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Baltiečių proveržiai
Kovoje už okupuotos Lietuvos laisvę,daug sveria 

pasaulio opinija. Dėlto mūsų veiksniai ir organizacijos, 
kurioms rūpi Lietuvos dabartis ir ateitis, į tai kreipia 
daug dėmesio. Įvairiomis progomis stengiamasi 
prasiveržti į tarptautinę viešumą. Kaikuriais atvejais 
pavyko, pvz. Simo Kudirkos ir Vlado Šakalio atvejais. 
Žinoma, netrūko atvejų, kai tokios pastangos liko be 
žymesnių pasekmių. Pastebėta, kad lengiau prasiveržti 
bendromis baltiečių jėgomis. Tada viešosios opinijos for
muotojai palankiau žiūri į visą Baltijos valstybių pro
blemą, be to, įsijungia darban daugiau prityrusių pajėgų. 
Įvairiuose laisvojo pasaulio kraštuose baltiečių pajėgos 
yra nevienodai pasiskirsčiusios — vienur stipresni yra 
estai, kitur latviai, trečiur — lietuviai. Pvz. JAV-se 
lietuviai iš seno yra gausesni savo skaičiumi ir pajėgesni 
visuomenine bei politine veikla. Dėlto jie ten daugiau ir 
lemia. Švedijoje vyrauja estai, įsteigę ten stipriausius 
savo centrus. Australijoje ir galbūt Kanadoje veržliau 
pasirodo latviai savo turimais ryšiais politinėje srityje. 
Bet visur einama ne tik paskiru, bet ir bendru frontu. Ten, 
kur prasiveržia vieni, neužmiršta ir kitų bendro likimo 
brolių — kalba visų vardu ir tuo būdu laimėjimai vie
šosios opinijos srityje tenka visiems baltiečiams.

PRASIVERŽTI į viešąją opiniją bei tarptautinę 
plotmę bandoma įvairiais keliais. Buvo bandyta 
šiam tikslui panaudoti baltiečių dainų ir tautinių 
šokių šventes. Atrodė, kad tokie masiniai renginiai im

ponuos amerikiečiams, kanadiečiams ir kitiems. Deja, 
teko nusivilti — tikėto dėmesio nesulaukta. Tiktai estams 
geriau pavyko prasiveržti Kanadoje ir Švedijoje. Nei lat
viams, nei lietuviams nepavyko tuo būdu laimėti plates
nio kitataučių yisuomenės dėmesio. Tai, kas baltiečiams 
atrodo patrauklu ir didinga, kitataučiams — svetima. 
J ieškota kitų proveržio būdų. JAV-se rasta kelių į didžiąją 
spaudą per įvairius bendradarbius, apsilankiusius Bal
tijos kraštuose, per specialias agentūras. Europoje taip 
pat atsirado spaudos žmonių, kurie Baltijos valstybių 
klausimą kėlė ir tebekelia viešumon. Tai nepasidaro 
savaime. Kas nors kur nors imasi inciatyvos ir laimi vie
nokį ar kitokį proveržį viešumon. Kanadoje proveržiai į 
didžiąją spaudą yra gana reti, bet čia buvo rasti kiti būdai. 
Bene pats sėkmingiausias jų — baltiečių vakarai Kanados 
parlamento rūmuose. Jie rengiami kasmet pokylio forma 
su politine ir menine programa. Dalyvauja ministeriai, 
parlamento atstovai, kaikurie diplomatai, baltiečių vei
kėjai. Tai būna puiki proga supažindinti Kanados 
politinio gyvenimo vairuotojus su Baltijos valstybių pro
blema.

-Tk T EMAŽI proveržiai yra laimėti akademinėje 
l^kl srityje. Pokario metais, baltiečiams vos pradedant 

kurtis laisvajame pasaulyje, akademinė sritis 
buvo beveik neprieinama. Bet po keliolikos metų, kai 
mūsų vidurinioji karta įsistiprino universitetuose bei 
kitose augštosiose mokyklose, prasidėjo vertingi prover
žiai viešojon opinijon. Įsisteigusi AABS draugija (Associ
ation for Advancement of Baltic Studies) savo konferen
cijomis ir leidiniais anglų kalba pradėjo garsėti 
akademiniame pasaulyje ir jame formuoti viešąją opiniją 
Baltijos valstybių klausimais. Prie to sąjūdžio priklauso 
ir mūsiškis žurnalas “Lituanus”. Tai pastebėjo net 
sovietai, nes savo spaudoje ėmė peikti minėtą baltiečių 
organizaciją. Tai ženklas, kad ji reikšminga ir dar stipriau 
remtina, ypač iš lietuvių pusės, nes jų įnašas joje yra 
silpnesnis. Kanados baltiečiai, supratę proveržio 
reikšmę akademiniame pasaulyje, š. m. beveik visą lap
kričio mėnesį paskyrė kultūriniams baltiečių renginiams 
Toronto universitete — gintaro parodai, teatrui, 
svarstyboms, paskaitoms, diskusijoms. Tai plataus masto 
užmojis, vertas plačiosios mūsų visuomenės dėmesio bei 
paramos. Lietuviams akademinėje srityje Kanadoje ir 
kaikuriuose kituose kraštuose sunkiau sekasi, nes mažai 
tėra akademinių pajėgų. Estai su latviais čia pirmauja, 
bet ir jų pastangos lygiai naudingos visiems baltiečiams. 
Bendrom pastangom pasiekiami bendri laimėjimai. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Kritiškai sutiktas biudžetas

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. REAGANAS VAŠINGTONO SPAUDOS KLUBE 
pasakytoje kalboje pasiūlė Sovietų Sąjungai didžiulį atominių gink
lų sumažinimą Europoje. Pagrindinis dėmesys šiame plane tenka 
vidutinio nuotolio raketoms, turinčioms atominius užtaisus. R. 
Reaganas sutinka atsisakyti 1Q8 “'Pershing II” raketų ir 464 skrai
dančių atominių bombų perkėlimo į penkias vakarinės Europos 
šalis iki 1983 m., jeigu Sovietų Sąjunga panaikins tris atominius 
užtaisus turinčias “SS-20” raketas, senesniąsias “SS-4” ir “SS-5” 
raketas su vienu atominiu užtaisu. Tos visos sovietų raketos jau 
yra nukreiptos į pagrindinius V. Europos miestus bei kitus tai
kinius. Karui paruoštų “SS-20” raketų yra 250, “SS-4” ir “SS-5” 
raketų — 350. Amerikiečių “Pershing II” raketas ir skraidančios

Opozicinės partijos kritiškai 
sutiko naująjį finansų ministe- 
rio A. MacEacheno biudžetą, 
pasigesdamos rimtesnės para
mos mortgičių palūkanų pri
slėgtiems namų savininkams, 
ūkininkams, namų statybos 
pramonei, pensininkams, ma
žai uždirbantiems kanadie
čiams. Esą biudžete nėra jo
kių priemonių darbų skaičiui 
padidinti, sulėtėjusiai ekono
mijai išjudinti. Pajamų mokes
čio suvaržymai, oficialiai nu
kreipti prieš turtinguosius, iš 
tikrųjų daugiau palies viduri
niųjų kanadiečių grupę bei jos 
santaupas, skiriamas investa- 
cijoms, gaminių pirkimui. Opo
zicinės partijos du kartu pa
siūlė biudžeto atmetimą, kuris 
iš tikrųjų tėra tradicinis mos
tas, kai liberalų vyriausybė 
parlamente turi didelę savo at
stovų daugumą. Socialistų pa

siūlymas pralaimėjo 144:112 
balsų santykiu, konservatorių 
— 144:120.

