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Trūksta kunigy
Negirdėti, kad trūktų gydytojų, inžinierių, advokatų,
mokytojų, prekybininkų, ekonomistų, verslininkų, tech
nikų . . . Nebent primityviuose kraštuose. Civilizuotose
šalyse jaučiamas tų profesijų perteklius. Į kaikurias jų,
pvz. gydytojų, labai sunku patekti. Kitaip yra su kunigais.
Visame krikščioniškajame pasaulyje jaučiamas jų trūku
mas, ypač katalikų kunigų, kurių pečiais daugiausia yra
paremtas Katalikų Bendrijos gyvenimas. Jų netrūksta tik
tai Lenkijoje ir dar gal viename ar kitame krašte, kur vy
rauja specifinės sąlygos, išskiriančios iš bendros pasaulio
būklės. Dar niekas iki šiol nėra suradęs aiškios priežasties.
Vieni mano, kad kaltas yra celibatas, kiti — menki atlygi
nimai, treti —- perdideli reikalavimai, ketvirti — perdaug
suvaržytas gyvenimas ... Ar pagerėtų padėtis panaikinus
celibatą? Vargu, nes anglikonų hierarchija, kur nėra ce
libato, turi tas pačias problemas. Pagelbėtų atlyginimai?
Galbūt. Pvz? jei kunigai gautų tokius atlyginimus kaip gy
dytojai, sakoma, jų būtų net perdaug. Bet tada išnyktų
parapijos — tikinčiųjų bendruomenės, nes nepajėgtų iš
laikyti kunigų. Be to, turtas yra tokia pagunda, kuri iš ku
nigo padarytų ne apaštalą, o gerai apmokamą profesijonalą, kuriam labiau rūpi patogus gyvenimas, o ne evangelinis tarnavimas bei pasiaukojimas.
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Sausio 11 d. Londono “The
Observer” išspausdino Peter
Reddaway straipsnį, pavadintą
“KGB pastangos užgniaužti Es
tijos revoliuciją”, kuriame pa
žymima, kad sovietų valdžia
griebėsi drastiškiausių priemo
nių užgniaužti tautiniam pasi
priešinimui Estijos respubliko
je.
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Estijoje
neramu

Nikius ir Kukk teismas
Sausio 8 d. augšč. Estijos teis
mas Taline nuteisė Mart Nikius,
46 metų mokytoją, 15 metų ka
lėjimo ir ištrėmimo už tariamą
antisovietinę propagandą ir dr.
Juri Kukk, 40 metų vaistininką,
dvejiem metam priverstinio
darbo stovyklos už sovietų sis
IEŠKANT kunigų stokos priežasčių, kurių yra ne vie
temos “šmeižimą”
na, krinta j akis ypač vakarietiškosios visuomenės suM. Nikius, kuris nuo 1958 iki
buržuazėjimas, t.y. pasinešimas j patogų gyvenimą kaip
1966 m. buvo kalinamas už po
• pagrindini gyvenimo sieki. Kai visų pastangos nukrypsta litinę veiklą, yra pirmaująs Es
šia linkme, kai šeimose visomis jėgomis siekiama praban
tijos disidentas ir dr. A. Sacha
gaus gyvenimo, ar gali išaugti jaunimas, kuriam rūpi evanrovo draugas. Dr. J. Kukk buvo
gelinė idėja, pasiaukojimas kitiems, siekimas dvasinių da
patikimas komunistų partijos
lykų? O kunigystė ir yra toks pasišaukimas, kuriame pasi
narys, 1975-76 m. išsiųstas į Pa
aukojimo dvasia yra pats branduolys. Tai nėra įprastinė
ryžių moksliniais reikalais, o
profėsija, kurią gali rinktis kiekvienas, susiviliojęs geru
1978 m. išstojęs iš partijos.
atlyginimu, o idėjinis gyvenimas nė sau. Toks gyvenimas
Teisme abu kaltinamieji ne
šiandieną nėra patrauklus. Televizijoje, filmuose, spaudo
prisipažino kaltais ir, protes
je vyrauja šiandieną ne herojai, įkvėpiantys jaunimą di
tuodami prieš surežisuotą bylą,
atsisakė ištarti betkokį žodi.
deliems, prasmingiems žygiams, o avantiūristai, kurie
Abu po ilgo badavimo atrodę
laimi dideles sumap pinigų1, visuotinį prestižą, užtikrintą
fiziškai išsekę.
ateitį, šiandieną jaunimo žvaigždės, rodančios ateities keSdusio 5 d. jų advokatai dėl
'Trą) yra ne ašmeninio pasiaukojiriio žmonės, skieidžianuuji
silpnos teisiamųjų sveikatos
dvasinį gėrį, o fizinio pajėgumo, miklumo žymūnai, ku
prašė teismą atidėti. Tačiau ke
riems medaliai yra svarbesni už evangelijos idėjas, šian
turi gydytojai, kurių tarpe buvo
dieną evangelinės dvasios žmonės yra nustumti į šešėlį, į
garsaus Maskvos Serbski insti
antraeilę plotmę. Dėlto mūsų dabarties kultūra darosi rėks
tuto psichiatras, juos apžiūrėję
minga, bet sekli, besivaikanti patogumo, bet prarandanti
nutarė, kad jie esą pakankamai
dvasingumą. Tai savotiškai romėniška dvasia, iš kurios ne
stiprūs.
gimsta kunigai.
Sausio 7 d., dar teismui besiAIP, tokia yra bendroji dabarties nuotaika, bet už jos
tęsiant, specialūs gydytojai ap
fasado yra salų, kuriose klesti krikščioniškas, pilnas
žiūrėjo kaltinamuosius ir nuta
idealizmo gyvenimas. Lietuvių tauta šiuo metu yra
rė, kad abu esą sveiki.
viena tokių salų, į kurią tikinčiųjų pasaulis žvelgia su nuo
Kaltinamųjų draugai, .kurie
staba, nes joje pasirodė tiek daug pasiaukojimo persekio
atkeliavo iš Latvijos ir kitų to
jimo sąlygose. Ten netrūksta ir kandidatų į kunigus. Jei
limesniu vietų, nebuvo įleisti į
sovietinė vergija nevaržytų, apie kunigų stoką Lietuvoje
teismo kambarį “dėl vietos sto
netektų kalbėti. Jei ten apie 100 parapijų neturi kunigų,
jos”. -šiai bylai buvo parinktas
tai dėlto, kad sovietiniai valdovai daugeliui kandidatų ne
mažiausias augšč. teismo kam
leidžia stoti seminarijon. Kas kita išeivijoje, čia gyvename
barys, kuris galėjo sutalpinti
bendra vakariečių pasaulio nuotaika, kuri ir mūsų jaunimą
vos 20 dalyvių. Išskyrus Kukk
sulaiko nuo posūkio kunigystėn. Vyresniosios kartos ku
žmoną ir Nikluso pagyvenusius
nigų nestokojame, bet daugelis jų yra įsitvirtinę kitatau
tėvus, buvo Įleisti tik KGB na
čių parapijose, institucijose ir negali dirbti lietuviškajai
riai, vilki civiliniais drabužiais.
visuomenei. Kai kuri nors lietuvių parapija netenka savo
Lietuvių pavyzdžiu
kunigo, sunkiai beranda jam įpėdinį, nes kitur įsitvirtinę
Kaip P. Reddaway rašo, pas
kunigai nebenori judėti. Padėtis būtų geresnė, jei lietuviai
kutinius dvejus metus estai bu
vyskupai išeivijoje turėtų galią tokius reikalus tvarkyti.
vę stipriai veikiami kovingo kai
Bet ir ši galimybė yra laikinio pobūdžio, nes taikoma dau
mynų lietuvių pavyzdžio.
giausia vyresniosios kartos kunigams. Reikia orientuotis
Lietuvoje glaudžiai susiju
į lietuvių jaunimą ir stipriau lenkti jį į savąją kolegijąsios tautinės ir katalikiškos tra
seminariją Romoje bei savas vienuolijas. O ir pačiai kole
dicijos, panašios į Lenkijos,
gijai reikėtų šioje srityje gyviau pajudėti, atsijauninti ir
1972 m. sukėlė religinio-tautisudaryti patrauklią oazę lietuviškam jaunimui, besiryžtannio pasipriešinimo eksploziją,
čiam žengti į kunigystę. Pr. G.
kurią KGB sunkiai gali kontro
liuoti.
Nuo 1978 m. panaši eiga pasi
KANADOS ĮVYKIAI
reiškusi 1.500.000 estų tarpe.
Mažiau beliečiant religiją, stip
riai iškilo politiniai ir ekonomi
niai nepasitenkinimai. Ypač
Rinkiminį vajų primena On rėti $200 milijonų, kurie numa valdžiai kėlė rūpesčio augąs es
tario premjero W. Davis vyriau- tyti- darbininkų kokybei page tų ir Baltijos kraštų bendradar
sybės paskelbtas ekonominis rinti. Naudingos įtakos gali tu biavimas.
Tai išryškėjo 1979 m. rugsė
planas penkerių metų laikotar rėti ir paspartinta atominės
jo
23 d., kai 45 lietuviai, estai
pyje įvairiem projektam skirian elektros jėgainės statyba Dar
tis $1,5 bilijono. Tais projek lingtone, sumoderninimas laivų ir latviai (taipgi Nikius) pasira
tais žadama sustiprinti Ontario statyklų Collingwoode, Thunder šė gerai dokumentuotą reikala
provincijos ekonomiją, sumažin Bay, Port Weller, jeigu, tos sta vimą nepriklausomybės trims
ti nedarbą. Atidžiau pasižiūrė tyklos susilauks užsakymų. Dalį Baltijos respublikoms.
Suėjus 40 metų nuo 1939 m.
jus į tuos projektus, matyti, kad $1,5 bilijono numatytos sumos
jie daugiausia liečia viešojo su premjeras W. Davis tikisi gauti Stalino ir Hitlerio susitarimo,
sisiekimo pagerinimą Toronte, iš Kanados vyriausybės ir pa jų pareiškime Vakarų vyriausy
“Go” traukinių sistemą tarp liestų miestų savivaldybių. At bėms ir J. Tautoms primenama,
Oakvillės ir Pickeringo, įgyven rodo, jis ruošiasi naujiem rinki kad 1920 m. Sov. Sąjunga su
dinant jų elektrifikaciją. Pato mam, norėdamas į provincinį Baltijos respublikomis pasirašė
bulinimai numatyti ir geležin parlamentą grįžti su aiškia kon iškilmingas taikos sutartis, ku
kelio koridoriui tarp Toronto ir servatorių dauguma. Tai šiuo riose pripažįstama jų nepriklau
Windsoro. Pasisakoma orauos- metu pranašauja viešosios nuo somybė, ir Rusija “visiems lai
čio Toronto salose pritaikymą monės tyrimų duomenys. Kon kams” atsisakanti “suvereninių
trumpų pakilimo bei nusileidi servatoriai Ontario provinciją teisių”.
,1939 m. slaptuoju Stalinomo takų reikalaujantiems kelei valdo jau 37 metai.
Hitlerio sutarties protokolu pa
viniams lėktuvams, kurių vis
Apie naujo parlamento rinki naikintos minėtos sutartys, ir
dar nenori įsileisti metropolinio
Toronto vadovai. Šiems projek mus pradėjo šnekėti ir Kvebe respublikos buvo okupuotos so
tams išleisti doleriai naujų dar ko premjeras R. Levesque, tu vietų armijos. Pareiškime pažy
boviečių nesukurs, jų parūpin rėjęs pasitarimą su pagrindi mima: 1938 m. apgailėtinas
tas darbas tebus laikinio pobū niais separatistinės Kvebeko Muencheno susitarimas buvo
(Nukelta į 8-tą psl.)
paskelbtas negaliojančiu, o Stadžio. Didesnės reikšmės gali tu
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Estijos sostinės Talino vaizdas dabartiniu metu, ši nuotrauka buvo atspaus
dinta “The Christian Science Monitor” laikraštyje kaip iliustracija straips
nio apie estų priešinimąsi sovietinei okupacijai bei laisvės ilgesį. Po nuo
trauka matyti įrašas: “Kietas kąsnis rusiškajam lokiui”

lino-Hitlerio sutartis “atrodo
iki šių dienų tebeturi jurisdikcinę galią”.

Priešolimpiniai suėmimai
Bendrąjį baltiečių pareiškimą
sekė kiti, įskaitant protestą
prieš invaziją į Afganistaną ir
olimpiados rengimą Maskvoje.
1980 m. sausio mėn. pastarieji
du dokumentai buvo atgabenti i
Maskvą ir J. Kukk juos atvirai
įteikė Vakarų žurnalistams.
Nikius buvo juos abu pasirašęs.
Kukk ir Nikius buvę suimti
kovo mėn. priešolimpinio valy
mo metu, kai buvo sulaikyti ki
ti penki pasirašę pareiškimą ir
daugiau baltiečių. Iš kalėjimo
slaptai išsiųstame laiške Nikius
rašė, kaip jis buvo įgrūstas kalėjiman “su vagimis, chuliga
nais, pederastais ir kitais išsigi
mėliais, kurie tučtuojau panoro
mane apiplėšti”.
Vėliau iis buvo perkeltas į
geresnę kamerą, kurioje 48 ka
liniams buvo 32 gultai.
Jaunimo demonstracijos
Rugsėjo 22 d. nedidelės, inte
lektualinės grupės protestai pa
siekė jaunimą. Paskutinę minu
tę valdžia uždraudė “Propele
rio” grupės koncertą, kadangi
žodžiuose buvo susektos “nacio
nalistinės temos”. Daugiau nei
1.000 jaunuolių protestuodami
demonstravo Talino futbolo stadijone. Kai milicija juos vaikė,
įvyko susistumdymas, ir kaikurie vyresnieji mokiniai buvo pa
šalinti iš mokyklų.
Tai privedė prie spalio 1 ir 3
d. negirdėtų jaunimo masinių
demonstracijų keturiose miesto
dalyse. Apie 5.000 jaunuolių iš
kėlė nepriklausomos Estijos
mėlyną, juodą ir baltą vėliavą,
šaukdami: “Laisvę Estijai!” —
“Rusai, lauk iš Estijos!” —
“Daugiau mėsos, mažiau rusų!”
Jie taipgi reikalavo mokykloms
geresnio apšildymo ir maisto.
Kai demonstrantai artėjo prie
vyriausybės rūmų, juos pasiti
ko gausi milicija, kuri kaikuriuos sumušė ir suėmė apie 150.
Netrukus, patikrinę dokumen

tus, daugumą paleido, o kitus
suėmė, šešiems, jų tarpe tech
nikos kolegijos studentui Alan
Sepp, netrukus iškelta byla.
Spalio 10 d. demonstracijos
apėmė pajūrio Parnu ir univer
siteto miestą Tartu su panašiais
reikalavimais.
Darbininkų streikas
Tartu demonstrantus įkvėpė
spalio 1 ir 3 d. 1.000 darbinin
kų pavykęs streikas Tartu ūkio
mašinų fabrike. Streikuoją dar
bininkai reikalavo panaikinti
padidintas gamybos normas, ap
mokėti uždirbtus bonusus ir
daugiau maisto krautuvėse.
Speciali komisija, skubiai atvy
kusi iš Maskvos, greitai paten
kino pirmus du reikalavimus.
Spalio 11 d. valdžia įjungė
greičio bėgius. Vidaus reikalų
ministeris televizijoje perspėjo,
kad maišto netęstų. Mokyklose
sušaukė tėvų susirinkimus, pa
kartodami tą patį perspėjimą ir
įkalbėdami, kad motinos bei tė
vai padėtų atpažinti savo vaikus
KGB padarytuose demonstraci
jų filmuose.
Spalio 14 d. spauda paskelbė,
kad tie, kurie yra atsakingi už
“rimtus tvarkos pažeidimus,
įvykdytus pastarosiomis dieno
mis Taline”, bus nubausti.
Spalio 20 d. prasidėjo nauja
suėmimų banga, palietusi žino
mus disidentus: inž. Veljo Kalep, žvejį Flit Madisson, vėliau
architektą Viktorą Niitsoo. Mi
licija padarė kratą jų butuose
ir pasiėmė didelį kiekį savilaidos leidinių.
Tuo pačiu metu KGB virši
ninkas Yury Andropov, kuris
yra Politbiuro narys, atkeliavo
iš Maskvos tardyti. Pagal nepa
tvirtintas žinias, jis tučtuojau
atleido Estijos KGB viršininką
maj. gen. Augustą Pork.
Gruodžio pabaigoje estų spau
da paskelbė, kad keturi taria
mi karo meto nacių kolaboran
tai nuteisti mirties bausme. Tai,
girdi, žinoma okupantų valdžios
priemonė, dažnai naudojama,
kai būtinai reikia pagąsdinti
vietos gyventojus.

SAVO PIRMOJE SPAUDOS KONFERENCIJOJE JAV PREZ. R.
REAGANAS nepašykštėjo karčių žodžių Sovietų Sąjungai bei jos
vadams. Esą nuo pat Spalio revoliucijos visi Kremliaus vadai siekė
ir tebesiekia revoliucijos pasaulyje, kuri pasibaigtų komunistinės
valstybės įsteigimu, šiam tikslui Įgyvendinti naudojami betkokie
nusikaltimai, melas ir apgaulė. Vadinamoji atolydžio politika So
vietų Sąjungai yra tapusi vienos krypties gatve jos nepasikeitusioje
politikoje. Prez. R. Reaganas neatsisako naujų sutarčių su Sovietų
Sąjunga, tačiau jos turi sustabdyti revoliucinius sovietų siekius pa
saulyje, atnešti tikrą atominių ginklų skaičiaus sumažinimą. Pana
šias mintis savo spaudos konferencijoje dėstė ir valstybės sekr.
A. Haigas, kalbėjęs apie tarptautinį terorizmą, kurį kursto ir remia
Sovietų Sąjunga. Šiam tikslui <
yra panaudojama Kubos kariuo žurnalistas, vienas artimiausių
menė P. Amerikoje, Afrikoje, L. Walesos patarėjų. Neišspręs
sovietiniais ginklais aprūpinti tas liko ūkininkų “Kaimo soli
kariniai Libijos daliniai, įsiver darumo” unijos įsteigimas. Šiuo
žę į Čadą. Sovietinių ginklų susi klausimu sprendimą vasario 10
laukia sukilimai Salvadore ir d. turi padaryti augščiausiasis
Namibijoje. Sovietų’radijas iki teismas. Pasak kompartijos, to
paskutinio momento rėmė revo kia unija esanti nereikalinga,
liucinius teroristus Irane, įkai nes jos siekia nesukolchozinti
tais pagrobusius 52 JAV diplo ūkininkai, turintys nuosavus
matus. A. Haigas neatsisako ko ūkius, kuriuose jie tvarkosi pa
vos už žmogaus teises, tačiau ją gal laisvus sprendimus.
pirmiausia žada nukreipti į
Nauja partija?
tarptautinį terorizmą, kuris
esąs skaudžiausias žmogaus tei
Opozicinę darbiečių partiją
sių pažeidėjas. Dėl šios priežas Britanijoje suskaldė pakeista
ties Iranas negaus JAV nupirk šios partijos vado rinkimų pro
tų bei užpirktų ginklų, kurių cedūra. Seniau jį rinkdavo tik
bendra vertė siekia beveik bili darbiečių parlamentarai, ku
joną dolerių. R. Reagano ir A. riems dabar paliekama vos 30%
Haigo kietos linijos politikai su balsų, 40% balsų atiduodant
Sovietų Sąjunga pritarė Brita unijų atstovams, 30% — akty
nija ir netgi Kanada. Pastaro vistams. Savo poziciją vado rin
sios užsienio reikalų min. M. kimuose sustiprino kairysis dar
MacGuiganas, Vašingtone turė biečių partijos sparnas, remia
jęs pasitarimą su valstybės mas darbo unijų, kurių vadovy
sekr. A. Haigu, sutiko, kad So bėje netrūksta net komunistų.
vietų Sąjunga daugelyje pasau Keturi buvusieji darbiečių par
lio dalių, Įskaitant ir Europą, el tijos ministerial žada įsteigti
giasi be gėdos jausmo. -Tai jai socialdemokratų partiją, kuri
turi būti atvirai ir aštriai pasa remtų Britanijos priklausymą
kyta.
Š. Amerikos Sąjungai ir Bend
rajai Europos Rinkai. Naujoji
Kremliaus reakcija socialdemokratų partija, uži
Į prez. R. Reagano kalbą manti centro liniją, nuo kurios
Kremliaus vadai reagavo Tasso kairėn nukrypo ne tik darbieagentūros pareiškimu, teigusiu, čiai, bet ir konservatoriai, atei
kad Sovietų Sąjunga visada lai tyje galėtų laimėti parlamento
kosi tarptautinių susitarimų, rinkimus. Partijos skilimą ban
nesiekia vienos komunistinės do sustabdyti naujasis jos va
valstybės pasaulyje. Esą R. das M. Footas, žadėdamas pa
Reaganas nesupranta pasaulyje keisti vadų rinkimo procedūrą
vykstančių pasikeitimų priežas partijos suvažiavime šią vasarą.
čių, kurias sudaro žmonių kova
Valdžios krizė
už tautinį išsilaisvinimą, vaisty
Ispanijos premjeras A. Suata i n ę nepriklausdmybę. Š i e
veiksmai nepriklauso nuo So rezas, šią valstybę valdęs be
vietų Sąjungos ar JAV įtakos. veik penkerius metus, atsistaty
Tokia sukta Kremliaus vadų re dino dėl gausėjančių dešinio
akcija liudija, kad prez. R. Rea sios grupės priekaištų. Jo vado
gano žodžiai apie Sovietų Sąjun vaujama Demokratinio Centro
gos kurstomą revoliuciją pasau Sąjungos koalicija Ispaniją iš
diktatūrinės valstybės padarė
lyje pataikė j skaudžią vietą.
demokratine. Kritikos A; SuaNuolaidos unijai
rezas susilaukė dėl terorizmo
Streikų grėsmėmis “Solida veiksmų, infliacijos, nedarbo,
rumo” unijos vadas L. Walesa pagausėjusių nusikaltimų mies
išsikovojo dvi pergales derybo tuose, neaiškios Ispanijos užsie
se su, Lenkijos vyriausybe ir nio politikos. Savo atsistatydi
kompartija. Penkių dienų darbo nimo žodyje jis kaltino kritikus,
savaitė bus įvesta sekančiais ypač jam skirtus asmeninius
metais, o šiemet bus dirbama puolimus, kurie jo vadovybę pa
vieną kiekvieno mėnesio šešta darė neįmanoma ir kurie netgi
dienį. Įskaitant to šeštadienio gali sugriauti demokratiją Ispa
darbą, savaitė turės 42 darbo nijoje. Koalicinė partija nau
valandas. “Solidarumo” unijai juoju savo vadu pasirinko vice
bus duotos jos radijo ir televi premjerą L. C. Sotelą, bet jam
zijos programos, teisė leisti sa nebus lengva sudaryti naują mivaitraštį, kurį redaguos T. Ma- nisterių kabinetą dėl partijoje
zowieckis, pasižymėjęs katalikų aiškiai pastebimo skilimo.
*

Siame numeryje:
Trūksta kunigų

Kai kitose profesijose jaučiamas perteklius, stokojame kunigų

Estijoje neramu

Anglų spauda prabilo apie įvykius Estijoje

Prūsija ir Mažoji Lietuva

Praeitis, kuri siekia ir dabartinius mūsų laikus

Tarptautinė byla Stockholme

Jieškoma sovietų rankose dingusio švedų diplomato

Anglų spauda apie Lietuvę

“Religion in Communist Lands” ir kiti leidiniai

Kokia kaina jvyko dailės paroda?

Atsiliepimas į Lietuvos pogrindžio žurnalo straipsnį

Norėjo suniekinti ir sunaikinti

Pranešimas apie kunigo J. Zdebskio nelaimę kelionėje

Kai bėgome nuo karo ugnies
Epizodas iš atsiminimų apie rašytoją M. Katiliškį

Pirmoji klajūno knyga

Napaleonas-Aleksandras Dičpetris ir jo “Trys dienos pasauly”

Rytas Babickas — laureatas

Apdovanotas premija muzikas, chorvedis, sportininkas
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Šventoj kapų tyloj pradingsta žemiški vargai, ištirpsta
neužbaigti darbai ir skausmai iškentėti. Susilieja žemė su
dangum ir šakotos pušys tyliai guodžia: mirtis išskyrė —
mirtis sujungs.

HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada
Telefonas (416) 275-4672

Nežiūrint to žinojimo, atsiskyrimo valanda yra sunki,
todėl visados su didele šiluma prisiminsime tuos, kurie tą
dieną buvo su mumis.
Ačiū klebonui kun. J. Stoškui už labai jausmingas mal
das laidotuvių koplyčioje, kun. dr. J. Gutauskui už guo
džiantį, bet ir viltingą pamokslą šv. Mišių metu; Londono
chorui ''Pašvaistė'' ir jo vadovei muz. R. Vilienei; solistei
ir. Černienei, labai jautriai sugiedojusiai ''Libera me''.
Besiklausant giesmių, pranyko dabartis, užsimiršo liū
desys, lyg tos šventos melodijos būtų priartinusios .žmonių
širdis prie Viešpaties ir pripildę jas šviesa bei ramybe.
Mūsų šventovė buvo pilnutėlė. Ačiū visiems, susirinku
siems iš arti ir toli: Niujorko, Montrealio, Otavos, Toronto,
Hamiltono, Delhi, West Lome, Rodney, Detroito, Čikagos.
Ačiū už šv. Mišias, gėles ir ypatingai už nepaprastai gau
sias aukas Kanados Lietuvių ir Tautos Fondams bei lietu
viškai spaudai, taip pat visiems, pareiškusiems užuojautą
per spaudą, laiškais arba žodžiu.
Ačiū ir aukų rinkėjams: p. J. Bersėnui ir p. L Eimantui.
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9 RELIGINIAME GYVENIME
* TAUTINIS ĮVAIRUMAS priim
tinas kaip normali JAV Katalikų
Bendrijos sąranga. Tai pabrėžė JAV
vyskupų konferencijos komitetas, na
grinėjęs tautiškumo problemas ir iš
leidęs tuo reikalu specialų dokumen
tą “Kultūrinis pliuralizmas JAV-se".
Komitetas dokumente nurodo, kad
įvairių tautinių grupių gyvavimas
JAV K. Bendrijoje nesanti jokia
keistenybė nei koks bandymas gy
venti praeitimi, o gyvastingas ir vai
singas K. Bendrijos reiškinys. Amerikietiškumas, pasak dokumento, ne
reikalauja atsižadėti savųjų kultūri
nių savybių, bet jas pilniau įvertin
ti. Todėl reikia rūpintis parapijomis
bei religijos mokymu ne vien anglų,
bet ir kitomis kalbomis. Kunigų se
minarijose turi būti dėstoma etninių
grupių istorija, o į JAV K. Bendrijos
vadovaujančias vietas turi būti atvi
ros durys dvasiškiams iš etninių ma
žumų. Dokumente pabrėžiama, kad
žmonių suvienodinimas, valstybėje
esąs lygiai žalingas, kaip ir tautų
liedinimas į vieną. Dokumentas todėl
reikalauja, kad tautinės grupės JAV
K. Bendrijoje būtų ne asimiliuoja
mos, o integruojamos.
* KUN. EDWARD SCIIILLEBEECKX, OP, RAŠTUS jau baigė
tikrinti Vatikano doktrinų kongrega
cija. Apklausinėjusi autorių, kongre
gacija nerado nieko rimtai priešta
raujančio katalikų doktrinai. Visdėlto jam nurodytos keturios sritys, ku
riose jis turėtų plačiau ir aiškiau
tolimesniuose* raštuose išdėstyti sa
vo mintis, kurios buvo sukėlusios ne
aiškumų.
,

. * JAPONIJOS KATALIKAI ruo
šiasi popiežiaus apsilankymui. Na
gasaki miesto katalikai paprašyti
kiekvienas paaukoti po $50, kad bū
tų galima padengti susidarysiančias
tame mieste išlaidas. Numatoma, kad
tame mieste bus apie $300,000 išlai
dų. Popiežius lankysis Tokijo mieste
ir abiejuose atominės bombos palies
tuose miestuose — Nagasaki if Hirošimoje. Savo 11 dienų truksiančioje
kelionėje, kurią pradės vasario 16 d.,
Jonas-Paulius II numatęs taipgi ap
lankyti Filipinus ir Guamą. Jis da
bar kelionei ruošiasi — net mokosi
kas dieną japonų kalbos, kad galėtų
Mišias laikyti japoniškai.
* ŠV. ANDRIEJAUS ŠVENTĖS
PROGA popiežius Jonas-Paulius II
pasiuntė delegaciją, vadovaujamą
kardinolo Jan Willebrands, Istanbulan pas ortodoksų Konstantinopolio
patriarchą Dimitrijų I, atžymėti pas
jį savo apsilankymo metinių. Dele
gacija nugabeno ir asmeninį popie
žiaus laišką patriarchui, rašytą pran
cūziškai.

* UKRAINIEČIŲ VYSKUPAI, už
baigdami savo sinodą, parašė bendrą
ganytojinį laišką savo tikintiesiems,
kuris jau viešai paskelbtas. Laiške
jie viešai pripažįsta Katalikų Bend
rijos gyvavimą dabartinėje pavergto
je Ukrainoje, iškelia ten esančių
ukrainiečių katalikų veiklą, vadin
dami juos tikėjimo kankiniais. Uk
rainos Katalikų Bendrija vadinama
“Katakombų Bendrija” ir skatinama
rodyti ypatingą paklusnumą savie
siems slaptiems kunigams bei x vys
kupams, kurie esą Kristaus atsto
vai. Tikintieji taipgi skatinami ro
dyti atlaidumą iš baimės ar silpnu
mo atkritusiems ir nuėjusiems pas
ortodoksus. Laiške džiaugiamasi at
gimstančia Ukrainoje K. Bendrija,
ypatingai jaunimo tarpe. Vyskupai
nepagaili gyriaus ir popiežiui JonuiPauliui II, suteikusiam ukrainie
čiams vyskupams savivaldą. Ukrai
nietis vysk. A. Sapelak iš Buenos
Aires spaudai nurodė, kad laiške
vyskupai jokiu būdu nekritikavę Va
tikano rytų politikos, o tik išreiš
kę norą, kad Sovietų Sąjunga ofi
cialiai pripažintų Ukrainoje gyvuo
jančią K. Bendriją. Dabar Ukraino
je esą apie 6 milijonai katalikų.
Jo žiniomis, sovietai pripažintų ofi
cialiai K. Bendriją Ukrainoje jau da
bar, tačiau viena sąlygų, kurios uk
rainiečiai priimti negali, tai komu
nistų reikalavimas teisės dalyvauti
kandidatų į vyskupus parinkime.
* SLAPTAJAM VATIKANO AR
CHYVUI įrengtos naujos didžiulės
patalpos. Vien lentynų tyngoms pa-gaminta tiek, kad, vieną šalia kitos
sustačius, nusitęstų apie 30 mylių.
Naujosios patalpos esančios triskart
didesnės už senąsias. Jos buvo pra
dėtos statyti prie Pauliaus VI, užima
apie 32,000 kubinius metrus erdvės
ir kainavo apie $6,500,000. Naująsias
patalpas iškilmingai atidarė JonasPaulius II.

