r. Tėvų pranciškdhų kop
lyčioje (75 Rolls Ave., St. Cathari
nes, Ont.). Visa kita programa ta 
pati, kaip buvo skelbta anksčiau.

Lietuvių Klubo valdyba

VASARIO 16 GIMNAZIJOS vado
vybė savo kalėdiniame laiške prašo 
perduoti sveikinimus bei nuoširdžią 
padėką visiems gimnazijos rėmėjams. 
Kadangi mano tvarkomo rėmėjų bū
relio nariai yra labai plačiai pasklidę 
ir negaliu jų visų sutikti, tad šiuos 
gimnazijos sveikinimus ir padėką bei 
savo linkėjimus perduodu per spau
dą. Dėkoju visiems už duosnias au
kas ir greitą jų atsiuntimą. Nors 
būrelio narių skaičius 1980 m. yra 
kiek sumažėjęs, bet aukų suma pasie
kė rekordinį skaičių: iš viso suaukota 
$554.47. Paslaptis ta, kad Ročesteris 
įkėlė savo koją į mano būrelį. Dė
kingas esu ročesteriečiams už tą nau
jo kraujo transfūziją. Ypatinga pa
dėka už tai priklauso buvusiam ma
no kaimynui Vytautui Žmuidzinui, 
kuris tai transfūzijai asistavo. Taip 
pat dėkoju ir kanadiečiams: Niagara 
Falls, St. Catharines, WellandOj Port 
Colborne’o ir Toronto gyventojams, 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręs 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 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $15,000,000

ją ir papročius. Esame labai dėkin
gos, kad suteikėte mums progą vieną 
vakarą būti dalimi gražios jūsų tė
vynės.” G. L.

ŠAULIŲ RENGTOS KŪČIOS 1980 
m. gruodžio 24 d. Jaunimo Centre 
praėjo labai gražiai, šie metai buvo 
jau septinti, kai šaulės pradėjo reng
ti bendras Kūčias (nuo 1974 metų). 
Šventės būna sunkios tiems, kurie 
yra vieniši. Kūčių vakarienė sudaro 
progą šį vakarą praleisti drauge. Ją 
ruošė šaulių kuopa. Didžiausią darbo 
naštą nešė moterų vadovė Stasė Pet
kevičienė, kuri rūpinosi, kad visi bū
tų skaniai pavaišinti.

ŠAULIŲ KUOPOS veiklos 15 me
tų sukaktis bus minima balandžio 
25 d. Jaunimo Centre. Koncerto pro
gramai atlikti yra pakviestas ir su
tiko dalyvauti 30 asmenų Niujorko 
lietuvių vyrų choras “Perkūnas”. 
Hamiltone jis bus pirmą kartą. Jeigu 
kas galėtų apnakvydinti svečius, pra
šomi pranešti Povilui Kanopai tel. 
545-2703. Ad.

ONTARIO
nešęs. R. Vilienei vadovaujant, cho
ras intensyviai dirba ir pasižymi 
ypač gražiais moterų balsais.

PALAIDOTA O. VAITKŪNAITĖ. 
Velionė buvo, gimusi 1885 m. Mat- 
laukių k., Kybartų v., Vilkaviškio 
apskr. 1944 m. pasitraukė iš Lietu
vos, o 1951 m. atvyko Kanadon ir 
apsigyveno Londone, Ont. Buvo glo
bojama O. ir A. Petrašiūnų šeimos. 
Jos brolis buvo O. Petrašiūnienės 
tėvas. Sveikatai susilpnėjus, nuo 
1975 m. gyveno St. Marie’s prieglau
doje, dažnai lankoma minėtos šei
mos. Palaidota Londone šv. Petro 
kat. kapinėse. Laidotuvių apeigas at
liko klebonas kun. J. Staškus. Su ja 
atsisveikinti atvyko gausus būrys gi
minių (kaikurie net iš Vankuverio, 
Filadelfijos bei kitų JAV miestų) ir 
nemažai parapijiečių. Be minėtos 
šeimos, dar liko Amerikoje jos se
suo, šios duktė su šeima, brolio dvi 
dukterys ir sūnus su šeimomis. Ji 
buvo seniausia Londono lietuvė.

Nuoširdžiausia užuojauta velionės 
artimiesiems. D. E.

kurie jau prieš keletą metų, įsijung
dami į gimnazijos rėmėjų eiles, su
stiprino mano būrelį. Pensilvanijos 
ir Vašingtono valstijoje gyvenan
tiems būrelio nariams reiškiu padėką 
už duosnumą ir ypatingą punktualu
mą, atsiunčiant aukas.

Didžiausa mano padėka visdėlto 
priklauso buffaliečiams, kurie per 
visus tuos 27 būrelio veiklos metus 
sudarė pastovų būrelio branduolį. 
Dabartiniu metu lygiai 50% visos 
kolonijos šeimų (skaitant visas — 
grynai lietuviškas ir mišrias) pri
klauso rėmėjų būreliui.

Jeigu toks nuošimtis gimnazijos 
rėmėjų būtų ir kitose lietuvių kolo
nijose, manau, kad gimnazija neturė
tų jokių finansinių sunkumų.

Dėkodamas visiems už 1980 metų 
aukas, kviečiu pasilikti būrelio na
riais ir 1981 m., nekreipiant dėmesio 
į prieš gimnaziją skleidžiamus gan
dus. Taip pat kviečiu įsijungti į gim
nazijos rėmėjų eiles ir visus kitus, 
ypač Niagaros pusiasalyje gyvenan
čius kanadiečius.

Romas Masiulionis, 
113-jo būrelio vadovas

• Atsiųskite adresus savo pažįsta
mų, kurie dar neskaito “Tėviškės Ži
burių” — jie gaus keletą numerių 
susipažinti nemokamai.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% 
santaupas 12J/4%
term, depoz. 1 m. . 12’/i% 
term, depozitus 3 m. 12% 
reg. pensijų fondo 12%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 14-15% 
asmenines paskolas 16%

JA Valstybės
PERNAI SĖKMINGĄ EKSKURSI

JĄ į Europą suorganizavo Čikagoje 
leidžiamas žurnalas “Laiškai Lietu
viams”. šiemet tokia “LL” ekskursi
ja organizuojama į Egiptą, Šv. Žemę 
ir Graikiją. Iš Čikagos ir Niujorko 
bus išvykstama balandžio 24 d., grįž
tama gegužės 11 d. ši aštuoniolikos 
dienų ekskursija, įskaitant viešbu
čius ir maistą, iš Čikagos vystantiems 
kainuos apie $2.300. Kadangi laiko 
liko nedaug, norintieji keliauti ir 
gauti smulkesnių informacijų, prašo
mi skubiai kreiptis “Laiškų Lietu
viams” adresu: 2345 W. 56th St., 
Chicago, IL 60636, USA.

JAV LB VISUOMENINIŲ REIKA
LŲ taryba užmezgė ryšius su Ameri
kos Lenkų Kongreso centru Čikago
je. Pasitarimas su jo vicepirmininku 
ir politinių reikalų komisijos pirm. 
K. Lukomskiu įvyko 1980 m. gruo
džio 13 d. Jame lietuviams atstovavo 
— PLB valdybos pirm. V. Kamantas, 
buvęs pirm. B. Nainys, JAV LB ta
rybos narys B. Juodelis, A. Gečys 
ir LB Lemonto apylinkės pirm. A. 
Kazlauskas. Pasitarime paaiškėjo, 
kad Amerikos Lenkų Kongresas savo 
viltis yra sudėjęs į prezidentų J. 
Carterio ir R. Reagano politiką. Lie
tuvius jis prašė siųsti jiems laiškus, 
remiančius ligšiolinę politiką. K. Lu- 
komskio nuomone, pavasarį Lenkiją 
gali ištikti maisto trūkumas. JAV 
bus renkamos aukos maisto gami
niams pasiųsti į Lenkiją. Būtų gra
žu, jei per Raudonąjį Kryžių bei 
kitas šalpos organizacijas pagalbon 
įsijungtų ir lietuviai. Jeigu Sovie
tų Sąjunga pradėtų invaziją Lenki
jon, lietuviai turėtų skatinti JAV 
vyriausybę atsiriboti nuo atolydžio 
politikos, sustabdyti prekybą ir bet- 
kokią paramą Sovietų Sąjungai bei

I invazijoje dalyvaujančioms sateliti
nėms valstybėms. Kilo mintis in
vazijos atveju per “Amerikos Balsą” 
kreiptis į sovietų armijoje tarnaujan
čius lietuvius, kad jie atsisakytų 
smurto veiksmų prieš Lenkijos gy-

'■ ventojus.
KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ, 

PLB valdybos vicepirm. švietimo rei
kalams, porai mėnesių išvyko į P. 
Ameriką. Jis lankysis Kolumbijoje, 
Argentinoje, Brazilijoje ir Venecu- 
eloje. Numato vadovauti jaunimo 
stovykloms, dalyvauti VH-jame P. 
Amerikos lietuvių kongrese Buenos 
Aires, tartis lietuvių jaunimo švieti
mo reikalais.

IRENA IR DR. LEONAS KRIAU 
CELIŪNAI, žymieji visuomenininkai 
ir lietuviškos veiklos rėmėjai Čika
goje, sausio 4 d. atšventė 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Į “Ni
cos” restoraną buvo sukviesta beveik 
250 svečių, atvykusių netgi iš tokių 
tolimų vietovių, kaip Florida ir Ka
nada. Dr. Leonas Kriaučeliūnas juos 
paprašė draugiškos vaišių nuotaikos 
neužgožti sveikinimo kalbomis, atsi
sakyti dovanų, nes jau pats jų daly
vavimas yra gražiausia dovana. Kun. 
dr. J. Prunskio sukalbėtoje maldoje 
sukaktuvininkai dėkojo Dievui už 
šeimai suteiktą palaimą, prašė lai
minti ne tik vaišių patiekalus, bet 
ir visų širdis, kad vieningai būtų 
paduodamos rankos bendram darbui 
dėl Lietuvos. Atskirai buvo prisi
minta vaišėse dalyvavusi L. Dainaus- 
kienė, supiršusi Ireną ir Leoną.

Kolumbija
KUN. DR. VYTAUTAS MANKE- 

LIŪNAS, ilgai profesoriavęs valsty
biniame Bogqtos universitete, yra iš
ėjęs pensijon ir nebedėsto, bet tal
kina universitetui kituose darbuose. 
Šiais metais jam buvo pavesta tvar
kyti įstojamuosius egzaminus. Prisi
statė 34.409 kandidatai, priimta 4.- 
290 72-viem profesijom. Visą pri
ėmimo darbą teko iš anksto paruošti, 
bet raštu atliktus egzaminus reikėjo 
ištaisyti ir-klasifikuoti per 24 valan
das, žinoma, su skaitytuvo pagalba.

Brazilija
JAUNIMO NAMUOSE Vila Želi-• 

noje lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigą, susietą su kalėdine 
eglute, 1980 m. gruodžio 21 d. suren
gė Brazilijos LB valdyba. Programą 
atliko visi trijų klasių mokiniai. Ma
žųjų grupė, turinti 15 vaikų, pašoko 
ir padainavo. Šiai klasei vadovauja 
M. Vinkšnaitienė. Vyresniųjų klasė, 
turinti tik 4 mokinius, padeklamavo 
B. Brazdžionio “Meškiuką Rudnosiu- 
ką”, paruošta L. Butrimavičienės, 
Studentų klasę pas inž. A. Petraitį 
lanko 7 jaunuoliai. Šventės progra- 
mon įsijungė du — R. Saldys ir N. 
Remenčiūtė, paskaitę dvi lietuvių 
liaudies pasakas. Kalėdų senelį su
vaidino A. Rudys, mažuosius apdo
vanojęs žaislais bei saldainiais, vy
resniuosius — lietuviškomis knygo
mis. Mokytojams už jų darba padė
kojo BLB valdybos pirm. J. Tatarū- 
nas.

JAUNIMO GRUPĖS Sao Paulo 
mieste prieš Kalėdas turėjo bendrą 
pasitarimą savo veiklai jungti. Nori
ma, kad kiekvienas jaunuolis susipa
žintų su Lietuva, jos kultūra bei tra
dicijomis. Šiems uždaviniams turi va
dovauti Brazilijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba. Ji pažadėjo 
skaidrėmis iliustruotą informacinį 
kursą apie Lietuvą, jeigu bus susi
laukta jaunuolių pritarimo bei pa
galbos. Buvo iškeltas sumanymas su
rengti bendrą stovyklą visam jauni
mui.

ATSKIRAS KŪČIAS Sao Paulo 
mieste turėjo skautai ir jų tėvai 1980 
m. gruodžio 21 d. vakarą. Dalyvių

susilaukta apie 150. Trumpai jauni
mo susikaupimo valandėlei vadova
vo kun. Pr. Gavėnas, išklausęs išpa
žinčių ir atlaikęs Mišias. Po to įvyko 
tradicinės vaišės su įprastais Kūčių 
patiekalais.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ Vila 
Zelinoje surengė jaunimas — Brazi
lijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga, atei
tininkai, skautai, “Volungės” ir “Rū
telės" nariai. Jie savo jėgomis su
tvarkė salę, pagamino maistą, ap
tarnavo svečius. Jaunimui talkino 
kun. J. Šeškevičius ir kelios motinos. 
Dalyvių buvo susilauktas didokas 
skaičius, pelno turėta 31.000 kruzei- 
rų, kuriuos savo veiklai panaudos 
jaunimas.

Urugvajus
KALĖDŲ EGLUTĖS ŠVENTE 

Montevideo lietuvių vaikams įvyko 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros Drau
gijos rūmuose. Jos dalyvius pasvei
kino pirm. V. Dorelis. Programą bu
vo paruošusios vaikų mokytojos C. 
Dorelytė ir J. Dobilevičienė. Ji pra
dėta vaidinimu “Kūčios Lietuvoje”, 
užbaigta tautiniais šokiais, deklama
cijomis, rašinių skaitymais. Kalėdų 
senelio pareigos teko kun. J. Sukac
kui, SJ.

Argentina
ŠV. CECILIJOS CHORAS, veikian

tis Buenos Aires mieste, savo pen
kiasdešimtmetį atšventė 1980 m. lap
kričio 22 d. Iškilmė pradėta kun. A. 
Steigvilo, MIC, atnašautomis Mišio- 
mis ir šiai progai skirtu pamokslu 
Aušros Vartų šventovėje. Mirusiems 
choristams prisiminti buvo padėtas 
širdies formos tautinių spalvų gėlių 
vainikas. Giedojo ne tik dabartiniai, 
bet ir buvusieji Šv. Cecilijos choro 
nariai. Oficialioji minėjimo dalis su 
vaišėmis įvyko parapijos salėje. 
Pluoštą atsiminimų apie ilgą šio cho
ro veiklą pažėrė ilgametis jo narys 
Z. Juknevičius. Chorą sveikino: 
ALOS Tarybos vardu: — L. Stanke
vičius, SL Argentinoje — H. Leva- 
navičius, Birutės draugijos — G. 
Macaitienė, Senelių Židinio — V. 
Grigaitis, laikraščio “Laikas” — O. 
Kairelienė, Aušros Vartų parapijos 
— kun. J. Petraitis, MIC, ir dabarti
nis choro vadovas P. Gudelevičius, 
MIC. Padėkos žodį tarė choro pirm. 
B. Blumbergas. Visi dalyviai Šv. Ce
cilijos chorui sugiedojo “Ilgiausių 
metų”.

Australija
SYDNĖJAUS LENKŲ BENDRUO

MENE 1980 m. gruodžio 13 d. suren
gė solidarumo šventę, susietą su da
bartiniais įvykiais Lenkijoje. Ji pra
dėta penkių kunigų koncelebruoto- 
mis Mišiomis šv. Marijos katedroje. 
Du kunigai, atvykę iš Lenkijos, su
pažindino su dabartine jos būkle, 
prašė visus dalyvius melstis už Len
kiją. Antroji šventės dalis įvyko Hy
de Parke su vėliavomis ir plakatais. 
Kalbėtojų eilėse buvo federacinės 
bei vietinės valdžios ir etninių gru
pių atstovai. Pavergtų Tautų Orga
nizacijos vardu kalbėjo A. Kramilius, 
Sydnėjaus lietuvių — dr. A. Maura- 
gis.

BIBLIOGRAFINĮ LEIDINĮ apie 
lietuviškas knygas Australijos biblio
tekose ruošia M. Urbonas, šiam dar
bui praleidęs jau 9 metus. Pagalbi
niai skyriai jau esą paruošti su ke
liolikos bendradarbių talka. Leidinio 
paruošimą paskatino C. Grincevičius 
Čikagoje, -o patį darbą palengvino 
iš ten gauta rašomoji mašinėlė su 
lietuvišku raidynu.

Britanija
. PREL. DR. JONAS V. BULAITIS, 
(diplomatinės Vatikano tarnybos na
rys, Kalėdų šventes praleido Londo- 
ie pas savo motiną Oną Bulaitienę, 

rolius ir seseris. Popietinėmis Kū- 
ių dienos valandomis jis padėjo 
lausyti išpažinčių Šv. Kazimiero pa

rapijos klebonui kun. dr. J. Sakevi- 
čiui, MIC. Bernelių Mišias atnašavo 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, giedant 
muz. J. Cernio vadovaujamam cho
rui. Dalyvavo apie 200 lietuvių, ku
prių didžiąją dalį sudarė ankstyvesnės 
imigracijos atstovai su priaugančiu 
savo jaunimu. Į Kalėdų dienos Mi
šias atsilankė Lietuvos atstovas Vin
cas Balickas, buvo lietuvių ir iš toli
mesnių vietovių.

POETAS VLADAS ŠLAITAS — 
bedarbis. M. B-nės pranešimu iš Lon
dono, jis apie 12 metų gyveno Lietu
vių Namuose, dirbo rinkėju “Nidos” 
knygų klubos ir “Europos Lietuvio” 
spaustuvėje. Prieš Kalėdas buvo at
leistas iš darbo dėl negaluojančių 
akių, kurios tam rinkėjo darbui ne
betiko. V. šlaitui, prieš porą mėne
sių atšventusiam 60 metų amžiaus 
sukaktį, iki pensijos trūksta penke- 
rių metų. Pagal valstybinį potvarkį 
šiek tiek pinigų jam išmokėjo Lietu
vių Namų bendrovė, o kaip bedarbis 
gaus nedidelę pašalpą. Darbai Brita
nijoje nesimėto, tad labai abejotina, 
ar jis gaus darbo kur nors kitur. 
Turto ir kapitalo ligšioliniame savo 
darbe nesusikrovė, nes alga buvo la
bai menka, kaip ir kitų dirbančių 
kultūrinį visuomenės darbą. Kai pa
siųsdavo į Lietuvą keletą siuntinių 
motinai, kol ji buvo gyva, pinigo lik
davo tik patiems būtiniausiems rei
kalams. O gyvena jis maždaug kaip 
Vokietijos lageriuose. Skirtumas tik 
tas, kad turi mažytį kambarėlį ir ant 
grindų primityvią elektrinę plytelę 
valgiui išsivirti.
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Vilniaus universiteto 1980 metų pirmakursiai lituanistikos studentai mokslo metų pradžios iškilmėse Sarbievijaus 
kieme, kur susitinka ir su vyresniais studentais (“Kultūros Barai” 1980 m. 11 nr.)
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Reikalauja panaikinti "Laisvės radiją
Profesoriaus pranešimas studentams Toronto universitete

Kursai buvo smagus
Savaitgalis moksleivių ateitininkų kursuose Dainavoje

Toronto universiteto patalpo
se sausio 8 d. prof. Skilling kal
bėjo apie Madrido konferenciją. 
Jis buvo vienas iš Kanados žur
nalistų, kurie sekė Madrido 
konferencijos eigą. Yra parašęs 
knygą apie Čekoslovakijos pa
dėtį po sovietų įsiveržimo.

Pirmiausia jis paminėjo spau
dos situaciją Madride. Esą tik 
keli žurnalistai buvo įleidžiami 

' į pastatą, kur vyko konferenci
ja. Jų tarpe buvo ir'keli etninės 
spaudos atstovai. Visi delegatų 
posėdžiai buvo skirti tik dele
gatams. Amerikos delegacijos 
nariai ypatingai rūpinosi žmo-
gaus ir tautų teisėmis. Informa
cijai rinkti buvo trys būdai: de
legatų pasakojimai (deliberate 
leaks), nemokėjimas saugoti 
paslapčių (accidental leaks),! 
spaudos konferencijos. Delega
tai, išeidami iš konferencijos, 
dažnai papasakodavo žurnalis
tams dienos įvykius.

Madride buvo labai daug 
žmogaus ir tautos teisių atsto
vų, kurie savo susirinkimuose 
kalbėjo apie Helsinkio akto su
laužymą. Tuose susirinkimuose 
dalyvavo daug žurnalistų.

Profesorius papasakojo apie 
1980 m. lapkričio 10-15 d. d. 
įvykius, kai delegatai nesutarė 
dėl konferencijos dienotvarkės 
ir, sustabdę laikrodi 11.58 v. v., 
mėgino tartis, bet nesutarė. 
Lapkričio 11 d., 11.45 v. v.. 
Madrido konferencija buvo pra
dėta.

Profesorius sakė, kad buvo 
didelis nesutarimas tarp Rytų 
ir Vakarų kraštų. Nesutarimas 
kilo, nes Vakarų kraštai norėjo, 
kad bent, šešios savaitės būtų 
skirtos diskutuoti Helsinkio ak
to nevykdymui. Sovietai norėjo,' 
kad šis klausimas truktų neil
giau kaip dvi savaites ir kad 
daugiau laiko būtų skirta nau
jiems pasiūlymams. Sovietai pa
galiau sutiko kalbėti penkias 
savaites apie Helsinkio akto ne
vykdymus. Sovietų tikslas šioje 
konferencijoje yra Įtikinti kitus 
kraštus, kad š. m. spalio m. 
įvyktų konferencija Varšuvoje, 
kur būtų svarstomas nusiginkla
vimas ir karinių pajėgų sumaži
nimas.

Konferencija suskirstyta i 2 
dalis. Pirma, kuri pasibaigė, yra 
minėtos penkios savaitės. Kana
da, Amerika ir Vakarų kraštų 
valdžios Europoje kalbėjo apie 
sovietų nusikaltimus. Profeso
rius pastebėjo, kad. dauguma 
laiko buvo praleista , kalbant 
apie sovietus, o sovietai nekal
bėjo apie Ameriką ir Kanadą. 
Pvz. Kanada buvo susirūpinus, 
kad gali būti iškeltas Kanados 
ir Amerikos indėnų klausimas, 
bet niekas jo nekėlė. Turbūt so
vietai nori parodyti, kad jiems 
nerūpi kitų kraštų vidaus reika
lai. Jie nori, kad Kanada ir 
Amerika nežiūrėtų į jų vidaus 
reikalus.

Prof. Skilling nuomone, tos 
penkios savaitės buvo labai 
svarbios, nes be žmogaus ir tau
tos teisių respektavimo negali 
būti taikos. Yra svarbu kalbėti 
apie praeitį, prieš kalbant apie 
ateitį.