Spaudos pranešimai liudija, 
kad biudžetu yra nepatenkin
tos beveik visos kanadiečių 
grupės. Jas bene labiausiai 
erzina valdžios raginimas su
siveržti diržus sunkioje kovo
je su infliacija, kai šio žings
nio atsisako pati vyriausybė, 
biudžetines išlaidas padidinu
si net 22%. Kalbama apie varž
tus, kai Kanados parlamento 
nariai šiemet savo atlyginimus 
pasididino 31% už praėjusius 
12 mėnesių ir dar šiem metam 
prisidėjo 7% dėl infliacijos 
siautėjimo. Ministerio pirmi
ninko P. E. Trudeau metinė al
ga iš karto pakilo 27% iki 
$106.000, opozicijos vado J. 
Clarko — 33% iki $85.000, socia
listų vado E. Broadbento — net

(Nukelta į 8-tą psl.)

VLIKo seime 1981 m. lapkričio 6-8 dienomis Klevelande. Tautos Fondo Kanados atstovybės pirm. A. FIRAVIČIUS 
(antras iš dešinės) įteikia $50,000 čekį Tautos Fondo pirmininkui J. GIEDRAIČIUI. Kairėje — VLIKo valdybos pirm, 
dr. K. BOBELIS, dešinėje — buvęs ilgametis Tautos Fondo pirmininkas prel. J. BALKŪNAS

Lietuvos laisvinimas dabarties politikoje
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas Klevelande 1981 m. lapkričio 6-8 dienomis

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Lapkričio 6 d. vakare Kleve- 
lando Lietuvių Namuose susi
rinko ne vien VLIKo seimo da
lyviai, bet ir eilė svečių bei vi
suomenės veikėjų iš Klevelando 
ir kitų miestų.

Susipažinimo pabūviui vado
vavo A. Kasulaitis. Susėdę sve
čiai prie kilnių gėrimų ir užkan
džių stalu atnaujino pažintis, su
darė naujas. A. Kasulaitis daly
viams pristatė VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelį su ponia, B. Gaidžiū- 
ną, vieną iš VLIKo steigėjų, il
gametį buv. VLIKo pirmininką 
dr. J. K. Valiūną, ALTos pirm, 
dr. K. Šidlauską ir ypatinga sve
čią — dr. prof. Kazį Ėringi, ne
seniai pasitraukusį iš okupuotos 
Lietuvos.

“Gyvename Įdomius ir pavo
jingus laikus”, pokalbį pradėjo 
A. Kasulaitis. “Ir Amerikos po
litikoje, ir mūsų gyvenime kyla 
nauji niuansai, kaip svetimų jė
gų panaudojimas mūsų laisvei 
ginti, Suvalkų, Gudijos ir Ma
žosios Lietuvos lietuvių proble
mos”. Pirmininkas pageidavo 
patirti, ką šiais klausimais VLI- 
Kas yra nuveikęs.

Dr. K. Bobelis atvirai ir tie
siai atsakė, kad tais klausimais 
nieko konkretaus nebuvę pada
ryta. Lietuvos sienų komisijos 
uždavinys yra paruošti tais klau
simais projektus ir pateikti juos 
valdybai vykdyti.

A. Regis, Lietuvos sienų ko
misijos sekretorius, pareiškė, 
kad Lietuvos sienų klausimas 
esąs esminis dalykas, kalbant 
apie Lietuvos laisvę. “Privalo
me būti pajėgūs tarptautinėje 
plotmėje nurodyti Lietuvos sie
nas, nes visi mūsų kaimynai be 
išimties turi agresyvių tikslų į 
Lietuvos teritoriją”, čia kalbė
tojas įdomiai nupasakojo, kaip 
šiuo metu gudai tvirtina esą tik
rieji lietuviai, kad Didžioji Lie
tuvos Kunigaikštija buvusi sla- 
vų-gudų. Vokiečiai savo parodo
se subtiliai rodo Rytprūsius 
kaip savo krašto dalį. A. Regis 
skatino VLIKą kreipti rimtą dė
mesį į Lietuvos sienas ir nesibi
joti tuos klausimus kelti.

Tarptautinėje plotmėje
J. Daugėla kreipėsi į dr. D. 

Krivicką, kaip nepr. Lietuvos 
tarptautinės teisės žinovą, pra
šydamas analizuoti mūsų reika
lą Madrido konferencijos švie
soje. D. Krivickas į šį klausimą 
atsakė plačiai, pabrėždamas 
ypač Lietuvos sienų problemą. 
Lietuvių gyvenimas už Lietuvos 
ribų — Lenkijoje ir Gudijoje 
yra tam tikro standarto klausi
mas. Savame krašte lietuviai yra 
dauguma, o kitur — tik tautinė 

mažuma. Nors Sov. Sąjunga teo
rijoje propaguoja tautų lygybės 
principą, bet gyvenime taip nė
ra. Rusai gali turėti savo mo
kyklas visose sąjungos1 respub
likose, bet lietuvinį — ne. D. 
Krivickas tvirtinę kad rusa rus 
mažiau rūpi rusinimas, o dau
giau imperializmas: Todėl visų 
pirma reikia ginti žmogų su jo 
teisėmis, o iš to jau plaukia tau
tų apsisprendimo principas. Esą 
lengviau ginti žmogų, negu tau
tą. D. Krivickas skatina pereiti 
iš pasyvios politikos į aktyvią, 
imdamas pavyzdžiu garsiuosius 
JAV prezidento Wilsono 14 
punktų, kuriuose buvo įrašytas 
reikalavimas, kad Lenkija tu
rinti būti atstatyta. To reikia 
reikalauti ir Baltijos valsty
bėms. Madrido konferencijoje 
sąlyginai Sov. Sąjunga yra pa
dariusi kaikurių nuolaidų, kaip 
dėl šeimų sujungimo ir pan., ta
čiau mums esąs svarbus faktas, 
kad tai naujas tarptautinis foru
mas, kuriame galima buvo iš
girsti mūsų bylą tarptautinėje 
plotmėje.

Lietuviai svetur
Kanadietis A. Rinkūnas iškė

lė kelis įdomius klausimus. 
Pats, nebūdamas VLIKo nariu, 
jis aktyviai dalyvauja mūsų vi
suomeniniame gyvenime ir savo 
darbais konkrečiai prisideda 
daugelyje sričių, pažįstamas lie
tuviams plačiai už Kanados ri
bų. Jis tvirtino, kad tiek Tau
tos Fondo, tiek VLIKo veikla 
būsianti sunki, nes Lietuvių 
Bendruomenė į visuomenę iš
eina su konkrečiais dideliais 
tikslais: lituanistikos katedros 
steigimu, jaunimo kongresais ir 
t. t., o VLIKas iki šiol nenuro- 
dęs konkrečių darbų. Lietuvos 
sienų klausimas šiuo metu esąs 
grynai teoriškas, o praktiškai 
Seinų katedroje lietuviams 
draudžiama melstis ir giedoti 
savo gimtąja kalba. Taip pat pa
tirta, kad į Austriją pabėgę 
daug lenkų, kurių tarpe yra lie
tuvių. Tų pabėgėlių padėtis sun
ki, nes jie yra laikomi Lenkijos 
piliečiais, tačiau iš pavardžių 
lenkai juos atskirs ir, padėję 
pastangas savuosius apgyven
dinti laisvajame pasaulyje, lie
tuvius paliks pabėgėlių stovyk
lose. A. Rinkūnas norėjo žinoti, 
ką VLIKaš šiuo reikalu yra pa
daręs ir ar iš viso apie tai žinąs.