★ VATIKANO MUZĖJUS ruošiasi
savo meninio turto parodoms JAV-se.
Numatytos net trys parodos Niu
jorke, Čikagoje ir San Francisco
mieste 1983 metais.
★ VYSK. DOMINIC TANG, 72 m.
amžiaus, kalintas komunistinėje Ki
nijoje 22 metus, atvyko į Hong Kon
gą gydytis. Jis pareiškė, jog pasigy
dęs vėl grįš darbuotis komunistinėn
Kinijon. Ištikimo Vatikanui vyskupo
išleidimas užsienin rodo dabartinio
komunistinio režimo sušvelnėjimą
religijos atžvilgiu.
★ CELIBATAS — tai iškilus K.
Bendrijos palikimas tikintiesiems,
anot pop. Jono-Pauliaus II. Jis tai
pareiškė savo lankymosi metu Vo
kietijoje. Kalbėdamas 5,000 žmonių
miniai Fuldos mieste, jis kritikavo
tuos, kurie bando įpiršti visiškai skir
tingą Kunigystės sampratą nuo tos,
kurią K. Bendrija per šimtmečius
puoselėjo ir kuri ypatingu būdu pa
sireiškia lotynų apeigose. Kunigiško
jo celibato priešininkai tvirtina, kad
esanti kiekvieno žmogaus teisė tuok
tis, tačiau, pasak popiežiaus, jis ne
įžiūri kitos augštesnės teisės, kuri
šią teisę prašoka. Tai teisė į žmo
gaus didingumą, kuris pasireiškia vi
sišku pasiaukojimu Dievui priimant
celibatą. Popiežus kvietė kunigus
tvirtai ir su įsitikinimu šios min
ties laikytis ir neslopinti jos jauni
mo širdyse.
★ ČEKOSLOVAKIJOJE vėl sustprintas dvasiškių persekiojimas.
Ypatingai persekiojami tie kunigai,
kuriems komunistinė valdžia yra už
draudusi eiti kunigiškas pareigas. Jų
butuose daromos kratos, knygos bei
rankraščiai konfiskuojami. Pvz. slo
vakų jėzuitų provincijblo kun. Gab
riel Povala butas buvo užimtas ir
padaryta krata; esą jis gamina me
dinius kryželius. Kun. Povala, kuris
yra istorikas ir archeologas, dabar
dirba kaip eilinis darbininkas prie
archeologinių kasinėjimų. Kiti du
jėzuitai — kun. Emil Krapka ir kun.
Oscar Formanek, kurių butuose pa
daryta krata, taipgi dirbo kaip eili
niai darbininkai. Kun. Formanek jau
suimtas.
★ KARDINOLAS WILLIAM W.
BAUM, katalikiškojo švietimo kon
gregacijos prefektas, paskirtas viešų
jų K. Bendrijos reikalų tarybos na
riu. Tai Vatikano užsienio reikalų
ministerija, kuriai vadovauja kard.
Agostino Casaroli, o 16 kardinolų
yra jos nariai. Šios tarybos pasekretoriu yra mons. Audrys Bačkis.
★ POKALBIO SU MAHOMETO
NŲ BENDRUOMENE SVARBA didna iš dienos augs artimoje ateityje
— tai pareiškė Jonas-Paulils II, kal
bėdamas Baltųjų Tėvų vienuolijos
atstovų suvažiavime. Popiežiaus nuo
mone, ryšiai su mahometonais esąs
raktinis elementas afrikietiškojo pa
saulio cvangelizavime. Jis nurodė,
kad Romoje įsteigtas Arabiškųjų
Studijų Institutas paruošti dvasiškių
ir pasauliečių sielovadiniam darbui.
Jis užgyrė Baltųjų Tėvų veiklą ir
pasišventimą Evangelijos skleidimo
darbe Afrikoje. Ši vienuolija turi
apie 3,500 kunigų ir brolių, besidar
buojančių 60 Afrikos vyskupijų.
Taipgi 10 šios vienuolijos provinci
jų yra Europos ir Amerikos žemy
nuose.

★ ABIPUSĖ ATGAILA esąs turbūt
geriausias būdas katalikams ir ang
likonams pasiruošti Jono-Pauliaus II
lankyinuisi D. Britanijoje. Tai pa
reiškė anglikonų primas, Canterburio arkiv. Robert Runcie. Pasak jo,
ir viena, ir kita pusė turi prisipa
žinti nusikaltusi įvairiais būdais.
★ KARD. EGIDIO VAGANOZZI,
buvęs apaštališkuoju delegatu JAVse» mirė Romoje. Jis buvo 74 m. am
žiaus. Laidotuvių apeigoms Šv. Pet
ro bazilikoje vadovavo pats popie
žius. Kard. Vaganozzi paskutiniuojū metu Vatikane buvo ekonominitĮ
reikalų prefektūros pirmininku ir
kardinolų kolegijos kamerleifgu. Ku
nigu jis buvo įšventintas 1928 m.,
būdamas vos 22 m. amžiaus, su spe
cialiu popiežiaus leidimu. 1930 m.
jis pradėjo darbuoti Vatikano'vals
tybės sekretoriate. Vėliau jis dar
bavosi Vatikano atstovybėse JAV-se,
Portugalijoje, Prancūzijoje, Indijoje
ir Filipinuose.
KUN. J. STŠ.
★ Atsiųskite adresus savo pažįsta
mų, kurie dar neskaito “Tėviškės Ži
burių” — jie gaus keletą numerių
susipažinti nemokamai.

M. Lietuvos pajūrio miestelio Nidos prieplaiika, kurioje renkasi keleiviai ir valčių mėgėjai (“Lietuvos Nerija”)

Prūsija ir Mažoji Lietuva
STASYS JUZĖNAS

Suvokietėję Mažosios Lietu
vos, Prūsijos ir Lietuvos lietu
viai, gyvendami V. Vokietijoje,
savo spaudoje parašo apie savo
anų laikų gimtąjį ir gyventąjį
kraštą, t. y. Mažąją Lietuvą —
Klaipėdą ir Prūsiją. Tie pavadi
nimai buvo duoti ordino po tų
kraštų užkariavimo ir jau 1871
m. Versalyje įsteigtas II Rei
chas, kur Prūsijos karalius Wilhelmas pasidarė ir Reicho kanc
leriu, minėtus pavadinimus įtei
sino, kad atskirtų okupuotas
Lietuvos sritis nuo tikrosios
Lietuvos.
Nenuostabu, kad tuose raši
niuose reiškiamas ilgesio senti
mentas, nes kiekvienam gimti
nė yra miela, nors ji būtų ir ne
savoje valstybėje (šiuo atveju
Lietuvoje), bet nuostabu, kad
juose reiškiamas tų kraštų prisi
jungimo prie Vokietijos noras.
Tai tas pats nelemtas noras, dėl
kurio Vokietija pralaimėjo pas
kutinius du pasaulinius karus.
■ Jėgos ir suvokietinimo noras iš
šaukė kitą jėgos ir surusinimo
norą, kuris turėtų būti ne. tik
XX š. gėda, bet ir nusikaltimas
(t.y. tautos ne tik apiplėšimas,
bet ir jos žudymas).
Prūsija ir Mažoji Lietuva
(Klaipėdos kraštas) jau XII š.
buvo kunigaikštija, siekianti
šiaurėje Žemaičių seniūniją, ry
tuose — Trakų vaivadiją, pie
tuose — jotvingius, vakaruose
— Baltijos jūrą. Tik 1283 m.
kryžiuočių ordinas nukariavo
prūsus. Tas pats kryžiuočių or
dinas su krikščionybės plėtimo
misija 1525 m. Prūsiją pavedė
kunigaikščiui Albrechtui, o jam
mirus — Brandenburgo kur
fiurstui. Prūsija 1701 m. tapo
karalija.
Lietuva 1923 m., Vokietijai
pralaimėjus I D. karą, iškovojo
Klaipėdos grąžinimą, bet trečio
ji Vokietija 1939 m. ją atėmė.
Prūsija buvo lietuviškas kraš
tas — kalbėjo lietuviškai ir Al
brechto, ir jo įpėdinio Branden
burgo kurfiursto laikais, t. y.
XV ir XVI š. Prūsijos pietuose
gyveno lietuvių šaka — jotvin
giai, kurie buvo sulenkinti (ir
šiandieną jų pavardės, kaip Voi
tyla, Valęsa, Kania. . . yra ne
slaviškos, o lietuviškos). Prūsi
ja, spaudžiama kryžiuočių, pa
dėjo Vokietijai kariauti prieš
Prancūziją ir buvo įjungta į Vo
kietijos rėmus.
Nesigilinsim į istoriją pla
čiau, nes šių dienų gyvenimas
ir be istorijos aiškiai rodo, kaip
prarandomos tautos ir valsty
bės. Tad ar tariamiems vokie
čiams neaišku kas atsitiko su
buvusia Prūsija, būtent, kaip
dabar su rusų okupuota Kali
ningrado sritimi. Po šimto ar
daugiau metų ten žmonės kal
bės tik rusiškai. Juk jau dabar
M. Lietuvos miestų, kaimų ir ki
tų vietovių vardai pakeisti ru
siškais, lyg ten būtų nuo amžių
buvusi Rusijos žemė. Likimas
už suvokietinimą atsilygina su
rusinimu, kad ir po daugelio
šimtmečių, tik gaila, kad lietu
vių sąskaiton. Tikimės, jog Ru
sijos imperija, kad ir užsidėjus
tarptautinio socializmo kaukę,
kaip anuo metu kryžiuočiai
krikščionybės kardą ar kryžių,
sugrius ir kelsis pavergtos tau
tos laisvam bei doram gyveni
mui.
Prūsijos valdovai, būdami vo
kiečiai, kvietė savus iš pietų,
suteikė jiems didesnes teises

įsigyti didelius dvarus, o tikrieji
prūsai ir lietuviai tapo bau
džiauninkais. Kiek vėliau pradė
ta dar smarkesnė Prūsijos kolo
nizacija, lietuvių kalbos varžy
mas,. niekinimas ir teisių maži
nimas.
Apie Prūsiją V. Vokietijos
bibliotekose yra daug istorinės
medžiagos, kuri galėtų padėti
Prūsijos laikraščio žmonėms at
sekti savo protėvių ir jų krašto
šaknis.
Šių 'dienų skaudus faktas yra
tas, kad M. Lietuvoje yra jau
Sovietų Rusija, kuriai tas kraš
tas niekdd nėra priklausęs. So
vietai aiškina, kad tai yra karą
laimėjusios valstybės karo gro
bis iš agresoriaus —- trečio
sios Vokietijos. Bet, remiantis
etnografiniais, istoriniais ir
tarptautinės teisės duomenimis,
galima tvirtinti, kad Prūsija,
kaip buvusį atskira valstybė
(1701 m. Prūsijos karalija, vė
liau Vokietijas okupuota), jokiu
£ūdu nėra JI J). karo agresorė
ir turi .teisę S. ųti nepriklausoma
■Prūsijos valstybe. Tokia petici
ja turėtų bųti paremta kitų
valstybių ir pateikta Jungtinėm

Tautom, žinoma, kieno galia,
to ir valia, todėl reikalas neišsi
spręs iš karto, tačiau bus at
kreiptas dėmesys tarptautinėje
plotmėje. Tai paskatintų ir kitų
pavergtų tautų panašias petici
jas, kurios silpnintų Sov. Sąjun
gos pozicijas.
Vokiečiai gal ir nežino, kad
jie Amerikoje ir kitur, ypač len
kų ir žydų, yra puolami už II D.
karą ir jo pasekmes, kad Balti
jos valstybių žmonės yra jų gy
nėjai, sakantys, jog neviskas
Vokietijoje buvo bloga, ypač
prisimenant sovietinio komu
nizmo grėsmę.
Be to, vokiečiai išgyvenę
kaip pralaimėtojai skaudžius II
D. karo smūgius, turi suprasti
ir pažvelgti iš esmės ypač į kai
myninę Lietuvą, kuri tiek
skriaudų istorijos eigoje patyrė,
kad iš didelių plotų sumažėjo
iki svetimųjų okupacijos ir kad
daugiau prarasti jau nebeturi
ko.
Teisę gyventi turį ir Lietuva,
įsitvirtinusi savo protėvių že
mėje, kuri ir vėl gali būti reikš
minga Rytų ir Vakarų kryžkelė
je.

Tarptautinė byla Stockholme

Ilgai pasiliks atminimų knygoje laikraščiuose parašyti
nekrologai. Ačiū Ig. Andrašiūnui (''Draugas''), E. Daniliūnui (''Tėviškės Žiburiai''), L. Eimantui ("Nepriklausoma
Lietuva"), A. Nakui ("Dirva"); mielam p. Gudeliui, ku
ris, nežiūrint savo auksinio amžiaus, visados ir visur pir
mutinis Ištiesia pagalbos ranką; Grigeliu šeimai, prisidėju-.
šiai prie duonos paskalsinimo ir taip pat West Lome ir
Rodney ūkininkėms, nuklojusioms stalus pyragais.
. Pagaliau nuoširdus ačiū niekad nepailstančioms p. E.
Bersėnienei, p. A. Čerškienei, p. B. Smider ir visiems, čia
vardais neišminėtiems, bet kurių pagalba labai ir labai
buvo reikalinga.

Gyvenimas pertrumpas, kad praeitį užmirštum: grįžta
atgal įvykiai, veidai ir liūdesys. Ir visdėlto labai daug tei
sybės yra žodžiuose, kad "pasidalintas džiaugsmas yra
dvigubas džiaugsmas ir pasidalintas skausmas yra pusė
skausmo."
Ačiū visiems!

Juzė Valaitienė ir
vaikai: Jurgis, Vytas su Rūta, Danutė su
Davidu, Antanas ir Vida
Mt. Brydges, Ont.

Canaiiian Slrt JiH emorials Uiti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

Tebejieško dingusio Švedijos diplomato, pasižymėjusio žydų
gelbėjimu Vengrijoje

K. BARONAS
Tarptautinis tribunolas
Stockholme pradėjo nagrinėti
paslaptingą Švedijos diplomato
Roul Wallenbergo dingimo by
lą. Šis jaunas švedas, 1944 m.
išgelbėjęs per 20.000 Budapeš
to žydų gyvybę, dingo raudon
armiečiams okupavus Vengri
jos sostinę. Tiesa, sovietai pra
nešė, kad diplomatas 1947 m.
miręs širdies priepuoliu Liubjankos kalėjime, tačiau kiti duo
menys kalba priešingai.
Ypač Izraelis yra suinteresuo
tas jauno Švedijos diplomato li
kimu. Dėlto min. pirmininko
Begino pasikalbėjime 1979 m.
su JAV prez. Carteriu, atrodo,
ir buvo nutarta šią bylą atnau
jinti, pakviečiant liudininkais
eilę JAV. senatorių, Simoną
Wiesenthal}, prokurorą P.
Hausnerį, R. Wallenbergo pus
seserę N. Lagergren bei eilę bu
vusių Sov. Sąjungos kalinių, gy
venančių Vakarų pasaulyje.
R. Wallenbergas buvo tik 33
m., kai Švedijos vyriausybė pa
skyrė jį savo atstovybės patarė
ju Budapešte. Savo lagamine,
be įvairių svarbių dokumentų,
jis turėjo milijonus dolerių, iš
Pasaulio Žydų Kongreso visus
įgaliojimus Vengrijos žydų gel
bėjimo akcijai’. Švedas ją pradė
jo 1944 m., išduodamas 20.000
žydų švediškus pasus, sustabdydamas net vieną kartą traukinio
ešaloną su žydais į Aušvitcą. Na
ciai vengė betkokių nesusipra
timų su neutralia Švedija, tad į
diplomato darbą žiūrėjo “pro
pirštus”. Visą žydų ešaloną
(1000 asmenų) švedas grąžino į
Budapešto getą, maitino juos ir
išgelbėjo jų gyvybę. Ir šiandie
ną Budapešte stovi jam pasta
tytas paminklas, R. Wallenber
go vardu pavadinta viena gatvė.
1948 m. jis buvo pasiūlytas No
belio taikos premijai.
Kaip atrodo dingimo siūlai?
1945 m. sausio 17 d. R. Wallen
bergas prisistatė pirmiems so

vietų kariuomenės patruliams
kaip Švedijos atstovybės pata
rėjas. Raudonarmiečiai tuoj pat
jį nuvedė į maršalo Malinovskio štabą. Po mėnesio Sov. Są
jungos pasiuntinybė Stockholme turtingai ir įtakingai R.
Wallenbergo giminei pranešė,
kad diplomatas yra Sov. Sąjurrgoję. Tolimesni Švedijos vyriau
sybės pasiteiravimai nedavė jo
kių rezultatų. Tik 1947 m. rug
pjūčio mėn. Jungtinių Tautų se
sijoje Sov. Sąjungos atstovas A.
Višinskis pareiškė, kad R. Wal
lenbergo pavardė valdžios įstai
goms yra visiškai nežinoma ir
negirdėta, nes į Sov. Sąjungą
jis nebuvo atvykęs.
Bet vėl. . . 1957 m. Maskva
netikėtai su apgailestavimu pra
nešė Švedijos sostinei, kad R.
Wallenbergas miręs širdies
priepuoliu 1947 m. liepos 17 d.
Šios versijos sovietai ir laikėši
iki šios dienos.
Tuo tarpu daugelis buvusių
Sov. Sąjungos kalinių pateikia
visai kitus duomenis. Pvz, Izrae
lyje gyvenantis Lenkijos žydas
A. Kalinskis tvirtina, esą nuo
1951 m. iki 1959 m. jo kameros
kaimynu buvo Wallenbergas.
Dar toliau siekia taip pat iš ka
lėjimo paleisto J. Kaplano 1979
m. telefoninis pasikalbėjimas
su seserimi Tel Avive, kuriame
pranešė, kad sutikęs jau 30 me
tų kalėjimo kančias nešantį šve
dą. Telefoninis pasikalbėjimas
buvęs tuoj pat nutrauktas, o J..
Kaplanas suimtas ir taip pat
dingęs be žinios.
Į buvusio Švedijos min. pirm.
O‘. Ullsten paklausimą 1979 m.
A. Kosyginas atsakęs, kad prie
1947 m. pranešimo apie R. Wallenbergą jis neturįs ko pridė
ti. . .

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

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
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Kokia kaina įvyko
dailės paroda?
Atsiliepiant j pogrindžio žurnalo "Alma Mater" straipsnį

V. K. JONYNAS

Vilniaus Aušros Vartų koplyčia lanko ne tiktai vilniečiai, bet ir užsienio turistai bei retai užklystantys žurnalistai,
ši nuotrauka buvo išspausdinta JAV dienraštyje “The Christian Science Monitor” 1979 m. balandžio 20 dieną
Nuotr. David K. Willis

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Anglų spauda apie Lietuvą
P. JATULIS

Keston College Anglijoje lei
džiamas žurnalas “Religion in
Communist Lands’’ 1980 m. 4
nr. duoda nemažai žinių apie
tikinčiųjų persekiojimą Lietu
voje. Įžanginiame straipsnyje,
nušvietęs Lenkijos padėti, strei
kus ir laisvų profsąjungų įstei
gimą, redaktorius rašo: “Rytų
Europoje labiausiai panašus
Lenkijai kraštas yra sovietinė
Lietuvos respublika; ir čia žmo
nių dauguma — Romos katali
kai, kurie yra stiprūs.
Dokumentinė informacija
Šio žurnalo 309-313 psl. mes
skelbiame dokumentą, kur ap
rašoma lietuvių parapijos kova
su vietine valdžia dėl tikybinių
dalykų (apie Daugailių parapi
ją iš “LKB Kronikos” 40 nr., P.
J.). Lietuvos tikintieji turi savo
‘LKB Kroniką’, kuri pateikia
faktus apie persekiojimus ir sa
vo tautiečiams, ir skaitytojams
Vakaruose. Kitos tikinčiųjų
grupės Sov. Sąjungoj neturi to
kių reguliarių leidinių”. Taip
rašoma žurnalo vedamajame.
Kard. Koenigas aprašo savo
kelionę į Kiniją, o P. Humph
rey duoda straipsni apie religi
nę padėtį Kinijoje. Pažymėti
nas Jane Ellis straipsnis “Apie
Krikščionių Komitetą Tikinčių
jų Teisėms Ginti Sov. Rusijo
je”, kuriame rašoma ir apie Ka
talikų Komitetą Tikinčiųjų Tei
sėm Ginti, kuris yra sudarytas
Lietuvoje ir teikia daugiausia
žinių. Jis paskelbė ir katalikų
atsišaukimą iš Moldavijos. Do
kumentų skyriuje žurnalas
spausdina straipsnį (jau minėtą)
apie Daugailių parapijos tary
bos sudarymą.
Pogrindžio spauda
Bibliografijos skyriuje patei
kiamas ir kiekvieno leidinio
svarbesnių straipsnių turinys.
Minimi šie pogrindžio leidiniai:
“Alma Mater” 3 nr. (1979, liepa-rugsėjis). Tas “samizdat”
esąs Vilniaus universitete lei
džiamas, rašo, kad tautai reikia
krikščioniškos moralės ir auklė
jimo; aprašomas popiežiaus Jo
no Pauliaus II apsilankymas
Lenkijoje kaip Katalikų Bendri
jos triumfas; apie sunkenybes
studentams, kurie nepriklauso
komsomolui; supažindinama su
Šv. Rašto studijom, spausdina-

m a s E. Svetlovo straipsnis
“Žmogus ir amžinybė”, ištrau
kos iš Solženicino kalbos, pasa
kytos Harvarde; straipsnis apie
Molotovo-Ribbentropo sandėrį.
Lietuviškoji laida turi 100 psl.
Redakcijoj esą galima gauti
anglišką vertimą.
“KLB Kronika” 40 nr. (1979,
spalio 19). Tas nr. skiriamas ka
liniui Vladui Lapieniui pagerb
ti. Jame: vengrų kard. Lekai
lankymasis Lietuvoje; 45 baltiečių pareiškimas, smerkiąs 1939
m. sovietų-nacių sandėrį; pasta
ba, kad vysk. L. Povilonis per
daug bendradarbiauja su sovie
tais; kandidatai į vyskupus; so
vietų spaudos puolimai prieš
kunigus Tamkevičių ir Svarins
ką; A. Ramanauskaitės teismas
už vaikų mokymą religijos; ku
nigų Tamkevičiaus ir Svarinsko
laiškas Lietuvos TSR prokuro
rui, kuriame apginama jų veik
la kaip kunigų ir kaip Tikinčių
jų Teisėm Ginti Komiteto na
rių; jaunimo kelionė į Šiluvos
šventovę; 27-ių Telšių vyskupi
jos kunigų protestas prieš ateis
tų grasinimus mokiniams. —
Lietuviškoji laida turi 41 psl.
Yra angliškas vertimas.
“LKB Kronika” 41 nr. (1980,
sausio 1). Čia yra rašiniai apie
baimę dėl KGB puolimų prieš
Lietuvos katalikus, Helsinkio
grupę, žinios apie kalinius P.
Plumpą, V. Lapienį, N. Sadūnaitę (pastarosios laiškai apie
kitų kalinių vargus), vysk. L.
Povilonio paramą blaivybės są
jūdžiui, apie Lietuvos kunigų ir
tikinčiųjų protestą dėl orto
doksų kunigo Gleb Jakunino
suėmimo; Brežnevui siųstas pra
šymas su 148.149 lietuvių kata
likų parašais, kad būtų grąžin
ta kultui Klaipėdos šventovė;
kunigų ir tikinčiųjų protestai,
palaikantys kunigus Tamkevičių
ir Svarinską; rašoma apie religi
nių ktiltų pareigūną P. Anilionį, tikinčiųjų mokinių diskrimi
naciją. Pažymima, kad liet, lai
da turi 40 psl. ir yra jos angliu
kas vertimas.
“KLB Kronika” 42 nr. (1980,
kovo 19). Jos turinyje: kun. V.
Jaugelio laidotuvės, kuriose da
lyvavo daug tūkstančių asmenų;
suimtas V. Skuodis; kun. A.
Gražulio tardymas, radus jo na
muose savilaidos leidinių; reli
ginių kultų pareigūnai terori
zuoja vyskupus; katalikų komi

teto dok. 20 nr., kurio skatina
ma paminėti krikščionybės įve
dimo Lietuvoje sukaktį, reika
laujant, kad būtų sugrąžintos
atimtos šventovės ir išlaisvinti
ištremtieji vyskupai; komparti
ja trukdo katalikams studijuoti
lietuvių etnografiją ii’ skleisti
blaivybę; katalikai Moldavijoje;
sustiprinti KGB trukdymai
prieš pogrindžio spaudą. Lietu
viškoji laida turi 47 psl. Yra ir
angliškas vertimas.
Itališkoji ELTA
Ro m o j e jau išspausdintas
“ELTA-Press” 1980 m. 11 nr.
Tas prel. V. Mincevičiaus reda
guojamas italų kalba biuletenis
dabar pateikia “LKB Kronikos”
43 nr. vertimą, be to, ir kitų ži
nių. Iš minėtos “Kronikos” pra
džioje spausdinamas Aleksan
dro Gofmano pareiškimas apie
tai, kaip saugumiečiai kišasi i
vienintelę Lietuvoje veikiančią
Kauno kunigų seminariją. Rašojna apie kratas, tardymus ir
suėmimus tikėjimo kovotojų.
Politinių žinių skyriuje “ELTA-Press” praneša apie lietuvių
žygius Madrido konferencijos
metu. Minimas Lietuvos Diplotatinės Tarnybos šefo ministerio
Stasio Lozoraičio ir V L I K o
pirm. dr. Kazio Bobelio Mad
rido konferencijos dalyviams
įteiktas raštas, iškeliant lietuvių
tautos suvereninių teisių pažei
dimą ir prašant Lietuvos lais
vės klausimą kelti tarptautinėje
plotmėje.
Pateikiamas naujai išrinkto
Jungt. Valstybių prez. Reagano
pareiškimas, kuriuo smerkia
mas Pabaltijo valstybių prievar
tinis įjungimas į Sov. Sąjungą.
Iš šiaurės Italijos Pavijos laik
raščio paimta žinia apie inicia
tyvą imtis akcijos, kad vysk. Ju
lijonas Steponavičius būtų su
grąžintas į Vilnių.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

Gerbiamas Redaktoriau,
Jūsų savaitraščio 1981 m. 1
nr. iš “Alma Mater” 4 nr. buvo
perspausdintas Ryčio Galvainio
pasirašytas straipsnis “Kokia
kaina įvyko V. K. Jonyno paro
da?”
Straipsnis pradedamas “Mes
Lietuvoje. .
Suprantame: lei
dinys su šiuo straipsniu gautas
iš Lietuvos su 15 mėnesių pavė
lavimu. Dėlto rašinio autorius
slepiasi po slapyvardžiu “Rytis
Galvainis”.
Tada Vilniuje ir Kaune buvo
surengta dviejų dailininkų
bendra paroda. Kodėl R. Gal
vainis temini tik V. K. Jonyną,
ignoruodamas Ireną D. Griežę?
Gal Galvainis niekad nematė
nei šios parodos katalogo ar pa
rodos metu prie įėjimo į muzėjų
iškabinto plakato?
Kultūrinio bendravimo pro
blema JAV-se gyvenantiems lie
tuviams tebėra aktuali ir jautri.
Galvainis, Lietuvos lietuvis, ryš
kina naują problemos aspektą.
Gaila, kad savo rašinyje jis
praranda diskusinį orumą ir
spaudai privalomą korektišku
mą, tuo lyg subeprasmindamas
betkokią to rašinio gilesnę ana
lizę. Galvainis, štai, pateikia
mano pasakytos parodos metu
kalbos ištrauką. Galvainis ci
tuojamą sakinį pertraukia daug
taškiais, cenzūruoja, “tobulai”
pakeisdamas mintį:
“Ir kiekvieną dieną, kada aš
laužiu. . . nuostabios lietuviškos
duonos riekę. . . norėčiau šian
dien. . . už tą duoną padėkoti.”
Čia Galvainis pats klausia:
“Kam padėkoti?”
Jei Galvainis būtų teisingai
citavęs mūsų parodos atidary
mo proga mano pasakytos kal
bos sakinį, kaip jis buvo at
spausdintas “Gimtojo Krašto”
1979 m. spalio mėm 4 d. nume
ryje, jam to nereikėtų klausti.
O sakiau štai ką:
“Ir kiekvieną dieną, kada lau
žiu juodos duonos, nuostabios
lietuviškos juodos duonos rie
kę, aš visuomet savo mintimis
ateinu prie tų, kurie savo ran
komis tą duoną gamina. Aš no
rėčiau šiandiert, tą nepaprastai
iškilmingą man’ valandą, juos
pasveikinti ir jiems už tą duo
ną padėkoti.”
Arba vėl, kitoj straipsnio vietoį Galvainis sukarpo sakinius,
iškraipydamas tekstą ir tuo pa
čiu turinį: “Gal iš tikrųjų stai
ga pamilo jo meną net Sigiz
mundas Šimkus ir dėlto Jony
nui beliko “jungtis prie tos mei
lės?” Galvainis ir vėl deda
daugtaškius, nepabaigia saki
nio. Mano, V. K. Jonyno, origi
nalioj kalboj tekstas skambėjo
šitaip:
“Aš žinau, kad visos šitos pa
stangos yra Jūsų darbo ir Jūsų
meilės tėvynei vaisius. Aš turiu
Jums atvirai pasakyti, kad prie
šitos meilės aš nuoširdžiai no
riu jungtis su Jumis.”
Galvainis čia tendencingai iš
metė žodžius “meilės tėvynei”.
Nemanau, kad toks beatodairinis teksto iškraipymas yra do
ras ir tinkamas būdas apie mū
sų parodą ir nuotaikas infor
muoti šių parodų nemačiusius
Lietuvoj.
Tiesiog yra klaikus Galvainio
kaltinimas mano studijų kole
gai grafikui Vytautui Jurkūnui:
“. . . kuris kadaise skuto V. K.
Jonyno pavardę po K. Donelai
čio iliustracijomis. . .”
Šis leidinys buvo atspausdin
tas Kaune 1951 m. kaip Done
laičio “Metų” vertimas į rusų
kalbą su prof. V. K. MykolaičioPutino įvadu ir mano iliustraci
jomis. šį leidinį turiu savo bib
liotekoje Niujorke. Įprastinėje
šio leidinio metrikoje figūruo
ja tik rusiškos pavardės. Nie
kur V. Jurkūnas ten nemini
mas. Tai piktas ir užgaulus pra
simanymas.
Toliau Galvainis ir vėl rūpi
nasi: “Kokia kaina įvyko V. K.
Jonyno paroda?” Ir vėl jis kaž
kuo įtarinėja tik vieną Jonyną.
Jei Galvainiui tikrai taip rūpėjo
kodėl dviejų dailininkų paroda
susilaukė spaudos ir visuome
nės dėmesio, jis būtų skaitęs ta
proga išleistą katalogą. Jame
Jonas Urbonas, Vilniaus Dailės
Muzėjaus direktoriaus pavaduo
tojas, įvade cituoja menotyri
ninkės L Korsakaitės mano kū
rybos vertinimą:
“Vytautas K. Jonynas mūsuo
se žinomas kaip grafikas, išva
ręs gilią vagą medžio graviūros
srityje bei knygų iliustravime.
Kaip rašo I. Korsakaitė, jis
. . . pirmasis lietuvių grafikoje

pasirėmė liaudies raižinių tra
dicijomis, kurios vėliau turėjo
labai didelės' reikšmės lietuvių
grafikai.” Jonas Urbonas, baig
damas, įvade nuo savęs pridu
ria: “Grafikos menas, piešėjo
talentas lydi dailininką visą jo
gyvenimą, ką jis bekurtų ir kur
bedirbtų. Vytauto K. Jonyno
grafikoje, kurios dalis ekspo
nuojama šioje parodoje, nenu
trūkstama gija teka giliai įsisa
vinto realizmo pasaulėjauta, ku
rios nepaveikė svetimi vėjai, ir
todėl šis jo kūrybos bruožas da
ro parodą meniškai vertingą ir
savo šaknimis susijusią su lietu
vių grafikos tradicijomis.”
Dailininkę Ireną D. Griežę
tam pačiame parodos- kataloge
Jonas Urbonas šitaip apibūdi
na: “šioje parodoje dailininkė
eksponuoja aliejinę tapybą bei
pasteles, sukurtas paskutiniųjų
dešimties metų laikotarpiu. Ire
nos D. Griežės kūriniai — tai
ją supančio pasaulio reiškinių,
gamtos nuotaikų spalvinės vizi
jos, pasižyminčios nekasdieni
niu sprendimu, subtilia spalvi
ne harmonija, profesine kultū
ra.”
Manau, kad “ši kaina” paro
dos rengėjams Vilniuje, o vė
liau ir Kaune, buvo pakankama,
kad parodos buvo suorganizuo
tos, o mes, kaip dailininkai, bu
vome labai šiltai ir nuoširdžiai
priimti, už ką ir dabar esame gi
liai dėkingi.
Man taip pat labai gaila, kad
Lietuvos dailininkai, neturi ga
limybės suruošti savo kūrinių
parodos Amerikoje. Grįždamas
iš Lietuvos 1974 m. oficialiai,
su Vilniaus Dailės Muzėjaus lei
dimu, atsivežiau į Ameriką apie
90 lietuvių grafikos darbų, ke
tindamas surengti čia tų darbų
parodą.
Tikrai negera, kad Amerikoj
jokia lietuvių organizacija nesu
tiko išnuomuoti tokiai parodai
rengti patalpų. Teko šią darbų
parodą Amerikos Lietuvių Fondacijos pastangomis surengti
Great Necko, NY, viešoje ame
rikiečių bibliotekoje, parodų sa
lėje. Apie šią parodą didžioji
lietuvių spaudos dalis “sąžinin
gai” tylėjo.
Negana to, iš Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdybos
Niujorke gavau raštą, kad ma
no darbai į šios organizacijos
ruošiamas parodas daugiau ne
bus priimami. Tuo “patriotiniu”
pavyzdžiu pasekė kaikurios or
ganizacijos Čikagos ir Los An
geles miestuose.
Užuot “mezgęs” prielaidas su
įvairiais įtarinėjimais mudviem
dėl mūsų parodų Lietuvoje su
rengimo, Rytis Galvainis leng
vai galėjo išsiaiškinti kur slypi
tikros priežastys, dėl kurių lie
tuvių dailininkų darbai negali
būti rodomi išeivijos lietuvių
parodų salėse.
Baigiant dar maža smulkme
na: Rytis Galvainis nežino, kad
Jungtinės Amerikos Valstybės į
Tarybų Sąjungą rugių neekspor
tuoja.-Labai gerai žinojau kieno
pagamintą juodą ruginę duoną
Lietuvoje valgiau ir kam sky
riau savo padėką.

