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Tragedija ar tikrovė?
Nuolatos spaudoje keliamas mišrių vedybų klausimas 

reikalauja didelio mūsų dėmesio ir gilios analizės, tačiau pats 
faktas neprivalo mus nuteikti pesimistiškai. Jei pažvelgsime į 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, tai prisiminsime, kad mūsų 
ministerial, generolai, profesoriai ir menininkai, prieš neprik
lausomybės atgavimą siekę augštųjų mokslų užsieniuose ar tik 
pasitraukę nuo caristinės Rusijos politinio spaudimo, sugrįžo į 
Lietuvą su žmonomis iš Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir kitų 
kraštų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, didžioji mūsų vyres
nės inteligentijos dalis buvo augusi svetimos kultūros aplinkoje. 
Ir mano pačios tėvai baigė rusų gimnazijas, studijavo Rusijoje... 
Tačiau kraujo balsas buvo stiprus, gyvenant savojoje žemėje ir 
savoje nepriklausomoje šalyje, todėl tų šeimų įnašas išliko 
neginčijamai didelis.

Atsidūrę demokratinio pasaulio laisvėje okupuotų kraštų 
politiniai pabėgėliai, to paties kraujo balso rišami ir skatinami, 
susigrupavo į stiprius etninius vienetus, kuriuose energingai 
tęsia savosios kultūros ir tautos gyvenimo apraiškas. Vyresnioji 
karta, dar augusi ir brendusi gimtajame krašte, natūraliai jaučia 
įgimtą pareigą dėti visas pastangas, kad būtų išvengta “sutir- 
pimo” didžiajame tarptautiniame katile. Organizacijos, spauda, 
mokyklos, chorai ir šokių grupės atlieka milžinišką darbą, kad 
priaugančias kartas rištų bendra kilmės gija. Čia šeimos atlieka 
svarbiausią vaidmenį, savo vaikus skatindamos dalyvauti or
ganizacijose, lankyti mokyklas, dainuoti, šokti ir 1.1. Tačiau argi to 
pakanka?

“TŽ” 1981 m. spalio 15 d. vedamajame visiškai pagrįstai kal
tinamos lietuviškos jaunimo organizacijos ir parapijos, kurios 
nesudaro sąlygų ir neskatina jaunimo savo tarpe jieškoti 
gyvenimo draugų. Mes gyvename tarp dviejų kultūrų, dažnai savo 
tradiciniame sustingime vengdami pripažinti mus supančios ap
linkos realybę. Štai konkretūs pavyzdžiai iš šios dienos jaunimo 
gyvenimo. Patraukli, jauna mergaitė, baigusi gimnaziją ir tik 
pradėjusi studijuoti, rado romantišką interesą savo amžiaus 
lietuvio berniuko asmenyje. Jaunuolio motina, pastebėjusi savo 
sūnaus dėmesį mergaitei, dėjo visas pastangas jų draugystei išar
dyti. Motyvas? Kad jis dar perjaunas; turįs baigti mokslą, kad 
galėtų išlaikyti žmoną. Po dvejų metų jaunuolis vedė ne savo 
tikybos svetimtautę, o lietuvaitė ištekėjo už airio. Jaunesnieji 
berniukai, dar neturį jokių pretenzijų į vedybas (15-17 metų), 

'noriai draugauja su mergaitėmis iš vietinių savo mokyklų, bet 
retai su lietuvaitėmis iš šeštadiertinės .aokyklę>.
“Lietuvaitės įsivaizdina...”

Tiesa, gaila tų romantiškų laikų, kai mergaitės laukdavo, kad 
jaunikaitis atsiųstų laiškelį, atneštų dėžutę saldainių ar 
nedrąsiai įteiktų apvytusių gėlių puokštelę. Tačiau dabartinis 
jaunimas, įvairių gyvenimo įvykių ir filosofijų bei lygybių teisių 
įtakojamas, nebeturi ir nereikalauja to romantinio elemento. 
Mergaitės, kurios neauga uždarų etninių grupių aplinkoje, yra 
daug agresyvesnės už lietuvaites. Gal tai ir nėra tikslu pavadinti 
agresyvumu, o daugiau natūraliu elgesiu, nes santykis tarp skir
tingų lyčių yra drastiškai pasikeitęs nuo tų dienų, kai mes au
gome nepriklausomoje Lietuvoje.

Lietuvoje jaunimas turėjo daugybę progų susitikti, 
susipažihti, drauge bręsti ir vėliau kurti šeimas rimtu bendro iš
silavinimo ir bendrų interesų pagrindu. Todėl ir skyrybos 
nebuvo populiarios. Ką mes duodame jaunimui šiandieną? 
Kodėl lituanistinės mokyklos, vietoje šabloniškų ir nuobodžių 
pasirodymų, jaunimui nesurengia seniai pamirštų “robaksų”. Po 
pamokų visi išsiskirsto į namus, šeštadienio vakarus praleidžia 
daugiausia su savo vietinių mokyklų draugais ir draugėmis,-kai 
tėvai išvyksta į koncertus, tik suaugusiems įdomius renginius, 
kuriuose jaunimui vietos kaip ir nėra, jeigu jam nėra kokių nors 
konkrečių pareigų (dalinti programas, nurodinėti vietas ir t.t.). 
Jaunimo organizacijos, po savo uždarų sueigų ir susirinkimų ap
tarusios teorinius veiklos reikalus, retai tepalieka gilesnį ruožą 
jauno žmogaus asmeniniame gyvenime. Jaunimas mėgsta šokti. 
Duokime jam progos šokti savo tarpe, net ir prisiderindami prie 
jų skonio. Dabar jaunimas žytniai anksčiau bręsta ir anksčiau 
linkęs kreipti rimtą dėmesį į ne savo lyties asmenį. Neverskime 
savo jaunimo tų progų jieškoti už mūsų lietuviškos visuomenės 
ribų. Peržvelkime mūsų renginių kalendorius nuo vieno šito 
žemyno krašto iki kito ir gerai apsvarstykime, kur eilinis jaunas 
lietuvis ar lietuvaitė gali rasti progos romantiškam interesui. Ar 
vaidinimuose, minėjimuose,' chorų koncertuose? Ar šokiuose su 
vyresnio amžiais žmonėmis, kurie vis dar ilgisi Šabaniausko?

Nei skatinimu, nei barimu, nei pareigos balso kėlimu 
neišspręsime mišrių šeimų kūrimo problemos. Turime į jaunimą 
žiūrėti atviromis akimis ir jam sudaryti sąlygas, kuriose 
natūraliai tarptų noras ir susidarytų proga kurti lietuviškas 
šeimas. Meilės jausmas žmoguje yra stiprus ir tam tikrame am
žiuje viską nugalintis.

Esamos mišrios šeimos neprivalo būti nurašytos į nuostolius. 
Gyvenimo patirtis rodo, kad turime nemažą skaičių mišrių šeimų, 
kurių vaikai lanko šeštadienines mokyklas, o tėvai vienu ar kitu 
būdu aktyviai yra įsitraukę į lietuvišką gyvenimą. Ir jie, kaip tie 
mūsų nepriklausomos Lietuvos mišrių šeimų nariai, neliks be 
įnašo. Mūsų tauta yra maža. Privalome visus traukti į save, o ne 
juos stumti, nes gal ir turime dalį tos kaltės, kad laiku 
neparūpinome galimybės draugauti su savo tautos jaunimu. Tie, 
kuriems nuoširdžiai rūpi lietuviškų šeimų likimas ir kurie savo 
rankose turi galimybes, privalo keisti savo taktiką ir konkrečiai 
mūsų jaunimui sudaryti sąlygas bendrauti taip, kad jiems draugų 
ir draugių nereikėtų jieškoti kitur. Aurelija Balaišaitienė

Pagaliau susitarė

Paša ulio į vykia i
JAV PREZ. R. REAGANAS NORI ĮSTEIGTI KARINĘ BAZĘ 
Saudi Arabijoje, iš kurios būtų saugoma Persijos įlankos šalių naf
ta. Dienraščio “Washington Post” pranešimu, oficiali sutartis šiuo 
klausimu nėra pasirašyta, bet abi pusės neoficialiai žengia ta kryp
timi. Minėtoji bazė iš anksto būtų aprūpinta ginklų ir maisto at
sargomis, kad jon, reikalui esant, būtų galima permesti specialius 
JAV kariuomenės dalinius. Spėjama, kad dėl tos bazės ir JAV, ir 
Europoje staiga vėl buvo pradėta šnekėti apie Saudi Arabijos prin
co Fahido rugpjūčio 7 d. padarytą aštuonių dalių pasiūlymą taikai 
Artimuosiuose Rytuose užtikrinti. Pagal tą planą Izraelis turėtų 
pasitraukti į prieškarines savo 1967 m. Sienas, panaikinti okupuo
tose srityse įsteigtus kaimus. Palestiniečiams pabėgėliams būtų 
leista grįžti į savo tėviškes, o ne- •----------------------------------------

Kanados konstitucijos pro
blema pagaliau buvo išspręs
ta paskutiniame min. pirmi
ninko P. E. Trudeau ir provin
cijų premjerų pasitarime Ota
voje. Esmines nuolaidas pada
rė abi pusės. Istorinį susitari
mą pasirašė visi Kanados vy
riausybių vadai, išskyrus sepa

ratizmo siekiantį Kvebeko 
premjerą R. Levesque. Jie 
vienbalsiai pritarė konstituci
jos parsivežimui iš Britanijos. 
Kanados valdžios ateityje pa
siūlytiems konstitucijos pakei
timams įgyvendinti reikės sep
tynių provincijų pritarimo. Tos

(Nukelta į 8-tą psl.)

Prof. J. ŽILEVIČIUS buvo pagerbtas Klevelande 1981 m. spalio 18 d. specialiu minėjimu bei koncertu jo 90 metų amžiaus 
ir 70 metų muzikinės darbuotės sukakčių proga. Viršuje iš kairės pirmoje eilėje: dr. E. LENKAUSKAS, kun. M. 
TAMOŠIŪNAS (svečias iš Kolumbijos), M. LENKAUSKIENĖ, dr. H. BRAZAITIS, p. BRAZAITIENĖ, p. DEGESIENĖ. 
Apačioje —čiurlionietės Nuotr. V. Bacevičiaus

Atsimenu Lietuvą, vadinamą buržuazine
Jaudinanti inž. Vytauto Vaičiūno kalba teisme, kuris nubaudė jį pustrečių metų laisvės 

atėmimo pataisos darbų kolonijoje

V. Vaičiūnas buvo teisiamas Šir
vintose 1981 m. birželio 26 d. už pro
cesijos organizavimą iš. Tytuvėnų į 
Šiluvą. JĮ teisė teismo narys A. Jan
kauskas, liaudies tarėjai — S. Masių- 
kas ir L. Ražinskas, sekretoriavo G. 
Jablonskaitė. Antraštės kalbos teks
te — “TŽ” redakcijos. RED.

Augščiausio teismo pirminin
ke, tarėjai, valstybiniai darbuo
tojai ir kalėjimo sargai, šio jūsų 
posėdžio aš nesutrukdysiu per
daug ilgai.

Kaltinamajame akte parašyta 
esą aš organizavau neleistinus 
veiksmus. Ne, aš nieko neorga
nizavau, aš gerbiu visa, kas 
šventa ir kilnu mūsų tautoje.

Sena tiesa kalba, kad norint 
kovoti su nusikalstamumu — 
piktžolėmis, reikia jieškoti dir
vos, kurioje jos veisiasi, ir nai
kinti jų šaknis.

Mūsuose kažkodėl elgiamasi 
priešingai — renkami nusikal
timo vaisiai, sandėliuojami, 
tiksliau sakant, nokinami; po to, 
išmesti į dar neužterštą dirvą, 
barsto savąsias blogio sėklas.

Šių metų kovo 25 d. aš, kaip 
pavojingas visuomenei žmogus, 
buvau suimtas ir patalpintas 
Lukiškių nusikalstamumo vai
sių sandėlyje.

Šandien, stovėdamas Augš- 
čiausiojo teismo akivaizdoje, aš 
noriu bent trumpai papasakoti 
apie tą dirvą, kurioje išaugo ma
no “nusikalstamumo” šaknys.

Atsimenu Lietuvą
Esu gimęs 1930 m. Tada visa 

Lietuva šventė garbingo tautos 
kunigaikščio Vythuto Didžiojo 
500 mirties metines. Tai buvo 
Vytauto Didžiojo metai. Aš ne
šioju šio kilnaus vyro vardą. 
Stovėdamas jūsų akivaizdoje, 
galiu trąšiai tvirtinti: per 51 
savo gyvenimo metus melu ir 
apgaule .neišniekihau jo.

Anot J. Marcinkevičiaus, aš 
dar atsimenu gyvą lietuvišką 
dainą: “Kai vakare į guolį sau
lutę kvietė vakarai, dainuodavo 
lietuviai varguoliai, nes jau 
baigti dienos darbai.” Tada dai
na buvo laisva, neuždaryta radi
jo ar televizijos rėmuose, tada 
ji sklido iš šiaudinių pastogių, 
iš tyrų širdžių, kartu su lakštu

tės suokimu ir vyturėlio čiulbe
siu užpildė mūsų buitį.

Aš atsimenu tą Lietuvą, kuri 
vadinama buržuazine. Aš ne
idealizuoju šios santvarkos pil
numoje; ten buvo ir klaidų, ku
rias man, kumečio sūnui, teko 
pažinti ir iškentėti. “Parduotų 
vasarų” skonį aš pažįstu ne iš 
knygų, o iš savo gyvenimo pa
tirties. Bet jei aš tik tiek pasa
kyčiau, būtų pasakyta pusė tie
sos. Stovėdamas Augščiausiojo 
teismo akivaizdoje, aš galiu drą
siai tvirtinti, jei nebūtų smil
telėj baudžiauninko prakaito 
kraujo, nebūtų pėdų knygnešių, 
nebūtų to istorinio mūšio, kurį 
lietuviai šioje vietoje .laimėjo 
prieš lenkų ponus; jei nebūtų 
to dvidešimtmečio, piešiamo 
vien juodomis spalvomis, kažin 
ar šioje salėje beskambėtų lie
tuviška kalba.

Kumečio sūnus
Buvau kumečio sūnus, todėl 

sveikinau auštantį Tarybų Lie
tuvos rytą. Aš džiaugiausi lygy
bės, brolybės ir laimės plaka
tais. Džiaugiausi, kad jau baigia
si mano “parduotos vasaros”, 
kad jau nereikės ganyti sveti
mos bandos, o prižiūrėsiu savą
ją, kad dirbsiu savajame žemės 
sklypelyje. Kalbant mūsų ter
minologija, manyje buvo pasėti 
ir pradėjo dygti socialistiniai 
daigai. Esu kaltinamas, kad jų 
neišsaugojau. Jie buvo pasėti į 
per jautrią dirvą ir liko paskan
dinti 1941 m. pavasaryje išvež
tųjų tautiečių ašarose ir dejo
nėse.

1941 m. man atmintini dar ir 
todėl, kad tai buvo paskutiniai 
mano motinos žemiškos kelio
nės metai, kad ji, paskutinį 
kartą išleisdama mane tarnauti 
ir jausdama artėjančią mirtį, 
kaip atlyginimą išsiderėjo, kad 
besimieji darbdaviai leistų man 
baigti žvirgždaičių pradinės mo
kyklos ketvirtąjį skyrių. Mano 
šeimininkai savo pažadą ištesė
jo.

O tų pačių metų gale, jau vo
kiečiams valdant Lietuvą, ji iš
keliavo. Sakau iškeliavo, nes gy
venu susitikimo viltimi. Ji per

žengė amžinybės slenkstį, paau
kojusi Dievui savo keturis vai
kus, iš kurių jauniausiam tebu
vo vos vierieri metai, baigė že
mišką kelionę, palikusi gražų 
artimo ir Dievo meilės pavyzdį. 
Aš gi, aplaistydamas ašaromis 
motinos palaikus, supratau au
kos ir kančios prasmę.

Vokiečių okupacijos metais 
mano “parduotos vasaros ir žie
mos” buvo ypatingai sunkios — 
teko kentėti nepriteklių, fizines 
ir.dvasines kančias, nešti našlai
čio dalį. Po karo atėjo atsiskai
tymo metas, bet aš juo nepasi
naudojau, nes, kaip sakiau — 
supratau aukos ir kančios pras
mę supratau, kad kerštas ir ne
apykanta tik didina tą gaisrą, 
kuris mano akivaizdoje degė 
tautoje, nusinešdamas tūkstan
čius gyvybių, supratau, kad, no
rint pataisyti gyvenimą, reikia 
eiti su meile ir auka.
i Nusikaltimai

Praeitais metais aš švenčiau 
savo 50-metį, taigi už Tarybų 
Lietuvą esu vyresnis 10-čia me
tų. Virš 30 metų aš dirbau Įvai
riose jos statybose bei gamyklo
se, todėl turiu ne tik teisę, bet 
ir pareigą kovoti su blogybėmis, 
pasakyti kaikurias kritines pa
stabas. Juo labiau, kad LTSR 
konstitucijos 47 str. įpareigoja 
valstybinius organus ir visuome
nines organizacijas reaguoti Į pi
liečių kritiką, į ją atsakyti ir 
imtis reikiamų priemonių padė
čiai ištaisyti. Atsakydamas Ra
seinių rajono laikraščio “Nau
jas Rytas” redakcijai, aš krei
piausi į Lietuvos K.P. pirmąjį 
sekretorių drg. GRIŠKEVIČIŲ 
ne su kažkokiomis teorijomis, 
kaip tai kalba kaltinamojo iš
vadoje, bet išdėsčiau konkre
čius dalykus, kalbėjau apie nu
sikalstamumo statistika.

Mūsų spaudoje daug kalbama 
apie veršelių ir paršelių augini
mą, aš gi kalbėjau apie žmones, 
bet negavau atsakymo. Buvau 
suimtas. Todėl turiu teisę pa
klausti Augščiausiąjį teismą, ar 
šis suėmimas yra atsakymas į 
mano kritiką? O juk persekio-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

grįžtantieji susilauktų kompen
sacijos iš Izraelio. Vakarinėje 
Jordano pakrantėje ir Gazos 
juostoje tada būtų įsteigta ne
priklausoma palestiniečių vals
tybė su sostine Rytų Jeruzalė
je, būtų užtikrinta tikėjimo lais
vė religinėms grupėms, taika vi
soms valstybėms, šį pasiūlymą 
griežtai atmeta Izraelio prem
jeras M. Beginąs, jį laikantis 
suktu arabų bandymu palaips
niui sunaikinti Izraelį. Pasak 
krašto apsaugos min. A. šaro- 
no, į aštuonių dalių planą Izra
elis reaguos aštuonių naujų kai
mų įsteigimu okupuotose srity
se. Prez. R. Reaganas derybų 
pagrindu vis dar laiko 1978 m. 
Camp David susitarimus, nors 
jie yra beveik visiškai išsemti. 
Pilna savivalda arabams Izrae
lio okupuotose srityse turėjo 
būti suteikta iki 1980 m. pava
sario. Jokios pažangos šiuo 
klausimu nėra padaryta. Į dery
bas nepavyko įjungti Jordani
jos karaliaus Husseino, nors 
šiai valstybei priklausė vakari
nė Jordano pakrantė ir Rytų Je
ruzalė. Paskutinėje Husseino 
viešnagėje Vašingtone paaiškė
jo, kad Jordanija amerikietiš
kas priešlėktuvines raketas pa
keis sovietinėmis “SAM-6”, ku
rių sąskaitą padengs Irakas. 
Maskvoje apsilankiusiam pales
tiniečių PLO vadui Y. Arafatui 
buvo pranešta, kad jo grupės at
stovybei Sovietų Sąjungoje su
teikiamas ambasados statusas. 
Tai yra aiškus L. Brežnevo ban
dymas stiprinti Sovietų Sąjun-, 
gos įtaką arabų šalyse.

Išleido laivę
Švedija iš savo teritorinių 

vandenų išlydėjo sulaikytą po
vandeninį sovietų laivą, kuris 
tapo skaudžiu L. Brežnevo pra
laimėjimu. Šiandien net ir šve
dai netiki, kad jis nori Skandi
naviją išjungti iš atominio karo 
grėsmės, o Baltiją paversti tai
kos jūra. Aparatais buvo nusta
tyta, kad tas laivaš turėjo ura- 
nijaus. Švedų specialistai nebu
vo įsileisti į povandeninio laivo 
torpedų skyrių. Užfiksuotas 
uranijus įtaigoja, kad jos buvo 
aprūpintos atominiais užtaisais. 
Kai laivas buvo įsiveržęs į te
ritorinius vandenis, Švedija 
juose vykdė slaptus kovai su po
vandeniniais laivais skirtų tor
pedų bandymus. Daroma išva
da, kad tame laive buvo augštas 
sovietų laivyno karininkas. Dėl 
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šio incidento Stockholme bene 
pirmą kartą buvo surengtos an- 
tisovietinės demonstracijos, o 
revoliucijai skirtą paradą Mask
voje boikotavo Švedijos, Dani
jos ir Islandijos diplomatai, pa
sirinkdami ligšiolinę Š. Atlanto 
Sąjungos diplomatų taktiką.

Vadų pokalbis
Varšuvoje dvi valandas tru

kusį pirmą pasitarimą turėjo 
trys Lenkijos vadai: komparti
jos — gen. W. Jaruzelskis, “So
lidarumo” — L. Walensa, Kata
likų Bendrijos — arkiv. J. 
Glempas. Vėliau buvo paskelb
ta, kad bus stengiamasi sudary
ti bendrą tautinį šios trijulės 
frontą Lenkijos problemoms 
spręsti. Didžiausią galvosūkį su
daro nelegalūs vietinio pobūdžio 
“Solidarumo” unijos streikai, 
kurių sustabdyti neįstengia L. 
Walensa. Unijos prezidiumas, 
turintis 107 narius, atmetė L. 
Walensos pasiūlymą uždrausti 
streikus trijų mėnesių laikotar
piui. Prezidiumo nariai taip pat 
nesutaria dėl bausmės priemo
nių nelegalių streikų organiza
toriams. Pirmasis vadų pasitari
mas betgi liudija, kad gen. W. 
Jaruzelskis siekia oficialaus 
bendradarbiavimo su “Solidaru
mo” unija ir Katalikų Bendrija. 
Vatikane buvo paskelbta, kad 
sekančią vasarą popiežius Jo- 
nas-Paulius II vėl apsilankys 
Lenkijoje. Spėjama, kad jo vi
zitas bus susietas su Čenstaka- 
vos Marijos 600 metų sukaktimi 
rugpjūčio 26 d. Apie dabartinę 
Lenkijos būklę Joną-Paulių II 
painformavo Vatikanan atskri
dęs arkiv. J. Glempas.

Bendra taryba
Londone susitiko Britanijos 

premjerė M. Thatcher su nau
juoju Airijos respublikos prem
jeru G. FitzGeraldu. Jiedu nu
tarė Įsteigti bendrą tarpvyriau
sybinę tarybą, kurią sudarys 
abiejų kraštų ministerial ir val
džios tarnautojai. Patariamojon 
tarybon galės būti Įjungti ir 
parlamentų nariai. Taryba rū
pinsis ekonominiu, socialiniu 
ir kultūriniu Britanijos bei Ai
rijos .bendradarbiavimu. Tiki
masi, kad to bendradarbiavimo 
dėka bus sumažinta dabartinė 
Įtampa tarp Š. Airijos katalikų 
ir protestantų. Pastarieji betgi 
įtaria, kad toji taryba sieks š. 
Airijos prijungimo prie Airijos 
respublikos.
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Q RELIGINIAME GW EMM E
KATALIKIŠKIEJI JAV-bių LAIK- neth Stevenson spėjimu, prisikelian- 

RAŠČIAI vis dažniau įsideda žinių tis Kristus savo naujosios gyvybės 
apie pavergtąją Lietuvę. Tai aiški kun. kaitra/įdeginęs drobėn savo at-

Atsimenu Lietuvą, vadinamą buržuazine

K. Pugevičiaus vadovaujamo infor
macijos centro įtaka. Paskutiniuoju 
metu buvo paskelbtos žinios apie kun. 
Leono Mažeikos ir kun. Leono Šapokos 
nužudymų. Taipgi pranešta apie 
Lietuvoje užpultus ir sužeistus — kun. 
Benediktų Povilanskį, kun. Antanų 
Bitvinskų ir kun. Juozų Zdebskį, 
suėmimų kun. Ričardo Černiausko už 
rekolekcijų vedimų jaunimui.

“NATIONAL CATHOLIC REGIS
TER” įsidėjo specialų straipsnį ry
šium su Pavergtųjų Tautų Savaite, 
minima JAV-se jau 22 metai. Šiais 
metais ji įvyko liepos 19 — 26 d.d. 
Straipsnio įžangoje minimi pasku
tinieji įvykiai Afganistane ir Lenki
joje, Simo Kudirkos pabėgimas nuo 
rusų laivo. Toliau kalbama apie 
Lietuvę, jos kovų caro laikais, trumpų 
laisvės laikotarpį ir dabartinę 
okupacijų bei sumanių ir drųslų 
lietuvių kovų prieš komunizmų.

ATVAIZDAS TORINO DROBULĖ
JE nėra žmogaus kūrinys. Tokia 
išvadų padarė mokslininkai, pas
kutiniuoju metu įvairiais būdais ty
rinėję Torino šventovėje esančių 
drobę. Connecticut kolegijos patal
pose suruoštoje tų mokslininkų kon
ferencijoje, kurioje dalyvavo apie 
1,000 susidomėjusių asmenų, buvo 
mokslininkų vienbalsiai pasisakyta, 
jog drobėje csųs žmogaus atvaizdas 
nėra žmogaus kūrinys, nes nerasta 
jokių dažų ar kokių kitų drobei 
svetimų medžiagų atvaizdo 
pagaminimui. Be to, kraujo dėmės yra 
tikros hemoglobinų turinčio ir per 
drobę persisunkusio kraujo dė
mės. Milijoninėmis galimybėmis 
skaitytuvu paremti tyrinėjimai 
nenurodo, kaip maždaug 5 pėdų ir 11 
inčų augsčio bei 175 svarų žmogausat- 
vaizdas atsirado drobėje. Aišku, 
tikslieji mokslai negali tvirtinti, kad 
tai Jėzaus atvaizdas, bet yra tikra, kad 
tai atvaizdas barzdoto apie 30 m. am
žiaus vyro, kurio visa galva subadyta 
spygliais, nuo kurių labai kraujavusi. 
Randama daug žaizdų veide, 
greičiausiai nuo mušimų, ir labai 
sužaloti pečiai turbūt nuo kryžiaus 
nešimo. Rankų riešuose regimi vinių 
dūriai, iš kurių smarkiai tekėjęs 
kraujas. Los Angeles patologas dr. 
Robert Bucklin, kuris atliko dro-bėje 
įsispaudusio kūno atvaizdo “autop- 
sijų”, pareiškė esųs tikras, kad tai at
vaizdas nukryžiuoto žmogaus, kuris 
miręsjiuo “congestive heart failure”.

MOKSLININKAI VIENBALSIAI 
ATMETA GALIMYBĖ, kad Torino 
drobulėje atvaizdas galėjęs būti kokio 
nors viduramžių tapytojo kūrinys. 
Pagal juos, sukurti tokį atvaizdų 
drobėje to meto žmogui būtų reikėję 
enciklopedinių meno, anatomijos, 
chemijos, biologijos ir fotografijos 
meno žinių, randamų tik mūsų lai
kais. Dabartiniai mokslininkai pa
tvirtina, kaip jau 1898 m. pastebėta, 
jog drobės atvaizdas yra puikus foto
grafijos negatyvas ir kad toks reiški
nys neturi jokio natūralaus mokslinio 
išaiškinimo. Luigi Gonella, Torino ar
kivyskupo kard. Anastasio Ballestrero 
atstovas, konferencijoje pareiškė, jog 
ateityje bus leista ištirti drobulę “car
bon 14” metodu, nustatančiu drobulės 
amžių. Iki šiol sutikimas tokiam 
tyrinėjimui nebuvo duotas, nenorint 
sugadinti drobės. Šiuo metu tas am
žiaus tyrimo metodas žymiai 
patobulintas ir sugadins tik mažų 
drobulės dalelytę. Šventosios Torino 
Drobulės Draugijos pirmininkas kun. 
Adam Otterbein pareiškė, jog vienin
telis dalykas, kų tikslieji mokslai 
galėjo padaryti, tai įrodyti, kad drobė 
esanti falsifikatas. Kadangi to jie 
neįrodė, tai dar labiau sustiprinamas 
įsitikinimas, jog drobėje esųs Kris
taus kūno atspaudas.

APIE TORINO DROBULĘ išleista 
nauja knyga “Verdict on the Shroud", 
kurios vienas autorių yra inž. Ken
neth Stevenson, drobulę tyrinėju
sių mokslininkų grupės narys. Jis 
knygoje tvirtina, jog neišaiškinama
sis drobulėje žmogaus kūno atspaudas 
turįs būti tikrai Kristaus. Jo 
nuomone, tas atspaudas drobėje at
siradęs Kristui keliantis iš numiru
sių ir todėl jokiais moksliniais meto
dais to atspaudo drobėje atsiradimas 
negali būti išaiškinamas. Kadangi 
drobulėje paliktos kūno žymės nėra 
svetimos medžiagos rezultatas, o 
pačios drobulės siūlų pageltimas dėl 
dehidracijos, tai mokslininkų tarpe 
vyravo dvi galimybės tam reiškiniui 
išaiškinti. Pirmoji teorija spėjo; kad 
tos žymės atsiradusios cheminės reak
cijos dėka, o antroji — kad tai degi
nančios kaitros padarinys. Savo toli
mesniuose bandymuose chemikai nu
statė, kad cheminės reakcijoj teorija 
to reiškinio neišaiškina. Tad pasiliko 
tik deginančios kaitros teoriia. Ken-

vatzdų.
/Popiežiui paliko 4 milijonus 
^DOLERIŲ 72 m. amžiaus italė Rosa 
Buzzini-Quattrini, neseniai mirusi 
Piacenza mieste. 1964 m. ji pasiskelbė 
turėjusi Sv. Mergelės Marijos ap
sireiškimų. Nors vietinė K. Bendrijos 
vadovybė keletu kartų paskelbė neran
danti jokių antgamtinės reiškinio kil
mės ženklų ir patarianti maldininkų 
kelionių į tų vietų neorganizuoti, 
tačiau maldininkų būriai plūdo, ypač 
iš Šveicarijos, Prancūzijos ir Vo
kietijos. Maldininkai per visų tų laikų 
anai moteriai suaukojo labai daug 
pinigų. Pasirodo, paskutiniu metu ji 
turėjusi ūkį, 100 kambarių viešbutį ir 
visų eilę namų. Po jos mirties ad
vokatas atplėšė visų jos trijų sūnų 
akivaizdoje testamentų ir rado, kad 
visas turtas paskirtas popiežiui.

ŠV. TERESĖ AVILIETĖ BUVUSI 
ŽYDAITĖ, pasak karmelito istoriko 
kun. Egidio Teofanes. Ji kilusi iš žydų 
šeimos, kuri XV š. ispanų inkvizijos 
metu priėmė katalikų tikėjimų. Iš 
rastų dokumentų aiškėja , kad ji pati 
žinojusi savo žydiškų kilmę ir su tuo 
surištų pavojų. Kun. Teofanes dėsto is
torijų Valladolid universitete, Is
panijoje, ir apie Šv. Teresę kalbėjo iš
vakarėse jos 400 m. mirties sukakties. 
Ji mirė 1582 m. spalio 14 d.

PATRIOTINEI KINIJOS KATALI
KŲ SĄJUNGAI susitaikyti su Va
tikanu galimybės esančios menkos, 
pasak vysk. Tiešan Fu iš Pekingo, 
kuris kartu su kun. Zi-Čeng Vang lan
kėsi Kanadoje. Jiedu yra komunistų 
įsteigtosios “patriotinės" K. Bendri
jos nariai ir į Torontu buvo atvykę 10 
narių delegacijoje iš komunistinės 
Kinijos. Jų iškvietimu ir priėmimu 
rūpinosi Kanados Bendrijų Taryba.