Antra konferencijos dalis 
prasidėjo sausio 27 d. Dieno
tvarkėje yra'70 pasiūlymų. Vie
nas sovietų pasiūlymas — pa
naikinti “Radio Free Europe” 
ir “Radio Liberty"'.

Prof. Skilling mano, kad du 
dalykai yra labai svarbūs: suta
rimas karinėje ir žmogaus bei

Du Čičinskai
Maironio ir Anatolijaus Kairio operinės dramos Čičinskai

Perskaičius Maironio parašy
tą eilėraštį “Čičinskas” ir pama
čius meno ansamblio “Dainava” 
suvaidintą operą, galima spręs
ti kad yra bendrų bruožų, bet 
taip pat ir skirtumų.

Pirmiausia bendras bruėžas 
tarp eilėraščio ir vaidinimo bu
vo bajoras Čičinskas. Jis ir ei
lėraštyje, ir operoje kelia pui
kias -puotas, kur vyksta ir gir
tavimas, ir paleistuvavimas. Jis 
taip pat pasirodo kaip žudytojas 
abejuose kūriniuose. Eilėrašty
je jis nužudė savo žmoną ir vie
tos bažnyčios kunigą. Operoje 
jis susitinka dvikovoje su Bag
donu ir leidžia Kmitai jį slaptai 
nudurti.

Taigi, pats Čičinskas yra pir
mas bendras bruožas tarp eilė
raščio ir operos.-

Šalia Čičinsko, Kmita buvo 
vienintelis bendras veikėjas ei
lėraštyje ir operoje. Kmita eilė
raštyje sekė Čičinsko įsakymus, 
pavyzdžiui: “Atskaityk; Kmita, 
nuogoms!” arba' “Šok, Kmita! 
Užkurk miestelį!” Operoje jis 
taip pat išpildo Čičinsko norus, 
nudurdamas Bagdoną ir planuo

Gausi žiemos stovykla
Montrealio lietuvių studentai — buvo galima pasišokti, kiek

suruošė per Kalėdų atostogas 
aštuonioliktą žiemos stovyklą. 
Suvažiavo apie 200 studentų iš 
visų Šiaurės Amerikos kampų. 
Gruodžio 28 d. visi rinkosi St. 
Donat miestelyje 150 km šiau
rėje nuo Montrealio. Pirmiau
sia įvyko susipažinimo vakaras. 
Seni draugai susitiko pirmą 
kartą po vasaros stovyklų, o su
sipažino su dar daugiau naujų.

Kiekvieną dieną buvo organi
zuojamos slidinėjimo iškylos į 
žymesnius vietovės kalnus. Jei
gu kas bijojo slidinėti nuo augš- 
tų kalnų, buvo galima gražioje 
apylinkėje vaikščioti raketėmis 
(snow-shoeing) arba slidinėti ly
gumose. Oras buvo nelabai šal
tas, o sniego — labai daug. Tai 
sudarė geras sąlygas slidinėji
mui. Vakarais veikė diskoteka 

tautos teisių srityje. Esą Kana
da stipriai gina ir gins žmogaus 
bei tautos teises. Ji siūlys, kad 
būtų sušaukta ministerių kon
ferencija žmogaus teisių klausi
mu. Ji nori, kad visos tautos 
vykdytų Helsinkio aktą.

Kokia bus konferencijos pa
baiga? Profesoriaus nuomone, 
konferencija gali suirti, baigtis 
kompromisu, nutarimu šaukti 
kitą konferenciją nieko rienu- 
sprendus.

Profesorius spėja, kad būsi
ma konferencija įvyks Budapeš
te. Rita Rudaitytė 

damas atiduoti Dambrovskio 
dukrą Jadvygą Čičinskui. Todėl 
Kmita gali būti bendru bruožu 
eilėraštyje ir scenoje.

Sekantis bendras bruožas yra 
eilėraščio ir operos pabaiga. Ei
lėraščio pabąigoje Čičinsko dva
ras nuskęsta ežere: “Puikūs rū
mai, kur linksmai šoko, trypė, 
štai ūmai į kiaurąsias grimzta, 
skęsta”. Opera taip pat baigiasi 
žmonių sustingimu ir lyg užmi
gimu, vaizduojant vandens ūži
mą.

Maironio eilėraštyje buvo 
keletas dalykų, kurių nematė
me scenoje. Eilėraštyje vyko 
seimas, kuriame Čičinskas su
šunką “veto”. Operoje, šio sei
mo nebuvo.

Eilėraštyje Čičinskas nušau
na vietos kunigą, operoje tai 
neįvyksta. Eilėraštyje yra mini
ma buvusi Čičinsko žmona, ope
roje — ne. Taip pat Maironis 
mini įvairius atvykusius bajo
rus, pvz. Ožkabarzdį, Mantvy- 
daitį. Jų operoje nesutinkame.

Scenoje buvo daug dalykų, 
eilėraštyje nepaminėtų. Di-

(Nukelta į 9-tą psl.)

norėta.
Stovykloje įvyko ir įvairiausi 

konkursai. Kiekvienas miestas 
dalyvavo “broomball” turnyre. 
Šiemet ne tik vyrų komandos 
dalyvavo, bet ir moterų (pirmą 
kartą). Montrealio vyrai išsiko
vojo pirmą vietą, o moterų gru
pėje laimėjo Detroitas. Slidinė
jimo lenktynėse daug laimėji
mų vėl nunešė Detroitas vyrų ir 
moterų grupėse.

Naujų Metų išvakarėse buvo 
iškilminga vakarienė, po kurios 
sekė šokiai iki ankstyvo ryto. 
Dvyliktą valandą visur sprogi
nėjo šampanas ir visi vieni ki
tiems linkėjo laimės.

Sausio 2 d. stovyklautojai 
skirstėsi namo. Vieni turėjo 
grįžti atgal į darbą, o kiti į stu
dijas. J. A.

1980 m. lapkričio 26 d. rytą 
išvažiavome iš Čikagos stoties. 
Moksleivių ateitininkų būrys iš 
Čikagos ir jos apylinkių pripil
dė “Amtrak” traukinio pasku
tinį vagoną. Aš pats turėjau vie
ną dieną mokyklos praleisti, 
bet buvau visus užduotus dar
bus atlikęs, tai tuo rūpintis ne
reikėjo.

čikagiečiai praleido kelionės 
laiką lošdami kortomis’ snaus
dami arba skaitydami. Kitame 
traukinio gale buvo vagonas, 
kur buvo pardavinėjami užkan
džiai. Juo mes daug naudojo
mės. Mūsų buvo per tuziną. 
Traukinys dažnai stodavo, bet 
pagaliau atvykome šeštą valan
dą. Jau buvo tamsu, kai išlipo
me Jackson miestelyje. Trys au
tomobiliai atvažiavo mūsų pasi
tikti. Kai visi sunkūs lagaminai 
buvo sukrauti, sulipome ir mes.

Atvažiavę į Dainavą, išsirito- 
ine iš automobilių ir giliai trau
kėme gaivinantį šaltą orą. Mes, 
miestiečiai, nustebome matyda
mi žvaigždes tokias ryškias Dai
navos padangėje. Lagaminus 
susinešę į parinktus kambarius, 
susėdome valgykloje prie gar
džių dešrelių. Pavalgę darėme 
plakatus, pritaikytus kalakursų 
temoms, pvz. “Garbė Kristui! 
— Garbė.” “T. S. L. — Tarp sa
vęs lietuviškai”, žmogaus ryšio 
su Dievu pavaizdavimus, o taip 
pat ir kalakutų temos neužmir
šom. Anksti atsikėlę ketvirtadie
nį, matėme, kad per naktį buvo 
prisnigę. Mažas būrelis, tarp jų 
ir aš, išėjome malkų parnešti 
ugniavietei. Smarkiai jų prika
poję, pavargę sugrįžom.

* * *
■Pirmą paskaitą skaitė And

rius Kazlauskas. Jis kalbėjo apie 
darbą ir žaismą ir kaip jie vie
nas kitą atsverdami padaro žmo
gų laimingą, jei jis gali juos 
abu lengvai atlikti. Vedžiau už
rašus, mano manymu, gan išsa
mius. Tarp pasikalbėjimų bū
davo trys 15 minučių pertrau
kos, per kurias mes išeidavome 
pasivaikščioti, sviedinio pamė
tyti, sniego gniūžčių svaidyti. 
Antras, pasikalbėjimas buvo Ra
sos Šoliūnaitės apie žmonių 
bendruomenių sudėtį: bažnyčią, 
šeimą, tautą, organizaciją.

Kiekvienos dienos vakarinę 
programą, .kurioje i bųyę apta
riami ideologiniai-, klausimai, 
paruošdavo kursantai, pasiskirs
tę į diskusinius būrelius. Ket
virtadienio vakarą reikėjo su
galvoti ir pasirodyti grupės pa
sirinktame vaidinimėlyje. Šie 
vaidinimėliai rišosi su tos die
nos nagrinėtomis idėjomis. Die
ną užbaigėme daina “Kaip grįž
tančius namo paukščius”.

Penktadienį įvyko iškalbos 
varžybos. Po kiekvieno pavalgy
mo kas nors kalbėjo savo pasi
rinkta mėgstama tema, bandy
damas kuo geriausiai pasirody
ti. Aš buvau pirmas kalbėtojas. 
Buvau labai išsigandęs, kad pa
darysiu klaidų. Veltui rūpinau
si — nepadariau klaidos. Mano 
kalba buvo apie žiemos sportą.

>:•• * *
Šiandien kalbėjo kun. St. Yla 

ir p. Zailskaitė. Kun. Yla aiški
no ateitininkų simbolius ir šū
kius, pvz. kryžiaus reikšmę ir jo 
ypatingą prasmę lietuviams. Pa
nelė Zailskaitė kalbėjo apie sa
viauklą, nurodydama, kad yra 
dviejų tipų saviauklos ir kad 
tarp jų reikia pasirinkti. Pvz. 
moksle vienas būdas yra moky
tis pasyviai, labai įdėmiai klau
santis ir stengiantis visa, kas 
kitų pateikiama, įsidėmėti. Bet 
yra ir aktyvus būdas mokytis, 
kur tu nelauki ir nesėdi kol Į 
tave ateis mokslas, bet pats ei
ni, jieškai, klausinėj!, bandai 
suprasti.

Tarp šių dviejų paskaitų įvy
ko gausus futbolo žaidimas, jo 
sumanytojo Petro Lapinsko, vie
no iš vadovų, pavadintas “ligų 

Kalgario lietuvaičių dainos. vienetas “Snaigės”. Iš kairės: AUDRONE SAL- 
KAUSKAITE, ANITA ŠALKAUSKAITE, VERONIKA KRAUSAITĖ, JOANA 
BARUTAITĖ. Pirmas jų pasirodymas įvyko Lietuvos kariuomenės šventėje

futbolu”. Prieš metant sviedinį, 
reikėjo lietuviškai iššaukti ligos 
vardą. Buvo smagu, bet gaila, 
kad priešpaskutinę dieną vienas 
žaidėjų pametė laikrodį.

. Vakare programos metu kur
santai nuspalvino ir paaiškino 
savo sukurtus plakatus, kurie 
vėliau buvo pakabinti didžiojo
je salėje.

Įdomus buvo ir susikaupimo 
vakaras, kurio metu buvo klau
soma išpažinčių ir rodoms skaid
rės. Tai buvo gražūs, įdomūs 
paveikslai, rodantys gamtą, gy
vulėlius, gėles, balionus, ežerus, 
ant aitvarų skraidančias žmo
nes. Taikingos, ramybės pilnos 
scenos ir švelni muzika lydėjo 
Atgailos sakramentą.

* * *
Kitą rytą paskaitas skaitė 

Saulius Čyvas ir neseniai atva
žiavęs Ateitininkų Federacijos 
vadas J. Laučka. S. Čyvas aiš
kino kas yra globėjas: senovėje 
tai buvo tas, kuris prižiūrėjo ir 
saugojo našlaičius. Iš čia kyla 
mintis, kad šventieji yra mūsų 
globėjai dvasine prasme. Lietu
viams ypač reikšmingi šventieji 
Paulius, Kazimieras, Pijus X, 
Pranciškus, Tomas Akvinietis, 
Man labai patinka šv. Tomas, 
nes jis buvo gilus mąstytojas ir 
scholastikas, bet patinka ir šv. 
Pranciškus, nes jis buvo papras
tas ir mylėjo gyvulids.

J. Laučka kalbėjo apie tris 
ateitininkų vadus: Pr. Kuraitį, 
Pr. Dovydaitį ir St. Šalkauskį. 
Jis pasakojo savo paties pergy
venimus, kaip šie trys žmonės 
palietė jo gyvenimą. Taipgi pa
pasakojo anekdotų, pvz. kaip 
jis buvo priverstas rašyti laišką 
su prašymu pašalpai gauti ir 
kaip šis įvykis jam padėjo save 
brandinti. Man ypač padarė 
įspūdį faktas, kiek .daug žurna
lų šie pirmieji ateitirlinkų vadai 
redagavo (Viltis, Kosmos, So- 
ter, Logos, Lietuvos Mokykla, 
Naujoji Vaidilutė, Darbininkas) 
ir kaip aktyvūs jie buvo, kaip 
labai jiems rūpėjo lietuvių Kul
tūros išlaikymas ir žmonių švie
timas.

Vakare buvo šokiai ir vadovų 
suorganizuotas žaidimas, kuria
me reikėjo atsakyti klausimus 
apie kursus. Už teisingą atsaky
mą komanda - gaudavo taškų. 
Sekantį rytą jau reikėjo vie
niems su kitais atsisveikinti. 
Taip pat įvyko iškilmingas kur
sų uždarymas, kurio metu kur
santai ga'vo po knygą, vadovų 
jiems įrašytą. Per visas tris die
nas valgis buvo skanus, jauni
mas draugiškai ir vadovai ma
lonūs. Kursai buvo labai sma
gūs. Vėjas Liulevičius

Trumpos žinios
* Kanados Lietuvių Jaunimo Są

jungos valdyba ir Toronto Universi
teto Lietuvių Studentų Klubo valdy
ba rengia politinę konferenciją 1981 
m. vasario 7 d. Toronto universite
to patalpose — muzikos kambary 
Hart House 2.30 v.p.p. Kalbės Joana 
Kuraitė ir Algis Juzukonis apie po
litinio sąmoningumo ugdymą jauni
mo eilėse.

* Kalgario mieste Įsteigta dainos 
grupė “Snaigės”, kuriai priklauso 
Audronė, ir Anita Šalkauskaitės, Ve
ronika Krausaitė ir Joana Barutaitė. 
Linkime sėkmingai garsinti lietuviš
ką dainą Kanados vakaruose.

* Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga vėl rengia Vakarų Kanados 
lietuvių jaunimo stovyklą. Pernai 
stovykla labai sėkmingai praėjo. Sto
vykla įvyks 1981 m. rugpjūčio 16-23 
d.d. Pigeon Lake — tarp Edmonto- 
no ir Kalgario. Sekite informacijas 
“Jaunimo Žiburiuose”.

* Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Ryšių Centras rengia aštuntą
jį lituanistikos seminarą jaunimui 
(lietuvių kalba) 1981 m. rugpjū
čio 2-16 d.d. Loyola on the Lakes, 
Clinton, Ohio. Informacijų teirautis: 
PLJS Ryšių Centras, Attn: Mindau
gas Pleškys, 5620 S. Claremont, Chi
cago, Ill. 60636, USA.

Po demonstracijos prie Sov. Sąjungos ambasados Vašingtone buvo suimta 
lietuvių jaunimo grupė. Dalis jų — prie teismo rūmų. Iš kairės: GINTĖ 
DAMUSYTE, VYTAS VOLERTAS, jn., VIRGUS VOLERTAS, VIDMANTAS 
RUKŠYS Nuotr. A. Bagdonavičiūtės
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Mūsų jaunimas Montrealyje
Jaunimas buriasi, nes yra to 

paties amžiaus, turi tas pačias 
pažiūras, yra klasės draugai, 
kartu užaugę kaimynai. Lietu
viškas jaunimas buriasi todėl, 
kad jie yra lietuviai. Lietuvišku
mas juos visus jungia. Jauni lie
tuviai yra dažniausiai tėvų įjun
giami į lietuvišką veiklą nuo 
pat mažens, o užaugę lietuvių 
veikloje reiškiasi patys ir dažnai 
pasidaro aktyvūs veikėjai.

Bet nevisi. Kiti, pabuvę lie
tuvių tarpe kelerius metus, 
dingsta iš to lietuviško ratelio. 
Kodėl? Vieni sako, kad neturi 
laiko, kitiems neįdomu, nes jie 
permažai randa lietuviškumo 
namuose. Lietuviškumas turi 
būti įskiepytas šeimoje. Dažnai 
tėvai siunčia savo vaikus į lietu
višką mokyklą, organizacijas ir 
mano, kad jie pasidarys lietu
viai, bet vaikas, būdamas lietu
viškoje atmosferoje tik savaitga
liais, nepasidarys lietuviu. Daž
nai girdime klausiant: “Kur mū
sų jaunimas? Kodėl jis nevei
kia?” Jaunimo yra ir jis veikia, 
bet kiekvienoje organizacijoje 
matosi tie patys veidai. Kurie 
nebuvo įjungti į lietuvišką veik
lą nuo pat mažens, tie užaugę 
nesidomi, o jeigu ir pradeda do
mėtis, vėliau sunku jiems įsi
jungti.

Lietuvių jaunimo organizaci
jų Montrealyje yra įvairiausių 
— nuo sporto, ir meninių viene
tų iki ideologinių. Kiekviena or
ganizacija plečia jaunimo pasau
lėžiūrą. Pirmiausia vaikas yra 
supažindinamas su veikla lietu
viškoje mokykloje. Jis čia randa 
pirmuosius draugus, sužino dau
giau apie tėvų šalį, pamilsta lie
tuvišką dainą ir šokį, išmoksta 
savo kalbą. Dabar yra labai po
puliarios lietuviškai nekalban
čių klasės. Šie vaikai, susipažinę 
su lietuviškumu, gal vėliau su 
draugais įsijungs į veiklą.

Patys populiariausi turbūt yra 
meniniai vienetai, nes juose yra 
“smagu”. Montrealyje “Ginta
ro” ansamblis apima didelę dalį. 
lietuviško jaunimo. Jame yra ar
ti 80 dalyvių, įskaitant jaunius, 
studentus, veteranus šokėjus, 
“Gintarėlį” ir liaudies instru
mentų orkestrą. Dabar yra stei
giama ir vaikų šokių grupė, kad 
būtų galima suburti kuo dau
giau jaunimo ir supažindinti su 
lietuvišku šokiu. “Gintaras” 
šiuo metu nenumato didelių iš
vykų, nes ruošia naują progra
mą, bet turės trumpų pasirody
mų Montrealyje lietuviams ir 
svetimtaučiams.

Perhai rudenį įsisteigė mer
gaičių choras “Pavasaris”. Jos 
jau įvairiomis progomis yra pa
sirodžiusios Montrealio lietu- 
viams ir buvo šiltai priimtos. 
Chore dabar dalyvauja 20 mer
gaičių moksleivių ir studenčių 
amžiaus. Chorui vadovauja se
suo Teresė. Lapkričio mėnesį 
turės savo pirmą išvyką į Put- 
namą, o pavasarį žada suruošti 
savo koncertą.

Smagu ne tik kartu šokti ir 
dainuoti, bet ir sportuoti. Todėl 
Montrealyje susiorganizavusios 
studentų ir vyresniųjų vyrų 
krepšinio komandos “Tauras”. 
Jie žaidžia savo tarpe, su kito- 

y 

mis lietuvių kolonijų komando
mis ir nelietuvių sporto klubais.

Montrealyje buvo pastebėta, 
kad jaunimo veikla silpnėja. 
Dėlto pradėta jieškoti nutolusių 
if" lietuviškoje veikloje nedaly
vaujančių jaunuolių. Padėjus 
jiems įsijungti į veiklą, dabar 
galima matyti daug naujų veidų 
“Gintaro” ansamblyje, “Pavasa
rio” chore ir lietuviškai nekal
bančių klasėje mokykloje. Dar 
viena organizacija, kuri mėgina 
pritraukti nutolusį jaunimą prie 
lietuviškos veiklos, yra šv. Kazi
miero parapijos jaunimo klu
bas. Kadangi šiai parapijai dau
giausiai priklauso senų ateivių 
jaunimas, ųiėginama juos pa
siekti organizuojant slidinėjimo 
iškylas, susibūrimus ir pan.

Yra ^organizacijų, kurių pa
grindai ideologiniai, bet kažko
dėl čia matosi mažiau jaunimo. 
Montrealyje veikia ir skautai, ir 
ateitininikai. Abiejų organizaci
jų nariai mažėja. Yra mėginama 
pritraukti naujų narių, nes ideo
loginės organizacijos praturtina 
ne tik lietuvišką, bet ir dvasinį 
žmogaus pasaulį.

Montrealio Lietuvių Studentų 
Sąjunga kasmet suruošia slidi
nėjimo stovyklą Kalėdų laiko
tarpyje. Ji praeina su dideliu pa
sisekimu. Suvažiuoja studentai 
iš tolimiausių vietovių ir stovyk
lavietė būna perpildyta. Stovyk
los yra gera proga jaunimui su
sipažinti ir užmegzti tolimesnes 
draugystes. Mums yra svarbu 
palaikyti ryšius su kitų-koloni
jų lietuvišku jaunimu, nes Mont- 
realis yra nuo visų taip toli, ši 
stovykla ir šiemet bus organi
zuojama. Daugiau informacijų 
bus paskelbta vėliau.

Organizacija, apimanti visą 
lietuvišką jaunimą yra Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Ji
nai organizuoja jaunimo kong
resus, stovyklas, suvažiavimus ir 
aptaria bendrą lietuvių išeivi
jos jaunimo veiklą.

Kaip matote, lietuviškas jau
nimas veikia. Yra svarbu, kad 
jaunimas veiktų, nes jis yra lie
tuviškoji ateitis. Kiekviena or
ganizacija ugdo lietuviškumą, 
nes ten mėginama kalbėti lie
tuviškai, lietuviškomis temomis 
arba mokytis lietuviškos dainos, 
muzikos, šokio, bet tas lietuviš
kumas niekad pilnai neišaugs, 
jei jis nebus ugdomas'šeimose. 
Kol lietuviškas jaunimas veiks, 
tol lietuviška veikla išeivijoje 
gyvuos. Julija Adamonytė

Teismas Vašingtone
Pernai, liepos mėn., Vašing

tone prie Sov. Sąjungos amba
sados demonstravo grupė lietu
vių- jaunimo. Jie mėgino prisi- 
rakinti prie ambasados vartų 
ir 18 iš jų buvo suimti. Teismas 
vis buvo atidedamas, bet paga
liau įvyko 1980 m. gruodžio 3 d. 
Visi jų buvo paleisti, tik trys 
nuteisti: kun. K. Pugevičius, R. 
Stirbys ir M. Aistis. Jų bauda 
buvo viena diena kalėjimo. Ka
dangi buvo užskaityta suėmimo 
diena, niekam nereikėjo eiti į 
kalėjimą. Apie demonstracijas 
ir teismą rašė ir Amerikos spau
da. J. A.