Lietuvos Katalikų Komitetas Tikinčiųjų Teisėms Ginti. Iš karės: kun. V. Vėlavičius, kun. A. Svarinskas, kun. S. Tamkevičius, kun. J. Zdebskis, kun. J.
Kauneckas. Prie jų pastaruoju metu prisijungė: kun. L. Kalinauskas, kun.
A. Keina, kun. V. Stakėnas. Jie kovoja prieš religinės veiklos varžymą

Norėjo suniekinti ir sunaikinti
Sovietiniai pavergtos Lietuvos saugumiečiai tebepersekioja
kunigų Juozų Zdebskj

Vienas drąsiausių kunigų Lie
tuvoje, jau seniai kovojantis u.ž
religinę ir tautinę laisvę, yra
kun. J. Zdebskis. Nors jo iš sa
vo akių niekad nepaleidžia so
vietinis Saugumas, jis drąsiai
eina kunigiškas savo pareigas.
Pasak pranešimo iš Lietuvos,
kun. J. Zdebskis 1980 m. spalio
3-4 d.d. lankė ligonius, važiuo
damas automobiliu. Visose kryž
kelėse stovėjo saugumiečių au
tomobiliai — matyt, sekė ku
nigo judėjimą. Vienoje kelionė
je jį lydėjo inž. Vaičiūnas. Stai
ga nežinomomis, priemonėmis
jiedu buvo apdeginti, ypač kun.
J. Zdebskis. Spalio 5, sekma
dienį, pastarasis buvo nuvežtas
į Kauno klinikas, kur buvo pri
pažintas III laipsnio apdegimas.
Į minėtų klinikų venerinių li
gų skyrių atėjo du nepažįstami
vyrai (ankstyvesniame praneši
me buvo minimi trys) ir parei
kalavo jo vedėją, kad perkeltų
kun. J. Zdebskį iš nudegimų
skyriaus į venerinių ligų sky
rių, nes jis esą serga “sifiliu”.
Vedėjas, nuėjęs į kitą skyrių,
konstatavo tiktai minėto ligonio
nudegimą ir nerado jokių vene
rinės ligos ženklų. Tai patvirti
no ir analizė. Venerinių ligų
skyriaus vedėjas, kaip konsul
tantas, visa tai įrašė ir kun. J.
Zdebskio ligos istorijon.
Grįžęs savo skyriun, vedėjas
pranešė minėtiems vyrams, kad
pas kun. J. Zdebskį radęs tiktai
apdegimą, bet nieko kito. Tiedu
vyrai tvirtino kun. J. Zdebskį

esant veneriką, apkrėtusį dvi
moteris. Gydytojas tarė: “Tai
duokit tas moteris.” Vyrai atšo
vė: “Kai duosim, tu nieko dau
giau nenorėsi . . .” Iš to grasini
mo gydytojas suprato, kad tai
saugumiečiai.
Kun. J. Zdebskio draugai, su
žinoję apie saugumiečių užmo
jį patalpinti jį venerikų skyriun,
kad ten užsikrėstų ir liktų mo
rališkai suniekintas, slaptai iš
gabeno jį iš tos ligoninės ir
slaptai gydė kitur. Sveikata bu
vo rimtame pavojuje: krito rau
menys, pūliavo, kankino vidu
riavimas. Organizmas labai iš
seko. Gydytojai stebėjosi to
kiais reiškiniais, nes jų niekad
dar nebuvo matę. Ligonis buvo
beviltiškame stovyje. Tiktai ne
paprasto gydytojų ir draugų pa
siaukojimo, gero slaugymo ir
retų vaistų dėka ligonis ėmė
sveikti, pradėjo gyti žaizdos,
nors širdis dar smarkiai nega
luoja. Mat ji gerokai susilpnė
jo nuo didelių skausmų. Kun.
J. Zdebskis atsisakė priimti
skausmą raminančius vaistus.
Dabartiniu metu jo sveikata ge
rėja. Jis ir toliau yra gydomas
slaptai. Savo ligos istorijos foto
kopiją ir analizes turi su savimi.
Pranešimas iš pavergtos Lie
tuvos baigiamas šiais žodžiais:
“Si istorija — tai dar vienas
naujas saugumiečhj išpuolis
prieš geriausįus iš geriausių
Lietuvos kunigų, noras juos ap
šmeižti ir sunaikinti fiziškai”.
M.

Red. pastaba. Respektuodami
paliestojo teisę atsiliepti, spaus
diname šį dail. V. K. Jonyno pa
reiškimą. Tikimės, kad Rytis
Galvainis, pogrindžio “Alma
Mater” bendradarbis, anksčiau
ar vėliau ras būdą pastebėti šį
dailininko pareiškimą ir apie jį
pasisakyti. Tuo tarpu atkreipsi
me skaitytojų dėmesį į tai, kad
dail. V. K. Jonyno kalba, pasa
kyta jo ir dail. I. Griežės paro
dos atidaryme Vilniuje, sukėlė
pasipiktinimą ne tik išeivijoje,
bet ir pavergtoje Lietuvoje net
daugelio dailininkų sluogsniuose dėlto, kad joje buvo dėkoja
ma kompartijai ir maskvinei pa
vergtos Lietuvos vyriausybei.
Tai buvo nusilenkimas Lietuvos
pavergėjui, t. y. kaina, kurią
teko sumokėti už parodos su Lietuvos rašytojo JONO BILIŪNO paminklas prie Anykščių Liūdiškių pilia
rengimą Vilniuje. Prie to nusi kalnyje. įrašas ant nuotraukos primena autoriaus apysaką “Laimės žiburys”.
lenkimo prisidėjo ir kiti dail. 1982 metais sueis 75 metai nuo rašytojo mirties
V. K. Jonyno mostai bei pareiš
kimai propagandinėje komunis
tų spaudoje.
Nukentėjusiam nuo lenkų okupacijos
Vilniaus krašto tautiečiui

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).

A+A LEONUI TAŠKŪNUI
staigiai mirus 1981 metų sausio 19 dienų, reiškiame
jo giminėms ir artimiesiems Lietuvoje bei išeivijoje
gilių užuojautų liūdesio valandoje —

Stepas Varanka,
Vilniaus Krašto Lietuvių Sųjungos
valdybos vardu

4 psi.

Tėviškės Žiburiai
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
PASAULIO REKORDININKĖ
Populiariausia ..Lietuvos sportinin
ke 1980 m. “Sporto” skaitytojai jau
antri metai iš eilės išrinko plaukikę
Liną Kačlušytę, pasaulio rekordinin
kę 200 metrų plaukime krūtine, lai
mėjusią šios rungties medalį Mask
vos olimpiadoje. 1981 m. sausio 1 d.
ši vilnietė atšventė 18-tąjį savo gim
tadienį.. Ta proga pasikalbėjimus su
ja paskelbė “Sportas” ir “Tiesa”.
1980 m. rudenį L. Kačiušytė pradėjo
studijas pedagoginiame Vilniaus ins
titute, pasirinkusi geografiją ir fizi
nį auklėjimą. Ruošdamasi olimpia
dai, 1980 m. treniruotėse ji nuplau
kė beveik 2.500 kilometrų, tačiau
saugi jaučiasi tik baseinuose. Sakosi
niekada nešokanti į vandenį nežino
moje upėje ar ežere, bijanti maudy
tis jūroje. Nelabai malonus jai esąs
ir pagarsėjimas, kai Vilniuje, atro
do, ją visi pažįsta, užkalbina, klausi
nėja, linki sėkmės ar žiūri lyg į ko
kį eksponata. Labiausiai būna nejau
ku teatre ar koncerte. Geriausiai jau
čiasi namie, nes mėgsta šeimininkau
ti virtuvėje. Dažniausiai jos paslaugų
pareikalauja konservatorijoje studi
juojanti sesuo Dalia: “Eik greičiau į
virtuvę, padaryk ką nors valgyti, nuo
ryto burnoj nieko neturėjau”. Na
miškius L. Kačiušytė nustebino iš
Prancūzijos atsivežtu receptu —
kiaušiniene su sūriu, o R. Vokietijo
je ji išmoko kepti obuolius su varš
kės įdaru. Dabar šiuos patiekalus
jau pamėgo ir namiškiai, ypač šven
čių progomis. “Sporte” L. Kačiušytė
užsimena ir apie M. K. Čiurlionį: “O
Čiurlionis — viena mano silpnybių:
labai mėgstu jo paveikslus ir mu
ziką. Reprodukcijas viena peržiūri,
o dėl muzikos įkyriu seseriai Daliai
— vis prašau, kad ji ką nors pa
skambintų. Turi gi atsilyginti, kad aš
jai pietus ruošiu . . .”

JA Valstybės
JAV LB VALDYBOS INICIATY
VA šiemet taip pat yra paruoštos
dvi radijo programos anglų kalba,
skirtos Vasario 16 šventei. Penkio
likos minučių programą paruošė
JAV LB visuomeninių reikalų tary
bos talkininkai Rima ir Gabrielius
Mironai, pastaruoju metu plačiai įsi
jungę į rezistento Vlado Šakalio odi
sėjos garsinimą amerikiečiu spaudo
je. Antroji 25 minučių programa
yra daugiau kultūrinio pobūdžio. Jos
autoriai — Klevelando visuomeni
ninkai Juozas Stempužis ir Algis
Rukšėnas, JAV LB kultūros tary
bos nariai. Magnetofonines tų pro
gramų juosteles galima gauti pas
JAV LB visuomeninių reikalų ta
rybos atstovą Antaną Gailiušį, 704
Benson St., Philadelphia, Pa. 19111.

kiais” vadinamus keleivius: "Autobuse sujudimas: kontrolieriai rado
keleivį be bilieto. Sis iš gėdos pa
raudusiais skruostais kažką lemena,
bando teisintis, vėliau moka baudą.
‘Gėda’, piktinasi keleiviai. ‘Juk bilie
tas tik keturias kapeikas tekainuoja.’
Deja, tokių nesąžiningų keleiviu dar
nemažai. Per devynis šių metų mė
nesius Klaipėdoje baudas sumokėjo
net 31.000 keleivių, važiavusių mies
to ir tarpmiestiniais autobusais, Vil
niuje— 28.000, Panevėžyje — beveik
13.000. Dažnai ‘zuikis’ net turi savo
teoriją. Girdi, jam pigiau atsieina
retkarčiais sumokėti baudą, negu
nuolat pirkti talonus ar mėnesinį
bilietą. Taip gali nepajusti, kai į ka
peikas bus išmainyta sąžinė.”
SUKTAS AIŠKINIMAS
1980 m. spalio 4 d. naktį, kai Lie
tuvoje jau visi miegojo, Vilniaus ra
dijo pranešėjas Kazys Bagdonavičius
išeivijai skirtoje laidoje prašneko
apie priežastis, dėl kurių jaučiamas
kunigų trūkumas. Esą jį sukėlė ne
Kauno kunigų seminarijai užkrauti
varžtai, bet pokaryje padidintas pa
rapijų skaičius. Pasak jo, prieškari
niame laikotarpyje Kauno arkivys
kupija turėjo 76 parapijas, o dabar
turi 122. Telšių vyskupijoje para
pijų skaičius nuo 98 padidėjo iki
142, Panevėžio vyskupijoje nuo 76
— iki 120. Betgi faktai kitką sako.
Naujoms parapijoms steigti reikalin
gos ir naujos šventovės, tačiau jų
sovietinėje okupacijoje tebuvo pa
statyta tik viena Klaipėdoje, kuri
yra paversta koncertų sale. Daug
šventovių buvo uždaryta, paversta
muzėjais ir netgi sandėliais. Atdarų
šventovių skaičius Kauno arkivysku
pijoje 1964 m. buvo sumažėjęs iki
127, o 1978 m. — iki 116. Pokario
metais Kauno arkivyskupija neteko
beveik 40 šventovių. 1978 m. toje
arkivyskupijoje buvo 24 šventovės,
neturinčios savo klebono, aptarnau
jamos kaimyninių kunigų. Nors Lie
tuvoje kasmet miršta apie 20 ku
nigų, naujų teišventinama apie 10.
Klierikų priėmimas Kauno kunigų
seminarijon varžovas, iš 50-60 at
siuntusių prašymus leidžiama priim
ti tik apie 20. Taigi kunigų skaičių
mažina ne kažkokios naujai įsteigtos
parapijos, o užkrauti varžtai semina
rijai. Remiantis K. Bagdonavičiaus
duomenimis, turistams turėtų būti
rodomos tos naujos parapijos su nau
jomis šventovėmis, bet jų niekas ne
mato. Apie jas nieko negirdi ir Lie
tuvos gyventojai. Dėlto tokie sukti
pranešimai užsieniui transliuojami
tada, kai jie miega, nes priešingu at
veju visi pasijuoktų iš tuščios K.
Bagdonavičiaus propagandos.

SMALIŽĖ IS PRIGIMTIES
L. Kačiušytė save laiko smaliže iš
prigimties: “Kad jūs žinotumėte,
kaip aš mėgstu ledus! Visokius — ir
vaisinius, ir grietininius, ir kitokius.
Anksčiau, atsimenu, eini per Maskvą
ar Kijevą, ir seilės varva — ledų ve
žimėliai kas žingsnis, o ragauti nega
lima — trenerių uždrausta. Esu
drausmingas žmogus: jei treneris pa
sakė 'reikia' arba ‘negalima’, aš taip
ir darau. Nors norėdavosi. Užtat šie
met (1980 m.) po Olimpiados paga
liau atsivalgiau. Ką ten atsivalgiau
— ir dabar tebenoriu. Man, kaip
Karlsonui, kad tik būtų kas nors
saldaus . . .” Prisiminusi aukso me
daliu pasibaigusį 200 metrų plauki
mą Maskvos olimpiadoje, L. Kačiu
šytė prisipažįsta, kad ją buvo pra
lenkusi S. Varganova:
. po pas
kutinio posūkio pamačiau, kad ji toli
ir pradėjau vytis. Jutau, kad artėju,
bet paskutiniilosius 10 metrų nieko
nemačiau, troškau tik pasivyti . .
Pergalė paaiškėjo tik tada, kai ties
jos pavarde lentoje sušvito geresnis
rezultatas. Savo būsima įpėdine bei
rekordų pagerintojo L. Kačiušytė lai
ko Aiškulę Buzelytę, jau tapusią
Europos jaunimo čempijone. Nors
L. Kačiušytė nėra atsisveikinusi su
plaukimu, dukart per dieną treni
ruojasi naujajame Vilniaus baseine,
bet gyventi ankstesniu priešolimpiniu ritmu esą sudėtinga ir sunku.

SAVITARNOS SKALBYKLA
Kaune, Valančiaus gatvėje, pradė
jo veikti savitarnos skalbykla, kur
šeimininkes pasitinka jos darbuoto
jos, raginančios skalbimą bendromis
jėgomis. Esą per valandą galima iš
skalbti ir išdžiovinti daug skalbinių,
pasinaudojant moderniais įrengimais.
Šią skalbyklą įrengė “Aušros” bui
tinio aptarnavimo susivienijimas. At
rodo, šia naujove lyg ir kopijuoja
mos Vakarų pasaulio miestuose pa
plitusios automatinės skalbyklos su
skalbimo ir džiovinimo mašinomis,
kurias klientės pačios įsijungia, įmesdamos nustatytas monetas. Sovieti
nėje technikoje vis dar reikia dar
buotojų pagalbos.
V. Kst.

"ZUIKIAI" AUTOBUSUOSE
Vytautas žeimantas 1980 m. “Tie
sos” 275 nr. prašneko apie “zui-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

TALKA

MOKAME UŽ: w
depozitus (P.C.A)
6%
santaupas
123/i%
term, depoz. 1 m.
term, depozitus 3 m. . 12%
rcg. pensijų fondo
13%
90 dienų depozitus
14%
IMAME UŽ:
nekiln. turto posk. 14-15%
asmenines paskolas
16%

Hamiltono Vyskupo Valančiaus mokyklos I sk. mokinė V. Švedaitė smuikuoja Kalėdų eglutės iškilmėje

g HAMILTON3™1
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ.
KLB Hamiltono apylinkės valdyba
rengia Vasario 16 minėjimą š.m. va
sario 15, sekmadienį, 4 v.’p.p.,1 Scott
Park gimnazijos salėje, 1055 King
St. E., Hamilton. Minėjime paskaitą
skaitys inž. J. V. Danys iš Otavos.
Programą atliks keturios Hamiltono
meninės grupės. Dalyvaus Regionai
Chairman Mrs. A. Jones ir naujasis
Hamiltono miesto burmistras Bill
Powell. Kviečiami visi tautiečiai da
lyvauti. Valdyba
RINKLIAVA VASARIO 16 GIM
NAZIJAI. KLB Hamiltono apylin
kės valdyba, norėdama paremti Va
sario 16 gimnaziją Vokietijoje daro
pininginę rinkliavą vasario 8 ir 15
d.d. Po kiekvienu pamaldų Jaunimo
Centre budės valdybos nariai, kurie
priiminės aukas Vasario 16 gimnazi
jai.
Šiemet Vasario 16 gimnazijai šven
čiant 30 metų įsteigimo sukaktį, svar
bu užtikrinti jos gyvavimą. Hamilto
nas buvo visuomet jautrus ir greitas
su reikalinga parama gimnazijai.
Prieš eilę metų Hamiltone veikė 6
gimnazijai remti būreliai, kurie pa
stoviai šelpė besimokantį jaunimą.
Dabar Hamiltone beveikia vienas
dvigubas būrelis, įsteigtas prieš 15
metų, kuriame 50 ašmenų kasmeti
niu mokesčiu prisideda prie gimna
zijos išlaikymo. Taipgi mūsų Kredi
to Kooperatyvas “Talka” kas metai
skiria stambesnes sumas gimnazijos
išlaikymui. Tačiau to neužtenka. Rei
kia, kad visa Hamiltono lietuviškoji
visuomenė prisidėtų savąja auka prie
gimnazijos išlaikymo. St. D.

SUSIRINKIMAS š.m. vasario 8,
sekmadienį, 12 v., tuojau po pamal
dų lietuvių parapijos salėje šaukia
mas Karių Veteranų Ramovės Hamil
tono skyriaus visuotinis narių susi
rinkimas Visus narius prašome daly
vauti.
Laikinoji valdyba
SKAUTU VEIKLA. Paskutinis
1980 m. renginys buvo skautiškos
Kūčios, kuriose dalyvavo ir skautų
tėveliai bei seneliai. Jos buvo su
rengtos bendromis jėgomis, priside
dant visiems: jauniausios skautės, p.
Ciparienės pamokytos, prikepė sau
sainių, vyresnės gamino s. A. Petrantonio globoje žuvies patiekalą, kitos
paruošė šventišką nuotaiką sukėlu
sias žvakutes. Broliai skautai parū
pino eglutę, kurią visi, vadovui Ma
čiui padedant, papuošė šiaudinukais.
Svečių tarpe, be skautų rėmėjų k-to
narių, turėjome prel. dr. J. Tadaraušką ir svečią iš Čikagos, kun. dr.
J. Prunskį. Esame jam dėkingos už
prasmingą, progai pritaikintą maldą

ir džiaugiamės, kad mūsų trumpa,
bet mintimi gili ir prasminga susi
kaupimo valandėlė svečiui paliko
malonų įspūdį.
Po Kūčių vakarienės, visiems susė
dus apie eglutę, skautės ir skautai
atėjusiam Kalėdų, seneliui (sk. vyt.
A. Aušrotui) pagiedojo kalėdinių
giesmių. Kalėdų senis ragino skautus
vartoti lietuvių tėvų kalbą, dalyvau
ti sueigose, stovyklose. Po to. pasi
klausęs dainų, su pačiais mažaisiais
pašokęs, visus apdalino saldainiais.
Atėjo 1981 m., pasibaigė atosto
gos, ir skautės vėl pradėjo veiklą —
čiuožimo iškyla. Sueigos vyksta šeš
tadieniais, pd lietuviškos mokyklos
pamokų, parapijos salėje. Jeigu yra
norinčių dukreles į organizaciją įra
šyti, prašau skambinti vakarais A.
Petrantonio tel. 522-4739.
Iš didesnių parengimų numatoma:
Lietuvos nepriklausomybės šventės
proga vasario 22 d. šv. Mišios 10.30
v.r., po to sueiga ir pritaikyta programa-laužas. šeštadienį, vasario 28
d., skautų rėmėjų k-tas rengia kau
kių balių Jaunimo Centre. Geriau
sios kaukės bus premijuojamos. Bus
ir loterija, kuriai reikalingi laimi
kiai. Skautės ir skautai bus raginami
jų parinkti ir į sueigas atnešti. Juos
taip pat galima palikti. Jaunimo
Centre pas s. P. Enskaitį.
Kovo 8 d. Jaunimo Centre įvyks
Kaziuko mugė.
'
Širvintietė

KLK MOTERĄ' DRAUGIJOS Ha
miltono skyriaus naujai išrinktoji
valdyba turėjo posėdį buvusios pir
mininkės Gražinos ir J. Kežemėkų
rezidencijoje. Naujai išrinktos mo
terys pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkė H. Liaukienė, vicepirm. M.
Vaitonienė, sekretorė P. J. Gedrimienė, iždininkė Em. Kybartienė,
narės — M. Tumaitienė, F. Venckevičienė, P. Vytienė. Pasiskirsčiusios
peraigomis, aptarė veiklos klausi
mus, ypač Užgavėnių blynų balių, ku
ris jau yra tapęs tradiciniu renginiu.
Jis įvyks kovo 3 d. Jaunimo Centro
salėje.
Valdyba

KREDITO KOOPERATYVAS
“TALKA” užbaigė 1980 m. gruodžio
mėnesį su $15.063.351 balansu (1979
m. balansas buvo $14.345.591). Pra
ėjusieji metai augimui nebuvo labai
palankūs dėl nuolatinio palūkanų ki
limo ir didėjančios infliacijos. “Tal
kai” taip pat reikėjo dideles sumas
išmokėti indėlininkams net iki 90%
nuo visų gautų pajamų ir valdybai
teko su ypatingu taupumu mažinti
išlaidas. Tuo būdu metai užbaigti
su pelnu. Metų pabaigoje “Talka”
turėjo 2194 narius ir 620 skolininku.

J. Miltenis

Nariai turėjo S10.430 šėrų, $820.140 depozitų, $5.977.027 santaupų
terminuotų indėlių ir $2.381.264 re
gistruotame pensijų fonde. Nariams
buvo išskolinta $878.252 asmeninių
paskolų ir $11.654.803 nekilnojamo
turto paskolų. Per metus gauta $1.636.857 pajamų, turėta išlaidu $1.634.163.
Kredito komitetas leido išduoti
naujų paskolų per lapkričio mėn.
$138.819 ir per gruodžio mėn. $404.100. Paskolų pareikalavimas žiemos
mėnesiais irgi sumažėjo, nors “Tal
ka” išdavinėjo paskolas žemesniais
nuošimčiais negu kitur, šiuo metu
paskolų palūkanos: asmeninės —
16%, nekilnojamo turto — 14-15%.
Sumažėjus pelnui, valdyba paskyrė
kiek mažesnes sumas lietuviškiems
reikalams: lituanistinei mokyklai
Hamiltone $1.000, Vasario 16 gim
nazijai $500, sporto klubui “Kovas”
$500, KLB švietimo komisijai $500,
Londono šeštadieninei
mokyklai
$250. “Tėviškės Žiburiams” $50, “Ne
priklausomai Lietuvai” $50, Tautos
Fondui Hamiltone $50, Šalpos Fon
dui $50. Anksčiau buvo paskirta Mer
gaičių chorui “Aidas" $500. Tuo bū
du per 1980 m. išdalinta organizaci
joms $3.450.
Valdyba putarė sušaukti metinį
narių susirinkimą 1981 m. vasario
22, sekmadienį, 3 v.p.p., Jaunimo
Centre, 58 Dundurn St. North, Ha
milton, Ont. Tai bus jau 26-tas me
tinis dalininkų susirinkimas.
Valdyba sausio 16 d. nutarė įves
ti narių taupymui naują sąskaitą,
kokias turi bankai, būtent 90 dienų
termino, kur bus mokamos didesnės
palūkanos negu santaupų ar termi
nuotų indėlių sąskaitose. Šią sąskaitą
galima bus atidaryti su nemažesne
kaip $5.000 suma. Jos palūkanos už
indėlius bus keičiamos pagal rinkos
svyravimus. Nariai, suinteresuoti šio
je sąskaitoje indėlių laikymu, pra
šomi kreiptis į raštinę darbo, valan
domis.
Nuo š.m. sausio 7 d. iš revizijos
komisijos pasitraukė J. G. Skaistys,
įteikdamas valdybai pareiškimą. J jo
Vietą iki metinio narių susirinkimo
pakviestas Arūnas Jonikas.
Mirė: Vaclovas Domeika 1980 m.
gruodžio 10 d., Ignas Merkevičius
1980 m. gruodžio 12 d. Pernai mirė
14 narių.
“Talkos" yra išspausdintas lietu
viškas sieninis kalendorius 1981 m.,
kuris taupumo sumetimais nariams
nebuvo siuntinėtas paštu. Kurie dar
nepasiėmė, gali gauti “Talkos” rašti
nėje darbo valandomis.
Stasys Dalius

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

Travel Service
kviečia keliauti kartu!
ORGANIZUOJA ŠIĄ VASARĄ

K'

Į LIETUVĄ li kai
dienų jaunimo grupę,

taip pat tuo pačiu laiku — jų TĖVŲ bei kitų, norinčių
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)

TELEVISION
Simons
2385 Dundas St. W., Toronto

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundos požeminio.

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

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIU PA
RAPIJOS klebonu Providence, R.I.,
paskirtas buvęs Anhursto kolegijos
profesorius ir kapelionas kun. dr.
Valdemaras Cukuras, pakeitęs miru
sį kleboną a.a. kun. Vaclovą Martinkų. Naujasis klebonas savo parei
gas pradėjo 1981 m. sausio 2 d.
KUN. JONĄ BOREVICIU, SJ,
prieš Kalėdas ištiko širdies nega
lavimas. Jis buvo paguldytas vieno
je Čikagos ligoninėje, kur jo svei
kata rūpinosi dr. A. Maciūnas. Sau
sio viduryje tiek atsigavo, kad buvo
išleistas iš ligoninės ir galėjo išvyk
ti ilgesniam poilsiui.

Salvadoras
PASAULIO SPAUDOJE plačiai
nuskambėjo pernai įvykęs keturių
amerikiečių misijonierių nužudymas.
Jos buvo išprievartautos, nužudytos
ir slaptą palaidotos bendrame kape,
kuris surastas gruodžio 4 d. Trys bu
vo vienuolės — Maura Clarke, Ita
Ford ir Dorothy Kazei, ketvirtoji —
pasaulietė Jean Donovan. Dabar pa
aiškėjo, kad uršulietė seselė Dorothy
Kazei, 41 metų amžiaus, yra lietu
vaitė Kazlauskaitė, gimusi Klevelande, kur tebegyvena jos tėvai. Ji lan
kė Šv. Jurgio lietuvių parapijos mo
kyklą, kai joje mokytojavo pranciškietės lietuvaitės seselės, o ‘vėliau
įstojo į uršuliečių vienuoliją. Tapusi
vienuole, dirbo mokytoja Klevelando
mergaičių gimnazijoje, šešerius me
tus prieš savo mirtį praleido* Salva
doro misijose. Misijonierių išnieki
nimą ir nužudymą tyrė JAV valsty
bės departamento pareigūnai. Buvo
įtariama, kad jas nužudyti galėjo ne
sukilėliai, o dabartinio režimo kariai
ar policininkai.