TŪKSTANČIAI ŠV. PRANCIŠ
KAUS ASYŽIEČIO ĮSTEIGTŲ VIE
NUOLIJŲ NARIŲ suvažiavo Romon ir 
Asyžiun atšvęsti pradžios sukaktu
vinę 800 metų nuo įsteigėjo gimimo. 
Romoje šventė pradėta spalio 3 d. 
maldų vigilija Šv. Petro aikštėje. 
Išklausytas per radijų transliuotas 
Jono-Pauliaus II žodis. Vigilija už
baigta Mišiomis, kurias popiežiaus 
vardu laikė ir pamokslų pasakė kard. 
Agostino Casaroli. Jis taipgi tų pačių 
dienų pamokslų pasakė ir Švč. 
Mergelės Marijos Angelų bazilikoje 
Asyžiuje. Spalio 4, sekmadienį, kar
dinolas Casaroli laikė Mišias Šv. Pran
ciškaus bazilikoje Asyžiuje.

/ UKRAINIEČIŲ VYSKUPŲ SINO- 
/ DO IŠRINKTI ir Jono-Pauliaus II pa- 
/ tvirtinti du nauji ukrainiečiai vys

kupai: inons. Robert Moskal ir kun. 
Daniel L. Ryan. Jie abu bus Filadel- 

,į fijos ukrainiečių arkivyskupo pagal- 
''■bininkai.

PENKIS NAUJUS PALAIMINTUO
SIUS Jonas-Paulius II paskelbė spalio 
4 d. pamaldų metu Šv. Petro aikštėje. 
Tai prancūzas vysk. Alain de Sol- 
minihac (1593-1650), kun. Luigi 
Scrosoppi (1804-1884). brolis med. dr. 
Riccardo Pampuri (1897-1930), vie
nuolijos steigėja Claudine Thevenet 
(1774-1837) ir vienuolė Maria Repetto 
(1807-1890).

KUN. LUFT AL-LAHAM. 48 m. am
žiaus, Vatikano paskirtas naujuoju 
melkitų apeigų katalikų patriar- 
chiniu vikaru Jeruzalėje. Jis yra 
siras, vyskupu konsekruotas spalio 2 
d. Damaske. Jis užims vietų, kurių 
anksčiau turėjo arkiv. Hilarion 
Capucci. Arkiv.-Capucci buvo 1977 m. 
Izraelio valdžios suimtas ir nuteistas 
bei kalinamas už ginklų tiekimą 
palestiniečiams. Naujuoju Vatikano 
paskyrimu nepatenkinta Sirija, nes 
tuo paskyrimu esą Vatikanas 
pripažįstąs Jeruzalę Izraeliui.

LENKŲ SPAUDOS ŽINIOMIS, 
Krokuvoje rengiamasi minėti 500 
metų mirties sukaktį palaimintojo 
Mykolo Giedraičio. Pastarasis yra 
miręs 1485 m. Lietuvių Enciklopedija 
apie jį rašo, kad kilęs ne iš vyskupo 
Merkelio Giedraičio giminės. Buvo 
šlubas ir mažo ūgio. Bistricoje įstojo į 
atgailos kanauninkus. Krokuvos uni
versitete 1460 m. baigė filosofijų dak
taro laipsniu. Pasižymėjo labai 
pamaldžiu gyvenimu, užsidariusiu 
vienuoliniu gyveniniu. Pripažintas 
palaimintuoju 1544 m. Krokuvoje 
dabar įsteigtas kulto reikmenų bei 
suvenyrų centras “Giedroycianum".

SV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II 
' yra pasižadėjęs aplankyti Kanadą 
1983 metais. Buvo tikėtasi, kad jis 
tai padarys anksčiau, bet pasikėsi- 

: nimas prieš jo gyvybę sukliudė. Ma
noma, kad dabar šio ketinimo niekas 

\ nebesukliudys.
KUN. J. STŠ.

(Atkelta iš 1-mo psl.)t 
ti už kritiką draudžiama. Šių 
metų birželio 5 d. “Izvestija” 
atspausdino straipsnį “Pod pres- 
som prestupnosti”, kuriame kri
tikuojami nusikaltimai JAV. 
Štai šiurpios statistikos duome
nys: kas 24-rios minutės užmu
šamas žmogus, kas 7-nios minu
tės — išprievartavimas, kas mi
nutė ir 1 Osekundžių — gink
luotas apiplėšimas.

Perskaičius šias šiurpias ei
lutes, nejučiomis kyla klausi
mas, ar geresnė padėtis pas 
mus? Deja, aš to nežinau ir ne
turiu teisės žinoti. Bet gyveni
mo praktika rodo, kad pas mus 
padėtis negeresnė, štai keletas 
pavyzdžių: Vytautas GRIGONIS, 
tik baigęs mūsų pataisos auklė
jimo darbų mokyklą, vienos, 
dviejų savaičių laikotarpyje už
mušė 4 žmones. Teko sėdėti su 
Kęstučiu NOVIKOVU, kurio 
visi broliai papuolė už grotų.
Ar priėjome mes tą ribą, ku

rią “Izvestija” vadina kritine, 
aš nežinau, bet Čia paminėti pa
vyzdžiai rodo, kad mūsų nusi
kaltėliai irgi nesnaudžia. Ko
voti su šiomis blogybėmis ne
užtenka vien teisminių admi
nistracinių piremonių. “Bausk ir 
priglausk” sako liaudies pa
tarlė.

Bausmės neužtenka
z Bausmė, kuri neturi meilės 
atspalvio, nėra auklėjamojo po
būdžio. Ji žmogų atstumia ir 
dar labiau sugyvulina. Jeigu į 
žmogų žiūrėsi kaip į gyvulį, jis 
gyvuliu ir pavirs.

Lukiškių kalėjime žmonės 
saugojami stipriau kaip žvėrys: 
ant langų uždėtos geležinės 
užuolaidos, kalinių vadinamos 
“namordininkais”, o rezultatai? 
Nusikalstamumas ne mažėja, 
bet didėja. Zoologijos sode už
darytiems plėšriausiems žvė
rims reikalinga saulė ir oras, 
nes be jų jie negali gyventi, o 
žmogus negali tobulėti be mei
lės, be žmoniškumo. Auklėda
mi žmogų tik bausminėmis prie
monėmis, jį atstumiame, sugy- 
vuliname, padarome piktesnį už 
žvėrį.

Baudžiamasis kodeksas neap
ima viso žmogaus, juo nepakei
si Dievo įstatymų, jis yra bejė
gis ten, kur nemato įstatymo 
saugotojo akis.

Tai labai akivaizdu, peržen
gus Lukiškių kalėjimo slenks
tį, ten kamerose žmonės nuren
ginėjami, atimami siuntiniai, o 
budri įstatymo saugotojo akis 
to nepastebi.

Dvasinė tuštuma
Kur gi ta dirva, kurioje auga 

nusikalstamumo šaknys? Aš no
riu atkreipti jūsų dėmesį į tą 
dvasinę tuštumą, į kurią įstūmė 
žmogų tie, kurie, neturėdami 
atsakymo į žmoniją jaudinan
čius klausimus (kam mes gyve
name? kodėl mirštame? kokia 
yra aukos ir kančios prasmė?), 
išdrįso sugriauti Dievo autori
tetą, atimti amžinojo gyvenimo 
viltį.

Tušti žemiškos laimės pažadai 
tik įkaitino sugyvulinto žmo
gaus aistras, žmogus legalio
mis ir nelegaliomis priemonė
mis pradėjo kurti mikrorojų sa
vo aplinkoje — asmeninę lai
mę. Kombinacija, spekuliacija, 
tai vis asmeninės laimės kūrimo 
padariniai. Ši liamė pasiekiama 
tik vingiuotais “blato” takeliais. 
Kiti nusivylę laimės jieško iš
gerto butelio dugne. Girtavi
mas yra daugelio nelaimių prie
žastis. .■

Tiesa, alkoholinių gėrimų ga
myba ir prekyba duoda didelį 
pelną, bet prarastas darbo lai
kas, gamybinis niekalas bei 
traumos neša nemažesnius nuo
stolius. Pažvelgę į auto įvykių 
statistikas, matome, kad didelė 
dalis jų įvyksta dėl to, kad vai
ruotojai ir pėstieji būna neblai
vūs. Bet čia tik materialinė me
dalio pusė, o moralinė? Beprot
namiai, veneriniai dispanseriai, 
kalėjimai ir nepilnamečių kolo
nijos.

Alkoholio garais apsvaigę, ta
rytum akli brendame į nusi
kalstamumo liūną.

Paskelbkite nusikalstamumo 
statistikas, atriškite liaudžiai 
akis, kol nevėlu, gal pamatę ak
lavietę, į kurią mes einame, 
žmonės susipras ir grįš atgal.

Ligonis, jeigu jis nori pasveik
ti, turi žinoti apie savo ligą; tik 
nuo mirti' pasmerktųjų tai sle
piama. O gal kaikas jau netiki 
tautos gyvastingumu, todėl, 
pompuodami į jos organizmą 
vis didėjantį svaigalų kiekį, lau
kia jos mirties? Aš tikiu, kad 
tautoje dar yra gyvų ląstelių, ga
linčių kovoti su blogio mikro
bais. Tik reikia, kad visa visuo
menė būtu įtraukta j šią kovą, 

neišskiriant nė tikinčiųjų, ku
riuos artimo meilės įstatymas 

■ įpareigoja kovoti su blogybė
mis, žudančiomis žmogaus dva
sią ir kūną.

Ties svarstyklėmis
Aš esu kaltinamas už organi

zavimą eisenos, t.y. už kovą su 
šiomis blogybėmis. Jaunimas 
pradėjo tautos nublaivinimo ir 
nuskaistinimo žygį ir padarė 
gerą pradžią. Iš 1,5 tūkstančio 
žmonių nebuvo nė vieno išgėru
sio, praėjom 8 km., nepalikom 
nė vieno tuščio butelio.

Gerbiamasis teisme, prieš jus 
stovi svarstyklės. Vienoje jų pu
sėje — kova už nublaivinimą ir 
nuskaistinimą, o kitoje — pro
kuroro autoritetas, kuris be įro
dymų pareikalavo augščiausios 
bausmės pagal duotąjį straipsnį.

Mane suėmė kaip kokį vagį, 
einantį į darbą. Du vyrai, nepa
rodę dokumentų, pareikalavo, 
kad sėsčiau į jų mašiną. Kratos 
metu surašytas protokolas; rei
kalaujant mano žmonai, nebuvo 
jai paliktas, į šį teismą nebuvo 
įleistas nė vienas mano pažįsta
mas. Jūs galite mane išteisinti 
arba nuteisti, tad apsispręski
te, kas jums svarbiau: prokuro
ro autoritetas ar teisingumas, 
kova už tautos nublaivinimą ir 
nuskaistinimą. Ar esu kaltas? 
Jeigu kaltas, tai tik tiek, kad 
permažai 'mylėjau, permažai 
kentėjau, už gėrį permažai ko
vojau.

Tautos skausmas
Mačiau aš tautą skausmo ir 

kančios prislėgtą, mačiau aš ją 
suklupusią negimusių kūdikių 
kraujuje, mačiau aš didelę mi
nią, turbūt daugiau kaip mili
joną vyrų ir moterų, jaunuolių, 
vaikų ir kūdikių, darbininkų, 
tarnautojų, inžinierių, daktarų 
ir mokslininkų. Visi jie rinkosi 
anapus gyvenimo slenksčio, tie
sė į mus rankas. Aš juos ma
čiau, verkiau kaip kūdikis iš 
gailesčio nekartą, bet nešau
kiau: atidarykite duris! Bešir
džiai, ką jūs darot? Negi nema
tot, kad mums trūksta darbo 
rankų, trūksta jaunatviško ryž
to, trūksta kūdikiško džiaugs
mo! Durų niekas neatidarė, o aš 
tylėjau. Esu kaltas — bauskite 
mane!
Kalta mūsų motina, ji davė mums 

gyvybę,
Ji mokė mus vaikščioti gimto 

krašto takais.
Kita gali būti tik pamotė, jai nerūpi 

tautos likimas,
Jei kalbos netektume, būtume 

vargingi nebyliai.
Tad papuoškim žilų motinų galvas 

žalių žodžių vainiku.
Ji — amžina jaunamartė, ji mokys 

vaikščioti ir mūsų vaikus.

Tai E. Mieželaičio žodžiai. Aš 
mačiau, kaip ši žiloji motina 
Baltarusijos lietuviškose kolo
nijose prie pamotės lenkės dar 
turėjo savąsias mokyklas, o da
bar ji jų jau neteko. Prie Ne
muno krantų ši žiloji motina sa
vųjų svetimais keiksmažodžiais 
apspjaudyta pasidarė nedrąsi, 
vengia viešų vietų. O motina 
mano senoji, gyvasis pamink
le senųjų pasaulio kalbų, nejau
gi ir tave ištiks toksai pats li
kimas, kuris ištiko tavo jaunes
niąsias seseris, t.y. lotynų ir se
nąją graikų kalbą? Aš tą pavo

Portalas Vilniaus Šv. Jono šventovės, kuri sovietinės valdžios yra paversta 
“pažangios minties" muzėjumi

jų mačiau, ėjau nešinas tyliu 
skausmu po krūtine, bet tylė
jau. Aš kaltas — bauskite ma
ne!
Nukrito ašara, tai kas, kažkas ranka 

numojo
O gal koks Šlemcnas atkas tą ašarą 

kaip trojų.
Gal mokslo vyrai tyrinės po 

šimtmečio, po kito,
Kokios ji buvo giminės, dėl ko ir 

kaip nukrito.
Kažkas toj ašaroj atras kaltus be 

abejonės
Ar žmonės mus tada supras, 

ar mums bus gėda, žmonės.
(J. Marcinkevičius)

Autorius sako, kad šis jo eilė
raštis nebaigtas. Tikiuosi, kad 
jis perdaug neužpyks, jeigu aš 
pridėsiu keletą minčių.

Amžių glūdumoje ant amžino
jo gyvenimo vilties uolos buvo 
pastatytas pastatas ir pavadin
tas Lietuva. Jis pragyveno isto
rijos negandas, nes pamatai bu
vo sutvirtinti Dievo įstatymais.

Be moralės.
Dabar “mokslo vardu” nori

ma pasikasti po šia uola ir su
sprogdinti ją.

Tai daro tie, kurie neturi į ką 
atremti tautos moralės. " Jeigu 
baudžiamasis kodeksas yra bejė
gis, ten kur nemato budri įsta
tymo saugotojo akis, nes neap
ima viso žmogaus, tad ar pro
tinga iš žmonių sąžinės ištrinti 
žodžius> “Ką padarėte vienam 
iš mažiausių mano brolių, man 
padarėte?”

Jeigu bus susprogdinta uola, 
į kurią atremti tautos morali
niai pamatai, jeigu mes pritruk
sime rankų, kurios sugeba aša
rą nušluostyti, išsipjldys prana
šiški poeto žodžiai: “Po šimtme
čio, po kito istorikai, tautos ka
pą atkasę, tyrinės tautos ašaras, 
apkaltins mus trumapregišku- 
mu, savanaudiškumu ir mums 
bus gėda, žmonės ...”

* * *

Kas tiki j Dievo Apvaizdą galingą, 
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos. 
Mums teko per amžius dalis 

nelaiminga,
Bet niekas nežino rytojaus dienos.

(Maironis)
Aš tikiu į Dievo Apvaizdą ga

lingą. Tikiu, kad ir mano mažu
tė auka — kelionė, į kurią iš
leisdama žmona kryžiumi laimi
no, nepražus, o bendroje pynė
je su Lietuvos kankiniais ir 
šventaisiais, vienybėje su Kris
taus kryžiaus auka persvers 
Amžinojo Teisingumo kovos 
sėkme. Aš didžiuojuosi šios ei
senos dalyviais, ypatingai jau
nimu. Tai pirmieji pavasario 
žiedai, žibutės, pražydusios dar 
sušalusioje žemėje, artėjančios 
derlingos vasaros pranašai.

(“LKB Kronika”, 49 nr.)

A.a.
MARYTEI KALINAUSKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui LEONUI Tf 
sūnums — GEDIMINUI su žmona, RIMANTUI ir 
ARŪNUI —

Sigitas ir Janina Miknaičiai
Clarendon Hills, III.

Mielai sesei

a.a. MARYTEI KALINAUSKIENEI
/

iškeliavus į amžinybę,

skautiškos idėjos brolius — jos vyrą LEONĄ, 
sūnus GEDIMINĄ su žmona, RIMANTĄ ir ARŪNĄ 
giliai užjaučia ir kartu liūdi —

Lietuvių Skautų
Sąjungos taryba

AfA

MARIJAI KALINAUSKIENEI

mirus, -

jos vyrą LEONARDĄ, sūnus ARŪNĄ, 
RIMANTĄ ir GEDIMINĄ su žmona, visus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

/ t

Kredito kooperatyvo "Parama" 
valdyba ir tarnautojai

tą a

MARYTEI KALINAUSKIENEI
x mirus,

jos vyrą LEONĄ — Lietuvių Namų narį, sūnus,

gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Lietuvių Namai

Optometristas 
Dr. R. J. Lapienis 
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

Tel. 621-5050
Talkininkas (Associate) ! 
J. S. POLLOCK, O.D.

Canadian Srt ftl emeri als Ift.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimų pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.

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

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

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

J?urniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

★ Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS: IŽO
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Ave. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

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



Metinė veikla veidrodyje
KLB krašto tarybos suvažiavimas
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Kanados Lietuvių Ben
druomenės XI krašto tarybos 
antroji sesija posėdžiavo 
spalio 31 — lapkričio 1 d.d. Lon
done, Ont., todėl atidaromąjį 
žodį ir pirmąjį sveikinimą tarė 
tos apylinkės pirm. M. 
Chainauskas. Sukalbėjus in- 
vokaciją (kleb. kun. Ignas 
Mikalauskas, OFM,) ir pager
bus mirusius (PLB garbės 
pirm. St. Barzduką ir KLB gar
bės teismo pirm. A. Gražį), 
suvažiavimą sveikino PLB 
pirm. V. Kamantas ir JAV LB 
valdybos pirm. V. Kutkus. 
Raštu sveikino VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelis ir gen. Lietuvos kon
sulas Kanadai dr. J. Žmui- 
dzinas.

Į prezidiumą pakviesti: pir
mininkais — V. Piečaitis iš 
Montrealio, V. Stanevičienė iš 
Hamiltono ir J. Valaitis iš Win- 
nipego; sekretoriauti — J. 
Šiaučiulis ir K. Toliušis iš Mon
trealio. Rezoliucijų komisija — 
dr. P. Lukoševičius iš Otavos, 
dr. E. Jasevičiūtę iš Thunder 
Bay, Ont., Vyt. Kutkus, jn., iš 
Windsoro ir N. Karosaitė iš Ed- 
montono. Mandatų komisija — 
inž. H. Lapas ir Z. Bersėnaitė iš 
Toronto.

Priimant darbotvarkę įra
šytas buvęs praleistas praėju
sios sesijos protokolo priėmi
mas. Pats protokolas nebuvo 
kaikurių narių iki sesijos 
gautas, tad teko jį skaityti iš
tisai. Buvo iškeltas klausimas 
dėl šios sesijos teisėtumo, nes 
daugelis narių pranešimo raš
tu su darbotvarke nebuvo ga
vę statuto numatytu laiku 
(prieš mėnesį). A. Rinkūnas 
pasiūlė suvažiavimą laikyti 
formaliai neteisėtu, bet jį tęsti 
susilaikant nuo balsavimų. Dr. 
P. Lukoševičius, apgailestau
damas, kad taip įvyko ir kartu 
konstatuodamas, kad tai pada
ryta ne dėl blogos valios, siū
lė vis dėlto laikytis statutinės 
tvarkos. J. Kuraitė pasisakė, 
kad galima būtų ir nebalsuoti, 
nes balsavimo reikalaujančių 
klausimų nėra numatyta. Suva
žiavimo dalyviams paplojus, 
tai ir liko kaip kompromisinis 
susitarimas.

Organizaciniai reikalai
Juos gvildenti pradėjo pirm. 

J. Kuraitė, pranešdama, kad iš 
KLB valdybos dėl sveikatos 
išėjo visuomeninių reikalų 
komisijos labai darbšti ir sėk
minga pirmininkė I. Šernaitė- 
Meiklejohn. Ji išplėtė ir 
palaikė labai gerus santykius 
su kitomis tautybėmis, tad jos 
pasitraukimą tenka labai ap
gailestauti. Jos pareigas 
perėmė vicepirm. J. Danys, 
kuris yra ir kultūros komisijos 
pirmininkas. Esą, valdybai iki 
šiol nepavyko įgyvendinti 
dviejų praėjusios sesijos 
nutarimų: paruošti naujo KLB 
statuto projektą ir įvesti narį 
apylinkių reikalams. Statutui 
paruošti komisija šiuo metu 
yra sudaroma. Į ją jau sutiko 
įeiti teisininkas L. Tamošaus
kas ir buvusi Toronto apylin
kės pirm. R. Jonaitienė.

Šiuo metu sąrašuose yra 17 
apylinkių. Veikliausios iš jų at
siuntė savo atstovus į šį su
važiavimą: Edmontonas, Ha
miltonas, Londonas, Montrea- 
lis, Otava, St. Catharines, Thun
der Bay, Torontas, Windsoras, 
Winnipegas. Kitos pasitenkino 
pranešimu apie savo veiklą 
raštu — Rodney, S.S. Marie, 
Sudbury. Visai neatsiliepė — 
Delhi, Oakvillė, Steyneris, Wel- 
landas. Daugiausia pagyrimų 
teko Toronto apylinkei, suren
gusiai didingas Kanados 
Lietuvių Dienas. Blogiausiai 
pasirodė viena apylinkė, at
siuntusi maždaug tokio turinio 
laišką: “Nedalyvausime, nes 
Jūs mums nieko neduodate, 
išskyrus aukų lapus”. Ši skaudi 
pastaba akivaizdžiai rodo, kaip 
svarbus ir netgi pavėluotas jau 
per kelias sesijas nutartas rei
kalas turėti krašto valdyboje 
specialų narį apylinkių 
reikalams.

Susidomėjimas politika
Pranešimus ir diskusijas 

išklausius, susidarė įspūdis, 
kad dabartinės krašto valdybos 
veikloje pagrindinę vietą 
užėmė politiniai-visuomeni- 
niai reikalai. Tais reikalais 
rūpinosi net keli valdybos 
nariai. Gal tai atitinka ir 
suvažiavimo nuotaikas, nes kai 
pabaigoje buvo pasiskirstyta į 
darbo grupes, politinę grupę 
pasirinko apie pusę 
suvažiavimo dalyvių, kultūrinę

KLB krašto vaidybos pirm. adv. JOA
NA KURAITĖ kalba krašto tarybos 
suvažiavime

— gal trečdalis, o švietimo rei
kalų grupėje buvo tik keli. Va
dinasi, ir patys suvažiavimo 
dalyviai pirmumą atidavė po
litikai, palikdami švietimą pas
kutinėje vietoje.

Pagrindiniame savo prane
šime, padarytame suvažiavimo 
pradžioje, pirm. adv. J. Kuraitė 
suminėjo šiuos politinės-vis- 
uomeninės srities darbus: 
palaikyti platūs ryšiai su 
kitataučių organizacijomis 
(šiuo metu lietuviai pirminin
kauja Kanados Baltiečių Fe
deracijai), plačiai dalyvauta ir 
daug prisidėta prie tradicinio 
baltiečių vakaro Kanados par
lamento rūmuose, gausiai da
lyvauta JAV LB visuomeninių 
reikalų komisijos suruoštose 
studijų dienose Vašingtone.

Šlubuoja švietimas
Ištisą pusmetį nebuvo 

surasta švietimo komisijos pir
mininkė, o kai ji atsirado, vėl 
reikėjo laiko, kol sudarė 
komisiją. Po to užėjo vasara. 
Taigi vienintelis praktiškas tos 
komisijos darbas buvo tėvų ir 
mokytojų pasitarimas, įvykęs 
Lietuvių Dienų proga Toronte. 
O tuo tarpu prabėgo eilė 
svarbių reikalų — JAV ir 
Kanados LB vadų pasitarimas 
kovo mėnesį Detroite, jungtinė 
mokytojų studijų savaitė 
Dainavoje, neįvyko tradicinė ir 
reikalinga Kanados lietuvių 
mokytojų konferencija. 
Nebeturime ir bendros prog
ramos mūsų lituanistinėms 
mokykloms. Senoji pasidarė 
persunki, tad kiekviena 
mokykla pradėjo eiti savais 
keliais. Atrodo, kad ar
timiausias uždavinys ir būtų 
jau prieš kelerius metus nutar
tas naujos programos 
paruošimas, galbūt remiantis 
naujais Toronto mokyklos šių 
metų bandymais.

Kultūrinė veikla
Kultūrinės komisijos pirm, 

inž. J. Danys pasisakė, kad jų 
darbo motto yra išsaugoti ir di
dinti mūsų kultūros lobyną. 
Deja, tam reikalui komisija 
neturi nei lėšų, nei žmonių. 
Reikalui išjudinti steigiama 
metinė visuomeninko-kul- 
tūrininko premija. Šiuo metu 
Otavoje sudaroma tos premijos 
komisija. Užplanuota įsteigti 
dar vieną premiją, būtent, 
muzikinę-literatūrinę.

Iš suvažiavimo dalyvių 
pasisakymų paaiškėjo, kad kul
tūrinio vadovavimo ir pagalbos 
reikalingos dvi skirtingų in
teresų grupės — jaunimo ir 

Montrealio šaulių kuopos 25-rių metų sukakties šventėje meninę program? at
liko sol. G. ČAPKAUSKIENĖ ir sol. A. GRIGAS Nuotr. Tony’s Photo Studio

senimo. Pagrindinis jaunimo 
dėmesys yra nukreiptas į 
tautinius šokius. Jiems trūksta 
mokytojų ir pagalbinių 
mokymo priemonių (muzikos 
juostelių, filmų). Senimas, 
ypač mažose apylinkėse, 
pasigenda tradicinio dvasinio 
peno — atvykstančių arba bent 
vaizdajuostėse matomų bei gir
dimų mūsų meninių ir intelek
tualinių pajėgų pasirodymų.
Jaunimas, lėšos ir kiti reikalai

Jaunimo reikalu pranešimus 
padarė buvusi pirm. L. Ber- 
žinytė ir naujai išrinktoji Z. 
Bersėnaitė. Iš jų sužinojome, 
kad pagrindinis naujosios val
dybos darbas yra'pasiruošimas 
jaunimo kongresui 1983 m., 
kurio nemaža dalis vyks 
Kanadoje. Kitas syarbus už
davinys, pradėtas jau buvusios 
valdybos, yra Jaunimo Sąjun
gos skyrių organizavimas, ypač 
įtraukiant tuos, kurie kitokioje 
veikloje iki šiol mažai da
lyvavo.

Svarstant lėšas, pageidauta, 
kad mažiau būtų išleidžiama 
kelionėms ir nakvynėms, nes ta 
pozicija sudaro apie ketvir
tadalį visų išlaidų. Kasoje 
lieka $11,484.90. Susitarus 
nebalsuoti ir dėl laiko stokos, 
ateinančių metų sąmata 
nebuvo nė svarstyta.

Lėšų klausimu dar kalbėjo 
inž. E. Čuplinskas, Kanados 
Lietuvių Fondo valdybos pir
mininkas, ir A. Firavičius, 
Tautos Fondo atstovas 
Kanadoje. Abu jie pasveikino 
suvažiavimą ir padėkojo au
kotojams.

Kitais reikalais kalbėjo val
dybos narys sporto reikalams 
A. Balnys, nušviesdamas spor
tininkų veiklą, ir revizijos 
komisijos pirm. M. Chainaus
kas, radęs visą finansinę 
atskaitomybę tvarkoje.

Nustatyta, kad Kanados 
Lietuvių Diena 1982 m. bus 
Winnipege vasaros metu, KLB 
krašto tarybos suvažiavimas — 
Toronte paskutinį, rugsėjo 
.savaitgalį.

Pamaldos ir paskaita
Sekmadienis pradėtas man

datų komisijos pranešimu, kad 
suvažiavime dalyvauja 51 balso 
teisę turintis narys (iš galimų, 
rodos, 65). Po to buvo svarstomi 
komisijos paruošti pasiūlymai. 
Susitarimo būdu padarius 
juose porą pakeitimų, tie 
siūlymai buvo priimti plojimu 
(nebalsuojant). Dalyvauta Mi
šiose, kurias labai jaukioje 
Londono lietuvių šventovėje 
atnašavo klebonas kun. Ignas 
Mikalauskas. Įspūdingai gie
dojo gražiabalsis parapijos 
choras (lietuviškai ir lotyniš
kai), vadovaujamas jaunos 
muzikės R. Vilienės.

Pabaigai KLB tarybos nariai 
vėl grįžo į parapijos salę 
išklausyti PLB pirm. V. 
Kamanto paskaitos. Joje jis 
palietė svarbiausius ar
timosios ateities uždavinius — 
surengti Pasaulio Lietuvių 
Dienas ir jaunimo kongresą 
1983 m., įsteigti lituanistikos 
katedrą Čikagos universitete. 
Abi tos operacijos kainuos per 
vieną milijoną dolerių. 
Kanadai teks surinkti apie 
$100.000.

Apskritai, suvažiavime buvo 
kalnų ir pakalnių, bet viskas 
praėjo geroje ir darbingoje 
nuotaikoje. Tai rodo, kad esant 
gerai valiai, priešingų 
nuomonių žmonės gali 
sisitarti! A. R.

MARGARITA SAMATIENĖ, Lietuvių Moterų Klubų Federacijos pirmininkė, 
kalba tarptautiniame šios moterų organizacijos suvažiavime Cedar Rapids, 
Iowa, kur dalyvavo per 1500 atstovių. Suvažiavimas pritarė M. Samatienės 
pasiūlymui remti nominacijų taikos premijai keturių Helsinkio grupės narių, 
jų tarpe ir Viktoro Petkaus. M. Samatienė š.m. spalio 24 d. baigė savo pirminin
kavimų Federacijai, trukusį trejus metus

Rūpesčiai Bendruomenėje
Kanados Lietuvių Dienų pro

ga į Torontą atvyko iš Čikagos 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirm. inž. Vytautas Kaman
tas. Spalio 10 d. įvyko Kanados 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pasitarimas su PLB pirmi
ninku.

• Vienas svarbiausių dabarti
nių politinėje veikloje žygių 
PLB valdyboje yra Skuodžio ir 
Gajausko bylų kėlimas į tarp
tautinę viešumą. Yra paruošti 
memorandumai, atkreipiantys 
tarptautinių institucijų dėmesį 
Į šių dviejų Lietuvos disidentų 
išlaisvinimą, ypač Vytauto 
Skuodžio, kuris turi teisę į JAV 
pilietybę. Pasikalbėjime paaiš
kėjo, kad Kanados vyriausybė 
remia tų disidentų bylas. Šioje 
akcijoje pastovų darbą atlieka 
kun. K. Pugevičiaus vadovauja
nt a s Lietuvių Informacijos 
Centras Niujorke.

f • PLB valdyboje rūpinamasi 
ir Seinų bazilikos reikalu. Pa
stovios lietuvių pamaldos joje 
šiuo metu yra draudžiamos 
Lomžos vyskupo M. Sasinows- 
kio. PLB valdyba tuo reikalu 
yra paruošusi memorandumus, 
kuriuos šiuo metu planuojama 

' siųsti Šv. Tėvui, Lomžos vysku
pui ir Lenkijos primui arkivys
kupui . Glemp. Memorandumų 
ruoša rūpinosi Algimantas Gu- 
reckas. KLB pirmininkas prašė 
KLB valdybą talkos, keliant 
Seinų reikalą per žmogaus tei
sių akciją Kanadoje. KLB pir
mininkė Joana Kuraitė pažadė
jo talkinti.

• Kalbėta PLB leidžiamo mė
nesinio žurnalo “Pasaulio Lietu
vis” reikalu. Šiuo metu spausdi
nama 3,400 egzempliorių, kurie 
siuntinėjami į Įvairius kraštus. 
Prenumeratorių statistika rodo, 
kad daugiausia jų yra JAV 
(68%), antroje vietoje eina Aus
tralija, trečioje — Kanada, tu
rinti 183 (5.9%) prenumerato
rius. Prašyta KLB valdyba pasi
rūpinti prenumeratorių skai
čiaus padidinimu Kanadoje.