Stambaus veikalo sutiktuvės
Dr. Tomo Remeikio "Opposition to Soviet Rule in Lithuania 1945-1980" 

j. Šlajus

Kai prof. dr. Tomas Remei
kis įrašė man autografą į tik ką 
iš leidyklos išėjusį ir jo parašy
tą 680 puslapių veikalą “Oppo
sition to Soviet Rule in Lithua
nia 1945 1980”, atgijo mano at
mintyje prieš dešimtmetį gir
dėtas pasikalbėjimas tarp inž. 
Broniaus Nainio, buvusio tuo- 

* met JAV LB centro valdybos 
pirmininko, ir dr. Tomo Remei- 
kio. Jų pasikalbėjimas vyko va- 
sarojant Mičigano ežero pakran
tėje. Atrodė, kad jau nepirmą 
kartą jiedu jieškojo suderintos 
išvados šio klausimo išsprendi
mui. Jų pasikalbėjimas lietė ir 
mano rankose dabar laikomą 
šią storą knygą.

Anuomet jų kalba sukosi apie 
periodiškos informacijos leidi
mą anglų kalba apie sovietinę 
ekspansiją, Lietuvos rusinimą ir 
t. t. (Nainio mintys) arba išlei
dimą kapitalinio veikalo su au
tentiškais1 dokumentais, atre- 
miant neteisingą sovietinę in
formaciją.

Po ano pasikalbėjimo jau aš
tunti metai iš eilės dr. T. Re
meikis paruošia ir Lietuvių 
Bendruomenė išleidžia “The 
Violation of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania” 
(apie 200 psl.). O dabar štai jau 
turime ir autentiškais doku
mentais pagrįstą stambų veika
lą, atremiantį sovietų skelbia
mą “tiesą”.

1980 m. gruodžio 13 d. Jau
nimo Centre dalyvaujant gau
siai publikai, įvyko politinių 
mokslų profesoriaus dr. T. Re- 
meikio veikalo sutiktuvės. Šio 
veikalo faktinas leidėjas-mece- 
natas yra per dešimtmetį JAV 
Lietuvių Bendruomenės besi
keičiančių krašto valdybos. Lei
dinys, atspausdintas su Lituanis
tikos Instituto etikete.

Veikalo sutiktuves ruošė JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
ba ir Akademinis Skautų Sąjū
dis. Iškilmei vadovavo inž. 'Br. 
Nainys. Jis pasveikino' gausiai 
susirinkusius svečius, autorių, 
prelegentą ir kitus. Pirmuoju 
kalbėtoju pakvietė JAV LB vi
suomeniniu reikalų tarybos 
nįrm,;Algipiaptąiįvykusį 
iš Fflaaelfijos. ” ,

Ihž. A. Gečys padėkojo auto
riui dr. Remeikiui už ilgametį 
darbą, ruošiant šį veikalą, taip 
pat už leidinius “The Violation 
of Human Rights. . .” LB yra

"Rinktinė
Švietimo darbuotojams jau

nimo skaitinių problema visada 
buvo aktuali. Prieš keletą metų 
JAV LB švietimo tarybos narė 
Irena Bukaveckienė pasiūlė 
sprendimą tam rūpesčiui suma
žinti. Siūlyta pradėti leisti lietu
vių rašytojų kūrinių ištraukas 
iš tokių leidinių, kurių laidos 
yra išsibaigusios ir nėra vilties, 
kad jie vėl greitai pasirodytų. 
Ištraukos būtų atrinktos pagal 
jaunųjų skaitytojų amžiaus gru
pę, jų dabartinį aplinkos supra
timą, įtraukiant po 3 ar 4 au
torius atskirose 30-60 pusi, kny
gelėse. Šiuo būdu mūsų jauni
mui būtų patraukliai, trumpai 
ir įvairiai perteikiama lietuvių 
autorių kūryba.

Švietimo tarybai pritarus, bu
vo paskirti pinigai, imtasi dar
bo, ir jau turime “Rinktinės 
jaunimui” serijos dvi knygutes. 
Švietimo tarybos leidinių komi
sija parinko abiem knygutėm 
visas ištraukas ir gavo gyvų au
torių sutikimą kūrinius per
spausdinti. Dail. Vilija Eivaitė 
sukūrė viršelį, suprojektavo 
bendrąjį spausdinimo planą ir 
visą projektą su entuziazmu rė
mė. Tikimasi, kad po kelių me
tų susidarys “Rinktinės jauni
mui” serija ir bus naudojamasi 
paruoštu dailininkės planu.

Pirmoji “Rinktinės jaunimui” 
serijos knygelė taikoma 8-11 
metų amžiaus skaitytojams. Tai 
pažymėta viršelio viršuje, o po 
abstrakčia iliustracija matyti 
skaitmuo “1” ir “Jankutė-Kau- 
pas-Spalis”. Knygutės apimtis 
— 41 psl. Joje yra Nijolės Jan
kų t ė s nuotykių apsakymėlis 
“Karilė ir pabėgėliai”, per
spausdintas iš “Eglutės” (iliust
racijos dail. A. Korsakaitės-Sut- 
kuvienės). Juliaus Kaupo “Pa
saka apie Arlekiho meilę ir 
apie burtininką be vardo”, per
spausdinta iš autoriaus knygos 
“Daktaras Kripštukas pragare”. 
Ją iliustravo dail. A. Vaičaitis. 
Taip pat įdėta Romualdo Spa
lio ištrauka iš knygos “Gatvės 
berniuko nuotykiai”. 

konkrečiai prisidėjusi prie šių 
knygų išleidimo, parūpindama 
lėšas.

Dr. B. Mačiuikos pastabos
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 

pakviestas istorikas dr. Bene
diktas Mačiuika, Connecticut 
universiteto profesorius. Jis 
kajbėjo apie šio veikalo reikšmę 
kovoje dėl Lietuvos laisvės, pa- 
liesdairias gerąsias bei silpnes
nes vietas. Gilindamasis į vei
kalą, jis aiškino, kad po karo, 
dar Stalino laikais, disidentinė 
veikla pirma prasidėjusi Mask
voje ir tik vėliau Lietuvoje. 
Prieš disidentinį judėjimą bu
vęs tik kruvinas partizaninis 
laikotarpis. Disidentinė veikla 
Lietuvoje prasidėjusi 1952 m., 
pasekant rusų disidentų veiklą.

Sunkiosios pramonės vysty
mąsi Lietuvoj prelegentas laiko 
teigiamu reiškiniu. Pramonėj 
dirbančių lietuvių yra apie 80% 
ir apie 20% yrd kitataučių.

Knygoje dokumentų vertimus 
į anglų kalbą* prelegentas verti
no gerai, tik nevertėję trumpin
ti citatų, nes tai esanti labai 
vertinga dokumentinė knygos 
dalis. Veikalas rodo pastangas 
įeiti į pasaulinę tos srities raš
tiją prieš sovietinius dokumen
tus. Prelegentas prasitarė, kad 
knygą bandys vertinti ir spau
doje.

Buvo ir paklausimų. Atsaky
damas į juos, dr. B. Mačiuika 
pareiškė, jog Lietuvoje atsakin
gose augštose pareigose žydų 
proporcingai esą 3 ar 4 kartus 
daugiau negu lietuvių. Anks
čiau ta proporcija buvusi dar di
desnė. Visoje Sov. Sąjungoje ir 
Lietuvoje antisemitizmas didė
ja. Okup. Lietuvoj veikia stipri 
kultūrinė rezistencija.

Autoriaus žodis
Dr. T. Remeikis skaitė gerai 

paruoštą paskaitą ir atsakinėjo 
į paklausimus. Remdamasis 
amerikiečio mokslininko Bar
rington Moore mintimis, jis ap
žvelgė Baltijos kraštuose ir Sov. 
Sąjungos respublikose vykstan
tį demokratinį bei disidentinį 
sąjūdį. ;

Pastarasis daugiausia reiškia
si Maskvęje, bet neturi reikia
mos įtakos esamai santvarkai 
pakeisti. 90% inteligentijos nė
ra suinteresuota ir nemato pras
mės rizikuoti ta linkme.

Ukrainoj, 42 milijonų tautoj, 
17% yra neUkrainiečių. 1960 
m. pradėtas tautinio atgimimo 

sąjūdis buvo numalšintas teis-

jaunimui”
Prieš kiekvieną skaitinį įdėta 

autoriaus nuotrauka ir trumpa 
jo biografija. Paskutiniame pus
lapyje įdėtas švietimo tarybos 
leidinių komisijos žodis “Pir
mąją rinktinę” išleidžiant, ku
rios užsimojimus minėjau pra
džioje.

Antroji “Rinktinės jauniniui” 
serijos knygelė taikoma 13-16 
metų amžiaus skaitytojams. Jo
je yra Kazio Almeno raštų iš
trauka “Mississippi”, perspaus
dinta iš “Upė į rytus, upė į šiau
rę”, Pulgio Andriušio “Persky
rimas penktas”, perspausdinta 
iš humoristinio romano “Tipe
lis”, Jurgio Jankaus “Pamink
las”, perspausdinta iš “Pirmasis 
rūpestis”.

Kaip pirmoje knygelėje, taip 
pat ir šioje įdėtos autorių nuo
traukos su biografiniais bruo
žais.

Šis naujas JAV LB švietimo 
tarybos leidinių komisijos užsi
mojimas yra sveikintinas. Jį su
tiks su entuziazmu dirbantieji 
su jaunimu. Trumpos apimties 
skaitiniai patrauks jaunimą 
skaityti. Jie susipažins su skir
tingu rašytojų stiliumi, jų bio
grafija, gal nevienas perskaitęs 
ištrauką susigundys perskaityti 
ir visą knygą.

šio sumanymo darbuotojai 
. mano, kad tokiu būdu taupiai, 
bet estetiškai ir veiksmingai 
prisidės prie skaitinių stokos 
mažinimo. Laikas parodys, kiek 
bus išspręsta jaunimo skaitinių 
problema. Būtų pageidautini 
mokytojų pasisakymai su pasta
bomis.

RINKTINĖ JAUNIMUI. 8-11 me
tų amžiaus skaitytojams 1 Janku
tė — Kaupas — Spalis, 41 psl., 
RINKTINĖ JAUNIMUI, 13-16 
metų amžiaus skaitytojams, 2 Al
menas — Andriušis — Jankus, 
46 psl. Išleido JAV Lietuvių 
Bendruomenės švietimo taryba 
su Lietuvių Fondo pinigine para
ma. Viršelis — dail. Vilijos Ei- 
vaitės. Techninis redaktorius — 
A. Pakalniškis, jn. Tiražas 1.000 
egz. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Čigaka 1980 m. Kaina ne
pažymėta. a. Abr.

stiprus tauti-

yra išlaikiu- 
sąmonę, nors

mais. Rusifikacija yra įleidusi 
gilias šaknis, tačiau didesnės 
bendros krizės metu ukrainier 
čių nacionalizmas gali turėti le
miamos reikšmės.

Armėnai ir gruzinai išlaiko 
savo tautinę tapatybę. Turi sa
vo kalbomis mokyklas ir net 
universitetus. Abu kraštus val
do tautiškai susipratę kompar
tijos vadovai. Krizės atveju stip
riai siektų nepriklausomybės.

Turkų-mahometonų stiprybė 
yra gausus prieauglis ir tikėji
mas. Subrendus jų inteligenti
jai, gali atsirasti 
nis sąjūdis.

Baltijos tautos 
sios savo tautinę 
Latvijoje yra tik silpnas disi
dentinis judėjimas. Nesuorgani
zavo pogrindžio leidinio. Apie 
50% yra nelatvių. Liūdniausia, 
kad latviai gali tapti mažuma 
savo tautoje ir ištirpti rusų 
masėje.

Estijoje yra panaši padėtis, 
bet situacija nėra taip bloga. 
Jie turi atramą Suomijoje. Reiš
kiasi gyva rezistencija. Turi po
grindžio veiklą ir spaudą.

Lietuvoj tautinis ir religinis 
judėjimas yra aktyviausias, nors 
Sovietų Sąjungoje okupuotos 
Lietuvos lietuviai tesudaro tru
putį daugiau kaip 1% visų gy
ventojų. Lietuvoje 80% gyven
tojų yra lietuviai. Daugeliui mū
sų žinoma disidentinė veikla 
okup. Lietuvoj yra tautinė stip
rybė, kuri gali sudaryti ir pavo
jų netikėto spontaniško išsiver
žimo. Nesant panašių sąlygų ki
tose respublikose, gali sukelti 
nuostolingą kraujo praliejimą.

LAIŠKAS
ALĖ RŪTA

tam
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Kol būsiu gyva, nieko 
bomui. . .”

Taip, sūnus užgavo jos širdį. 
Metė universitetą!

“Kai tiek pinigų jau sukiš
ta. . .” — aimanavo motina.

Dar labiau pyko, kai tas ne
dirbo, gyveno iš valdžios, neva 
vedė (pagyveno kelis mėnesius 
su tokia pat bomele), išsiskyrė, 
pradėjo užsiiminėti lyg ir me
nu, skulptūra, — dievai žino, 
kas to vaiko galvoj. . . Paskui 
jis ilgam dingo iš akių, iš mies
to, iš tos valstijos, — nei adre
so nepaliko. Stebėjosi lietuviai, 
apkalbinėjo, kad nė motinos lai
dotuvėse nepasirodė. - Žinoma, 
buvo motinai skaudu, man skau
du, — prisipažįstu. . ., Lyg ir 
kaltas jaučiausi, lyg pats gėdi
jausi, kad mano sūnus toks. . .

Kelintą kartą atsigręžiu į di
deles vaikų nuotraukas ant sie
nos. Lyg nujausdama, seniai 
įrėmino mergaitės motina į auk
sine spalva padailintus rėme
lius, o sūnaus — į tamsiai pil
kus. Šviesi, vaidybiška dukters 
šypsena, palaidi plaukai, vešlio
mis garbanomis apsisupę aplink 

- kaklą. Mėlynos akys pilnos nuo
stabos (gyvenimui) ir drauge
— kažkokio šalto žinojimo, ap
sisprendimo. Pilnos, taisyklin
gai išlenktos lūpos, moteriškos 
ir viliojančios. Mergaitė tokia 
panaši į jauną Onutę! Graži, pa
traukli.

O sūnus? 
nūs. . .

“Tadas,— 
desperatiškai

Ką aš žinau? Kaip aš, kaip 
mes, o gal kaip niekas. , . Jis 
yra jis. Tadas. Visada toks bu
vo, savotiškas vaikas. Ar tai blo
ga? Nieko jis, iš tikro, blogo 
nepadarė. Niekuo nepakenkė 
man. Mažais dalykais užgauda
vo širdį, kaip visi vaikai. . . Jei 
pakenkė, tai gal sau pačiam.

“Kol gyva būsiu, nieko ne
be. . .”

Nuo vaikų nuotraukų žvilgs
nis nukrypsta į langą, į šviesė
jantį rytą, bet ausis pagauna la
bai tolimą griaustinio dundėji
mą. Tai užtat šitokia šutra. Bus 
lietaus, bus gal ir audra. Nema
tau, bet gal kaupiasi debesys, 
gal jau slenka į mus, gal me
džius vėjas lanksto. . .

Gerai, nereiks man laistyti 
žolės.

“Tau — kad tik išvengti dar
bo!” — sakydavo žmona.

Kodėl ne, jei galiu išvengti? 
Galėsiu čia sau, prie to stalo. . . 
Rašysiu. Tas laiškas man — be
veik kaip mirt ar gyvent. Kitaip
— ramybės nebus.

Niekas turbūt šiandien ir ne
sutrukdys. Mažai kas man tele
fonu skambina. Dar neatsigau- 
nu po žmonos mirties, dar tebe- 
uždaras pensininkas. Duktė. . . 
E, ta duktė! . .

Mūsų, mano sū-

kaip tu!” Kartais 
sušukdavo žmona.

LEONARDAS TURNEVIČIUS, Kanados lietuvis, koncertuoja Toronte radijo 
programos “Tėvynės prisiminimai” trisdešimtmečio iškilmėje. Jis yra laimėjęs 
visą eilę tarptautinių premijų akordeonų varžybose Nuotr. B. Tarvydo

1150 Lome Park Rd., Mississauga, Ontario, 
yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario 
bei vasaros vestuviniais drabužiais ir nuotakos apranga.

• Kokteilių apranga ir vakariniai drabužiai.
• Mados kiekvienam vestuviniam pobūviui.

Nuo pirmadienio iki trečiadienio 10 v. r. — 5 v. p. p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 10 v. r. — 8 v. v. 
Šeštadieniais 10 v.r. — 5 v.p.p. Vakarais priimama tik 

susitarus telefonu 274-5301 Ona Stončius.

prislopintai, — gal jau lynojo? 
Susigūžiau prie stalo, užsirū
kiau, išsirinkau geriausią iš sa
vo rašalinių pieštukų, susiradau 
nemažą lapą popieriaus.

Nemažą lapą, bet ką rašysiu? 
Atitolo sūnus. Tadas keistas, tė
vui nebesuprantamas. Seniai su 
juo atvirai kalbėjomės, iš dū
šios, juokaudami, kaip seniau, 
jam dar paauguoliu, gimnazis
tu esant. Kas atsitiko tame kele- 
rių metų tarpe? Kelerių ilgų 
metų, gal jau beveik dešimtme
čio? Kas atsitinka, vaikai, kur 
jūs pakrypstate? Mes pasilie
kam ant' savo akmeninio (lietu
viško) pagrindo, o kur jūs nu
senkate? Kodėl jūsų kojos ne
įauga į tą patį pastovų, kietą, 
nesikeičiantį pagrindą? Rodos, 
būtų taip saugu! Rodos, būtų 
mums, tėvams, toks džiaugsmas! 
Tada, rodos, amžinai išliktu- 
mėpi ištikimi savai, tėvynei, 
nors ir po svetimu dangum. Kas 
atsitinka jums, vaikai, kas 
jums, kai tas dangus jums atsi
veria — nebesvetimas? Kaip 
tada apsiverčia visi mūsų pamo
kymai, prisakymai, prašymai? 
Kur jumyse pradingsta motinos 
išmokyti, įkalti kasdieniai pote
riai, lietuviškas katekizmas, šeš
tadieninėj mokykloj išmoktas 
Lietuvos himnas? Maži jūs 
čiauškate, deklamuojate, džiugi
nai mūsų širdis, o paskui. . . 
Bėgate tolyn, kratotės mūsų, 
numojat į mūsų viltis, pamirš- 
tate ir lietuvišką žodį, jo nebe- 
vartojate. . . Kiek mes besi
stengtume, kiek besigerintu- 
me, kiek mes jums beduotu- 
me! Priimat mūsų pinigą, sun
kiai uždirbtą, priimat skanų 
kąsnį, patogumus gyvenime, 
mielai dairotės ir į mūsų paliki
mą (Aldona!), o jums neberei
kia. . . nei mūsų, nei Lietuvos.

Tadai, sūnau. . . Ar girdi ma
ne, kažkur pasislėpęs, ar nujau
ti mano mintis? Argi tau kita
dos išmoktas Lietuvos himnas 
nieko nebereiškia? Ar tau tė
vas, motinos darbščių rankų at
minimas nieko nebereiškia?

Cigaretė susmilko. Pastebė
jau — pelenai krinta ant stalo, 
rašau laišką sūnui tik mintyse, 
popierius vis dar tuščias.

Pasiimu antrą cigaretę (nėra 
Onos, kuri mane sulaikytų), su- 
kioju tarp pirštų slidų (sidabri
nės spalvos) pieštuką, pakrei
piu popieriaus lapą taip, pakrei
piu kitaip. Dar vis nerandu žo
džių laiško pradžiai.

Ore jau trankosi perkūnija, 
langas vis tamsėja, už stalo aš 
dūlau iki vidurdienio — taip ro
do laikrodis. Mano pečius nu
purto drebulys, bet aš nesike
liu. Drebulys gal nervinis, nes 
juk šilta, visą rytą buvo šutra.

Sūnau! Kodėl tu bėgai ir slė
peisi nuo mūsų? Sakydavai, 
skųsdavais, dar mažas berniu
kas, kad neinu su tavimi spor
tuoti, kad nevažiuoju žvejot, 
neinu pažiūrėt tavo skautiškų 
žaidimų. . . Taigi dirbau, sūnau 
Visą laiką dirbau, sunkiai, daug 
valandų, krisdavau poilsin, vėl

Aldona vis rečiau beatvažiuo- 
ja. Motiną palaidojus dažnai 
lankydavosi: tai kokią geresnę 
lėkštę rasdavo, tai drabužį, va
zonėlį, išsikasė gražesnių gė
lių. . . O vaikučiams — penki
nėmis apdalindavau. Pratuštin
davo mano šaldytuvą ir išlėkda
vo, nesuskubdavau vyresniajam 
vaikaičiui nė poros lietuviškų 
žodžių įkalti. . . Duktė lyg ir su
sierzina nuo to kalimo: kam to 
reikia, Daddy, nevargink. . .

Nei motinos ’ siuvinėtų pagal
vėlių, ndi mezginių ar gėlių va
zonų, rfei juostų, karolių, balti
nių. . . nebeliko. O testamentas. 
Aldona nujaučia, jai palankiai 
surašytas, — motina prasitarė.

Duktė, dukrytė. . . Kaip jos 
dabar mažiukė, — po kambarį 
čiauškėdavo, auksiniams plau
keliams žvilgant. . . Toks gražu
mas! O viskas praeina. Atras ir 
ji, duktė, skausmus, kai. . . vai-- 
kai paaugs. Aš, sakydavo, ne
rimtas, bet kodėl rimtos mintys 
ateina į galvą? Ir kodėl taip no
risi, kad visa pakryptų į gera, 
kad susitvarkytų sūnus, kad at
šiltų duktė, kad vaikaičiai dar 
lietuviškai prašnekėtų. . .

Atsisėdu prie stalo tiesiai, 
perkūnijai dundant. . . Rašysiu 
dabar laišką, vistiek. Kaip bus, 
taip bus. Gerai jaučiuosi, nema
nau dar mirti, bet — vistiek. 
Ir Onutę&myliu, kaip mylėjęs 
(keista, net ir kai jos nebė
ra. . .). Visada jos klausydavau, 
bet šį kartą nepaklausysiu. Tik 
vieną kartą — prieš ją. O gal ir 
ne prieš ją? Gal tik padarysiu, 
ko ji nebesuspėjo, ko nenuma
nė? Juk vien gero ji troško vai
kams!

Jau iš tikro padariau, ką gal
voju. . . Dabar tik laišką para
šyti, įdėti į voką ir. . . Dieve 
padėk!

“Kol gyva. . .”
Tu nebesi gyva, Aniučiuk, 

dabar man reikia spręsti, kaip 
išmanau.