Argentina
CENTRINIUOSE BUENOS AIRES
PAŠTO RŪMUOSE ženklų parodą
surengė jaunieji jų rinkėjai. Nepri
klausomos Lietuvos pašto ženklų rin
kinį šiai parodai parūpino Gabrielė
Keblaitytė. Lietuviškieji ženklai su
silaukė didelio lankytojų dėmesio.

Australija

Simons
IR

ANGELU KARALIENĖS LIETU
VIU PARAPIJA Brooklyne, N.Y.,
įsteigta 1887 m. lapkričio 24 d., bai
gė savo veiklą, klebonui kun. Anta-'
nui Petrauskui ir vikarui kun. Vy
tautui Pikturnai išėjus pensijon.
Paskutinės pamaldos atlaikytos 1980
m. gruodžio 28 d. Dabartinę šios pa
rapijos šventovę 1899 m. iš episkopalų buvo nupirkęs ir katalikų rei
kalams pritaikęs kun. A. Milukas. Ši
šventovė pašventinta 1899 m. lapkri
čio 24 d. Ji buvo atnaujinta ir pa
puošta dail. V. K. Jonyno vitražais
1963 m. Angelų Karalienės parapija
yra turėjusi šešis klebonus. Ilgiau
siai tas pareigas ėjo kun. V. Varnagiris. Pirmuoju vikaru buvo kun. S.
Remeikis, o paskutiniuoju — kun.
V. Pikturna, parapijoje praleidęs 31
metus. Čia taipgi yra vikaravęs ir
prel. Jonas Balkūnas. Parapija bai
gė savo veiklą dėlto, kad labai su
mažėjo lietuvių skaičius. Jos pastatus
perėmė kitos tautybės.

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT
Funeral Home, Ltd.

«is Main street East

(East of Sonford)
l

Telefonas: 528-6303
KAMILTON, Ontario

AUSTRALIJOS LIETUVIU DIE
NOS Adelaidėje buvo pradėtos iškil
mingomis pamaldomis Šv. Pranciš
kaus katedroje 1980 m. gruodžio 26
d., dalyvaujant Adelaidės arkiv. J.
Gleesonui. Mišias koncelebravo vysk.
V. Brizgys su kunigais — A. Spurgiu, P. Butkum, dr. P. Kačinsku ir
Pr. Daukniu. Skaitymus atliko: PLB
valdybos pirm. V. Kamantas, ALB
krašto valdybos pirm. V. Neverauskas, ALB Adelaidės apylinkės val
dybos pirm. C. Zamoiskis ir Pr. Pusdešris. šventei skirta pamokslą po
Evangelijos pasakė vysk. V. Briz
gys, Mišių pabaigoje — arkiv. J.
Gleesonas. Giedojo Šv. Kazimiero
parapijos choras, vadovaujamas N.
Masiulytės-Stapleton, ir sol. G. Va
siliauskienė. Pamaldos baigtos visų
dalyvių sugiedotu Lietuvos himnu.
OFICIALUS ALD ATIDARYMAS
įvyko Adelaidės miesto salėje, ku
rion gausi lietuvių minia nužings
niavo su vėliavomis, atkreipdama
praeivių, televizijos atstovų dėme
sį. Pamaldų ir eisenos ištraukas pa
rodė ABC televizijos stotis. Salės
scena buvo papuošta Australijos bei
Lietuvos vėliavomis ir specialiu au
kuru, kurį uždegė aštuonios vaidi
lutės, po to attikusios išraiškos šokį.
Invokaciją lietuvių ir anglų kalbo
mis skaitė vysk. V. Brizgys. Lietuvių
kompozitorių dainomis įsijungė G.
Vasiliauskienės vadovaujamas choras
“Lituania” su sol. Jurgiu Rubu. Ofi
cialų AL Dienų atidarymo žodį tarė
P. Australijos gubernatorius K. Seamanas, gerai susipažinęs su Lietuvos

istorija, dabartine jos būkle, už lais
vę vedamomis kovomis. Baigdamas
kalbą, jis žadėjo melstis už Lietuvą,
kad ji atgautų savo laisvę. PLB pirm.
V. Kamantas ragino visus skelbti pa
sauliui sovietų pavergtos Lietuvos
kančias, kovoti už jos laisvę ir vals
tybinę nepriklausomybę. Programon
su V. Klovos operos “Pilėnai” ištrau
ka bei dainomis įsijungė “Lituania”
choras, anglų kalba padeklamuotu
eilėraščiu — Sietynas Kubilius. Vi
siem šios iškilmės dalyviam bei sve
čiam, kurių eilėse buvo ir parlamen
tarų, padėkojo ALB krašto valdybos
pirm. V. Neverauskas. Oficialioji da
lis užbaigta Lietuvos himnu. Sekan
čią dieną Adelaidės dienraštis “The
Advertiser” paskelbė ilgą reportažą
apie pamaldas katedroje, lietuvių ei
seną, gubernatoriaus K. Seamano
kalbą AL Dienų atidaryme, pridėda
mas vysk. A. Brizgio nuotrauką.
DAINŲ ŠVENTĖ, devintoji iš ei
lės, taip pat buvo surengta Adelai
dės miesto salėje gruodžio 30 d. va
karą. Salę užpildė apie 1.000 žiūro
vų, kurių eilėse netrūko Australijos
valdžios ir Katalikų Bendrijos atsto
vų. Šventėje dalyvavo trys chorai:
Adelaidės “Lituania” su savo diri
gente G. Vasiliauskiene, kuri taipgi
buvo ir dainų šventės vadovė, Br.
Kiverio vadovaujamas choras iš Sydnejaus ir Melburno "Dainos sambū
ris” su D. Levickiene. Programą
pradėjo jungtinis mišrus choras, di
riguojamas G. Vasiliauskienės, C.
Sasnausko daina “Kur bėga Šešupė”.
Po to atskirus pasirodymus turėjo
visi trys šventėje dalyvaujantys cho
rai — Sydnėjaus, Adelaidės ir Mel
burno. Dainininkų skaičiumi didžiau
sia buvo Adelaidės “Lituania”, gerai
valdoma G.' Vasiliauskienės. Melbur
no “Dainos sambūris” su savo va
dove D. Levickiene atliko įdomią
mūsų liaudies dainų pynė "Bernelis
vilioklėlis”, kurion buvo įjungtas ir
kanklių orkestrėlis, paruoštas E.
Duonienės. Sydnėjaus choras išsisky
rė paties savo dirigento Br. Kive
rio sukurta daina “Man skamba to
liuos”. Jungtinis mišrus choras, diri
guojamas Br. 'Kiverio, padainavo S.
Gailevičiaus “Iš visų šalių”. Pirmąją
dalį užbaigė jungtinis vyrų choras su
dirigentu Br. Kiveriu V. Jurgučio,
A. Bražinsko, B. Budriūno dainomis.
Antrąją dalį pradėjo jungtinis 'mo
terų choras su dirigente B. Prašlųutaite G. Gudauskienės, A. Bud
riūno, J. Gaižausko kūriniais. Baig
minė dalis vėl teko jungtiniam miš
riam chorui su besikeičiančiais diri
gentais — D. Levickiene, V. Strauku ir G. Vasiliauskiene. Akompanavo
N. Masiulytė-Stapleton. Dainų šven
tės vadovė G. Vasiliauskienė perei
namąsias kankles įteikė busimosios,
dainų šventės rengėjams Melburne.’
ŠI pareiga teko “Dainos sambūrio”
dirigentams — D. Levickienei, B.
Prašmutaitei ir V. Straukui. Padė
kos žodį choristams bei jų vado
vams tarė PLB valdybos pirm. V.
Kamantas, džiaugdamasis jų nepap
rastai vertingu indėliu į mūsų išei
vijos gyvenimą.
ALB KRAŠTO VALDYBOS XVIIji sesija Lietuvių Dienų proga įvy
ko Adelaidės Lietuviu Namuose 1980
m. gruodžio 28-31 d.d. Iš 65 išrinktų
atstovų dalyvavo 54. Krašto valdybos
pirm. V. Neverauskas įteikė dovanas
svečiams iš JAV: vysk. V. Brizgiu!
— Australijos albumą, PLB valdy
bos pirm. V. Kamantui — paveikslą.
Pastarasis Vilniaus universiteto 400
metų sukakties medaliais apdovano
jo abiejų savaitraščių redaktorius:
“Mūsų Pastogės” — V. Kazoką ir
“Tėviškės Aidų” — kun. P. Dauk
nį. Medalius taipgi gavo ir nemaža
grupė pasižymėjusių Australijos lie
tuvių. Ataskaitinius ALB krašto val
dybos pranešimus padarė pirm. V.
Neverauskas, ižd. L. Gerulaitis ir
kontrolės komisija. Atskirus prane
šimus taipgi turėjo “Mūsų Pastogę”
leidžianti Spaudos Sąjunga, Austra
lijos Lietuvių Fondas, sutelkęs jau
$43.000, Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Sąjunga, išleisdinusi
Australijos Lietuvių sportinės veik
los trisdešimtmečiui skirtą leidinį,
ir Australijos Lietuvių Jaunimo Są
junga. Naujojon ALB krašto valdybon išrinkti melburniškiai: Albinas
Pocius — pirm., Jonas Tamošiūnas
— vicepirm. ir švietimo reikalams,
Birutė Prašmutaitė — jaunimo rei
kalams, Irena Tamošaitienė — sekr.,
Aldona Butkutė — kultūros reika
lams, Povilas Baltutis — švietimo
reikalams, Juozas Krikščiūnas — ižd.
Kandidatais liko Leonas Baltrūnas ir
Viktoras Adomavičius. Buvo palies
tas statuto pakeitimas, kurio dėka
ALB suvažiavimuose pilnateisiais na
riais galėtų dalyvauti organizacijų
atstovai. Kurios organizacijos galėtų
gauti tokios teises, nepavyko susitar
ti, ir visas reikalas buvo atidėtas.
PLB valdybos pirm. V. Kamantas
padarė pranešimą apie VLIKo, ALTos, Lietuvių Bendruomenės santy
kius, paliesdamas ir vadinamąją re
gistruotą Bendruomenę. Gruodžio
31 d. A. Kantvilas skaitė paskaitą
"Žvilgsnis į ALB sekančius 30 me
tų”. Jis palietė lietuvių kalbos silp
nėjimą jaunojoje kartoje, galimybę
įsteigti lietuvių spaudoje angliškus
skyrius, mintį sujungti “Mūsų Pa
stogę” ir “Tėviškės Aidus” į vieną
laikraštį. Priimtos ir patvirtintos pa
ruoštos rezoliucijos.

Prancūzija
MENĄ BEI ARCHEOLOGIJĄ Pa
ryžiuje studijuoja Indrė Vepšaitė iš
Čikagos, kalbotyrą — Petras Mačionis iš Filadelfijos. Jiedu dalyvauja
vietinėje lietuvių veikloje.

Tėviškės žiburiai

Kapelionas lanko savo tautiečius
Kun. A. Perkumas jau 28 me
tai, laikydamasis lietuviško pa
pročio, lanko-kalėdoja savo pa
rapijiečius. Karako mieste, kaip
ir kitais metais, lankymo tvar
karaštį sudarė vaistininkė Jad
vyga Klovaitė.
Sutartą dieną bei valandą pas
kun. A. Perkumą ateina palydo
vai ir visi kartu važiuoja lankyti
savųjų. Šiais metais kunigą ly
dėjo Jadvyga Klovaitė ir Petras
Kriščiūnas. Jie kasdien aplan
kydavo 3-4 šeimas. Kitais me
tais palydovų tarpe būdavo ir
jaunimo, bet šiemet jo nebuvo.
Kunigas, įžengęs į šeimos nam u s, pasveikina, tardamas
“Garbė Jėzui Kristui”, pašlaks
to švęstu vandeniu, duoda pabu
čiuoti pateną, linki Kristaus ra
mybės lankomai šeimai, o kiti
gieda kalėdinę giesmę “Sveikas,
Jėzau gimusis”. Po to kunigas
išdalina plotkeles su sveikinimo
atvirukais, medalikėlius ir ki
tas dovanas.
Karako mieste buvo aplanky
tos 34 šeimos, kurių pusė yra
mišrios, bet lietuviškus papro
čius gerbia. Lankymas užbaig
tas gruodžio 22 d. pas inž. Bro
nių ir Niną Deveikius, dalyvau
jant didesnei grupei savų tau
tiečių. Vakarienės metu N. De
veikienė šio rašinio autorei Įtei

kė Kalėdų senelio dovaną— ra
šomąją mašinėlę su lietuvišku
raidynu.
Gruodžio 24 d. kun. A. Per
kumas pakvietė keletą lietuvių
į Bernelių Mišias saleziečių
šventovėje, kur dalyvavo apie
2000 vietinių gyventojų. Lietu
vių tarpe buvo inž. Br. ir N. Deveikiai, J. ir A. Vaisiūnai, dr. V.
Dambrava su žmona. Pastaruo
sius mūsų kolonija dar gerai
prisimena iš tų laikų, kai jis
dirbo čia JAV ambasadoje kaip
augštas pareigūnas. Tikimės,
kad dr. V. Dambrava ir dabar
pasiliks su mumis ilgesnį laiką.
Pamaldų metu saleziečių
šventovėje giedojo latvės muzi
kės Eberšteinienės paruoštas
choras. Protarpiais ekrane bu
vo rodomi vaizdai iš Kristaus
gyvenimo senovės Palestinoje.
Mišias koncelebravo Šv. Tėvo
nuncijus Ubaldo Calabrossi su
10-čia kunigų.
Pasibaigus pamaldoms, Don
Bosco kolegijos direktorius
kun. J. Bordone pakvietė lietu
vius pas save ir pavaišino šoko
ladu bei pyragu. O kun. A. Per
kumas, pasikvietęs tautiečius į
savo raštinę, pavaišino vynu.
Kalėdų švenčių proga salezie
čiai rengia kunigams iškilmin
gą vakarienę, kurioje dalyvauja
vietos vyskupas, nuncijus, arki
vyskupas ir kiti augšti dvasiš

kiai. Vakarienės metu kun. A.
Perkumas lietuvių katalikų mi
sijos vardu įteikė nuncijui ka
lėdinę plotkelę su sveikinimo
atviruku ir visiem svečiam pa
aiškino apie religinius lietuvių
papročius. Nuncijus padėkojo ir
tarė: “Tai buvo gražiausia bei
reikšmingiausia kalėdinė dova
na, kurią aš įdėsiu į savo albu
mą”.
Valencijoje kun. A. Perku
mas aplankė 26 lietuviškas ir
mišrias šeimas, Maracay kolo
nijoje — 14. Pastaroje liko ke
lios neaplankytos šeimos, ku
rios prašė aplankyti jas sausio
mėnesį. Liko dar neaplankytos
10 šeimų Barquisimete ir 6
šeimos Maracaibo mieste. Iš vi
so prieš Kalėdas kun. A. Perku
mas aplankė apie 90 šeimų. Ne
priėmė tik kelios šeimos.
Pažymėtina, kad kun. A. Perkumui, kaip buvusiam Kinijos
misijonieriui ir mokančiam kantoniečių kalbą, dažnai tenka pa
tarnauti ir kiniečiams, kurių
Venecueloje yra 3000. Iš viso
Venecueloje yra 5000 kiniečių,
kurių 2000 vartoja skirtingą
kalbą, kurią moka jų kilmės ku
nigas, aptarnaujantis savo tau
tiečius. Deja, jis nemoka kantoniečių kalbos. Dėlto kun. A.
Perkumui tenka ateiti į pagal
bą.

Vyresnieji Ontario
piliečiai dabar turi jau
savo vadovą apie
teikiamus patarnavimus
ir programas
Vyresnieji Ontario piliečiai daug kuo prisidėjo prie mūsų provincijos.
Ontario vyriausybė, norėdama, kad jie turėtų sveikesnį ir veiklesnį
gyvenimą, išleido naują knygelę "Guide for Senior Citizens".
Šis patogus vadovas aprašo daug programų ir patarnavimų, teikiamų
vyresniems piliečiams Ontario provincijoje.
Vadove rasite informacijas apie sveikatos puoselėjimą, pagalbą
butui gauti, mokestines nuolaidas, bendruomeninius klubus bei
centrus ir apie daugelį kitų vyresniems piliečiams įdomių dalykų
Ontario provincijoje. Vasario mėnesio pabaigoje visi vyresnieji
Ontario piliečiai, kurie gauna senatvės pensiją, gaus vieną
vadovo egzempliorių paštu.
Visi kiti, kurie norėtų gauti vadovą, gali rašyti šiuo adresu:

Ontario Government Publications Centre, 5th Floor,
880 Bay Street, Toronto, Ontario M7A1N8
Ontario vyriausybė stengiasi padėti žmonėms

Margaret Birch,
Provincial Secretary
for Social Development
William Davis, Premier
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AUKOS TAUTOS FONDUI KANADOJE

Buvęs misijonierius Kinijoje kun. A. Perkumas aplankė 90 lietuvių šeinių Venecueloje

A. VAISIŪNIENĖ
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Tautos Fondo atstovybės Kanadoje 1980 metų apyskaita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bostono ir Toronto šokėjai “Atžalyno” koncerte Toronte

Nuotr. St. Dabkaus

Kolumbijos lietuviai
Išrinktos dvi valdybos — krašto ir Medellino apylinkės

Nuo 1980 m. pradžios buvo
tvarkomi Kolumbijos Lietuvių
Bendruomenės veiklos reikalai:
išrinkta krašto valdyba ir per
tvarkyta Medellino apylinkė.
Vasario 16 proga susirinkę
Medellino apylinkės tautiečiai
išrinko komisiją,, kurios uždavi
nys — suorganizuoti apylinkės
valdybos rinkimus. Komisijon
įėjo inž. J. Klemas, ekonomis
tas S. Gaurišas ir J. Kupstys. Jie
aplankė visus kolonijos narius,
surinko jų balsus. Suskaičius
tuos balsus, paaiškėjo, kad apy
linkės valdybon išrinkti šie as
menys: pirmininku dr. V. Gau
rišas — 45 balsais, dr. P. Totoraitienė — 43 (jai prašant, per
kelta revizijos komisijon), M.
Venclauskas — 38 (kultūri
niams reikalams), ižd. inž. A.
Matickis, vicepirm. inž. J. Kle
mas, sekr. ir jaunimo reikalų
vadovė Gina Gaurišaitė. Taip
pat išrinkta ir revizijos komisi
ja: pirm. kurt. '’N. Saldukas,
sekr. dr. P. Totoraitienė, narys
J. Kupstys.
Prieš šios valdybos rinkimus
prie Medellino apylinkės prisi
jungė Cali miesto ir jo apylin
kės lietuviai — 25 asmenys. Tu
rint valdybą, buvo pradėta dau
giau rūpintis kolonijos reikalais, glaudžiai bendradarbiau
jant su KL Šalpos Fondu ir su
Kultūros Fondu. Pirmasis jų
rūpinasi kolonijos šalpos reika
lais ir visokeriopa globa sergan
čių ir senelių, esančių įvairiose
prieglaudose, o antrasis — lie
tuviškų radijo vala/idėlių rengi
mu ir talkina valdybai švenčių
bei parengimų organizavime.
Nauja valdyba turėjo keletą
posėdžių, sušaukė keletą susi-'
rinkimų. Rugpjūčio mėnesį bu
vo nuvykusi pas Cali lietuvius.
Su jais buvo susitarta ir nusta
tyti bendro lietuviško veikimo
planai. Cali lietuviai nuoširdžiai
priėmė naują valdybą ir jiems
pasiūlė savo ūkius bei namus
lietuvių stovykloms ir suvažia
vimams.
Lapkričio mėn. Bogotos Lie
tuvių Moterų Draugija surengė
kultūrinę savaitę su tautinių
drabužių paroda, solistų N. Lin
kevičiūtės ir B- Prapuolenio
koncertais ir keliais pobūviais
bei vakariene. Į šią kultūros sa
vaitę buvo nuvykę keli Medelli
no lietuvių atstovai. Ten Medel
lino, Cali, Bogotos apylinkių at
stovai, susirinkę Laimos Didžiu
lienės bute, išrinko Kolumbijos
Lietuvių Bendruomenės valdy
bą: pirm. ekon. Mieželis — Bu
ga, vicepirm. dr. V. Gaurišas —
Medellin, sekr. Danutė Lukauskienė — Cali, ižd. Nijolė Stasiu
kynienė — Bogota, jaunimo ir
kultūros reikalams Kęstutis
Zlptkus — Wilevisencio.
Dabar, turint krašto valdybą,
visa Kolumbijos lietuviška veik
la bus taip tvarkoma, kad joje
dalyvautų ir prie jos prisidėtų
visi Kolumbijoj gyveną lietu
viai savo darbais, įnašais ir at
sakingumu.
Baigiantis 1980 metams buvo
sušauktas bendras Medellino
letuvių susirinkimas, kuriame
dalyvavo ir Baranquillos lietu
kų atstovas — kun. V. Dubins
iąs. Jo pareiškimu. Baranquilbs lietuviai save visados laikė
r dabar laiko priklausančiais
prie Medellino lietuvių apylin
kės ir prašė ateityje juos tokiais
ir laikyti. Susirinkimo dalyviai

pareiškimą priėmė ilgu ploJ'mu- Tad dabar visuose valdybos raštuose, pranešimuose bei
aplinkraščiuose bus visur rašo
ma: Medellino, Cali ir Baran
quillos lietuviams. Su šių dvie
ju apylinkių prisijungimu KLB
Medellino lietuviu apylinkė ge
rokai padidėjo ir dabar turi
apie 100 narių. Susirinkimo
proga buvo renkami, solidaru
mo įnašai, kuriu dalis bus pa
siųsta Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenės valdybai • Čikagoje.
Po susirinkimo buvo užkandis.
Per Kalėdų šventes, palai
kant lietuviškas tradicijas, po
lietuviškų pamaldų Šiluvos ko
plyčioje valdybos buvo sureng
tas kuklus kalėdinis nobūvis.
Pamaldas laikė, pamokslą pasa
kė ir lietuviškame pobūvyje dalyVavo kun. M. Tamošiūnas, ku
riam po valdybos pirmininko
pasveikinimo su šventėmis buvo
sugiedota “Ilgiausių metų” jo
70 metų sukakties proga.
praėjus Kalėdų ir Naujų Me
tų šventėm, visas valdybos rū
pestis bus surengti Vasario 16
šventę. ; ' j
Medellino lietuvių kolonija
neteko vėl vieno savo nario —
a. a. Stasio Poškaus, kuris mirė
1980 m. lapkričio 24 d. Kolum
bijos valdžios išlaikomoje sene
lių prieglaudoje. Paskutinius
3,5 metų iš lovos negalėjo atsi
kelti, nes buvo paralyžuotas.
Seselių vienuolių buvo aprūpin' tas visu kuo, kiek vietos sąly
gos leido. Neturint jam čia sa
vo šeimos nei giminių, jo laido
tuvėmis pasirūpino K. L. Šal
pos Fondas. Jos buvo gana gra
žios; dalyvavo vietos lietuviai
Mišiose, kurias atlaikė senelių
prieglaudos koplyčioje kun. M.
Tamošiūnas, ir palydėjo jį į ka
pus. K-tė

Optomctristas

Dr.R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL
25 THE WEST MALL
Toronto, Ontario

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

Pajamos
1980 m.
$30000.00
Toronto atstovybės
Montrcalio atstovybės
2000.00
Hamiltono atstovybės
3500.00
Delhi Tillsonburgo atstovybės
1200.00
Calgary apylinkės
...........................
290.00
Cambridge apylinkės
512.00
Edmontono apylinkės
447.00
Londono apylinkės
1456.50
Oakville apylinkės
666.00
........
—
Ottawa apylinkės
Rodney apylinkės
...........................
315.00
Sault Ste. Marie apylinkės
490.00
St. Catharines apylinkės1.. . '.
913.00
Staynerio apylinkės
834.00
Sudbury apylinkės
938.50
Thunder Bay apylinkės
146.00
344.00
Vancouver apylinkės
Wellando apylinkės
325.00
Windsoro apylinkės
800.00
Winnipego apylinkės
360.00
VLIKo seimo metu
3575.00
A.a. St. Jackaus atminimui
'
735.00
Dubininko
10.00
Palūkanos už indėlius
1042.20
—
Atsk. pajamos........................ ...............................

1979 m.
$20000.00
2000.00
4500.00
1282.00
322.00
640.00
319.00
1161.50
506.00
—.
327.00
352.00
599.00
1061.25
816.00
100.00
312.00
252.25
490.00
270.00
—
—
—
634.69
1.36

Iš viso pajamų 1980 m. $50899.20
Likutis 1979 m.
7660.84

$35946.05
8056.14

Iš viso pajamų

$44002.19

$58560.04

Išlaidos
1. Įteikta Tautos Fondo centrui VLIKo seime Toronte
$45000.00
2. Spaudai už patarnavimus
263.00
3. “Tėviškės Žiburiams” ir “NepriklausomaiLietuvai” aukos
100.00
4. Išpirkta piniginė perlaida
1.10
5. KLB krašto valdybai
46.00
6. Kelionės išlaidos
336.00
7. Raštinės išlaidos
246.20
8. Pašto išlaidos
17.00
9. Telefonas ir VLIKo seimo spaudiniai
238.57
10. Tautos Fondo atstovybei Kanadoje nupirkta rašomojimašinėlė
350.00
11. Grąžintas aukotojo nepadengtas čekis $100.00
ir banko patam. $1.00 .................... ............................................ ,
101.00

Išviso išlaidų 1980 m.
Liko 1981 m. sausio 1 d.
Balansas

$46698.87
11861.17
........... •

$58560.04

Nuoširdi padėka Tautos Fondo aukotojams, Tautos Fondo apylinkių at
stovybėms, įgaliotiniams ir visiems Tautos Fondo talkininkams.
M. Regina, iždininkas
A. Firavičius, pirmininkas

Žodžiai ir darbai
kime auką Tautos Fondui, kurio
surinkti pinigai eina tik Lietu
vos laisvės koyos reikalams.
Tautos Fondo
Aukos tėvynei atžvilgiu mūsų
atstovybė Kanadoje
visuomenę galima būtų paskirs
tyti į tris grupes. Pirmąją gru
pę sudarytų tylūs darbininkai,
kurie bė'didelės reklamos dir
ba sunkiausius1 lietuvybės išlai
kymo darbus arba gausiomis
aukomis remia Lietuvos laisvės
kovą. Antrajai grupei priklau
sytų tie, kurie daug kalba, o
mažai daro. Dėl savo iškalbumo
jie dažnai išrenkami į Įvairiau
sias .'valdybas, bet kai reikia
dirbti — dairosi, kas padarytų
už juos. Trečiojoje grupėje bū
tų visi tie, kurie jau atskilo nuo
lietuviškosios srovės. Susirūpi
nę savo profesiniais hr finansi
niais reikalais, jie stovi šalia
lietuviškai tekančios upės.
Šiais metais sueina 40 metu
nuo didžiojo sukilimo už laisvę
(1941 m.) Lietuvoje. Tada tūks
tančiai laisvės kovotojų, parti
zanų atidavė gyvybę už tėvynės
laisvę. Nelygioje kovoje jie mi
rė, kad tėvynė būtų laisva, kad
mes gyventume ir tęstume pra ANTANAS FIRAVIČIUS, dabartinis
dėtą laisvės kovą. Daugelis iš Tautos Fondo atstovybės Kanadoje
mūsų esame gyvi liudininkai ju pirmininkas, daro pranešimą VLIKo
kančios kovos lauke, dalis iš seime Toronte 1980. XII. 13. Būda
mūsų esame dalyviai to paties mas TF Toronto atstovybės pirmi
laisvės žygio (1941 m.) Lietuvo ninku, drauge su savo talkininkais
surinko Tautos Fondui per devyne
je. O visdėlto yra dieną, kada rius metus $174.110.
Niinfr. St. Dahkaus
kiekvienas turėtų padaryti sa
vo lietuviškosios sąžinės sąskai
• Gali tauta savo politinės lais
tą ir atsakyti į klausimą: ar aš
pakankamai atidaviau tėvynei vės kuriam laikui ir netekti, bet kol
Lietuvai? Toji diena yra Vasa ji išsaugo tautinę gyvybę, tol ji iš
rio 16-ji. Paminėkime tą dieną saugo ir nepriklausomybės viltį.
DR. J. GIRNIUS
ne žodžiais, bet darbu — atiduo
Oi nutilkit kanklės, kas čia beįrodys,
Kaip toli nuo darbo stovi mūsų žodis.
Maironis

Vasario 16 gimnazija, kuri yra ir V. Vokietijos LB centras. Jai išlaikyti reikia daugiau duosnių aukotojų

1b SKAITYTOJAI PASISAKO
SKERSVĖJAI

Jaučiu, kad baigiasi mano prenu
merata. Siunčiu šimtinę jai atnaujin
ti.
VLIKo seimo reportažas “TŽ” bu
vo pilnas ir geras. Kanadiečiai buvo
nuoširdūs ir vaišingi. Gaila, kad pas
mus dažnai papučia skersvėjai. Jie
niekam gero neatneša ir dažnai pa
lieka blogas pasekmes.. Daug malo
niau gyventi be kivirčų. Sėkmės
Jums ir laimės!
Prel. J. Balkūnas

TRUMPOS PASTABOS
Sėkmės — ištvermės geriausią iš
eivijos laikraštį redaguojant! Deja,,
ateina nedaugiau'' kaip 20 numerių.
Kodėl Kanados laikraščiai nepaskel
bia karo paštininkams?!
E. Cinzas, Belgija
Visados lėkite kaip sakalai, niekad
nenutūpkite kaip vabalai!
Vytautas Sirvydas, Hudson, N. H.