Kanadietės viešnagė Australijoje
Pasulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos atstovė 

Laima Beržinytė lankė jaunimą
Kai rašau apie kanadietę, tu

riu galvoje Laimą Beržinytę, 
kuri buvo atvykusi į Australiją 
jieškoti ryšių su Australijos lie
tuvių jaunimu. Ji čia, išnaudo
dama savo atostogų laiką, ap
lankė didžiąsias Australijos lie
tuvių kolonijas, susipažino su 
jaunąja lietuvių karta. Tai bu
vo jos uždavinys, kurį pavedė 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga. Stebuklų ji čia nerado, 
bet džiaugėsi, kad rado labai 
nuoširdaus lietuviško jaunimo 
Perthe, Vakarų Australijoje, 
mažoje lietuvių kolonijoje.

Melburne, Viktorijoje, suor
ganizavo centrinę PLJ Sąjun
gos skyriaus valdybą Australi
joje, kuriai pritarė kitų koloni
jų jaunimas. Tikėkimės, kad ji 
bus patvirtinta centro valdybos. 
Adelaidėje ji rado jaunimą stip
resnį politinėje arenoje, na o 
Sydnėjuje, didžiausioje lietuvių 
kolonijoje, su puošniausiais pa
saulyje Lietuvių Namais, rado 
tik keletą jaunuolių.

Viešnia Sydnėjuje padarė du 
pranešimus. Rugpjūčio 19 d. 
kalbėjo jaunimui, 22 d. — jau
nimui ir visuomenei. Deja, man 
kaip sydnėjiškiui, tenka rausti, 
kad mes neįstengėme atvesti tų 
žmonių, jaunimo, kuriems šis 
viešnios pranešimas buvo reika
lingas ir naudingas.

KLB planuoja skelbti spaudos 
mėnesį ir per jį pravesti prenu
meratorių didinimo vajų.

• Vasario 16 gimnazijos pa
dėtis kas metai gerėja. Kalbėta 
apie paramą gimnazijai ne tik 
finansais, bet ir mokiniais., 
Iškelta problematinė padėtis 
jaunuoliui norinčiam iš Š. Ame
rikos vykti į gimnaziją. Mat ne- 
visada būna suderintos progra
mos su tomis, už kurias studen
tas gauna užskaitą grįžęs į savą 
mokyklą po metų Vokietijoje. 
Kanadiečiai skatino PLB valdy
bą ištirti galimybes gauti už
skaitas pagal pvz. “Canadian 
School Overseas” Šveicarijoje 
pavyzdį, kur Kanados XIII sky
rių galima baigti Šveicarijoje ir 
gauti pilnas užskaitas. Tai gal 
padidintų mokinių skaičių iš< 
Š. Amerikos. Gimnazija taipgi 
prašo galinčius metus ar dvejus 
mokytojauti Vasario 16 gimna
zijoje kreiptis arba tiesiogiai į 
gimnaziją, arba per PLB valdy
bą. Galintys mokytojauti arba 
tapti bendrabučių vedėjais, pra
leisti metus ar dvejus gimnazi
joje padėtų įgyvendinti “Peace 
Corps” įdėją lietuvių tarpe.

• Kun. K. Pugevičiaus vado-

i
vaujamam Lietuvių Informaci
jos Centrui reikalinga parama -- 
per $20,000 į metus. Visuome
nė dažnai sutapatina Lietuvių 
Informacijos Centro darbus su 
religinės šalpos darbais. Tai iš 
tikro yra du atskiri dalykai. 
Taip pat paminėta, kad Romoje 
prel. Mincevičiaus leidžiama 
ELTA italų kalba reikalinga 
skubios pagalbos. Į pagalbą ža
da ateiti PLB valdyba.

• V Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso dalis įvyks Kana
doje, būtent, studijų dienos bus 
Trento universitete, kongreso 
uždarymas —; Montrealyje. 
Naujoji KLJS valdyba rūpinsis 
Kanados atstovų paruošimu. 
KLB valdyba žadėjo teikti viso
keriopą pagalbą ir prisidėti prie 
kongresinės dalies Kanadoje.

Gabija

Laima yra visapusiškai są
moninga, apsišvietusi, svetur 
gimusi lietuvaitė. Kai čia neran
di lietuviškų rankų,, kad pakel
tų plakatą bent vieną kartą į 
metus su užrašu “Laisvės Lietu
vai”, Laima pabrėžė, kad jauni
mo pareiga yra reikštis ir poli
tikoje, nes mes esame politiniai 
išeiviai.

Viešnia Laima kalbėjo apie 
praėjusį PLJ Kongresą Europo
je, parodė adelaidiškio J. Moc- 
kūno paruoštą filmą. Kalbėjo 
viešnia ir apie ateinantį PLJ 
Kongresą 1983 m. Š. Ameriko
je ir užtikrino, kad ten nuvykęs 
jaunimas būtų visiškai aklas ir 
kurčias, jeigu nieko nepamaty
tų ir nieko neišmoktų.

Ką pasakys sugrįžusi Laima 
Kanadoje apie Australiją, jos 
reikalas, bet mes, kurie turėjo
me garbės ją sutikti, išgirsti 
auksinius žodžius, taip nuošir
džiai plaukiančius iš jos lūpų ir 
jos jaunos širdies gelmių, esa
me laimingi turėję progos maty
ti tokią giliai sąmoningą, patri- 
jotę, svetur gimusią lietuvaitę.

Garbė Kanados lietuviams, 
užauginusiems tokią puikią jau
nuolę, padėka Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungai, atsiuntu
siai ją į Australiją.

Antanas Kramilius

Liūdni
AL. GIMANTAS

Pagal nusistovėjusią Jungti
nėse Valstybėse tvarką (įstaty
mai ir potvarkiai), visa perio
dinė spauda spalio mėnesį at
skiroje skiltyje turi paskelbti 
visą savojo leidinio metriką, ku
rios įdomiausias punktas — lei
dinio tiražo atidengimas. Tuo 
būdu ir lietuviškoji spauda ne
gali to išvengti. Tiesa, mūsiškiai 
stengiasi tai padaryti kur nors 
kamputy, maždaug tarp skel
bimų, ir daug kas nepastebi tų 
paragrafų, kurie nėra džiugi
nantys.

Didžiausiu laikraščiu išeivijo
je laikomas, spausdina tik tru
putį per 7000 egz. Tai liūdna 
tiesa. Kadaise to paties laikraš
čio būdavo išleidžiama gerokai 
per 40.000 egzempliorių.

Tie drastiškai mažėjantys skai
čiai, kaip juos bevertintum, liu
dija labai nemalonų mūsosios 
kasdienybės reiškinį. Neatrodo, 
kad nepastovi ekonominė padė
tis čia turėtų ryškesnį vaid
menį. Tiesa, pasitaiko viena ki
ta išimtis, kai ribotų pajamų 
pensininkai būna priversti at
sisakyti vieno ar kito leidinio, 
tačiau, daugumą sudaro visai 
kitokio profilio atvejai. Vieną 
dalį atsisakančių skaityti (tuo 
pačiu ir remti) sudaro vis gau
sėjantis jaunesniosios kartos in
teligentų (nebūtinai intelektua
lų) sluogsnis. Jie, vis giliau įsi
traukdami į savo profesinį, 
karjerinį ir aplinkos gyvenimą, 
tvirtina, kad lietuviškai spaudai 
nelieka laiko. Dalis jų dar ban
do teisintis tradiciniu “neįdo
mu”, “žinios pasenusios” ir pa
našiais niekalais, turbūt lietu
viškos sąžinės apmarinimui ar 
nuraminimui. Laikraščiai vis 
dažniau gauna beveik vienodo 
turinio laiškus, kuriuose prašo-

SOS! Seminarija pavojuje!
Lietuvos KP CK pirmajam 
sekretoriui P. GRIŠKEVIČIUI 
LTSR Ministrų Tarybai 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vyskupams

Lietuvos katalikų 
pranešimas

LTSR konstitucija skelbia: 
“Bažnyčia Lietuvos TSR atskir
ta nuo valstybės” (50 str.). Spau
da, radijas, televizija ir agitato
riai liaudžiai nuolat skelbia, kad 
tarybinė valdžia nesikiša į Baž
nyčios vidaus reikalus. Deja, 
dabartinė tikrovė mums, Lietu
vos katalikams, kelia labai di
delį susirūpinimą.

Mums visiškai neaišku, kas 
šiuo metu yra tikrasis Kauno 
kunigų seminarijos šeimininkas: 
Lietuvos vyskupai ar Religijų 
Reikalų Tarybos įgaliotinio 
įstaiga? Pagal Bažnyčios įstaty
mus kunigų seminarijos reika
lus turėtų tvarkyti vyskupai, o 
iš tikrųjų juos labai dažnai tvar
ko tarybinės valdžios pareigū
nai.

1980 m. rudenį Religijų Rei
kalų Tarybos įgaliotinio įstaiga 
neleido priimti į seminariją 17 
kandidatų. Kiekvienais metais 
kunigų seminarijos vadovybė 
turi pasiųsti Religijų Reikalų 
Tarybai stojančiųjų į seminari
ją kandidatų sąrašą, o ši — kai- 
ką patvirtina, kaiką atmeta. Ar
gi kunigų seminarija ruošia par
tinius darbuotojus, kad valdžios 
pareigūnai taria lemiamą žodį, 
kas gali joje mokytis, ozkas 
ne?

1980 m. Religijų Reikalų Ta
rybos įgaliotinis P. ANILIONIS 
įsakė pašalinti iš seminarijos IV 
kurso klieriką Aloyzą VOLSKĮ. 
Panašiai tarybinės valdžios par
eigūnai su Kauno kunigų semi
narijos auklėtiniais elgėsi per 
visą pokario laikotarpį. Dėl jų 
savivalės iš seminarijos buvo pa
šalinti klierikai: Juozapas GIED

Iškilmingos pamaldos Montrealio Aušros Vartę šventovėje, kur dalyvavo vie
tinės šaulių kuopos nariai ir svečiai su vėliavomis 25-rių metų sukakties proga

Nuotr. J. Šiaučiulio

tiražai 
ma laikraščio nebesiuntinėti, 
nes mirė tėvas/motina ir nėra 
kam daugiau skaityti...

Paguoda, žinoma, menka, ta
čiau tokia pati padėtis ir su ki
tų tautybių periodika, leidžiama 
ukrainiečių, lenkų, kroatų, vo
kiečių kalbomis. Užsidarinėja ir 
jų laikraščiai, mažėja prenume
ratorių skaičius. Kaikur ir kai- 
kada lyg šiek tiek pagelbsti 
įvedami anglų kalba puslapiai 
ar skiltys, tačiau, bent mūsų 
tarpe, atrodo, toks žingsnis ne
būtų populiarus. Girdi, patys 
įtaigojame dvikalbiškumą. Pa
našiai, kaip ir kaikuriose mūsų 
jaunimo organizacijų stovyklo
se: lietuviškai nekalbantiems 
(nors ir norintiems dalyvauti) 
nėra vietos. Ir patriotiškas, ir 
lengvas sprendimas. Reiškia, ne 
kiekybe, bet kokybe bandome 
remti lietuvybės išlaikymo pa
stangas. Truputį šiurpu darosi 
begalvojant, kad ir čia neatsi
tiktų, kaip su tais mažėjančiais 
tiražais. Bet kam rūpintis sekan
čiomis dienomis, mėnesiais ir 
metais, jei dar šiandien paken
čiama padėtis. Sklidini apgau
laus optimizmo bandonie tikė
ti, kad netolima ateitis nebus 
jau taip tragiška, kaip kaiku- 
rie ženklai rodo.

Šie disonansiniai tonai grei
čiausiai nebus nei išgirsti, nei 
įvertinti linksmokai ir nusisto
vėjusiomis formomis gyvenan
čioje mūsų visuomenėje. Me
džiaginė ir dvasinė infliacija 
maždaug vienodai veikia ne tik 
mūsų pinigines, bet ir visus ki
tus nusiteikimus, išskyrus, žino
ma, įprastus balius ir baliu
kus, šokius, žaidimus ir nugėri- 
mus. čia dalyvių “tiražai” lyg 
ir nemažėja. Šitame “linksmy
bės” fronte dar nepatogu jieš
koti nulietuvėjimo žymių.

RAITIS, Jonas ZUBRUS, Jonas 
LARIŪNAS, Juozapas ČEPĖ
NAS, Petras NAŠLĖNAS, Vy
tautas MERKYS ir daug kitų.

Tarybinės valdžios pareigūnai 
kandidatus ir klierikus verbuo
ja darbui tokiuose valdžios or
ganuose, kurie Bažnyčią ne sta
to, o griauna, šitai galėtų paliu
dyti kiekvienas drąsus, jaunas 
kunigas. Tokiu būdu kandidatai 
į seminariją ir klierikai yra šan
tažuojami, trukdoma jiems 
ruoštis kunigystei, žalojama jų 
dvasia, o kartais sugriaunama 
net jų fizinė sveikata.

Valdžios pareigūnai kišasi net 
į kunigų seminarijos vadovybės 
ir profesūros skyrimą; be Re
ligijų Reikalų Tarybos įgalioti
nio sutikimo vyskupai negali 
paskirti kunigų seminarijai net 
dvasios vado.

Šitokio tarybinės valdžios ki
šimosi į Kauno kunigų semina
rija negalima nei paslėpti, nei 
pateisinti. Todėl mes reikalau
jame:

1. Nuo 1981 m. panaikinti 
Kauno kunigų seminarijai bet- 
kokius apribojimus, kad į ją ga
lėtų įstoti visi norintieji tapti 
kunigais.

2. Netrukdyti Lietuvos vysku
pams skirti kunigų seminarijai 
tinkamą vadovybę bei profe
sūrą.

3. Įsakyti valdžios organams 
nešantažuoti kandidatų bei 
klierikų ir neversti jų dirbti 
prieš savo sąžinę ir Bažnyčios 
interesus.

1981 metai
Po šiuo pareiškimu pasirašė 

tikintieji: šakiuose — 1459, 
Griškabūdyje — 676, Kybartuo
se — 1817, Kudirkos Naumies
tyje — 922, Sasnavoje — 288, 
Patilčiuose — 105, Kaune — 
2816, Alvite — 979. Pasirašiu
siųjų sąrašas nepilnas — Red. 
pastaba.

(Iš “LKB Kronikos” 49 nr.)
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e PAVERGTOJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
MOKSLEIVIŲ TALKOS

Kiekvieną rudenį Vilniaus 
lengvosios pramonės technikumas 
savo moksleivius siunčia mėnesį 
trunkančiai talkai į Maišiagalos dar
žininkystės sovehozą. jų metinę 
duoklę žemdirbiams plačiu rašiniu 
“Kas ką pavaduoja?” palietė Eglė 
Tvarijonaitė “Komjaunimo Tiesos” 
197 nr. Šiemetinėje talkoje dalyvavo 
100 moksleivių, kurių Maišiagaloje 
laukė 70 ha morkų: “Viskas praėjo lyg 
ir puikiai: nukasta ir surūšiuota per 
600 tonų morkų. Tą darbą pinigais 
įvertinus, būtų apie 65.000 rublių. 
Tačiau, moksleiviams susėdus į 
suolus, reikėjo skaičiuoti jau tai, ko 
nepasversi tonomis, neįkainosi 
kapeikomis — neišklausytas paskai
tas. dar neatverstus knygų lapus, 
netektas valandas bibliotekoje, 
mokomoje dirbtuvėje. Kaip pavyti 
laiką?...” Braižybos dėstytojas Povilas 
Jagminas prasitarė: “Rodos, nedaug
— mėnuo. Bet, šiaip ar taip, dešimtoji 
mokymo proceso dalis. Viena taisom, 
kita byra...” Dar aštresnių žodžių 
pažėrė fizikos dėstytojas Vytautas 
Tarasevičius: “Jeigu jau tokį gražų 
rudenį, kaip šiemetinis, ūkis 
nesugeba panaudoti technikos — ką ir 
kalbėti. Kas kita, kai jokie ratai negali 
įvažiuoti į peržliugusią dirvą- 
Maišiagalos ūkis turi kombainą mor
koms kasti, tačiau jo laukuose 
nematyti. Žinoma, kam dėl to sukti 
galvą, jeigu galima pasinaudoti 
patikimiausiu ’įrankiu’ — studentų 
rankomis, kurios nei genda, nei 
rūdija, nei grumsto bijo, nei lietaus. 
Ar taip jau gerai, kad vietoj to
bulesnių įrankių perkami šaukštai, 
čiužiniai, purvabridžiai. Specialistai, 
užuot pamąstę, kaip geriau or
ganizuoti darbą, vaikšto talkininkams 
iš paskos, rodydami paliktą daržovę ar 
priekaištauja dėl rūšiavimo koky
bės...”.

DIREKTORIAUS ŽODŽIAI
Specialistus gina sovchozo direk

torius Julius Jankauskas. Taip, ūkis 
turi vokišką kombainą “EM-11”, bet 
jam tinka tik lygus sausas laukas, 
lygios morkų eilutės, priesmėlio arba 
durpių žemė. Kombainas dirbo dvejus 
metus, o šiemet jo teko atsisakyti. 
Priežastis labai paprasta: “Ūkis 70 
hektarų pasėtas morkas privalo 
sudoroti per 20 dienų. EM-11 našumas
— vienas hektaras per dieną. Tokį 
derlių rūšiuoja linija PSK-6, o visą šį 
darbo procesą aptarnauja tik 30 
žmonių. Tuo tarpu vykusiai pritaikius 
bulviakases morkoms į žemės paviršių 
iškelti ir pasitelkus keletą kartų 
daugiau pagalbininkų, puikiai suspė- 
jama pagal grafiką...” Kaltė su
verčiama vokiškam “EM-11” kombai
nui, kuris maišiagaliečių sąlygoms 
netinkąs, nors sausumo šiam rudeniui 
tikrai užteko. Šaukiamasi šimjo 
moksleivių talkos, jiems statomas 
bendrabutis, perkami čiužiniai ir 
šaukštai. Nei sovchozo direktorius J. 
Lankauskas, nei vyr. inž. Tadas Pav- 
lovičius kažkodėl nė nepagalvoja, kad 
tas lėšas būtų galima ■ panaudoti to
bulesniam kombainui įsigyti. Tada 
moksleiviams, grįžusiems po mėnesį 
trukusios talkos, nereikėtų pramogos: 
valandas skirti knygoms, o 
pedagogams nuogąstauti, kad 
mėnesio pertraukėlė paliks baltų 
dėmių jauno specialisto žinyne, dėl 
kurių dabar savo galvą suka fizikos 
dėstytojas V. Tarasevičius.

PARTOTYROS VEIKLA
Lietuvos kraštotyrininkai pasta

ruoju metu tampa vis ryškesniais 
partotyrininkais, kuriems įvairiose 
vietovėse įsakoma rinkti medžiagą 
apie sovietinius II D. karo partizanus, 
kautynėse dalyvavusius karius, ruoš
ti kolchozų bei įmonių istorijas. V. 
Daumantas “Tiesa" spalio 4 d. laidoje 
praneša: “Šiaulių ir Panevėžio krašto
tyrininkai surengė išvyką j Gardiną, 
kurios metu susipažino, kaip baltaru
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Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius, televizijas, 
šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX 

2385 Dundas St. WToronto, Ont., Canada M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simon's TELEVISION
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

sių kraštotyrininkai kaupia faktus 
Didžiojo Tėvynės karo istorijai, pa
gerbia kovotojus. Abiejų respublikų 
kraštotyrininkai kartu aplankė parti
zanų mūšių vietas”. Kad tiems krašto
tyrininkams terūpėjo partotyra, liu- 
dyja ekskursantų iš Šiaulių ir Pane
vėžio visiškai užmiršti Gudijos lietu
viai. Jų kaimuose buvo galima su
rinkti tikrai vertingos tautosakinės 
medžiagos, kuri žus su vyresniosios 
kartos mirtimi. Partoryrininkams 
betgi buvo įdomiau susipažinti su 
sovietų partizaninių kovų vietomis, 
gudų partotyrininkų įsigyta patirti
mi. Lietuvius su jų tautosakos lobiu 
ir toliau skriaudžia bei rusina kom
partijai tarnaujantys gudai, neįsilei- 
džiantys tikrųjų kraštotyrininkų iš 
Lietuvos.

SPEKULIAVO SVAIGALAIS
Pakruojo rajono liaudies teismo 

pirm. Jonas Nekrašius “Tiesos” 243 
nr. paskelbė pranešimą iš teismo sa
lės “Nusikalstamas verslas”. Jame 
rašoma, kad Joniškio rajono Kriukų 
miestelio gyventoja Liucija Zukienė 
gavo dvejus metus laisvės atėmimo 
bendrojo režimo pataisos darbų 
kolonijoje už spekuliaciją degtine ir 
vynu. Šiuo amatu ji vertėsi 1977-80 m., 
du kartus buvo susilaukusi administ
racinės baudos, bet spekuliacijos 
svaigalais neatsisakė: “Kaip parodė 
liudytojai, jie pas teisiamąją bet 
kuriuo paros laiku gaudavo nusipirk
ti degtinės ar vyno ir sumokėdavo už 
butelį 1 rub. ar 1,5 rublio daugiau. Be
veik nepasitaikydavo atvejo, kad L. 
Zukienė būtų neturėjusi svaigalų. Į 
nusikaltimo klampynę ją stūmė noras 
lengvai pasipelnyti. Šią moteriškę su 
talpiu krepšiu įsidėmėjo Joniškio, 
Kriukų bei Žeimelio parduotuvių par
davėjos. Per savaitę perpardavimui ji 
nusipirkdavo po 16-20 butelių de
gtinės ir vyno. L. Zukienės butą žinojo 
visi miestelio girtuokliai. Kalbantis 
teisme su L. Zukienės klientais, krito į 
akis, kad tai daugiausia jauni žmonės, 
kuriems būtinai prireikdavo išgerti 
einant į šokius ir kt.”

NAUJAS KELIAS
Beveik 12 kilometrų sutrumpėjo 

kelias Biržai — Rokiškis, spalio 1 d. 
pakeitęs ankstesnį vingiuotą žvyrkelį. 
Naujas kelias, turįs asfalto dangą, 
pagerins susisiekimą visoje šiaurės 
Lietuvoje. Lietuvos automobilių 
transporto ir plentų “ministerio” I. 
Černikovo pranešimu, naujas asfal
tuotas kelias netrukus sujungs 
Mažeikius ir Skuodą. Baigiami asfal
tuoti kelio ruožai tarp Telšių ir Ža
rėnų, Šiaulių ir Gruzdžių, Valkininkų 
geležinkelio stoties ir Babriškių.

VANDUO KURŠIŲ MARIOMS
Pietinės Klaipėdos dalies vandenis 

pradėjo valyti už miesto ribų pastatyti 
didžiausi visoje Lietuvoje 
mechaniniai įrenginiai. Per parą jie 
praskaidrina 120.000 kubinių metrų 
užterštų vandenų, kurie tada 
grąžinami į Kuršių marias. Respub
likinės vandens ūkio inspekcijos 
Klaipėdos skyriaus viršininko L. 
Skridailos prenišimu, nežiūrint visų 
pastangų, Klaipėdoje apvaloma tik 
daugiau kaip pusė nutekamųjų van
denų. Didelio pąjėgumo valymo įren
giniai yra žvejybos uoste, surenkan- 
tys žvejybos ir transporto laivų at
liekomis užterštus vandenis. Į> uostą 
patekusius degalų ir tepalų likučius 
bei šiukšles dieną ir naktį “gaudo” 
specialūs laivai. Prie kanalizacijos 
tinklų jau prijungta dauguma 
pramonės įmonių. Reikalai pagerės, 
kai bus užbaigti persiurbimo stoties ir 
antrojo kolektoriaus bei didžiausio 
vandens vartotojo—celiuliozės ir kar
tono gamyklos siurblinės darbai. Tada 
į valymo įrenginius bus nukreipti 
žuvies pramonės įmonių ir Klaipėdos 
senamiesčio nutekamieji vandenys. 
Planuojami ir biologinio valymo 
įrenginiai. v. Kst.

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU Į LIETUVĄ 

GIMINĖM!!!
— SAUSIO 4

tel.(514)669-8834 '
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 

06-986766 TOR

Sesutės STANKUTĖS iš Sudburio, Ont., koncertavusios Toronte vNuotr. St. Dabkaus

‘v v r v . v 
munnmimniiiiii

įlljteJIME
Programoje: šeštadieninės mokyklos vedėjo K. Milerio paskaita, Aušros Vartų parapijos choro 
koncertas (vadovauja muzikė Darija Deksnytė-Povvell), smagūs šokiai, grojant J. Vaičiaus 
orkestrui, turtinga loterija, gėrimų baras, skanaus maisto bufetas. Pradžia - 7 vai. vakaro,
įėjimas - $5 asmeniui, studentams ir pensininkams - $4. >

Lapkričio 29, sekmadienį, 10.30 v. r. pamaldos Aušros Vartų 
šventovėje už žuvusius karius, partizanus ir visus laisvės kovotojus. Visos Hamiltono 
organizacijos kviečiamos dalyvauti pamaldose su savo vėliavomis. Kuopos valdyba

® HAMILTON
ATEITININKAI lapkričio 22, sek

madienį, tuoj po 10.30 v. pamaldų 
Jaunimo C. salėje rengia visuomenei 
Kristaus Karaliaus minėjimą. Pa
skaitininku yra pakviestas Arūnas 
Kalinauskas. Meninę programą at
liks “Aukuro” aktoriai ir smuikinin- 
kai-virtuozai R. A. Bankai, kurie 
neseniai yra atvykę iš okupuotos 
Lietuvos.

LONDONE spalio 31 — lapkričio 1 
d.d. įvykusiame KLB krašto tarybos 
suvažiavime iš Hamiltono dalyvavo 
J. Pleinys, L: Skripkutė, K. Mileris, J. 
Krištolaitis, V. Stanevičienė, Ed. 
Stungevičius ir apyl. pirm. dr. V. 
Kvedaras. •
' VYSK. VALANČIAUS MOKYKLA 

savo Kalėdų eglutei, kuri šiemet 
įvyks gruodžio 20, sekmadienį, 
Jaunimo Centre, ruošia Alės Rūtos 3 
v. muzikinį scenos vaizdelį “Žiogas ir 
skruzdės”. Veikalėlį režisuoja E. 
Dauguvietytė-Kudabienė, talkina 
“Aukuro" teatras.

AV PARAPIJOS CHORAS, vad. D 
Deksnytės-Powell, pradėjęs veiklos 
sezoną, išsirinko naują valdybos pir
mininką — Br. Grajauską. Kažkodėl 
mūsų choristų skaičius vis mažėja, 
kai tuo tarpu kitų parapijų chorai yra 
gana gausūs ir tvirtai laikosi. 
Pavyzdžiu mums gali būti kad ir 
neperdidžiausia Londono lietuvių 
parapija su 35 narių choru. Kur yrą 
dingę mūsų tie visi buvę daininin
kai? Krašto tarybos suvažiavime 
buvo daug kalbama apie mūsų 
lietuviškųjų parapijų išsilaikymą ir 
jų globą, nes sava parapija yra 
lietuvybės tvirtovė. Prie tos 
lietuvybės tvirtovės išlaikymo daug 
prisideda ir mūsų chorai. Tad tie, 
kuriems dar rūpi mūsų tautinė egzis
tencija ir turi balsą, turėtų jausti 
pareigą įsijungti į mūsų šiuo laiku 
naujų giesmininkų jieškantį chorą.

S. P. EISMANTAI buvo išvykę į 
Montrealį, į savo svainio a. a. inž. An
tano Morkūno laidotuves.

IŠ FLORIDOS St. Petersburgo mus 
aplankė buvę hamiltoniškiai V. A. 
Mažeikos, kurie jau prieš keliolika 
metų yra palikę Hamiltoną ir ten 
patogiai įsikūrę.

A. a. EMILIJA KERŠIENĖ spalio 
31 d. mirė Šv. Juozapo ligoninėje. 
Prieš savaitę ji buvo ištikta širdies 
priepuolio ir iš dalies paralyžuota. 
Giliame skausme paliko liūdinčias 
dvi našlaites savo dukreles — 
Ramunę ir Birutę. Palaidota Šv. Jono 
liet, kapinėse Mississaugoje. Sek
madieniais mes sutikdavom velionę 
Jaunimo C. salėje pjaustant pyragus 
ir pilstant iš pamaldų išėjusiems 
parapijiečiams kavą. Buvo paslaugi, 
rimta ir visiems nuoširdi moteris, jau 
prieš daugelį metų tapusi našle. 
Rašantis prisimena ją dar iš Kretin
gos laikų, kai ji giedojo parapijos 
chore ir veikė su pavasarininkais. 
Vokiečių okupacijos laikais, gel
bėdama savo brolį, ji buvo patekusi į 
vietos valdžios nemalonę ir buvo iš
vežta į Vokietiją darbams. Mes, 
keliaudami Kuršių Neringa, ją 
sutikome pėsčią per smiltynus 
begrįžtančią į Lietuvą. Lietuvos ji 
nepasiekė. Atvykę į Hamiltoną, 
sutikome ją čia. Yra likę jos giminių 
Lietuvoj. Kelis sykius ji ten vyko ir 
daug visko vežė, vis aplankydama 
Kretingoje savo mamytės kapą.

ALB. E. DZIEMIONAI savo gi
minių ir draugų ratelyje atšventė 
savo vedybų 15 metų sukaktį. Jie yra 
prieš keletą metų atvykę iš Suvalkų 
trikampio. Susituokė Seinų šven
tovėje. Augina du gražiai lietuviškai 
kalbančius vaikus.

B. ANTANAITIENEI buvo 
padaryta akies operacija. B. Parėš- 
tienė sugrįžo j namus po 
pasisekusios operacijos. A1 f. 
Juozapavičius gydo gipsan įdėtą savo 
koją, kurią nusilaužė bežvejodamas. 
KM.
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DLK Algirdo šaulių kuopa kviečia visus dalyvauti 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
7 ®

DELHI-TILLSONBURG, ONT.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
lapkričio 14, šeštadienį, 6.30 v. v., 

Delhi lenkų salėje: 234 Main street.

Programoje: žuvusių pagerbimas, paskaita, Londono 
ansamblis “Baltija”. Bus muzika, veiks bufetas, 
užkandžiai ir kita. Visi kviečiami dalyvauti.

< . Šaulių kuopos valdyba

Winnipeg, Man.
PAGERBTAS JONAS TIMMĖR- 

MANAS. Rugsėjo 21 d. lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Jono 
Timmermano 60-to gimtadienio pro
ga jo žmona Teklė suruošė staigme- 
ninį pagerbimą. Apie 6 v. prisirinko 
pilna salė žmonių, ypač daug iš Jono 
darbovietės, tarp kurių matėsi ir pats 
Quolico b-vės pirm. dr. D. Friesen. 
Svečiai, apstoję barą, ėmė “gerbti” 
Jonę, o jis nieko nežino ir 
nenujaučia. Grįždamas iš darbo, 
prisipirko visokių gėrybių, ma
nydamas, kad vakare gal kas nors 
ateis pasveikinti. Grįžusį pasitiko 
žmona ir sako: “Jonai, gali būti daug 
svečių, o mūsų kavos puodas mažas. 
Važiuokime greit į parapijos salę 
pasiskolinti kavinuko. Taip, nieko 
nenujausdamas, ir atvažiavo. Įėjęs į 
salę apstulbo — pilna žmonių, kurie 
ėmė giedoti “Ilgiausių metų”. Jo 
šeimos nariai prisegė jam gva zdikų 
puokštę. Pagerbimo vakarienę 
pradėjo jo sūnus Marijus, pasveikin
damas tėvą šeimos ir susirinkusiųjų 
vardu. Po to paprašė parapijos kle
boną kun. J. Bertašių oficialiai 
pradėti šį pagerbimą. Klebonas, 
trumpu žodžiu pasveikinęs sukak
tuvininką, jam įteikė garbingo am
žiaus sulaukusio medinėje lentelėje 
išrašytą “statutą”. Po to dar sveikino 
P. Kitsch ir įteikė Jonui bei jo žmonai 
po medinių klumpių porą, kurias jie 
turėjo visą vakarą avėti. Jokių kitų 
kalbų bei sveikinimų nebuvo. Kas 
norėjo, įteikė sveikinimo kortelę ar 
dovanėlę.