Dr. K. Šidlauskas pritarė, kad 
Lietuvos sienų klausimas esąs 
šiuo metu grynai teorinis, ir 
VLIKas nieko negali padėti lie
tuviams, gyvenantiems už oku
puotos Lietuvos ribų sovieti
niuose kraštuose. Galima būtų 
bandyti padėti lietuviams, gyve
nantiems Lenkijoje, tačiau pa

grindinė problema esanti ta, 
kad Sov. Sąjungoje lietuviai esą 
laikomi etnine grupe. Todėl 
svarbu nesiriboti kova už žmo
gaus teises, bet išeiti į kovą, re
miantis valstybingumo princi
pu. Okupuotos Lietuvos lietu
viai esą stengiasi padėti Gudijos 
lietuviams ir palaiko su jais 
glaudžius ryšius. VLIKas nei 
dėl Gudijos, nei dėl Mažosios 
Lietuvos lietuvių daug ko pada
ryti negali.

Dr. K. Bobelis pareiškė, kad 
daugeliui problemų konkrečių 
sprendimų tuo tarpu nėra. 
“VLIKas atstovauja visų lietu
vių interesams, vistiek kur jie 
gyvena”, pareiškė pirmininkas. 
Pagrindinis VLIKo uždavinys — 
atstatyti Lietuvos 'nepriklauso
mybę, todėl Seinų lietuvių pro
blema yra Lenkijos vyriausybės 
rankose. Šiuo metu.mums esą 
reikalingi draugai, juo labiau, 
kad Madrido konferencijoje len
kai blokuojasi su Vakarais. Dėl 
Seinų reikalo spaudimas turėtų 
būti padarytas į Vatikaną per 
mūsų hierarchiją. Austrijos pa
bėgėliais rūpinasi BALFas. Kal
bėtojas apgailestauja, kad mū
sų spaudoje apie tuos pabėgė
lius jokios informacijos nėra, ir 
pačiam VLIKui toji informaci
ja nebuvusi perduota.

Pabėgėliai Austrijoje
BALFo sekr. O. Jokūbaitie- 

nė patvirtino, kad BALFui 
Austrijos pabėgėlių reikalas 
yra žinomas ir kad BALFas 
jau konkrečiai “ištiesė savo 
brolišką pagalbos ranką”. Ji 
taip pat perspėjo, kad BALFo 
šalpa dėl visiems suprantamų 
priežasčių negalinti būti vi
sada skelbiama.

Kitas “karalienės žemės” 
atstovas A. Firavičius papil
dė A. Rinkūno pranešimą lie
tuvių pabėgėlių Austrijoje 
klausimu. Kanados vyriausy
bė įleisianti tam tikrą skaičių 
pabėgėlių, jei atsiras, kas 
jiems sudarys reikiamas ga
rantijas. Kanados LB posėdy
je buvo diskutuojamas reika
las siųsti į Austriją savo atsto
vą, kad būtų sudaryti lietuvių 
pabėgėlių sąrašai. Dėl Seinų 
klausimo Kanados LB nutarė 
rašyti popiežiui memorandu
mą. Čia kalbėtojas paklausė: 
“Kodėl mūsų dvasiškija ne
siunčia tuo reikalu delegaci
jos pas popiežių?”

J. Pažemėnas iš Niujorko pa
stebėjo, kad Austrijoje esan
čių pabėgėlių klausimas yra 
VLIKo interesų sferoje ir kad 
VLIKas privalo parūpinti lė
šų iš tarptautinių organizaci- 

(Nukelta į 9-tą psl.) 

atominės bombos iš tikrųjų te-* 
buvo numatytos kaip atsvara 
sovietinių raketų grėsmei paša
linti. Naujove tenka laikyti ne 
tų raketų skaičiaus sumažinimą 
abiejose pusėse, bet visišką jų 
išjungimą iš Europos. Ši mintis 
bus iškelta lapkričio 30 d. Žene
voje, kur susitiks JAV ir Sovie
tų Sąjungos atstovai. R. Reaga
nas taip pat yra pasiruošęs pra
dėti strateginių ginklų derybas, 
siekdamas ne jų apribojimo, bet 
taip pat konkretaus sumažini
mo. Po to į derybas turėtų būti 
įjungtas ir neatominių ginklų 
sumažinimas Europoje, šiuo sa
vo pasiūlymu R. Reaganas nori 
sustabdyti masines prieš atomi
nius ginklus nukreiptas de
monstracijas didžiuosiuose V. 
Europos miestuose. Organiza
toriams dabar bus sunku pulti 
JAV ir beveik visiškai ignoruo
ti Sovietų Sąjungą, kai Amerika 
sutinka atsisakyti atominių ra
ketų įvedimo, o Sovietų Sąjun
ga jas jau yra nukreipusi į V. 
Europos miestus. Tikimasi, kad 
demonstracijose spaudimas nu
kryps prieš Sovietų Sąjungą.
Svečias iš Maskvos
Kompartijos vadas L. Brež

nevas atvyko keturių dienų vieš
nagei į V. Vokietiją, sutiktas an
tikomunistinių demonstracijų 
Bonnoje. Demonstrantai reika
lauja žmogaus teisių bei religi
nės laisvės įgyvendinimo Sovie
tų Sąjungoje, leidimo išvažiuoti 
užsienin vokiečiams, žydams ir 
kitoms laisvės trokštančioms 
tautybėms. Tai buvo pirmoji L. 
Brežnevo išvyka į demokratinę 
Europos šalį po sovietinės inva
zijos į Afganistaną. L. Brežnevo 
planuotą spaudimą kancleriui 
H. Schmidtui sustabdyti atomi
nių JAV raketų įsileidimą su
menkino prez. R. Reagano pa
siūlytas tų ginklų atšaukimas, 
jeigu tokį žingsnį pasirinks ir 
Sovietų Sąjunga. Priešingu at
veju prasidės neišvengiamos 
ginklavimosi varžybos, finansiš
kai sunkiai pakeliamos Sovietų 
Sąjungai. Savo ekonominiame 
pranešime L. Brežnevas prisi
pažino, kad jo penkmečio pla
nus niekais pavertė trečią vasa
rą iš eilės Sovietų Sąjungą už
griuvęs blogas derlius. Atrodo, 
vėl reikės užsienyje pirkti apie 
40 milijonų tonų grūdų. Didelę 
rublių sumą, siekiančią $42 bili
jonus, teks išjungti iš penkme
čio planuose numatytų didžiųjų 
statybinių projektų. Tų rublių 
reikės atominių ginklų varžy

boms su JAV, jeigu bus atmes
tas prez. R. Reagano pasiūly
mas. Jų taip pat reikės ir gy
ventojams aprūpinti duona, mė
sa bei kitais maisto gaminiais.

Dujų sutartis
V. Vokietijos bendrovė 

“Ruhrgas AG” pasirašė sutartį 
su Sovietų Sąjunga natūralių 
dujų importui iš Sibiro. Iki 
1984 m. tikimasi nutiesti 3.000 
mylių ilgumo dujotiekį, kuris 
tada kasmet V. Europai parū
pins 40 bilijonų kubinių metrų 
dujų. Už tas dujas Sovietų Są
junga iki 2008 m. gaus apie $45 
bilijonus, bet $15 bilijonų iš 
šios sumos teks dujotiekio tie
sime dalyvaujančioms vakarų 
bendrovėms. Sibiro dujas, pil
nai užbaigus dujotiekio tiesimą, 
gaus ne tik V. Vokietija, bet ir 
Prancūzija, Belgija, Olandija, 
Austrija, Šveicarija ir netgi Ita
lija. Dujų sutarčiai nepritarė 
JAV vyriausybė, numatydama 
galimą politinį Maskvos spaudi
mą V. Ėūropos Šalims, kai jos 
taps perdaug susietos su sovie
tinių natūralių dujų tiekimu iš 
Sibiro.