Dail. A. TAMOŠAIČIO kūrinius turėjo progos pamatyti ir Filadelfijos lietuviai. Jie taip pat dalyvavo ir veikalo
“Lithuanian National Costume” sutiktuvėse. Iš kairės: dail. P. Vaškys, A. Tamošaitis, G. Mačiūnienė, dail. R.
Viesulas po parodos atidarymo 1980 m. rudenį
Nuotr. A. Bagdonavičiūtės

Kai bėgame nuo karo ugnies
•Epizodas iš velionies rašytojo Mariaus Katiliškio — Albino Vaitkaus praeities
BALYS BRAZDŽIONIS

vo, kiti pėsti ėjo, treti dvira
čiais traukėsi. Staiga prie ma
nęs prisiartino Albinas ir sako:
“Paskolink man savo dviratį!
Matai, kad policija greitai vėl
suvarys į gyvulių užtvarą ir vy
rus ims apkasų kasti ar į kariuo
menę". Mano dviratis, iš namų
pasiimtas, gulėjo vežime, ap
mestas šienu. Aš dar turėjau ir
ginklą, kurio vokiečiai nerado;
norėjau atiduoti Albinui, bet
jis neėmė. “Aš pasitrauksiu su
dviračiu šunkeliais ir vėliau ati
duosiu — dviratis neprapuls’’
— sakė jis. Ką gi — reikėjo pa
sitikėti. Juk svarbiau, kad žmo
gus išsigelbėtų. Padaviau jam
gerą dviratį. Mano žmona pyko
ir sakė: "Tiek tu jį ir tematysi”
“Betgi, — sakau, — mums jo
nereikia, nes du vežimai, du
arkliai, o dviratį gali kas išplėš
ti.” Pasitikėjau Albinu ir palin
kėjau laimingai keliauti. . .
■ Keliaujam toliau. Vėlai rude
nį, gerokai jau už Karaliau
čiaus atsirado Albinas ir atida
vė man dviratį. Dėkodamas net
apsiverkė, kad viskas buvo"*ge-

Velionį Albiną Vaitkų (mirė
Čikagoje 1980. XII. 17) sutikau
II D. karo audroje 1941 m., kai
jis dar buvo jaunas, gražiai at
rodantis jaunuolis Pasvalyje.
Jis tada atbėgo iš Žemaitijos,
kai pirmame bolševikmetyje
ten jį pradėjo persekioti KGB.
Karui aptilus, pasiliko ir toliau
Pasvalyje, kur gavo darbą bib
liotekoje. Aš dažnai nueidavau
pakeisti knygų. Su Albinu kal
bėjome apie spaudą, laikraš
čius, ' straipsnius. Matyt, jis ži
nojo iš spaudos, kad esu buvęs
daugelio laikraščių korespon
dentu laisvės metais. Pagvilden
davome žiaurius nacių veiksmus
ir ką rašyti spaudai. O Pasvaly
je vyko visokių įvykių. Albinas
mažiau rodėsi, lies sukūrė šei
mą su p-le Avižonyte. Pasvalyje
išbuvo iki 1944 m. liepos mėne
sio. Jo kūrinių irgi mačiau tuo
laikinėje mūsų spaudoje.
Kai karo audra vėl artėjo prie
Pąsyalio 1944 m.,‘ nutrūko mū
sų ryšiai ir nežinau kaip jis pa
bėgo. Apie jo dviračio dingimą
paskutinėm valandom Pasvalyje
rašė jo bendrakeleivis VI. Būtė
nas. Nenoriu čia kelti šio įvy
kio, paminėsiu betgi kas atsiti
ko su Albinu man jau atsidūrus
Prūsų Lietuvoje, keliaujant Ka
raliaučiaus link.
Keliaudami vargingais keliais
per prūsų kraštą, sutikome daug
kliūčių. Vienus nelaimė ištiko
tuoj persikėlus per Nemuną, ki
tus — vėliau. Daug pažįstamų
pasvaliečių naciai suvarė į už
tvaras ir rinko vyrus apkasų
kasti. Jei pro vieną kontrolę
pralendi, tai už kelių mylių lau
kia kita, v
Neatmenu kelintą dieną po
persikėlimo per Nemuną per
kyšius nacių sargybai mūsų ko Rašytojas MARIUS KATILIŠKIS —
loną paėmė vesti policija. Buvo ALBINAS VAITKUS, miręs Čikago
daugybė pabėgėlių: vieni važia- je 1980 metų gruodžio 17 dieną

LONDON, ONTARIO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY K. Milerio iš Hamiltono paskaita, To
BES šventė — vasario 15 d. Minėji ronto 40 asmenų vyrų choro “Aras”
mas įvyks 4 vai: p.p. gražioje Althou- koncertas ir iškiliosios lietuvaitės kase kolegijos auditorijoje. Atitinkamą ■rūnavimas. Po koncerto — šilta va
tai dienai kalba pasakys parlamento karienė, baras turtinga loterija ir šo
narys David Peterson. Meninę pro kiai.
gramą atliks solistė Irena Černienė,
Vasario 16 proga bus renkamos au
“Baltijos” ansamblis, “Pašvaistės” kos Tautos Fondui ir Kanados Lietu
choras ir “Sugrįžki jaunyste” — ve vių Bendruomenės politinei ir kultū
teranų tautinių šokių grupė.
rinei veiklai paremti. Vasario 15, sek
madienį, 10 v.r., iškilmingos pamal
POBŪVIS CHORUI PAGERBTI.
dos už laisvę žuvusius, Sibiro trem
Londono lietuviai džiaugiasi ir di tinius, tautos kankinius, žuvusius
džiuojasi “Pašvaistės” choru, kuris partizanus. Po pamaldų — vainiko
kiekviena sekmadienį gieda Šiluvos padėjimas prie paminklo.
Marijos šventovėje Mišių metu. Sau
Valdyba prašo organizacijas šešta
sio 24 d. parapijos komitetas suren dienio minėjime ir sekmadienio pa
gė pobūvi ““Pašvaistės” chorui pa maldose dalyvauti su vėliavomis.
gerbti ir padėkoti choristams už ju
Vasario 16 yra viena iš svarbiausių
darbą. Komiteto pirm. Viktoras Gu švenčių. Atšveskim ją iškilmingai,
delis savo kalboje iškėlė choro nuo- gausiai dalyvaudami.
pelnus lietuviškajame gyvenime.
Valdyba
Garbė ir padėka priklauso mūsų
choro vedėjai Ritai Vilienei. Jos
Delhi, Ontario
meniniai gabumai, nuoširdumas ir
MŪSŲ
KOLONIJOS LIETUVIAI
kruopštumas davė gražius vaisius,
pasižymi
dideliu
duosnumu. Po ap
reikšmingus ne tik “Pašvaistės" cho
rui, bet ir visai Londono lietuvių silankymo politiniams kaliniams glo
boti atstovės iš Toronto buvo suau
bendruomenei. M. Ch.
kota pol. kaliniams ir jų šeimoms
Lietuvoje pagelbėti S482. AukojuSt. Catharines, Ont. siem ir aukas surinkusiems B-nės
VASARIO 16. KLB St. Catharines valdyba reiškia nuoširdžią padėką.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ pradė
apylinkės valdyba rengia iškilmingą
Vasario 16 minėjimą vasario 14, šeš sim vasario 22 d. 11 v.r. šv. Kazimie
tadienį. 10 v.r. — prie miesto rotu ro parapijos šventovėje.
Po iškilmingų pamaldų minėjimą
šės tautinės vėliavos pakėlimas, da
lyvaujant miesto burmistrui Roy tęsime Šv. Kazimiero parapijos sa
Adams, “Standard” reporteriui ir lėje. Po apylinkės pirmininko ati
tautinių grupių atstovams. Tą pačią daromojo žodžio kalbės KLB krašto
dieną *6 v.v. Daugiakultūriame Cent valdybos pirm, advokatė Joana Ku
re (185 Brenling Rd.) bus trumpa raiti. Bus meninė dalis ir kavutė su
oficialioji dalis, kun. J. Liaubos in- užkandžiais.. Kviečiame visuomenę
vokacija, pedagogo-visuomenininko gausiai dalyvauti. V. C.

rai, nors buvo apskuręs ir išal
kęs. Mes irgi nieko jau neturė
jom iš maisto, nes visą mėnesį
buvome kelionėje. Dabar nebe
atmenu, ar jam atidaviau tą dvi
ratį, ar jis kur dingo, bet Albi
nas atsiskyrė ir daugiau jo ne
bemačiau. Pasirodo, vėl jis pa
teko į sargybas ar policiją, kuri
pristatė jį apkasų kasti ties
Gdyne, kaip VI. Būtėnas rašo.
^Pastarasis irgi neatidengė visų
paslapčių... .
Po karo vis buvo kalbama
apie rašantį Marių Katiliškį, bet
niekur nemačiau Albino Vait
kaus. . .
Taip, mielas Albinai, iškelia
vai į Tautines Lietuvių Kapines.
Ilsėkis ramybėje. Gyvieji ilgai
skaitysime didelį tavo kūrybos
lobį, kuriame sutelkei visas tra
gedijas į “Išėjusiems negrįžti”.

Dėkoju už puikų laikraštį, linkiu ir
toliau tęsti užsibrėžtą tikslą — infor
muoti ir formuoti išeivijos lietuvius
vienam svarbesniam siekiui — tau
tos ir krašto laisvei atgauti.
A. Musteikis, Detroit, Mich.
“Tėviškės žiburiuose” visada ran
du daug ko įdomaus. Be abejonės, jie
redaguojami su pasišventimu, geru
supratimu ir su didele sėkme. Ar
mažesnis savaitraščio formatas ne
būtų patogesnis skaitytojams?
J. Mockaitis, Lansing, Mich.
Siunčiu $20 “TŽ” prenumeratai.
Nors laikraštį gaunu nereguliariai,
be tai man netrukdo gėrėtis puikiai
vedamu laikraščiu. Džiaugiuosi jauni
mo skyriumi ‘ir atviru pasisakymu
visas klausimais. Linkiu daug metų
gyvuoti, būti apsuptiems daugelio
bendradarbių, linkiu ir toliau vengti
asmeniškų poleminių straipsnių ir
atsilakyti prieš tuos amžinus viso
kios rūšies streikus, kurie laikas nuo
laiko užklumpa Kanadą.
E. Barškėtienė, Čikaga

(Tęsinys iš praėjusio hr.)

Su laišku rankoje išeinu į
gatvę; nei namo durų neužtren
kiu, juk netoli, už kokių dešim
ties namų, gatvės gale. Kelis
kartus giliai įkvėpiu, oras geras,
šilta ir erdvu. Koks skirtumas
nuo mano prirūkyto kambario!
Po lietaus viskas žvilga, lengva
kvėpuoti, už nuvirtusio juodo
debesio sunkiasi saulės šviesa,
kaikur jau ištrykšdama įkypais
spinduliais. Langas kaimyno su
mirga drėgmės ir šviesos varso
mis, gal spinduliams jį netyčia
palietus. Žiūrėdamas į balutes,
prisimenu, kaip lakstydavo iš
mokyklos grįžę vaikai, taškyda
vosi po lietaus kartais basomis
kojomis, kaip mes Lietuvoj. Ta
rytum vakar! Išgirstu, regis, už
kampo šaukianti Taduką:
“Tėveli, tėveli! Žiūrėk. . .”
Ir parodys rastą žolėj slieką
ar katino pakąstu sparnu paukš
čiuką. . . Vaiko akys žvilgės
nuostaba, smalsumu ir pasipils
klausimai: kaip, kodėl, kam,
kur, tėveli, a? . . .
Tada būdavo dialogai, kodėl
dabar nebėra?
Užsimąstęs pats staigiai įsistoju į balutę ir apsiteškiu dra
bužius. A, niekis! Kasdieniniai,
neverta nei šluostyti. Ona būda
vo pedantiškai švari; tokia ir
duktė. Gal aš būdavau, gal esu
kiek apsileidęs? Ona teisybę gal
sakydavo, kai apniūkdavo:
“Apaugtum tu purvais, ' jei
taip vienas. . .”
Argi? Ne, Onut, nebijok, taip
jau nepasiduosiu tinginiui. Grį
žęs, va, apsitvarkysiu, išsivaly
siu ■ kambarius. O tai murksau
kaip katinas, užmirštu kartais ir
dulkes nubraukti. Man visaip
gerai. Jei grįžtų Tadas kada. . .
Pats nustembu nuo tokios sa
vo minties. Grįžtų? Ar jis kada
sakė, kad grįžtų? Kodėl mes. tė
vai, taip nenoriai vaikus išlei
džiame į pasaulį? Ir, kai jau iš
eina, vis laukiame sugrįžtant. . .
Tartum grįžus vėl jie būtų vai
kais, vėl njūsų, artimais, su
prantamais ir suprantančiais.
Kodėl taip? O tokių minčių yra.
Na, daug tų “kodėl”; o dabar
man tik laišką reikia įmesti.
Jau artėjant prie pašto dėžu
tės, dar apninka abejonė:'ar ge
rai, ar verta? Ką sužinojusi pa
sakys Aldona? Ir ji, kalbėdama
su motina, pasmerkė brolį. Bo-

Kultūros žurnalas "Aidai”

“Tž” — įdomus ir laukiamas laik
raštis. Nueidamos pas dantistą ar
šiaip atsiradus progai, padaliname ir
kitiems susipažinti, paraginame užsi
sakyti. Laimė, kad turiu atspausdintą
“TŽ” voką. Anais metais, kai išsiun
čiau prenumeratos mokestį, tai po
gero mėnesio klaidžiojimo laiškas
grįžo atgal. Kur buvo nukeliavęs,
• Naujiem skaitytojam “Tėviškės
sunku pasakyti. Gal į Afganistaną?
žiburiai” pirmaisiais metais — tik
Bronė Balčiūnaitė, Čikaga tai $10,00.

LAIŠKAS
ALĖ RŪTA

MALDOS UŽ LENKIJĄ
JAV LB 1980 gruodžio 21 d. kvie
tė savo tautiečius melstis už pavo
juje atsidūrusią Lenkiją ir pateikė
šį tekstą: “Dieve, apsaugoki Lenkiją
nuo Raudonosios Armijos įsiveržimo
ir suteiki Lenkijai, Lietuvai ir vi
som rusų pavergtom tautom visišką
laisvę ir nepriklausomybę.” Atrodo,
kas gali būti kilnesnio už tokią mal
dą, kuria išreiškiamas solidarumas
su kaimynine tauta, kovojančia už
savo teises ir laisves! Bet pasigirdo
ir priešingų balsų. Prieš tokį mos
tą pasisakė A. Juodvalkis ir V. Meš
kauskas “Dirvoje". Pirmasis pareiš
kė: “Reikia žiūrėti savo interesų, o
tik vėliau paremti ir kitų." Argi mes
nepakankamai žiūrėjome savo inte
resų? Apie juos juk daugiausia kal
bame ir jais daugiausia rūpinamės,
mažai dėmesio kreipdami į kaimy
nus. Visi kovojame prieš bendrą Vilniaus katedra 1907 metų nuotraukoje, kurioje matyti ir stoginės statulos,
priešą — sovietinį imperializmą, tad nugriautos sovietinės valdžios, kuri šioje šventovėje įrengė paveikslų gale
ir malda už Lenkiją grėsmės metu riją, o vyskupą J. Steponavičių ištrėmė
yra visai tinkamas mostas, derantis
krikščionims, kuriems Evangelija re
komenduoja melstis net už priešus.
Atrodo, minėtos maldos priešininkai
norėtų izoliuoti lietuvių tautą nuo
Puikus šeštasis “Aidų” nu negalima tik prabėgomis vartyti
kitų pavergtų tautų kovos prieš so meris (1980 m.). Impozantiškas tuos puslapius, reikia ramiai at
vietinį imperializmą.
sisėdus skaityti.
A. Juodvalkis vadina lenkus “di jo viršelis — kunigaikštis Vy
tautas
Didysis,
laimėjęs
Žalgirio
Antanas Rubšys gvildena
džiausiais priešais ir niekadėjais”.
Jis prisimena senas skriaudas dėl mūšį, skulptoriaus Vytauto Ka- “Dešimt Dievo įsakymų”, duo
Vilniaus, Seinų krašto lietuvius (ten šubos liedintas juodo akmens tų žmonėms senovėje. Red. Vy
padėtis nėra jau tokia bloga, nors reljefinis medalionas.
tautas Volertas pačiai rašo apie
yra neišspręstų problemų, kaip pvz.
“Aidai” — kultūros ir moks Lietuvių Bendruomenės dešimt
lietuviškos pamaldos Seinų baziliko-' lo žurnalas visuomet pasižymė metį (1970-1980). iliustruoda
je). Bet juk Vilniaus kraštas nebe davo aktualiais moksliniais, is mas puikiomis visų pirmininkų
priklauso Lenkijai, lenkų skaičius toriniais. literatūriniafs straips
ten tolydžio mažėja (veržiasi į Len niais, bet minėtasis 1980 m. nu nuotraukomis bei svarbiais duo
menimis ir tvarkingai suskirsty
kiją), o lietuvių — didėja.
meris yra neeilinis, ypač svarus tomis lentelėmis, parodančio
Leonardas Gogelis savo turiniu. Istorikų Simo Su
mis, kaip ir kur panaudota fi
KALENDORIUS
žiedėlio. J. Jakšto studijos, nansinė parama. Iškelta visiems
“Kalendorius — 1981” yra išleistas straipsniai skaitytojui teikia
svarbi švietimo veikla — paro
Toronto Prisikėlimo parapijos ekono
džiaugsmo ir didelio pasitenki dyta, kokie darbai buvo atlikti;
minės sekcijos. Gražus leidnys. Skel
bimų skyrius — įvairus, bet... nimo. Istorikas Viktoras Gidžiū pvz. Br. Juodelis išrūpino iš vy
jame daug skirtingų, sumaišytų, įvai nas, OFM, pateikia kruopščiai riausybės 40.000 dol. liet, mo
raus stiliaus raidžių. Pradėjęs jieš- paruoštą plačios apimties kyklų mokytojams paruošti.
koti daktaro, advokato ar ko kito, straipsnį “Lietuvos krikščioni
Numeris iliustruotas V. Katuri gerai pagalvoti, kol išskaitai. nimas Vytauto Didžiojo politi
Šubos istorinėmis skulptūromis.
Ypač raidė “I” arba “i” atrodo kaip koje”.
Kiekvieno lietuvio inteligento
devyni “9". Priekyje žodžio atrodytų
Tame numeryje randi Nobe
gal ir neblogai, bet viduryje arba ga lio premiją laimėjusį menininką šeimoje “Aidai” turėtų lanky
le žocįžio nelabai tinka. Vargo turės poetą Č. Milašių, jo pasisaky tis, nes tai vienintelis mėnesi
ir stambesnieji rėmėjai, ypač senes mus apie save, jo eilėraštį nis kultūros žurnalas. Jo adre
nė moteris, nepripratus prie “mand“Aidai”, 341 Highland
“Himnas” (J. Kėkšto vertimas), sas:
raus druko”. J. R.
Blvd., Brooklyn,' N. Y. 11207,

mas, pasimetėlis, siaurapro
tis. . . Jokios iš jo naudos, jo
kios vilties;' nei mokykla, nei
žmona nepadariusi žmogum,
nei knygos, kurias jis tarpais
labai mėgsta skaityti.
Suskausta širdį vėl viską pri
siminus, bet laišką įmetu. Sušla
ma krisdamas vokas viduje,
trinkteli metalinis dangtelis
laiškų plyšiui. Tartum akmuo
nusirita nuo širdies.' Padaryta.
Kas ilgai ilgai mano mintyse ne
šiota '(prieš Onutę, prieš jos
man nesuprantamą griežtumą
sūnui), dabar iškyla tuo nauju
testamentu ir sūnui laišku. Ji
vadovavo mūsų gyvenimui, kai
buvo gyva; dabar aš turiu vesti
save, vaikus ir mūsų bendrą li
kimą, vesti kaip išmanau. Ar
Ona prieštarautų? Galbųt. Bet
aš turiu daryti, kaip mano šir
dis liepia. Aldona negreit suži
nos, ir nebesvarbu man, ką ji
apie tai galvos, ar ką sakys. Jau
čiuosi padaręs teisingai.
Abejonės nuplautos — kaip
dulkės. Linksmas žingsniuoju
namo, tyčia dar pusę kvartalo
toliau apsukdamas. Suspėsiu
grįžti. Kas tenai manęs laukia?
Net nei šuns, nei katės neturiu.
Niekas. Tuščiat neaptvarkyta
troba, nepašildyta kava. Pats
visa padarysiu. O skubėti netu
riu kur nei ko. Ir, tikriausiai,
niekas manęs nesutrukdys, kai
jau ir duktė primiršta aplanky
ti. Retai kas man paskambina,
retai ir laišką iš kur begaunu.
Tik sąskaitos, mokesčiai, tik
reklamų popiergaliai. Apsilei
dau, seniai berašiau ir į Lietu
vą. Onutė parašydavo, nors
siuntiniams vis nebūdavo pini
gų nei laiko. O gal kokį siunti
nį ir sukrausiu, kai dabar pen
sininko laikas nematuojamas;
gal mažiau rūkysiu ar ką, prisi
minsiu, kaip žmona taupė, ir
liks tam siuntiniui. . .
Grįžęs prie savų durų paste
bėjau, kad jau ir mūsų nanas
dažytinas ir laipteliai nukryįę.
Nebėra kas paragina, reiks jačiam save pasiraginti. Jei kala
Tadas. . . Negi vėl svaičiosii?
Iš kur tas Tadas mintyse vaicfenasi, jei virš pusmečio iš jo regirdėjau — nei skambina, n>i
parašo. Ir ko jam? Turi savis
reikalus, savus darbus (jei kolį
turi?). . .
Kai lauke taip švaru po lit
taus, sugalvoju, kad man bus i
trobos viduje daug lengviai
kvėpuoti, daug jaukiau ir links

miau, jei visus kampus apvaly
siu'
(Ona vis" kalbėdavo, kad aš
prie tinginio. . .)
Kodėl aš' dabar prieš tave,
Onute? — Mintimis. — Neži
nau. Nesu, teisybė, prieš tave.
Noriu tik lyg ir pasitempti, lyg
kam įtikti, nežinau — tau ar
sau pačiam?.
Ir įninku tvarkytis. Brolau,
kaip mano apsileista! Pilni kam
pai dulkių, virtuvėj — voratink
lis nusidriekęs, grindys — ne
bepažįstu kokios spalvos, prau
sykla — papilkėjusi, primėtyta
neskalbtų baltinių. . .
(Kodėl manydavau, kad tik
mūsų vaikai netvarkingi?)..
A, čia turiu progos atsiminti
amžiną atilsį žmonelės dorybes!
Kaip ji greitai apsisukdavo,
kaip jos rankelės mokėdavo
brūkštelt, kad beregint netvar
ka ir nešvara pranykdavo. Aš
tada išslinkdavau į lauką žolės
palaistyt, garažo durų pataisyt
ar kitokio vyriško darbelio pra
simanyt. Ir būdavo malonu su
grįžt į švarią trobą, kopūstams
kvepiant ar jau ant stalo keps
niui garuojant.
Tada aš nežinojau, kas yra
skalbimas, šaldytuvo valymas/
grindų šveitimas. . . Ir nenorė
jau žinoti. Namai buvo jaukūs
Onutės priežiūroje.
Ir pradedu švaistytis su sku
duru, braukti, trinti, mirkyti ir
sausinti. Valau, tik valau. Vie
ną kampą, kitą; muiliną vande
nį išnaudoju, vėl prisipilu. Vis
apie žmoną padūmodamas, vai
kų čia buvimą prisimindamas.
Nė nepamačiau, kaip visus na
mus apėjau, kaip švara grįžta į
mano, pensininko, butą.
Dukters pėdsakų nebelabai
randu (viską ji išsinešė, iki ma
žiausio žaisliuko, iki skudurė
liu). O sūnaus — tebėra, čia jo
lentynoj dėžutė su pieštukais,
kitoj — knygos; švarkelis palik
tas, kepurė. Stalčiuje net balti
nių krūvą užtikau; gal sau ko
kius marškinius užsivilksiu. Ne
kad man stigtų — jį prisimin
siu.
Nebesižvalgau į langus, lyja
ar ne, o tik duoduosi po namus,
tik puolu iš kampo į kampą, tik
braukiu su šluota, su šepečiu,
su skuduru, valau — šlapiu, tri
nu — sausu, dulkinu kilimėlius,
nešu į lauką vėdinti savo dūmų
kvapų prisigėrusius viršutinius,
priplėkusius apatinius, indus
suploviau (gal dviejų dienų), at
mirkiau aną dieną pridegintą
puodą. . .
Ir pavalgyt užmiršau. Ne, al
kanas nesijaučiu. Besidarbuo-

atsiminimus, pavadintus “Mittelbergheime” (vertė T. Venclo USA. Metinė prenumerata —
$15, vienas numeris — $2.50.
va). Kai pasižiūri, pasklaidai
J. Narūne
puslapius, trenkia mintis: ne,

jant anos mintys kažkur nutolo,
lyg su perkūnija nudundėjo.
Laiškas — dėžutėje, gal> jau
paštininkas ir išėmė, jau keliau
ja. . .
Vistiek. Padariau, kaip pada
riau. Tebūnie. Nebesibūkštauju, ką dukteriai pasakysiu; o
gal nieko nesakysiu. Numirsiu,
tada atras, sužinos. Bet sūnus
tegul sužino dabar. Žinojo apie
aną testamentą (mūsų abiejų,
nors motinos diktuotą), tegu ži
no ir apie šį. Iš anksto, man dar
nenumirus.
Ir nejučia imu vėl dvejoti.
Nesigailiu, o tik abejoju ar
gaus. Seniai iš Tado begirdėjau.
Gal kur išsikėlė, adresas pasi
keitė? Bet tada mano laiškas su-,
grįžtų; visgi dar pasauly —
tvarka.
r
“Kad tu niekuo ir nesirūpi
ni!” -—sakydavo man Onutė.
Ji manęs tikrai nepažino. Kur
nesirūpinsi! Kur neišgyvensi!
Tik aš tiek neparodydavau, nu
modavau ranka. Ramindavau
ją, stabdydavau. Kad nesisielo
tų dėl nesėkmių, dėl vaikų klai
dų, dėl Lietuvos. Viskas bus
Apvaizdos sutvarkyta. Gyvenki
me tik sąžiningai, darbščiai, o
visa kita ne nuo mūsų priklau
so. Stabdydavau jos pykčių aud
ras, kurios ją pačią iškankinda
vo. Mėgindavau jai ko ir nepa
sakyti, kad mažiau būtų susijau
dinimo. Stabdydavau (širdžiai
dunksint) ir save, ramindavausi: Apvaizda pasirūpins.
Apsitvarkęs atsisėdau ant so
fos su lietuvišku laikraščiu ran
koje. Atsisėdau ir susimąsčiau:
taip, daug kas ne mūsų valioje.
Viskuo Apvaizda pasirūpinda
vo, ir ateityje pasirūpins. Tik
— ramybės. . .
Trinktelėjo kas už durų: tai
mūsų laiškininkas. A, tikriau
siai, nieko nėra! Gal kokia są
skaita, reklama, kokios prekės
pasiūlymas. O gal naujas laik
raštis? Palauks. Akį užkliuvo
lietuviška žinutė iš Čikagos. Už
siguliau ant paskutinio pusla
pio. užsiskaičiau. Tada suskam
bėjo telefonas: nelabai norom
ir priėiau.
Taip sau. kasdieniškas pasi
kalbėjimas. Duktė nieko įdo
mesnio nebepasako. Kaip tau?
Atvažiuosi? Ne. Vyras dirba
antvalandžius. mažoji sirguliuo
ja. . . Aš jai lietuviškai.- ji —
angliškai. Ar nebemoki? Daddv!
Pasako vieną ar du žodžius ir
vėl burbuliuoja angliškai. Tiek
to džiaugsmo iš jos paskambinimo. . .
Paskui nuėjau gamintis val
gio. Viriau, viriau, išėjo nei

sriuba, nei košė; bet kai gerai
užsnirginau, skanu.
Privalgiau, nubraukiau pra
kaitą ir tada prisiminiau, kad
laiškininkas man kažka įmetė.
Jau ir pavakariai dūluoja; iš
sigiedrijo. bet pamažu temsta,
langai pilkėja. Žvilgančios me
džių šakos nustojo suptis —
bus tylus, be vėjo vakaras. Gal
televizijos pasižiūrėsiu. . .
Atidarau pašto dėžutės dure
les iš vidaus. Laikraštis, rekla
minis atvirukas, mėlynas vo
kas. . .
Mėlynas didelis vokas? Iš ko
gi? Pavarčiau, pakilojau. Leng
vas. “American Airlines”. Ko
iš manęs nori tos “airlines”?
Negaliu suprasti. A. gal rekla
muoja kokią kelionę! Na, ir pataikė — man, kuris niekur ne’keliauju ir pajudėti neketinu.
Atidarau. Mėlyname voke —
didelis plono popieriaus lapas.
Skaitau nieko nesuprantu, bet
viršutiniame kampelyje paste
biu smulkiai įrašyta. . . Lietu-viškai, Tado rašysena. . .
“Skrendu trumpam į Vilnių,
dėdės adresą žinau, — Tadas”.
Ir susivokiau, kad čia apdrauda. Nemaža, keliasdešimt tūks-,
tančių dolerių. . .
“Nereikia, nereikia. . -.” —
pradedu šnibždėt su baime, pas
kui — su Dievo vardu, lyg mal
dą. . . Nepajuntu, kaip man, se
niui pensininkui, laša per smak
rą ašara.
“Nereikia. . .”
Atsisėdu ant sofos, dreban
čiom rankom laikau mėlyną vo
ką ir ploną popieriaus lapą, ku
riame įrašyta mano vardas ir
pavardė. Ant voko irgi mano
vardas, adresas. . . Nereikia. . .
Bet žodžių, Tado ranka rašy
tų. labai reikėjo. . .
Kiek laiko taip sėdėjau? Už
snūdau ar apsilpau? Nežinau.
Tik vakare, sutemus, išėjau i
savo kiemelį ir ilgai žiūrėjau i
dangų, dar vis apsidriekusį de
besimis. Akimis susiradau tarp
debesų vienintelę žvaigždutę ir
spoksojau į ją, tartum į kokį lai
mės žiburį, tartum i paskutinę
mano gyvenimo vilti.
O, Dangau! Laikyk sveiką ma
no Tadą, grąžink sveiką. Dar
viltis neužgesus. . .
Reikia dar veikt, kalbėt, sap
nuot, laukt, tikėtis, vėl kalbėt,
rašyt. . . Ne vien Apvaizdos
lemtim pasikliauti. . .
Tai jis į Vilnių, į Lietuvą, ir
dėdės adresą susirado. . . Ar aš
ko nežinojau, nenujaučiau? . . .
O kai sugrįš, gaus mano laiš
ką.
(Pabaiga)