Jonas prieš 60 metų gimė Olandi
joje. 1955 m. su šeima atvyko į Win- 
nipegą. Kaip tik tuo laiku Buvo pati 
pradžia lietuvių šventovės statybos^ 
Jis įsijungė į darbą kaip šildymo ir 
vandentiekio specialistas. 1956 m. iš
laikė egzaminus, gavo Kanados van
dentiekio ir šildymo specialisto dip
lomą ir pradėjo dirbti “Metropoli
tan” statybos bendrovėje. Pasikeitus 
tos bendrovės sistemai, perėjo dirbti 
į “Quolico” b-vę, kuri turi savo 
skyrius Kalgary, Edmontone ir Van
kuveryje. Nors Jonas užimtas pro

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.V., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

, Hamiltono 
Jaunimo Centre 
lapkričio 28, 
šeštadienį.

<

fesijos darbais, bet yra paslaugus ir 
nuoširdus lietuviškiems reikalams. 
Jo namų durys plačiai atviros 
lietuvių veiklai. Ilgiausių metų, 
Jonai! Korespondentas

St. Petersburg, Fla.
NAUJAS LIETUVIŲ KLUBO VEIK

LOS SEZONAS pradėtas spalio 18 d., 
dalyvaujant 300 asmenų. Pirm. A. 
Karnius pasveikino susirinkusius ir 
pakvietė klubo “karalių” A. 
Grabauską atidarymo žodžiui. 
Humoristinį vaizdelį “Pajūryje”, 
parašytą A. Karniaus, suvaidino E. 
Krasauskienė ir I. Račinskienė. 
Keletą dainų atliko P. Armono vad
ovaujamas choras, akompanuojant 
Mrs. M. Sullivan.

LIETUVIŲ KLUBO 20-ČIO PO
KYLIS — gruodžio 12, šeštadienį. Ta 
proga rengiama dailininkų paroda 
gruodžio 5-6 d.d. klubo patalpose. 
Parodos reikalais kreiptis į A. 
Armalį.

LIETUVOS KARUOMENĖS ŠVEN
TĖ bus paminėta pamaldomis lap
kričio 22, sekmadienį, 1 v.p.p., Šv. 
Vardo šventovėje. Lapkričio 24, an
tradienį, 6 v.v. — minėjimas klubo 
patalpose. Rengia R. Kalantos šaulių 
kuopa.

LITUANISTINĖJE “SAULĖS” 
MOKYKLOJE mokosi 27 mokiniai. 
Vedėja — M. Pėteraitinenė (tel.867- 
1650 ir 367-4700).

A. a. dr. BRONĖ ZELBIENĖ mirė 
spalio 22 d. Palaidota spalio 26 d. 
Memorial Park kapinėse.

DAIL. J. JUODŽIO 70 metų am
žiaus ir 50 metų— kūrybos sukaktis 
paminėta spalio 22 d. Lietuvių Klube 
jo žmonos Monikos suruoštu pokyliu 
ir menine programa. Dalyvavo 200 
asmenų.

DAIL. A. GALDIKO KŪRINIŲ 
PARODA įvyko spalio 24-25 d.d. 
Lietuvių Klubo patalpose. Ją suren
gė N. Pr. Marijos seserys iš Putnamo. 
Parduota 20 paveikslų.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 15%
term, depoz. 1 m. 17%% 
term, depoz. 3 m. 13% 
reg. pensijų fondo 16% 
90 dienų depozitus 17%% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 21% 
asmenines paskolas 23%

atstovui, taip pat teko būti steigiamo
jo ir dviejų sekančių seimų nariu. Vė
liau vadovavo sveikatos departmentui, 
nuo 1932 m. iki sovietinės okupacijos 
— psichiatrinei Suvalkų Kalvarijos 
ligoninei. Pokarinėje Vokietijoje 
dirbo kaip vyriausias gydytojas 
keliolikoje U N R R O S stovyklų. 
Brazilijon atvyko 1947 m. Dar 
būdamas nepriklausomoje Lietuvoje, 
velionis plačiai reiškėsi žurnalis
tikoje, redagavo savaitraščius 
“Ūkininkas” ir“Darbininkas”^ Dažnai 
pasirašinėdavo K. K. L i z d e i k os 
slapyvardžiu. Palaidotas spalio 8, mir
ties dieną, Morumbi kapinėse. Mišias 
kapinių koplyčioje laikė kun. J. Šeš
kevičius. Laidotuvėse dalyvavo prel. 
P. Ragažinskas, BLB krašto valdybos 
pirm. J. Tatarūnas, Brazilijos 
Lietuvių Sąjungos pirm. A. Bumblis, 
BL Jaunimo Sąjungos bei ateitininkų 
atstovai R. Saldys ir dr. S. Saldytė, 
gausus būrys lietuvių veikėjų ir ve- 
lionies bičiulių. Giliame liūdesyje 
liko žmona Julija, sūnūs Kęstutis ir 
Gediminas su šeimomis, sesuo P. Vo- 
sylienė.

Britanija
DB LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

TARYBOS metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 14 d. socialiniame 
Mančesterio lietuvių klube. Jame 
dalyvaus DBL Sąjungos skyrių, 
tarybai priklausančių organizacijų 
bei klubų atstovai. Pranešimus pa
darys DBL Sąjungos, Jaunimo Sąjun
gos ir Lietuvių Namų bendrovės pir
mininkai. Bus aptarti 1982 m. pla
nuojamos Lietuvių Dienos ir pirmo 
sios dainų bei tautinių šokių šventės 
reikalai.

Australija
VYR. MOKSLEIVIAI ATEITININ

KAI Adelaidėje kasmet surengia jau 
tradiciniu tapusį jaunimo koncertą, 
kuris šiemet įvyko Katalikų Centro 
salėje rugsėjo 12 d. Įvadiniu žodžiu 
koncertą pradėjo moksleivių 
ateitininkų pirm. Sietynas Kubilius, 
tris dainas padainavo mergaičių 
chorelis “Eglutės”, vadovaujamas N. 
Masiulytės-Stapleton. Po to scena 
buvo užleista mažiesiems de
klamatoriams, jauniesiems pianis
tams bei gitaristams. Torontiškio dail. 
J. Dagio, dialogą apie meną atliko R. 
Sabeckis ir A. Vitkūnas, paruošti rež. 
V. Opulskio. E. Varnienė buvo 
paruošusi scenos vaizdelį “Pietų 
Kryžius ištiesęs rankas” iš M. 
Slavėnienės poezijos rinkinio 
“Nežinomi keleiviai”. Porą šokių at
liko V. Venciaus vadovaujamas “Žil
vinas”. Savo eilėraščius skaitė Saulius 
Kubilius, trejus metus studijavęs 
Romoje. Visus džiugino prie pro
fesinio lygio artėjantis deklamatorius 
Sietynas Kubilius. ALB apylinkės val
dybos pirm. Č. Zamoiskis, dėkodamas 
programos atlikėjams, kurių buvo net 
24, reiškė viltį, kad sekančiais metais 
jų bus dvigubai daugiau.

Vokietija
PAULINA IVINSKIENĖ su sūnum 

Kęstučiu pirmą kartą lankėsi sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. z “Europos 
Lietuvio” pranešimu, jiedu buvo 
laimingi, bent trumpą laiką galėję 
paviešėti Vilniuje, susitikti su 
giminėmis. Esą daug tautiečių nusis
kundžia perdaug griežta krata 
Lietuvos pasienyje.

NAUJUOSIUS MOKSLO METUS, 
jau 31-sius iš eilės. Vasario 16 gim
nazija pradėjo rugpjūčio 31 d. iškil
mingu trispalvės iškėlimu, kuriam 
vadovavo uniformuoti skautai. 
Ekumeninės pamaldos įvyko Huetten- 
feldo katalikų šventovėje. Mišias 
katalikams atnašavo kapelionas kun. 
J. Dėdinas, o evangelikų kapelionas 
kun. Fr. Skėrys į pamaldas įsijungė 
lietuviška giesme ir pamokslu. Mo
kinių skaičius šiemet padidėjo maž
daug 10. Į juos, susirinkusius gim
nazijos salėje, prabilo direktorius J. 
Kavaliūnas, primindamas, kad Va
sario 16 yra lietuviška gimnazija, kad 
joje kasdien kalbama ta pati malda, 
kaip ir nepriklausomos Lietuvos 
mokyklose, švenčiamos tos pačios 
tautinės ir valstybinės šventės. Direk
torius J. Kavaliūnas moksleivius' 
supažindino su savo pavaduotoju A. 
Šmitų bei kitais mokytojais. Berniukų 
bendrabučių vedėjas yra W. Lemkė, jo 
pavaduotojas — M. Buivys. Mergaičių 
bendrabučio vedėją M. Šmitienę 
spalio 1 d. pakeitė V. Vaitkutė- 
Olscham, o pavaduotoja liko D. 
Grybinaitė.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS ir ben
drabučių patalpas dažais išgražino 
mokinių tėvai — A. Griunvaldas iš 
Huettenfeldo, R. Lange iš Muelheimo, 
Z. Dubauskienė iš Čikagos bei kiti tal
kininkai. Bendromis jėgomis buvo iš
dažyta virtuvė, valgyklos salė ir lan
gai, maisto sandėliai ir koridoriai. 
Mokinės perdažė valgyklos kėdes, o 
dail. Jūratė Lemkienė valgyklos salę 
papuošė lietuviškais ornamentais. 
Perdažyti ir beniukų bei mergaičių 
bendrabučiai. Čia daug pastangų 
įdėjo trys svečiai iš Punsko — Jonas, 
Bronius ir Vytas. Praėjusių mokslo 
metų pabaigoje sugedo berniukų ben
drabučio televizorius. Juo stebimos 
ne tik vokiečių televizijos programos, 
bet ir į vaizdajuostes įrašyta mokslo 
medžiaga. Gimnazija laukia aukų 
naujam televizoriui nupirkti. 
Tikimasi, kad pagalbon ateis geros 
varlios tautiečiai ir ypač buvusieji 
gimnazijos mokiniai, kuriem teko 
gyventi bendrabutyje. Vasario 16 gim
nazijai taip pat reikia virėjos. Ji gautų 
gerą atlyginimą, turėtų laisvą kas 
trečią dieną, ilgas atostogas. Kreiptis 
šiuo adresu: Litauische^ Gymnasium, 
6840 Lampertheim, W. Germany. Tel. 
06256-322.

JA Valsybės
TAUTINIUOSE LIETUVIŲ 

NAMUOSE Čikagoje spalio 17 d. įvyko 
41-sis Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas, pradėtas pirm. dr. 
K. Šidlausko žodžiu, neseniai mirusio 
ižd. J. Skorubsko bei kitų mirusių 
narių prisiminimu. Suvažiavimo 
proga ALTą sveikino gen. konsule J. 
Daužvardienė bei kiti gausūs or
ganizacijų atstovai. Pirm. dr. X. Šid
lauskas padarė pranešimą apie ALTos 
veiklą Vašingtone ir Madride, 
priminė įsteigtą Geležinį Fondą, 
kuriam jau gauta $3.000. Finansinį 
pranešimą, vietoje mirusio ižd. J. 
Skorubsko, skaitė P. Bučas. Metų 
laikotarpyje ALTa turėjo $80.659 
pajamų ir $77.505 išlaidų. Didžiąją 
pastarųjų dalį sudarė: namų remontas
— $13.329, atlyginimas tarnautojams
— $12.856, parama taitiečių komitetui
— $4.550. Ižde turima $52.285,89. Iš
samius pranešimus padarė ir ALTos 
skyrių atstovai. Centrinės or
ganizacijos naujon ALTos valdybon 
paskyrė: socialdemokratai — dr. J. 
Valaitį ir M. Pranevičių, tautininkai
— T. Blinstrubą ir P. Bučą, Tautinė 
Sandara — G. Lazauską ir dr. K. Šid
lauską, SLA — P. Dargį, Katalikų 
Susivienijimas — dr. V. Šimaitį, 
Lietuvių Katalikių Moterų Sąjunga — 
A. Gabalienę, Lietuvos vyčiai — dr. L. 
Kriaučeliūną, vilniečiai — J. Leką. 
Kitos organizacijos savo atstovus pa
skirs vėliau. Tada bus paskelbta pilna 
naujos valdybos sudėtis.

PROF. MEČIUS MACKEVIČIUS, 
1941 m. vasarą sudarytos laikinosios 
vyriausybės narys, deimantinės am
žiaus sukakties proga spalio 11d. buvo 
pagerbtas Čikagoje, Tautiniuose 
Lietuvių Namuose. Rengėjų komiteto ' 
vardu prabilo pirm. dr. J. Meškauskas, 
programai vadovauti 'pakviesdamas 
dr. L. Kriaučeliūną. Pranešimą apie 
politinę bei visuomeninę sukak
tuvininko veiklą padarė iš Floridos 
atvykęs J. Daugėla. Sveikino: gen. 
konsule J. Daužvardienė, laikinosios 
vyriausybės vardu — dr. A. Damušis, 
Lietuvių Fronto Bičiulių — dr. K. Am- 
brozaitis, BALFo pirm. M. Rudienė, L. 
Šmulkštys, dr. K. Grinius, neseniai 
iš Lietuvos pasitraukęs prof. dr. K. 
Ėringis. Sol. J. Daugėlienė padainavo 
J. Gruodžio, K. V. Banaičio, V. . 
Marijošiaus, B. Dvariono, S. 
Gailevičiaus dainų, ariją iš J. Kar- 
navičiaus operos “Gražina”. Akom
panavo kompoz. A. Jurgutis. 
Pagerbtuvės užbaigtos vakariene.

A. A. JUOZAS SKORUBSKAS, 71 
metų amžiaus, spalio 13 d. mirė 
Čikagos ligoninėje. Velionis buvo 
socialdemokratų veikėjas, VLIKo cen
tro valdybos narys, ALTOs valdybos 
iždininkas, priklausė eilei or
ganizacijų. Prieš keletą metų buvo 
sunkiai sutrenktas automobilio 
nelaimėje, turėjo keletą skrandžio 
operacijų. Palaidotas spalio 15 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

A. A. SOFIJA LUKAUSKAITĖ- 
JASAITIENĖ, po savo vyro dr. Domo 
Jasaičio mirties iš Niujorko per
sikėlusi į Bostoną, spalio 21 d. mirė 
Garney ligoninėje Dorčersteryje, iš
tikta širdies smūgio. Velionė buvo 
gimusi 1901 m. Šiauliuose, baigusi ag
ronomijos studijas Berlyne, jas 
gilinusi. Danijoje. Lietuvos neprik
lausomybės kovų metu dirbo Šiaulių 
partizanų štabe. Vėliau ji ėjo 
gyvuiinkystės instruktorės pareigas 
Šiauliuose, suorganizavo pirmą 
gyvulininkystės parodą šiame mieste, 
vadovavo Gyvulių Globos Draugijai, 
reiškėsi kitose organizacijose. 
Išeivijoje prisidėjo prie Lietuvių 
Moterų Federacijos įsteigimo. Atsi
sveikinimas su velione įvyko W. Kas- 
pero laidotuvių namuose. Susimąs
tymo valandėlei vadovavo kun. St. Yla. 
Moterų Federacijos vardu kalbėjo E. 
Vasyliūnienė, Bendruomenės — R. 
Veitas, šaulių —J. Stašaitis, BALFo ir 
bičiulių vardu — buvęs “Keleivio” 
red. J. Sonda. Spalio 24 d. buvo 
palydėta į Forest Hill krematoriumą. 
Koplyčioje paskutinį atsisveikinimo 
žodį tarė adv. M. Šveikaūskienė.

14-SIS ALIAS IR PLIAS 
SUVAŽIAVIMAS, susietas su IV-ju 
mokslo ir kūrybos simpoziumu. įvyks 
lapkričio 26-27 d.d. Čikagos Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont Ave. 
Suvažiavimą globoja Čikagos ALIAS 
skyrius, informacijas teikia jo pirm. 
Bronė A. Kovienė 7213 So. Albany St., 
Chicago. IL 60629, USA. Tel. 312-436- 
1395. Šios inžinierių bei architektų 
sąjungos trisdešimtmečiui paminėti 
bus skirta inž. Broniaus Nainio pas
kaita “Lietuvis architektas ir in
žinierius lietuvybės išlaikymo ir 

-tautos laisvės kovoje”. Yra numatytas 
PLIAS-ALIAS parodos atidarymas, 
centro valdybos pranešimai, ALIAS ir 
PLIAS skyrių pranešimai. Bus patvir
tinti įstatų bei taisyklių pakeitimai, 
išrinkta nauja centro valdyba, re
vizijos komisija ir garbės teismas. 
Pokylis įvyks Beverley Country Club 
salėje kartu su simpoziumo dalyviais.

Brazilija
A..a. DR. ELIZIEJUS DRAUGELIS, 

sulaukęs 93 metų amžiaus, spalio 8 d. 
mirė Sao Paulo mieste. Velionis buvo 
suvalkietis, baigęs Marijampolės gim
naziją 1909 m., Maskvos universiteto 
medicinos fakultetą 1914 m. Studen
taudamas, drauge su kitais, 1910 m. įs
teigė lietuvių katalikų studentų 
draugiją “Rūta”, buvo pirmuoju jos 
pirmininku. Šios draugijos nariai vė
liau davė pradžią ateitininkų sąjū
džiui, tad velionis priklausė ir šio 
sąjūdžio steigėjų gretoms. Grįžęs 
Lietuvon, a.a. dr. E. Draugelis tapo 
pirmuoju Marijampolės burmistru, 
vidaus reikalų ministeriu 1919-20 m. 
E. Galvanausko kabinete. Velioniui, 
kaip Lietuvos Ūkininkų Sąjungos



Lietuvos kariuomenės vėliava iš 1765 mėty Vilniuje. Fotografuota 1981 m. 
vasarą. Lotyniškas įrašas: “Tegyvuoja karalius Stanislovas Augustas. Už 
tikėjimą, karalių ir tėvynę"

LAIŠKAS IŠ LENKIJOS

Nei muilo,
Gerbiama Ponia,

Maždaug prieš mėnesį para
šiau Jums laišką, bet nieko kon
kretaus jame nebuvo. Šį kartą 
parašysiu daugiau.

Sovietai visai uždarė savo sie
ną su Lenkija. Neduoda jokių 
leidimų išvažiavimui, taip pat 
neišleidžia į Lenkiją savų pilie
čių. Korespondencija neina nei 
į vieną, nei į kitą pusę (bent 
mano ir man). Jeigu kada nors 
pradės įleisti Lenkijos piliečius 
į Lietuvą ar į SSSR, tai manęs 
ir taip neįsileis. Pernai susekė, 
kad važiuoju į Kauną (griežtai 
uždrausta be leidimo, o leidimo 
neduoda). Taip pat sužinojo, 
kad pasakoju apie įvykius Len
kijoje. Vienu žodžiu, pagal juos 
esu didelis politinis priešas — 
nusikaltėlis. Taigi aš pats jau 
nebevažinėsiu. Yra tik viena ga
limybė ,— atsisakyti Lenkijos 
pilietybės ir visam laikui su
grįžti namo. Tik tada jau nie
kur nebegalėsiu išvažiuoti. Taip 
atrodo reikalai, o į SSSR įsilei
džia tik tuos, kurie važinėja tar
nybiniais reikalais.

Išvis kas liečia santykius, tai 
tik valdžia sutaria, o žmonės 
naikina ir profanuoja jų pa
minklus, kapus, skleidžia anti- 
sovietinę literatūrą ir satyrą, 
piešia karikatūras, atsišauki
mus. Sovietai yra įsiutę.

Lenkijoje politinė laisvė yra 
didesnė negu anksčiau, net išva
žiuoti užsienin leidžia, bet eko
nominė padėtis tokia, kokios po 
karo dar nebuvo. Beveik visi 
maisto produktai su kortelėmis, 
mėsos trūksta, sviesto trūksta, 
visur didžiausios eilės. Norint 
bent kiek maisto nusipirkti, rei
kia po keletą valandų stovėti ei
lėse. Spūstis didžiausia, žmonės 
ne tik alpsta, bet ir miršta sto
vėdami eilėse. Ir tai faktai, apie 
kuriuos žinau. Klaiku. Žmonės 
visiškai 
nėra ko 
sukrečia 
netokie, 
žmonės streikuoja todėl, kad yra 
visiškai pavargę ir išvesti iš 
kantrybės. Be to, prasidėjo vi
sose gatvėse demonstracijos, 
kurių anksčiau nebuvo. Visa tai 
žmogų veikia, ir gyveni tik šia 
diena, o rytoj nežinai ar būsi 
gyvas.

Mano padėtis visai beviltiška, 
čia nėra jokių specialių parduo
tuvių ligoniams diabetikams 
maisto nusipirkti ar valgyklų. 
Anksčiau vis buvo pasirinkimas, 
tai galima buvo ir dietos prisi
laikyti, gi dabar žmogus paten
kintas, jei išvis ką suvalgai. Tai 
jau badas. Taigi atsidūriau 
pinklėse, iš kurių nėra jokios 
išeities.

Į Vakarus išvažiuoti taip pat 
negaliu, nes niekas manęs su 
menka sveikata nepriims dar
bui. Iš Lenkijos dešimtys tūks
tančių jaunų sveikų žmonių va
žiuoja į Vakarus — Vokietiją. 
Neturėdami kur pasidėti, nak
voja stotyse arba, jei kas turi 
automobilį, gyvena jame. O tai 
daryti tenai yra draudžiama. 
Taip pat Austrijoje pilna lenkų. 
Austrai įrengė net pereinamus 
lagerius. Privažiavo iš Lenkijos 
tiek daug, kad ir tenai netelpa. 
Švedijoje ir kituose Skandinavi
jos kraštuose taip pat pilna len
kų. Pradeda juos siųsti atgal. 
Tai jauni ir sveiki žmonės. O 
aš? Žinoma, dar prieš porą mė
nesių būčiau apie tai galvojęs, 
bet dabar sveikata ir sutaupos 
sumažėjo.

šis mano laiškas gali Jums at
rodyti pesimistiškas, rodantis, 
kad aš palūžau, bet visai taip

nei milteliu C* 
negalvokit. Aš nupiešiau realią 
savo padėtį. Jeigu kas nors man 
atsitiktų, tai kas nors Jums apie 
tai lenkiškai praneš.

Savo paskutiniame laiške ma
ne klausėte, ar man ko reikia. 
Reikėtų daug ko, bet tikrai nė
ra tikslo siųsti, nes tai bendros 
mano padėties nebepataisys, o 
Jums sudarys dideles išlaidas, 
nes siųsti oro paštu iš taip toli 
brangiai kainuoja. Prašyčiau 
tiktai poros dėžučių skalbimo 
miltelių. Jų nėra pas mus jau 
trys mėnesiai, o skalbvklos bal
tinių nepriima (miltelius reikia 
turėti savus). Buna vakaruose 
ir plastmaišinėse bonkutėse 
toks skystis, kurio kelių lašų už
tenka keliems litrams vandens. 
Tai skandalas, kad neturime 
kuo praustis ir skalbti. Jie nori 
tautą visai sugyvulinti. Skuti
mosi peiliukų čia irgi trūksta. 
Prašyčiau du-tris gabalus tuale
tinio muilo. To visko čia negau
si nė už dolerius.

Tuo ir baigsiu. Siunčiu nuo
širdžiausius linkėjimus taip pat 
ir Jūsų vyrui. Pasilieku su nuo
širdumų —

Jūsų Gediminas 
1981 m. rugpjūčio mėn.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 1
(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252 j

'Greitas patarnavimas, neaugštos 1 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai ’ 

(contact lenses).
.......... i

nebenori dirbti, nes 
valgyti, be to, streikai 
visą Lenkiją. Streikai 
kaip Vakaruose. Čia

Kaip gimė “Rytų Lietuva”?

Montrealio Aušros Vartų šventovė su atnaujintu išoriniu Marijos paveikslu, 
kuris buvo pašventintas vyskupo A. DEKSNIO š.m. spalio 3 d. Nuotr. J. Ladygos

Pokalbis su vilniečių išleisto veikalo redaktoriumi dr. Algirdu Budreckiu
Atstatant Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę, šios sienos 
pažymi tarptautinėmis sutarti
mis pripažintas Lietuvos suve
renumo ribas. Bet ir šios sienos 
turi spragų: jos nenustato sie
nos tarp Gardino ir Rytų Prūsi
jos. Be to, šios valstybinės sie
nos mažai ką bendro turi su et
nografiniais lietuvių tautos plo
tais.

Dar yra trečiasis sienų tyrimo 
požiūris, būtent, etnografinis. 
Vilniečių tikslas yra nustatyti 
tuos plotus, kurie savo praeiti
mi ir net dabartimi, kalba, tikė
jimu, tautosaka, visomis apraiš
komis, vietovardžiais, archeolo
gija ir architektūra įrodo lietu
viškumą savo kilme ir persvara. 
Nustatant lietuviškosios gimi
nės plotus, vadovaujamasi 
mokslu, duomenimis, o ne poli- 
tiniais-diplomatiniais motyvais.

Būtų tikslu, jei mūsų veiks
niai Lietuvą žemėlapiuose vaiz
duotų šitaip: respubliką — rau
donomis gijomis, pažymint su
tarčių nustatytas sienas, o lie
tuvių etnografinius plotus — 
pilkais taškais, nepaisant iki 
kur tie taškai nusitęstų.

Ar mes, kaip lietuviai, kada 
nors atgausime visas lietuvių 
gyvenamąsias sritis, yra hipote
tinis klausimas, bet drovėtis jas 
aiškiai nubraižyti dėl diploma
tinių “nepatogumų” ar dėl po
litinių apskaičiavimų yra bailu
mo ir tautinės savigarbos sto
kos ženklai.

— Ar turėjote kliūčių bei at
sisakymų, renkant medžiagą 
tam veikalui?

— Kiek teko patirti iš a. a. 
prof. Jono Puzino susirašinėji
mų Rytų Lietuvos reikalu, ne
galiu pasakyti, kad mokslinin
kai, kurie buvo kompetentingi 
rašyti Vilniaus temomis, būtų 
sąmoningai kliudę. Kalbininkas, 
tautosakininkas bei istorikas 
pareiškė pasitenkinimą, jog 
prof. Puzinas pakviestas vyriau
siu redaktoriumi. Kitaip buvo 
su manim. Man perėmus a. a. 
prof. Puzino darbą, vieni man
dagiai “atsisakė”, motyvuoda
mi, jog užsiėmę kitais darbais, 
kiti ignoravo mano kvietimą. 
Na, buvo ir tokių mokslininkų, 
kurie dėl tikrai rimtų priežas
čių atsisakė padėti, atseit, dėl 
fizinių negalavimų bei dėl tikrų 
ankstyvesnių įsipareigojimų. Ki
ta vertus, atsirado talka iš ne
lauktų pajėgų. Pavyzdžiui, ne
žiūrint nei silpnos sveikatos, 
nei paskendimo kituose raštuo
se, Vincas Žemaitis savo lietu
višku užsispyrimu bei kantrybe 
išrūpino lenkų istoriko J. Och- 
manskio brandžią studiją. Vė
liau paaiškėjo, kad prof. Och- 
manskis ištesėjo savo studiją, 
nežiūrint šeimos tragedijos.

— Kas nulėmė, kad toje kny
goje panaudoti tų, o ne kitų stu
dijos ir darbai?

— Pasirodo, kad prof. Puzi
nas net galvojo spragas užpildy
ti senomis studijomis, kaip an
tai dr. Basanavičiaus monogra
fija apie Vilnių lietuvių liaudies 
dainose. Teko atmesti šią įdo
mią studiją dėl dviejų priežas
čių: 1. nevisos dainos buvo liau
dies kūriniai, ir 2. kiltų painia
vų su sovietais dėl autoriaus tei
sių, nes J. P. pasirinktas varian
tas buvo paimtas iš 1971 m. vei
kalo: Basanavičius, “Rinktiniai 
raštai”. Iš Lietuvos Tyrimo Ins
tituto “paveldėjome” Ivinskio, 
Biržiškos, Graužinio, Budreckio 
(apie demografiją) ir 1967 m. 
Lietuvos Tyrimo Instituto me
morandumo raštus.

Prof. Puzinui redaguojant, 
dar atsirado jo įvadinė studija, 
A. Budreckio studija apie upė
vardžius, M. Roemerio teisinė 
studija, 1923 m. memorialas ir 
J. Ochmanskio sutikimas para
šyti istorinę studiją.

Man redaguojant, pavyko pa
sitelkti dar Marijų Blyną, Zig
mą Raulinaiti, Aliciją Rūgytę, 
prof. Domą Krivicką ir dr. Jur
gi Gimbutą. Buvau pasikvietęs 
ir kitus mokslininkus. Deja, ne
paisant atidėliojimų, jie nespė
jo atsiliepti iki galutinio rank
raščių pristatymo termino. Tai
gi man pačiam teko pridėti dar 
dvi studijas. (Bus daugiau)

STEPAS VARANKA

— Kaip kilo idėja tokio svar
baus veikalo, kaip “Rytų Lietu
va”, išleidimas?

— Prie savo memorandumo 
apie Lietuvos rytų ir pietų sie
nas prof. Mykolas Biržiška lyd
raštyje išdėstė, jog mintis ap
tarti Lietuvos rytines bei pieti
nes etnografines sienas kilo lie
tuvių patriotų-inteligentų tarpe 
Lietuvoje dar 1943 m., vokiečių 
okupacijos metu. Mintį atgaivi
no VLIKo taryba Reutlingene. 
Tada buvo paruošta istorinė a. 
a. prof. Zenono Ivinskio studija 
apie Lietuvos vakarų ir rytų sie
nas. Tuo pačiu laiku prof. M. 
Biržiška parašė savo memoran
dumą, kurį įteikė VLIKo veikė
jui ir bendraminčiui Steponui 
Kairiui. Bet po to reikalas bu
vo atidėtas, nes VLIKas visas 
savo pajėgas skyrė “augštajai 
politikai” ir lietuvių veiksnių 
tarpusavio santykiams.

ALTos, VLIKo, Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto atstovai 1954 
m. gegužės 18 ir 19 d. d. konfe
rencijoje Niujorke nutarė 
mokslinį Lietuvos tyrimą bei jo 
organizavimą pavesti dviem stu
dijų komisijom: LietuvoS| vaka
rų ir Lietuvos rytų. Rytų Lietu
vos komisijai nutarta pavesti ir 
Gudijos bei kitus Lietuvos rytų 
klausimus. Iš pradžių pirminin
kavo Kipras Bielinis. Jam įsi
jungus į LLK darbuotę, pirmi
ninko pareigas perėmė dr. An
tanas Trimakas. Bet šis, būda
mas VLIKo pirmininku ir kar
tu veikdamas Pavergtų Euro
pos Tautų Seime, mažai laiko 
teturėjo tyrinėjimams. Be to, 
jis pilną laiką dėstė ekonomi
nius mokslus Seton Hall univer
sitete. Tokia įtampa dr. Trima
ką gaha jauną pakirto. Vadina
si, surinktos studijos gulėjo 
VLIKo stalčiuje. Prof. Kazys 
Pakštas atsiėmė savo geografi
nę bei demografinę studiją ir 
jos medžiagą panaudojo “Lie
tuvių Enciklopedijos” Lietuvos 
tomui.

1967 m. Lietuvos Tyrimo Ins
titutui persitvarkius, buvo su
daryta Rytų Lietuvos komisija, 
kuri surinko dar keletą studijų. 
Veiklos išplėtimui trukdė lėšų 
stoka ir faktas, kad kvalifikuoti 
mokslininkai buvo užsiėmę ki
tais projektais. Lietuvos Tyri
mo Institutas paruošė memo
randumą dėl Lietuvos pietinių 
ir rytinių sienų, pagal kurį 
“Lietuvių Enciklopedijos” lei
dyklos kartografas J. Andrius 
paruošė etnografinį Lietuvos 
žemėlapį lituanistinėms mokyk
loms.