.Pilietinis karas?
Š. Airiją sukrėtė airių IRA 

organizacijos pogrindininkų at
liktas pastoriaus R. Bradfordo 
nužudymas, nes šis asmuo buvo 
protestantų atstovas Britanijos 
parlamente. Pilietinį karą prieš 
katalikus pradėjo kurstyti ka
ringasis protestantų pastorius I. 
Paisley, užmiršdamas, kad pa
našiai kadaise yra pasielgę ir 
protestantų pogrindininkai, 
sunkiai sužeisdami katalikų at
stovę Britanijos parlamente 
Bernadetą Devlin, kuri tik per 
plauką išliko gyva. R. Bradfor
do laidotuvėse protestantai prie 
šventovės sienos buvo prirėmę 
Britanijos ministerį J. Prior, 
tvarkantį Š. Airijos reikalus. 
Britanijos premjerė M. That
cher, raginusią atsisakyti kerš
to veiksmų, puolė pastorius I. 
Paisley ir du kiti Š. Airijos pro
testantų parlamentarai, šiai tri
julei laikinai buvo atšauktos 
parlamentarų teisės. Keršto mo
tyvais š. Airijoje buvo nušautas 
vienas katalikų jaunuolis, o ki
tas sunkiai sužeistas. Pilietinio 
karo grėsmę stengiasi pašalinti 
ne tik katalikų, bet ir nuosai
kesnieji protestantų vadai. Bri
tanija savo kariuomenės dali
nius papildė 600 atsiųstų para
šiutininkų.

Siame numeryje:
Baltiečių proveržiai

Bendromis jėgomis sėkmingiau pasiekiama viešoji opinija
Lietuvos laisvinimas dabarties politikoje 

VLIKo seimas ir jame svarstyti politiniai klausimai 
“Atžalos neauga ant nudžiūvusių medžių .. 

Prancūzų žurnalistės pergyvenimai Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje
Geriau aiškintis, negu muštis 

Atsiliepimas į Z. Čėsnos straipsnį lietuvių-žydų klausimu
Kas paneigia laisvę — pralaimi 

Antibolševikinio fronto tautų konfėrencija Toronte 
“Brežnevo laiškas” demonstrantams 

Pranešimas iš V. Vokietijos apie dideles demonstracijas
Komisarai kunigų seminarijoje

Lietuvos kunigų raštas apie Kauno kunigų seminariją
Mokslo ir kūrybos dienos

Mokslo ir kultūros darbuotojų simpoziumas Čikagoje
Kultūriniai mažųjų apylinkių rūpesčiai

Mažųjų apylinkių pastangos reikalingos didesnės paramos 
Novelių rinkinys — “Nebaigtoji simfonija” 

Autoriaus A. Merkelio žingsnis į lietuvių išeivijos literatūrą
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“Atžalos neauga ant nudžiūvusių medžių...”
Prancūzės Mireille Lucault knyga apie gyvenimą Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje 1965-1973 m.

<*> RELIGINIAME GY/EMME
KUN. PAOLO DEZZA, SJ, vienas iš 

keturių jėzuitų vienuolijos generlo 
patarėjų, Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
paskirtas laikiniu jėzuitų vienuolijos 
vadovu. Jis yra 79 m. amžiaus ir tas 
pareigas eis iki naujo generolo išrin
kimo. Kun. Dezza yra buvęs Šv. Gre- 
goriaus universiteto profesorium ir 
Pauliaus VI bei Jono-Pauliaus I 
nuodėmklausiu. Naujo jėzuitų vadovo 
pagalbininku paskirtas kun. Joseph 
Pittau, 53 m. amžiaus, dabartinis 
Japonijos jėzuitų provincijolas. Iki 
šiol jėzuitų vienuolijos reikalus porų 
mėnesių tvarkė amerikietis kun. Vin
cent O’Keefe, SJ. Dabartinis jėzuitų 
generolas kun. Pedro Arrupe, SJ, jau 
trys mėnesiai paralyžuotas ir pareigų 
eiti nebegalės. Be to, jau prieš metus 
jis norėjo iš pareigų pasitraukti, tik 
popiežius jo atsistatydinimo tada dar 
neprėmė. (

RUMUNIJOS RYTŲ APEIGŲ 
KATALIKAI VYSKUPAI, kurie buvo 
slaptai konsekruoti vyskupais su Vat
ikano žinia beveik prieš 30 metų, 
kreipėsi į Helsinkio konferencijos 
signatarus, prašydami spausti 
Rumunijos komunistinę vyriausybę 
legalizuoti rumunų katalikų apeigas, 
kurios Rumunijoje, uždraustos nuo 
1948 m. Vyskupai savo kreipimesi 
reikalauja teisės tikintiesiems viešai 
melstis ir turėti kunigų seminarijas 
naujų kunigų auklėjimui.

MĖNESINIS KOMUNISTINĖS 
KINIJOS ŽURNALAS “LAJOVANG” 
paskelbė straipsnį, kuriame 
pasisakoma prieš religijų / ir 
nurodoma, jog žmonės ir toliau turi 
būti atgrasomi nuo religinės prak
tikos. Esu ypač baisu dabar, matant 
jaunus žmones, besimeldžiant šven
tovėse, nes tai tikras komunistų ap
sileidimas. Paskutiniuoju metu tokie 
išpuoliai gausėja Kinijos komunistų 
spaudoje.

IŠEIVIJOS RUSŲ ORTODOKSŲ 
BENDRIJA šventaisiais paskelbė 
paskutinįjį Rusijos carų Nikalojų II 
su visa šeima ir dar apie 8,500 
komunistų nukankintų ortodoksų, 
kurių tarpe yra vienas patriarchas, 
eilė vyskupų, kunigų bei pasauliečių. 
Ortodoksai tiki, jog kankinystė už 
tikėjimų esanti šventumo žymė. 
Išeivių rusų ortodoksų vyskupų 
sinodo pirmininkas Niujorko met
ropolitas Filaretas savo 
kanonizaciniame rašte pažymėjo, jog 
caro šeimos nužudymas buvęs ne tik 
politinis veiksmas, bet ir noras 
suduoti mirtinų smūgį rusų Or
todoksų Bendrijai. Ši masinė 
kanonizacija įvyko ištyrus daugybę 
dokumentų, gautų slapta iš komunis
tinės Rusijos. Pasirodo, daug doku
mentų gauta iš tikinčiųjų už 
Geležinės Uždangos, per eilę metų 
prašančių šventaisiais paskelbti caro 
šeimų bei kitus asmenis, nes jie did
vyriškai mirę už tikėjimų; 
Kanonizacijos iškilmės įvyko 
Niujorke Visų Šventųjų Dienų.

KANADOS VYSKUPAI pasmerkė 
JAV valdžios nutarimų gaminti neut
roninę bombų. Pasak jų, nutarimas 
gaminti tokių bombų pažeidžiųs 
giliausių žmoniškumo jausmų, nes tai 
gaminys, skirtas specialiai naikinti 
žmones ir apsaugoti pastatus bei 
žmogiškųjų technologijų. Vyskupai 
taipgi išreiškė norų turėti geresnius 
santykius su Vatikanu ir įgyti daugiau 
autonomijos vietinės savo K. Ben
drijos tvarkyme. Jie taipgi išreiškė 
pageidavimų, kad pasaulio vyskupų 
sinodas ateityje taptų nebe sVhrstybų, 
o sprendimų organu K. Bendrijoje.