Tėviškės Žiburiai

Pirmoji klajūno knyga
Algimanto Mackaus Knygų
Leidimo Fondas neseniai išlei
do Napoleono-Aleksandro Dič
petrio pirmąją beletristikos
knygą “Trys dienos pasauly”.
Knygos autorius nėra visai ne
girdėtas. Jo kūrybos fragmentų
i buvo spausdinta “Antroje Pra
dalgėje”, “Europos Lietuvyje”,
“Lietuvių Dienose”, “Metme
nyse". Jis ir pats apie savo kla
joklio gyvenimą yra kiek pasi
sakęs spaudoje. Kiek išsamesnė
jo biografija yra paskelbta
“Akiračių” 1980 m. spalio nu
meryje.
N. A. Dičpetris yra 1968 m.
Anglijos Bradforde mirusio po
eto Aleksandro Dičpetrio sū
nus. Gimė jis 1933 m. Kaune.
Mokytis pradėjo Eržvilke, kur
tėvas buvo progimnazijos direk
toriumi. Ten pradėjo lankyti vi
durinę mokyklą. 1944 m. su tė
vais pasitraukęs į Vokietiją,
gimnaziją lankė Blomberge.
Emigravęs su tėvais j Angliją,
buvo dar atvykęs mokytis į Va
sario 16 gimnaziją, bet kaip
pats prisipažįsta, mokslas nela
bai lindo Į galvą. Taip ir liko
augštesnio mokslo nebaigęs, bet
už tai išėjo sudėtingą, audringą
klajūno gyvenimo mokyklą.
Nuo 1953 m. šešerius metus
plaukiojo ir dirbo prekiniuose
laivuose, Įsigydamas dyzelinių
motorų mechaniko specialybę.
Grįžęs į Bradfordą, mėgino
verstis skulptoriaus menu — su
įvairiais drožiniais dalyvavo
parodose. Deja, jo dirbtuvę su
naikino užplūdę hipiai. Tada
persikėlė į Jersey salą pietinėje
Anglijoje. Ten buvę laimingiau
si metai (1962-64). Pagaliau per
Kanadą atvyko į Ameriką. Gy
vena Floridoje, dirba pieninėje
mašinų taisytoju, gyvena pas
uošvę, augina tris vaikus.
Bet ir po tokių išgyvenimų
N. A. Dičpetris tebėra “nesu
tupėtas viščiukas”. Jis pats
ąpie save sako: “Esu poliglotas,
estofilas, sofistas, ‘Florida Dai
ry’ pastumdėlis, tėvynės ir D.
Britanijos pilietis, girtuoklis,
riešutu, traiškytojas, rūkorius,
gitaristas. . . nepakinkomas ark
lys, negru draugas, jūreivis,
dviratininkas, barzdukas, skulp
torius. spyglys patogiųjų šo
ne. . .” Ir jo raštuose atsispindi
tie dygūs išpažintiniai bruožai.
Jų turinyje, autoriaus galvose
noje, gausiame filosofavime
jaučiama pasimetusių jaunų
žmonių būsena, esamo pasaulio
ir gyvenimo formų neigimas,
noras surasti kažką naujo, nepa
prasto, beveik stebuklingo.
Debiutinėje knygoje yra 12
nevienodo ilgio beletristinių ga
balų. Trumpesnieji gabalai,
kaip Te, Aleliuja, Aš noriu gy
vent, Ecce ego, Tik žodžiai, tėra
be fabulos, groteskiniu stiliumi
parašyti monologai.' Šiokią to
kią fabulą turi Sunkios pupos,
Kaimynai ir kiti, Galvų me
džioklė, Ko tamsta jieškai, Trys
dienos pasauly, Daiktas.
Sudėtingesnis kūrinys yra
Legenda apie žmogų. Groteski
niais ir surrealistiniais vaizdais
autorius čia perbėga įvairius ci
vilizacijos tarpsnius nuo lauki
nio žmogaus, gyvenusio miškuo
se, per aukso kasyklas, naikini
mo karus, miestų civilizaciją,
net iki kūrybinių polėkių. Žmo
gus gyvena ir kažko įieško, il
gisi, bet tikro egzistencijos tiks
lo nemato ir neranda. Jieškojimas baigiasi mirtimi nuo teroristės rankos.
Ir kitų kūrinių jieškojimai
neveda į jokį prasmingą atradi
mą. Autorius ^nėra visiškas pe

simistas, sakosi kovojąs prieš
tamsą, bet tikros šviesos spindu
lių jo kūriniuose yra nedaug.
Beveik realistinio stiliaus
yra ištraukos iš jūreivio dieno
raščio. Čia įpinama ir gaivališ
ka romantinė meilė netikėtai
laive atsiradusiai gražiai mer
gaitei, “kajučių berniukui”.
Dėlto kaikurios dienoraščio
vietos turi net lyrinį atspalvį.
Iš viso dienoraščio lapai yra
konkretesni už kitus knygos pa
sakojimus.
N. A. Dičpetris priklauso tai
vidurinei kartai, kuri iš Lietu
vos į tremtį išsinešė gana turtin
gą lietuvių kalbą. Dėlto ir de
biutinės knygos kalba gana žo
dinga, sintaksė laisvai valdoma,
minčiai išreikšti nepritrūksta
vaizdų ir originalių posakių.
Tik skyryba gerokai šlubuoja.
Autorius pats pasisako Įžangi
nėje knygos apybraižoje, kad
žodžiai yra “paskutinis ir vie
nintelis turtas”, kurio nei plė
šikai gali pagrobti, nei muiti
ninkai atimti — jis esąs žodnešys.
Nors autorius, rodos, pakan
kamai moka lietuvių kalbą, bet
visdėlto pasitaiko -kalbos ir min
ties džiunglių, štai keli sunkiai
suprantamų vietų pavyzdžiai:
“Bet mano neapčiuopiamoji at
mintis, tartum žodžiai būtų sun
kūs kūjai, suskyla, sutrupa į
gęstančių žarijų žvyrą. Aš kren
tu į nežinomų didvyrių griaučių
miltais, kaip dulkėm, apibertą
žemę ir ieškau. Nesuprantama
visata nešasi trupinius priešin
gomis nuo manęs kryptimis. Aš
išlei.džiu nagus, ir mano burnoj
išsirikiuoja iltys”. . . “Paskuti
nė žvakė yra tik bepavidalis at
slūgstantis sutinimas, ir nesu
stabdomas tamsos krioklys ro
poja iš visų pajusti} pusių į vie
tą, kurią aš pasirinkau Įamžint.
Bet prie paklydėlio spalvų švie
sos aš pastebiu savo užriestus
kojų pirštus” (42-43 p.). “. . . aš
negaliu Įžiūrėt savęs, kuomet
nachališki inkarai plėšo tra
pius asmenybės sluoksnius, kuo
met šaltiniai nenusineša ma
nęs” (47 p.). “Dvikojė tvirtovė
ir mažutis fantastiškas dievas,
mano gėlių kvapas nugali aklai

išsišakojiisį gyvenimą ir šis įau
ga į žemę, o žemė dvelkia nesvarba” (115 p.). “Kai diena pa
togiai susiraitė ir nutūpė tarp
jų, ant medinių paaukštinimų
vėl atsistojo dvikojai žodynai.
Vėl su pirma šviesa jų pažadų
ir raginimu žodžiai skriejo nuo
žmogiško lizdo iki žmogiško liz
do. Bet diena buvo apsiniaukus
ir Į krantą bėgančios žalios vil
nys budino nepatenki” (116 p.).
N . A. Dičpetrio minties labi
rintus nelengva suprasti, net su
Ariadnos siūlu klaidu iš jų iš
eiti Į dienos šviesą ir minties
a:škumą. Sugretinimai dažniau
siai yra prieštaraują vienas ki
tam. Dėstymuose trūksta logi
nio nuoseklumo. Tarp tikrovės
vaizdų įpinami surrealistiniai
prasimanymai. Laki fantazija
švaistosi paradoksais ir dide
liais peršokimais. Net ir tie kū
riniai, kurie turi šiokią tokia
fabulą, skaitytoją veda labai
vingiuotais, klaidžiais takais.
Nors ir daug filosofuojama, ta
čiau daugumos kūrinių turinys
yra nereikšmingas. Daugybė as
meninių sv.aičiojimų dvelkia
hermetiškumu, siauru išgyveni
mų registravimu ir komentavi
mu, neturinčiu visuotinumo
reikšmės. Tie svaičiojimai sti
listiniu atžvilgiu kiek panašūs į
I. Mero “Striptyzo” svaičioji
mus. Bet tai tik atsitiktinis pa
našumas, ne giminystė. Dėlto ši
debiutinė knyga daug paguodos
lietuvių išeivijos literatūrai ne
teikia.
Tačiau reikia pripažinti, kad
N. A. Dičpetris turi įgimtą ra
šytojo talentą, turi lakią fanta
ziją ir gerai moka lietuvių kal
bą. Jeigu jis pajėgs išsivaduoti
iš tų siurrealistinių svaičiojimų
ir imsis konkretaus žmonių gy
venimo temos, yra vilties, kad
iš šio autoriaus plunksnos gims
vertas dėmesio kūrinys.
Napoleonas Aleksandras Dičpet
ris, TRYS DIENOS PASAULY.
Knygos apipavidalinimas — dail.
Vytauto O. Virkau. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo
Fondas. Atspaude M. Morkūno
spaustuvė. Čikaga 1980. m., 180
psl. Kaina — S8.

Kur dingo recenzijos?
Lietuvoje būdavo įdomu ne
tik nueiti Į operą ar dramą, bet
ir po to skaityti kritikų atsilie
pimus apie matytą spektakli.
Dabar recenzijos beveik nieka
da nebepasirodo, neskaitant
vieno kito straipsnio su kritiš
komis pastabomis. Suprantame
kad yra neįmanoma recenzuoti
kiekvieną koncertą ar kitą pa
našų renginį, kurių Toronte yra
nemažai. Tačiau apie rečiau at
vykstančius solistus, chorus, an
samblius, dramos teatrus tikrai
būtų malonu “Tėviškės Žibu
riuose” matyti reikiamo lygio
recenziją. Pvz. kad ir muzikai.
Jų turime užtenkamai. Nieko
nesakau apie St. Gailevičių, ku
ris jau su kaupu yra atidavęs
savo duoklę lietuviškajam muzi
kos pasauliui. Jų turime ne tik
jaunojoje, bet ir vidurinėje kar
toje.
Kartais susimąstau: ar to vi
so priežastis yra ta. kad laikraš
čiai nepajėgia mokėti honorarų?
Kas gi atlygina skautų, ateiti
ninku ir kitų jaunimo organiza
cijų vadovams, kurie savo atos
togas praleidžia plušdami sto
vyklose? Kas atlygina šeiminin
kėms, prakaituojančioms virtu
vėse, kad mes galėtume tam tik
romis progomis gardžiai užkan-

džiauti? Kas atlygina vadovams,
dirbantiems su mėgėjų teatrais,
chorais, ansambliais, šokėjais ir
t. t.? Pagaliau tam tikrą dalį
mūsų laikraščiu užpildo neap
mokami mėgėjai koresponden
tai. Jei jie būtu pajėgūs rašyti
recenzijas, tai jų tikrai netrūk
tų. Bet recenzija turi būti rašo
ma profesijonalo muziko, kad ji
turėtu svaresnę reikšmę. Turė
tų būti ne tik įdomu ją skaityti,
bet ir recenzuojami programos
atlikėjai galėtų šiuo tuo save
praturtinti ir savo būsimus kon
certus ar spektaklius patobulin
ti.
Kažkaip į akis krinta vienas
išeivijos menininkų bruožas:
mėgėjai lietuviškam reikalui
skiria daugiau pasišventimo ne
gu profesijonalai, neskaitant
vienos kitos gražios išimties. O.
atrodo, turėtų kiekvienas lietu
vis, mėgėjas ar profesijonalas.
jausti pareigą po plytelę įnešti
lietuviškos aplinkos išeivijoje
statybai, belaukdamas už tai jo
kio atlyginimo.
Nustebęs
• Esame didingos istorijos tauta
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Kra
žiaisDR. J. GIRNIUS

Dievo Motinos Nuolatinės .Pagalbos lietuvių parapijos knygynas Klevelande. Specialias spintas suprojektavo
archit. E. Kersnauskas (kairėje), knygyno vedėjas — J. Žilionis (dešinėje)
Nuotr. V. Bacevičiaus
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Napoleono-Alekspndro Dičpetrio literatūrinis debiutas
PR. NAUJOKAITIS

•

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NAS Adelaidėje praturtino Lietuvių
Katalikų Centre 1980 m. gruodžio
26 d. įvykęs literatūros ir dainos va
karas, suorganizuotas Prano Pusdešrio. Savo novelę “Gyvenimo laiptuo
se" skaitė Bronė Mockūnienė, ryšio
problemas liečiantį feljetoną — Vik
toras Baltutis. Poezijai atstovavo tė
vynės ilgesį gvildenęs Juozas Mikštas, jaunystę, draugystę ir vaikys
tę prisiminantis Vincas Kazokas, bui
ties problemas aptarianti Lydija Šim
kutė. Almis Jūragis, svečias iš Sydnėjaus, buvo atsivežęs poezijos cik
lą “Saukiu aš ilgesiu tėvynę”. Dėl
ligos negalėjusią dalyvauti Mariją
Malakūnienę pakeitė Emilija Žilie
nė, atlikusi išraiškos šokį kunigaikš
čio Vytauto Didžiojo atminimui. Dai
nomis programon įsijungė sol. Jur
gis Rūbas, Adelaidės moterų kvar
tetas, kurį sudaro: Angelė Urnevičienė, Saulutė Pusdešrienė, Birutė
Budrienė ir Agota Kaminskienė. Va
karas užbaigtas dviejų solistų duetu
— Genovaitės Vasiliauskienės ir Jur
gio Rūbo. Padėkos žodžiu jį užsklen
dė vysk. V. Brizgys, svečias iš Či
kagos.

Dail. ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS gobelenas “Trilijų augštumos”, at
spausdintas F. P. Thomsono veikale “Tapestry — Mirror of History” Britanijoj

Rytas Babickas - laureatas
AURELIJA BALASAITIENĖ
Klevelando Lietuvių Namai,
prieš ketvertą metų įsteigę visuomeninę-kultūrinę
premiją
iškiliems Ohio lietuviams pa
gerbti ir jų nuopelnams žymėti,
1980 m. tą premiją paskyrė Ry
tui Babickui už jo nuopelnus
muzikos ir sporto srityse. Per
nai, atšventęs savo 50-ąjį gimta
dienį, laureatas su humoru pa
sakojo savo biografijos nuotru
pas iškilmingo premijos įteiki
mo banketo metu sausio 10 d.
vakare.
Didžiojoje saloje susirinko
gausūs Ryto bičiuliai, gerbėjai
ir bendradarbiai. Banketo pro
gramai su skoniu ir sąmojumi
vadovavo Juozas Stempužis,
“Tėvynės garsų” radijo progra
mos vedėjas ir vienas iš Lietu
vių Namų direktorių. Suglaus
tai ir įdomiai jis išryškino gy
venime dvi charakteringas lau
reato veiklos plotmes — sportą
ir rrtuziką.
Dar Lietuvoje gyvendamas,
ankstyvos vaikystės dienomis
Rytas ėmė pianino pamokas ir
savo susidomėjimo muzika ne
apleido nei‘ Vokietijos stovyklo
se, nei atvykęs į Ameriką. Savo
muzikinę karjerą pradėjęs su
Balio Pakšto orkestru Bostone,
jis su tuo orkestru persikėlė Či
kagon, kur pradėjo studijuoti ir
1955 m. baigė Illinojaus univer
sitetą elektros inžinieriaus dip
lomu.
Gavęs geriausią darbo pasiū
lymą iš Klevelando elektros
bendrovės, Rytas Babickas atsi
kėlė į Klevelandą. Čia jis įstojo
į garsųjį “Žaibo” sporto klubą,
kuriame treniravo tinklinio mo
terų ir vyrų komandas, iškelda
mas jas į. augštos klasės vienetų
grupę. Moterų tinklinio koman
da pateko į Ohio valstijos de
šimties geriausių komandų gru
pę. Ji per 20 metų laikotarpį
net 15 kdrtų laimėjo pirmą vie
tą, o keturių valstijų komandų
grupėje per 12 metų nepralai
mėjo nė vienų žaidynių. Jo tre
niruojama vyrų komanda lai
mėjo 60 rungtynių iš eilės.
Rytas Babickas įstojo ir į
Čiurlionio ansamblį. Tapo jo
chormeisteriu ir tas pareigas ei
na >26 metus iki šios dienos.
1959 m. jis įsteigė populiarųjį
vyrų oktetą, su kuriuo nukelia
vo per 1.5 milijono mylių, davė
201 koncertą, išleido tris plokš
teles, praleido arti 5000 valan
dų repeticijose. . . 1979 m. jis
atsteigė šv. Jurgio parapijos
chorą, su kuriuo paruošė turtin
gą religinės muzikos repertua
rą, š.m. sausio 6 d. vakarą tu
rėjo garbę dalyvauti naujo Kle
velando vyskupo J. E. Antano
Pillos įvedybų vakare miesto ro
tušėje.
1970 m. Rytas Babickas vedė
Aušrą Barzdukaitę, kuri visose
jo gyvenimo kūrybinėse srityse
yra ištikima palydovė ir įkvėpė
ja. Aušra dainuoja chore ir yra
viena geriausių moterų sporti
ninkių, priklausanti moterų
tinklinio komandai.

Pokylio metu laureatą svei
kino Lietuvių Namų direkto
rius Zenonas Dųčmanas. Rai
mundas Kudukis laureatą pri
statė kaip premijos laimėtoją ir
savo artimą bičiulį. Čiurlionio
ansamblio vardu laureatą ir
koncertmeisterį sveikino an
samblio pirm. Vladas Plečkai
tis, LB Klevelando apylinkės
pirm. Jurgis Malskis, Šv. Jur
gio parapijos komiteto pirm.
Pranas Razgaitis ir “Nerijos”
vardu Rita Kliorienė. Algirdas
Bielskus, “Žaibo” klubo vetera
nas ir Klevelando sportininkų
organizatorius. Rytą Babicką
pagerbė kolegišku žodžiu. Į pa
baigą vyrų okteto vardu savo
vadovą sveikino Vladas Žiedonis, prašydamas “pakelti atlygi
nimus bent dvigubai”. Į tai Ba
bickas atsakė, kad vietoje buvu
sio vieno nulio jis mielai pakei
siąs atlyginimą iki dviejų. . .
Oktetas laureatą pagerbė ir
svečius maloniai nuteikė kelio
mis šauniomis dainomis, kurių
didžiausią pasisekimą turėjo
“Žemaičio daina”, net ir Winnipego Folkloramoje sulaukusi
nepaprasto entuziazmo iš sve
timtaučių publikos.
• Laureatas buvo pagerbtas
“Ilgiausių metų” , daina ir ilgo
mis ovacijomis.
Klevelando lietuviai didžiuo
jasi tuo faktu, kad Lietuvių Na
mai savo premijos paskyrimu
pagerbė darbštų, talentingą,
kuklų ir daugeliu talentų pasi
žymintį lietuvį, kurio darbo vai
siais džiaugiasi tūkstančiai mū
sų tautiečių. Tarp dainos ir
sporto, tarp pramoginės muzi
kos ir graudžios liaudies dainos
Ryto Babicko gyvenimas, kaip
ta jautrioji smuiko styga, vib
ruoja plačia ir turtinga lietuviš
kos dvasios skale.
• Namai be lietuviškos spaudos
— pilis be tautinės šviesos

J. R. SIMANAVIČIUS, lietuviškos
radijo programos “Tėvynės prisimi
nimai” Toronte vedėjas, kalba šios
programos trisdešimtmečio minėjime
Nuotr. B. Tarvydo

SU RAŠYTOJU MARIUM KATI
LIŠKIU, mirusiu 1980 m. gruodžio
17 d. Lemonte, Čikagos lietuviai atsi
sveikino gruodžio 19 d. vakarą Gerharzo laidotuvių namų koplyčioje.
JAV LB vidurio vakarų apygardos
pirm. K. Laukaitis uždegė velionies
sesers iš Lietuvos atsiųstą žvakę, pa
gamintą iš bičių sunešto vaško. K.
Laukaitis taipgi tarė žodį Lietuvių
Bendruomenės vardu, primindamas,
kad velionis su savo šeima buvo uo
lus jos narys. “Santaros-Šviesos” var
du kalbėjo dail. A. Kurauskas, pri
simindamas asmeninius ryšius su M.
Katiliškiu bendruose gyvenimo vin
giuose, Lemonto BALFo skyriaus
vardu — D. Misiulis, paliesdamas
velionies veiklą šioje vieningoje lie
tuvių kolonijoje. Paskutinis prabilo
poetas K. Bradūnas, mirties dieną
sukūręs M. Katiliškiui dedikuotą ei
lėraštį. Gruodžio 20 d. velionies kars
tas buvo atvežtas į šv. Alfonso šven
tovę, kur Mišias laikė ir pamokslą'
pasakė lietuvių jėzuitų provincijolas
kun. L. Zarembą. Minia žmonių M.
Katiliškį palydėjo į Tautines Lietu
vių Kapines Čikagoje.
INŽ. JUOZAS DANYS yra pa
kviestas skaityti paskaitas apie lai
vininkystę upėse žiemos metu Wis
consin -universitete, Madison, Wise.,
specialiuose kursuose vasario 11-12
d.d. Kursuose nagrinėjamos inžine
rinės priemonės kontroliuoti žalin
gam ledo veikimui į upių ir ežerų
įrengimus. J. Danys yra skaitęs šios
srities paskaitų visoje eilėje tarp
tautinių konferencijų ir parašęs per
20 studijų.
ALGIMANTO KEZIO, SJ, NUO
TRAUKŲ PARODA sausio 5-24 d.d.
buvo surengta Čikagos centre, lietu
vių įsteigtoje “Galerijoje”, 744 North
Wells St.
DAIL. ANASTAZIJOS TAMOŠAI
TIENĖS gobelenas atspausdintas F.
P. Thomsono veikale “Tapestry —
Mirror of History”, išleistame 1980
m. Britanijoje. Veikale paveikslais
ir aprašymais atvaizduojama kilimų
istorija nuo seniausių laikų iki šių
dienų. Daugelis paveikslų yra spal
voti. A. Tamošaitienės gobelenas
"Trillium Hills” yra spalvotai at
spaustas pep visą knygos lapą. Pažy
mėtina, kad iš Kanados yra atspausti
tik trys kilimai. Tekste yra kilimo
aprašymas ir biografinės žinios. Taip
pat paminėta, kad Antanas Tamošai
tis yra dailininkas, kilimų projektuo
tojas ir kad jo sukurtus kilimus liau
dies stiliuje “Pavasaris”, “Sodinin
kystė”, “Uolynai” ir “Saulėlydis" iš
audė Tamošaitienė. Pažymėta, kad
vienas jo sukurtų kilimų yra Montrealio rotušėje.
LB NIUJORKO APYGARDOS
VALDYBA Kultūros židinyje kas
met Vasario 16 proga surengdavo
Niujorke bei jo apylinkėse gyvenan
čių lietuvių dailininkų darbų parodą,
sutelkdama , daug premijų geriau
sioms darbams, šiemetinė paroda,
jau XII-ji iš eilės, buvo numatyta
vasario 7-8 d.d., bet ji yra atšauk
ta dėl susidariusių naujų techniškų
kliūčių. Ji bus surengta sekančiais
metais.
LOS ANGELES LIETUVIŲ FRON
TO BIČIULIAI metams užbaigti su
rengia tradiciniu tapusį literatūros
vakarą. Paskutinysis įvyko 1980 m.
gruodžio 6 d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Į šį renginį buvo pakvies
ti trys svečiai — rašytojas Vytautas
Volertas, smuikininkas Izidorius Vasyliūnas ir jo sūnus pianistas bei
vargonininkas Vytenis, kuris taipgi
yra geofizikos specialistas, turintis
daktaro laipsnį. Su V. Volertu bei
jo kūryba dalyvius supažindino Jur
gis Gliaudą, su Izidorium ir Vyte
niu Vasyliūnais — Giedra Gudaus
kienė. V. Volertas skaitė ištraukas
iš savo romano “Greitkelis” bei kitų
beletristinių kūrinių, Pranas Visvy
das — tris savo eilėraščius, Alė Rū
ta — apsilankyme užfiksuotus vaiz
dus “Vilnius pro liūdesį”, Bernar
das Brazdžionis — savo eilėraščius.
Izidorius ir Vytenis Vasyliūnai įsi
jungė smuikui bei fortepijonui skir
tomis klasikinių kompozitorių sona
tomis, neužmiršę įtraukti ir Jurgio
Gaižausko “Sonatos nr. 2”. Rengėjų
vardu programos atlikėjams ir šio
jau 15-to literatūros vakaro daly
viams padėkojo Algis Raulinaitis.

TARPRESPUBLIKINIAME MUZI
KANTŲ KONKURSE Minske varžė
si 116 jaunųjų atlikėjų iš Gudijos,
Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Molda
vijos. Dainininkų grupėje I vietą lai
mėjo Vilniaus operos sol. Arvydas
Markauskas ir Gudijos konservato
rijos studentė Natalija Rudniova,
violončelistų grupėje — konservato
rijos studentė Dina Uozuolinia iš Ry
gos ir Rimantas Armonas iš Vilniaus.
Aštri buvo smuikininkų kova, pasi
baigusi net trimis pirmųjų vietų lai
mėtojais. Jos teko — Gudijos kon
servatorijos dėstytojui Vladimirui
Kločkai, Vilniaus konservatorijos
ketvirtakursiui Algirdui Paukštei ir
IV kurso studentei Astridai Steinatei iš Rygos. Geriausiu pianistu buvo
pripažintas talinietis Laurius Viajnma, aštuoniolikmetis Estijos konser
vatorijos auklėtinis, dalyvavęs P.
-Čaikovskio “Pirmojo koncerto for
tepijonui ir orkestrui” atlikime.
PIRMĄJĮ SAVO KŪRINIŲ KON
KURSĄ Lietuvos Kompozitorių Są
jungos Kauno skyriaus salėje suren
gė jaunas kaunietis kompoz. Vidman
tas Bartulis, prof. E. Balsio kompo
zicijos klasę Vilniaus konservatori
joje baigęs tik pernai pavasarį. Jo
pagrindinis kūrinys “Simfonija” bu
vo įrašyta magnetofono juoston. “De
vynis ankstyvojo rudens akimirks
nius” atliko pianistas R. Jagminas,
kitus kūrinius — kamerinis Lietu
vos Kompozitorių Sąjungos ansamb
lis, vadovaujamas violončelisto I.
Kučinsko. Skausminga širdgėla bei
švelnia lyrika pasižymėjo “Gedulin
ga muzika”, Rytų meno įtaką atspin
dėjo ciklas “Du klausimai laukinės
slyvos medžiui’. Spalvingas buvo
kompoz. A. Martinaičiui dedikuotas
dviejų dalių kūrinys “Paskutiniųjų
giesmės”.
VILNIAUS DRAMOS TEATRAS
sausio 2 d. mažuosius žiūrovus pa
kvietė į jiem skirta premjerinį spek
taklį “Liudvikas Keturioliktasis”.
Jam buvo panaudoti švedų rašytojo
J. Eckholmo pasakos motyvai apie
mokytis nenorėjusį lapiuką. Pjesės
tekstą paruošė pati rež. I. Bučienė
su V. Mikailioniu. Scenovaizdžius su
kūrė dail. F. Linčiūtė, muziką —
kompoz. M. Urbaitis. Vaidmenis at
liko teatro aktoriai ir Vilniaus kon
servatorijos studentai.
V. PRUDNIKOVAS, Vilniaus ope
ros teatro bosas, dalyvaus kovo mė
nesį Graikijoje įvyksiančiame žymio
sios solistės Maria Callas vardo jau
nųjų dainininkų konkurse. Maskvoje
įvykusioje atrankoje dalyvavo 32
kandidatai, išrinkti buvo du.
PROFESINIS LIETUVOS OPEROS
TEATRAS savo darbą pradėjo Kau
ne 1920 m. gruodžio 31 d. G. Verdi
operos “Traviata” spektakliu. Režisoriaus pareigos teko K. Glinskiui, diri
gento — J. Tallat-Kelpšai, chor
meisterio— J. Starkai. Alfredo vaid
menį atliko K. Petrauskas, Violetos
— A. Galaunienė, žermono — A.
Sodeika, kitus vaidmenis — V. Podėnaitė, J. Vencevičaitė, J. Bieliūnas,
P. Oleka ir V. Marcinkus. “Travia
tos” spektakliai tapo tradiciniu N.
Metų sutikimu. Teatro šešiasdešimt
metis buvo paminėtas Vilniuje 1980
m. sausio 31 d. ketvirtuoju “Tra
viatos” pastatymu, pritaikytu naujų
jų Vilniaus operos ir baleto teatro
rūmų scenai. Pats operos ir baleto
teatras iš Kauno į Vilnių buvo per
keltas 1948 m. Naują G. Verdi “Tra
viatos” premjerą paruošė rež. R. Si
paris, dail. F. Navickas, dirigentas
R. Geniušas, chormeisteris A. Krogertas, baletmeisteris H. Banys. Dai
navo solistai — V. Noreika, E. Ka
niava, I. Jasiūnaitė, I. Žukaitė, V.
Kuprys, A. Lietuvninkas su būriu
jaunimo. Naują libreto vertimą su
kaktuviniam pastatymui paruošė po
etė R. Skučaitė. Atskirus vaidmenis
pirmą kartą “Traviatoje” yra paruo
šę solistai — A. Stasiūnaitė, G. Grigorianas, Vr Siškaitė, S. Dirsė, A.
Markauskas, C. Nausėda, V. Prudni
kovas, J. Valuckas, E. Vasilevskis,
Vilniaus konservatorijos studentai
A. Larinas ir A. Žemaitis, šešiasde
šimtmečio proga kauniškius operos
teatro laikus “Literatūroje ir Mene”
prisimena Aleksandra Staškevičiūtė.
Be operos teatro steigėjo K. Petraus
ko, ji mini dainininkus — V. Gri
gaitienę, M. Rakauskaitę, A. Galaunienę, A. Dambrauskaitę, A. Kučingį, P. Oleką, A. Sodeiką, J. Ma
žeiką, nutylėdama V. JonuškaitęZaunienę, E. Kardelienę, L Nauragį,
esančius išeivijoje. Dirigentų eilėse
minimas ir V. Marijošius. Neužmirš
tamas F. Šaliapino apsilankymas
1934-35 m. bei jo dalyvavimas “Faus
to” ir “Boriso Godunovo” spektak
liuose. 1944 m. vasaros įvykiai gero
kai sumažino solistų gretas. Esą visi
džiaugėsi, kad į teatrą atėjo K. Pet
rauskas, A. Sodeika, A. Kučingis, J.
Mažeika, P. Oleka, J. Stasiūnas, P.
Zaniauskaitė, R. Tumalevičiūtė, L
Ylienė. Sezono atidarymui buvo pa
sirinkta J. Karnavičiaus “Gražina”.
Liutauro vaidmenį atliko K. Pet
rauskas, Gražinos — A. Staškevčiūtė,
dirigavo M. Bukša. Iš dabartinių žy
mesnių solistų A. Staškevičiūtė mini
K. Petrauską pakeitus} V. Noreiką,
N. Ambrazaitytę, G. Apanavičiūtę,
J. Stasiūną, E. Kaniavą, V. Dauno
rą, V. šiškaitę, D. Juodikaitytę, G.
Grigorianą, E. Vasilevskį, B. Tama
šauską, jaunuosius solistus — L Mil
kevičiūtę, R. Tumaliauskaitę, J. Ciurilaitę. Į šį sarašą kažkodėl lieka ne- įtraukti G.- Kaukaitė, A. Stasiūnaitė,
V. Kuprys.
V. Kst.
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Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sęžiningai patarnaus!

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas namo įkainojimas

Nemokamas nejudomo turto

(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

įkainojimas

1576 Bloor Street West

Tei.
Nomij

Toronto, Ontario M6P 1A4

• Sąžiningas patarnavimas visuose

537-3431
494-0605

nejudomo turto reikaluose
Jauniausios torontiškio “Atžalyno” šokėjos metiniame koncerte Lietuvių Namuose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių

Kanados

metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

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

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

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

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

13’/4%
12’/z %
12 %
12 %
10’/4%
13
%
6
%
15
14

%
%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius
(traveler's checks). Neimame mokesčio už išrašytus čekius
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUA1PQ
O 11 r n AR O

Ell DC
runa

2239 Bloor Street West.

•

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)■

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St W.
Perkant ar parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

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

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

Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(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 ™
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Telefonas 535-1258

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

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

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.)