Pagaliau Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos centro valdyba 
ėmėsi iniciatyvos savo jėgomis 
paruošti ir išleisti Rytų Lietu-

Dr. ALGIRDAS M. BUDRECKIS, vil
niečių leidinio “Rytų Lietuva” redak
torius

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 —1981
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba moteriš

kai eilutei vilnonė medžiaga su (audimu “All wool made in England”; vyriški 
išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas nertinis; "Wrang
ler" arba "Levi” jeans, denim arba rumbuoto velveto; medžiaga dviem puikiom 
suknelėm arba 2 svarai vilnonių su "mohair" siūlais.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu........................................$368.00
L šį. siuntinį dar galima ipėti 8 svarus (vairiųprekių: medžiagos galima pridėti 

3 m. ir dirbtinio "minko” kailio apsiaustui 3 jardus.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu): 

Avikailiai, ilgi arba 3/4, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio kailio
pamušalas, kailnė apikaklė, sveria 5 sv........................................................$253.00
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, 3/4, sveria 5 sv............................ $690.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, 3 jardai, Delux, sveria 6 sv..................$115.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, 3 jardai, Ranch, sveria 6 sv.................. $98.00
Jeans “Wrangler" arba "Levi” (siuntinyje gali būti dvejos), viena pora sveria 2 
sv., kaina už vienerias ..................................................................................... $46.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvejos, kaina už vieneras . $48.00 
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 1/2 sv.................................... $46.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ............................................................................ $14.00
Sudedamas lietsargis, sveria 1/2 sv.............................................. i..............$15.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1 1/2 sv.............................. $57.00
Puiki medžiaga suknelei ..................................................................................$37.00
Angliška medžiaga eilutei ................................................................................$69.00
Angliška medžiaga eilutei ................................................................................$80.00
Angliška medžiaga eilutei .............................................................................. $IIO.OO
Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio ........................................ $92.00
Kalkuliatorius T1 —33, Texas........................................................................$65.00
Kalkuliatorius T1 — 51 — 111, profesijonalinis........................................$115.00
Stetoskopas, Littmann ..................................................................................... $71.00

Šiuos maisto gaminius galima siųsti su drabužiais: 1/2 sv. arbatos $4.50; 
1/2 sv. nescafės — 7.00; 1 sv. pupelių kavos —8.00; 1 sv. šokolado — 8.00; 40 
cigarečių— 5.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $48.00

Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes, tarpininkaujame iš

rūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus į 
Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England, 
Tel. 01 460 2592

vos studiją. Prof. Jonas Puzinas 
sutiko pirmininkauti kolektyvi
nio veikalo paruošimui. Darbui 
vos užsimezgus, mirė prof. Pu
zinas. Tada Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos cv pirm. dr. Jo
nas Šalna ir reikalų vedėjas Va
lerijonas Šimkus pakvietė ma
ne užbaigti darbą.

Galų gale, po 26-27 metų, 
1980 m. spalio 9 d. pasirodė 
“Rytų Lietuva”.

— Ar buvo trukdymų, ban
dant veikalą išleisti lietuvių 
kalba?

— Iš švietimo-mokslo draugi
jų to nebuvo. Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija puikiai su
redagavo Vilniaus vyskupijos 
pranešimų Romai rinkini.

Bet buvo subtilių trukdymų 
iš kaikurių veiksnių pusės, ypač 
atsiradus Lietuvos Laisvės Ko
mitetui ir VLIKui persikėlus į 
Niujorką. Mūsiškių LLK įėjo Į 
Pavergtų Europos Tautų Seimą 
(PET arba ACEN), kurio sudė
tyje veikė ir Lenkų Laisvės Ko
mitetas, lenkų veiksnio Vieny
bės Tarybos (Rada Jednosci) lyg 
ir padalinys. Nors lenkai tylėjo 
apie Vilniaus miesto priklauso- 
m u m ą dabartinei Lietuvai, 
LLK, ypač ilgametis komiteto 
pirmininkas, tylėjo dėl Lietuvos 
etnografinių plotų. LLK ir VLI- 
Kas vadovavosi tariamu legalis- 
tiniu principu: kovojame už Lie
tuvą, kurios plotas sudarytas 
pagal valstybines sienas, nusta
tytas 1920, 1921 ir 1928 m. su
tartimis. Dėlto net ir savo že
mėlapiuose VLIKas nerodė Su
valkų krašto, kaip integralinės 
Lietuvos dalies. Diplomatinės 
linkmės argumentas: Curzono 
linija paliko Suvalkų trikampi 
lenkams.

Kadangi LLK veikėjai taipgi 
buvo ir VLIKo veikėjai, VLIKe 
buvo tam tikrų nuotaikų net 
prieš vilniečių, t. y. Rytų Lietu
vos Rezistencinio Sąjūdžio pri
ėmimą j VLIKą. Legalistai ar
gumentavo, jog tada reiktų pri
imti žemaičių, suvalkiečių bei 
kitokias sritinio pobūdžio gru
pes. Žinoma, čia buvo “reductio 
ad absurdum” sofizmas. Visdėl- 
to, priėmus VLIKan Mažosios 
Lietuvos Rezistencinį Sąjūdį, 
nebuvo kaip nepriimti Rytų Lie
tuvos Rezistencinio Sąjūdžio.

Vilniečiams tapus VLIKo na
riais, visą eilę metų Rytų Lie
tuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
atstovai Kazys Veikutis, Veroni
ka Kulbokienė, Valerijonas 
Šimkus, Algirdas Budreckis ir 
Kęstutis Miklas VLIKo seimuo
se, valdybos bei tarybos posė
džiuose ragino VLIKą pasirū
pinti Lietuvos etnografinių 
sienų tyrimu ir mokslinės studi
jos paruošimu. Deja, dažna 
VLIKo seimo bendrybinio po
būdžio rezoliucija buvo tik gra
ži, tuščia frazė be jokių įsiparei
gojimų.

Tada, deja ir dabar, matyti 
veiksniuose klaidingas požiūris 
į Lietuvos sienas. Iš tikrųjų ga
lima nagrinėti Lietuvos sienų 
klausimą trimis požiūriais, bū
tent, faktiniu, tarptautinės tei
sės ir etnografiniu. Sąmyšis 
kyla, kai tarp jų nedaromas 
skirtumas.

Vadinamos Lietuvos TSR sie
nos egzistuoja dabar, bet jas 
pripažįsta tik TSRS ir sovietų 
satelitai. Jos yra dirbtinės ir be 
jokio pagrindo, išskiriant tai, 
kad tai sovietų smurto padari
nys. Lietuvos TSR sienos nei 
priimtinos, nei teisėtos lietu
viams.

Tarptautinės teisės požiūriu, 
1920 m. Maskvos sutartis, 1921 
m. sutartis su Latvija ir 1928 
m. sutartis su Vokietija nustatė 
Lietuvos Respublikos sienas.

OPTOMETRISTAS
i Dr. S. Brogowski !

412 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) ’
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami , 
susitarus telefonu

AfA 
VLADUI BALTRUŠAIČIUI

Lietuvoje mirus, 
jo žmoną ONĄ, dukteris — LAIMĄ TAMOŠIŪNIENĘ 
ir REGINĄ BUTAUTIENĘ nuoširdžiai užjaučiu —

Elena Šimkevičiūtė-Fleming

Mylimai žmonai ir mamytei

AfA 
MARYTEI KALINAUSKIENEI 

mirus,
vyrą LEONĄ KALINAUSKĄ, sūnus — 
GEDIMINĄ, RIMANTĄ ir ARŪNĄ bei visus jų 

artimuosius užjaučia —

L. Č. Senkevičiai A. L. Sapliai
P. B. Sapliai A. A. Juciai

AfA 
JUOZUI STALIORAIČIUI 

mirus,
žmoną BERNADETĄ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —
Kostas Gasparaitis Ona Šiaudikienė

Lėlė ir Juozas Žvyniai

AfA

JUOZUI STALIORAIČIUI

mirus,

žmoną BERNADETĄ ir visus gimines 

užjaučiame bei kartu liūdime —

J. Astrauskas
J. Stanaitis

PADĖKA
Mylimam vyrui, brangiafn tėveliui, 

uošviui ir seneliui

A. A. VINCUI PAULAIČIUI
mirus 1981 metų rugpjūčio 4 dieną, patyriau daug 
užuojautos ir pagalbos.

Dėkojame prel. dr. J. Tadarauskui ir kun. St. Šilei
kai už maldas laidotuvių namuose, šv. Mišias Hamil
tono Aušros Vartų šventovėje ir atliktas apeigas kapi
nėse.

Nuoširdus ačiū nešusiems karstą, atsiuntusiems 
gėles, aukojusiems šv. Mišioms, išreiškusiems užuo
jautas žodžiu bei raštu.

Reiškiame nuoširdžią padėką giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje, pa
maldose, palydėjimą velionies į amžino poilsio vietą.

Liūdesyje pasilikę —
žmona Stasė, dukros —
Dalia ir Teresė su šeimomis



Buvusiam Montrealio Lietuvių Kredito Unijos kredito 
komisijos nariui

a. a. ANTANUI MORKŪNUI
mirus, žmoną ALDONĄ ir dukrą VIDĄ nuoširdžiai 
užjaučia —

“Lito" valdyba

AfA 
MARIJAI KALINAUSKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui, sūnums ir 
visiems giminėms —

P. Eidukaitis 
J. E. Gudai

Montrealio Aušros Vartų šventovės naujo išorinio paveikslo šventinimo iškilmių proga buvo surengtas koncertas, kurio 
programų atliko žymūs prancūzų ir lietuvių solistai. Jų tarpe matome sol. G. ČAPKAUSKIENĘ (ketvirta iš kairės), kun. J. 
KUBILIŲ, vysk. A. DEKSNĮ. Klūpo — sol. A. KEBLYS Nuotr. J. V. Danio

Kušnerio veikalas ir trukumai
Atsiliepiant į dr. J. Jakšto straipsnį “Tėviškės Žiburių” 29-32 nr.

6 psi. » Tėviškės Žiburiai . 1981. XI* 12 — Nr. 46 (1657) Žmogus dabarties sutemose
Vakarų pasaulio sutemos ir žmogus šių dienų 

literatūroje bei gyvenime

A. a. skautininkei 
MARYTEI KALINAUSKIENEI

NUĖJUS NAMO, 
užjausdami vyrą LEONĄ, sūnus ARŪNĄ, 
RIMANTĄ ir GEDIMINĄ su žmona, pasiliekame 
budėti —

Toronto “Šatrijos" ir “Rambyno" tuntai 
Skautininkų-kių Ramovė
Kanados rajono vadija

Tu, kuri vaikštai žvaigždynų takais
Tu, kuri su mumis buvai

AfA
s. MARIJAI KALINAUSKIENEI

mirus,
jos vyrui Kanados rajono vadeivai v.s. LEONUI 
KALINAUSKUI, sūnums ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

Hamiltono “Nemuno” 
tunto skautai

BRANGIAI MAMYTEI

AfA

MARIJAI KALINAUSKIENEI

mirus,

giliausiai užjaučiu mielą GEDIMINĄ, jo brolius 
’ ir tėvelį—

Linas Ciplijauskas

Buvusiai okupuoto Vilniaus krašto kovotojai

MARIJAI BARANAUSKAITEI- 
KALINAUSKIENEI 

mirus,
reiškiame vyrui LEONUI ir jo šeimai gilią užuojautą 

skausmo valandoje —

Irena, Audrey ir Stepas 

Varankos

Veikliai Vilniaus krašto dukrai

MARIJAI BARANAUSKAITEI- 
KALINAUSKIENEI

mirus,
gilią ir nuoširdžiausią užuojautą reiškiame vyrui 
LEONUI, sūnums — GEDIMINUI su žmona, 
RIMANTUI, ARŪNUI, seseriai ONUTEI JURGU- 
TIENEI su šeima, broliams — JUOZUI su šeima, 
STASIUI, VIKTORUI ir MYKOLUI Lietuvoje, arti
miesiems ir jos idėjos draugams. Toje sunkaus 
skausmo valandoje sykiu liūdime —

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Toronto skyrius

VINCAS ŽEMAITIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

4. Vokiečių ordino įsikūri
mo, jo dvasios, tikslų bei veik
los aprašymai ir vertinimai pas 
įvairius autorius yra labai skir
tingi. Vienaip ordiną vaizduo
ja “saviesiems” rašęs ordino 
kronikininkas P. Dusburgas, 
gerokai kitaip, nors ir didelis 
riterių gerbėjas, istorikas J. 
Voigtas. Dar kitaip vertino kiti 
vokiečių istorikai, kurie, aišku, 
nevisi yra nacionalistai (juo 
labiau — nacionalsocialistai). 
Skirtinai apie tą ordiną rašo 
lenkai ir rusai, teistai ar ateis
tai. Vieniems kryžiaus karai 
yra augščiausia krikščioniško
jo idealizmo išraiška, kitiems 
— tragiškas nuosmukis į Seno
jo Testamento fanatizmą, tre
tiems — nesąmoninga ar sąmo
ninga gobšumo, žudymo aistros 
priedanga, ketvirtiems — ma
sinis pamišimas. Galutinio, 
pakankamai gilaus ir pilno 
“kryžiaus karų laikotarpio dva
sios” supratimo bei išaiškini
mo dar nėra. Gal tai padarys 
labai skaudžiai šiuos karus 
patyrusios mūsų (ar latvių) 
tautos istorikai, teologai, psi
chologai. Tuo tarpu siūlyčiau 
gerb. dr. J. Jakštui perskaityti 
kad ir J. Voigto istorijos (1828) 
III t. (162-63) ir A. Kotzebue 
(1808) I t. 125-6 puslapius arba 
H. Gerlacho (1978) knygą (žr.: 
“Mažoji Lietuva ir mes”, 74-87 
p.). Gal tada tiek čia, tiek re
cenzijoje paminėti “nedaly- 
kiški, fantastiniai ir nei kris
lelio tiesos neturintys tuščia
žodžiavimai” kiek kitaip at
rodys.

J. Jakštas rašo, kad “Ordinas 
pavadintas kryžiuočių buvo lyg 
Bažnyčios statytinis prūsams 
pakrikštyti ir juos jon 
(katalikiškon bendruomenėn) 
įjungti”. Jis visai be pagrindo 
kaltina Kušnerį už panaudotą 
iš Markso raštų citatą (žr. 180 p., 
lietuviškame vertime 114 p.), 
kur nurodoma, kaip nežmoniš
kai, apgauliai ir nesąžiningai 
šiuos uždavinius Ordinas vyk
dė. J. J. laiko ją “tiesog fantas
tine. Joje nėra nė krislelio 
tiesos”. Pateikiu apie Ordino 
veiksmus jį gerbiančio istoriko 
J. Voigto ištarmę, kuria kaip 
citata H. Gerlachas baigia savo 
prūsų istorijos vienuoliktą 
skyrių (J. Voigt, Geschichte 
Preussens, 1828 III t., 162-63 p.; 
H. Gerlach “Nur der Name 
blieb”, 186 p.):

“Es ist freilich kein Schrei 
des Jammers, keine Klage dės 
Elends, kein Wort der Ver- 
zweiflung des Volkes aus jener 
Zeit zu uns heruebergekom- 
men und es spricht keiner von 
den Fluechen der Vaeter und 
keiner von den Traenen der 
Muetter; aber die Thaten 
sprechen, wo die Worte ver- 
hallt und die Stimmen der Un- 
gluecklichen verstummt sind . 
Fuer solche Worte, deutsche 
Worte, kann ein Prusse wie ich 
nur dankbar sein”. (Iš tiesų, 
jokia graudžiai šaukianti 
pasigailėjimo rauda, joks skur
daus vargo skundas, joks bevil
tiško nusivylimo (prūsų) tautos 
žodis iš tų laikų nepasiekė 
mūsų; niekas nekalba apie 
tėvų keiksmus, niekas - apie 
motinų ašaras, bet ten, kur žo
džiai nieko nebesako, ir nelai
mingųjų šauksmai nutilo, 
kalba darbai. Už tokius žo
džius, vokiškus žodžius, gali 

prūsas, kaip aš, tik dėkingas 
būti”).

J. J. rašo: “Jis (Ordinas) 
įsikūrė prie pagonių prūsų 
(lenkiškoje Kulmijoje) su 
gautomis Romos imperato
riaus ir popiežiaus privile-. 
gijomis”. Kad Kulmo (Kalno- 
Colno) buvo prūsų, o ne lenkų 
gyvenama sritis, tai seniai 
dokumentuotai įrodė istorikas 
dr. Martynas Anysas ir H. Ger
lachas (žr. “Mažoji Lietuva ir 
mes”, 14-15,78-83 p.). Lenkai at
sikviestiems kry
žiuočiams Vogelsang ir Nes- 
sau pilis pastatė kairėje Vyslos 
upės pusėje prieš prūsų 
pilaites — Toninės; Raguvos, 
Kalno.

5. Bene svarbiausias dr. Jakš
to straipsnio skyrelis yra 
“Trūkumai”. Didžiausias P. I. 
Kušnerio knygos trūkumas 
esąs autoriaus užuomina, kad 
ordino kovos su prūsais baigėsi 
Sembos užkariavimu (1270 m). 
Kada gi jos iš tikrųjų baigėsi?

Čia tenka pripažinti, kad mes 
visi kartojame Dusburgo mus 
maloniai pakutenančią, gero
kai senstelėjusią (1326) citatą 
apie lietuvius kaip “galingą, 
kietasprandę ir kare įgudusią 
tautą”, kartu su ta jo “iškilmin
gai pažymėta 1283 m. data”, 
nors tais metais teprasidėjo 
tiesioginė kova su lietuviais, 
gyvenusiais ar pasitraukusiais 
už Nemuno. Šią Dusburgo 
citatą mėgsta ir vokiečiai, nes 
ji iškelia ordino “narsumą”, 
“neginčijamai” įrodo, kad 
šiapus Nemuno lietuvių tais 
laikais juo labiau anksčiau vi
sai “nebuvę”. Bet išgirsti iš 
lietuvio istoriko, kad Kušne- 
ris turėjo tęsti prūsų nukaria
vimą, “pavaizduodamas ordi
no brovimąsi” į grynai lietu
vių apgyventą Mažosios Lietu
vos protėvių kraštą (kurių so
dybos, pagal J. J., “turėjo gra
žius lietuviškus — ne prūsiš
kus — vardus”), yra tikrai ne
laukta! Tai gal ir sūduviai bu
vo prūsai? O gal tikrumoje 
prūsai buvo ir lietuviai? Pru- 
tenio ir Vaidevučio legendoje 
Lietuvis (Litwo) yra juk grynas 
prūsas, vyriausias prūsų ka
raliaus Vaidevučio sūnus!

Ne. Jei kur nors Kušneris ir 
suklydo, ši klaida yra tikrai vi
sų mažiausia, jeigu ją iš viso 
galima vadinti klaida. Gal ir 
nėra visiškai tikslu galutinę or
dino kovų su prūsais pabaigą 
datuoti 1270 m.; tikslesnė data 
būtų 1274 (didžiojo prūsų ir 
vakarinių lietuvių sukilimo 
numalšinimas). Nors, mano 
nuomone, ši kova formaliai 
pasibaigė tiktai 1295 m., pasku
tinį (šeštąjį!) sukilimą lik
vidavus (o gal dar tiksliau tik 
apie 1750 m., mirus pasku
tiniam savo protėvių kalbą 
mokėjusiam prūsui). Kartu 
taip pat turime neužmiršti, kad 
tiksli prūsų-lietuvių riba 13 š. 
pradžioje (t.y. prieš vokiečių 
įsiveržimą) teritorijoje tarp 
Vyslos ir Nemuno dar tebėra 
nenustatyta. Taigi, nors Sembą 
įprasta skirti tiktai prūsams, 
yra gana tikra, kad lietuviai ten 
sudarė daugumą; panašiai Bar
toje ir galbūt Galindoje. Tuo at
veju prūsų daugumos apgy
ventų žemių užkariavimą tektų 
nukelti iki 1249 m (Christburgo 
sutarties).

Mane labai sudomino Kuš
nerio minima (ir dr. Jakšto nuo
mone “prisimanyta”) siena 
pagal Deimenos-Alnos upes.

Juk ir “prasimanymas” turėjo 
turėti savo pagrindą bei tikslą, 
kurio, aišku, jokia “naujesnė 
Rytprūsių istorija” neminės. 

. Ta siena nuostabiai sutaptų 
(įjungus Sembą) su lietuviš
kųjų žemių riba Algirdo-Kęs- 
tučio krikšto derybų doku
mentuose (1358-59 m.). Ypač 
Kęstutis, tiesus ir garbingas 

Akarys, į lietuvių žemes pasi
traukusių prūsų talkinamas 
(ne tik karo žygiuose, bet ir 
medžioklėse), labai gerai pa
žinojo tiek visą Vyslos-Nemu- 
no kraštą, tiek jo tuometinius 
gyventojus ir daug geriau už 
vokiečius (ypač Dusburgą) ga
lėjo lietuvį nuo prūsų atskirti.

6. Kušnerio veikalo tema yra 
ne “praeitis”, kaip dr. Jakštas 
klaidingai savo straipsnio ant
raštėje cituoja, bet tiktai “et
ninė praeitis”. Šis jo veikalas 
priklauso dinaminės (laiko 
eigoje vykstančius pasikei
timus vaizduojančios) tauto
tyros mokslo sričiai. Kušneris 
nė svajote nesvajojo rašyti 
Prūsijos istorijos, kurią (ir tai 
tik nepilnai ir ne be politinės 
tendencijos) istorikas J. Voig
tas vos sutalpina į stambius 9 
tomus. Būdamas etnologas, jis 
nori atsakyti tik į vieną, nors 
gana sunkų ir sudėtingą, 
klausimą: “Kokia šios (piet
ryčių Pabaltijo) teritorijos et
ninė padėtis; kokios tautos čia 
gyveno ir koks likimas jas iš
tiko?” (p.35).

Originaliai panaudodamas 
kompleksinį istoriškai - etno
grafinį tyrinėjimo metodą, 
kuris iki tol etninių teritori
jų analizei dar nebuvo 
panaudotas (ž.p. 34), Kušneris 
sutelkė jam prieinamus geog
rafų, archeologų, politikos- 
ekonomijos-kultūros istorikų, 
kalbininkų, etnografų, etnos- 
tatistikų studijų duomenis. Jis 
trumpai mums pateikė galimai 
pilną nagrinėjamos problemos 
vaizdą, jį analizuodamas ir 
dalindamasis su mumis savo 
išvadomis. Kiek jam visa tai 
pasisekė, tiksliai ir trumpai at
sako Poznanės universiteto 
Lietuvos istorijos profesorius 
dr. Jerzy Ochmanski savo 
studijoje apie etninę lietuvių- 
gudų sieną: “Nepaprastas 
skurdas šaltinių, liečiančių 
lietuvių-rusinų pasienį... ver
čia taikyti kompleksinį 
metodą ... Etninių sienų at
žvilgiu sektina metodologinio 
tyrinėjimo praktika ir kritiš
kumas (pabr. V.Ž.), kurį parodė 
P. L Kušneris (Knyševas) savo 
veikale “Etničeskie teritorii i 
etničeskie granicy” (Maskva, 
1951, ž. “Studia Lituanica IV, 
Rytų Lietuva, 1980, 131 ir 200 
p.).

Labai svarbia J. J. straips
nio dalim laikau jo pateiktą 
Konstantino Jablonskio knygos 
“Istorija ir jos šaltiniai” (1979) 
plačią ištrauką “Ar Mažosios 
Lietuvos lietuviai autochto
nai?” Tik vieton str. klaidin
gai nurodytų 275-77 psl. fakti- 
nai yra 131-139 psl.

Su prof. P. L Kušnerio iš
vadomis negalima nesutikti. 
Turėdami daugiau laiko ir 
žinių, kaikurias jo išvadas 
galime tiksliau pagrįsti. Vieną 
kitą (ypač komunistinę) 
knygoje įdėtą pastabą galime 
labai lengvai atmesti. Bet visų 
pirma turime tinkamai įver
tinti visa tai, ką Kušneris yra 
jau atlikęs, o ne kalbėti, ką mes 
patys gal kartais būtume atlikę.

VACYS KAVALIŪNAS

Kad šių dienų pasaulis yra 
nugrimzdęs į moralinės bedug
nės gelmes, o žmogus, atsidūręs 
apokalipsinės dvasios atmosfe
roje, vargu ar begalima abejo
ti.

Tačiau kalbėti apie pasaulį, 
kuriam ir pats priklausai, ir apie 
laiką, kurio potvyniuose ir ato
slūgiuose ir pats plūduriuoji, 
— nėra lengva. O todėl ir ten
ka pasikliauti kitų pasaulio vi
zija, paremta giliomis studijo
mis, apimančiomis didelius lai
ko ir erdvės plotus, ar intelek
tualine bei dvasine jų intuicija, 
pajėgiančia atskleisti tikrovę, 
pro kurią dažnas praeiname 
tarsi jos visai nepastebėdami.

Koks iš tikrųjų yra šių dienų 
pasaulis? Nušviestas jis giedrais 
aušros spinduliais ar aptrauk
tas gūdžiais, gąsdinančiais ir vis 
tamsėjančiais šešėliais? Ir kur 
jis eina? Pagaliau koks yra pa
grindinis istorinio vyksmo per
sonažas — žmogus? Ir kokie 
dvasiniai jo veido bruožai?

Žlugimo linkme?
Vokiečių filosofas Oswald 

Spengler savo knygoje “Vakarų 
pasaulio žlugimas” (Der Unter- 
gang dės Abendlandes), ap
žvelgdamas didelius erdvės ir 
laiko plotus bei sustodamas prie 
įvairių kultūrų, nė kiek neabe
jodamas teigia, kad Vakarų pa
saulio likimas jau esąs galuti
nai nuspręstas — jis einąs prie 
savo žlugimo. O šio gūdaus tei
gimo pagrindas — civilizacijos 
iškilimas virš kultūros. Civili
zacijoje, Spengler teigimu, glū
di neišvengiamas kultūros liki
mas. Klasikiniame pasauly (čia 
Spengler turi galvoje Romos 
imperijos istorijos kelią) per
ėjimas iš graikų kultūros, pa
ženklintos dvasia, prie romėnų 
intelekto įvyko ketvirtame šimt
mety, o Vakarų pasauly — de
vynioliktame.

O kad šiandien Vakarų pasau
ly vyrauja ne dvasia, o intelek
tas, nėra nė mažiausios abejo
nės. Vargu ar begalima bent 
kiek abejoti ir gūdžia Spengle- 
rio išvada, kad Vakarų pasaulio 
likimas galutinai ir neatšaukia
mai nuspręstas: “the destiny of 
the West is now irrevocably 
set”. t

Čia, žinoma, galima turėti ir 
kitokią istorijos viziją ir nesu
tikti su deterministine Spengle- 
rio žmonijos kelio morfologija. 
Tačiau šiaip ar taip jis, Manfre
do Schroederio knygos “Meta- 
physic dės Untergangs” teigi
mu, kaip ir kiekvienas metafi
zinis genijus, yra atskleidęs iki 
tol nepastebėtą tikrovės aspek
tą: “drueckt eine Seite der 
Wirklichkeit aus, die so noch 
nicht erblickt worden war.”

Panašios mintys, deja, ne
jaukios, iškyla ir iš anglų isto
riko Arnoldo Toynbee veikalo 
“A Study of History”, čia Toyn
bee, apžvelgęs daugelį civiliza
cijų, kurios augo, brendo, pra
žydo ir išsiskleidė, o paskui 
pradėjo vysti, blankti ir paga
liau visiškai sunyko, klausia: 
“O kaip su mūsų, Vakarų, civi
lizacija?”

Viena iš civilizacijos žlugimo 
žymių, teigia Toynbee, yra ne
ramumų bei rūpesčių laikai — 
“time of troubles”. O kad toks 
“time of troubles” laikotarpis 
jau atėjęs, nesą jokios abejonės: 
“our time of troubles undoub
tedly descendet upon us”.

Istorinės žmonijos sampratos 
atžvilgiu Spengleris ir Toynbee 
skiriasi. Tačiau vargu ar jos ne
susisiekia savo gelmėse? Ar pa
grindinė šių dienų pasaulio rū
pesčių, vargų ir nerimo priežas
tis nėra intelekto dominavimas 
ir dvasinio prado skaudus su
menkėjimas ir beveik visiškas 
pasitraukimas iš politinio ir so
cialinio gyvenimo plotų? Todėl 
nenuostabu, kad ir Spenglerio, 
ir Toynbee išvados sutampa: 
pasaulis .eina prie nejaukaus 
saulėlydžio ir gąsdinančių su
temų.

Dvi kryptys
O šis jo kelias paženklintas 

pagrindinio istorijos personažo 
— žmogaus dvasine kryptimi, 
kuri priklauso nuo jo pasaulė
žiūros pačia giliąja prasme ir 
kuri nutvieskia žmonijos kelią 
tamsos ar šviesos spinduliais 
bei jam suteikia vienokią ar ki
tokią vidinę formą, sutampan
čią su išorine pasaulio kons
trukcija.

Pagrindinės filosofijos kryp
tys, liečiančios tikrovės sampra
tą, yra dvi: idealizmas ir ma
terializmas. Idealizmas visa su

veda, jei turėsime galvoje jo 
pradininką Platoną, idėjų pa
saulin. O išorinė tikrovė tėra 
netobulas idėjų pasaulio atspin
dys. Tai tarp kita ko primena 
ir Šatrijos Raganos apysakos 
“Sename dvare” Mamatės pa
saulį: ir jai tikrovė — ne čia. 
Tačiau Platono idėjų pasaulio 
teorija apima viską. Ja remiasi 
ir jo estetika, ir moralė, ir po
litika. Ir visa, A. Fouillee “La 
philosophic de Platon” žodžiais, 
absoliutine prasme susilieja su 
religija.

Materializmui priešingai — 
egzistuoja tiktai medžiaga. Ir 
nieko nėra už jos ribų. Natūra
lu tad, nuoseklu ir logiška, kad 
pripažįstant tiktai medžiagą, at
metamas betkoks dvasinis pa
saulio pradas, o tuo pačiu ir 
Dievas, bandant, kaip tai norė
tų padaryti Nietszsche ir Sartre 
pertemptai iškelti žmogų.

Kokios bebūtum pasaulėžiū
ros, pagarba žmogui neleidžia 
nieko nei barti, nei smerkti: 
nei tų, kurie neturi mistinio 
daiktų pajutimo jausmo ir'ku- 
rių pasaulis neišeina už pojū
čių ribų, nei tų, kurie peržen
gia fizinės tikrovės ribas ir, sa
vo dvasia susisiekia su metafi
zinėmis tolumomis.

O tačiau yra materialistinės 
pasaulėžiūros atstovų, kurie fa
natiškai pasisavina visą galuti
nio žinojimo monopolį ir su 
žmogaus protui nesuprantamu 
zoologišku uvėrumu ir sadisti
niu džiaugsmu be atodairos pul
te puola visa, kur pajuntamas 
betkoks dvasinio prado dvelk
telėjimas.

Tai komunistinio pasaulio, o 
ypač bolševikinės Sovietų Są
jungos karalijos bruožas, kurį 
sunku suprasti neprileidžiant 
mistinio blogio prado, apie ku
rį kalba Maritain savo knygoje 
“Civilizacijos sutemos” (L e 
Crepuscule de la Civilisation). 
Tai jėgos, būtent, rasizmas ir 
komunizmas, kurios, autoriaus 
teigimu, yra principiškai ir eg
zistenciškai susijusios su ateiz
mu ir kurios iš esmės yra anti- 
kristinės, siekiančios Kristų iš
stumti už žmonijos .istorijos ri
bų.

Jei rasizmas jau tėra tik pra
eities realybė, tai bolševizmas 
iškėlęs galvą tebežengia per pa
saulį ir vis didina savo karalys
tės plotus. O iš jos teritoriją nu
sėtų koncentracijos stovyklų 
dar ir šiandien tebekyla apoka
lipsinis kankinamo žmogaus 
šauksmas, kuris perveria jo ar
timųjų būties gelmes, tačiau ku
rio pasaulis tarsi negirdi.