NAUJĄJĄ ENCIKLIKĄ
“LABOREM EXERCENS” labai iš
gyrė Milano arkivyskupas Carlo Mar
tini, SJ, pavadindamas jų K. Bendrijos 
socialinių mokslų vadovėliu. 
Daugumas tos srities mokslininkų 
sutinka, jog, nežiūrint kraštutinio 
kapitalizmo ir kraštutinio kolek
tyvizmo pasmerkimo, popiežius 
nesiūlo jokios trečios savo 
ekonominės struktūros, o tik nilrodo, 
kad visos ekonominės struktūros 
turinčios žmoniškėti, žmogų 
statydamos pirmoje vietoje, bei 
išspręsti darbo ir kapitalo priešin
gumų bendradarbiavimu. Pasak 
socialinių mokslų žinovų, iki šiol nė 
vienas popiežius nėra pasisakęs, kad

kapitalas esųs ankstesniųjų žmonijos 
kartų bei dabarties darbininkų vai
sius ir todėl užsitarnaujųs atitinkamų 
vaidmenį 'ekonominėje sistemoje, 
nesųs dirbančio žmogaus prakeikimas 
ir priešas.

KOPTŲ VYSKUPAS SAMUELIS 
žuvo tuo pačiu metu, kai buvo 
nužudytas Egipto prez. Anwar Sadat. 
Paskutiniuoju metu vysk. Samuelis 
kartu su kitais keturiais vyskupais ad
ministravo koptų Bendrijų Egipte, nes 
Sadatas buvo uždėjęs namų areštų 
koptų popiežiui Šenudai III. Pop. 
Šenuda III buvo smarkiai kritikavęs 
Sadatų dėl jo nesugebėjimo susitvar
kyti su mahometonų kraštutiniaisiais. 
Kai įvyko riaušės tarp krikščionių ir 
mahometonų, kartu su visais kitais 
buvo suimtas ir pop. Šenuda III. 
Koptų Bendrija yra atskilusi nuo K. 
Bendrijos IV š. ir šiuo metu Egipte 
turi 5 milijonus tikinčiųjų.

JUGOSLAVIJOS VYSKUPAI 
kritikavo savo komunistinę valdžių už 
mokyklose vaikams peršamų marksis
tinį ateizmų kaip vienintelę mokslinę 
pasaulėžiūrų. Taipgi vyskupai nurodė, 
jog eilėje mokyklose naudojamų vad
ovėlių vaikams neteisingai vaiz
duojamas Kristus ir K. Bendrija.

JAV KATALIKIŠKOJE
SPAUDOJE pateikiama daug žinių 
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. Ap
rašoma, kaip komunistai sukliudė 
jaunimo eisenų į Šiluvų, paskelbdami 
toje apylinkėje gyvulių epidemijų ir 
užblokuodami visus kelius, nors 
jokios epidemijos nebuvo. Nurodoma, 
jog'davar vis dažniau suimami ir 
teisiami religinių* eisenų or
ganizatoriai. Paskutiniu metu 
nuteisti Mečislovas Jurevičius ir Vyt
autas Vaičiūnas. Kitoj žinioj 
nurodoma vis daržnesi pasikėsinimai 
prieš Švč. Sakramentų bei kunigus. 
Nurodomi Švenčiausiojo iš
niekinimai Viduklėje, Pažarėnuose ir 
Pagramantyje. Panašus dalykas buvęs 
bandomas ir Kudirkos Naumiestyje, 
tačiau pasikėsintojus išgąsdinęs 
užkliudytas aliarmas. Galiausiai 
žiniose perduodamas “LKB Kronikos” 
SOS šauksmas į Šv. Tėvų, kad Lietuvoj 
vyskupais būtų skiriami tik kilniad
vasiai kunigai.

VIS DIDESNIS SKAIČIUS 
KUNIGŲ, metusių kunigystę, jieško 
kelio atgal, pasak Vatikano metinio 
leidinio “L’Attivita della Santa Sede", 
kuriame skelbiami įvairių Vatikano 
įstaigų pranešimai. Vatikano Dok
trinos ir Tikėjimo Kongregacija 
praneša, kad paskutiniuoju metu 
rūpinamasi sudarymu pastoracinio 
darbo sųlygų kunigystėn grįžtantiems 
kunigams, kurie po tam tikro laiko 
subrandino savyje gailestį. Pas
taruoju metu esu ypač padidėjęs 
skaičius prašymų grįžti į kunigystę tų, 
kurie dėl įvairių priežasčių buvo 
anksčiau išsirūpinę atleidimų nuo 
kunigiškųjų įsipareigojimų. Kunigų 
kongregacija tame pačiame leidinyje 
praneša, kad dabar vėl jau pradėti per
žiūrėti nauji prašymai atleidimo nuo 
kunigiškų įsipareigojimų, kurių per
žiūrėjimas buvo Jono-Pauliaus II sus
tabdytas, kad pati procedūra būtų 
atitinkamai pertvarkyta.

KOMUNISTINĘ VENGRIJĄ yra iš
tikusi baisi socialinė liga, iš kurios 
sunku atsigauti. Anot UPI žinių agen
tūros, Vengrijoje dabar labai daug 
abortų, siaučia alkoholizmas ir 
savižudybės jaunimo eilėse. Nuo 1959 
iki 1973 m. Vengrijoje buvę daugiau 
nužudyta nei pagimdyta vaikų. Per tų 
laikų 10 milijonų asmenų tauta 
paaugusi tiktai 400,000 asmenų. 
Pranešama, jog labai įprastas vaizdas 
matyti vidury darbo dienos visiškai 
pasigėrusius jaunuolius ir jaunuoles. 
Taipgi nurodoma, kad Vengrijoje esųs 
didžiausias pasaulyje savižudysčių 
nuošimtis — kas metai nusižudo 4.5% 
gyventojų. , KUN. J. STŠ.

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

MYLIMAI DUKRAI
AfA 

Rosvitai MacColl 
mirus,

reiškiame nuoširdžių užuojautų jos tėvams HERTAI 
ir STASIUI GAILEVIČIAMS bei kartu liūdime —

G. R. Strimaičiai O. J. Kirvaičiai
B. Latauskienė

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kūdikio susilaukus

Prancūzė autorė, susituokusi 
su lietuviu civilinėje Vilniaus 
Įstaigoje, susilaukė sūnaus ligo
ninėje, kurią prisimena su kar
tėliu, nes ten buvusi traktuoja
ma kaip ne žmogus. Tarp kitų 
problemų jai kyla vaiko tauty
bės klausimas. Kai jis buvo ofi
cialiai Įregistruotas, autorė taip 
sau galvojo:

“Tai dar nebuvo kareivis. . . 
Ar galėtų jis vieną dieną, be pa
vojaus būti ištremtas, nešioti 
battus šalies, kuri nėra visiškai 
jo nei per savo tėvą, nei per 
motiną? Taip pat aš jam turė
čiau pasakoti apie savo šąli, kad 
ją pamiltų. Ar galėtų jis mylė
ti abi šalis? Juk neįmanoma 
būti visur, amžiname išbloški- 
me. Ar aš jam neįdiegsiu amži
no ilgesio? Ar nesudarysiu jam 
pavojingos pusiausvyros? Aš 
jaučiau, nors to ir neparodžiau, 
jog nenoriu, kad mano vaikas 
priklausytų šiai šaliai, išmoktų 
viską klusniai priimti. Reikia, 
kad jis mokėtų pakelti galvą, 
protestuoti, pasipriešinti, kai 
sakoma ne, savo viduje. Šių sa
vybių aš jam negalėsiu perduoti 
kaip savo palikimo. Jei aš neiš
mokysiu jo tylėti, jis negalės 
būti pilnaverčiu šios šalies žmo
gumi. Kad jis čia. galėtų pasilik
ti, aš turėčiau nutilti, prislopin
ti savo balsą iki šnabždėjimo ir 
tuo būdu palengvinti jo prisitai
kymą. Bet tada jis nebebūtų ma
no vaikas, ir viena jo gyvenimo 
bei kilmės pusė būtų sunaikin
ta. Nebūtų dialogo tarp mūsų. 
Aš būčiau džiūstančia šakele, 
niekam netinkama, pasmerkta 
tyliam išnykimui.