įvykiai
spaudai. Pasak jo, jeigu Kanada
nori atnaujinti diplomatinius
ryšius, turi atsisakyti šnipinėji
mo bei nelegalių veiksmų. Kai
žurnalistai jį paprašė paaiškin
ti tuos nelegalius veiksmus, M.
Adelis prašneko apie šešiems
amerikiečiams išduotus kanadiškus pasus. Tada jam buvo
priminta, kad tai buvo padaryta
dėl nelegalaus JAV diplomatų
sulaikymo ir jų suėmimo,, sulau
žant tarptautinius įstatymus. R.
Chomeinio garbintojas M. Ade
lis atkirto, kad pasų išdavimas
amerikiečiams neturi nieko
bendro su jų sulaikymu Irane,
susilaukdamas atviro žurnalistų
juoko. Išgirdęs apie Irano rei
kalaujamus pažadus iš Kanados
dėl ambasados atidarymo, už
sienio reikalų min. M. MacGui
ganas juos pavadino suktu šach
matų lošimu, kuris jam esąs ne
priimtinas.

Nuotr. St. Dabkaus

Ontario provincijoje yra 15
universitetų ir 22 kolegijos. On
tario vyriausybė savo finansinę
paramą sekantiems mokslo me
tams nutarė padidinti 10,1%.
Universitetai, Ryersono poli
technikos institutas ir Ontario
meno kolegija gaus $923,5 milijon, kitos kolegijos — $350 mi
lijonų. Su šiomis pašalpomis ne
išvengiamai pakils mokslapinigai studentams: universitetuose
— iki $938, kolegijose — iki
$440. Toks yra numatomas vi
durkis, kuris gali pasikeisti pa
gal pačių institucijų sprendi
mus.
Kanados pensijos plano pa
keitimą pranešė sveikatos ministerė M. Begin. Planan nori
ma įjungti apie 500.000 šeimos
versluose dirbančių narių, daž
niausiai žmonų. Jų vyrų įmonės
dabar turės jas įjungti nedarbo
draudon su atitinkamomis įmo
komis. Iš jų uždarbio taipgi bus
atskaitomos įmokos Kanados
pensijų planui.

partijos veikėjais. Šiuo metu ta
partija provinciniame parlamen
te turi 68 atstovus, liberalai —
34, Tautinės vienybės partija —
5. Trys kiti atstovai nepriklauso
partijoms. Naujiems rinkimams
parlamentarų skaičius bus padi
dintas iki 122. R. Levesque ti
kisi rinkimus laimėti su maž
daug 70 atstovų. Jo betgi grei
čiausiai laukia pralaimėjimus,
nes visus papildomus rinkimus
yra laimėję C. Ryano liberalai.
Rinkimus premjeras R. Leves
que tegali atidėti iki vėlyvo šių
metų rudens. Labai galimas da
lykas, jis juos pasirinks anks
čiau. Rinkiminiame vajuje jis
žada neliesti Kanados konstitu
cijos problemų, pagrindinį dė
mesį skirdamas ekonominiams
bei socialiniams Kvebeko reika
lams. Kitokios nuomonės yra
liberalų vadas C. Ryanas, vajun
žadantis įtraukti 1977 m. pran
cūzų kalbos įstatymą nr. 101,
atnešusį perdidelį suvaržymą
All Languages Service
kitoms kalboms. Jam nepatin
ka, kad visų ateivių vaikai tuo
įstatymu yra verčiami lankyti
tik prancūziškas mokyklas, ne
NOTARIZUOTI VERTIMAI
kreipiant dėmesio į jų tėvų kal
bą bei poreikius ateičiai. Keis
IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ
tokai atrodo ir Kvebeko parla
mentui pateiktas dar vieno įsta
361-0303
tymo projektas, liečiantis neSUITE 1105,67 YONCE STREET, TORONTO, ONT. M5E 1J8
praneūsiškus filmus. Pagal jį
kita kalba pagaminto filmo bū
tų galima rodyti tik vieną kopi
ją visoje Kvebeko provincijoje.
Jeigu filmo platintojai norėtų
daugiau kopijų, jos turi būti
įkalbėtos prancūziškai arba pri VYČIO ŽINIOS
BURIAVIMAS '1980 METAIS. Pa
stebėta,
kad vis daugiau lietuvių įsi
valo turėti prancūziškus teksto
Mūsų rėmėjams Br. Stasiuliui ir
įrašus. Kvebeko gyventojai, ne Stasiui Čepui mirus, jų šeimoms, gyja jachtas, kartais net didesnes.
mokantys tos kalbos, tų filmų giminėms ir artimiesiems reiškiame Dažniausiai tokie nepalaiko ryšių su
kitais lietuviais buriuotojais ir lenk
nežiūrės, o mokantiems kalbą gilią užuojautą.
tyniauja vietiniuose klubuose. Pvz.
svarbiau yra matyti originalus.
Australijos lietuvių sporto šventė 1980 m. vasarą jachta “Jūra” iš Ha

®bM’OI! TAS

Išlaisvinti JAV diplomatai,
skrisdami į JAV per New
Brunswick teritoriją į susitiki
mą su šeimomis West Point aka
demijoje, neužmiršo Kanados
ambasadoriaus K. Tayloro pada
rytos paslaugos šešiems savo
kolegoms, kuriuos jis slapta iš
gabeno iš Irano. Radijo ban
gomis iš lėktuvo buvo pasiųsta
JAV ambasados Teherane rei
kalų vedėjo B. Laingeno padė
ka: “Penkiasdešimt du išlaisvin
ti, namo grįžtantys amerikiečiai
nuoširdų savo ačiū ir meilę
siunčia visiems kanadiečiams už
savo šešių kolegų ankstesnį iš
laisvinimą ir sugrąžinimą namo.
Mes niekad Jūsų neužmiršim.”
ši radijo telegrama buvo adre
suota: “Mūsų puikaus kaimyno
šiaurėje vyriausybei ir gyvento
jams.” Galbūt dėl šios padėkos
Kanados parlamentas staiga pri
siminė su amerikiečių išlaisvini
mu susijusias dviejų diplomatų
žmonas: ambasadorius K. Tay
loro — ir pirmojo sekretoriaus
J. Sheardowno. Jos globojo pa
teptus amerikiečius, gindamos
juos nuo iraniečių tarnų smal
sumo, tačiau už šią riziką nesu
silaukė jokio įvertinimo. Parla
mento nariai vienbalsiai priėmė
nutarimą rekomenduoti ir šiom
dviem moterim įteikti po Kana
dos medalį.
Kanados užsienio reikalų min.
M. MacGuigano paskelbtas su
manymas dar šiais metais at
naujinti diplomatinius santy
kius su Iranu ir ten atidaryti
ambasadą susilaukė netikėtos
kliūties. Laikraščiuose pasirodė
gausūs pasipiktinusių skaityto
jų laiškai, tokį žingsnį laikantys
nepraktišku ir nepateisinamu.
Esą išpirkti amerikiečaii tik
grįžo namo, o Kanada jau vėl
nori atstatyti ryšius su juos kan
kinusiu kriminaliniu ajatolos
R. Chomeinio režimu. Užsienio
reikalų min. M. MacGuiganas
buvo priverstas sulėtinti savo
žingsnius. Tai paskatino ir Ira
no ambasados Otavoje reikalų
vedėjo M. Adelio pareiškimas

je, kuri įvyko 1980 m. gruodžio
27-31 d.d. Adelaidėje, dalyvavo du
vytiečiai — Jonas Karpis ir Antanas
Supronas. Jaunas Vyčio krepšinin
kas J. Karpis sėkmingai žaidė S.
Amerikos jaunių rinktinėje ir dažnai
įmesdavo daug krepšių. Ypatingai
žiūrovams patikdavo jo “dankinimai”, kuriuos jie palydėdavo triukš
mingais plojimais. Jis taip pat tal
kino šios išvykos vyrų tinkliniui. Iš
šios išvykos J. Karpis parsivežė gra
žiausius įspūdžius, džiaugėsi galėjęs
pasiekti tolimąją Australiją ir pa
bendrauti su ten gyvenančiu lietu
višku jaunimu. A. Supronas dalyvavo
šventės golfo varžybose ir talkino
plaukimo varžybų tvarkyme. .
Sveikinimai Australijos lietuvių
sportininkams, šios neeilinės suar
tėjimo šventės proga Toronto LSK
Vytis pasveikino užjūrio bendravar
džius brolius — Sydnėjaus ir Geelongo Vyčio sportininkus. Sveikini
mus bei linkėjimus perdavė 31-oje
Australijos lietuvių sporto šventėje
atsilankęs A. Supronas. Kartu su
sveikinimais ir linkėjimais Adelaidės
Vyčio pirmininkui St. Urnevičiui ir
Geelongo Vyčio pirmininkui D. šutui
buvo įteikti Toronto Vyčio 25-mečio
leidiniai ir klubo ženkleliai. Mie
liesiems užjūrio vytiečiams linkime
gerausios sėkmės sportinėje 4-to de
šimtmečio darbuotėje ir tikimės
kada nors artimiau pabendrauti.
Jono Karpio nuotrauką ir aprašy
mą apie jo sportinius laimėjimus
prieškalėdiniame numeryje išspaus
dino Toronto dienraštis “Globe and
Mail”. Sis dienraštis kiekvieną savai
tę spausdina aprašymus apie iškiles
nius Toronto mokyklų sportininkus
ir jų laimėjimus. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Tinklinis. Sausio 25 d. Prisikėlimo
parapijos salėje įvyko vyrų tinklinio
rungtynės tarp Aušros ir Davisville
Recreation Association komandų. Su
žaistos dvejos rungtynės iš 6 rung
čių. Penkias rungtis laimėjo Aušra,
vieną svečiai. Pasekmės: 15:1, 15:4,
15:4, 15:9, 10:15,. 15:8.
Aušros komandoje žaidė: T. Bal
sys, A. Baltakys, A. Gataveckas, V.
Gataveckas, A. Kairys, A. Mackevi
čius, A. Nakrošius, A. Stauskas. Ko
mandai vadovauja A. Gataveckas.
Džiugu, kad j tinklinio vadovus vėl
įsijungė A. Leknickas. Aušros tinklininkai neapvylė gausios publikos
savo geru žaidimu. K. š.

miltono, vadovaujama V. Venckevičiaus, su lietuviška įgula dalyvavo
metinėje škūnų (2-stiebės jachtos)
regatoje ir savo klasėje laimėjo III
vietą. Keletą metų škūnų regatos
nebuvo ir tik pernai vėl pradėta.

SPORTAS LIETUVOJE
Naujametinį rankininkų turnyrą,
surengtą R. Berlyne 25-tą kartą, lai
mėjo Kauno “Granitas”, baigminėje
kovoje 18:17 rezultatu nugalėjęs R.
Berlyno “Dinamo” komandą. Trečio
ji vieta teko Bukarešto rankinin
kams. Turnyre dalyvavo aštuonios
komandos iš šešių šalių.

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

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

Skautų veikla

Pajieškojimai
Jieškau lietuvių, kurie gyveno
Brinsford Lodge hostelyje 1948-1952
metais ir dirbo Wolverhamptone.
Rašyti: J. Bartkus, 1144 Cawdor
Street, Rosslare Hbr. Co. Wexford,
Ireland.

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

PARAMA
IMA:

MOKA:

13’/i% už 6 mėn. term, indėlius
1216% už 1 m. term, indėlius
12 ,j% už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir namų planą
13 % speciali taup sąsk.
1O’/i% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai:
ir

532-8723
532-1149

Toronto, Ontario

M6P 1A6

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

FLORIDA Angelė E. Kamiene
REAL
e
■JT' QrT1 Ą TP 17 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706
REALTOR

• Mindaugo dr-vės gerojo darbe
lio varžybose “Žirgų” skiltis, vad.
A. Nausėdo, talkino Maironio mo
kykloje, “Briedžiai”, vad. R. Garbaliausko, buvo naudingi Lietuvių Vai
kų Namuose. Skiltys yra skatinamos
pradėtos iniciatyvos nenutraukti,
nes norima pratinti įstatą “Skautas
naudingas ir padeda artimiesiems”
taikyti kasdieniniame gyvenime. Se
kanti dr-vės sueiga — vasario 9 d.
Laužo programą papildys lietuviški
skaitymai.
• Vasario 16 “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų iškilminga sueiga —
vasario 8 d. Kaziuko mugė — kovo
1 d.
• Detroito “Baltijos” ir “Gabijos”
tuntus sveikiname sukaktuvinio 30mečio proga su linkėjimais krutėti ir
budėti.
• Skrajojantieji draugininkių
kursai prasidės Totorontu. Kursams
vadovauja v.s. L. Milukienė. Kvie
čiami prisidėti ir broliai. Kursų pro
grama jau išsiuntinėta. Dėl laiko
dar tariamasi, bet siūloma kovo 1415 d.d. Po Toronto sesė L. Milukie
nė lankys ir kitus rajonus. C. S.

489-1543.

XjO 1 Z*. JL XL

• • •

BROKER

•• •

NOTARY

Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND

TV

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

1000 College St. • LE 1-3074

• Sov. P. Užbalis

AUTOMOTIVE FIBERS
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas
ir dažymas: sųžiningas 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. Sqjungq
• Priimame siuntinių užsakymus.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta
482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
s- ir F. Janavičiai

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Onr., M6R1VS
FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Tėviškės Žiburiai

Aukojo "Tėviškes Žiburiams”
$40: J. Stalioraitis; $35: M. Gudai
tienė; $25: Sault Ste. Marie žūklautojų-Medžiotojų Klubas “Briedis”,
KLB Winnipego apylinkės valdyba,
Marija Ramūnienė? $20: KLB Sudburio apylinkės valdyba, Hamiltono
Lietuvių Žūklautoje ir Medžiotojų
Klubas “Giedraitis”, Jurgis Jakaitis:
$15: A. Miklovaitienė; $11: Vladas
Blažys; $10: Juozas Pargauskas, Ani
cetas Zalagėnas, Vincas . Baliūnas,
Juozas Kaknevičius, Jurgis Astraus
kas, Petras Žemaitis, B. Pakalniškis;
$8: F. Rimkus; $6: Alfonsas Leparskas, A. Petrauskas, Jonas Naujokai
tis, Jonas Skladaitis.
$5: A. Jonelis, J. Macevičius, J.
Laugalienė, E. Mardosienė, Juozas
Pikelis, J. Stonkus, Martynas Jan
kus, Juozas Budreika, dr. P. Vytė,
Stasys Škėma, M. Liormanas, J,. Skilandžiūnas, K. Gabriūnas, G. Miglinienė, V. Pazukaitė; $4.95: P. Effertas; $3: P. Butėnas, Pr. Gustas, Ka
zys Zauka; $2: P. Gulbinskas; $1: U.
Matis.
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė —
$35: H. Butkevičius; $30: F. Norei
ka; $25: Jadvyga Pikšilingienė, Jo
nas Tumosa, Zenonas Tumosa, A.
Prūselaitis, A. Prialgauskas, Justas
Stropus, Antosė Baltrušaitytė, B.
Pranskus, seselė Marija Valentina,
J. Stalioraitis.
$20: Aug. Ališauskas, J. Laimikis,
Henrikas Siaurys, Antanas Rugys,
VI. Mockus, V. Rutkauskas, J. Pet
rauskas, J. Paulaitis, S. Zatorskienė,
Jonas Vaitkus, B. Urbanavičius, Pet'ronelė Staniškienė, Rūta ir Vytas
Valaičiai, Antanas Vadeika, kun. A.
Sabas, Kostas Ramonas, Justas Stan
kus, Petras Venskus, Stasys Kiršinąs,
Juozas Staškevičius, G. Bilkštienė,
Romas Masiulionis, J. Citavičius, dr.
K. D. Ambrozaitis, J. V. Danys, M.
K. Marčiukaitis, P. Bulkė, P. Gab
rėnas, J. Laugalienė, V. Kezys, P.
Bružienė, Jonas Tamoliūnas, P. Judzentis, J. Sendžikas, S. Veiverys, Ire
na Šamai, P. Sidaras, J. Stankus, J.
Stonkus, Alfonsas Tumas, A. Rubi
nas, O. Stašiulis, Hamiltono Žūklau
tojų ir Medžiotojų Klubas “Giedrai
tis”, Jonas Petrėnas, P. Skabliauskas,
A. Martišius, V. Karas, K. Rožanskas, Z. Brazauskas, VI. A. Kazlaus
kas, S. Bilevičienė, Adolfas Kanapka,
dr. P. Vytė, S. Urbantas, Jonas Ston
kus, Br. Milašius, Juozas Kaknevi‘čius, Jonas Kuprionis, W. S. Mastis,
Mykolas Januška, L. Galvosas, Jur
gis Astrauskas, A. Miklovaitienė, Ka
zys Ražauskas, Ed. Olšauskas, V.
Platakis, Vytautas Petravičius, Juo
zas Olšauskas, Vincas Tamošiūnas,
Irena Ross (Mrs.), B. Sriubiškis, dr.
J. Yčas, Petras Žemaitis, Albina Čepėnienė, G. Miglinienė, A. Drazdauskas, B. Grajauskas, V. B., A. Vindašius, J. Mockaitis, dr. B. Vidugiris,
į F. Sodaitis, F. Sodaitis; už 2-jus me-

Rochester, N.Y.
ATVYKSTA TOMAS VENCLOVA,
šiemet Ročesterio lietuviai Lietuvos
nepriklausomybės šventę pradeda
švęsti iš vakaro Tomo Venclovos li
teratūros vakaru. Vasario 21, šešta
dienį, 7.30 v.v. žemutinėje parapijos
salėje jis skaitys savo poeziją ir pa
sakos apie savo, kaip rašytojo, kelią
okupuotoje Lietuvoje ir čia, laisva
me pasaulyje, kur spėjo jau išleisti
net dvi knygas — vieną savo origi
nalios poezijos, o kitą — žymiųjų pa
saulio poetų vertimų. Po literatūros
vakaro prie kavos puoduko kiekvie
nas galės arčiau susipažinti ir pasi
kalbėti su tuo bent iš tolo jau gerai
žinomu vyru.
Sekmadienį, vasario 22 d.. 3 v.p.p.,
iškilmingame Lietuvos nepriklauso
mybės šventės susirinkime viršutinė
je parapijos salėje Tomas Venclova
pasakys pagrindinę kalbą. Ročesterio
ir apylinkės lietuviai turės progos
ne tik gražiai atšvęsti Nepriklauso
mybės šventę, bet ir arčiau pažinti
Venclovą kaip rašytoją kultūrininką
bei kaip nepailstantį kovotoją už sa
vo krašto ir savo žmonių laisvę.
šeštadienio literatūrinį susitikimą
su Tomu Venclova rengia LB Ročes
terio apylinkės kultūrinė sekcija, o
sekmadienio iškilmes rengia Ročes
terio ALTos skyriaus valdyba.
Jurgis Jankus

Buvusios “Vilniaus”
karalaitės žodis
Būti pakviesta atstovauti lie
tuviams yra'didelė garbė kiek
vienai mergaitei. Aš sutikau,
pilnai suprasdama tą didelę gar
bę ir įvairias pareigas, vienerius
metus atstovauti lietuviams Ka
ravano festivalyje.
Prieš Karavano pradžią buvo
suruošta spaudos konferencija,
kurioje turėjo dalyvauti visų
paviljonų karalaitės. Taip pat
buvo šaukiami posėdžiai, ku
riuose buvo paaiškintos mūsų
pareigos Karavano komitetui ir
savo paviljonui.
Beruošiant “Vilniaus” pavil
jono dekoracijas ir berenkant
paviljono rūdinius, buvo daug
progų susipažinti su įvairiais
lietuviškais meno dirbiniais,
tautosaka, Lietuvos praeitimi.
Ypač naudinga buvo išmokti,
kaip sugyventi su kitais pavil
jono darbininkais, kai viskas
nelengvai vyko.
Karavano metu išmokau be
baimės kalbėti prie mikrofono
ir būti drąsi sutikus nepažįsta
mus svečius mūsų paviljone.
Karavanui besibaigiant, mokė
jau be klaidų atsakinėti į susi
domėjusių svetimtaučių klausi
mus ir paaiškinti įdomius mūsų
papročius, drabužius, rankdar
bius ir t. t.
Atstovavimas lietuviams sve
timtaučių tarpe sustiprino ma
no lietuviškumą ir įgalino mane
pajusti, kad tikrai didelė garbė
būti lietuvaite. Nors ir neleng
vas tai darbas, bet malonu bu
vo jį atlikti.
Violeta Adomonytė,
“Miss Vilnius” 1980

Toronto, Ont. M6J 1W9

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
•
NAMAI
•
ŪKIAI
•
ŽEMĖ
TONY GENYS 2 3 1 - 2 8 3 9

ŽIŽYS

232-1990

staigos (4 16) 233-3323

I I AI ■ \
, BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251 -4864, 251 -4025, 251 -4824 •Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

psl. 9

broliui

ANTANUI

VLIKo seimo proga Toronte
1980 m. gautos aukos Tautos
Fondui
«Dr. K. Bobelio auka, skirta įamžinti
sūnui a.a. Juliui-Vytautui Bobeliui
Lietuvos Laisvės Ižde, $500 JAV —
$592.75 kan.; inž. E. A. Bartkus $200
JAV — 237.10 kan.; inž. J. Jurkūnas
$200 JAV — 237.10 kan.; inž K. Ože
lis $200 JAV — 237.10 kan.
$200 kan.: V. Anskis, J. Gipas, S,
Jagėla, S. Kuzmas, inž. H. Lapas, dr.
A. Pacevičius, M. Račys.
$100: Iz. Antanaitis, P. Augaitis
(Tillsonbourg), dr. A. Barkauskas,
J. B. S., E. Bumeister, El. Delkus, V.
Ignaitis, P. B. Jankauskas, VI. Jegelevičius, A. A. Juciai, A. Kazilis, B.
Mackevičius, V. M. Miceikos (Sim
coe), A. Sagevičius, J. Šarapnickas
(St. Cath.), A. šmigelskis, Vac. Vait
kus, dr. E. Zubrienė.
$50: A. Bražys, B. Romeika, 29tas stalas; $25: VI. Pūtvio šaulių
kuopa. Iš viso: $4,678.95 pervesta į
Tautos Fondo atstovybę Kanadoje.
Dienos metu aukojo Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybei:
$100: dr. J. M. Uleckas, P. Vilutis;
$20: K. Lukošius. Iš viso $220.00.
Iš viso tą dieną Tautos Fondui
gauta $4,898.95.
VLIKo seimo metu už gausias au
kas Tautos Fondui visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame. Nuoširdi
padėka baro vedėjui A. Grybui. Dė
kojame: Štuopiui, registracijos, in
formacijos tarnybai — jaunimui bei
visiems, kurie savo darbu prisidėjo
seimo sesijos metu. Ypatingai nuo
širdžiai dėkojame Toronto Lietuvių
Namų valdybai už $750 nuolaidą nuo
salės nuomos.
Mūsų aukos, pastangos ir darbas
tebūna tėvynės gerovei.
Seimui Rengti Komitetas

•

A+A

TAUTOS FONDO
AUKOTOJAI

Tel. 533-5454

VACYS

1981. II. 5 — Nr. 6 (1617)

tus po $20.00 rėmėjo prenumeratą at
siuntė. A. Drukten, P. Prakas.
Nuoširdus ačiū visiems už paramą
lietuviškajai spaudai.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

•

Lietuvoje mirus,
buvusį bendradarbį VLADĄ GUMAUSKĄ nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi —

Trane Co. of Canada
lietuviai

grindžio spaudą. Tinka kaip do
vana ypač kitataučiams įvairio
mis progomis. Ji gaunama To
Pagerbė gintariečius. 1980 m. ronto lietuvių spaudos kioskuo
gruodžio 12 d. Prisikėlimo para se ir pas V. Matulaitį (44 Longpijos Parodų salėje susirinko burne Dr. Ap.t 506, Weston,
nemažas būrelis žmonių pagerb Ont. M9R 2M7). Galima užsa
ti Toronto gintariečius už jų kyti ir paštu.
pastangas atstovauti Kanadai ir
Senatorius Paul Yuzyk, ukrai
lietuviams folkloriniame festi nietis, senate pasakė kalbą Uk
valyje Prancūzijoje. Šiame po rainos nepriklausomybės pa
būvyje dalyvavo gintariečiai, jų skelbimo sukakties dieną, t. y.
vadovai, tėvai, rėmėjai ir kele sausio 22, primindamas sena
tas Toronto organizacijų atsto toriams, kad prieš 63 metus
vų. Rodomų skaidrių eigoje pa Ukraina buvo paskelbta nepri
matėm, kad kelionė buvo įdo klausoma valstybe, bet vėliau
mi, bet labai varginanti. Per 17 prievarta įjungta Sov. Sąjun
dienų pasirodyta 14 kartų. gom Toje kalboje senatorius pa
Džiugu, kad įdėtas darbas atne minėjo ir Lietuvą bei kitas so
šė gražius rezultatus — laimėji vietų pavergtas valstybes.
mą antros vietos tautinių šokių
varžybose ir taurės už elgseną
Ontario vyriausybė išleido in
bei draugiškumą. Visur buvo formacinę knygelę vyresnie
žygiuojama su lietuviška vėlia siems piliečiams “Guide for Se
va ir šypsena. Vadovų ir jauni nior Citizens” šešiomis kalbo
mo lietuviška dvasia pasireiškė mis — anglų, prancūzų, italų,
ypač tuo momentu, kai buvo iš portugalų, graikų ir kiniečių.
siprašyta, jog Lietuvos vėliava Joje išspausdintos visos reika
būtų pagerbta atskirai nuoiKa- lingos informacijos, liečiančios
nados. Rengėjai turėjo paruošę vyresniųjų piliečių gyvenimą
magnetofono juostelę su kiek bei veiklą. Knygelė gaunama:
vienos tautos himnu, kuris buvo Ontario Government Publica
grojamas po vėliavos įnešimo. tion Centre,’ 880 Bay Street,
Kai buvo įnešta Lietuvos vėlia 5th Floor, Toronto, Ont. M7A
va, vadovai su jaunimu sugie 1N8.
dojo Lietuvos himną, nors ofi
Sudbury, Ontario
cialiai jie atstovavo Kanadai.
Garbė jiems, kad davė progos
LIETUVOS ŠVENTE. KLB Sudbulietuviškai trispalvei plevėsuoti rio apylinkės naujai išrinkta valdy
kartu su kitų tautų vėliavomis. ba pasiskirstė pareigomis: J. Ba-

TORONTO

Baleto šokėjos Anatolijaus Kairio operinėje dramoje, vaidintoje “Dainavos” ansamblio Toronte

St. Dabkus

Svarbu dalyvauti Karavane
RAMŪNĖ JONAITIENE
KLB Toronto apylinkės
valdybos pirmininkė

Per paskutinius kelis dešimt
mečius lietuviai, kaip ir kitos
pokario imigrantų grupės, yra
laimėję kanadiečių pripažini
mą. Valdžios įstaigos rūpinasi
daugiakultūriais reikalais. Nebe
tie laikai, kada drovėjomės kal
bėti sava kalba viešai. Neberei
kia “suanglinti” pavardžių, no
rint gėriau pritapti darbovietė
je. Dažniau išreiškiamas susido
mėjimas skirtinga kultūra.
Tačiau tas pripažinimas buvo
iškovotas per ilgą eilę metų, per
mūsų tėvų atkaklumą ir netingėjimą išsilaikyti, dirbti neap
mokamus “viršvalandžius” savo
organizacijų veikloje, savo šei
mose ugdyti tautinį susiprati
mą, kuris mums teikia drąsos
kartoti svetimtaučiams savo pa
vardžių ištarimą, aiškinti kur
ta Lietuva, kodėl mes jos neuž
mirštame ir už ją kovojame.
Visdėlto toje srityje dar lieka
daug kas padaryti bei išnaudoti
visas galimas progas.
Toronte viena pagrindinių to
kių progų yra 1969 m^įsteigtas
“Metro Caravan” —‘tautybių
festivalis. Nuo pat pradžios To
ronto lietuviai dalyvauja tame
festivalyje .su paviljonu “Vil
nius”. Didelis darbas — talki
ninkus priprašyti, patalpas iš
puošti, reikmenis supirkti, rū
dinius surinkti, meninius viene
tus sukviesti, devynias dienas
iš eilės dirbti. . . Rūpesčių ir
pastangų daug, pelno mažai.
Paskutiniu laiku yra iškilęs
nepasitenkinimas “Metro Cara
van” steigėjų valdyba — visa
eilė paviljonų norėjo pasitrauk
ti iš festivalio. Vyriausio komi
teto aiškėjantis noras pasipini
gauti, keliant registracijos ir
pasų kainas, ir taip pat nesiskai
tymas su dalyvių norais ir tiks
lais yra nepateisinamas dauge
lio paviljonų ruošėjų akyse.
Pernai daug kur lankytojų skai
čius smarkiai sumažėjo dėl pa
sų kainos pakėlimo, reklamos
stokos.
Būtų daug lengviau šiemet
pasitraukti iš Karavano ir už
miršti, tačiau Karavanas yra ne
pakeičiama proga lietuviams pa
sirodyti Toronto gyventojams
su savo kultūra. Be to, tai yra
vienas iš mūsų lietuviškos apy
linkės pagrindinių renginių. Jei
šiemet jo atsisakysim, o už kelerių metų kito kurio parengi
mo, kas beliks iš mūsų veiklos?
Kitos Kanados lietuvių apylin
kės dabar tik pradeda įsijungti į
panašius etninius festivalius.
Kaip mes, didžiausia lietuvių
kolonija Kanadoje, galime ki
toms duoti blogą pavyzdį ir sutingti?
Dėlto stengsimės tą veiklą
tęsti. Dar mums nepradėjus
planuoti, entuziastinga grupė
lietuvaičių pasisiūlė suruošti
Vilniaus karalaitės rinkimo konkursą-balių. Karalaitę surasti
paviljonui kasmet būna didelis
galvosūkis. Jau keli mėnesiai
Lina Kuliavienė, Žibutė Šilininkaitė, Vida Vaitiekūnaitė ir

Aida Vekterytė dirba, rašo ir
skambina,, jieškodamos kandi
dačių, aukų ir dovanų, kad šis
balius ir konkursas būtų sėk
mingas ir sudarytų pozityvią
pradžią šių metų “Vilniaus” pa
viljonui. Iš anksto apylinkės
valdyba joms dėkoja už ener
gingą pasišventimą.
Konkurso tikslas neeilinis
Vilniaus karalaitės pareigos ne
bebus trumpalaikės, t. y. vien
tik Karavano laikotarpyje. No
rima, kad ši pozicija įgytų pla
tesnę prasmę, būtent, reprezen
tacinę. Išrinktoji “Miss Vilnius”
atstovautų lietuviams ne tik
mūsų paviljone, bet ir kituose
parengimuose ateinančių metų
laikotarpyje ir prisidėtų prie
lietuviškos veiklos įvairiais bū
dais. Tam tikrą prasme tai bū
tų angliškai vadinamas “public
relations” uždavinys. Tokioms
pareigoms tiktų drąsi, susipra
tusi lietuvaitė mokanti sklan
džiai ir angliškai, ir lietuviškai
rašyti bei kalbėti, ne tik tarp
savų, bet ir viešai. Tai reika
laus tam tikro pasišventimo, ku
ris bus pripažintas premija —
mokslapinigių^tipendija.
Dar vienas motyvas tokį konkursą-balių ruošti — tai užmo
jis atnaujinti tisų susidomėji
mą Karavanu, ypač “Vilniaus”
paviljonu. Laikas dar kartą pa
sistengti, kad paviljonas turėtų
pasisekimą, kaip stengėsi ir dir
bo praėjusių metų paviljono or
ganizatoriai.
,
1980 m. paviljonas buvo tik
rai sėkmingai paruoštas. Nors
visur lankėsi mažiau žmonių,
mūsų rengėjai Stengėsi išgarsin
ti Vilniaus vardą. Didžiausia
padėka priklauso buvusios val
dybos Įgaliotinei, paviljono va-

dovei Vidai Barakauskaitei už
kruopštų darbą, laiką ir rūpestį,
ruošiant 1980 m. paviljoną. To
ronto apylinkės^valdyba taip pat
dėkoja jos talkininkams Rimui
Sriubiškiui, Vilniaus karalaitei
Violetai Adomonytei, Laimai ir
Birutei Adomonytėms, Vilniaus
burmistrui Ričardui Drešeriui,
Birutei ir Namejs Batraks bei
visiems, kurie prisidėjo prie
paviljono darbų.