Aušros viltis
Tačiau Maritain nėra pesi

mistas. Po sutemų ateina nak
tis, po nakties diena. Tai, tei
gia autorius, atsitinka ir žmo
nijos istorijoje — dažnai vakaro 
sutemose sublyksi ir pirmieji 
auštančio ryto šviesos spindu
liai. Prie Maritaino optimizmo 
prisideda ir jo istorijos sampra
ta. O ji, jo knygos “Pour une 
philosophic de l’Histoire” (Isto
rijos filosofija) žodžiais, yra 
žmogaus ir Dievo valios susitiki
mas. O kieno turi būti galutinė 
pergalė, savaime aišku: žmogus 
yra permenkas kovos su Dievu 
partneris.

Džiugina Maritainą dar ir tai, 
kad antrąjį pasaulinį karą lai
mėjo Vakarai — Britanija ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Tačiau ar jie iš tikrųjų jį lai
mėjo? Europos žemėlapis rodo 
ką kitą. Nieko jie, žinoma, ne
atidavė savo, betgi kitų kraštų 
teritorijomis rytinį savo sąjun
gininką apdovanojo labai gau
siai.

šis 'materialistinis žmogus, 
atitrūkęs ir nutolęs nuo Dievo, 
deja, nepajėgė atsistoti jo vie
toje. Ir jokie stabai, už kurių 
jis terado tik nejaukią tuštumą 
ir mirtį, jo nepakeitė. O paga
liau ir “Dievo mirtis” net ir že
mės kelio akimirksniuose nesu
teikė jam nė krislelio tyro 
džiaugsmo.

Ir pats Nietzsche, kuriam 
“Dievo mirties” posakis pri
klauso, apraudojo ne Dievą, o 
žmogų: “Dievas yra miręs, — 
deklamuoja patetiškai antžmo
gio teorijos filosofas, — ir mes 
jį nužudėme. Kuo mes, didžiau
si žudikai iš visų žudikų, pasi- 
guosime? Tai, kas buvo šven
čiausia ir galingiausia iš viso, 
ką pasaulis turėjo, mirė po mū
sų peiliais. Kas nušluostys šį 
kraują? Kokiu vandeniu mes 
nusiplausime? (. . .) Ar mes pa
tys neprivalome tapti dievais, 
kad atrodytame jo verti?”

(Bus daugiau)



Naujas vardas lietuvių literatūroje
Jonas Vizbaras-Sūduvas ir jo romanas “Alšėnų kunigaikštytė"

PR, NAUJOKAITIS

“Draugo” romano trisdešim
tojo konkurso premiją laimėjo 
Jonas Vizbaras-Sūduvas, iki šiol 
reiškęsis tik publicistikoje. Tai
gi grožinėje literatūroje naujas 
vardas. Autorius vra gimęs 1915 
m. rugsėjo 1 d. Liepynu kaime, 
Marijampolės aps. Rygiškių Jo
no gimnaziją Marijampolėje 
baigė 1936 m., karo mokyklą 
— 1939 m. Iki bolševikų okupa
cijos tarnavo karininku 9-jame 
pėstininku pulke. 1944 m. pasi
traukė j Vakarus. Vokietijoje, 
Erlangeno universitete, studi
javo filosofija ir ekonomiją. 
1949 m. atvyko i JAV, dirbo 
“General Electric” bendrovėje 
Bostone.

J. Vizbaro-Sūduvo pirmasis 
romanas “Alšėnų kunigaikšty
tė” laimėjo “Draugo” premiją. 
Kūrinys yra istorinis romanas, 
vaizduojąs 1830-31 metų suki
limą prieš rusus Lietuvoje. 
Veiksmas vyksta Ašmenos apy
linkėse. centrinė vieta — Sidab- 
ravos dvaras netoli Dieveniškių 
miestelio, prie Gaujos upės ir 
jos gausių intakų. Vėliau veiks
mas persikelia Į Vilnių, o suki
lėlių pulkų formavimasis ir ka
rinis apmokymas vyksta Rūd
ninkų girioje ir pelkėse.

Geografinės vietos romane 
yra tikslios ir gana vaizdingai 
aprašytos. Veikėjų romane su
telkta gana daug. Tai daugiau
sia lietuviai bajorai ir jų vai
kai, nemaža jų yra sulenkėjusių 
ar iš pačios Lenkijos į Lietuvą 
atsidanginusių.

Iš istoriniu asmenų šiek tiek 
parodyta Emilija Platerytė, kar
tą scenoje pasirodo ir sukilimo 
vadas generolas Antanas Gel
gaudas, minimas vyriausias va
das kunigaikštis Radvila, pro
fesoriai J. Lelevelis, Ign. Ona
cevičius. Bet pagrindiniai roma
no veikėjai yra pramanyti.

Sukilimo eiga parodyta, bet 
smulkiau nevaizduojama. Paro
dyti tik du svarbūs mūšiai: su
kilėliai laimi Raigardo slėnyje 
nrie Sventdubrės kaimo ir smar
kiai pralaimi prie Vilniaus. Pa
rodomos ir sukilimo nepasiseki
mo priežastys: bajorų nevienin

v ..i ...utJzjb.’a . ......
VLADAS ŠLAITAS

Vyšnios pavasarį
Vyšnios pavasario danguj. Nepakartojamas, 
grakštus ir lengvas vyšnių reveransas. .
Tave prisimenu. Ilgiuosi. Ir danguj 
dainuoja vyšnios meilės renesansą.
Vyšnios pavasario danguj. Nesugrąžinamas 
pirmosios meilės tolimas dvelkimas.
Po to bus vasara. Ruduo. O gruodžio mėnesį 
paliks tik lengvas vyšnių atminimas.

Vazonėlis
Saulė iš lėto leidžias. Kambary 
tiktai raudonas blizgesys ir vazonėlis.
Ir visame pasauly laimingiausias 
yra raudonas molio vazonėlis.

Akmens paminklas knygnešiui Suvalkų trikampyje. Kreivėnų kaime prie 
Punsko. Jo įrašas: “Liaudies švietėjui knygnešiui Povilui Matulevičiui 1840- 
1929. Dėkingi tautiečiai” x Nuotr. Vyt. Pečiulio

gumas (vieni už nepriklausomą 
Lietuvą, kiti — už Žečpospolitą, 
t. v. jungtinę Lenkijos-Lietuvos 
valstybę), nesugebėjimas į su
kilimą patraukti kaimiečių ma
ses, dvarininkų nenoras panai
kinti baudžiavą, vyriausiojo Vil
niaus sukilimo komiteto delsi
mas ir geriausių progų neišnau
dojimas, generolo Gelgaudo ne
turėjimas strateginio plano ir 
nesugebėjimas vadovauti.

Autorius istorinius dalykus, 
atrodo, yra gerai išstudijavęs ir 
teisingai įvertinęs. Gražiai at
skleistas ir Vilniaus universite
to studentų patriotizmas bei jų 
veikla.

Pagrindinis politinis veikėjas 
Ašmenos apskrityje yra grafas 
Boleslovas Binkevičius, didelių 
dvaru savininkas, lietuviškos 
orientacijos bajoras. Jo Sidabra- 
vos dvare ir sutelkta daug įvy
kių. Binkevičiaus žmona'jau yra 
unijos patriotė. Jų sūnus Tadas 
studijuoja Vilniaus universite
te. Ir jis aktyviai įsijungia į su
kilimo organizavimą. Tačiau 
pagrindinis romano veikėjas, 
einąs jungtimi per visus kūrinio 
enozidus, yra Žemaičių bajoro 
Karolio Žibarto, atsikėlusio gy
venti į Vilniaus kraštą ir nusi- 
pirkusio Bičionių polivarką, 
sūnus Kazimieras Žibartas.

Pirmoji romano dalis kiek 
rvškiau atskleidžia Kazimiero 
charakterį ir jo polinkius. Vil
niaus universitete jis studijuo
ja istoriją ir literatūrą. Susiža
vėjęs Adomo Mickevičiaus poe
zija, ją moka atmintinai, dekla
muoja puotoje, renka tautosa
ką. Jo tėvas Karolis yra ir Si- 
dabravos ūkvedys. Tai ir sūnui 
yra progų dažnai lankytis Sidab- 
ravoje. O čia atsiranda ir as
meninė trauka, nes į Sidabravą 
pas dėdę atostogų iš Varšuvos 
konservatorijos yra parvykusi 
Binkevičiaus brolio Vladislovo 
dukra Olimpija — devyniolika
metė gražuolė ir talentinga mu
zikė. Olimpija ir yra ta Alšėnų 
kunigaikštytė. Iš savo mirusios 
motinos pusės Olimpija pri
klauso garsiajai Alšėnų kuni
gaikščių giminei, iš kurios buvo 
kilusi ketvirtoji Jogailos žmona 
Sonka.

Kazimieras ir Olimpija grei
tai susidraugauja ir vienas kitą 
įsimyli. Olimpija yra labai jaut
ri, ją kankina pranašingi sap
nai, jai čigonė ir burtininkė pra
našauja nelaimes. Ji pati nujau
čia ateities įvykius ir labai ken
čia dėl artėjančių nelaimių.

Kazimiero ir Olimpijos meilė 
yra švelni, graži, romantiška. 
Olimpijos grožį, švelnumą ir iš
tikimybę pastebi kiti žmonės ir 
įvertina. Tačiau jos vidaus gro
žio, jos charakterio gelmių au
torius neparodo veiksmu, net 
nesukuria gyvesnių dialogų.

Kazimieras yra gana veiklus, 
energingas, sumanus karo daly
kuose, gilus patriotas, tačiau ir 
jo charakteris nėra vispusiškai 
atskleistas. Jis įdomus, kai kal
basi su senu račiumi Žvinakiu, 
su kerdžiumi Kleopu, su kaimie
čiais šienpjoviais, su žvejais. 
Čia Kazimiero kalba paprasta, 
natūrali, kasdieniška. Bet su 
Olimpija jis kalba retoriškai, 
egzaltuotai — jo pasikalbėjimas 
virsta ilgais monologais, lyg 
prakalbomis. Tikrovėje įsimylė
ję taip nesikalba, vengia reto
rikos, o įieško subtilumo. Sen
timentalūs ir Kazimiero pokal
biai su tėvu. Kerdžiaus ir ra
čiaus gamtinė religija yra lyg 
aidas V. Krėvės “Skerdžiaus” ir 
“Bedievio” ar Vaižganto Vale- 
ro-Burzdulio.

Iš studentų veikėjų ryškesni 
yra Otonas Veržbickis, Ignacas 
Ipolitas Vaitkevičius ir keletas 
kitu. Tik kodėl tas puikus orga
nizatorius ir patriotas Vaitkevi
čius virsta išdaviku? Jo persi
laužimo motyvai romane labai 
silpnai teparodyti. Šaunūs stu
dentai, vėliau karininkai, yra 
Balinskis, Daujotas, bet jų vi
dinių nuotaikų ir gilesnių cha
rakterio bruožų beveik nemato
me.

Daugybę bajorų sutinkame 
Sidabravos dvaro vaišėse ir tei
sėjo Korsako namuose, tačiau 
matome tik jų drabužius, jų iš
orinę išvaizdą, išgirstame vieną 
kitą politinę repliką, bet jų vi
daus beveik nematome.

Charakterių paviršutinišku
mas ir yra bene pati svarbiau
sia romano silpnybė. Taip pat 
pokalbiai neindividualizuoti, la-
bai vienodi, autoriaus stiliumi 
sukomponuoti.

Iš gerųjų romano savybių rei
kia paminėti sakinio sklandu
mą, gamtos pažinimą, geografi
nį vietovių tikslumą, pakanka
mą intrigos valdymą. Dėlto kny
ga skaitoma nenuobodžiai.. Tik 
žinoma, nauju kalbos lobių au
torius neteikia — kalba yra 
knyginė, žodynas bendrinės li
teratūrinės kalbos. Įdėtos dai
nelės ar eilėraščių posmeliai pa
sakojimus pagyvina. Tik vienas 
neapsižiūrėjimas krito į akis: 
kaimo dainininkas dainuoja 
Jurgio Sauerveino parašytą dai
ną “Lietuva ant visados”. Juk 
žinome, kad toji daina buvo iš
spausdinta “Aušroje”, taigi 
1830 m. jos dar nebuvo. Reikė
tų lietuviškai rašyti ir Olimpi
jos vardą (autorius rašo Olym
pia, Olympics, Olympiai).

Debiutiniame kūrinyje visa
da pasitaiko trūkumų, stiliaus 
nelygumų, psichologinių duo
bių. Jų yra apsčiai ir J. Vizbaro 
romane, bet yra ir vietų, kurio
mis verta pasigėrėti, štai kaip 
gražiai račius aiškina savo gam
tinę religiją:

... Pasakyk, žvinaki, kodėl tu mė
nulį vadini šviesuliu?

— Tai, vaike, čia ne mano pavadi
nimas. Taip mėnulį vadino mano tė
vas ir tėvo tėvas. Mėnulis, Kazeli, 
nakčiai atneša gyvybę, kaip saulutė 
dienai, vandenėlis augalui. Mėnulio 
šviesoje pražysta rugelis, kraunasi 
žiedelis, kalbasi medžiai, žaidžia lau
mės upelio vandenyje. Jo šviesoje 
teka paslaptinga gyvybės jėga, dėl to 
mėnulis ir vadinamas šviesos dievai
čiu (...) Dievas, Kazeli, vis tas pats. 
Tik žmogus jį garbina įvairiai. Man 
geriau patinka senas Dievo garbini
mo būdas, aš jo ir laikausi” (113-114 
psl.).

Jonas Vizbaras-Sūduvas, ALŠĖ
NŲ KUNIGAIKŠTYTĖ. Premi
juotas romanas. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas. Aplanką nu
piešė dail. Daina Žemliauskaitė, 
spausdino “Draugo” spaustuvė. 
Čikaga 1981 m., 288 psl. Kaina — 
$8.00.

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

NORITE TAPTI KUNIGU? 
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės: 
Father Nigro, Gonzaga U. J 
Spokane, 99259, USA.

Dr. J. BALYS ALKOS muzėjaus tautosakos kambaryje, Putnam, Conn. Kaip šio 
kambario mecenatas, jis atidavė savo biblioteką, archyvą, tautosakos rinkinius 
ir pridėjo per 7.000 dol. kambario įrengimui. Dr. J. Balys yra parašęs, išleidęs ar 
suredagavęs 25 knygas tautosakos temomis. Dabar yra spausdinamas “Lietuvių
tautosakos lobyno" 9-tas tomas

Filmų pasaulyje
ALGIRDAS GUSTAITIS ver (Ponios Šaterlienės meilu-

Išpažintis
Vos pradėjus rodyti filmą, la

bai abejotinai skambėjo režiso- 
rių pavardės — Robert Chartoff 
ir Irwin Winkler. Išleido “Uni
ted Artists”. Filmo pavadinimas 
“True Confessions” (Tikros iš
pažintys). Tai švelni tema, galin
ti turėti šventumo ir augštybių 
paslaptingumo. Kaip tokią už
duotį gali spręsti kitos religijos 
režisoriai? Kodėl jie (ar kas ki
tas) įdėjo milijonus dolerių' ka
talikų išpažintims niekinti?

Pagrindiniai' artistai žinomi 
ir savo paskirtyse be priekaištų. 
Robert de Niro vaidina monsin
jorą Spellacy, Robert Duvall — 
augštesnį kriminalinės policijos 
pareigūną.

Vyksta taip: juodos merginos 
(už pinigus) lovoje miršta kuni
gas. Ji viską pasako policijai.

Kitur nužudoma jauna, graži, 
22 metų mergina, taip pat par
davinėjusi meilės reikalus. Po
licija atranda’ją pjūklu per pu
sę perpjautą ir pakrūmėje nu
mestą. Skrodėjai nustato jos pa
vardę, net tautybę — ji esan
ti. . . lietuvaitė.

Vienas didžiausių žudikų yra 
stambus veikėjas ir turtingas 
vyras, tos apylinkės katalikų pa
rinktas iškiliausiu parapijos as
meniu. Jo artimiausi talkinin
kai — kiti katalikai. Visi yra ky
šininkai, pilni ir kitokių ydų.

Svarbiu nusikaltėliu rodomas 
ir monsinjoras, kuris prisipažįs
ta išprievartavęs mergaitę. Jis, 
drauge su kardinolu, vykdo ne
leistinas statybas, o sąžiningą 
dvasininką iš tų pareigų atlei
džia, perkelia į dykumą, kur jis 
miršta.

Pas monsinjorą išpažinties 
atvykęs didelis nusikaltėlis pa
sakoja ir perspėja dvasininką.

Monsinjoras pasiūlytas pakel
ti vyskupu, bet nesutinka su 
piktais kardinolo sumanymais 
ir iškeliamas į skurdžią parapi
ją dykumon.

Yra visokių pramogų, bet čia 
aiškiai kyšo pikti norai nukreip
ti milijonus filmų lankytojų 
prieš katalikus. Blogoje švieso
je parodo ir lietuvaitę. Ar nėra 
kieno nors nurodymų ką ir kaip 
niekinti? Ar šiuo vienu filmu 
pasibaigs juodinimas, ar netru
kus išeis daugiau?

Nespausdintos knygos filmas
Kartais rašytojams nepavyks

ta išspausdinti rankraščių. To
kių buvo įvairiose literatūrose, 
neišskiriant nė lietuvių. Kar
tais sulaikyti ar nespausdinti 
rankraščiai pagarsėja.

Anglų rašytojas David Her
bert Lawrence (1885-1930) ne
galėjo surasti leidėjo savo kny
gai. Pagaliau išspausdino savo 
lėšomis 1928 m. Italijos Floren
cijoje. Dabar jo raštai aptaria
mi kaip sultingi, pilni gamto
vaizdžių, patrauklūs gamtos ap
rašymais, netikėtumais, keistu
mais, staigmenomis.

D. H. Lawrence žymiausių 
knygų sąraše minėtinos: The 
White Peacock, The Rainbow, 
Women in Love, The Man Who 
Died, The Virgin and the Gyp
sy. O šiemet, t. y. 1981 m., Ang
lijoje pagamintas filmas pagal 
rankraštį, kurį pats išsispausdi
no, būtent, Lady Chatterly’s Lo- 

"Rylų Lietuva”
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 dr. A. BUDRECKIO redaguotas veikalas į 

įsigydamas šį istorinį veikalą, paskubinsi jo išleidimą anglų | 
kalba, kuris angliškai skaitančią visuomenę supažindins su x 
Rytų Lietuvos istorija. * !
Kanadoje veikalą galima įsigyti pas JERONIMĄ CICĖNĄ, j 
21 Alhambra Ave., Toronto, Ont., M6R 2S4, Canada. j 

| Knygos kaina $15.00 plius $1-2 pašto išlaidoms j 
i padengti. t
į Šis veikalas yra Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos leidinys. »

žis).
Jo raštuose nėra' morališku

mo arba būna taip nuslėptas, 
kad beveik neįmanoma atrasti. 
Yra sukto “lyčių lyginimo”. 
Prieš kelias dešimtis metų tai 
buvo ypač siaubinga. Dabar net 
Amerikoje vyksta neleistiniau- 
sių dalykų. Galimas dalykas 
“mišrainiškas” vedybas siundo 
komunistinės mintys tariamai 
lygybės vardu. Amerika yra 
įvairių tautų mozaika, bet lie
tuviams mišraini^kos šeimos 
yra tikras peilis po. geriausių 
jaunuolių gerklėmis. Bėgančiu 
krauju naudojasi bejausmės 
masės, spjaudančios į kilnius 
tautybių jausmus, siekius.

Veikalas filmu paleistas jau 
nepirmą kartą. Netenka abejoti, 
jis bus vis kartojamas, kol neįsi
vyraus kitoks visuomenės ar 
įstatymo lygis.

Tenai jauna moteris, ištekė
jusi už fiziškai nepajėgaus tur
tuolio, aistrai pasirenka sodi
ninką, kuris yra visiškai menko 
galvojimo, be jokių gražesnių 
siekių, nieko gražaus gyvenime 
nesiekia, bet jaunai ir turtingai 
gražuolei sugeba apsukti galvą.

Ponią Šaterlienę vaidina gra
ži Sylvia Kristei, g. 1952 m. 
Amsterdame, Olandijoje. Ji kal
ba olandiškai, prancūziškai, vo
kiškai, itališkai, angliškai. 1975 
m. ištekėjo už garsaus belgų ra
šytojo Hugo Claus.

Jos meilužį vaizduoja Nicho
las Clay, g. 1946 m. Londone. 
Lordą Clifford Chatterly vaidi
na Shane Briant.

Filmas tiktai suaugusiems. 
Veiksmingumo ar meniškumo 
netenka jieškoti. Pagaminta 
taip, kad sutrauktų žiūrovus.

Direktorius — prancūzas Just 
Jaeckin, režisorius — Menahem 
Golan, žymus Izraelio filmų gy
venime. Antras režisorius Yo
ram Globus, gimęs Tiberias, Iz
raelyje, yra prezidentas “Can
non Films, Inc.” Išleido PIC 
filmų įmonė.

Premjeros metu “Warner 
Bros.” filmų studijos salėje, 
Kalifornijoje, dalyvavo pilnutė
lė salė spaudos atstovų. Po to 
jų konferencijoje Sylvia Kris
tei atsakinėjo į klausimus. Sa
kėsi patenkinta atliktu vaidme
niu.

Atsiųsta paminėti
Juozas Eretas, VALANČIAUS 

ŠVIESA UŽ MARIŲ. Pranciškaus 
Juro ir jo bendrininkų gyvenimas bei 
veikla. Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija, Piazza della Pilotta 4, 
Roma 1980 m., 356 psl.

TĖVYNĖS SARGAS 1981 m. 2 (49) 
nr. Redaktorius — Petras Maldeikis, 
117 Sunset Dr., Hot Springs, Arkan
sas 71901, USA. Administratorius — 
Antanas Balčytis, 6819 S. Washtenaw 
Ave, Chicago, IL 60629 USA.

AIDAI, 1981 m. 4 nr. Straipsniai: 
S. Sužiedėlis, Su dalgiu prieš pat
ranką (1831 m. sukilimo bruožai); 
Aleksis Rannit, M. K. Čiurlionis mo
dernistinių srovių sūkuryje; Kęstu
tis Trimakas, Psichiatrijos piktnau- 
dojimas Sovietų Sąjungoje; Alė Rū
ta, Pakeliui į tėviškę (kelionės į Lie
tuvą įspūdžių dalis); B. Cipiijauskai- 
tė, Laiko ir erdvės švytuoklė Alejo 
Carpentier kūryboje. Skyriai — Iš 
mirties ir gyvenimo, Knygos. Vyr. 
red. dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.
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m KULTlRUlEJE VEIKLOJE
ČIKAGOS' JAUNIMO CENTRO 

KAVINĖJE spalio 2 d. buvo surengta 
vakaronė susipažinti su naujausiu 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidiniu — kūn. Juozo Prunskio re
daguota, Jono Strungio iliustruota 
albumo formato knyga “Lietuviai Si
bire". įvadinį žodį tarė leidyklos 
tarybos pirm. kun. Alg. Kezys, SJ, 
primindamas, kad skaitytojams per 
penkerius metus buvo parūpintos 
aštuonios knygos. Po jo kalbėjo 
leidyklos valdybos pirm. dail. P. 
Aleksa. Su pačia knyga supažindino 
jos red. kun. J. Prunskis. Esą jam tai 
buvo su širdgėla susietas darbas, nes 
Sibire mirė jo tėvas, dėdė kunigas ir 
daug kitų giminių. Medžiagą bei 
nuotraukas teko rinkti visame 
pasaulyje, susitikti su vienu kitu iš 
Sibiro grįžusiu tautiečiu, stebėti Si
bire įsigytų žaizdų randus. Me
džiagos buvo gauta ir iš sovietų 
okupuotos Lietuvos. Šiuo metu kun. 
j. Prunskis baigia ruošti knygą apie 
nužudytus šaulius. Jo nuomone, 
knygomis turėtų būti įamžinti ir kitų 
organizacijų žmonės, nes daugelio 
Sibire mirusių lietuvių kapai nėra 
papuošti jokiais paminklais.

MELBURNO “AUŠROS” TEATRAS 
šio miesto Lietuvių Namuose, Aust
ralijoje, rugsėjo 20 d. suvaidino Ba
lio Sruogos trijų veiksmų komediją 
“Uošvė”, kurią autorius buvo para
šęs Stutthofo koncentracijos stovyk
loje, perkeltas iš sunkiųjų darbų 
į administraciją. “Uošvėje” šaipo
masi iš žmonių silpnybių nepriklau
somoje Lietuvoje, susietų su piršly
bomis ir vedybomis. Kapitono našlė 
Dvikartienė, savo studentei dukrai 
piršusi senbernį Kermošių, finan
sų departmento valdininką, pati 
išteka už jo. Dukra Mikasė pasiren
ka policijos valdininką Puspūrį. 
Komedijoje į meilės intrigas įvelta 
daug veikėjų. Ją režisavo poeto Bu
zos vaidmenį atlikęs J. Šidlauskas. 
Spektaklyje vaidino — A. Vyšniaus
kienė, A. Butkutė, A. Bajoras, M. 
Šidlauskienė, A. Adomaitis ir J. Zo- 
nius. Vaidinimą Lietuvių Namuose 
stebėjo apie 300 žiūrovų, kurių ei
lėse buvo svečių iš Geelongo ir Mor- 
ningtono. Režisoriui ir aktoriams 
padėkojo ALB Melburno apylinkės 
valdybos pirm. R. Šemetas.

PIANISTO VYTAUTO SMETONOS 
KONCERTAS spalio 4 d: įvyko 
Klevelande, Lakeland Community 
kolegijos salėje. Vasarą jis sėkmin
gai koncertavo su simfoniniu St. 
Louis miesto koncertu. Ateičiai yra 
numatyti V. Smetonos koncertai su 
simfoniniais Minesotos ir Toronto 
orkestrais.

ROMANO “PO DAMOKLO KARDU 
II” sutiktuvės lapkričio 15 d., 5 v.p.p., 
Čikagos Jaunimo Centro kavinėje 
rengia, Lietuvos Šaulių Sąjungos 
centro valdyba. Programą praneši
nės Agnė Kižienė, politiniu-idėji- 
niu požiūriu romaną apibūdins Bro
nius Kviklys, o literatūriniu — J. Ma- 
silionis. Jaunimas paskaitys porą iš
traukų. Kalbės ir knygos autorius 
Anatolijus Kairys. Vaišėmis 
rūpinasi Jaunimo Centro Moterų 
klubas. Norintieji galės gauti au
toriaus įrašą.

KOMPOZ. JUOZAS ŽILEVIČIAUS 
š.m. kovo 16 d. Baltirhorės senelių 
poilsio namuose kukliai atšventė 
devyniasdešimtąjį savo gimtadienį. 
Klevelando Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas muz. A. Mikulskio, jį 
yra paskelbęs savo garbės nariu. 
Ansamblis spalio 18 d. Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
salėje sukaktuvininką pagerbė jam 
skirtu koncertu bei akademine da
limi. Apie plačią Lietuvių Muziko
logijos Archyvo steigėjo veiklą kal
bėjo prof. dr. Leonardas Šimutjs, 
jn., atvykęs iš Čikagos. Čiurlionio 
ansamblis, diriguojamas A. Mikuls
kio, atliko garbaus sukaktuvinin
ko harmonizuotas lietuvių liaudies 
dainas. Koncerto-akademijos metu 
pianistas Andrius Kuprevičius pra
nešė, kad JAV kultūros taryba spalio 
15 d. posėdyje 1981 m. muzikos $1.000 
premiją yra paskyrusi kompoz. J. 
Žilevičiui kaip mūsų tautos padėką ir 
pagarbą. Premijos mecenatas — 
JAV Lietuvių Fondas. Ją planuo
jama įteikti 1981 m. gegužės 22 d. 
premijų šventėje Detroite. Ar jon 
galės atvykti J. Žilevičius, tenka 
abejoti, nes mūsų muzikos patriar
chas jau yra praradęs regėjimą ir 
dalį girdėjimo. Premijos paskyri
mas betgi yra sveikintinas, tik gal 
kiek pavėluotas žingsnis.

KLEVELANDO LIETUVOS VY
ČIAI, ruošdamiesi šios organiza
cijos atstovų suvažiavimui iš JAV Vi
durio rajono, planavo surengti mont- 
realiečio Prano Baltuonio medžio 
šaknų skulptūrų parodą, bet jos 
turėjo atsisakyti dėl skulptorių iš
tikusio susižeidimo. Talkinant Die
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos klebonui kun. G. Kijauskui, 
SJ, tada iš Niujorko buvo pasikvies
ta lietuvių tautodailės rinkėja.Genė 
Popelienė, su savo vyru išleista Iz- 
raelin, įsikūrusi Niujorke. Ji yra 
molėtiškė Lietuvos kūrėjo-savano- 
rio žydo dukra, pergyvenusi tremtį 
Sibire. Išeivijon jai pavyko išsivež
ti ir čia kitais būdais įsigyti nemažą 
tautodailės rinkinį. Parapijos sa
lėje rugsėjo 26-27d.d. surengtos 
parodos dalyvius žavėjo mediniai 
Rūpintojėliai, kryžiai, vazos, dė
žutės, dekoratyvinės lėkštės, didžiu
lės pypkės, lazdos, odinės piniginės, 
albumai, užrašų knygučių aplankai 
su Vilniaus, Kauno ir Trakų vaiz
dais. Dekoratyvinės lėkštės netgi 
turėjo didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių atvaizdus.

STYGINIS M. K. ČIURLIONIO 
KVARTETAS, kurį sudaro R. Šiugž- 
dinis, S. Kiškis, A. Grižas ir S. Lip- 
čius, surengė vienuolika koncertų 
R. Berlyne, Potsdame, Erfurte bei 
kituose R. Vokietijos miestuose. Vil
niečiai koncertams buvo paruošę dvi 
W. A. Mozarto, M. Ravelio, B. Bar
toko, M. K. Čiurlionio ir D. Šostako- 
vičiaus kūrinių programas.

JONAS AVYŽIUS, pakviestas 
Čekoslovakijos Rašytojų Sąjungos, 
lankėsi Prahoje ir Bratislavoje. Jam 
buvo įteikta leidyklos “Lidove” pre
mija už 1979 m. išleistą jo romaną 
“Sodybų tuštėjimo metas”. Minėtoji 
leidykla šį romaną laiko geriausia 
tais metais išleista užsienio rašytojo 
knyga.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMUOSE 
Vilniuje kūrybinį savo vakarą suren
gė aktorė ir rež. Kazimiera Kyman
taitė. Dalyvius ji perkėlė į Žemaitės, 
P. Cvirkos, I. Simonaitytės, J. Bal
tušio, J. Tumo-Vaižganto, Maironio, 
B. Sruogos, A. Sprindžio kūrinių 
pasaulį. K. Kymantaitė taip pat 
pasidalijo atsiminimais apie 
kūrybinius trečiadienius pas S. 
Kymantaitę-Čiurlionienę, kur 
dalyvaudavo ir Vaižgantas, apie B. 
Sruogą bei jo namuose suruoštą stu
dentų vaidinimą, kalbėjo apie savo 
studijas universitete, buvusius kurso 
draugus.

DEŠIMTASIS M. GLINKOS VARDO 
sąjunginis dainininkų konkursas 
pasibaigė Minske. Keturias pirmą
sias premijas laimėjo: L. Ivanovas 
iš Maskvos, S. Strezeva iš Kišiniovo, 
G. Nikolskis iš Voronežo ir V. Poz- 
lovas iš Minsko. Antrosios premijos 
buvo įteiktos — Vilniaus operos sol. 
Arvydui Markauskui, maskvietei N. 
Gerasimovai ir leningradiečiu! V. 
Černovui.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
Klaipėdos fakultetai šiemet mini 
savo veiklos dešimtmetį, apimantį ir 
mokomąjį fakultetų teatrą. Naujuo
sius mokslo metus teatras pradėjo 
fakultetų režisūros katedros vedėjp 
G. Šimkaus paruošta A. Arbuzavo 
drama “Tania”. Į numatytų premje
rų sąrašą yra įtraukta A. Vompilovo 
drama “Vyresnysis brolis” ir R. Kaš- 
kausko pjesė-pasaka “Kai vėl at
skris drugelis”.