Taigi, po ilgiį galvojimų, po 
įsiklausymo širdies, net ir są
žinės išmetinėjimų ėmiau ir 
nusprendžiau. Kai po laidotuvių 
advokatai visaip tampė ir trau
kė, kratė iš manęs įvairius mo
kesčius valdžia), kai nustojom 
nemažai mudviejų su Ona su- 
taupų (kad juos biesas — ta 
valdžią ir tuos advokatus!), aš 
apsisprendžiau: ir — sūnui! Ko
dėl dukteriai vienai? Abiem! 
Tadas ir Aldoną — abu mūsų 
kūno dalis; abu turėtų būti ir 
mūsų dvasios tęsinys.

(O, prisipažinsiu, ėmė pagun
da — nė vienam! Su svetimtau
čiais, nuo lietuvių nutolę, te
gu. . . Geriau Lietuvių Fondui 
ar kam. . .).

Mano kambario neperdidelia- 
me lange vėl pritemo. Trumpai 
blykstelėjusi saulė, matyt, pa
sinėrė debesyse. Garsiau sudun
dėjo. Gatvėje mašina čiuožė lyg

MIELAM TĖVELIUI

Lietuvoje mirus,
jo sūnų BONIFACĄ SRIUBIŠKJ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Elena, Vaclovas Abramovičiai 
ir šeima

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1981 
metų sausio mėnesio 16 dienq Ročesteryje, N Y, sulau
kęs 78 metų' amžiaus, iškeliavo amžinybėn mūsų visų 

mylimas ir gerbiamas
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ZIGMAS ARLAUSKAS

Palaidotas po iškilmingų pamaldų šv. Jurgio šven
tovėje Ročesteryje, NY, ir taip pat po iškilmingų Mišių 
Lietuvos Kankinių šventovėje, Mississauga, Ontario, Ka
nadoje, Šv. Jono lietuvių kapinėse. Velionis buvo gimęs 
Lietuvoje, Židikuose. Išgyveno Amerikoje 31 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime Kazimiera Arlauskie
nė, dukterys Irena Punkrienė ir Aldona Olienė, žentai 
Edvardas ir Algirdas, vaikaičiai Edvardas, Ričardas, Ar
noldas ir Andrius. Lietuvoje liko broliai — Boleslovas, 
Alfonsas, kunigas Klemensas ir sesuo Stasė Margienė, 
Lenkijoje — brolis Juozas su šeimomis. Taip pat liko 
Amerikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje dar gyvų ir jau mirusių 
brolių bei seserų vaikai, jų tarpe kun. dr. Juozas Grabys 
iš Albany, NY, ir daug kitų giminių.

Velionis buvo nepriklausomos Lietuvos kūrėjas-sa- 
vanoris, priklausė Ročesterio LB chorui ir ramovėnams.

Nuliūdusi šeima

dirbau, kad išsilaikytume. . . Ar 
jūs žinot, vaikai, iš kur duona 
ateina? Mums jokia valdžia kor
telių, nei pietų neduodavo (šia
me krašte); ir mes jokių valdžių 
neprašėm! Mums atrodė negar
binga patiems duonos neužsi
dirbti. Mes — ūkininkų vaikai 
ir žemdirbiškai išdidūs. Mes ki
tus maitinam, bet iš kitų nepra- 
šom; tokia mūsų, lietuvių, pri
gimtis. Kad ir aš pats, atsime
nu: dirbau mokydamasis, dir
bau atostogų metu — ūkyje. 
Dirbau jums augant, kartais 
net sirgd&mas, dirbau užau
gus. . . Ar aš tau niekad netu
rėjau laiko. Turėjau. Jei priei
davai, užklausdavai, pasikalbė- 
davom. Tik tuštiems žodžiams, 
iš tuščio į kiaurą diskusijoms 
nelabai būdavo laiko nei noro.

(Kas pasidarė su jumis? Jei 
norit būti suprasti, kodėl neoa- 
sistengiate ir mūsų suprasti?).

Vistiek. Kaip ten bebūtų. Ma
no jau nuspręsta ir padaryta. 
Testamentą pakeičiau. Abiem
— sūnui ir dukterjai. Sūnus 
mano širdžiai beveik artimes
nis, nors jis ir toli, slepiasi (at
vyko po motinos mirties kartą, 
vėl išsidanginęs adresą atsiun
tė. Big deal! . . .).

Užrašiau viską abiem. Ne ka
žin kiek čia su motina prigyve- 
notn, bet — vistiek. Namas, ma
šina, kiek pinigų, dar sklypelį 
turim pirkę.' Ir varganas dypu- 
kas čia per ilga susikrauni. . . 
Taupiai gyvendamas negali iš
vengt turto — tokia jau šalis.

Ėmė pagunda — nepalikt. 
Bet — vistiek. Kaip jau čia ati
duosi svetimam? Be testamento
— Amerikos valdžia susiglemš; 
testamentu — fondams, spau
dai, Lietuvoj giminėms. . . Vis
kas taip neaišku, kaip ten būtų 
Įvykdoma. . . Lietuvai. . . Taip, 
Lietuvai! Bet mes norim jus, 
vaikai, Lietuvai palikti, o ne 
turtą! Taigi. Sūnau, nesi čia, tai 
aš mintimis su tavim kalbuosi.'

Atrodo, jau prapliupo lyti. 
Tartum pats dangus pravirko. 
Tamsu? beveik neįžiūrima. Bar
bena į lanką, tvyksteli kartais 
žaibas, perkūnija jau tolyn nu- 
dudena . . .

Ką gi aš jam parašysiu? Kai 
keleri metai nebepasikalbam? 
Ar pasiliko dar tarp mūsų kas 
bendro? Kur nors, giliai, širdy
se? Ar yra dar kokia bendra 
mintis, kad ir tik angliškai jis, 
tik tarp svetimųjų. . . Moka jis 
kalbėti savo motinos kalba, iš
mokytas, bet čia būdamas pas- 
kutinikart kalbino jau ir mane 
pradžioj nelietuviškai; o su se
seria — tik taip, svetimai. Atro
do, lyg jiems niekas, be kasdie
nybės, be paėst ir išmiegot, ne
besvarbu. Taip mums atrodo. 
Aldonai — pinigas, Tadui terū
pi laisvė, kažkokia neaprėžta 
laisvė (argi jie nelaisvi čia?) Ar 
tai mūsų vaikai? Galvoju ir abe
joju, galvoju ir liūstu.

Bet gyvenimas eina, ir tu nie
ko čia neištaisysi. Nueisiu ne
trukus paskui Onutę, o jie liks 
ir savas problemas spręs. Vai

kai. Mūsų vaikai, pagimdyti sve
timame krašte Šiaurės Ameri
koje ir svetimam kraštui. Ar 
jie kalti? Gal kada nors jie mū
sų mintis ir viltis supras, o gal 
pilnai niekad nesupras. Bet ką 
žinai? Ona mirė Tadu nusivylu
si. Aš dar vis kažko tikiuosi. . . 
Apsitvarkau, savo darbus atlie
ku, sėdžiu prie televizijos ir vis 
kažko lyg laukiu. Gal Tadas 
grįš, gal duktė atviriau, malo
niau į mane prakalbės, gal ko
kia žinia iš Lietuvos. . . Kažko 
tikiuosi, lyg ko geresnio.

Naktimis, kai neužmiegu, kal
buosi ir kalbuosi su Tadu. Kal
binu jį vaikiškai, kalbinu vyriš
kai. Primenu jo vaikystę, kai 
sūpavau mažą, kai kelnytes nu
moviau prasikaltus, kai nuo ma
mos dažno lupimo kartais ap
gindavau. . . (tada abu ji ap
šaukdavo!). Kalbu jam apie sa
vo reikalus, apie jo reikalus ir 
ateitį. . . Kartais įsivaizduoju 
vaikaičius, jo sūnelius ir dukry
tes, sūpuoju ant kelių. . . Ma
tau Tadą rimtą, girdžiu jo lie
tuvių kalbą (su akcentu — tai 
kas?). Kartais su juo (mintyse) 
išgeriu alaus. . . Ko tik aš ne- 
prisvajoju, ko nėprikalbu. . . Ir 
juokauju, ir labai rimtai. Drau
gui pasipasakojau, girdi, ilge
sys. Ilgiuosi savo vaikų, sūnaus, 
kurio fiziškai čia nėra, kuris ir 
dvasiškai man lyg pradingęs, 
bet kurį juntu arti. Galbūt din
gęs visiškai, bet tuo vis dar ne
galiu patikėti.

Galų gale mano pieštukas pa
judėjo, mintis gulė ant popie
riaus. Palengvėjusia širdim at
sikvėpiau, atsilošiau savo ap- 
lūžusioje kėdėje. Planavau ilgą 
laišką, o parašiau tik trejetą sa
kinių. Kad pakeičiau testamen
tą, kad siunčiu jam nuorašą 
ir. . . kad būk sveikas! Nepra
šau, kad grįžtų, neklausiu kaip 
gyvena, ne, nieko. Tegu savim 
rūpinasi, kaip išmano. Aš tik 
žinau, kad mano širdy sūnus te
bėra; jis, manau, tai žino. O jei 
nežino, tai sužinos, kai gaus šį 
laišką. Kad ir nedaug čia para
šyta, pajus mano rūpestį, atsi
lieps širdis į širdį (negi žmogus 
iš akmens?). Aš taip tikiu.

Atsistoju ir dairausi po nedi
delį kambarėlį (tartum nauja 
ta erdvė). Prieinu prie lango, 
kuris mano vienatvėje dažnai 
būna savotiška pramoga. Pra
žiūriu kartais ilgai, kokį žmo
gų pastebiu, pralekiančias ma
šinas žvilgsniu nulydžiu. Kaž
ko lyg laukiu. . . Ne, dabar žmo
nių nėra, audra juos nubaidė, 
žaibų švystelėjimų nebepasitai
ko, vėjas dar lanksto medžių ša
kas, gatvė šlapia, nuprausti žvil
ga medžių vainikai. Ištiesiu ran
kas, pasirąžau, burnoj kartu 
nuo rūkymo, lyg norisi kavos 
(neąlkanas!), bet noriu pirmiau 
nunešti į pašto dėžutę savo laiš
ką, kad šiandien dar išskristų 
sūnaus link. Išsiųsiu, tada at
likta. Tikrai daug lengviau šir
dy, nuslinko, tartum tie audros 
debesys nuo dangaus.

(Bus daugiau)
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Literatūros kūrinių vertimai 
iš svetimų kalbų visada pratur
tina tautinę literatūrą. Lietuviai 
neblogai pažįsta vokiečių lite
ratūrą, taip pat turi nemažai 
vertimų iš prancūzų, anglų, ru
sų literatūrų, bet mažiau pažįs
ta ispanų literatūrą, žinome M. 
Cervantes (čia turime puikiai P. 
Andriušio išverstą “Don Kicho
tą”), taip pat girdėjome apie V. 
B. Ibanez, M. Unamuno, Azori- 
ną, P. Calderoną, o ispanai turi 
daug žymių rašytojų, pasireiš
kusių visuose literatūros žan
ruose.

Darbštusis mūsų vertėjas Po
vilas Gaudys yra išvertęs J lie
tuvių kalbą nemažai ispanų li
teratūros kūrinių. Daugumas jų 
(ypač neilgų) buvo spausdinama 
periodinėje spaudoje. Keli ro
manai buvo išleisti ir atskiro
mis kn^omis. Ir štai dabar tu
rime storą ispanų novelių kny
gą. Joje sutelkti net 23 auto
riai. Vertėjas parašė ir platoką 
įvadą apie ispanų novelę. Prie 
atskirų kūrinių pridėjo autorių 
trumpas biografijas ir kūrybos 
apibūdinimus. Tokiu būdu kny
ga veda skaitytoją į ispanų lite
ratūros miškus, kuriuose yra 
kuo pasigrožėti, o literatams pa
simokyti.

Iš 23 autorių išsiskiria Mi
guel de Cervantes su savo relje
fingu humoristiniu pasakojimu 
“Rinkonetas ir Kortadilijus”, 
vaizduojančiu smulkių kišenva
gių ir niekadarių gaują. Sąmo
jinga intriga ne ką nuo Cervan- 
teso atsilieka ir Tirso de Moli
na pasakojimu “Trys išjuokti 
vyrai”, vaizduojančiu, kaip trys 
šmaikščios, savo vyrais nepa
tenkintos moterys iškrečia savo 
vyrams neperdaug švelnius 
pokštus. Tragiško atspalvio 
Pedro Antonio Alarcono pasa
kojimas “Sesuo Izabelė” veda 
skaitytoją į nusigyvenusios aris
tokratijos palikuonių psicholo
gines gelmes. Antroji to paties 
autoriaus novelė “Pranašystė” 
su grakščiu humoru atskleidžia 
gudraus čigono nuotykius, susi
tikus su žiaurių plėšikų gauja. 
Įdomu, kaip rašytojas Jose No
gales pasakojime “Dėdės Jono 
trys dalykai” iškelia gyvais žmo
nių paveikslais darbo prasmę ir 
palaimą.

Toliau reikia sustoti ties Leo
poldo Alaso (Clarin) pasakoji
mu “Sudiev, Avele”, rodančiu 
neturtingų kaimiečių pastangas 
išsilaikyti kad ir skurdžioje sa
vo padėtyje bei tų pastangų tra
giką. . . Liūdnai nuteikia Azori- 
no pasakojimas “Sėdint ant pa
kopų” apie pasenusio toreodoro 
paskutinį mėginimą dar kartą 
sutviskėti arenos garbe. Tragiš
kas ir giliai psichologiškas yra 
poetės Concha Espinos pasako
jimas “Pamestinukas”. Links
mų ir tragiškų, bet giliu žmoniš
kumu dvelkiančių bruožų turi 
Ramon Perez de Ayalaos pasa
kojimas “Sekmadienio šviesa”, 
kontrastu rodąs sugyvulėjusių 
konkurentų žiaurumą ir jų au
kos didvyriškumą, įveikiant ne
pakeliamą pažeminimą ir kan
čią. Lengvais psichologiniais

brūkšniais atvaizduoti dviejų 
žmonių — vyro ir moters taria
mos meilės santykiai.

Tie visi čia atskirai paminėti 
pasakojimai sudaro knygos kū
rinių viršūnę. Bet yra įdomūs ir 
kiti pasakojimai, kaikurie jų 
trumpi, vieni rimti, kiti juokin
gi, kiek anekdotiški. Bet jų vi
suma puikiai parodo, kokias 
meno augštumas ir kokio įvai
rumo yra pasiekusi ispanų no
velė.

Čia dera paminėti vardus ir 
kitų šios knygos autorių. Gin- 
tavo Adolfo Becquer, Juan Va
lera, Jose Echegaray, Eugenijo 
Selles, Emilia Pedro Bazan, Ar
mando Palqcio Valdes, Joaquin 
Dicenta, Vincente Blanco Iba
nez, Vincente Diez de Tejada, 
Pio Baroja, Miguel de Unamu
no, Ramon del Valle-Inclan, 
Gabriel Miro, Ramon Gomez de 
la Serna.

Novelės išverstos gražia kal
ba. Tuo atžvilgiu nereikia pa
miršti padėkos ir kalbos peržiū
rėtojui Pranui Razminui. Tik 
neatleistina spaustuvei už nepa
teisinamą daugybę korektūros 
klaidų. Jei spaustuvė neturi at
sakingo korektoriaus, tai leidė
jas turėtų pasirūpinti savo lei
džiamų knygų korektūromis. 
Dažniausiai patys knygų auto
riai yra priversti skaityti korek
tūrinius lapus, tikrinti spaudos 
klaidas net po kelis kartus. Bet 
ar neperdidelė našta kraujama 
ant autorių pečių?

ISPANŲ NOVELE. Ispanų rašy
tojų novelių antologija. Sudarė 
Povilas' Gaučys. Kalbą žiūrėjo 
Pranas Razminas. Viršelį nupie
šė Marytė Barzdžiūtė. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas. Čikaga 
1980 m., 486 psl. Kaina — $10.

Atsiųsta paminėti
Algirdas Landsbergis, TRYS DRA

MOS: Barzda; Paskutinis piknikas; 
Sudiev, mano karaliau. Aplankas — 
Zitos Sodeikienės. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Či
kaga 1980 m., 168 psl. Kaina — $8.

Anatolijus Kairys, VYSKUPO SO
DAS (3 v. 9 paveikslų istorinė kro
nika) ir KRYŽKELE (3 v. pjesė). 
Aplankas — dail. Petro Aleksos. Iš
leido Lietuvių Literatūros Bičiuliai. 
Čikaga 1980 m., 144 psl. Kaina — $6.

TĖVYNĖS SARGAS, 1980 m. 3 
(47) nr. Redaguoja Petras Maldei- 
kis, administruoja Antanas Balčytis 
(6819 S. Washtenaw Ave., Chicago, 

JL 60629, USA).
KRIVŪLE, 1980 m. 2-3 (30-31) 

nr. Redaguoja kun. B. Liubinas ir 
V. Natkevičius, leidžia Vakarų Eu
ropos Lietuvių Sielovada V. Vo
kietijoje (dukart į metus).

PASAULIO LIETUVIS, 1980 m. 
10 (132) nr. Leidėjas — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba. Re
dakcija — Romas Kasparas, Linas 
Rimkus, Emilija Sakadolskienė, Ro
mas Sakadolskis (vyr. red.). Admi
nistratorė — Daina Kojelytė (5620 
South Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA).

Tomas Remeikis, OPPOSITION TO 
SOVIET RULE IN LITHUANIA 
1945-1980. Institute of Lithuanian 
Studies Press (2422 W. Marquette 
Rd., Chicago, Ill. 60629, USA). Chi
cago, Ill. 1980. Kaina — $15 JAV.

Lenkų išeivijos žurnalas “Kultū
ra” 1980 m. 11 nr. išspausdino pla
toką informaciją apie 1980 metų No
belio premijos paskyrimą Česlovui 
Milašiui ir kaikuriuos užkulisius. In
formacijos autorius — Norbert la
ba. Čia pateikiama jos santrauka su 
parengėjo pastaboinis. RED.

Švedų opinija vėl tapo už
klupta Nobelio literatūros pre
mijos laureato parinkimu. Čes
lovas Milašius plačioms švedų 
skaitytojų masėms yra nežino
mas rašytojas. Laikraštininkų 
reakcija į lenko parinkimą lau
reatu parodo jų menką orienta
ciją: Milašius juk buvo jau sep
tynerius metus vienas iš premi
jai gauti kandidatų.

Pirmieji ženklai
Faktą, kad Milašiaus kandi

datūra buvo gyvai svarstoma, iš
davė švedų rytmetinio, plačiai 
skaitomo Stockholmo dienraš
čio “Dagens Nyheter” literatū
ros kritikas Bengt Holmquist. 
Jis 1980 m. rugsėjo mėn. pa
skelbė korespondenciją iš Var
šuvos, kurioje sakoma, esą šve
dų akademija kreipėsi į lenkų 
Pen klubą su klausimu, kaip 
Lenkijoje būtų priimtas even
tualus Milašiaus parinkimas 
kandidatu ir ar tai nepakenktų 
santykiams su Lenkija. Infor
macijos autorius taip pat pra
nešė, kad keliolika pirmaujan
čių lenkų rašytojų laiške akade
mijai pasisakė už Milašiaus pa
rinkimą, pareikšdami, kad Mi
lašius yra žymiausias šiuo metu 
gyvenantis poetas ir kad lenkų 
literatūra yra nedaloma, t. y. 
neskirstoma į krašto ir emigra
cinę literatūras.

Akademijos sekretorius Lars 
Gyllensten į šį straipsni aštriai 
reagavo, tvirtindamas, kad šve
dų akademija neturi papročio į 
ką nors kreiptis su panašaus po
būdžio klausimais, tačiau, kaip 
paprastai, išsiuntinėjo apie 800 
laiškų asmenims ir instituci
joms, turinčioms tdsę siūlyti 
kandidatus, primindamas, kad 
jau artėja laikas tai padaryti.

Spaudos balsai
Antroje savo straipsnio daly

je Žaba aprašo švedų spaudos 
reakciją ryšium su premijos pa
skyrimu Milašiui. Kilo klausi
mas kas jis toks, ką parašė ir 
kodėl buvo parinktas laureatu. 
Kairieji švedų žurnalistai greit 
pakartojo negatyvų balsą iš 
Lenkijos: Nobelio premija Mila
šiui yra Vakarų pasaulio politi
nio sprendimo išraiška, susijusi 
su paskutiniais įvykiais Lenki
joje. Televizijoje buvo parody
tas dirbantis knygyne jaunas 
švedas, kuris pasisakė apie Mi
lašių nieko negirdėjęs. Į tokius 
priekaištus Gyllensten atsakė, 
kad Švedijoje Milašius tikrai 
nėra žinomas, tačiau Europoje 
ir Amerikoje jis jau yra kelių 
tarptautinių premijų laureatas.

Goren Borge “Svenska Dag
bladet” dienraštyje pastebėjo, 
kad švedų nustebimas dėl pre
mijos paskyrimo Milašiui liudi
ja jų provincializmą. Daugely
je pasaulio kraštų Milašius už
ima didelio mūsų laikų poeto 
poziciją.

Teigiamai apie Milašių pasi
sakė ir kiti švedų laikraščiai. 
Plačiai skaitomas “Sydvenska 
Dagbladet” (Malmo) savo 
straipsnį pavadino “Milašius iš
tremtas iš Lenkijos, bet prezi
dentas Jablonski jį sveikina”. 
Stockholmo “Aftonbladet” pa
stebėjo, kad paradoksiškai žy
miausias lenkų poetas gyvena 
už Lenkijos ribų. Kitas dienraš
tis “Expressen” rašė, kad tikrai 
buvo atrastas perlas.

Mano pastabos
Nobelio premijos paskyrimas 

Česlovui Milašiui ne vien tik 
švedus užklupo. Maža apie jį ži
nojo ir emigracijos lenkai. To
ronto lenkų savaitraštis “Glos 
Polski” apie šį įvykį pranešė sa
vo skaitytojams tik spalio 23 d. 
numeryje — dvi savaites po

premijos paskyrimo. Straipsnio 
autorius J. Lis nedaug pateikė 
faktų apie Milašių ir jo kūrybą, 
tačiau pakritikavo oficialią Len
kijos spaudos agentūrą PAP, 
kad ji net keturias valandas už- 
delsė savo pranešimą apie įvy
kį. Taigi, juokiasi puodas. . .

Lenkų spauda nepranešė, kad 
Milašius spalio 25 d. tarptauti
niame rašytojų festivalyje To
ronte skaitys savo kūrybą. “T. 
Žiburių” informacija visais at
žvilgiais buvo tikslesnė ir grei
tesnė.

Neatrodo, kad Milašiaus kū
ryba užklys kada nors į “šiaudi
nes pastoges”, ko Adomas Mic
kevičius taip labai savo kny
goms troško. Milašiaus poezija 
verčia susimąstyti, o straipsniai 
— griebtis enciklopedijos. Pa
ties Milašiaus nuomone, jeigu 
vienas iš dešimties studentų jį 
supranta — tai gerai. “Žmo
nėms” jis yra parašęs tik “Issos 
slėnį” ir atlikęs kaikurių Šv. 
Rašto dalių vertimus. Kai “Is- 
sos slėnis” išeis anglų kalba, ne
vienam lietuviui tą apysaką 
skaitant tėvynės prisiminimai 
maloniai pakutens širdį.