Ypatingai nuoširdus ačiū
Anapilio Moterų Būreliui už
paskolinimą tokio įspūdingo
rankom austo kilimo. Taip pat
labai įvertinam pasitikėjimą vi
sų, kurie paskolino kitus pui
kius rūdinius ir jais puošė mū
sų paviljoną.
Esame nuoširdžiai dėkingi
Anapilio, Išganytojo parapijos,
Lietuvos Kankinių parapijos,
Prisikėlimo parapijos ir Lietu
vių Namų moterų būreliams,
katalikėms moterims, skautininkių ramovei ir ponioms, ku
rios sunešė pyragus pardavi
mui. Įvertiname jų darbą ir
džiaugiamės, kad dar kartą jų
kepiniai'turėjo didelį pasiseki
mą ir pagarsėjo visam Karava
ne.
J
Meniniams vienetams —
“Arui”, “Atžalynui”, “Ginta
rui” ir “Volungei” — nuošir
dus ačiū už pasirodymus Kara
vano metu ir kituose parengi
muose 1980 m. Jų įnašas į mūsų
kultūrinį gyvenimą yra nepa
mainomas.
Mes įvertiname visų pastan
gas, įrengiant 1980 m. “Vilniauš
paviljoną, ir tikimės, kad šiais
metais vėl Toronto lietuviai ne
pagailės laiko prisidėti prie
“Vilniaus” paviljono įrengimo.

“Vilniaus” karalaitės rinkimai
Mieli skaitytojai,
Vasario 14 d. Toronto Lietu
vių Namų Karaliaus Mindaugo
menėje įvyks balius, kuriame
bus renkama Vilniaus karalaitė.
Bus įdomi programa, turtinga
loterija, šilta vakarienė, paruoš
ta J. Bubulienės, ir šokiai.
Yra svarbu skleisti žinias iš
eivijoje, ypač tarp kitataučių,
kad mes, lietuviai, veikiame,
kad esame stiprūs ir turime bal
są. Dėlto svarbu išrinkti kara
laitę, kuri yra susipratusi lietu
vaitė, galinti būti gera atstovė.
Reikia nelietuviams per “Metro
Caravan” sudaryti gerą įspūdį
ir palaikyti gerus santykius su
kitų tautų žmonėmis.
Norime pabrėžti, visos kara
laitės yra gražios išvaizdos, bet
Vilniaus karalaitei svarbiau vi
dinis grožis, geras charakteris
ir lietuviška dvasia.
Kad konkursas pasisektų,
skambinome ir rašėme įvai
rioms įstaigoms apie karalaitės
rinkimus ir prašėme paramos.
Dauguma mielai prisidėjo dova
nomis ir linkėjo geriausios sėk
mės. Mecenatų sąrašas bus iš
spausdintas Vilniaus karalaitės
programoje, kurią bus galima
įsigyti prie baliaus įėjimo.
Surinktos dovanos bus skiria1

Stayner, Ontario
VASARIO 16 minėjimas įvyks va
sario 21 d., 7 v.v. Staynerio “Golden
Apple Inn” patalpose. Po minėjimo
bus vakarienė. Norintieji vakarienė
je dalyvauti prašomi ją užsisakyti
pas J. Lapavičių.
Apylinkės valdyba
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mos ne tiktai išrinktai karalai
tei, bet ir visoms kandidatėms
už jų pastangas. Rengėjų komi
tetas yra patenkintas kandidatė
mis ir tikisi, kad visos kandida
tės tinkamai atliktų karalaitės
pareigas. Karalaitės premijai
yra surinkta $1,000 stipendija
mokslapinigių.
Karalaitei išrinkti yra pa
kviesti penki teisėjai, kurie bus
pristatyti baįiaus pradžioje.
Bus turtinga loterija. Tarp
kitų laimikių yra dešimties puo
dukų kavinukas, porai asmenų
vakarienė gerame restorane, ki
no bilietai, plokštelės ir t. t.
Prašome 7 v. v. užimti rezer
vuotas vietas rinkimo progra
mos pradžiai. Po programos bus
vakarienė, loterija ir pyragų iš
pardavimas.
Kviečiame visus paremti kan
didates, pašokti, pasilinksminti
ir pabendrauti!
Rengėjų komitetas

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

taitis — pirmininkas, P. Venskus —
vicepirmininkas, E. šviežikienė —
iždininkė, J. Martišius — parengi
mų vadovas, M. Venskienė — sek
retorė. Valdyba rengia Vasario 16
minėjimą vasario 21 d. ukrainiečių
salėje, 130 Frood Rd. Kviečiami visi
lietuviai dalyvauti.
Valdyba

Gauta nauja siunta knygos
“Land of Crosses”, kurios au
torius yra anglikonų kunigas,
gyvenantis Britanijoje. Tai kny
ga apie dabartinę būklę Lietu
voje, apsčiai panadojusi ir po
Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

N. ir J. VAZNELIŲ

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

Telefonas 471 -1424

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

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

2299 Dundas St. W.,
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
(Kampas Bloor ir Dundas St.)

Telefonai:
Įstaigos (416) 537-2643
namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS
B.A.M.L.S. LL.B.
3031 Bloor St. W., Suite 200
prie Royal York
įstaig0S
Toronto, Ontario
M8X1C5

W. G.

Telefonai:

(416) 231-4138
namų 249-2637
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Parapijiečių lankymas pradeda
mas šią savaitę.
— Pasiruošimo pamokos Sutvirti
nimo skramentui pradedamos vasa
rio 8, sekmadienį, po 10 v. Mišių kle
bonijos posėdžių kambaryje.
— Rengiamas paskaitų ciklas Ga
vėnioje. Suinteresuoti kviečiami su
sirinkti vasario 25, trečiadienį, 7.30
v.v., Anapilio Parodų salėje.
— A.a. Jonas Matuliauskas testa
mentu Lietuvos Kankinių parapijai
paliko $1000, kuriuos persiuntė adv.
A. Puteris.
— Lietuvių kapinių aptvėrimui au
kojo: $200: dr. J. Yčas: $100: L. Gotceitas; $50: Iz. Stasiulienė, E. Mardo
sienė, A. Parėštis, Z. Vainauskas;
$40: A. Diržys; $35: R. Erštikaitis.
— Anapiliui reikalingas sargas ir
drabužinės prižiūrėtojas.
— Mišios vasario 8, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Juozą Valešką, 11
v.r. — už Kanapkų ir Černiauskų
šeimų mirusius.
— Paskelbta parapijos apyskaita,
kurioje pažymėta, kad 1979.11.31 iž
de buvo $2,162.03. 1980 m. pajamų
turėta — $339,649.62, išlaidų — $334,
787.23: 1980.XII.31 ižde buvo $4,862.39. Parapijos skola Toronto arkivys
kupijai 1979.XII.31 buvo $318,000.00,
1980.XII.31 — 312,000.00.

— Pakrikštytas Jonas — Vinco ir
Valentinos Baliūnų sūnus.
— Šventoji valanda — šį penkta
dienį, 7 v.v., Mišios 7.30 v.v.
— Pirmąjį mėnesio penktadienį
lankomi ligoniai ir seneliai, aprūpi
nant sakramentais.
— Kun. B. Pacevičuis š.m. sausio
29 d. atšventė savo 72-ąjį gimtadie
nį.
— Dail. Elenos Urbaitės meno pa
roda įvyks balandžio 11-12 d.d. Pa
rodų salėje.
— Ateitininkų sendraugių reko
lekcijos bus kovo 12-13 d.d., jaunes
niųjų sendraugių kovo 14-15 d.d.
Apie dalyvavimą ir informacijos rei
kalais skambinti Danguolei Kuolie
nei 839-6004 arba Gabijai Petraus
kienei 767-6806.
— Vasario 16 pamaldos mūsų šven
tovėje bus vasario 15, sekmadienį,
11.30 v.
— Parapijai aukojo: B. Trukanavičius $200, P. Armolavičienė $150, A.
Domeika $100, VI. Gumauskas (savo
brolio vienuolio marijono a.a. Anta
no atminimui) $100, Č. K. Joniai
$100, I. Punkrienė ir A. Olienė (sa
vo tėvo a.a. Zigmo Arlausko atmi
nimui) $40 liturginiams drabužiams
pirkti. Skoloms mokėti kalėdojant
aukojo: U. Paliulis $110, K. Šimbelis $70, A. M. žižiai $50, S. P. Valiu
kai $50, A. Morkūnaitė $40, M. A.
Batarla $40, S. O. Gotšildai $40, S. O.
Kiršinai $40, K. V. Stirbiai $30, J.
H. Bramaniai $25, kiti — po mažiau.
— Mišios sekmadienį 8 v. Kazimie
ro intencija, užpr. S. Kučinskienė,
9 v. už Emiliją Merkevičienę ir
Mariją Danilevičienę, užpr. J. B. Ba
naičiai, 10 v. už Mykolą Dervinį, už
pr. S. Dervinienė, 11.30 už parapiją,
7 v.v. už Marijoną Polteraitienę, už
pr. M. Savickienė.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 16-tosios pamaldos —
vasario 15, sekmadienį, 9.45 v. ryto
Tikimės gausaus atsilankymo.
— Visuotinis parapijos susrinkijnas įvyks vasario 26,. ketvirtadienį,
8 v.v., šventovėje. Visi parapijos pa
daliniai prašomi paruošti išspausdin
tus metinius pranešimus.

Lietuvių Namų žinios
— Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos surengtas žiemos karnavalas
sausio 23-24 d.d. užbaigtas šokiais.
Dalyvavo per 200. Įteiktos premijos
torontiškių futbolo komandai ir ro
gučių lenktynių laimėtojams.
— Sausio 25 sekmadienio popietė
je buvo papildomai renkamos aukos
Vasario 16 gimnazijai. Surinkta $142.
Iš viso per dvi sekmadienio popie
tes surinkta $546.00
— Sausio 25 sekmadienoi popietė
je dalyvavo per 250. Svečių knygoje
pasirašė: Irena ir Joana Adamonytės
iš Montrealio, Aušra Zarinš iš Be
verly Shores, Ind.
— Metinis Liejtuvių Namų narių
susirinkimas — kovo 22, sekmadienį,
3 v.p.p.. Karaliaus Mindaugo menėje.
LN revizijos komisija ir revizorius
(auditor) jau užbaigė 1980 m. apy
skaitų patikrinimą.
ANAPILIO PASTATŲ tvarkymui
jieškomas sargas. Taipgi jieškomas
Anapilio didžiosios salės drabužinės
prižiūrėtojas. Kreiptis Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonijon tel. 2771270.

IŠNUOMOJAMI su baldais antrame
augšte trys kambariai, virtuvė ir at
skira prausykla. Skambinti tel. 5345972 Toronte.
REIKALINGAS STALIUS, kuris ga
lėtų dirbti prie mašinų ir varstotų.
Darbas nuolatinis. Skambinti iki 4.30
v.p.p. tel. 273-3393 ir vakarais tel.
625-0512 Toronte.

JIEŠKOME privataus kapitalo pir
miems mortgičiams. Jei norite in
vestuoti, skambinkite mums.
PARDAVIMUI turime 4-rių, 6, 8 ir
10-ties butų namų. Jieškome vienos
ar dviejų šeimų namų.
Prašome skambinti į PR. BARAUS
KO įstaigą 233-3323 Toronte.

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.
(vairiomis 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

KLK MOTERŲ DR-JOS PRISIKĖ
LIMO PARAPIJOS SKYRIAUS reng
ta šalpos vakaronė praėjo labai sėk
mingai. Suaukota $5,140.18, išlaidų
turėta $605.00, liko $4,535.18, kurie
bus skiriami Lietuvos kovotojų kali
nių bei jų šeimų pagalbai.
Dėkojame: lietuvių visuomenei,
taip gausiai atsilankiusiai į vakaro
nę, Lietuvos Kankinių ir Išganytojo
parapijų moterų draugijoms bei vi
soms moterims, prisidėjusioms prie
vaišių paruošimo. Ypatinga padėka
programos dalyviams: kun. K. Pugevičiui, rašytojai B. Pūkelevičiūtei,
“Volungės” chorui ir jo vadovei D.
Viskontienei ir visiems, prisidėjusiems prie šalpos vakaronės paruoši
mo.
Sausio 23 d. įvykusiame posėdyje
pas buvusią skyriaus pirmininkę B.
Biretienę ižd. B. Vaitiekūnienė pra
nešė, kiek skyriaus ižde yra pinigų.
Paskirta $533 naujiems liturginiams
drabužiams pirkti, $100 “Moteris”
žurnalui, $100 KLK Moterų D-jos
centro valdybai, $100 N. Pr. Marijos
seselėms, $100 šeštadieninei mokyk
lai Toronte, $50 ateitininkams, $50
skautams, $50 “Tėviškės Žiburiams”,
$25 “Aušros” klubo mergaičių ko
mandai, $25 “Tėvynės Prisiminimų”
radijo programai.
KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo par.
skyriaus buvusi valdyba
A.a. JONUI IR JIEVAI MONKAMS, mirusiems prieš 20 metų,
pagerbti Kanados Lietuvių Fondui
aukojo po $50: H. G. Chvedukai, A.
P. Kaziliai, J. Strazdas, A. Tamošai
tis; po $30: V. Verikaitis, J. Yurkus;
$24: A. H. Stepaičiai; $21: J. B. Ma
žeikos; po $20: A. Bumbulis, V. I.
Ignaičiai, V. Kalendrienė, V. E.
Krikščiūnai, G. S. Kuzmai, H. Lapas,
J. B. Lenard, L. Novog, A. Paškevi
čius, V. F. Urbonai, A. M. Vasiliaus
kai; po $10: B. M. Abromaičiai, K.
A. Aperavičiai, J. V. Dagiliai, O.
Indrėlienė, J. Iškauskas, A. Kalend
ra, A. Klupšas, E. Klupšienė, J. Pacevičienė, B. M. Rickevičiai, P. A.
Štuopiai; po $5: L. Gvildienė, Z. B.
Romeikos, A. Skilandžiūnienė. K. L.
Fondas nuoširdžiai visiems dėkoja.
Papildomai a.a. A. Jakimavičiaus
atminimui aukojo $50: Stasys ir Ge
novaitė Kuzmai; $25: The Great At
lantic & Pacific Co. of Canada, P. V.
Sukevičiai; $15: P. V. Dalindos.

J. J. Monkams prisiminti va
jus sėkmingai baigtas. Surinkta
$650. Iniciatoriai visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja. S.
m. birželio 6 d., 9.30 v. r., Pri
sikėlimo šventovėje užprašytos
mišios J. J. Monkų intencija.
Gautas laiškas iš Lietuvos
Laurynui Zigmui, gyvenusiam
377 Sunnyside Ave, Toronte.
Siuntėja — Janina Guzikaitė.
Atsiimti “TŽ” administracijoje.

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

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas I-me augšte kambarys ir virtu
vė su baldais nerūkančiam, dirban
čiam vyrui. Skambinti tel. 537-9239
Toronte.

DŽIAUKITĖS GYVENIMU

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

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

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

MONTREAL
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IŠKILMINGAS AKTAS
sekmadienį, vasario 15 d., 4 v. p. p., Toronto universiteto
CONVOCATION HALL, King's College Circle — (prie College ir St. George gatvių sankryžos)
Pagrindinis kalbėtojas — kun. JURGIS BARAUSKAS, jaunosios kartos atstovas,
vienerius metus dirbęs JAV Valstybės Departamente kaip stipendininkas
Meninę programą atliks "VOLUNGĖS" choras

Visi Toronto ir apylinkių lietuviai, ypač jaunimas, kviečiami gausiai dalyvauti.

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA

KLB Toronto apylinkės valdyba
kviečia į\
'

Vilniaus

Lietuvos nepriklausomybės šventė
— vasario 15, sekmadienį.
Minėjimas prasidės Aušros Vartų
šventovėje pamaldomis 11 v.r. 3 v.
p.p. — viešas minėjimas Verdun Ca
tholic High School auditorijoje, 6100
Champlain Blvd. Nuo Aušros Vartų
šventovės “Metro” autobusas 112 per
5 minutes priveža prie pat auditori
jos. Programoje: pagrindinis kalbėto
jas jaunosios kartos visuomeninin
kas Romas Sakadolskis iš Čikagos,
ansamblis “Gintaras”, solistė Gina
Capkauskienė ir Aušros Vartų vyrų
choras. Akompaniatorė — Mme M.
Roch.
Sol. Gina Capkauskienė Vasario 16
minėjime padainuos lietuviškų dai
nų, o su AV vyrų choru atliks B.
Budriūno “Mano protėvių žemė". Vy
rų chorui diriguos naujasis dirigen
tas Aleksandras Stankevičius, akom
panuos — muzikė Madeleine Roch.
Po minėjimo solistė Gina išskris į
St. Petersburg, Floridoje, kur kon
certuos vasario 26 d. su vietiniu cho
ru, vadovaujamu muz. P. Armono.
Kiek sąlygos leis, solistė žada pail
sėti ir pasinaudoti saulėta Florida.
Vėliau ji vyks į Filadelfiją, kur jos
laukia plataus masto koncertas. Ge
gužės 9 d. Gina pakviesta į kūmas
— bus krikštijamas mergaičių cho
ras, vadovaujamas seselės Teresės.
Kūmu bus muzikas Zigmas Lapinas.
Naujais Aušros Vartų parapijos ko

miteto nariais visuotiniame susirin
kime išrinkti Marija Girdžuvienė ir
Albertas Jonelis.
A.a. Viktoras Naikelis (Nickle)
mirė sausio 15 d. Reddy Memorial
ligoninėje; palaidotas sausio 16 d.
A.a. Kazimieras Vadišius palaido
tas sausio 20 d. Taipgi mirė p. Braknienė ir Bill Smegelski.
N. Pradėtosios Marijos seserų vie
nuolijos vyriausioji vadovė sesuo
Aloyza aplankė ir Montrealyje esantį
seserų vienuolyną.
,
Gavėnios rekolekcijos AV parapi
joje numatytos kovo 29 — balandžio
5 d.d. Jų vedėju pakviestas kun. J.
Borevičius, SJ.
A. A.

Sūnų ir Dukterų Pašalpinė Drau
gija, kurioje veikia daugiausia ko
munistinio nusistatymo lietuviai, iš
rinko naują valdybą: pirm. J. Urba
navičius, vicepirm. Jonas Braknys,
finansų sekretorius Jonas Vilkelis, iž
dininkas adv. Viktoras Rudinskas,
protokolų sekr. Karolis Juška, na
riai — Janina Vilkelienė, Valius Ru
dinskas. Revizijos komisija: Jonė
Gurklienė, Antanina Skrupskienė ir
J. Telenis. 1980 m. ši draugija nete
ko 9 narių — jie mirė. Iš turėtų
700 narių draugijoje beliko 160. Dėl
to norima pasiruošti likvidacijai ir
pakeisti draugijos įstatus taip, kad
likvidacijos atveju draugijos turtas
tektų jos nariams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

KARALAITES BALIŲ

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

šeštadienį, vasario 14 d.,

Karaliaus Mindaugo Menėje, Lietuvių Namuose
’
Pradžia 7 V ' V ’j Bilietas,
įskaitant vakarienę:
Išrinkta karalaitė
bus premijuota
stipendija mokslui
ir kitom dovanom

^^Suaugusiems.
Šilta vakarienė,
paruoštai. Bubulienės.
šokiai. įdomi programa

pensininkams ir
Istudentams

$10.00

$8.50

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

Vasario 16 Toronte
Šešiasdešimt trečioji Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo
sukaktis Toronte bus iškilmin
gai minima vasario 15, sekma
dienį. Rytą visose lietuvių šven
tovėse bus pamaldos, kuriose
organizacijos dalyvaus su vėlia
vomis. Iškilmingas aktas įvyks
Toronto universiteto Convoca
tion Hall 4 v. p. p. Pagrindinę
kalbą pasakys kun. Jurgis Šaranskas iš Čikagos. Meninę
dalį atliks Toronto dainos vie
netas “Volungė”, Convocation
Hall yra netoli St. George ir
College gatvių sankryžos. Va
žiuojant College tramvajumi, iš
lipti prie McCaul; paėjus gat
vele King’s College Road į šiau
rę ir priėjus aikštę, salės įėji
mas matyti kairėje pusėje.
šeštadienį, vasario 14, d.,
12.30 v. p. p., prie Toronto
miesto rotušės įvyks Lietuvos
vėliavos pakėlimas. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti.
KLB TORONTO
APYLINKĖS VALDYBA

Pagrindiniu kalbėtoju Vasa
rio 16 iškilmei Toronte pakvies
tas jaunosios kartos atstovas
kun. Jurgis Sarauskas iš Čika
gos. Jis yra gimęs 1945 m., ku
nigu įšventintas 1973 m. Yra
baigęs ne tik teologinius bei fi
losofinius mokslus, bet ir sociologinius-politinius. Kai JAV
Valstybės Departamentas jieškojo gabių jaunuolių-stipendininkų darbui savo įstaigoje Va
šingtone, kun. J. Sarauskas bu
vo parinktas iš daugelio kandi
datų. Baigęs ten vienerių metų
tarnybą, jis grįžo Čikagon, kur
vikarauja vienoje amerikiečių
parapijoje ir skaito paskaitas
įvairiuose kursuose. Nenutrau
kia ryšių ir su lietuvių visuo
mene — dalyvauja kaip paskai
tininkas įvairiuose visuomeninio
pobūdžio renginiuose. Toronte
Vasario 16 iškilmėje universite
to salėje jis norėtų matyti daug
jaunimo.
Rinkliavos Vasario 16 proga
bus daromos Tautos Fondui, fi
nansuojančiam VLIKo veiklą,
ir Bendruomenei, atliekančiai
daug reikšmingų darbų Lietu
vos laisvinimo srityje.
Vasario 16-tosios minėjimo
dieną Toronte, t.y. vasario 15,
sekmadienį, bus renkamos au
kos Tautos Fondui prie visų pa
rapijų šventovių, Toronto Lie
tuvių Namuose ir Vasario 16
minėjimo salėje prie įėjimo.
Gerbiamieji Toronto lietuviaivės, maloniai prašome Jus Va
sario 16 proga atiduoti nuošir
džią auką Tautos Fondui — Lie
tuvos laisvės reikalams.
Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė

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

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

.
KlūMTHEfiUŪ UETUINU
LITAS HBEDITŪUmfi
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766-5827

Dr. S. PLIAMM
.

•

lietuviškai)

o

KABINETAS — 5987 Bathurst Street, Willowdale, Ont.
Priima pacientus susitarus

Vlado Pūtvio šaulių kuopa
praneša visiems nariams, kad
Vasario 16-sios šventės pamal
dose dalyvaus organizuotai Lie
tuvos Kankinių šveritovėje va
sario 15, sekmadienį, 11 v.r.
Metinis kuopos susirinkimas
įvyks vasario 22, sekmadienį, 3
v.p.p. Lietuvių Ramuose.
Valdyba
Dail. Jurgio Račkaus kūrinių
paroda rengiama Los Angeles,
Brand Library Art Galleries,
Glendale, Calif. Atidarymas
įvyks vasario 6 d. Paroda veiks
iki kovo 3 d. Ją surengė Dalia
Gaižutytė-Dierks su Kanados
konsulatu Los Angeles mieste.
Lietuviai yra kviečiami parodo
je dalyvauti ir susipažinti su
dailininku bei jo kūriniais.
Lietuviška televizijos progra
ma pastoviai pradedama trans
liuoti per kabelinę Graham
bendrovės stotį vasario 12, ket
virtadienį, 7.30 v. v. Ji bus pus
valandžio ilgumo ir bus perduo
dama kiekvieną ketvirtadienį
7.30 v. v. Kabelinė Graham tele
vizija pasiekia gana platų rajo
ną nuo Jane iki Bathurst ir į
šiaurę nuo Bloor gt. Per Maclean-Hunter stotį lietuviška pro
grama perduodama sutartu lai
ku — pastovios valandos kol
kas neturi. Šiai lietuviškai tele
vizijos programai vadovauja
Jonas Karpis, padedamas talki
ninkų komiteto. Jis tikisi, kad
ją perims jaunimo grupė. No
rint, kad kuri kita kabelinės te
levizijos stotis rodytų lietuviš
ką programą, reikia, kad suin
teresuoti to rajono žiūrovai pra
šytų telefonais ar kitu būdu.
Dailininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių meno paroda,
jų pagerbimo vakarienė ir Ana
pilio Moterų Būrelio bei talki
ninkių ir talkininkų austo kili
mo užbaigimo iškilmės — ba
landžio 12, sekmadienį, 4 v. p.
p., Anapilyje.
Metiniam “TŽ” spaudos ba
liui, kuris įvyks balandžio 25,
Atvelykio šeštadienį, jau suda
ryta stambių laimikių loterija.
Jon įeina spalvotos televizijos
priimtuvas, radijo aparatas, ke
letas žymių dailininkų paveiks
lų, skulptūrų, keramikos kūri
nių ir kitokių vertingų dalykų.
Be to, bus ir mažoji loterija, ku
riai laimikiai tebėra telkiami.

telefonu 224-1044
Konferencija daugiakultūriškumo klausimu rengiama vasa
rio 13, penktadienį, 8.30 v.r. —
4.30 v.p.p., York Memorial Col
legiate Institute (2690 Eglinton
Ave. W.). Rengėjai — York In
ter-Agency Council ir YMCA,
finansuoja Ontario kultūros ir
pramogų ministerija. Paskaiti
ninkų tarpe bus dr. J. Mavalwala, dr. G. Bancroft ir kt. Telefo
nai informacijai: 961-8100 (Ju
dith Codd) arba 653-3130 (Don
na Tettmar).
Kanados Lietuvių Dienos
šiais metais rengiamos Toronte,
spalio 9-11 d. d. Numatomi ren
giniai — literatūros bei dramos
vakaras, jaunimo vakaras, me
no paroda, sporto varžybos,
KLJS tarybos suvažiavimas,
bendrasis susipažinimo vakaras,
pamaldos, didysis koncertas.
Apie šiuos renginius spauda
kol kas negauna informacijų.
Kanados LK Kunigi; Vienybės
siunčiamas kun. L. Januška,
OFM, ateinančios Gavėnios me
tu aplankys Kanados vakarų lie
tuvių gyvenvietes, kuriose nėra
lietuvio kunigo, būtent, Thun
der Bay, Ont., Calgary, Alta.,
Edmonton, Alta., Vancouver,
B. C.
A. a. Antano Jakimavičiaus
atminimui dr. S. ir dr. A. Kaz
lauskai “TŽ” aukojo $50.
Ed. Kondrato siuvykla Toron
te (1113 Dundas St. W.) užda
ryta nuo š.m. sausio 31 iki kovo
13 d.
KLK Moterų Draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus val
dybos posėdyje sausio 28 d., da
lyvaujant dvasios vadui kun. A.
Simanavičiui, balsų dauguma
išrinkta pirmininke B. Čepai
tienė, dr. J. Čuplinskienė ,— vi
cepirmininke, R. Stabačinskienė — sekretore, B. Valickienė
— iždininke, R. Grigonienė ir
G. Staboševičienė — socialinių
reikalų vedėjomis, R. Simanavičienė, L Punkrienė ir B. Sta
nulienė — parengimų vadovė
mis, N. Racevičienė — kores
pondente. — Sekantis visuoti
nis narių susirinkimas — vasa
rio 22 d., po 11.30 pamaldų, Pa
rodų salėje. Visos narės ir vieš
nios nuoširdžiai kviečiamos da
lyvauti. Jūsų gausus dalyvavi
mas paskatina šios organizaci
jos veiklą. Kor.

DUODA PASKOLAS:

MOKA UŽ:

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

6%
12%
10.5%
13%

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

Asmenines nuo
Nekiln. turto nuo
Čekių kredito
Investacines nuo

15.75%
15%
18%
15.75%

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki

3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.;
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir
'
penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.
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MAELA1NE
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.

i

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.

Nuostabūs rankdarbiai...
Atvykite pasižiūrėti įspūdingų varžybų nėrime kabliuku,
kurių dalyviai yra vyrai, moterys ir vaikai, (šis amatas ne
turi apribojimo — gali būti atliktas kiekvieno šeimos na
rio .. . vyro, moters ar vaiko). Varžybų metu bus demonst
ruojama, ktaip panaudoti nėrimą kabliuku, kuriant madin
gus papuošalus. Varžybų pagyvinimui jų dalyviai išstatys
parodoje jau užbaigtus kabliuku nertus darbus. Darykite
tai savo poilsiui, namų papuošimui, dovanoms, kurias galė
site įteikti geriems savo draugams. Tik pradėkite . . .

Laikas: 1981 m. vasario 15, sekmadienį, 2 vai. po pietų
Vieta: 1573 Bloor Street West
įėjimas: suaugusiems $2.50, vaikams 50 et.
Bilietai gaunami prie įėjimo.

Janet Fashions in Crafts
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
Aida Žiūraitytė-Hudson š. m.
junga yra išleidusi veikalą “Ry sausio 29 d. Toronto universite
tų Lietuva”, paruoštą dr. A. te apgynė savo disertaciją ir ga
Budreckio. Ruošiamasi ir ang- vo anglų kalbos bei literatūros
liškajai laidai, kuriai reikalin daktarės laipsnį. Savo disertaci
gos lėšos. Jai aukojo: Steponas joje ji gvildeno anglų rašytojos
šetkus $100, Kazys Juzumas Charlotte Bronte religinius per
$20, Aleksas Petryla $20, Kazys gyvenimus jos romanuose. Ši
Balčiūnas $5. Primenama, kad rašytoja pasirašinėjo slapyvar
Toronto Lietuvių Kredito Ko džiu Currer Bell ir gyveno
operatyve “Parama” yra atida 1816-1855 m. Ji ypač išgarsėjo
ryta “Rytų Lietuvos” sąskaita romanu “Jane Eyre” (1847). Jos
6554 nr. Norintieji prisidėti seserys Anne ir Emily taip pat
prie angliškos laidos greitesnio buvo rašytojos.
išleidimo gali siųsti savo aukas
į minėtą sąskaitą, pažymėdami,
• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra
kad tai auka “Rytų Lietuvos”
savos tautos gynėjai
knygai anglų kalba.