KERAMIKOS MUZĖJUS prieš tre
jus metus buvo įsteigtas gotikiniuose 
Kauno rotušės rūsiuose. Jų raudonų 
plytų sienas dengia keli gobelenai. 
Muzėjaus rodiniai sumaniai išdės
tyti nedidelėse skliautuotose salėse. 
Jie pradedami 1938 m. Liudviko 
Strolio sukurta dekoratyvine vaza 
“Flora”. L. Strolis, 1933 m. baigęs 
Paryžiaus dekoratyvinio meno įr 
amatų mokyklą, yra laimomas pir
muoju profesiniu lietuvių keramiku. 
Be L. Strolio, keramikai atstovauja — 
J. Mikėno, J. Adomonio, A. Pivoriūno, 
A. Ličkutės, G. Jacėnaitės, K. Kar-' 
kaitės bei daugelio kitų autorių dar
bai. Neseniai Kauno keramikos 
muzėjų papildė vilnietės L. Šulgaitės 
geometrinių formų kompozicija, at
keliavusi iš jos darbų parodos 
Maskvoje, Italijoje rodytą ir ten ap
dovanojimo susilaukusi kaunietės A. 
Keturakienės kompozicija “Knygos", 
vilnietės J. Vyšniauskienės dviejų 
dekoratyvinių vazų kompozicija.

TARPTAUTINIS KARDIOLOGŲ 
PASITARIMAS Kaune tris dienas 
svarstė elektroninės diagnostikos 
metodus bei tolesnes šio darbo 
perspektyvas. Be lietuvių, jame 
dalyvavo širdies ligų specialistai iš 
Sovietų Sąjungos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos ir R. Vokietijos. Juos ypač 
domino kardiologinis Kauno cen
tras, aprūpintas automatine sistema, 
analizuojančia elektrokardiogra
mas, pateikiančia išsamias išvadas 
apie ligonio širdies sutrikimus. 
Ryšių linijomis kardiogramos tam 
centrui jau perduodamos iš gamy
binių Ariogalos, Elektrėnų, 
Panevėžio ir Šiaulių įmonių. Šio 
būdo dėka ateityje bus galima 
pradėti masinį ligonių sveikatos tik
rinimą. Kauniečiai taipgi yra sukūrę 
ir automatinę širdies ritmo sutri
kimų analizę.

DAIL. ALGIRDAS LUKŠTAS, švęs
damas savo amžiaus šešiasdešimt
metį, savo kūrinių parodą surengė 
Kauno paveikslų galerijoje, sutelkęs 
50 akvarelių, sukurtų pastarajame 
trisdešimtmetyje. Baigęs Kauno 
taikomosios ir dekoratyvinės dailės 
institutą 1950 m., A. Lukštas pir
miausia reiškėsi aliejinėje tapyboje, 
bet greit palinko į akvarelės 
techniką. Įtakos šiam posūkiui, 
matyt, turėjo pedagėginis darbas 
Kauno J. Naujalio vidurinėje meno 
mokykloje, su auklėtiniais at
liekamos kelionės po Lietuvą. Pra
džioje tos jo akvarelės priminė tik 
panoraminius Lietuvos gamtos vaiz
dus, o vėliau jis ėmė siekti esmės, 
kuriai pajusti neužtenka vien akies, 
bet reikia ir širdies. Šiandien A. 
Lukštas yra laikomas labiausiai 
žinomu akvarelių kūrėju. Parodos 
lankytojus ypač žavėjo jo “Dusios 
ežeras”, subtiliai perteikiantis gam
tos būseną. Sidabru spindi ežero 
vandenys, virš jų parimę žalsvai pilki 
medžiai. Anapus ežero ūke dunkso 
status skardis su tolimų kaimų 
siluetais. Visą vaizdą jungia auštan
čios dienos artėjimas. Panašaus 
stiliaus yra A. Lukšto advarelės 
“Naktis”, “Vakaro siluetai", 
“Šerkšnas”. Gamtovaizdžius šioje 
sukaktuvinėje parodoje papilde 
miestų vaizdai, liečiantys Kauno 
kampelius, Augštaitiją, panemunės 
paminklus. V. Kst.
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REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: g MOKA UŽ: 

90 dienu termin. indėlius 17’/2% 
180-185 d. term. ind. 17 %

term, indėlius 1 metų 16 %
term, indėlius 3 metų 15 %
pensijų s-tq 16 %
spec. taup. s-tq 17 %

10-8 $ tapomąją s-tq 11 %
10-8 8 depozitų-čekių s-tą 6 %
9 q | DUODA PASKOLAS:

i* asmenines nuo 20 Yi %
9.30-1 mortgičius nuo 19!/2%

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

g 
Pirmadieniais 10-3 |
Antradieniais 10-3 j!
Trečiadieniais uždaryta £ 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seštadieniafs 
Sekmadieniais

17 %
16 %
15 %
16 %
17 %
11 %

6 %

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 cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUABPC EIIDC 406 Roncesvalles Avė.OBtrnAIIO runo Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

------------------------ o------------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ , _
(Tarp Dundas ir College) I elefonaS 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 -k.
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų, maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas e

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
provincijos privalo turėti ne
mažiau kaip pusę visų Kana
dos gyventojų. Provincijoms 
betgi paliekama teisė nesilai
kyti tų konstitucijos pakeiti
mų, kurie pažeidžia provinci
jų teises. Tai galės būti pa
daryta provincinio parlamento 
sprendimu, kuris turės būti pa
tvirtintas kas penkeri metai. 
Tais atvejais, kai toks para
grafas liečia finansinę pa
ramų iš Otavos, jį atmetusi pro
vincija negaus jokios kompen
sacijos. Provincija, turinti 
augštesnį bedarbių nuošimtį 
už visos Kanados vidurkį, ga
lės imtis savitų veiksmų ne
darbui sumažinti, nors jie pa
žeistų konstitucijos užtikrintą 
laisvą keitimąsi gyventojais 
bei darbo jėga. Devynios pro
vincijos įsipareigojo garan
tuoti švietimo teises mažumą 
turinčios oficialios kalbos gru
pei, kurią šiuo atveju sudaro 
prancūzai angliškose provinci
jose. R. Levesque pasitrauki
mas bei sutarties nepasirašy- 
mas tos apsaugos neužtikrina 
angliškai mažumos grupei Kve
beke. Dėlto ateityje bus sten
giamasi gauti ir Kvebeko pro
vincijos pritarimą šiam kons
titucijos paragrafui. Susitari
mas taip pat paliko provincijų 
teises savo nuožiūra tvarkyti 
turimus žemės turtus. Indėnų 
ir eskimų teisėms konstituci
joje užtikrinti bus sušauktas 
atskiras konstitucinis pasita
rimas. Atrodo, Britanija dabar 
be jokių trukdymų perduos se
nąjį Š. Amerikos Britų Aktą 
Kanadai. Pasiektą laimėjimą 
drumsčia Kvebeko išsijungi
mas. Ministeris pirm. P. E. 
Trudeau konstitucijos refor
mą buvo pradėjęs Kvebeko pa
silikimui Kanados federacijo
je užtikrinti. Belieka tikėtis, 
kad kvebekiečiai ateityje pa
keis savo nuomonę, išsirinkda
mi konstitucijai pritariančią 
vyriausybę, kuri pasirašys šį 
istorinį Kanados aktą.

Toronte su savo aštriais pra
nešimais viešėjo karingasis žy
dų rabinas Meiras Kahanė, 
JAV įsteigęs Žydų Savigynos 
Lygą, dabar gyvenantis Izraely
je. Jis buvo suimtas po žydų si
nagogoje Bathurst gatvėje pa
sakytos kalbos dėl nelegalaus 
įvažiavimo Kanadon. Mat jis 
1971 m. buyo ištremtas iš Kana
dos dėl planuojamų demonst
racijų prieš Sovietų Sąjun
gos premjerą A. Kosyginą. Iš 
Kanados ištremti asmenys sa
vo apsilankymui Kanadoje tu
ri gauti specialų imigracijos 
ministerijos sutikimą. Jis betgi 
buvo išleistas iš policijos nuo
vados, kad galėtų padaryti dar 
vieną pranešimą Toronto Yor- 
ko universitete, kur jo klau
sėsi 150 studentų. Kanadietis 
žurnalistas W. Stevensonas, pa
kviestas į pranešimą sinagogo
je, griežtai pasisakė prieš tokį 
svečią ir jo kvietėjus, nors Ka
nados žydai W. Stevensoną lai
ko jų reikalus suprantančiu bi
čiuliu. Pasak W. Stevensono, 
žydams tik žalą neša rabino M. 
Kahanės viešas šaipymasis iš 
A. Sadato nužudymo, kurio 
mirtį jis vadina Dievo pagal
ba žydų tautai. M. Kahanė taip
gi reikalauja, kad Izraelis iš
tremtų visus arabus ne tik iš sa
vo valstybės, bet ir okupuotų 
sričių. Šia proga prisimintina, 
kad karingasis M. Kahanė jau 
du kartus buvo suimtas ir Iz
raelyje. 1980 m. jis planavo 
susprogdinti arabų Al Aksos 
mečetę Jeruzalėje, organizavo 
riaušes prieš du palestinie
čius burmistrus okupuotose 
srityse. To karšto veikėjo neno
ri turėti ir Izraelis, bet jo ne
gali ištremti dėl savo įstatymų.

Vankuverio uoste lankėsi 
JAV lėktuvnešis “Ranger” su 
kitais dviem karo laivais. Tai 
buvo draugiškas vizitas Kana
dai, trumpos poilsio atostogos 
amerikiečiams jūrininkams 
Vankuverio mieste. Jas nema
loniai sudrumstė “Greenpea
ce” organizacija, surengusi 
protesto demonstracijas gumi
niuose laiveliuose. Pasak tos 
organizacijos pirm. P. Moore, 
demonstracija buvo norima 
pasmerkti .karingą prez. R. 
Reagano politiką. Šūkiai skel
bė: “Nusiginkluokit dabar!, 
“Grįžk namo, mirties mašina!, 
“Kas jus pakvietė čia?” Lig šiol 
“Greenpeace” grupė ribojosi 
banginių, ruonių gynimu, o da
bar jau pereina ir į politiką 
prieš JAV. Šios organizacijos 
žmonės surinktų aukų dėka 
plaukioja po visą pasaulį, truk

dydami banginių medžioklę. 
Dabar tie nieko daugiau nedir
bantys iniciatoriai aiškiai ban
do sudrumsti JAV ir Kanados 
ryšius.

“Dome Petroleum” bendro
vė Kalgaryje pranešė, kad Bo- 
forto jūroje Kanada gali turėti 
30 bilijonų statinių naftos. Vil
tį teikia du jau surasti Koa- 
koako ir Kopanoro naftos šalti
niai, estantys 68 mylių nuotoly
je nuo Mackenzie upės žiočių. 
Specialistų nuomone, tų šalti
nių ištekliai gali siekti 10 bi
lijonų statinių. Tikimasi, kad 
su dabartine technika pavyks 
ištraukti apie 40% ten rastos 
naftos — apie 4,5 bilijono sta
tinių. Panašus naftos radinys 
yra aptiktas ir Hibernijos šalti
niuose Niufoundlandijai pri
klausančiuose Atlanto vande
nyse. Ten gali būti apie 2 bilijo
nus statinių naftos. Tai džiugi 
naujiena, nes normalūs naftos 
šaltiniai Albertoje turi tik 4,5 
bilijono statinių.

Lengvosios atletikos 
varžybos

Antrosios kviestinės š. A. taitie
čių lengvosios atletikos rungtynės 
įvyko rugsėjo mėn. Toronto Brock- 
tono mokyklos stadijone. Jose da
lyvavo 147 lengvaatlečiai, iš kurių 
93 lietuviai, 41 suomis, saujelė lat
vių, estų ir ukrainiečių. Varžytasi 
vyrų, moterų, vyrų senjorų ir visose 
prieauglio klasėse. Varžybas, apiman
čias 117 rungčių, pravedė SALFASS 
lengvosios atletikos komitetas, talki
nant Toronto Aušros ir Vyčio spor
to klubams.

šios pirmenybės buvo trigubos — 
kviestinės, baltiečių ir lietuvių. At
skirų pirmenybių laimėtojai buvo iš
vedami iš bendrų pasekmių. Su ke
liomis išimtimis lietuviai vyravo tiek 
kviestinėse, tiek baltiečių varžybose. 
Kviestinėse varžybose iš 117 rungčių 
lietuviai laimėjo 84, suomiai 18, es
tai 12, ukrainiečiai 2 ir latviai 1. 
Šalia lietuvių laimėtojų, čia išsisky
rė latvis Juris Kalninš, laimėjęs 
100 m bėgimą per 11,2 sek. Suo
miai vyrayo ilgų nuotolių bėgimuo
se, ukrainietė U. Perfecky laimėjo 
moterų sprinto bėgimus. Mergaičių 
C klasėje vyravo suomiuke L. De 
Fasio, o mergaičių D kl. — estė V. 
Reinsalu.

Lietuvių pirmenybėse klubiniu 
laimėtoju tapo Klevelando Žaibas, 
surinkęs 274 taškus. Toliau sekė To
ronto Aušra su 185,5 tšk., Toronto 
Vytis su 128 tšk., Hamiltono Kovas 
su 29,5 tšk., Londono Tauras su 
13,5 tšk.

Stipriausiai pasirodyta jaunių kla
sėse, kuriose išsiskyrė trys berniu
kai: Gytis Barzdukas (Žaibas) — B 
klasėje, Jonas Natkevičius (Žaibas)
— D. klasėje ir Aleksandras Žaliaus
kas (Aušra) — E klasėje. Jie page
rino po keletą baltiečių ir lietuvių 
rekordų, gerokai peršokdami senuo
sius.

Jaunių A klasėje su puikia 100 m 
bėgimo pasekme išsiskyrė Paulius 
Karosas. Šį nuotolį jis įveikė per 
11,1 sek. ir pagerino jaunių A baltie
čių ir lietuvių rekordus. Tą patį nuo
tolį Žaibo Tadas Kijauskas nubėgo 
per 11,2 sek. Jaunių C klasėje dar 
pažymėtinas vispusiškas C. Belaišis 
(Aušra), pagerinęs net 4 baltiečių 
rekordus.

Mergaičių klasėse, nedalyvaujant 
daugumai mūsų iškilesnių lengvaat
lečių, pasekmės buvo tik vidutinės. 
Ryškiau išsiskyrė Indrė Cuplinskai- 
tė (Aušra) mergaičių C klasėje ir 
bėgikės Kristina Motiejūnaitė (Žai
bas) ir Dita Jasiūnaitė (Aušra) — 
E klasėje.

šiose pirmenybėse lietuviai iš vi
so pagerino 27 rekordus. Kiekvieno
je klasėje už iškiliausią pasekmę 
kviestinėse varžybose buvo skiriamos 
dovanos. Jas gavo: vyrų — A. Bar
kauskas (Tauras) disko met. 47.57 m; 
moterų — K. Biliūnaitė (žaibas) jie- 
ties met. 29,36 m; jaunių A — P. 
Karosas (Vytis) 100 m bėgimas 
11,1 sek.; jaunių B — G. Barzdukas 
(Ž) 400 m bėgimas 53,0 sek.; jau
nių C — C. Belaišis (Aušra) jieties 
met. 40,69 m; jaunių D — Jonas 
Natkevičius (Žaibas) 100 m bėg. 
12,3 sek.; jaunių E — Aleksas Ža
liauskas (Aušra) šuolis į augštį 1.35 
m; mergaičių B — D. Simanavičiūtė 
(Aušra) šuolis į augštį 1.40 m; mer
gaičių C — L. DeFasio (suomė) 100 
m bėg. 13,6 sek.; mergaičių D — V. 
Reisalu (estė) 800 m bėg. 2:55 9 
min. ir A. Stahevičiūtė (Kovas) 
3:07,8 min.; mergaičių E — K. Mo
tiejūnaitė (Žaibas) 400 m bėg. 1:22,6 
min. Pagal dešimtkovės taškus ge
riausias pasekmes pasiekė: G. Barz
dukas 400 m bėgime — 1023 tšk., 
A. Barkauskas disko metime — 829 
ttšk., J. Natkevičius 100 m bėgime 
807 tšk., P. Karosas 100 m bėgime 
780 tšk. C. Belaišis jieties metime
— 777 tšk.

Varžybų pravedimas buvo pakan
kamai sklandlus, nors pirmos die
nos varžybų pradžia buvo suvėlinta 
dėl garsiakalbių sutrikimo ir sekre
toriato stokos. Vienok dienos metu 
padėtis išsilygino ir antros dienos 
varžybos vyko be priekaištų. Oras 
varžyboms pasitaikė labai palankus. 
Geri bėgimo takai sudarė idealias 
sąlygas pasiekti gerų pasekmių. Tik 
metimams ir šuoliams sąlygos buvo 
prastokos. A. S.

I

LORETA-REGINA ULBAITĖ šį 
pavasarį baigė Toronto universitetą ir 
rudenį pradėjo dirbti kaip mokytoja 
Meadowvale (Mississauga) St. Richard 
katalikų mokykloje. Ji yra baigusi To
ronto (St. Michael's College) univer
sitetą bakalaurės laipsniu. Dvejus 
metus studijavo pedagogiką “Insti
tute of Child Study” prie Toronto uni
versiteto ir gavo tos srities diplomą. 
Taip pat yra baigusi Toronto lietuvių 
Maironio šeštadieninę mokyklą ir 
augštesniuosius lituanistinius kur
sus. Reiškėsi ateitininkų or
ganizacijoje, buvo moksleivių atei
tininkų valdyboje, ilgesnį laiką buvo 
jaunučių vadove.

Ateitininkų žinios
Rita ir Daiva Kolyčiūtės lapkričio 

1 d. dalinosi su moksleiviais savo 
įspūdžiais ir patyrimais iš savo gy
venimo veiksmingoje, tikrai krikščio
niškoje bendruomenėje. Ačiū joms!

Moksleiviai suruošė pyragų išpar
davimą lapkričio 10 d. po 10 v. Mi
šių Prisikėlimo patalpose. Sekantis 
susirinkimas — lapkričio 14, šešta
dienį, 1.30 v.p.p., Lietuvių Vaikų 
Namuose.

Jaunučių (1-4 sk.) susirinkimas — 
lapkričio 18, trečiadienį, 6 v.v., Liet. 
Vaikų Namuose.

Koordinacinio komiteto posėdis — 
lapkričio 19, ketvirtadienį, 6.15 v.v., 
Prisikėlimo patalpose aptarti ruošia
moms Kūčioms, kurios įvyks gruo
džio 13 d.

Hamiltono moksleiviai ateitinin
kai rengia šokius lapkričio 20, penk
tadienį, 8 v.v., Aušros Vartų parapi
jos salėje. Kviečiami visi dalyvau
ti.

Studentų Ateitininkų Sąjungos su
važiavimas įvyko Toronte lapkričio 
7-8 d.d. L. U.

Ateitininkams sendraugiams ruo
šiamas susikaupimo vakaras su dis
kusijomis lapkričio 19, ketvirtadie
nį, 7.30 v.v., pas Seseles, 57 Sylvan 
Ave., Toronte .Tema: “Koks yra ma
no santykis su Dievu? Koks jis ga- 
lėtų/turėtų būti?” Diskusijoms va
dovaus seselė Igne Marijošiūtė ir 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, iš Čika
gos. Kviečiame visus sendraugius at
eitininkus dalyvauti. Tai proga prieš
kalėdiniam susikaupimui ir toms, ku
rios nedalyvaus Prisikėlimo parapi
jos ruošiamose moterų rekolekcijo
se lapkričio 21 d.

Skautų veikla
• Spalio 30 d. skauto vyčio įžodį 

atliko Robertas Grybas. Dalyvavo 11 
skautų vyčių, vienas net iš Det
roito.

• Tuntų rengtame kaukių baliuje 
spalio 31 d. gana gausių dalyvių 
išskirtos trys geriausios kaukės ar 
poros. 1 v. laimėjo “Bitės” — Mar
tynas ir Ramona Yčai, II v. “Ruduo” 
— A. Tataraitienė, II v. “Vorai” — 
Dana Čepaitė ir Bernadeta Abromai
tytė. Atrinkimo komisiją sudarė: 
Rūta Rusinienė Ada Jucienė ir P. 
Jurėnas. Ačiū visiems —■ buvo sma
gus vakaras.

• Lapkričio 1 d. po sunkios ilgos 
su mumis atsiskyrė a.a. v.s. Marytė 
Kalinauskienė. Ji eilę metų dirbo 
skautininkių draugovėje, visada tal
kino ir globojo sktn. Stepo Kairio 
muzikinį vienetą, išaugino skautišką- 
lietuvišką šeimą ir buvo principinga 
vadovė. Užjaučiame pasilikusius — 
vyrą Kanados rajono vadeivą v.s. 
Leoną Kalinauską, sūnus skautinin
kus Gediminą bei Arūną, sk. vytį Ri
mantą bei visus jų artimuosius.

Toronto skautininkai-kės laidotu
vių koplyčioj su velione atsisveikino 
lapkričio 4 d. Po v.s. C. Senkevičiaus 
minčių sugiedota vakarinė malda ir 
tradicinė “Marija, Marija”. Palai
dota lapkričio 5 d. Sv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje.

• Z. Stonkus iš Hamiltono suorga
nizavo savo talką Romuvai. Dalyvavo 
J. Bajoraitis, H. Otto ir F. Pietran- 
tonio. Sutvarkė hamiltoniečių staty
tą pastatą. Ačiū už gražų pavyzdį.

• Lapkričio 4 d. dėl laidotuvių ne
galėjo įvykti Mindaugo dr-vės suei
ga. Ji atidėta lapkričio 18 d. ir bus 
ilgesnė.

• LSS korespondencinio suvažia
vimo žiniaraštis, 2 nr. skelbia kaiku- 
riuos vadovų-vių pasisakymus, kan
didatų ir visų dalyvių sąrašus. Iš Ka
nados rajono suvažiavime dalyvavo 
70. Į tarybą, seserijos sąrašu kan
didatuoja E. Namikienė ir v.s. M. Va
siliauskienė, į brolijos garbės gynė
jus — j. v. s. B. Stundžia, į rajono 
vadus v.s. C. Senkevičius. Iš viso su
važiavime dalyvauja 584. C. S.

Pajieškojimas
Jieškomas Antanas Baltrušaitis, 

gyvenęs Fuldos stovykloje, Vokieti
joje. Darbo sutarties atlikti išvažia
vo į Kanados miškus. Jis pats ar 
apie jį žinantieji prašomi rašyti: S. 
Vitauskienė, 568 Fitch St. Welland, 
Ont. L3C 4X1 arba skambinti tele
fonu (416) 735-9971.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J, VAZNELIŲ

&ifts 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.

A.E.LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A. c

1 576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Nemokamas namo įkainojimas 
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

, Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus 
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant 
namus ir t.t. LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA: IMA:

17!A% už 90 dienų term. indė).
17 % už 6 mėn. term, indėlius
16 % už 1 m. term, indėlius 20 Yi % už asm. paskolas
15 % už 3 m. term, indėlius
17 % už pensijų ir namų planą
17 % už specialią taup. sąsk. 19!/^% už mortgičius
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

FLORIDA
REAL cs

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas Angelė E. Kamiene 

REALTOR • • • BROKER e e • NOTARY
'TJi Qrrt A rpTji 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, FL 33706 
'JuU 1 A 1 L Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413:

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbalii

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,

• Islington, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



^TORONTO
Visuotinis Kanados Lietuvių 

Fondo narių suvažiavimas šau
kiamas š. m. lapkričio 21, šešta
dienį, 11 v. r., Toronto Lietuvių 
Namuose. Darbotvarkėje numa
tyti organizaciniai reikalai, pa
reigūnų pranešimai, diskusijos, 
tarybos ir revizijos komisijos 
rinkimai. KLF valdybai šiuo 
metu pirmininkauja inž. E. čup- 
linskas, tarybai — dr. A. Pace- 
vičius.

Lietuvių studentų suvažiavi
mas rengiamas St. Petersburge, 
Floridoje, lapkričio 26-28 d. d. 
Norintieji gauti nakvynę vieš
butyje turėjo užsakyti kamba
rius iki lapkričio 6 d. Pavėlavu
sieji prašomi kreiptis i Aleną 
Bobelytę (813) 867-1650. Suva
žiavimas Įvyks “Holiday Inn” 
viešbutyje (5300 Gulf Blvd., St. 
Petersburg Beach, Fl. 33706, 
tel. 813-360-6911).

Šiauliečių Sambūris Toronte 
š. m. lapkričio 28 d., 6 v. v., Lie
tuvių Namuose, Vytauto Didžio
jo menėje, rengia Sambūrio 20- 
čio sukakties proga “Bendros 
jaunystės prisiminimų vakarą”. 
Kadangi šiauliečiai Toronte nė
ra gausūs, jie nuoširdžiai kvie
čia visus, kuriems Šiaulių mies
to vardas nėra svetimas ir ku
rie dirbo, mokėsi ar gyveno, ku
rie surado šiauliečių tarpe nau
jų draugų, kaimynai iš Joniškio, 
Radviliškio, Kelmės, Paduby
sio, Kuršėnų ir kitų vietovių, 
— tesusitelkia šiame mūsų ren
ginyje. Veiks geras valgių ir gė
rimų bufetas, gros gera europie- 
tiškos muzikos kapela. Prašome 

• bilietus Įsigyti iš anksto — pa
vienius ar rezervuojant stalus 
pas p. Daunį Lietuvių Namuose, 
tel. 532-3311. Informacijai tel. 
251-0061. Bilieto kaina — 6 
dol.

Šiauliečių Sambūrio 
valdyba (Sklb.)

Kėdainiškių suvažiavimas 
rengiamas Čikagoje mokslo ir 
kūrybos simpoziumo dienomis, 
būtent, lapkričio 25-28 Jauni
mo Centre. Planuojama įsteigti 
kėdainiškių draugiją, sudaryti 
valdybą, išleisti specialų leidinį. 
Viena iš suvažiavimo iniciatorių 
yra dr. Birutė Saįdukienė-Ti- 
jynaitytė. Kėdainiškių būrelis 
įsteigtas St. Petersburge. Nori
ma juos sudaryti ir kitose vie
tovėse.

“Aro” vyrų choras sėkmingai 
koncertavo spalio 31 d. Kleve- 
lande, kur atliko dalį Lietuvių 
Dienų programos, “Are” šiuo 
metu dainuoja 44 vyrai. Vado
vauja sol. V. Verikaitis.

Aušros gimnazijų mokytojų 
ir mokinių suvažiavimui rengti 
komitetas paaukojo “TŽ” $50. 
Suvažiavimas rengiamas Čika
goje 1982 m. gegužės 28-30 d. d. 
Informacijas teikia K. Miklius, 
4048 W. 91st Pl., Oak Lawn, 
IL 60453,'USA. Tel. (312) 636- 
8938.

Kun. Albertas Stalioraitis, 
vienerius metus vikaravęs Lie
tuvos Kankinių parapijoje, ket
vertą mėnesių dirbo civilinėje 
įstaigoje Toronte. Paskatintas. 
Toronte apsilankiusio Sv. Kazi
miero kolegijos rektoriaus Ro
moje prel. L. Tulabos, išvyko 
tęsti augštesniųjų teologinių 
studijų į Romą. Prieš išvykda
mas, keletą dienų gyveno Prisi
kėlimo parapijos patalpose pas 
Tėvus pranciškonus.

Tarpparlamentinis lenkų kri
zės komitetas (Interparlamenta- 
ry Polish Emergency Commit
tee) spalio 31 d. posėdžiavo On
tario parlamento rūmuose. Po
sėdyje dalyvavo minėtos komi
sijos nariai, senatorius dr. S. 
Haidasz, min. P. Cosgrove, len
kų organizacijų ir Ontario par
lamento atstovai. Be to, dalyva
vo estų atstovas L. Leivat, 
ukrainiečių — dr. P. Hlibo- 
wych, žydų — Ben Kayfetz ir 
lietuviu — adv. Al.,Pacevičįus 
(KLB Toronto apylinkės pirmi
ninkas). Buvo svarstomas pagal
bos klausimas Lenkijai maistu, 
atbėgėlių priėmimas ir išreikš
tas pageidavimas, kad tuo rū
pintųsi nę tik lenkai, bet ir ki
tos tautybės.

Torontietis J. Kviecinękas te
lefonu gavo liūdną žinią iš oku
puotos Lietuvos, kad š. m. spa
lio 9 d. mirė jo žmona Koste, 
palaidota spalio 11 d. šalia tra
giškai žuvusio savo sūnaus Sta
sio. Pagerbdamas velionę, kuri 
nuoširdžiai sielojosi lietuvybe, 
J. Kvięcinskas paaukojo $200 
“T. Žiburiams”, kad galėtų 
skleisti lietuvišką šviesą išeivi
joje.

Pagerbdami a. a. Emiliją Ker
šienę, palaidotą lapkrįčio 3 d. 
lietuvių kapinėse, paaukojo “T. 
Žiburiams” $40 šie hamiltonie- 
čiai: Leonas ir Audrė Meškaus
kai, Ewa Dirsienė, Pranas ir Zi
ta Sakalai.

B. Stalioraitienė savo vyro a. 
a. Juozo Stalioraičio atminimui 
paaukojo “T. Žiburiams” $100 
su šia pastaba: “Mano a. a. vy
ras Juozas Stalioraitis labai ver
tino Jūsų laikraštį, todėl, pa
gerbdama jo atminimą, įdedu 
mažą auką”.

“MIRTIES LAGERIUOSE IR TREMTYJE” 
knygos sutiktuvės 
rengiamos 1981 metų lapkričio 15,'

sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių 
Namų Vytauto Didžiojo salėje.

Dalyvaus knygos autorius buvęs Sibiro tremtinys J. Kreivė
nas. Knygos recenziją skaitys LŽS Toronto skyriaus pirm. 
J. Karka. Popietėje bus galima įsigyti šią knygą su autoriaus 
parašu. Kviečiame visuomenę dalyvauti ir pagerbti Sibiro 
tremtinį.

Rengėjai:Toronto Lietuvių Namų 
kultūrinės veiklos komisija

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ 
TONY GENYS 231-2839 
PAUL KOLYČIUS 7 89- 1 545 
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

A. a. Marijos Kalinauskienės 
atminimui vietoje gėlių laidotu
vėms Justinas ir Erna šimkaį 
paaukojo “T. Žiburiams” $20.

A. a. Vinco Treigio atminimui 
S. Treigienė vietoj gėlių paau
kojo “TŽ” $20.

A. a. Kazimieros Butkienės 
atminimui K. B. Žutautai paau
kojo “TŽ” $10.

Savo vyro a. a. Placido atmi
nimui Marija Mickevičienė pa
aukojo “TŽ” $30.

Metinis “TŽ” spaudos balius 
bus. 1982 m. balandžio 17, Atve
lykio šeštadienį, didžiojoje Ana
pilio salėje.

A. a. Broniaus Mikšio atmini
mui Liucija Skripkutė paaukojo 
“T. žiburiams” $20.

Toronto ateitininku sendrau
giu kuopos valdybą šiais metais 
sudaro Gabija Petrauskienė, 
Silvija Freimanienė ir Rimas 
Petrauskas. Pirmasis šių moks
lo metų susirinkimas įvyko spa
lio 18 d. Lietuviu Vaikų Namuo
se pas seseles. Dalyvavo 23 as
menys. Vaikai susirinkimo me
tu žaidė atskirame kambaryje. 
Valdyba yra sudariusi veiklos 
planą visiems mokslo metams 
ir išsiuntinėjus! nariams.

Loterija, vadinama “Winta- 
rio”, nemažai lėšų skiria etno
kultūrinėm grupėm Ontario 
provincijoje. Kultūros bei pra
mogų ministerijos direktorius 
Thade Rachwal (Citizenship 
Development Branch) pareiškė: 
“Tos grupės taip pat turi teisę 
gauti paramą meno darbams, 
savo kultūros puoselėjimui, 
pramoginiams renginiams, spor
tui bei gimnastikai”. Parama 
duodama grupėms, norinčioms 
išsaugoti kultūrinį Ontario pa
likimą, dalintis savo kultūri
niais laimėjimais su kitais, gy
viau dalyvauti bendrame Onta
rio piliečių gyvenime. Prašy
mų blankai gaunami Ontario 
kultūros bei pramogų ministe
rijos įstaigose, kurių adresas 
bei telefonai randami mėly
nuose telefonų knygos pusla
piuose (žiūr. Culture a. Recrea
tion Ministry).