Milašiaus tautybė
Čia daug painiavos sukelia 

pats laureatas, kuris savo pasi
kalbėjimuose su spauda pabrė
žia rašąs lenkiškai, bet esąs gi
męs Lietuvoje,Jcuriąlabai my
li. Daug anglosaksų žurnalistų 
po tokio pareiškimo padaro iš
vadą, kad Milašius yra lietuvis. 
Panašiai jis pasisakė ir 1980 m. 
spalio 25 d. Toronte. Tai suklai
dino net ir vieną Vilniaus len
kę. Po visos programo.s ji pri
ėjo prie laureato ir paklausė, ar 
tikrai jis yra lietuvis. Šis atsa
kė: “Yrąjegenda, kad aš esu 
lietuvis, tačiau" lietuvis nesu, 
esu lenkas.” Tai išgirdusi lenke 
nušvito ir lengviau atsiduso.

J. B.

Meno žmoniy sueigoje

□ KULTQRIAIEJE VEIKLOJE
KLEVELANDO LIETUVIŲ KLU

BAS, 1980 m. šventęs savo veiklos 
šešiasdešimtmetį, nuo 1976 m. ski
ria kultūrinę ir visuomeninę $1.000 
premiją veikliesiems Klevelando bei 
Ohio valstijos lietuviams. 1980 m. 
premijos komisiją sudarė A. Bala- 
šaitienė, dr. E. Lenkauskas ir K. P. 
Šukys. Premijos laureatu jie pasirin
ko muzikos ir sporto entuziastą Rytą 
Babicką, 1980 m. spalio 15 d. atšven
tusį amžiaus penkiasdešimtmetį. R. 
Babickas nuo 1955 m. yra M. K. Čiur
lionio ansamblio koncertmeisteris, 
1959 m. įsteigęs plačiai pagarsėju
sį Klevelando vyrų oktetą, kuris jau 
yra turėjęs 201 koncertą, gastrolių 
progomis nukeliavęs 1.250.000 my
lių. Prieš penkerius metus R. Ba
bickas perėmė ir Sv. Jurgio parapi
jos choro vadovybę. Nors muzika 
buvo pirmoji jo svajonė, gyvenimas 
išeivijoje privertė pasirinkti studi
jas Illinois universitete, įsigyti elek
tros inžinieriaus specialybę. Skam
binti fortepijonu mokėsi pas A. Kup
revičių ir VI. Jakubėną, groti smuiku 
— pas A. Šimkų. Kartu jis studijavo 
muzikos teoriją bei kompoziciją. 
Šiandien jis ne tik valdo tuos instru
mentus, bet ir aranžuoja dainas vy
rų okteteui. Pokarinėje Vokietijoje 
meistriškai apvaldęs tinklinio žaidi
mą, .tapo Klevelando “žaibo” klubo 
tinklinio skyriaus vadovu, treniravo 
vyrų ir moterų komandas. Ypatin
gai iškilo jo paruoštos tinklininkės, 
amerikiečių lygoje išsikovojusios 
čempijonių vardą. Si Klevelando Lie
tuvių Klubo metinė premija jau yra 
antroji, tekusi muzikui. Pirmąją 1978 
m. laimėjo kanklių muzikos moky
toja bei orkestro vadovė Ona Mikuls
kienė. Premija laureatui R. Babic
kui įteikta sausio 10 d. specialiame 
pobūvyje Klevelando Lietuvių Namų 
salėje.

DAIL. PRANO LAPĖS tapybos 
darbų paroda 1980 m. lapkričio 22- 
30 d.d. įvyko netoli Niujorko esan
čioje vietovėje New Canaan, Conn. 
Parodą surengė New Canaan Meno 
Draugija “Waveny Carriage Barn” 
galerijoje, kurios pastatas kadaise 
buvo daržinė. Dabar jis yra atremon
tuotas, turi puikų apšvietimą, išti
sus metus naudojamas tos draugijos 
rengiamoms parodoms. Dail. P. Lapė 
parodai buvo sutelkęs apie 30 tapy
bos kūrinių, daugiausia atspindinčių

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GĄ papildė keturi nauji nariai: 1940 
m. gimusi Birutė Baltrušaitytė-Masio- 
nienė — poetė, prozininkė, literatū
ros kritikė ir vertėja; 1945 m. gimęs 
poetas Vytautas Brencius (Vilius Gi- 
kas); 1948 m. gimęs poetas Jonas 
Kalinauskas ir Kostas Kaukas, 1928 
gimęs satyrikas. B. Masionienė, bai
gusi rusų kalbos ir literatūros stu
dijas Vilniaus universitete, jame dir
ba docente. Monografiją “Levas Tols
tojus ir Lietuva” išleisdino 1978 m., 
poezijos rinkinį "Žolynų prieglau
doj” — 1980 m. Spaudoje yra pa
skelbta daug jos straipsnių, recen
zijų, poezijos bei prozqs vertimų. V. 
Brencius neakivaizdiniu būdu studi
juoja M. Gorkio literatūros institute 
Maskvoje, dirba fotokorespondentu 
Klaipėdos savaitraštyje “Lietuvos 
Žvejys”; yra išleisdinęs du poezijos 
rinkinius: “Sugrįžimų tiesa” 1976 m. 
ir “Gėlių lietus” 1980 m. Jonas 
Kalinauskas, baigęs lietuvių kalbos 
ir literatūros studijas ‘ Vilniaus uni
versitete, 1980 m. tapo sąjunginio 
N. Ostrovskio konkurso laureatu, su 
poezijos knyga "Pajevonio fragmen
tai” debiutavo 1977 m., antrą knygą 
“Kalbėk, paukšti" išleido 1980 m.; 
dirba “Literatūros ir Meno” savait
raštyje literatūros skyriaus vedėju. 
K. Kaukas yra Klaipėdoje leidžiamo 
"Statybininkų žodžio” redaktorius, 
žurnalisto specialybę įsigijęs Vil
niaus universitete. Jo kūrybinį kraitį 
sudaro 1975 m. laidos humoreskų bei 
satyrinių apsakymų rinkinys “Milži
nų sąspyriai” ir 1980 m. laidos saty
rinė apysaka “Didesni už save".

VILNIAUS FILHARMONIJA, ofi
cialiai vadinama valstybine Lietuvos 
filharmonija, atšventė veiklos ketu
riasdešimtmetį. Ji kasmet surengia 
apie 5.000 koncertų, kurie susilau
kia trijų milijonų klausytojų. Plačiai 
yra pagarsėję filharmonijai priklau
santys vienetai: simfoninis orkestras, 
kamerinis Lietuvos orkestras, Kauno 
choras, trys styginiai kvartetai — 
Lietuvos, Vilniaus ir M. K. Čiurlio
nio. Vokalinę bei instrumentinę mu
ziką taipgi sėkmingai propaguoja ke
turi estradiniai ansambliai ir solis
tai.

LEOPOLDAS DIGRYS, žymusis 
vargonininkas, 1980 m. artėjant prie 
pabaigos, turėjo nemažai gastrolinių 
koncertų užsienyje. Lapkričio 14-18

šiandien galima atskleisti, kad 
lenkų literatų laiškas buvo pa
rašytas: jį pasirašė 13 svarbiau
sių lenkų rašytojų, bet jie tai 
padarė savo, o ne Pen klubo 
vardu.

Dar didesnę paslapties dalį 
1980 m. spalio 9 d. rytą atsklei
dė kitas dienraštis “Svenska 
Dagbladet”. Pasirodo, 1980 m. 
akademija išsiuntinėjo turin
tiems teisę siūlyti kandidatus 
600 laiškų ir gavo apie 400 at
sakymų. Kadangi daugelis insti
tucijų ir pavienių asmenų siūlė 
tuos pačius kandidatus, tai jų 
sąrašas sumažėjo iki maždaug 
150. Vasario pradžioje švedų 
akademijos Nobelio premijos 
komitetas pradėjo sijoti kandi
datus. Paprastai po tokio sijoji
mo lieka nedaugiau kaip septy
ni kandidatai.

Parinkimo procedūra
Rugsėjo pradžioje komitetas 

jau galėjo pateikti akademijai 
savo darbo rezultatus. Tada pra
sidėjo lemiamos pirmajai vietai 
nuspręsti diskusijos. Nuolatinis 
akademijos sekretorius Lars 
Gyllensten pareiškė, kad akade
mija, lygiai kaip ir kitos No
belio premiją skiriančios insti
tucijos, savo pasirinkime negali 
vadovautis politinėmis ir ideo
loginėmis dingstimis bei pro
vincializmu.

Nobelio komiteto balsavimas 
būna raštiškas ir slaptas. Kan
didatui išrinkti reikia, kad iš 18 
komiteto narių bent 12 dalyvau
tų balsavime ir kad nemažiau 
kaip pusė balsų būtų atiduota 
už kandidatą.

Spalio 9 d. lygiai 1 v. p. p. at
sivėrė švedų akademijos posė
džių kambario durys. Į salę įėjo 
Lars Gyllensten ir pareiškė su
sirinkusiems laikraštininkams, 
kad 1980 m. literatūros Nobelio 
premijos laureatas yra lenkų 
rašytojas Česlovas Milašius, 
“kuris su bekompromisiniu 
įžvalgumu atskleidžia grėsmę 
žmogui pilname smurtingų kon
fliktų pasaulyje" (tai oficialaus 
parinkimo motyvavimas).

Nustebūnas buvo visuotinis. 
Tai parodo, kaip nedaug žurna
listai žino apie pasaulinę litera
tūrą, kaip jie neseka literatūri
nių leidinių ne tik užsienyje, 
bet ir Švedijoje, ir kaip mažai 
dėmesio skiria akademijos dar
bams, kurie turi pasaulinę 
reikšmę.

Šitaip 1980 m. lapkričio mėn. 
lenkų žurnalo “Kultūra” nume
ryje Stockholmo koresponden
tas Norbert Žaba aprašo Nobe
lio komiteto darbų eigą, kurios 
pasekmė yra 212.000 amerikie
tiškų dolerių premija ir pasauli
nis išgarsėjimas.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Los Angeles mieste veikian
tis Pailiųjų Menų Klubas 1980 
m. gruodžio 28 d. susirinkime 

■paminėjo Lietuvoje gimusį ra
šytoją Česlovą- Milašių, kuris 
pasirašinėja Czeslaw Milosz.

Ką gi, kiekvienas gali rašy
tis kaip nori. Ir pasirinkti tau
tybę. Keistoka, kai lietuviškos 
kilmės giminė, gyvenanti beveik 
Lietuvos viduryje apie keturis 
šimtus metų, save laiko lenkiš
ka.

Kaip žinome, 1980 m. litera
tūrinė Nobelio premija paskir
ta* Česlovui Milašiui, gimusiam 
Lietuvoje. Tuojau po įdomios 
žinios visame pasaulyje nu
skambėjo, kad laureatas yra lie
tuvis. Korespondentams pradė
jus klausinėti, jisai pasisakė gi
męs Lietuvoje, bet save laiko 
lenku.

Lietuvių tautai nesiseka. Vy
tautas Didysis laikomas žymiau
siu to laikotarpio asmeniu Eu
ropoje (svetimųjų nuomonė), 
bet Prancūzijos Napoleonas 
daugiau žinomas. Už per Atlan
tą išskirtiną skridimą Darius ir 
Girėnas turėjo gauti augščiau- 
sią lakūnams medalį. . . Kaip 
jokia kita pasaulyje tauta, lie
tuviai atkakliausiai kovojo 
prieš rusišką komunizmą apie 
10 metų kruvinais ginklais. Kas 
apie tai žino? Bet pasaulis links

niuoja porą savaičių trukusią 
vengrų kovą. Pasaulis žino apie 
Lietuvoje gimusius didelius 
žmones, bet įsijungusius į kitas 
tautas — lenkų, žydų ir kitas.

Anais metais lenkų žurnalo 
“Kultūra” redaktorius J. Gied- 
royc iš Paryžiaus pasiūlė bend
rauti su Č. Milašiumi kaip su 
plataus galvojimo ir lietuviams 
palankiu asmeniu, turinčiu 
daug įtakos lenkuose. Progą 
praleidau neišnaudojęs ir da
bar tegaliu klausyti kitų prisi
minimų ar nuomonių jau apie 
tikrai pagarsėjusį.

Pirmininkaujančios dr. M. 
Gimbutienės pakviestas, Pranas 
Visvydas skaitė, pradžioje mi
nėto klubo susirinkime vertė ir 
kalbėjo apie č. Milašių atsar
giai, bet įdomiai.

Bronys Raila turėjo progos 
Kalifornijoje ne tiktai pasi
vaikščioti su Milašiumi, bet ir iki 
gaidgystės pasikalbėti su juo, 
pasiklausyti jo gražia lietuviš
ka tarsena deklamuojamų Do
nelaičio eilučių iš “Metų”. 
Lauktina Railos raštiškų prisi
minimų.

Bernardas Brazdžionis pada
rė keletą pastabų apie verstinę 
č. Milašiaus poeziją ir kaiku
riuos lietuviškai rašančius mū
sų poetus.

Alė Rūta priminė, kad išeivi
joje veikianti Lietuvių Rašyto- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

PRANO BALTUONIO medžio šaknų skulptūra “Būsimasls krepšinio žaidė
jas” vienoje parodoje , Nuotr. E. Daniliūno

pajūrio motyvus — akmenis, uolas, 
medžius ir bangas. P. Lapė, gyvenan
tis Chamberlaine, Maine valstijoje 
į šiaurę nuo Kennebunkporte, anks
čiau dirbo mokytoju prie Bostono, 
o dabar yra atsidėjęs tik kūrybai. 
Lietuviams skirta jo kūrinių paroda 
pernai pavasarį buvo surengta Brook- 
lyno Kultūros Židinyje.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBO 
POPIETĖN Brooklyne įsijungė iš 
Clark Summit, Pa., atvykęs rašytojas 
Liudas Dovydėnas su savo naujausia 
knyga “Vasaros vidudienis”. Popie
tėje dalyvavo keliasdešimt Niujorko 
bei apylinkės lietuvių. Pokalbiui su 
L. Dovydėnu vadovavo Paulius Jur
kus. Jame svečias kalbėjo apie svar
besniuosius savo gyvenimo bei kū
rybos bruožus, rašymo būdą bei sti
lių, nevengdamas sąmojo. Su naująja 
knyga popietės dalyvius supažindino 
Alina Staknienė. Vieną ištrauką skai
tė pats L. Dovydėnas, o kitą — ak
torius Juozas Boley-Bulevičius, pa
sirinkęs feljetoninį pasakojimą apie 
velniuką, kuris gundo jauną vaikiną 
nujoti pas merginą.

BOSTONO KONSERVATORIJOS 
KONCERTE 1980 m. gruodžio 9 d. 
buvo atliktas trijų dalių Jeronimo 
Kačinsko kūrinys fleitai, klarnetui 
ir altui. Tą kūrinį • sudaro "Skudu
čiai”, “Rauda” ir “Sutartinė”. J. Ka
činskas yra Berklee muzikos kolegi
jos profesorius.

“NIDOS” LEIDYKLA LONDONE 
išleido dr. Aleksandro Štromo stu
diją “Politinė sąmonė Lietuvoje”. Ji 
jau buvo paskelbta savaitraštyje 
“Europos Lietuvis” platesne'antrašte 
— “Politinė sąmonė Lietuvoje ir jo
je atsispindinčios krašto ateities vi
zijos su Tomo Venclovos komenta
rais”. Išleistoji knyga turi 104 psl., 
kainuoja 1,50 sv. Leidyklos adresas: 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT, Britain.

SOVIET JEWISH AFFAIRS, t. 10, 
nr. 2, 1980 m., išspausdino Dov Le- 
vino straipsnį “The Jews in the So
viet Lithuanian Establishment, 1940- 
41”. Jame autorius gvildena žydų da
lyvavimą sovietinėje Lietuvos val
džioje, komunistų partijoje, komso- 
mole, profsąjungose ir MOPRe (tarp
tautinė organizacija revoliucinin- 
kams remti). Pasak jo, daug žydų 
buvo skiriama valdinėms pareigoms 
dėlto, kad dauguma lietuvių partie
čių jbms netiko dėl menko išsilavi
nimo. Autorius, remdamasis daugiau
sia sovietiniais šaltiniais, nurodo 
kompartijos narių — žydų ir lietu
vių skaičių, augštesnių pareigūnų 
pavardes, iškelia žydų įtaką visoje 
Lietuvos komunistų veikloje. Esą jie 
labai plačiai talkino sovietinei siste
mai, įskaitant ir žmonių siuntimą Si
biran. Straipsnio autorius baigia šia 
išvada: “Tuo būdu tautinė lietuvių 
gėla dėl trumpalaikės nepriklauso
mybės telkėsi iki tam tikro laipsnio 
žydų adresu, ši neapykanta ir gėla 
prasiveržė, kai naciai užėmė sovieti
nę Lietuvą paskutinėmis 1941 bir
želio dienomis. Tai buvo reikšmingas 
veiksnys žydų-lietuvių santykiuose 
tame nelemtame Lietuvos žydų lai
kotarpyje.”

d.d. jo koncertai buvo surengti Če
koslovakijos miestuose Pardubicėje, 
Prahoje ir Ustyje prie Labos. Lap
kričio 26 — gruodžio 1 d.d. jo kon
certai įvyko Italijoje — Genujos, 
Alesandrijos ir Padujos miestuose.

II-JOJE TARPTAUTINĖJE FO- 
TOPARODOJE Švedijoje, M a r m o 
mieste, augščiausio apdovanojimo su
silaukė vilnietis A. Būdvytis. Jam už 
nuotrauką "Prisiminimas” įteiktas 
Tarptautinės Fotografijos Meno Fe
deracijos aukso medalis. Marmos 
miesto medalį gavo šiaulietis A. Os- 
tašemkovas. Parodoje taipgi dalyva
vo A. Sutkus, M. Baranauskas bei 
kiti Lietuvos fotografai.

KAUNIETIS POETAS PETRAS 
PALILIONIS parašė poemą “Vėjuo
ta saulė”, kurioje pasakojama apie 
Adomo Mickevičiaus gyvenimą Kau
ne. Statybininkų kultūros rūmuose 
ją kauniečiams suvaidino literatūri
nis teatras, vadovaujamas rež. Ma
merto Karklelio, šia proga buvo su
rengtas ir literatūros vakaras, ku
riame dalyvavo poemos autorius P. 
Palilionis, poetas R. Keturakis ir ak
torius K. Genys.

ATRANKA Į TARPTAUTINĮ BA
LETO ŠOKĖJŲ KONKURSĄ, įvyk 
siantį' J.m. birželio mėnesį Maskvo
je, buvo sėkminga Lietuvos atsto
vams — Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos moksleivei Jolantai 
Valeikaitei, pedagogės A. Tumale- 
vičiūtės mokinei, ir Vilniaus baleto 
teatro sol. Danieliui Kiršiui, ši vil
niečių pora gavo kvietimą ruoštis 
konkursui. Tai yra pirmas toks at
vejis Lietuvos baleto istorijoje. 
Jiems teks įveikti dar vieną atran
ką vasario mėnesį.

KAUNO DRAMOS TEATRAS sa
vo veiklos šešiasdešimtmetį paminė
jo premjeriniu V. Krėvės “Šarūno” 
spektakliu, kurį paruošė vyr. rež. Jo
nas Vaitkus, dail. J. Malinauskaitė 
ir kompoz. A. Martynaitis. Šarūno 
vaidmenį sukūrė neseniai šiame teat
re debiutavęs filmų aktorius Juozas 
Budraitis. Spektaklyje dalyvavo be
veik visa aktorių grupė — R. Stali
liūnaitė, N. Lepeškaitė, A. Mackevi
čiūtė, A. Masiulis, A. Mackevičius, 
A. Tarasevičius, L. želčius, A. Bar
čas, A. žekas, P. Venslovas, A. Vrub- 
liauskas, R. Vitkauskas. Kauno dra
mos teatras savo veiklą pradėjo 1920 
m. gruodžio 19 d. J. Vaičkaus reži
suotomis H. Suedermanno “Joninė
mis”. Ilgame laikotarpyje režisoriais 
dirbo: J. Vaičkus, K. Glinskis, A. 
Sutkus, B. Dauguvietis, M. Čechovas,
A. Oleka-Žilinskas, A. Jakševičius, J. 
Monkevičius, V. Dineika, P. Kuber- 
tavičius, A. Radzevičius, J. Jurašas, 
H. Vancevičius, J. Vaitkus. Per 60 
metų buvo paruošta apie 360 prem
jerų. Iš Kauno teatro išaugo ir kitų 
miestų dramos teatrai. Kauno teat
re dramaturgo krikštą gavo rašytojai 
— Maironis, V. Krėvė, V. Putinas,
B. Sruoga, P. Vaičiūnas, K. Binkis
ir daugelis kitų. Populiariausiu vei
kalu laikytina Keturakio komedija 
“Amerika pirtyje”, neseniai suvai
dinta jau 400-tąjį kartą, šį rekordą 
pasieks ir R. Blaumanio "Siuvėjų 
dienos Simačiuose”. y Kst.
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DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

IHOLKRII Š. Amerikos lietuvių krepšininkai ir tinklininkai laimėjo
Po gražaus ir Įspūdingo 31- Australijos lietuvių rinktinę

Lietuviu sporto šventėje Daiva T. Dalinda, B. A.

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Treč'iadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Seštadienia'is 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= term, indėlius 6 mėn. 13’/į%
= term, indėlius 1 metų 121/i%
= term, indėlius 3 metų 12 %
= pensijų s-tą 12 %
E taupomąją s-tą 10!4%
= spec. taup. s-tą 13 %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo 15 %
E mortgičius nuo 14 %

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% jkainoto 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

CTEDUAII’C CIIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlCrnRRd runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

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

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

PROGRESS SL™ w. 

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

★ 
★

AUT O R IT E SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, , 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ , _ a
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 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 SSL,
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

. Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių 
Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

osios sporto šventės atidarymo 
Adelaidėje sportinės varžybos 
buvo pradėtos krepšinio rungty
nėmis tarp Š. Amerikos jaunių 
rinktinės ir 1980 m. Australijos 
lietuvių sporto šventės nugalė
tojo Geelongo “Vyčio”.

Svečių nesėkmė
Pirmieji abiejų komandų 

antpuoliai lieka nesėkmingi. Ta
čiau, būdami taiklesni meti
muose, “V y č i o” krepšininkai 
laimi pirmą puslaikį 24:18.

Antrame puslaikyje svečiai 
švelnina pasekmę ir atrodė, kad 
žaidimas gali išsilyginti, bet žai
dimo pabaigoje negailestingai 
spaudžiami svečiai daro nema
žai klaidų ir pralaimi rungty
nes 37:49.