Mano vaikas pasiliks mano 
vaiku. Niekas negali jo iš manęs 
atimti. Aš neatsisakysiu savo 
teisių į jį, kol jis pats jas paims 
į savo rankas. Visa tai galvojau 
vilnimis, karštais išpuoliai, ku
riuose žodžiai šokinėjo. Apkabi
nusi rankomis savo kūdiki, dan
tis sukandusi ištariau:. “Tu dar 
nesi kareivis... Ta nevaly
va slaugė nemoka net tavęs 
skiepyti. Ji ateina neprašoma 
ir siunčia mus ligoninėn. . . Vai
kas nieko nesupratę. Jis negalė
jo žinoti, kad ligoninė manyje 
dar kėlė baimę. Aš jaučiausi 
kaip gyvulys, kartą skaudžiai 
nuplaktas” (154 psl.).

• Prahos įvykiai Vilniuje
Čekoslovakijos komunistų 

bandymas 1968 m. išsikovoti 
daugiau laisvės savame krašte 
buvo gyvai jaučiamas ir Lietu
voje. Minėtos knygos autorė 
prancūzė, tuo metu gyvenusi 
Vilniuje rašo, jog pirmiausia 
pastebėjusi dingimą iš kioskų 
Prancūzijos komunistų dienraš
čio “l’Humanite”. (Matyt, jis 
nepalankiai rašė apie Prahos 
įvykius Pr. G.). Lietuvoje stai
ga pakilo karštis. Pyz. prie 
Lentvario sovietiniai kariai ir 
milicija sulaikė sunkvežimį, pa
ėmė. šoferį ir išsiuntė Prahos 
linkme.

“Prieš tuos valdžios atstovus 
nieko negalima padaryti. Pasku
bomis buvo sudarytas rezervis
tų batalionas. Lentvario jaunuo
lio atvejis nebuvo vienintelis. 
Ar Praha mažoms respubli
koms, gyvenančioms atkaklia 
viltimi, nebuvo proga parodyti 
savo nuotaikoms? Žinios sklido 
iš lūpų į lūpas, gatvė buvo tary
tum tvinkte pritvinkusi. Atsira
do nepaprastas solidarumas, ku
ris betgi niekad negalėtų tapti 
veiksmais. Praha buvo ir nuo
taikų atspindys, ir viltis. Buvo 
bandoma perdaug netikėti, kad 
netektų nusivilti. Kokia kova! 
Kųkia painiava! Broliai vienoje 
pusėje, o vaikai kitoje — vienas 
prieš kitą. . .

Vėliau įkarštis atslūgo, nau
jas gatvės bruzdėjimas aptilo. 
Pumpuras neišsiskleidė, viltis 
neišsipildė. ŠĮ kartą niekas ne
įvyko. . . Aš likau to susijaudi
nimo paraštėje. Mat, nebuvau 
išgyvenusi praeities ir negalė
jau Įsirikiuoti dabartin. Negalė
jau pilnai pergyventi susijaudi
nimo krašto, kuris vienu mo
mentu tikėjosi, kad seniai už
trenktos durys galbūt atsidarys. 
Durys, kurios atatrankos keliu 
vestų į prisikėlimą, į Lietuvą. . . 
su tikra didžiąja raide, su tikro
mis sienomis, su ambasado
riais. . . Aš dar nesijaučiau tu
rinti teisę tikėtis kartu su kitais 
bei virpėti. . . Man rūpėjo tik
tai išsaugoti trapią savo taiką. 
Stovėdama po ąžuolu gėrėjausi 
saulės spinduliais, 'kurie krito 
ant manęs pro lapus. . .

Kasdienybė ribojo mano ho
rizontą. Jei dėl Prahos ir bū
čiau užsidegusi drauge su kitais, 
nieko nebūčiau galėjusi pada

ryti. Juk nesirenkama pareikšti 
savo nepasitenkinimo bei viešai 
protestuoti. Nerenkami parašai 
po peticijomis, neinama į gatvę 
su dažų puodu ir teptuku, nera
šoma ant sienų didelėm baltom 
raidėm protesto šūkių. O jeigu 
ir renkamasi, tai mažomis gru
pėmis, labai atsargiai, kaip tai 
daro vienas kitu pasitikį žmo
nės, intelektualai.

Nevisuose pabunda sąmonė. 
Taipgi reikia saugotis išdavikų. 
Opozicija, kai ji atsiranda, būna 
paprastai tiktai drąsi mažuma, 
turinti labai ribotas priemones.

Klijuoti plakatus arba rašinė
ti ant sienų? Užtenka dienos 
metu priklijuoti ant sienos ar
ba medžio liemens skelbimėlį 
apie parduodamą gitarą arba iš
romytą katiną, ir tuojau pat jį 
apspinta žmonės. Juk tai kažkas 
naujo, popierius ant sienos, ga
li būti kas nors įdomaus. . . Ne
išvengiamai ateis milicininkas, 
kuris nuplėš skelbimą ir lieps 
žmonėms išsiskirstyti. . .

Tai gal naktį? Galbūt. ‘Lietu
va lietuviams’ (taip parašyta 
knygoje, Vert.). Ant oficialaus 
pastato tai skambėtų stipriai ir 
šaukiančiai. Ir tikrai, senos vė
liavos Vasario 16 proga pasiro
do šen bei ten” (155-156 psl.).

Pokalbis pas dantistę
Autorė aprašo būdingą pokal

bį kabinete pas dantistę Vilniu
je. Dantistė, sužinojusi, kad jos 
pacientė yra prancūzėj paklau
sinėjo apie jos atsiradimą Lie
tuvoje, o pati papasakojo apie 
savo pergyvenimus ir sibirinius 
trėmimus. Prancūzei Sibiras at
rodė kaip moderni legenda, ku
rioje iškylą pijonieriai, bet žmo
nių kančios jai atrodė didelės, 
nors ir iš tolo jaučiamos. Iš dan
tistės ji sužinojo, kad Norvilas 
buvo ištremtas Sibiran.

— Štai, Norvilas. . . Jį turė
tumėte pažinti. Jis buvo studen
tas. Jo grupėje buvo rasta pat
riotinė poema. Jis žinojo auto
rių, bet neišdavė ir jo vietoje 
save apkaltino.

— Ar autorius nieko nesakė?
— Jis gal niekad apie tai nė 

nežinojo. . . Kol jaunas,žmo
gus mano galėsiąs kalnus nu
versti! Jis negalėjo pramatyti, 
kad pasekmės bus tokios sun
kios. Norėjo'iŠreikšti tiktai savo 
meilę tėvynei. Kartais nemano
ma, kad tokios demonstracijos 
nieko gero neduoda.

— Už tai turėjo užmokėti. . .
— Jis už tai ir dabar tebemo

ka. Nors ir labai gabus, bet nie
kad nepadarys karjeros. Po to, 
ką jis iki šiol patyrė, nenori, bū
ti partijos nariu. . . Jis leidžia 
kitiem kilti.