POPIETĖ — “KRISTUS 
KARALIUS”

MIELI KRISTUJE,
Šiuo metu gyvename keturios 

seselės Toronte. Turime vaikų dar
želį ir stengiamės sudaryti 
lietuviams sąlygas duoti tvirtą 
lietuviškumo pagrindą 3-6 metų vai
kams. Taip pat talkiname
parapijoms, ruošdamos vaikus sak
ramentų priėmimui. Rengiame
suaugusiems paskaitas, rekolek
cijas, organizuojame šv., Rašto
studijų būrelius, sudarome sąlygas, 
kad pirmadieniais mūsų patalpose 
rinktųsi norintieji gilinti asmeninę 
maldą. Mielai leidžiame naudotis 
patalpomis susirinkimams, re
peticijoms ar kitiems susibūrimams. 
Svarbiausia, jungiamės su jumis 
maldoje ypač nelaimės ar mirties at
veju. Kas dieną meldžiamės už visus 
prašančius maldų ir kitomis inten
cijomis.

Žinome, kad pasinėrus į šeimos ir 
tautos rūpesčius, mažai laiko lieka 
dvasinėms vertybėms. Todėl, 
pasitarus su rėmėjų būreliu, 
buvo nutarta vietoje įprasto metinio 
koncerto ir vakarienės šiais metais 
surengti popietę su Kristumi centre.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
programoje, pavadintoje “Kristus 
Karalius”. Kalbės kun. A. Saulaitis, 
SJ, tema — “Kristus mano gyvenime”, 
bus montažas “Kristus meninėje iš
raiškoje”. Popietę užbaigsime ka
vute. Visa tai įvyks lapkričio 22 d., 
4.30 v.p.p., Prisikėlimo salėje.

Su dėkingumu ir pagarba, 
Nek. Pr. M. Marijos seserys

Oakville, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų sūnui 
Vytautui, jo žmonai Jeanie, seseriai 
Mėtai, E. . Sargautienei, visiem 
giminėri ir draugam, surengusiem 
mums 25-rių metų vedybines sukak
tuves. Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
už puikias vaišes ir gražias dovanas.

K. Z. Beržanskiai

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ — lapkričio 14, šeštadienį, 7 
v.v. slovakų salėje. Paskaitą skaitys 
prof. Sabalienė iš Ročesterio, 
meninę programą atliks Ročesterio 
Lietuvių Žodžio ir Dainos Sutartinė. 
Iškilmę rengia ir visus dalyvauti 
kviečia — ramovėnai. K.

I;
I

I •’ 

i

Dvi 1981 mokslo metų pirmokės G. GRINVALDAITĖ ir J. BARONAITĖ, ga
vusi geriausius pažymius Vasario 16 gimnazijoje. V. Vokietijoje

“I Lituani” opera Toronte
Lapkričio 8-ji Toronto lietu

viams liks atmintina diena — 
Čikagos Lietuvių Opera pastatė 
italų kompozitoriaus Amilcare 
Ponchielli (1834-1886) operą “I 
Lituani” (Lietuviai) Ryersono 
politechnikos instituto teatro 
salėje. Tą iškilų operos vienetą 
iš Čikagos pakvietė Prisikėlimo 
parapija, vadovaujama kun. 
Aug. Simanavičiaus, O F M. 
Spektaklis praėjo su didžiausiu 
pasisekimu —' 1400 vietų salė 
buvo pilnutėlė žiūrovų, suvažia
vusių ne tik iš Toronto bei jo 
apylinkių, bet ir artimesniųjų. 
JAV miestų — Detroito, Kleve- 
lando, Ročesterio, Buffalo ir ki
tų. Visi buvo sužavėti tiek ope
ros turiniu, tiek jos pastatymu 
bei apipavidalinimu.

Ši opera pirmą kartą buvo 
pastatyta Milane 1874 m. Daug 
kartų ji buvo statyta ne tik Mi
lane, bet ir kituose Italijos 
miestuose, nes tuo metu ji bu
vo aktuali italams savo turiniu, 
iškeliančiu kovą už laisvę ir jos 
heroizmą. Be to, ši opera buvo 
pastatyta carų laikais Petrapi
lyje ir Buenos Aires, Argenti
noje. Deja, ji nesulaukė dienos 
šviesos Lietuvoje: buvo numa
tyta 1940-41 m. sezonui, bet so
vietinė okupacija ir karas su
kliudė. Tik po 107 metų šią ope
rą pastatė Čikagos Lietuvių 
Opera, minėdama savo 25-rių 
metų sukaktį.

Turimomis žiniomis, “I Litua
ni” operą (jos tekstą bei gaidas) 
užsienyje surado V. Verikaitis, 
bestudijuodamas muziką Toron
to konservatorijoje ir besiknis
damas jos bibliotekoje. Tuo bū
du ši opera rado kelius į lietu
vių sceną — susilaukė net ke
turių spektaklių (3 Čikagoje, 1 
Toronte).

Torontiečiai ilgai derėjosi su 
Čikagos Lietuvių Operos vado
vybe, kol pagaliau susitarė, nes 
numatytos išlaidos siekė apie 
$45.000. Atsiradus būriui me
cenatų, Prisikėlimo parapijos 
vadovybė ryžosi dideliam užmo
jui. Tai bus bene pirmas atve
jis lietuvių tautos istorijoje, kai 
parapija ėmėsi tokio kultūrinio 
užmojo.

Cikagiečiai atvyko į Torontą 
trimis autobusais (130 asmenų) 
ir vienu sunkvežimiu (dekoraci
jos ir kiti reikmenys). Važiavo 
penktadienio naktį, šeštadienį 
repetavo, o sekmadienį atliko 
trijų valandų (neskaitant per
traukų) spektaklį. Scenos parne
šėjai (keliolika talkininkų) dir
bo ištisą naktį, kol viską sutvar
kė. Dirigentas' A. Vasaitis dirbo 
su torontiškiu orkestru 12 va
landų. Pridėjus visų kitų darbą, 
matyti, kiek nepaprastai daug 
darbo reikėjo tokio masto vei
kalui išvesti scenon.

Toronto ir kitų vietovių lietu
viai tai įvertino ir gausiai daly

vavo taip retame spektaklyje. 
Labai palankiai “I Lituani” pa
statymą aprašė dienraščio “The 
Globe a. Mail” recenzentas Ar
thur Kaptainis 1981. XI. 9 lai
doje. Aprašyme prisipažino ir 
pats esąs lietuvių kilmės. Esą 
šią operą Toronte pastatė pro
fesinė Čikagos lietuvių grupė. 
Ir tai buvęs labai kompetentin
gas pastatymas (“a very compe
tent production”). Jis pastebėjo, 
kad viskas buvo paruošta lietu
vių, bet operos autorius — ita
las, kuris pasirinko siužetą iš 
lietuvių kovų su kryžiuočiais 
XIV š., nes tai buvo aktuali te
ma 19 š. italams, kovojantiems 
už savo tautos suvienijimą. Pa
grindiniai solistai buvę “stip
rūs profesijonalai (štrong pro
fessionals), daugelis jų — su 
Metropolitan ir Čikagos Lyric 
Opera patirtimi. Orkestras gro
jęs geriau nei kitais panašiais 
atvejais. Apranga — senoviška, 
masinė vaidyba perdaug statiš: 
ka. Gerai atliktos arijos ir stip
rus choro dainavimas, ypač žo
džių “tebūna tėvynė per amžius 
laisva”, buvo jaudinantys mo
mentai.

Taip pat labai palankų apra
šymą išspausdino ir “Toronto 
Star”, bet rašant šias eilutes 
dar nebuvo gautas.

Pasibaigus spektakliui, susto
ję žiūrovai ilgai plojo operos at
likėjams, reikšdami savo susiža
vėjimą bei dėkingumą, dargi su
stiprintą gausiomis gėlėmis, 
scenoje.

Prisikėlimo salėje įvyko pri
ėmimas — vakarienė operos 
rėmėjams ir jos atlikėjams. Ofi
cialiajai daliai vadovavo J. R. 
Simanavičius, daug prisidėjęs 
prie šios operos iškvietimo. Či
kagos Lietuvių Operą, sulauku
sią 25-rių metų sukakties, svei
kino gen. konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas ir KLB pirm. J. Kuraitė. 
Padėkos kalbas pasakė Prisikė
limo par. tarybos pirm. V. Ta- 
seckas, klebonas kun. Aug. Si
manavičius, OFM, (jam buvo 
sukeltos ovacijos ir sugiedota 
'“Ilgiausių metu”). Operos atli
kėju vardu kalbėjo dirigentas 
A. Vasaitis, valdybos vardu — 
V. Radžius. Torontiečiai sugie
dojo Čikagos Lietuviu Operai 
“Ilgiausių metų” ir palydėjo ją 
į antrą 25-tį.

Operos spektaklyje ir priėmi
me taip pat dalyvavo libreto 
vertėjas poetas St. Santvaras su 
žmona. Jis yra studijavęs dai
navimą Italijoje. Prieš II D. ka
rą jam buvo pavesta pradėti 
derybas dėl “I Lituani” operos 
pastatymo Kaune. Jau buvo 
gautas leidimas iš Italijos ne tik 
tą operą versti bei pastatyti, bet 
ir sulietuvinti vokiškus vardus, 
ištaisyti istorines klaidas. Lie
tuvoje jis buvo jau pasiruošęs 
teksto vertimui, bet karas vis
ką sukliudė. Tą darbą jis galėjo 
atlikti tiktai išeivijoje. Bv.

MONTREAL
(Atkelta iš 10-to psl.) 

rinktinės pirm. J. Šiaučiulis.
Mindaugo š. kuopos garbės šauliui 

— kapelionui kun. J. Kubiliui ir KLB 
krašto valdybos vicepirm. J. Daniui 
įteikti padėkos lapai.

Oficialioji minėjimo dalis baigta 
vėliavų išnešimu (buvo net 15) ir 
Tautos himnu.

Meninėje programoje iškiliai 
pasirodė šaulė sol. Gina Čapkaus- 
kienė ir sol. Algis Grigas iš Čikagos. 
Akompanavo M. Roch.

Po koncerto visi vaišinosi sesių 
šaulių puikiai paruoštais valgiais, 
šoko, domėjosi loterija ir baru.

Spalio 18, sekmadienį, AV šven
tovėje įvyko iškilmingos pamaldos, 
kuriose šauliai dalyvavo unifor
muoti, su vėliavomis (iš viso 16), 
kurios šalia altoriaus sudarė didingų 
vaizdą. Mišias laikė — kun. J. 
Kubilius, kun. J.Arnauskas ir kun. S. 
Kulbis. Kun. J. Kubilius pasakė 
ypatingo dėmesio vertą pamokslą, 
kuris kiekvienam šauliui tikrai giliai 
smigo širdin, o kiekvienam lietuviui 
priminė, kas yra šaulių s-ga ir jos 
tikslai.

Šv. Mišių metu giedojo sol. Alg. 
Grigas ir AV par. choras. Iškilmingos 
pamaldos baigtos Tautos himnu.

Salėje įvyko išleistuviniai pietūs, 
kurių metu buvo perskaityti vėliau 
gauti sveikinimai. Dar buvo trumpų 
kalbų. S-gos garbės pirm. prof. V. A. 
Mantautui J. Šiaučiulis savo ir 
kuopos vardu įteikė dovaną — me
džio paveikslą. Nusipelnusiems 
šauliams-lėms — M. Šiaučiulienei, 
M. Kasperavičienei, A. Petraitytei, 
M. Grinkienei, L. Sušinskienei, P. 
Snapkauskienei, P. Tekutienei, R. 
Žiukienei, E. Kirstukienei, Š. Bab- 
rauskienei, A. Račinskui, P. Rožaus- 
kui ir A. Šveinauskui kuopos pirm. A. 
Mylė įteikė padėkos lapus.

Minėjimo proga buvo išleistas vie
nuolikos puslapių sveikinimų-skel- 
bimų leidinėlis.

LK Mindaugo šaulių kuopa įsi
steigusi 1956 m. spalio 7 d. Mon
realyje, per tuos 25 metus paliko 
ryškius savo veiklos pėdsakus ir šiuo 
metu Montrealio lietuvių tarpe yra 
viena veikliausių organizacijų, 
puoselėjanti lietuvybę, dirbanti 
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo darbą.

Linkėtina, kad ji toliau tęstų savo 
pradėtąjį darbą Dievui ir Tėvynei, 
iki mūsų pavergtai tėvynei Lietuvai 
išauš laisvės rytas. •

J. Šilėnas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

LITAS MONTREALIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.................. 20%
Terminuotus vienerių 
metų indėlius ................................. 18%
Uždarus terminuotus 
vienerių metų indėlius................... 19%
Specialias taupomąsias 
sąskaitas ........................................  17%
Taupomąsias sąskaitas ................ 11%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas....... ...............   6%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
prekybines 
Paskolas mirties 
atveju apdraustos 
iki $10,000

KASOS VALANDOS
4

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI 
7

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9 — 3
Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8
Penktadieniais 12 — 6 12 — 6

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LLB.

2299 Dundas St. W., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario
M6R 1X7 namų 233-0303
(Kampas Bloor ir Dundas St.) Įstaigos (416) 537-2643

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonais
prie Royal York ’ įstaigos (416) 231-4138
Toronto, Ontario ‘
M8X 1C5 namų 249-2637

W G. DRESHER

BALĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS i

tel. 533-3531
nuo 11 vj. iki 7 v.v. ‘SĮ

INSURANCE
RESHER-įjARAUSKAS agency

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p, 

Narys "Better Business" Biuro

IHSURANCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų 
metinis parengimas —

POPIETĖ skirta 
,temai

“bristas Karalius”
“Kristus mano gyvenime” — kun. A. Saulaitis, SJ

“Kristus meninėje išraiškoje” — skaidrių rinkinys
— KAVUTĖ —

Lapkričio 22, sekmadienį, 4.30 v. p. p.,
Prisikėlimo salėje

(ėjimas — laisva auka

TO RON T
Anapilio žinios

— Visuotinis parapijos susirin
kimas — lapkričio 29, sekmadienį, 
12.15 v.p.p. didžięjoje Anapilio 
salėje. Kandidatus į naują parapijos 
tarybą prašoma siūlyti iki lapkričio 
27 d. tel. 277-1270.

— Bendros Kūčios Anapilio salėje
— gruodžio 24 d. su atitinkama prog
rama. Bilietai bus platinami nuo lap
kričio 15 d. Rengia — katalikių 
moterų skyrius ir Anapilio Moterų 
Būrelis. Stalai (nuo 6 iki 26 asmenų) 
rezervuojami pas p. Bubulienę tel. 
667-8260 arba 667-8280.

— N. Metų sutikimą ruošia 
parapijos komitetas. Maistą paruoš 
p. Bubulienė.

— Parapijai aukojo: savo motinos 
a. a. Kazimieros Butkienės at
minimui $300 — V. G. Butkiai; $50 — 
Eugenijus Stunguris, J. O. Kirvaičiai.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $100 — J. A. Puteriai, Z. A. Ged
minai iš Hamiltono, E. Juzėnienė, J. 
Z. Stravinskai, M. Gečienė, I. Lin- 
kūnaitis, A. Ledas, Teresė Muraus
kienė iš Hamiltono, Mary Adams, 
Jonas Kažemėkaitis iš Hamiltono, V. 
Vaitkus, Marija Skučienė; $50 — 
Apolinaras Čepaitis, Bronė 
Kerulienė, K. Batūra, Feliksas irOna 
Pajarskai iš Hamiltono, Petras 
Stošius iš Hamiltono, H. Z. But
kevičiai iš Ošavos, A. Šiukšta, Jonas 
Januškevičius iš Hamiltono, Vladas 
Butkys, Kazys Girnys iš Ingersoll, 
Genė Bilkštienė; $30 — J, Augus- 
tinavičienė, Kazė Mankauskienė iš 
Hamiltono; $25 — B. M. Genčiai, V. 
Jasiūnienė; $20 — A. Obearskis iš 
Hamiltono, J. Zabulionis, S. Petryla, 
Stasys ir Vanda Vaitkai, Eugenija 
Čepienė; $10 — Pranė Krivickienė iš 
Hamiltono, P. Bosas iš Hamiltono, J. 
Grigaitis iš Hamiltono, Monika 
Jurkšienė, E. Giedraitis iš Stoney 
Creek, A. Aleliūnas iš Saskačevano; 
$5 — Stasė Šergalienė; $2 — Genė 
Gudelienė.

— Mišios lapkričio 15, sekmadienį,
10 v. r. — už a. a. Matildą Gudonienę,
11 v. r. — už a. a. Rimą Klevą.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos lapkričio 15, sekma
dienį, 9.30 v.r., su šv. Komunija. Jas 
laikys svečias kun. sen. A. Trakis iš 
Čikagos. ' Giedos choras. Bus 
mirusiųjų minėjimas ir kapinių lan- 

, kymas.
— Parapijos choras repetuoja kas 

pirmadienį, 7.30 v. v., šventovėje.
— Parapijos tarybos posėdis—lap

kričio 12, ketvirtadienį, 7.30 v.v., 
šventovėje. Dalyvaus sinodo vys
kupas W. D. Kuras.

— Lapkričio 22, sekmadienį, 
pamaldas laikys kun. A. Žilinskas 
įprastu laiku. Minėsime Lietuvos 
karius.

— Moterų draugijos susirinkimas
— gruodžio 6 d. po pamaldų pas A. 
Langienę, 27 Edgemore Dr., Toronto. 
Pamaldas tą sekmadienį laikys kun. 
A. Žilinskas įprastu laiku.

— Gruodžio 13 d. pamaldas laikys 
svečias kun. dr. E. Gerulis iš Čikagos 
įprastu laiku.

— Gruodžio 20 d. — Kalėdų eglutė. 
Ruošia ir apeigas atlieka, parapijos 
jaunimas.

— Gruodžio 24 d.' — Kūčios, gruod
žio 25 — Kalėdos. Gruodžio 27, sek
madienį, pamaldas laikys svečias 
kun. sen. P. Dilys iš Čikagos. Jis 
viešės mūsų tarpe su žmona iki 
gruodžio 29 d. Kūčių pamaldos bus 
su šv. Komunija.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— A. a. Marija Kalinauskienė, 55 

m., palaidota iš Prisikėlimo šven
tovės lietuvių kapinėse.

— “Volungės” choras, vadovau
jamas D. Viskcyitienės, giedos 
kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dienį Prisikėlimo šventovėje.

— Katalikių moterų or
ganizuojamos uždaros rekolekcijos, į 
kurias kviečiamos ir ne narės, įvyks 
lapkričio 20-22 d.d. Christian Life 
Centre, 3377 Bayview Ave, Willow
dale. Registracija — klebonijoje.

— Operos mecenatai: V. Kvedaras, 
D. Zulonienė, L. Balsys, dr. R. E. 
Barakauskai, V. A. Petruliai, A. 
Domeika, E. D. Bliskiai, St. Jagėla, J. 
A. Puteriai, A. Mašalienė, J. 
Sodonienė, Lietuvos Kankinių par. 
choras, J. A. Gudavičiai, prof. A. Zub
rys, V. D. Simonaičiai, J. J. Valiai, dr. 
R. D. Staškevičiai, A. A.' Totoraičiai, 
G. E. Kuchalskiai, W. A. Balniai, V. E. 
Kybartai, M. Valaitis, K. K. 
Kaminskai, R. Kaminskaitė, D. 
Kisieliūtė.

— Operai paremti aukojo: KLK 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. 
skyrius $100, L. Kirkilis $100, J. R. 
Žiūraičiai $100, E. Aukštakalnienė 
$50, T. V. Sičiūnai $50, W. N. Liačai 
$50, dr. V. B. Kvedarai $50.

— Katalikų moterų parapijos 
skyriaus susirinkimas — šį sekma
dienį, po 11.30 v. Mišių Parodų salėje.

— Mišios sekmhdienį 8 v. už Oną ir 
Mykolą Garbaliauskus, užpr. St. 
Bubelienė; 9 v. už Vėlinių novenai 
pavestas vėles; 10 v. už Ūkelių šeimos 
mirusius, užpr. P. Ūkelienė; 11.30 už 
parapiją, 7 v. v. už Julių Abromaitį, 
užpr. A. E. Abromaičiai.

Lietuvių Namų žinios
— Kariuomenės šventė — 1981 m. 

lapkričio 29 d. 3 v.p.p., LN Mindaugo 
menėje. Minėjimą rengia KLB To
ronto apyl. valdyba.

— Šios savąitės gale jau bus 
pradedami platinti LN ruošiamoms 
Kūčioms ir N. Metų bilietai. Prašome 
kreiptis į LN raštinę ir popiečių 
metu.

— Prasidėjus mokslo metų sezonui, 
šeštadieniais LN susirenka gana 
daug jaunimo įvairioms repetici
joms ir sueigoms. Kad būtų galima vi
sus sutalpinti, prašome pranešti 
bent savautę prieš susirinkimą, duo
dant organizacijos pavadinimą, daly
vių skaičių ir atsakingo asmens pa
vardę.

— Ryšium su Toronte pastatyta 
opera, LN aplankė daug svečių ir 
popietėms naudojamos patalpos 
buvo permažos. Svečių knygoje 
pasirašė: p.p. Santvarai iš Bostono, 
V. A. Staškai, R. B. Snarskiai, L. V. 
Apaniai, J. B. Steponiai, A. Butkus iš 
Klevelando, L. D. M. ' Gyliai, V. 
Genienė, P. Juodvalkis iš Čikagos, A. 
M. O. Cieminiai, A. Dziakonienė, V. J. 
Žmuidzinai, A. R. Strazdai, Kiršteinų 
šeima iš Ročesterio, J. Renkus iš 
Kalifornijos.

HIGH PARK RAJONE, arti požemi
nio traukinio, išnuomuojami su bal
dais nerūkančiam ir negeriančiam 
žmogui du kambariai ir virtuvė arba 
vienas kambarys ir virtuvė. Tel. 762- 
1569.

ESU NAŠLYS, pensininkas, noriu 
susipažinti su moterimi 60-65 metų 
amžiaus vedybų tikslu. Rašyti “T. Ži
burių” adresu, pažymint ant voko 
Našliui B.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

MIKOLA1NIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

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

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais 
teL 763-6256. Adresas: 710 Annette 
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių 
tvarkymo srityje.

.i

Programoje: Montrealio vyrų oktetas, 
šilta vakarienė su vynu, 

“Les and the Music Masters” orkestras.

Įėjimas — $12.50.
Bilietai gaunami LN raštinėje 
ir sekmadienio popietėje.

Lietuvių Namai

Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje 
1573 Bloor St. W.,

lapkričio 14, šeštadienį, 7 valandą vakaro
Kokteiliai — 6 valandą vakaro.

Ma““ TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ

^?IS| BALIŲ
OS MONTREAL

BALTIEČIŲ DIENOS 
TORONTE

š.m. lapkričio 10-29
I. TEATRO FESTIVALIS:
“Cafe Theatre” (Amber Light Theatre), 
14 9 Y o n g e, Į pietus nuo Richmėnd Street. 
SPEKTAKLIAI: A. Škėmos 3 v. drama ang
liškai “THE AWAKENING” (Pabudimas): 
antradieniais ir ketvirtadieniais 8 v.v., šeštadieniais — 7 v.v.

Estų ir latvių spektakliai (po vieną vienaveiksmį) 
- trečiadieniais ir penktadieniais 8 v.v., šeštadieniais - 9 v.v.

II. TEATRO SVARSTYBOS: 
Hart House — lapkričio 14, šeštadienį, 
11 v.r. — 2 v.p.p.; Tartu College — 
lapkričio 15, sekmadienį, 4 v. po pietų. 
Bilietai į šiuos renginius — po $20.00 asmeniui ($6.00 
atskiras bilietas), jaunimui ir pensininkams — $16.00. 
Telefonas informacijai ir rezervacijoms: 766-1363

III. GINTARO PARODA- 
lapkričio 11-29 d.d. (Amber from Baltic 
Coast) Robarts Library, 130 St. George St. 
Įėjimas nemokamas. Lankymo valandos — kasdien 
nuo 8.30 v.r. iki vidurnakčio, šeštadieniais — nuo 9 v. 
r. iki 5 v.p.p., sekmadieniais — nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

IV. SVARSTYBOS TAUTINIO 
TAPATUMO KLAUSIMU 
lapkričio 27, penktadienį, 7.30-10 v.v. 
(vyno ir sūrio vaišės — Faculty of Library 
Science, 7th floor lounge, 140 St. George St.);

lapkričio 28, šeštadienį, 1 v.p.p. — 6 v.v. 
(sūrio ir vyno vaišės ten pat). Bilietų kaina — 
$15 ($10 studentams ir pensininkams) už abi dienas, 
atskirai perkant — $7 ($5) už penktadienį, $10 ($7) 
— už šeštadienį.

V. BALTIEČIŲ MUZIKOS 
KONCERTAS
lapkričio 29, sekmadienį, 3 v.p.p., Great 
Hall, Hart House, University of Toronto.

Estų, latvių ir lietuvių vokalinės grupės atliks 
senosios baltiečių muzikos programą. 
Lietuviams atstovaus "Volungė".

Įėjimas — $3. Bilietai — prie įėjimo.
Telefonas rezervacijoms — 485-0141 (Mrs. Kerson)

VAKARIENE 
ANAPILYJE 5

Visus, kviečiame į tradicinę KŪČIŲ VAKARIENĘ 
gruodžio 24, ketvirtadienį, 8.30 vai. vakaro, 

ANAPILIO SALĖJE
* Tai dienai pritaikyta programa

* Tradicinė Kūčių vakarienė su vynu
* Kalėdų senelis aplankys mažuosius

Įėjimas: suaugusiems $11, pensininkams $10, vaikams (12-15) $8.00, 
(8-12 metų) $5.00, vaikams 1-8 metų nemokamas

Stalus prašome rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių. 
Vienas stalas šeimai. Stalai nuo 6-26 asmenų.
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Skambinti: J. Bubulienei 667-8260, A. Šimkienei 231-9425,
S. Petraitienei 767-5526.

Rengėjos: Anapilio Moterų Būrelis, KLK Moterų Dr-jos Lietuvos Kankinių
parapijos skyrius Vakarienės valgius gamina J. Bubulienė.

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. ’Tel. 
533-8008.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

“PARAMOS” Kredito Kooperatyvas 
jieško

' ' ■ t

TARNAUTOJO
“management trainee”,

turinčio patyrimo buhalterijoje ar kompiuterio
operacijose. Skambinti vedėjui tel. 532-1149
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Su pasisekimu gastroliavo Hamil
tono teatras “Aukuras”, suvaidinęs 
B. Pūkelevičiūtės 3 v. išdaigą “Ant
roji Salomėja painiavose”. Vaidino 
ir niujorkietis aktorius Vitalis Žu
kauskas, taip pat — montrealietis 
Vytautas Sabalys. Visi pasigėrėtinai 
atliko savo vaidmenis, ypač E. Dau- 
guvietytė-Kudabienė, kuri yra ir šio 
veikalo režisorė. Po' vaidinimo visi 
artistai — Danutė Kudabaitė, Vida 
Juozaitytė, Marija Kalvaitienė, Ele
na Kudabienė, Kazys Bungarda, Vi
talis Žukauskas, Kęstutis Kalvaitis, 
Ina Kudabaitė, Antanas Mingėla ir 
Vytautas Sabalys buvo apdovanoti 
gėlėmis, o KLK Moterų Dr-jos Mont
realio sk. pirm. G. Kudžmienė, vi
siems tardama padėkos žodi^ ypač 
iškėlė E. Kudabienės didelį įnašą į 
išeivijos teatrą. Rež. E. Kudabienė 
padėkojo visiems už atsilankymą ir 
pasidžiaugė B. Pūkelevičiūtės grįži
mu į Montrealį.

žiūrovų atsilankė nemažai, ta
čiau galėjo būti žymiai daugiau jau
nimo. Gaila, kad išpuolė “raganų” 
vakaras, kuris daug ir atitraukė jau
nesniojo amžiaus žiūrovų.

Sol. Gina čapkauskienė pasirašė 
sutartis koncertams su prancūzų dai
nininkais ir duos 20 koncertų Mont- 
realyjc bei Kvebeko provincijoje.

KLB tarybos narių suvažiavime 
Londone, Ont., dalyvavo Kostas To
liušis, Vincas Piečaitis ir J. šiaučiu- 
lis. Jie visi priklauso ir KLB Mont
realio apylinkės valdybai.

A. a. Natalija Sevastavičienė mirė 
Royal Victoria ligoninėje. Ten gydo
si ir jos vyras Lionginas. Velionė pa
liko liūdinčias dukras Mariją Kaz
lauskienę ir Lindą Sušinskienę su 
šeimomis.

Montrealio ligoninėse sunkiai ser
ga Ona Vilimienė ir P. Cipkus. Lin
kime jiems greitai sustiprėti.

Sv. Kazimiero parapijoje veikianti 
Sv. Onos Dr-ja šiemet švenčia 70 me
tų veiklos sukaktį. Ji buvo paminėta 
iškilmingais pietumis lapkričio 8 d. 
Sv. Kazimiero parapijos salėje. Taip 
pat buvo atnašautos šv. Mišios už 
mirusias ir gyvas dr-jos nares. Šiai 
draugijai vadovauja H. Kurylienė.

N. B.
Sidabrinė sukaktis. Spalio 17-18 d. 

d. Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
šaulių kuopa Montrealyje iškilmin
gai atšventė savo 25-rių metų veiklos 
sukaktį. Minėjimas įvyko AV par. 
salėje ir šventovėje. Dalyvavo daug iš 
įvairių vietovių suvažiavusių šaulių 
ir svečių — LŠST garbės pirm. prof. 
V. A. Mantautas, Naujosios Anglijos 
šaulių rinktinės pirm. J. Stašaitis. 
Kanados federacinės valdžios 
atstovas M. P. J. Campbell, La Salle 
miesto burmistras G. Raymond su 
ponia, latvių ir estų karinių or
ganizacijų atstovai, KLB krašto val
dybos vicepirm. inž. J, Danys ir kt.

Gauta per 40 sveikinimų — iš gen. 
konsulo dr. J. Žmuidzino, VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelio, LŠST pirm. K. 
Milkovaičio ir kitų.

Minėjimą pradėjo kuopos pirm. A. 
Mylė. Po kun. J. Kubiliaus in- 
vokacijos trumpą kuopos 25 metų ir 
40 metų apžvalgą nuo 1941 m. lietuvių 
tautos sukilimo padarė J. Šiaučiulis.

Šaulių veikloje nusipelnę šauliai 
— B. Kasperavičius, A. Žiūkas buvo 
apdovanoti Šaulių Žvaigždės ordino 
žymenimis, o šaulė solistė Gina Čap
kauskienė Š. Ž. ordino medaliu. Juos 
įteikė S-gos garbės pirm. prof. V. A. 
Mantautas iš Vilniaus šaulių

(Nukelta į 9-tą psl.)

Montrealio Kredito Unijai 
“Litas”

reikalingas
buhalteris - vedėjo

Kreiptis pas “Lito” vedėją tel. 766-5827 arba 
raštu “Lito” adresu.

Vedėjas

LITUANISTINĖS M Y WlGlfT

BALIUS

lapkričio 14, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Aušros Vartų parapijos salėje 
PROGRAMOJE: mergaičių choras “PAVASARIS”, 

jaunieji “GINTARO” šokėjai, 
šilta vakarienė, baras, gera muzika.

Įėjimas: suaugusiems — $8, 
moksleiviams — $4, 

mokyklos mokiniams — $2

Tėvų komitetas 
visus nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti

Maloniai kviečiame visus į METINĮ
Aušros Vartų parapijos choro

ir 's
Montrealio ateitininkų

š.m. lapkričio 28-29 d.d.
Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje 

(1465 rue de Seve)

Šeštadienį, lapkričio 28 d., 7 v. v.

DAINOS VAKARO

ir
dalyvauja A V parapijos choras, mergaičių choras 
“Pavasaris", “Ramunėlės" iš Otavos. Bus bufetas, 
loterija, veiks baras, gros švelnios muzikos 
orkestras “Pegasus".
Įėjimas — $7 suaugusiem, $3 moksleiviam.

RENGĖJAI