Rungtynės nebuvo įdomios. 
Dėl perdidelio noro jas betko- 
kia kaina laimėti nebuvo jokio 
Įdomesnio momento ir neteikė 
pasigėrėjimo techniškai išvys
tytu žaidimų.

Žaidė Š. Amerikos rinktinėje 
— Zylė 1, Liškūnas, Kedys 6, 
Siliūnas, Dessette 14, žiupsnys 
4, Kalvaitis 6, Karpis 6; “Vyčio” 
komandoje — Gailius, Gvildys, 
Kardas 24, P. Šutas 9, Wiasak 
6, R. Kardas, D. Šutas 4, Obeliū
nas 4, Kymantas.

Kitose krepšinio rungtynėse 
svečiai laimėjo visus susitiki
mus: prieš Adelaidės “Vytį” 57: 
43, Pertho “Taurą” 61:14, Syd- 
nėjaus “Kovą” 66:34, Hobarto 
“Perkūną” 86:62 ir Kanberos 
“Vilką” 45:22. Labai įtemptos 
buvo rungtynės su Melburno 
“Varpu”. Melburniškiai per vi
sas rungtynes vedė kelių taškų 
skirtumu ir tik žaidimo pabai
goje pralaimėjo 2 taškais — 40: 
42.

Svečių komandai buvo dide
lis nuostolis — netekimas pa
grindinio gynėjo A. Miškinio, 
kuris žaisdamas pirmąsias rung
tynes Sydnėjuje išsisuko koją. 
Teko nugabenti ligoninėn ir vė
liau visose rungtynėse būti žiū
rovu.

Kitos varžybos
Tinklininkai ir tinklininkės 

laimėjo visus žaidimus. Moterys 
laimėjo prieš Adelaidės “Vytį” 
2:0 (15:5, 15:5), Melburno “Var
pą” 2:0 (15:0, 15:3) ir prieš vie
tinės lygos komandą. Vyrai 
nors ir laimėjo visus susitiki
mus, tačiau turėjo gerokai pasi
tempti, kad įveiktų Hobarto 
“Perkūną” 2:1 (12:15; 15:6; 15: 
10). Kitų rungtynių pasekmės: 
laimėta prieš Sydnėjaus “Kovą” 
2:0 (15:9, 15:9), Melburno “Var
pą” 2:0 (15:12, 15:9) ir Adelai
dės “Vytį” 2:0 (15:1, 15:8).

R. Tallat-Kelpšaitė iš JAV 
laimėjo lauko teniso varžybas. 
A. Supronas dalyvavo pirmos 
dienos golfo varžybose ir nevi
sai žalios spalvos aikštyną vasa
ros taisyklėmis įveikė 103 smū
giais. Geriausia dienos pasek
mė — 90. Sekančios dienos ge
riausia pasekmė buvo — 82. 
Esamomis sąlygomis vargu ar 
ir mūsų golfininkai pasiektų ge
resnių pasekmių.

Iškilaus mūsų krepšininko ir 
nepailstančio sporto darbuotojo 
Leono Baltrūno pastangomis 
šioje sporto šventėje pirmą kar
tą buvo surengtos plaukimo 
varžybos. Jos buvo dar negau
sios, tačiau pirmasis bandymas 
praėjo labai sklandžiai ir galė
tų būti pavyzdžiu mums. Varžy-, 
bose išsiskyrė dvi jaunos plau
kikės — Adelaidės “Vyčio” D. 
ir R. Užubalytės, kurios laimėjo 
beveik visas varžybas. Jos yra 
pakviestos atstovauti Australi
jai Britų' Bendruomenės žaidy
nėse.

Draugiškos rungtynės
Sporto šventės pabaigoje bu

vo’ sužaistos draugiškos krepši
nio rungtynės tarp svečių ir 
šventės dalyvių rinktinės. Sve
čiams šį kartą sekėsi neblogai, 
ir žaidimo eigoje jie pasiekė 13- 
kos taškų persvarą. Vėliau šei
mininkai tiksliais tolimais me
timais ir vykusiais A. Wiasakq 
praėjimais svečių persvarą su
mažino iki 1 taško. Sviedinys 
paskutinėse sekundėse dar bu
vo šeimininkų rankose, tačiau 
lemiamas antpuolis nepavyko 
ir galutinė rungtynių pasekmė 
liko 56:55 (30:24) svečių naudai.

Šiose rungtynėse svečių ko
mandoje, atsigavęs nuo peršali
mų ir apsipratęs su kengūrų ša
limi, išimtinai gerai žaidė Jonas 
Karpis 22. Jam gerai ( talkino 
Zylė 9 ir Dessette 8. Rinktinei 
taškus iškovojo A. Vieraitis 17, 
L Ignatavičius 8, A. Wiasak 8. 
Pastarasis buvo išrinktas ge
riausiu šios šventės krepšinin
ku.

IŠVYKA AUSTRALIJON

sudarė: E. Kardas, P. Šutas, O. 
šutas, A. Wiasak (G. “Vytis”), 
A. Vieraitis, L Ignatavičius, P. 
Urnevičius (A. “Vytis”), S. Ra
gauskas, E. Ragauskas (M. 
“Varpas”), B. JStanwix (H. “Per
kūnas”), P. Andriejūnas (S. 
“Kovas”). Komandos vadovas 
— D. Šutas (G. “Vytis”).

Temperatūra sporto šventės 
metu sukosi apie 35 ° C, o po 
skardiniu sporto salės stogu ji 
buvo dar augštesnė. žiūrovų ta
čiau nestigo — buvo nemažiau, 
kaip ir mūsų sporto renginiuo
se, nors čia kolonijos žymiai 
mažesnės.

Iki pasimatymo
Uždarymo iškilmėse visiems

SPORTAS LIETUVOJE
Vilnietis plaukikas Robertas žul- 

pa, laimėjęs aukso medalį Maskvos 
olimpiadoje, su sovietų plaukikų gru
pe . lankėsi JAV. Jis dalyvavo tarp
tautinėse plaukimo varžybose Gains- 
ville mieste, Floridoje, kur jėgas 
išbandė JAV, Australijos, Kanados, 
V. Vokietijos, R. Vokietijos, Rumu
nijos, Lenkijos, Sovietų Sąjungos bei 
kitų valstybių atstovai. Varžybos bu
vo vykdomos 25 metrų ilgio basei
ne, kuris yra pertrumpas oficialiems 
rekordams. R. Žulpa 200 m plaukime 
krūtine lengvai laimėjo I vietą, šį 
nuotoli įveikęs per 2 min. 12,77 sek. 
Pasiektas rezultatas yra geriausias 
pasaulyje 25 metrų ilgio baseinuose. 
Prieš išvyką į JAV R. žulpa dalyva
vo Europos taurės plaukimo varžy
bose Antiboje, Prancūzijoje, taip pat 
25 metrų ilgio baseine. Ten jis pa
siekė Europos rekordą 25 metrų ilgio 
baseinuose, 200m krūtine, nuplaukęs 
per 2 min. 14,02 sek. Floridoje jis 
gerokai pagerino-rezultatą, iškopda
mas į geriausią pasaulyje.

Vilniečiai sportininkai su 1980 me
tais atsisveikino lengvosios atlekti- 
kos varžybomis respublikiniame Vil
niaus manieže. Varžybose buvo pa
gerinti trys Lietuvos uždarų patalpų 
rekordai. R. Valiulis ir S. Savickas 
600 m nubėgo per 1 min. 20,3 sek. 
Rekordas buvo užskaitytas S. Savic
kui akimirka anksčiau palietusiam 
juostelę. Rekordiniu 1 min. 29,2 sek. 
laiku moterų grupėje 600 m nubėgo 
A. Kasteckaja. Geriausią rezultatą 
Lietuvos lengvosios atletikos istorijo
je pasiekė V. Jakubauskytė, iššokusi 
į augštį 1,83 m. .

N. Metų išvakarėse kauniečiai su
silaukė užbaigto statyti Kauno kū
no kultūros instituto lengvosios at
letikos maniežo, ši sporto salė turi 
keturis sportanu dengtus 200 m il
gio bėgimo takus, šuolių, metimų 
skyrius bei kitas pagalbines priemo
nes. Sausio 3 d. maniežą išbandė ge
riausi Lietuvos lengvaatlečiai, baig
minėmis Lietuvos taurės pirmenybė
mis. Naują Lietuvos rekordą 600 m 
bėgime — 1 min. 28,4 sek. pasiekė 
vilnietė A. Kasteckaja. Lietuvos jau
nimo rekordą šuoliuose su kartimi 
pagerino kuanietis V. Sidabras, įvei
kęs 4,80 m. Oficialus naujosios spor
to salės atidarymas įvyko sausio 23 d.

Vyrų augščiausios lygos krepšinio 
pirmenybėse tarpusavio kova vyksta 
tarp Kauno “Žalgirio” ir Vilniaus 
“Statybos” komandų. Po 17-kos rung
tynių jos dabar turi lygų 9 taškų 
skaičių. Pagal krepšių santykius “Žal
giriui” tenka VI vieta, “Statybai” — 
VII. Su 16 taškų po 16-kos rungtynių 
tvirtai pirmauja Maskvos kariškių 
CASK klubas, ilgametis četnpijonas. 
Žalgiriečiai paskutinėse pirmenybė
se buvo išsikovoję sidabro medalį ir 
Sovietų Sąjungos vicečempijonų var
dą. “Žalgirio” komandos lygio kriti
mas teisinamas dalyvavimu Europos 
šalių taurių laimėtojų turnyro rung
tynėse. Žalgiriečių, sugrįžusių iš 
rungtynių Le Mans mieste Prancūzi
joje, be tinkamo poilsio laukė dve
jos rungtynes Maskvoje. Susitikimą 
su to miesto “Dinamo” komanda, 
esančia V-je vietoje, “Žalgiris” lai
mėjo 91:86, o sekančią dieną skau
džiai pralaimėjo pirmaujančiai 
CASK komandai net 66:107 rezulta
tu. šia proga neužmirština, kad Eu
ropos taurių pirmenybėse dalyvauja 
ir CASK kariškiai, taip pat važinė
jantys po Europą.

Rostove prie Dono buvo užbaigtas 
moterų rankinio augščiausios lygos 
pirmenybių pirmasis ratas. Pirmoje 
vietoje su 22 taškais įsitvirtino Ki
jevo “Spartakas”, antroje su 19 tšk. 
— Rostovo prie Dono “Rostselma- 
šas”, trečioje su 15 tšk. — Kijevo 
“Automobilistas”. Abi Lietuvos mo
terų komandos — Vilniaus “Eglė” ir 
Kauno “Žalgiris”, susirinkusios po 14 
taškų, veda tarpusavio kovą dėl IV 
vietos, neturėdamos rimto pavojaus 
iš gerokai atsilikusių kitų komandų.

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). 

beveik visas rungtynes 
krepšininkams ir tinklininkams 
šios išvykos prisiminimui buvo 
įteikti specialiai nukalti meda
liai, o tinklininkėms ir jų paly
dovėms po koala meškiuką. AL- 
FASS pirm. Jurgis Janavičius, 
baigdamas iškilmes, padėkojo 
svečiams už atsilankymą ir sa
kė ne sudiev, bet iki pasimaty
mo, t. y. iki 1983 m. PLS žaidy
nių Čikagoje.

Sporto šventei pasibaigus, po 
trumpos viešnagės Melburne 
svečiai nuvyko svečiuosna pas 
Geelongo “Vytį”. Čia teko dar 
sužaisti keletą draugiškų rung
tynių, o šeimininkai jų priėmi
mui kepė jauti. A. S.

Australijos Lietuvių Dienos 
Adelaidėje 1980 m. gruodžio 31

Ateitininkų žinios
Rekolekcijos sendraugiams įvyks 

kovo 14 d. savaitgalyje dviem gru
pėm. Rekolekcijų data pakeista į ko
vo 14 d. savaitgalį pageidaujant re
kolekcijų vedėjams kun. A. Saulai
čių! iš Čikagos ir seselei Ignei iš 
Toronto.

Vyresniųjų sendraugių rekolekci
jos vyks dviejų vakarų sesijose: ket
virtadienį — kovo 12 ir penktadienį 
— kovo 13 d. nuo 7.30 v.v. Lietuvių 
Vaikų Namuose, 57 Sylvan Ave. Te
ma: “Dievo gailestingumas” ir “Die
vo gailestingumas liturgijoje”^ Kai
na asmeniui — $5.

Jaunesniems sendraugiams reko
lekcijos vyks dviejų dienų sesijose: 
šeštadienį — kovo 14 d. nuo 9.30 v. 
ryto iki 7.00 v.v. ir sekmadienį — ko
vo 15 d. nuo 10.00 v. ryto iki 7.00 
v.v. Rekolekcijos baigsis Mišiomis. 
Viskas vyks Lietuvių Vaikų Namuo
se, 57 Sylvan Ave., Toronte.

Visi Toronto ateitininkai sendrau
giai kviečiami dalyvauti. Taip pat 
kviečiami dalyvauti visi suinteresuo
ti asmenys. Kainą asmeniui — $10. 
Apie dalyvavimą prašome pranešti 
Danguolei Kuolienei 839-6004 arba 
Gabijai Petrauskienei 767-6806 iki 
kovo 1 d. Reikia žinoti skaičių reko
lekcijų vedėjams ir maisto paruošė- 
jams. GJP

Skautų veikla
• Sekmadienį, vasario 1 d., 3 v. 

p.p., Vaikų Namuose, 57 Sylvan Ave. 
(College-Dufferin), šaukiama specia
li vadovų-vių sueiga, kurioje pratybų 
bei svarstybių būdu bus žvelgiama 
į skautų ideologiją ir veiklą. Pro
gramoje — individualūs nuomonių 
pareiškimai, diskusijos grupėse, ka
vutė, užkandžiai, laisvas pabendravi
mas ir bendros išvados. Sueiga bus 
baigiama 7 v.v. LSS tarybos ideologi
jos komisija į šią sueigą kviečia tun
tų vadovus-ves, draugininkus-kes, sk. 
vyčius, vyr. skautes, būdžius, ginta- 
res, akademikus-kes, skautininkus- 
kes. Dalyvaukime uniformuoti.

• Seneliui mirus, brolius E. ir R. 
Punkrius nuoširdžiai užjaučiame.

• L. Skautybės Fondas penkmečio 
proga išleido platų žiniaraštį, kuria
me skelbia darbuotojų pavardes, ad
resus ir palūkanų paskirstymą per 
pastaruosius 4 metus. Iš viso paskirta 
$8.187 skautiškam lavinimui, rajonų 
veiklai, spaudai ir tautinės stovyklos 
ruošai. Skelbiamos aukos mirusių at
minimui, garbės rėmėjų, rėmėjų ir 
geradarių sąrašas. Primenama, kad 
pas LS Fondo administratorių gali
ma gauti skautiškų lipdžių automobi
liams, sukaktuvinių atvirukų, ženk
lų, marškinėlių. Užsakymus siųsti: 
A. Danasas, 29 Welles Ave., Dor
chester, Mass. 02124, USA.

• Kanados vienetų apžvalgoms 
prašytus papildymus prašoma siųs
ti iki vasario mėn. pabaigos C. Sen
kevičiui, 40 Burrows Ave., Islington, 
Ont. M6B 4W7. Visa medžiaga kny
gai “Mūsų skautybė” spaudai atiduo
dama kovo mėn. C. S.

A.E.LePAGE
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1 576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namu 494-0605

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ, 
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

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

Telefonas 489-1543.

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

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • INuomojimas 

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

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame m j| A J| jb
TORONTO LIETUVIŲ rflKAJVLA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
1314% už 6 mėn. term, indėlius 
12!/2% už 1 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensiją ir namą planą
13 % speciali taup sąsk.
10’/4% už taupymo s-tas
6 % už čekią -s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 27 mil

IMA:

15% ūž asm. paskolas

14% už mortgičius '

i jonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visą nariu gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią ir sąskaitą 
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
JT1 QT"1 A TP 17 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
JuM 1 A 1 IL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

AUSROS ŽINIOS
Laimėjo Aušra. Sausio 18 d. Pri

sikėlimo salėje įvyko krepšinio rung
tynės tarp Aušros ir latvių vyrų ko
mandų. Laimėjo Aušra 115:100 (60: 
51) . Abi komandos išvystė greitą žai
dimą. R. Kaknevičius perėmė lentų 
kontrolę ir pirmą puslaikį baigė 60: 
51. Antrą puslaikį Aušra neatleido 
greito žaidimo ir vyravimo aikštėje. 
Rungtynes baigė rezultatu 115:100. 
Aušros komandoje žaidė: R. Kakne
vičius 40, K. Bartusevičius 12, V. 
Dementavičius 10, R. Underys 15, E. 
Norkus 8, S. Arlauskas 22, A. Vailo
kas 4, C. Džiuba4.

Sekančios rungtynės: vasario 1 d. 
Aušra — Kovas, vasario 8 Aušra — 
Ingot Metai, vasario 15 Aušra — 
latvių Vanags, vasario 22 Aušra — 
estai, kovo 15 Aušra t— Driffters, 
kovo 22 Aušra — latviai. Rungtynių 
tvarkaraštis gali šiek tiek pasikeis
ti. Rungtynių pradžia 1 v.p.p.

Sekmadieniais taip pat vyksta vy
rų arba moterų tinklinio rungtynes.

Aušros vyrų krepšinio komanda 
dalyvauja Etobicoke Recreations ly
goje. Sausio 20 d. Martingrove gim
nazijos patalpose ji žaidė prieš Myers 
komandą ir pralaimėjo 74:70 (36:36). 
S. Žuliui susižeidus, Aušros koman
dai trūko ūgio krepšinio lentų kont
roliavimui. Rungtynės buvo gero ly
gio. Aušros komandoje žaidė: E. 
Norkus, R. Underys, K. Bartusevi
čius, V. Dementavičius, A. Valickas, 
C. Džiuba, K. Hali, R. Miečius. K. S.

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

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

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

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 J°n<>vičioi

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

raštis primena M. MacGuiganui 
Kanados ambasadoriaus K. Tay- 
loro išgelbėtus šešis JAV diplo
matus, privedusius prie amba
sados uždarymo. Šis žygis buvo 
užrūstinęs diktatūrinį ajatolos 
R. Chomeinio režimą, kuris 
ir šiandien principiniu požiūriu 
nėra pasikeitęs. Atidarius am
basadą, naujais įkaitais galėtų 
tapti kanadiečiai diplomatai, 
susilaukdami keršto veiksmų. 
Po šio vedamojo M. MacGuiga- 
nas pažadėjo pirma apsvarstyti 
Irano skolas. Kanadai ir tik ta
da padaryti galutinį sprendimą.

Kanados paštas vėl susilaukė 
aštrių priekaištų dėl paskutinia
me Kalėdų ir N. Metų sezone 
labai sulėtėjusio darbo.. Dau
giausia skundų pasirodė skai
tytojų laiškuose “The Toronto 
Star” dienraščiui. Juose kalba
ma apie antrojoje sausio pusėje 
gaunamas sveikinimo korteles, 
oro paštu siųstus laiškus iš Eu
ropos — tik po mėnesio laiko. 
Net ir Toronte iš vienos dalies 
į kitą pasiųsti laiškai pristatomi 
po dviejų savaičių. Kaikurie 
skaitytojai tiesiog reikalauja, 
kad būtų pradėtas viešas pašti- 
nių paslaugų tyrimas. Laiškų 
paskirstymo centrai dabar jau 
yra aprūpinti daug milijonų do
lerių kainavusiomis automati
nėmis mašinomis, kurios, deja, 
neatnešė jokio pagerėjimo. Sen
sacingai nuskambėjo “IKO In
dustries Ltd.” tarnautojos Su
zanne Evans pranešimas iš 
Bramptono, Ont., apie toje įmo
nėje mašinomis suplėšomas paš
to siuntas kaip nereikalingą po
pierių, iš kurio bus gaminamos 
stogams dengti plokštės. Tarp 
tokių į Mississaugą siųstų laiš
kų ji rado ir min. pirm. P. E. 
Trudeau kalėdinį sveikinimą su 
jo trijų vaikų nuotrauka. Beveik 
visos draskomos pašto siuntos 
turėjo užrašą: “Adresatas neži- 

• nomas”. Kaip jos atsidūrė toje 
įmonėje, pašto vadovai negalė
jo paaiškinti. Kyla rimtas įtari
mas, kad paštininkai • sąmonin
gai bando atsikratyti darbo krū
viu, siuntas nukreipdami maku
latūrom 1980 m. sausio 31 d. 
pasibaigė paskutinė jų darbo 
sutartis. Unija jau šneka, kad 
pfrmiausia bus pareikalautas 
atlyginimų padidinimo 4% dėl 
siaučiančios infliacijos ir tik 
paskui siekiama normalaus jų 
didinimo.

Kvebeko liberalų , vadas C. 
Ryanas paprašė Kanados vy
riausybę, kad ji reformuoto 
Britų Š. Amerikos Akto parsi- 
vežimą iš Britanijos atidėtų, kol 
tuo klausimu pasisakys provin
cinių vyriausybių pradėtos by
los Kvebeke, Manitoboje ir Niu- 
foundlandijoje. Parlamentinis 
Britanijos komitetas, svarstan
tis numatomas Kanados konsti
tucijos problemas, buvo pa
kvietęs šiais reikalais pasisaky
ti Kanados užsienio reikalų 
min. M. MacGuiganą. Iš Kana
dos atstovybės Britanijoje buvo 
gautas atsakymas, kad M. Mac- 
Guigatias neatvyks, nes konsti
tucinius reikalus svarsto bei re
formas ruošia Kanados parla
mentas.

Vienintelis konservatorių at- 
stovas iš Kvebeko federacinia
me parlamente Roch LaSalle 
perėjo į provincinę politiką, 
perimdamas Tautinės vienybės 
partijos vadovybę. Konservato
rių vadas J. Clarkas, praradęs 
paskutinį Kvebeko narį, visdėl-

to ir toliau neatsisako vilčių 
ateičiai. Jis tikisi, kad atsiga
vusi Tautinės vienybės partija 
galės daug padėti konservato
riams, Kanados parlamento rin
kimuose remdama jų kandida
tus Kvebeko provincijoje.

Alberta savo 75 metų sukak
tį Kanados konfederacijoje nu
tarė pažymėti naujos enciklope
dijos “New Canadian Encyclo
pedia” paruošimu ir išleidimu. 
Šiam reikalui paskirta $4 mili
jonai. Vyriausiu redaktorium 
pakviestas Jame Marsh, jo tal
kininkais — Adriana Davies, 
Sandra Monteath, James Ogil
vy ir Diana Palting. Straipsnius 
enciklopedijai paruoš didelis 
būrys kanadiečių specialistų. 
Enciklopedija pasirodys 1985 
m. Ją nemokamai gaus visos 
Kanados mokyklos, universite
tai ir bibliotekos.

Paskutinieji Gallupo institu
to viešios numonės tyrimo duo
menys rodo nežymų J. Clarko 
vadovaujamų konservatorių 
prestižo pakilimą iki 34%, Trys 
papildomi nuošimčiai buvo gau
ti: vienas iš liberalų, du iš so
cialistų. Liberalus dabar remia 
44% apklaustųjų, socialistus — 
20%.