. — Ar manote, kad jis yra pa
tenkintas?

— Jo paguoda yra mokslas. 
Žinoma, jis galėtų daugiau pasi
reikšti. . . Kartais būna sunku 
nepasakyti to, ką išmoko...

— Turbūt nevisi grįžo?
— Žinoma, nevisi. Reikėjo 

būti labai stipriu arba turėti lai
mės. Kraštas, mūsų kraštas, 
prarado daug žmonių. Jis pra
rado ir tuos, kurie, patekę vo
kiečių nelaisvėn, nusprendė ne
grįžti. Jie, atvykę' iš kalėjimu 
vakaruose, būtų turėję važiuoti 
Sibiran, tarytum išdavikai. .' .

Ji (dantistė) kalbėjo diskre
čiai. Nedrįsau klausinėti dau
giau. Visa tai buvo labai aišku.

Liūdnos praeities akivaizdo
je ima žemėti balsas, aptyla 
žingsniai. Ji (praeitis) palengva 
miršta ir grižta ramybė” (157- 
158 psl.).

Maskvoje pas rusę
Prancūzės autorės vyras lie

tuvis gavo stipendiją trejų me
tų studijoms, kandidato laips
niui. Abu persikėlė gyventi 
Maskvon. Laikinai išsinuomojo 
butą pas Liudmilą Ivanovną. 
Butas nepasižymėjo švara. Ati

dariusi stalo stalčių, prancūzė 
pamatė daugybę rudų vabalų, 
šeimininkė ramino:

— Tai nieko. Tai rudvabaliai.
— Tokia daugybė! Ką daryti?
— Nieko. Yra dezinfekcijos 

tarnyba, bet jie vistiek grįžta. 
Mėgsta šiltas ir drėgnas vietas. 
Pastebėsite, kad naktį, kai užde
gama šviesa, jie išbėgioja.

— Kodėl jų yra visame mies
te ir kodėl leidžiama jiems lais
vai veistis?

— Mat, žmonės mėgsta juos, 
nors ir rodo savo pasibjaurėji
mą. Sakoma, jie išpranašauja 
artėjančią nelaimę. Kartais jie 
bėga lyg procesijoje iš namų, 
kuriems gresia gaisras. Kol tie 
rudvabaliai laikosi namuose, 
yra ženklas, kad viskas tvarko
je. Būna atvejų, kad prieš per
sikeliant į naujus namus, įlei
džiami rudvabaliai. . . Rudvaba- 
lis arba katinas — kuris nors 
gyvis.

Taigi nieko nebuvo galima 
padaryti prieš tuos rudvabalius. 
Užmušti vieną ar šimtą jų nieko 
nereiškė.

— Jie nėra pavojingi, o tik 
-nemalonūs. Kas kita blakės.

— Yra ir jų?
— Ačiū Dievui, čia nėra, bet 

yra vietų, kur jos knibždėte 
knibžda.

Zagorsko vienuolyne
Autorė, apsigyvenusi Mask

voje pas rusę Liudmilą Ivanov- 
ną, lankydavo įvairias vietas. 
Kartą, nors ir neturėdama ofi
cialaus leidimo, ji su šeiminin
ke nuvyko į garsųjį ortodoksų 
vienuolyną Zagorske. Štai jos 
įspūdžiai.

— Buvau labai nustebipta at
kaklaus minios tikėjimo ir lai
kysenos nesuinteresuotų žmo
nių, kurie atvyksta čia pasižiū
rėti kaip į zoologijos sodą. Ten 
buvo vienas jaunas seminaris
tas, kuris vaikščiojo sode už gro
tų. Kaikurie viešai juokėsi iš jo. 
Tai nebuvo malonu. Tai Komso- 
molo netolerancijos sėkla. Kiti, 
juo susidomėję, klausinėjo apie 
jo gyvenimą, jo studijas. Jis ne
girdėjo pirmųjų ir mandagiai 
atsakinėjo kitiems. Kalbėjo ra
miai apie augštųjų studijų 
tvarką. Jų studentai turėjo lai
ko tapti mokslininkais ir, gali
mas dalykas, tie, kurie tikrai 
turi tikėjimą ir įstoja ‘akademi- 
jon’, yra laimingi, taip bent at
rodė. Kuklumas, švelnumas, ra
mumas ir supratimas. Tai ne
dažnos savybės šianiiiėną. . . 
Jam galbūt tai savanoriška kan
kinystė būti atskirtam nuo pa
saulio, galutinai skirtingu nuo 
kitų. Tas jaunuolis, rimto ir 
malonaus veido, ramiai pakėlė 
pasityčiojimus. Jis atsakinėjo, 
nes reikėjo ginti tiesą.

— Jo buvo tiesa.
— Žinoma, Liudmila Ivanov

na. Ir aš norėjau su juo pasikal
bėti, patirti iš jo sklindanti sim
patijos jausmą. Turėjau kaiką 
jam pasakyti bei paklausti. Bet 
religija ir užsieniečiai čia yra 
du uždrausti dalykai. . -. Net ir 
be Dievo, tarp dviejų grotų pu
sių Zagorske, man nebuvo sun
ku pasirinkti. Padaryta didelė 
klaida viską naikinant. Tik vie
no nesuprantu, būtent, kaip ga
li išsilaikyti atidarytosios šven
tovės. Juk šventikai nėra vals
tybės tarnautojai!

— Finansiškai tikinčiųjų 
Bendrija laikosi neblogai. Jie 

' susiorganizuoja. Aš pažįstu vie
ną parapijos buhalterį. Už biu
džeto tvarkymą jis gauna 150 
rublių į mėnesį. Tai nėra blo
gai. . . Jeigu j a m tiek moka, 
reiškia yra reikalingas.

— Ar Jūs pati esate tikinti?
— Kartais nueinu į sekma

dienio pamaldas, bet aš geriau 
meldžiuosi namie. Dievas visuo
met yra su mumis. Nėra būtina 
eiti jo jieškoti. . . Žinoma, ma
no nuomone. (Bus daugiau)

PRANEŠAME giminėms 
ir pažįstamiems, kad 1981 
m. spalio 27 d. Montrealio 
Royal Victoria ligoninėje 
po sunkios ligos mirė

ANTANAS 
MORKŪNAS.

Antanas gimė 1924 m. bir
želio mėn. 11 d. Voverinės 
vienk., Troškūnų valsč., pasi
turinčių ūkininkų Jono Mor
kūno ir Julijos Kanapeckai- 
tės šeimoje. Baigęs Panevė
žio berniukų gimnaziją, stu
dijavo mediciną Vilniaus uni
versitete iki vokiečių okupan
tai uždarė fakultetą. 1944 m.
pasitraukė į Vokietiją, o 1947 m. emigravo j Kanadą miškų 
kirtimo darbams. Baigęs sutartį, apsigyveno Montrealyje ir su
kūrė lietuvišką šeimą. Turėjo du vaikus — sūnų Arvydą (žuvo 
eismo nelaimėje) ir dukrelę Vidutę (šiuo metu studijuoja eko
nomiją McGill universitete).

Velionis aktyviai dalyvavo lietuvių organizacijose ir Aušros 
Vartų parapijos komitete. Buvo taurus lietuvis, labai mylėjo 
savo Tėvynę ir visus žmones. Lietuvoje paliko 85 m. senutę 
motiną ir kitus gimines.