Kanados pašto perdavimą val
dinei bendrovei parlamentas pa
tvirtins dar šį mėnesį, kai bus 
pradėtas darbas po Kalėdų ato
stogų. Daug kam atrodo, kad 
tai bus klaida, nė kiek nepage
rinsianti skandalingai blogų pa
slaugų. Paštas ir toliau palieka
mas monopoliu, neturėsiančiu 
jokios konkurencijos. Su per
nykščių Kalėdų sezonu labai 
pablogėjo užsienio spaudos pri
statymas — yra atsilikęs ištisu 
mėnesiu. Laišknešių unija, tu
rinti 19.800 narių, pareikalavo 
užbaigti naujos sutarties dery
bų formalumus, kad galėtų tei
siškai pradėti streiką. Dery
boms su streiko grasinimais 
ruošiasi ir paštininkų unija.

Viešoji Toronto susisiekimo 
bendrovė TTC pabrangino kai
nas keleiviams. Seniau jie gau
davo šešis bilietėlius už $3, o 
dabar parduodami septyni bi
lietėliai už $4. Mėnesiniai bilie
tai nuo $26 bus pabranginti iki 
$29.75 vasario mėnesį, n6rs 
1980 m. buvo užbaigti su $8,4 
milijono pelnu. Šis TTC bend
rovės nutarimas susilaukė ne
mažai protestų, pranašaujančių 
keleivių sumažinimą. Juose pa
aiškėjo, kad pagrindiniam TTC 
bendrovės vadovui Warrenui 
metinė alga buvo padidinta net 
iki $75.000, kai tuo tarpu Onta
rio premjeras W. Davis gauna 
tik $69.000. Pastarasis valdo 
visą provinciją, o Warrenas tik 
kelis tūkstančius TTC tarnau
tojų. Kadaise, prisitaikant prie 
TTC unijos reikalavimo, -auto
busų ir tramvajų vairuotojai 
buvo atpalaiduoti nuo bilietė
lių pardavinėjimo. Bilietėliams 
pardavinėti buvo įjungtos kai- 
kurios krautuvės, sudarančios 
nepatogumą keleiviams. Praėju
sią savaitę TTC pareigūnai su
sekė didžiulę apgaulę — suklas
totų bilietėlių pardavinėjimą. 
Buvo suimti trys vyrai, parduo
tuvėms parūpinę tuos bilietė
lius. Esą tų suklastotų bilietė
lių spaudos darbas buvo geres
nis už TTC bendrovės pagamin
tų. TTC bendrovei padaryta ža
la dar nėra žinoma. Pelną iš 
nelegalių bilietėlių turėjo jų ga
mintojai, platintojai ir pasirink
tų parduotuvių savininkai.

Vyskupo Valančiaus mokyklos II skyriaus mokiniai, paruošti mokytojos D. Lukavičiūtės, atlieka Kalėdų eglutės 
programą Hamiltone. Iš kairės: Matas Stanevičius, Gedas Dziemionas, Danielius McKenna, Irutė Žukauskaitė, Rū
telė Balytaitė, Viktoras Remesat, Tomas Kekys Nuotr. J. Miltenio

Aukos Tautos Fondui
' ’ ■ ' I

Toronto ir apylinkėse 1980 metais surinkta $37,483.82 (Antras 1980 metų aukų sąrašas)
$2000: A.a. Augusto Juzeliūno testa

mentinis palikimas Tautos 
Fondui (velionis nepamiršo 
tėvynės, tebūna pavyzdys dau
geliui iš mūsų).

$1000: K. Baltramaitis (auka Lietu
vos Laisvės Iždui).

$ 500: Peras Šalna, OLS, Richmond 
Hill.

$ 500: Pranas Simelaitis, Mount Ho
pe.

$ 250: John Smits
$ 200: G. M. Sernas, Associates LTD.
$ 125: S. Savičius
$ 115: A. Firavičius
$ 100: Birutė, M. Bušinskas, K. S. 

Gečai, M. Stasė Girčys, B. J., 
S. Jagėla, O. Juodišienė, V. 
Lackus, J. H. Lasiai, dr. A. V. 
Lukai, John Margis, A. Raš- 
čius, H. Sakalauskas, V. Si- 
pionaitis, R. Sonda, A. Smi- 
gelskis, dr. J. M. Uleckai, A. 
Z. Urbonai, J. J. Varkavičius, 
P. Vilutis, A. S. Viskontai.

$ 80: Jonas Rukša.
$ 65: Walter S. Mastis.
$ 50: dr. R. Barakauskas, Elena L. 

Bieliauskaitė, Apol. Čepaitis, 
B. B. Čepauskai, Vanda De- 
mikis, Jurg. Demikis, M. De- 
liūnas, Aleks. Gasperas, V. Z. 
Girnius, Step. Birutė Ignata- 
vičiai, VI. Petra Jankaičiai, 
Eliz. Jonūnienė, C. K. Jonys, 
Leon. Kirkilis, S. Kuzmickas, 
Alg. Dana Puteris, B. Sakalas, 
Č. Senkevičius, Vac. Urbonas, 
Er. Vaičekauskas, Jon. Aid. 
Vaškevičiai.

$ 40: Leonas Alekna, Pr. Guobys, 
dr. J. Slivinskas.

$ 35: A.a. Jackevičienės atminimui 
Elizabeth Mardosienė.

$ 33: Kazys Ožalas.
$ 30: B. Galinis, P. Lelis, Juoz. Mor

kūnas, A. Nausėdas, E. Radavi- 
čiūtė, Bill Savickas, B. Ta- 
mulionis, -Algis Žemaitis.

$ 25: Alb. Artičkonis, inž. B. Bara
nauskas, Frank Barauskas, P. 
Dalinda, Laima Dambrauskai
tė, V. Endzelis, J. Jablonskis, 
Viktoras Janulevičius, Augus
tinas Kuolas, Myk. Malinaus
kas, Stasys Miniota, M. Prane
vičius, Jonas Ranonis, S. Ruk
ša, Srauni Neris, Jok. Sližys, 
A. A. Totoraičiai, R. T. Al
dona Valius, Br. Aid. Vitkus.

$ 20: Aleks. Andrulis, A. V. Bajo- 
rinas, P. Balčiūnas, V. Balei- 
ša, Vyt. Balsys, Pov. Baronas, 
Otto, Rasa Berentai, J. Dič- 

’ petris, R. Dirvelis, Just. Do
bilas, Juoz. Dziminskas, EI. 
Griškinienė, Simonas Gudai
tis, K. Yurkštas, S. Jaseliū- 
nas, C. Javas, V. Jonaitis, Ig. 
Br. Jonynai, A. Kaupas, J. Ke- 
leris, A. Kisielius, J. Kiškūnas, 
E. Kondratas, Bronius Kriau- 
čeliūnas, V. M. Kriščiūnai, J. 
Kriščiūnas, B. Laučys, J. Le
lis, Adolfas Lorencas, J. Mac- 
kinis, Edv. Aid. Mačiulaičiai, 
J. Mažeika, L. Markelis, Br. 
Mikšys, VI. Mikšys, VI. Nak- 
rošius, Br. Narbutas, J. Pace- 
vičienė, J. Pažemeckas, S. Pra- 
kapas, Pranas Piepcevičus, Br. 
Rakauskas, Juoz. Sabaliauskas, 
Br. Sergautis, L. Šeškus, Eug. 
Spudas, Vyt. Stukas, V. Sad- 
reika, Žiliai, A. S. Stuikiai, 
Vacys Vaitkus, M. E. Zabulio- 
niai, Vine. Žakas, A. Zalagė- 
nas, Tomas Žilys, Pr. žiurins- 
kas.

$ 15: O. Dobaitienė, J. Juodikis, L. 
Razgaitis, Paulina Simkus-evi- 
čius, A. Zubrys.

$ 10: J. Adomaitis, Juoz. Bacevi
čius, J. Benetis, D. V. Bigaus- 
kas, J. Gataveckas, Gr. Gen

ėjus, A. Gvazdaitis, J. Janulai
tis, VI. Jasas, Vacį. Karnilavi- 
čius, S. D. Kazlauskas, Ipol. 
Krasauskas, Z. Kučinskas, dr. 
Meilus, Nešukaitis, M. Račys, 
J. Riauba, V. Skrinskas, S. 
Stankevičius, A. Supronas, J. 
Sablinskas, J. Šarūnas, Br. 
Švedas, Juoz. Urbonas, V. 
Ūsas, J. žaldokas.

$ 7: D. Karosas. • s
$ 6: Paul Sapezinskas.
$ 5: Rom. Draudvila, P. Ęidukai-

tis, J. Genys, M. Meiliūnas, 
Vyt. Paulionis, S. Valickas.

$ 4: Erėm. Norvaišas.
Organizacijos-institucijos-draugijos

$ 300: “Parama”.
$ 200; Kanados Lietuvių Fondas, To

ronto Lietuvių Namai.
$ 150: W. Maskeliūno Insurance

$ 5: Pov. Dagys.
Thornhill, Ont.

$ 20: R. Sinkus.
$ 10: G. M. Pamataitis, Arv., Edm. 

Pamataitis.
Timmins, Ont.

$ 25: Kazys Jasaitis.
$ 20: S. Naceckas, J. Paransevičius.
$ 10: V. Bernotas, A. Kaminskas,

P. Kasperaitis, E. Lehman, A.
Margelis, Neskelbiamas, V. 
Petkevičius, M. Razmas, L.

, Sargalis, V. Senkus.
$ 5: P. Gaigalas, B. Numuc.
$ 3: Irena Aleknavičius.
$ 2? Teresė Mažeikis.

4 Florida
$ 30: P. L. Lapinskai.

Iš atskirų vietovių surinkta aukų:

$

$.

$

$

$

$

$•
$•
$

$
$
$

$
$

$

$

$

$ 
$

$

$

Agency LTD.
100: Litho Art Limited, Time 

Press Litho LTD.
60: Dresher Insurance Agency 

LTD.
50: North Sylva Co. LTD., Toron

to Lietuvių Namų Moterų Bū
relis, Toronto Lietuvių Namų 
Vyrų Būrelis.

25: Al. Garbens Real Estate LTD. 
Medžiot. Žūki. Klubas “Tau-
ras”, Old Country Shop.

20: Parkside Meat Market.
Brampton,Ont,

100: J. Arštikaitis, J. A. Paršeliū- 
nai.

55: J. Gudelis.
50: Kleop. Dalinda.
20: K. Kudirka, V. Urbonas.

Brantford-Paris, Ont.
50: A. Padolskis, LKK-savanoris.
35: A. O. Krikščiūnas.
25; P. Česnulis, J. S. Domeika, 

Vacį. Gečas, Ė. Jasin, Petr. 
Martišius.

20: S. Pakulis.
10: E. Laukys, A. Petrauskas.

St. Catharines, Ont.
100: J. J. Dilys.

Cold Water, Ont. /
25: V. Stanaitis. /

Georgetown, Ont. /
50: Janina Malis.

Keswick, Ont.
200: Br. Pakulis. \
100: Pr.Krilavičius, Vine. Rutkaus

kas. \
25: M. E. Jagminas. '

Oakville, Ont.
20: Myk. Ramanauskas.

Oshawa-Whitby, Ont.
$ 80: H. Butkevičius.
$ 50: B. Kupcikas.
$ 40: V. Kuraitis.
$ 35: J. L. Macevičius.
$ 30: P. Juodvalkis.
$ 25: S. Kneitas, Medž. Mešk. Klu

bas “Ešerys”.
$ 20: J. A. Medelis, J. Samkovas, 

A. Želvys, Meč. Zubrickas.
Whitby, Ont.

$ 25: A. A. Vaičiūnai.
$ 20: J. Dundzys, V. A. Starkus.

Peterborough, Ont.
$ 20: J. Rutkauskas.

Port Severn, Ont.
$ 50: Riverside Tavern.
$ 10: V. Butrimas.
$ 9: Gaižauskas.

Samia, Ont.
$ 20: T. Bartkus, Jurg. Kliorikąi- 

tis, Pr. Seibutis, St. Urbantas.
$ 15: Feliksas Timukas.
$ 10: Kaz. Balčiūnas, VI. Balčiūnas, 

St. Čeponis, St. Rimkus.

BAC E SI AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239 K
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Bramptono $345
Brantfordo-Paris $250
Keswicko $425
Oshawa-Whitby $465
Sarnijos $140
Timminso $180

Visiems aukojusiems Tautos Fon
dui Toronto atstovybė reiškia nuošir
džią padėką. Tautos Fondo bendra
darbiams T. Bartkui Sarnijoje, K. Ja
saičiui Timminse, Alf. Krikščiūnui
'Brantforde, p. Juodvąlkienei Ošavo- 
je, M. Dambarienei ir O. Indrelie- 
nei Toronte už pagalbą Tautos Fon
do darbuose nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvių tautos sūnūs ir dukros! 
Visi, visur ir visada prisiminkime 
Tėvynę, aukokime Lietuvos laisvei! 
Mieliems Tautos Fondo aukotojams 
linkime geriausios sėkmės 1981 me
tais.

Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė
6 Constance St.
Toronto, Ont. M6R 1S4 
Tel. 535-9864

Meno žmonių...
(Atkelta iš 7-to psl.) • 

jų Draugija pasiuntė sveikini
mo telegramą C. Milašiui Nobe
lio premijos gavimo proga.

Pastebėta, kad iki šiol gauto
ji okupuotoje Lietuvoje leidžia
ma spauda dar nėra pastebėju
si nei aptarusi Česlovo Mila
šiaus literatūrinio lobio. Gali
mas dalykas, laukia Kremliaus 
nurodymų.

Sekančiu Dailiųjų Menų Klu- 
Ujo pirmininku bus Jonas Mulo- 
kas.

Tėviškės Žiburiai • 1981. I.

Dygūs keliai...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

momis. KLT buvo sukurta karo 
sąlygose. Tos sąlygos po karo 
keitėsi ir reikėjo prisitaikyti 
prie naujų sąlygų, naujų gene
racijų, todėl reikėjo persiorga
nizuoti. Įsteigti naują bendruo
meninio pobūdžio organizaciją, 
nesiremiant politinėmis parti
jomis, buvo tada didelė nau
jiena, todėl gimdymo skausmai 
buvo neišvengiami. KLS įsistei- 
gimas pagreitino naujų kelių 
jieškojimą ir pačios KLB įstei
gimą.

Nors pirmas KLB krašto ta
rybos posėdis įvyko 1952 m., 
bet KLB praktiška veikla pra
sidėjo 1950 m. Taigi vieninga 
Kanados lietuvių veikla buvo 
greitai pasiekta ir yra tęsiama 
jau 30 metų.

Du Čičinskai
(Atkelta iš 5-to psl.) 

džiausią priežastis šio yra ta, 
kad A. Kairio opera vyksta šim
tą metų vėliau.

Veikėjas Teologas yra opero
je, nėra eilėraštyje. Teologas 
ateina duoti Čičinskui progą ati
taisyti blogus darbus, padary
tus praeityje.

Visi operos veikėjai, pvz. 
Vanda, Albina, Bagdonas ir ki
ti, neskaitant Kmitos ir Čičins
ko, yra randami tiktai operoje, 
o ne eilėraštyje. Čičinsko kova 
su Bagdonu dėl Vandos meilės 
yra randama operoje, bet nėra 
eilėraštyje. Čičinsko mėginta 
meilė su Jadvyga ir jos nusi- 
nuodijimas visai neminimas ei
lėraštyje.

Šie visi įvykiai rodo skirtumą 
tarp operos ir eilėraščio.

Galima manyti, kad eilėraš
tis davė bendrą idėją operai, 
bet opera daug giliau gali paro
dyti žmones ir įvykius, negu ei
lėraštis. Ramunė Pleinytė 
Lituanistiniai kursai Toronte, 
XIII klasė.

Pajieškojimai
Janina Tijūnaitytė prašo atsiliepti 

brolį Antaną Tijūnaitį (gimęs 1922 
m.) arba apie jį žinančius šiuo adre
su: J. Tijūnaitytė, Raudonosios Ar
mijos prospektas 129-1, Kaunas, Li
thuania.

Jieškomas Pranas Milkeris, gyve
nęs apie Aylmer, Ont., dirbęs tabako 
ūkyje. Žinantieji apie jį ar jis pats, 
prašomi atsiliepti: Ant. Sprainaitis, 
1037 Oreadės Cres., Mississauga, Ont. 
L4Y 2E7, Canada.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

472 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Ottawa, Ontario
MIRĖ TAUTIETĖ. S.m. sausio 

sausio 7 d. Sv. Vincento ligoninėje 
mirė 95 m. amžiaus Elena Vikauskai- 
tė. Ji buvo A. A. Paškevičių giminai
tė, kurie ją visą laiką globojo.

Velionė buvo kilusi iš Seinų kraš
to. Pastaruosius keletą metų labai 
nesveikavo. Buvo pašarvuota Kelly 
laidotuvių namuose, 585 Somerset 
St. Palaidota sausio 9 d. Notre Dame 
kapinėse. Tą dieną šv. Ignoto para
pijos šventovėje kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas atlaikė gedulingas pamaldas. 
Laidojant ant karsto buvo užpiltas 
žiupsnelis gimtojo Seinų krašto že
mės, kurią buvo atvežusi viena tau
tietė, aplankiusi Seinus.

Velionė 1973 buvo įstojusi į K. L. 
Fondą. Apylinkės tautiečiai, jos ar
timiesiems pageidaujant, suaukojo 
vietoj gėlių L. Fondui $400.

Savąja auka L. Fondui prisidėjo 
šie tautiečiai: P. Ancevičienė, V. ir 
S. Balsevičiai, A. Buivydienė, S. Bi- 
levičienė, J. ir D, Daniai, A. ir S. 
Danaičiai, P. ir L. Dauniai, J. ir P. 
Ivanauskai, O. ir V. Kubiliai, A. ir 
J. Morkūnai, S. ir G. Mitalai, J. ir 
O. Leveriai, P. ir R. Leveriai, K- Po- 
vilonienė, V. ii- L. Plečkaičiai, V. ir 
J. Priščepionkos, A. ir A. Paškevi- 
čiai, dr. J. Rimšaitė, A. Tamulevi
čiūtė, V. ir N. Trečiokai ir T. E. 
Siurnos.

Ilsėkis ramybėje svetingoje Kana
dos žemėje.

A. Vilniškis

Los Angeles, Calif.
LOS ANGELES ATEITININKAI 

1980 m. gruodžio 14 d. gražiai pami
nėjo ateitininkijos sąjūdžio 70 m. su
kaktį. Išsamią paskaitą skaitė Ignas 
Medžiukas, apimdamas visus svar
biuosius ateitininkų veiklos ir ideo
logijos momentus bei asmenis. Gra
žiai savo atsiminimais I. Medžiuko 
paskaitą papildė M. Sumantas ir kun. 
dr. P: Celiešius. Meninę dalį atliko 
pianistė Raimonda Apeikytė (pia
no) ir Nelė Apeikienė — deklamavi
mu; abi menininkės tikrai pradžiugi
no klausytojus.

O. PAŠKEVIČIENĖS IR G. GES- 
TAUTIENĖS dailės kūrinių paroda 
įvyko 1981 m. sausio 3-4 d.d. Sv. Ka
zimiero parapijos salėje; rengė vyr. 
skaučių būrelis,' o parodą atidarė 
Pranas Visvydas.

Onos Paškevičiėnės — įspūdingi 
portretai, taip pat —*- modeliai, ori
ginalūs natiurmortai; “Mergaitė žo
lėje” paveikslas ypač patrauklus sa
vo kompozicija. Genės Geštautienės 
— uostai, burės, laivai — jos mėgs- ‘ 
tamiausia tematika; tie paveikslai ir 
patraukliausi. Gėlės — irgi gražūs ir 
gerai atlikti. Mįslingi abstraktai (ir 
natiurmortai) ir lieka mįslingi. A.R.

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

Optometristas 
Dr.R.J.Lapienis 
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

Tel. 651-5050 
Talkininkas (Associate) 
J. S. POLLOCK, O.D.

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas st. w., Telefonai:
suite 303
M6R 7x7 °ntariO Įstaigos (416) 537-2643
(Kampas Bloor ir Dundas St.) namM 233-0303

Advokatas
Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis

V. BAČĖNAS ,

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

PETRAS K. SIMONELIS,
B.A.M.L.S. LL.B.

3031 Bloor St. W.z Suite 200 Telefonai: •
?oreo^t°oy Ontario ' įtaigos (416) 231-4138I oronro, vntario
M8X1C5 namų 249-2637

W G DRESHER -te£ate

D
Tk INSURANCE •

RESHER-BARAUSKAS agency
LTD.

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

HfSUKAHCe * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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TO RO M T
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijas Lietuvos 
Kankinių šventovėje ves kun. Vytau
tas Zakaras, OFM, buvęs Matulaičio 
poilsio namų kapelionas Putname.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a.a. Zigmas Arlauskas, kūrė- 
jas-savanoris iš Ročesterio, ir a.a. 
Leonas Taškūnas, 59 m. amžiaus. 
Pastarasis testamentu savo turtą pa
liko Lietuvos Kankinių parapijai.

— Skautų skilčių “Dobiliukų” ir 
“Aguonėlių” sueiga — šį sekmadieni 
po 11 v. Mišių.

— Jieškomas dar vienas sargas 
Anapiliui ir salės drabužinės prižiū
rėtojas. Kreiptis klebonijon.

— Kun. B. Pacevičiaus atsiminimų 
knyga “Žingsniai prieš neviltį” gau
nama parapijos kioske.

— Parapijai $100 paaukojo E. ir L 
Punkriai. Kapinių aptvėrimui auko
jo $100: O. Jakimavičienė, M. Prane
vičius; $50: J. Rinkevičius; $10: O. 
Beniušienė.

— Mišios vasario 1, sekmadienį: 
10 v.r. už a.a. Kavolėlių šeimos mi
rusius, 11 v.r. už a.a. Jurgį Demen- 
tavičių.

Lietuvių Namų žinios
— Sausio 17 d. LN Vyrų Būrelio 

naujoji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: B. Laučys — pirmininkas, Z. 
Rėvas — vicepirm., L. Dūda — sek
retorius, V. Kazlauskas — iždinin
kas, Z. Borchertas — soc. reikalų 
vedėjas, V. Bubelis, H. Chvedukas- 
ir A. Padplskis — parengimų orga
nizatoriai. Nutarta aktyviai dalyvau
ti 1981 m. vasario 28 d. rengiamame 
LN Užgavėnių karnavale ir suruoš
ti birželio 14 d. gegužinę.

— Sausio 18 d. “Lokio” svetainė
je buvo surengtas jaukus “Atžalyno” 
pobūvis, kuriame dalyvavo per 40 
tėvų komiteto narių, šokių mokyto
jų, rėmėjų ir talkininkų. Pirm. V. 
Dauginis pareiškė padėką visiems da
lyviams, kurie rėmė “Atžalyno” veik
lą 1980 m. Skanią vakarienę pa
ruošė LN šeimininkė E. Juknienė.

— Jieva Povilaitienė sausio 18 d. 
LN sekmadienio popietėje su savo 
giminėmis ir artimaisiais atšventė 
80 m. amžiaus sukaktį.

— Sausio 18 d. sekmadienio popie
tės svečiai suaukojo $404.00 Vasa
rio 16 gimnazijąparemti. Rinkliavą 
organizavo veiklus LN narys ir KLB 
Toronto apyl. valdybos sekretorius 
V. Kulnys.

— Sausio 18 d. sekmadienio po
pietėje dalyvavo per 250 lankytojų. 
Svečių knygoje pasirašė: P. ir W. 
Šidlauskai iš Wellando, Vida Smil- 
gytė ir Aldona Smilgytė-Lukoševi- 
čienė iš Vankuverio.

V. Gureckienė iš Vašingtono, 
lydima O. J. Gustainių, aplankė 
Anapilį, “TŽ” ir kitas lietuvių 
institucijas Toronte.

ANAPILIO PASTATU tvarkymui 
jieškomas sargas. Taipgi jieškomas 
Anapilio didžiosios salės drabužinės 
prižiūrėtojas. Kreiptis Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonijon tel. 277- 
1270.
HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas I-me augšte kambarys ir virtu
vė su baldais nerūkančiam, dirban
čiam vyrui. Skambinti tel. 537-9239 
Toronte.
LIETUVOJE GYVENANTI moteris, 
55 m. amžiaus našlė, norėtų susiraši
nėti su tautiečiu Kanadoje vedybų 
tikslu. Rašyti Pinavijai, c. o. “T. ži
buriai” 2185 Stavebank Rd., Missis
sauga, Ont. L5C 1T3.
RIMTAS INTELIGENTAS lietuvis 
jieško 30 metų lietuvaitės vedybų 
tikslu. Rašyti: Bijūnui, c.o. “Tėviš
kės Žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pakrikštyta Kimberley Lynda, 

Roberto ir Irenos (Kitraitės) Har
ding duktė.

— Ruošiasi tuoktis Antanas Sima
navičius su Lori Robertsbn.

— Šventoji Valanda su adoracija 
ir Švenčiausio palaiminimu — va
sario 6, penktadienį, 7 v.v. Mišios 
su pamokslu — 7.30 v.v.

— Pirmasis mėnesio sekmadienis 
— vasario 1 d. Antroji rinkliava — 
parapijos skoloms mokėti.

— KLK Moterų Draugijos šios pa
rapijos skyriaus susirinkime sausio 
25 d. išrinkta naują valdyba: B. Če
paitienė, dr. J. čuplinskienė, R. 
Grigonienė, L Punkrienė, R. Race- 
vičienė, B. Stabačinskienė, R. Sima- 
navičiėnė, G. Slaboševičienė, B. Sta
nulienė, R. Valickiėnė. Revizijos ko
misija: D. Keršienė, E. čižikienė, B. 
Tamulionienė.

— Ateitininkų sendraugių reko
lekcijos įvyks kovo 12-13 d.d., jau
nųjų sendraugių rekolekcijos kovo 
14-15 d.d. (žiūr. ateitininkų žiniose).

— Parapijai aukojo: E. Bartkuvie- 
nė savo a.a. vyro Alekso atminimui 
$100, B. S. Sakalai $100, A. E. Šel
miai $100, M. S. Meškauskai $100, J. 
Benetis $50, B. Kočienė $40; Vytau
tas Siminkevičius — $20 liturginiams 
drabužiams pirkti.

— Skoloms mokėti (kalėdojant) 
aukojo: J. M. Vaseriai $100, M. J. 
Duliūnai $50, L. Paulauskienė $40, 
A. Raslanas $40, M. Normantienė 
$25, kiti po mažiau.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Juo
zą Skėrį, užpr. O. Skėrienė, 9 v. už 
Kalinauskų ir žiurinskų šeimų miru
sius, užpr. O. Kalinauskienė, 10 v. 
tretininkų intencija, užpr. valdyba, 
11.30 už parapiją, 7 v.v. už Eugeniją 
ir Igną Kybartus, užpr. E. Jaškus.

Šiauliečių Sambūris Toronte 
kviečia savo narių bei prijau
čiančių metinį susirinkimą va
sario 1, sekmadienį, 1 v. p. p., 
Lietuvių Namuose (1573 Bloor 
St. W.) Mortos menėje. Kadan
gi šiais metais sueina 20 metų 
nuo Sambūrio įsteigimo, bus ap
tarti svarbesni dalykai, kaip 
veiklos suaktyvinimas. 20-me- 
čio apžvalga, valdybos rinkimai 
ir bendri šiauliečių šeimos rei
kalai. Kviečiame susitikimui vi
sus, kurie gyveno, dirbo ar mo
kėsi Šiauliuose ar bent priklau
sė Šiaulių apskričiai.

Sambūrio valdyba

Lietuviškos Televizijos Va
landėlės Komitetas praneša, kad 
sekanti programa per Maclean- 
Hunter kabelinę stotį 10 kanalu 
bus matoma: 1981 m. vasario 
3 d., 8.30 v. v., vasario 5 d., 3 
v. p. p., ir vasario 7 d.. 11.30 v. 
r. Programa matoma tik turin
tiems kabelį visame Etobicoke 
rajone ir pietinėje Bloor gatvės 
pusėje iki Parkside Drive. Pro
gramos daugiau nebebus per
transliuojamos per kitas kabe
lines į stotis, bet bus perduoda
mos tiesiai iš kitų kooperuojan
čių stočių ir kitu laiku. Perda
vimo laikas bus praneštas vė
liau. Komitetas atsiprašo už vi
sus iki šiol pasitaikiusius netiks
lumus, kurie, pradedant progra
mų seriją, pasidarė neišvengia
mi. Stengsimės viską sunormuo- 
ti, išlyginti nesusipratimus ir 
gerinti programas bei jų perda
vimą. Iš kitų lietuvių gyvenvie
čių gaunamus pageidavimus dėl 
lietuviškos televizijos progra
mos galėsime pradėti tenkinti 
tik kiek susitvarkius Toronte. 
Ačiū!* J. Karpis

Vasario 16 Toronte bus mini
ma vasario 15, sekmadienį. Pa
grindinė iškilmė bus 4 v. p. p. 
Toronto universiteto salėje — 
Convocation Hall. Po progra
mos numatytas priėmimas sve
čiams Prisikėlimo salėje. Tiek 
tuo tarpu turima žinių apie pa
grindinę lietuvių tautinę šven
tę, kurią rengia apylinkės val
dyba.

Kanados Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga rengia slidinėjimo iš
kylą vasario 21, šeštadienį. Na
riai, kurie domisi ta iškyla, pra
šomi kreiptis į betkurį valdybos 
narį.

Lietuvos kalinių šeimoms 
remti rengiamas koncertas ko
vo 15, sekmadienį, 4 v. p. p., 
Lietuvių Namų karaliaus Min
daugo menėje. Programą atliks 
sol. Praurimė Ragienė (pirmą 
kartą Toronte) ir sol. Rimas 
Strimaitis, akomponuojami mu
ziko Jono Govėdo. Su dailiuoju 
žadžiu pasirodys “Aitvaras”.

Šį koncertą rengia visų trijų 
lietuvių parapijų moterų drau
gijos.

“T. Žiburiams” aukojo po 
$100: prel. Jonas Balkūnas, Jo
nas Vaškela; $$55: Bronius Mi- 
sius; $15: Hamiltono pensinin
kų klubas, Marija Skučienė vie
toj kalėdinių atvirukų.

KLB Toronto apylinkės valdyba 
kviečia į\^ 

^VILNIAUS

ir kitom dovanom

KARALAITES BALIŲ 
šeštadienį, vasario 14 d., 

Karaliaus Mindaugo Menėje, Lietuvių Namuose 
Pradžia 7 v.v. • i •* . ,d Bilietas, įskaitant vakarienę: 

^^Suaugusiems, $10.00
pensininkams ir 
studentams $8.50
Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto — sekmadieniais po pamaldų 
Prisikėlimo parapijoj. Anapilyje. Lietuvių 
Namuose, o šiokiadieniais pas L. Kuliavienę 
236-1048.

Išrinkta karalaitė 
bus premijuota
stipendija mokslui Šilta vakarienė,

paruoštai. Bubulienes,
šokiai, įdomi programa

Lietuvių Filatelistų Draugija 
Toronto Lietuvių Namuose ren
gia ketvirtą lietuviškų pašto 
ženklų ir pinigų parodą š. m. 
balandžio 11-12 d. d. Parodoje 
gali dalyvauti ir ne draugijos 
nariai. Apie dalyvavimą reikia 
pranešti iki š. m. kovo 15 d. K. 
Kaminskui (25 Norma Cresc., 
Toronto, Ont. M6P 3G9, tel. 
416-762-8496).

Kanados Lietuvių Dienos 
šiais metais bus Toronte spalio 
9, 10 ir 11 dienomis. Kol kas
apie jas mažai teturima žinių. 
Sausio 14 d. KLB apylinkės val
dyba, kuri planuoja KL Dienų 
programą, Lietuvių Namu o- 
se buvo sukvietusi posėdį, ku
riame, be valdybos narių, daly
vavo keletas visuomenės veikė
jų. Sudarytos komisijos ir ap
tarti busimieji renginiai.

Tautinių šokių grupės “Atža
lynas” tėvų susirinkimas įvyko 
sausio 25 d. L. Namuose. Apta
rus įvairius veiklos klausimus, 
išrinkta nauja valdyba: V. Dau
ginis, Pr. Dovidaitis, J. Greičiū
nas, V. Grenka, A. Lukošienė, 
J. Macijauskienė, A. Podsadec- 
kienė, P. šturmas, A. Vaičiūnas, 
J. Vitkūnienė, A. Zanderienė; 
kandidatės — K. Poškienė, G. 
Sagevičienė. Dalyvavo apie 50 
tėvų. Ateityje planuojama keis
ti “Atžalyno” pobūdį, t. y. pada
ryti ansambliu, apimančiu ne 
tik tautinius šokius, bet ir ki
tas meno šakas. Ekskursijos 
Italijon teko atsisakyti dėl per- 
didelių išlaidų ir įvykusio že
mės drebėjimo. Liepos mėnesį 
“Atžalynas” vyks Thunder Bay, 
Ont., kur rengiamos vasaros žai
dynės (Summer Games). Taip 
pat numatoma rengtis savo 
veiklos dešimtmečio sukakčiai 
š. m. gegužės mėnesį.

Toronto Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Klube spiečiasi komu
nistinio nusistatymo žmonės. 
Metiniame susirinkime išrinkta 
1981 metams valdyba: pirm. J.. 
Yla, vicepirm. J. Morkūnas, 
sekr. J. Morkis, iždininke A. 
Guobienė; nariai — A. Merkie
nė, M. Guoba, T. Rimdžius. 
Kontrolės komisija: J. Žulys, A. 
Ylienė, H. Kelly. Parengimų ko
misija: R. Kuktarienė, J. Kui- 
sienė, A. Strolienė. Bingo tvar
kytojas — J. Mileris. Salės rei
kalų. tvarkytojas — J. Morkis. 
Komunistų laikraščiui Brookly- 
ne “Laisvė“ paskirta $100.

“ T V • V 7 99Išraiška moterų 
mankštos 
pamokos

vyksta TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, Gedimino 
pilies menėje, pirmadieniais, 7 - 8.30 valandą vakaro. 
Vadovauja INDRĖ PAŠKAUSKIENĖ.
Informacijų teiraukitės telefonu 921-3883

Choro koncertas
Š. m. sausio 24 d. Anapilio 

salėje su koncertine programa 
pirmą kartą pasirodė Lietuvos 
Kankinių parapijos choras, va
dovaujamas muziko ir kompozi
toriaus Stasio Gailevičiaus. Šis 
pasirodymas buvo maloni staig
mena, nes iki šiol minėtasis cho
ras reiškėsi religinių giesmių 
srityje ir išleido netgi vieną 
plokštelę “Dievas — priegloba 
mūsų”. Kadangi šis vakaras bu
vo skirtas pasaulietinėm dai
nom, teko chorui specialiai 
ruoštis ir tam paskirti nemažai 
laiko. Užtat rezultatai buvo pa
sigėrėtini.

Prieš koncertą choro vardu 
prabilo Rimas Paulionis, trum
pai nušviesdamas choro praeitį 
— nuo 1928 metų iki šių dienų. 
Tarp kitko paminėjo, kad il
giausiai šiam chorui vadovauja 
St. Gailevičius — 26 metus. Jis 
ne tik vadovauja, bet ir yra su
kūręs visą eilę giesmių, kurias 
choras ir dabar dažnai gieda pa
maldų metu.

Kai programos pranešėja A. 
Vitkienė pakvietė chorą scenon, 
pamatėm 39 choristes-tus su 
kuklia, bet rimta ir jaukia ap
ranga. Sveikinimo žodį tarus 
klebonui kun. J. Staškui, choras 
padainavo penkias lietuvių 
kompozitorių dainas, akompa
nuojant muz. J. Govėdui. Gau
si publika pirmąjį choro pasi
rodymą sutiko entuziastingai, 
nes ir jo dainavimo kokybė bu
vo to verta.

Koncerto programą praturti
no ir du solistai — Anita Pakal
niškytė ir Rimas Strimaitis. 
Pastarasis, akompanuojamas J. 
Govėdo, atliko tris kompozici
jas lietuvių ir nelietuvių kom
pozitorių. Pažymėtina, kad R. 
Strimaitis šiam chorui dažnai 
talkina ir šventovėje, iškilmių

progomis giedodamas solo.
Anita Pakalniškytė, jauna, 

kylanti solistė, atliko keturias 
kompozicijas, akompanuojama 
to paties J. Govėdo. Buvo maty
ti aiški pažanga balso modulia
vime, valdyme, interpretacijoje, 
laikysenoje. Jbs pajėgumas 
ypač atsiskleidė arijoje iš ope
ros “Sevilijos kirpėjas”, kurio
je ji galėjo pasireikšti visu pla
tumu — ir dainavimu, ir vaidy
ba, ir interpretavimu. Savo dai
navimo meną ji vis tobulina, 
studijuodama Toronte ir kartu 
dirbdama kaip vaistininkė.

Ir choras, ir jo vadovas, ir visi 
kiti programos atlikėjai susilau
kė gausių dėkingumo ženklų — 
gėlių iš kat. moterų dr-jos ir 
Anapilio Moterų Būrelio. Padė
kos žodį Lietuvos Kankinių pa
rapijos vardu tarė jos komiteto 
pirmininkas R. Gaižutis, linkė
damas, kad šis pasirodymas tap
tų tradiciniu.

Gausūs vakaro dalyviai, or
kestro judinami, dalyvavo šo
kiuose, loterijoje ir vaišinosi 
bufeto gėrybėmis. D.

B. Naujalio natūralaus gydy
mo įstaiga Toronte veikia jau 
19 metų. Ji priima pacientus ir 
toliau, iškaba nuimta saugumo 
sumetimais, vengiant nesąžinin
gų praeivių.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 236 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 18 d. L. Namuose. 
Perrinkta ta pati valdyba naujai 
kadencijai: pirm. H. Chvedu
kas, vicepirm. J. Dambaras, 
sekr. L. Novogrodskienė. ižd. O. 
Indrelienė, narys J. Riauba. 
Kuopoje yra 73 nariai. Numa
toma suruošti narių pobūvį ir 
kultūrinį renginį, pasikviečiant 
Hamiltono “Aukurą”.

(H MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Naujasis parapijos komiteto 
pirmininkas J. Asipavičius su žmo
na ruošiasi jau mūsų parapijos kazi- 
mierinių vakarienei vasario 28 d.

— Rekolekcijos šiais metais Įvyks 
kovo 26 ir 29 d.d. Jas ves kun. Jonas 
Borevičius, SJ.

— Parapijos choras, vadovaujamas 
kun. Maurice Milox, ruošiasi jau kon
certui, kuris Įvyks po Velykų, gegu
žės 2 d.

— Sunkiai serga Juozas Gabruse- 
vičius. Jis yra šiuo metu Santa Cab- 
rinj ligoninėje. Augustinas Einikis 
serga namie.

— Visa eilė parapijiečių šildosi 
Floridoje. Šiais metais Montrealyje 
žiema yra nepaprastai šalta. Panašūs 
šalčiai siautė čia tik praėjusiame 
šimtmetyje.

KL Katalikių Moterų Draugijos 
Montrealio skyriaus visuotinis susi
rinkimas Įvyks š.m. vasario 1, sekma
dienį, po 11 v. pamaldų Seselių na
muose. Bus skaitomas specialiai 
draugijai parašytas a.a. Gražinos 
Daukšienės referatas bei aptarti atei
ties veiklos planai. Narės ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

A.a. Antanas Gražys, apie 80 m. 
amžiaus, mirė sausio 12 d. Palai
dotas iš Aušros Vartų šventovės sau
sio 14 d. Laidotuvėse dalyvavo daug 
tautiečių, kurie atsisveikino su ve
lioniu, kuris aktyviai dalyvavo vi
suomeninėje veikloje, ilgus metus 
buvo KLB garbės teismo pirmininku. 
Laidotuvių proga labdarai surinkta 
gana daug aukų. Prie jų prisidėjo 
ir dabartinė KLB krašto valdyba, 
paaukojusi KL Fondui $25 vietoje 
gėlių. Velionies ypač liūdi jo dukra

Ilona Maziliauskienė, dr. Rudys ir 
kiti giminės.

Dr. St. Daukša po operacijos su
stiprėjo ir iš ligoninės grįžo namo.

Pirmoji Komunija Aušros Vartų 
parapijoje bus pirmąjį gegužės sek
madienį. Jai vaikus ruošia sesuo Te
resė.

Mirė: a.a. Povilas Meškinis, Jonas 
Jankus, Juozas Kazenevičius, Myko
las Gudas, Petras Paulauskas, Elena 
Stolgaitienė.

Marijos paveikslo atstatymui Auš
ros Vartų šventovėje aukos tebeplau- 
kia. Speciali komisija jieško daili
ninko, kuris nupieštų dekoratyvinį 
Aušros Vartų Marijos paveikslą. Gal
būt skelbs konkursą.K.

JADVYGA BALTUONIENE, Vasario 
16 gimnazijai šelpti įgaliotinė Mont
realyje

Greitas ir tikslus patarnavimaąĮ

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

. __ _ KiaorraEflua uetimu Lnzis hredjtq limjjh
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 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% In vesta c i nes nuo 15.75%
Duoda nemokomą gyvybės draudq Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumą.

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

VLIKo sveikinimas N. Metų 
proga, rašytas sausio 9. d., “TŽ” 
redakciją pasiekė sausio 20 d. 
Jame sakoma:

Praėjusieji metai buvo sunkūs 
mūsų tautai: pareikalavo daug nau
jų aukų, sukėlė didelį susirūpinimą 
ateitimi, kai Tėvynėje mūsų gimta
jai kalbai ir visai jaunajai kartai 
gresia nauji pavojai dėl rusiško ir 
bolševikiško imperializmo. Mūsų 
tauta naikinama fiziškai ir dvasiškai. 
Mus džugina tik rezistencinė nuotai
ka, kuri apėmė ir jaunąją kartą: ne
pasiduoti, kovoti, neišnykti.

Pasaulis vis daugiau išgirsta pa
vergtųjų balsą. Jų kova ir kančios 
garsiai nuskambėjo Madride, vaka
riečių spaudoje ir radijo bangomis. 
Atrodo, kad esame naujų įvykių iš
vakarėse, kai pasauly jaučiamas at
sipeikėjimas, realesnė pažiūra į pa
dėtį ir noras kovoti, bet ne rezig
nuoti. Paskutiniai įvykiai Ameriko
je ir Lenkijoje teikia pavergtiesiems 
daugau vilčių.

Laisvame pasauly esą lietuviai tu
rime nepavargti, nenustoti vilties, 
sutelkti bendrai kovai jėgas, veda
mi vieno tikslo — laisvės Lietuvai!

Apie Madrido konferenciją 
sausio 16 d. ukrainiečių Vladi
miro institute kalbėjo Kanados 
delegacijos narys Ch. Caccia ir 
sen. P. Yuzyk. Jiedu informavo 
ypač apie Kanados delegacijos 
darbus, pasakytas kalbas ir pra
šė konkrečių sugestijų ateičiai. 
Dalyvavo 50 tautybių atstovai. 
Iš lietuvių dalyvavo L Meikle- 
john ir J. R. Simanavičius.

Medžiotojų ir Žūklautojų Klu
bo “Tauras” metinis balius įvy
ko sausio 17 d. L. Namuose. Da
lyvavo apie 250 asmenų. Meni
nę programą atliko “Vasaros 
garsų” trijulė ir “Atžalyno” šo
kėjai. “Tauro” klubas nėra gau
sus nariais, bet finansiškai pa
jėgus — turi 500 akrų ūkį.

Jaunų dainininkių trijulė 
“Vasaros garsai”, koncertavusi 
daugelyje Kanados ir JAV vie
tovių, užbaigė savo veiklą pas
kutiniuoju koncertu Medžioto
jų ir Žūklautojų Klubo “Tau
ras” metiniame parengime š. 
m. sausio 17 d. Trijulę sudarė 
Vida Dovidaitytė, Aida Dovidai- 
tytė ir Aldona Biskytė, akordeo
nistė. Jos savo lietuviškomis 
dainomis džiugino tautiečius 
per trejus su puse metų ir atli
ko 36 koncertus. Savo atsisvei
kinime minėtoji trijulė nusi
skundė permažu torontiečių dė
mesiu jų pastangoms. Kad ir 
per trumpą laiką ji atliko gražų, 
vertingą darbą kultūriniame lie
tuvių gyvenime.

Imigracijos ir įdarbinimo mi- 
nisteris L. Axworthy š. m. sau
sio 31, šeštadienį, 9.30 v. r., 
Sheraton Centre viešbutyje 
(Grand Ballroom East) kalbės 
tautinių grupių žmonėms apie 
dabartinę Kanados imigraciją. 
Po to diskusijų grupėse bus 
svarstomi klausimai: imigranto 
teisių gavimas, darbo reikalai, 
tremtinių bei imigrantų įkurdi
nimas. Dalyvaus keletas tų sri
čių specialistų, kurie galės at
sakyti į dalyvių klausimus. Da
lyvauti kviečiami visi, kurie 
tais klausimais domisi.

Po ministerio kalbos buš 
spaudos konferencija to paties 
viešbučio VIP kambaryje. Joje 
kviečiami dalyvauti tiktai spau
dos atstovai, kurie, konferenci
jai pasibaigus,' galės ir toliau 
dalyvauti bendroje konferenci
joje. 12 v. City Hall Room mi-' 
nisteris L. Axworthy kalbės mo
terų komiteto rengiamuose pus
ryčiuose apie lygiateisiškumą 
darbovietėse. Dalyvauti gali vi
sos suinteresuotos moterys, už
simokėjusios už maistą.