Nuliūdusios — duktė VIDA ir 
žmona ALDONA MORKŪNIENĖ

PADĖKA

AfA EMILIJAI VAINIUVIENEI

iškeliavus į amžinybę, dėkoju Tėvams pranciškonams 
už maldas laidotuvių namuose ir šv. Mišias šventovėje. 
Dėkoju karsto nešėjams, visiems, kurie velionę palydėjo 
į kapus, lankė laidotuvių namuose, užprašė šv. Mišias,, 
atsiuntė gėles ir aukojo spaudai mano motinos atminimui.

Nuoširdus ačiū visiems —
duktė Marija Statulevičienė su šeima 
sūnus Antanas Vainius Lietuvoje

PADĖKA

AfA KAZIMIERA BUTKIENĖ,
mūsų mylima motina, mirusi 1981 m. spalio 25 d., 

buvo palaidota spalio 28 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje, Ontario.

Dėkojame visiems, kurie suteikė Jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Dėkojame Tėvams pranciškonams už maldas koplyčioje. 
Nuoširdus ačiū kun. dr. Pr. Gaidai už atnašautas šv. Mišias 
šventovėje bei už palydėjimą ir apeigas kapinėse.

Nuoširdi padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias už 
velionės sielą, gausiai aukojusiems Kanados Lietuvių Fondui, 
taip pat už gėles bei pareikštas užuojautas žodžiu ir per spaudą 
mums toje liūdesio valandoje.

Dėkojame karsto nešėjams ir visiems lankiusiems velionę 
koplyčioje.

Esame dėkingi sol. V. Verikaičiui už giedojimą ir muz. J. 
Govėdui už vargonavimą šv. Mišių metu.

Nuoširdi padėka visoms ponioms už suruoštas vaišes po 
laidotuvių.

Sūnūs, marčios ir vaikaičiai

TAUTOS FONDO ĮGALIOTINIUI
AfA

JUOZUI DEMERECKUI
Winnipege mirus, 

jo žmonai ONUTEI, dukroms — VERUTEI ir 
DANUTEI, giminėms bei artimiesiems liūdesio 
valandoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Mielas Juozai, šios žemės kelionėje mylėjai 
Dievą ir Tėvynę. Svetur gyvendamas savo jėgas 
ir darbą skyrei Lietuvos laisvės kovai. Su viltimi 
laukei laisvės ryto Lietuvos šalelei.

Ilsėkis ramybėje, lietuvių tautos sūnau!
Tautos Fondo atstovybė Kanadoje
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Canabian Sht #1 emeriais ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 I 

Namų telefonas 278-4529

RINKEVICIAI
HAAS HM'fVtf I' S į ONA

★

JfarnttureJBti.
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:

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

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442



Geriau aiškintis, negu muštis jn—
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Žydų turto grobimas

Žinoma, kaikas vogė paliktą 
be priežiūros žydą turtą, kai 
juos išvarė į getą. O ar Ameri
koje nėra vagių? Tačiau dau
gelis žydų, prieš išvarant juos 
j getą, su ašaromis meldė savo 
kaimynus lietuvius ir lenkus, 
kad priimtų pasaugoti jų tur
tą: drabužius, indus, baldus. 
Kaikurie paėmė, kiti bijojo, 
nes vokiečiai Katedros aikš
tėje Vilniuje laikė pakorę ke
lis asmenis už žydų turto pasi
savinimą, kuris priklausąs vo
kiečiams. O kai ir mums reikė
jo bėgti, tai teko viską palik
ti: ir savo, ir paimtą globoti 
žydų turtą. Gal kaikurie išlikę 
gyvi žydai ir susirado šį bei tą.

Niekas išeivijoje nereiškia 
pretenzijų j Lietuvoje paliktą 
žydų nejudomą turtą, kaip na
mus, ligonines, sinagogas ir kt. 
Juos surekvizavo “draugai” 
bolševikai, tad tegul į juos ir 
kreipiasi.

“Karo nusikaltėliai”
Už nacių darbus visą lietu

vių tautą kaltino ir kaltina 
eilė žydų organizacijų: Lietu
vos žydų draugija amerikiečių 
zonoje (Muenchene 1947 m.), 
B’nai B’rith Niujorke skyriaus 
pirm. L. Lichter (1949 m. sau
sis) ir neseniai Association of 
the Lithuanian Jews in Israel, 
kurios pirm. J. Oleiski parašė 
kun. J. Prunskiui piktą laišką 
(žr. “TŽ” 1980.IX.25).

Lietuviškų veiksnių ir orga
nizacijų nuomonė yra tokia, 
kad šiandien nebėra Vakaruo
se gyvų tikrų karo nusikaltė
lių lietuvių. Jų yra Lietuvoje 
ir Izraelyje, tokių kaip Rozaus- 
kas ir Zimanas Lietuvoje, da
bar Izraely Simno žydas Jo
seph Weinstein alias Aba Gef- 
fen kuris, lietuvių išgelbėtas, 
vėliau pasidarė jų įskundėju 
ir “stribu” (žr. jo knygą “Unho
ly Alliance”), Jakob Prener, 
lietuviško Kaniūkų kaimo gy
ventojų egzekutorius (žr. kny
gą “Plamia pod peplom”, au
torė Reizi Korčak, Tel Aviv, 
1977).

Dar yra gyyų sovietinių par
tizanų žydų, kurie, dažnai lie
tuviams padedant, pabėgo iš 
geto Vilniuje ir Kaune, o pas
kui, susidėję su sovietų pa
rašiutininkais, žudė lietuvius 
(žr. D. Levin in “Acta Baltica”, 
XV, psl. 182-83, Eckman ir Šta
ro knygas).

Tikri lietuviai partizanai bu
vo greit vokiečių nuginkluoti. 
Išvijus iš Lietuvos bolševikus, 
jie ir nebebuvo reikalingi. Ta
čiau lietuviai tikėjosi atkurti 
nepriklausomą Lietuvą, todėl 
pradėjo organizuoti savo poli
ciją ir karinius apsaugos da
linius iš Lietuvos kariuome
nės likučių. Vokiečiams tai 
nepatiko ir greit juos per
ėmė savo žinion — jie priva
lėjo vykdyti vokiečių įsakymus.

Panaudojo juos kaikuriose 

vietose ir žydams likviduoti, 
tačiau visur tik vokiečių vado
vybėje ir maždaug per pusę 
lietuvių ir per pusę vokiečių, 
nes nepasitikėjo lietuviais. At
sisaką žydus šaudyti būdavo 
tuoj pat SS dalinio sušaudomi 
ir palaidojami kartu su žydais.

Masinėse žydų kapinėse Pa
neriuose prie Vilniaus buvo 
užkasti ir keliasdešimt lietu
vių policininkų bei kareivių, 
sušaudytų už nepaklusnumą ir 
nusikaltimą drausmei, kai 
nevykdė vokiečių įsakymų. 
Sekdami savo rasistinę po
litiką, vokiečiai įbauginan
čioms egzekucijoms atrinkda
vo sveikiausius ir gražiausius 
mūsų vyrus — augšto ūgio, 
šviesiaplaukius ir mėlynakius. 
Tuo būdu sąmoningai darė 
lietuvių tautai didelį biolo
ginį nuostolį. Nustatyta, kad 
vokiečių koncentracijos sto
vyklose buvo sunaikinta apie 
6000 lietuvių.

Kaip vokiečiai vertė lietu
vius dalyvauti žydų šaudyme, 
labai vaizdžiai yra aprašyta 
viename jau “tarybinės” Lie
tuvos laikais išleistame roma
ne, kurio išėjo net trys laidos: 
J. Avyžius, “Sodybų tuštėjimo 
metas (Vilniuje, 1976 m., 225- 
232 psl.). Faktas, kad vykdyda
mas vokiečių įsakymą, Vil
niaus geto žydų policijos 
dalinys buvo pasiųstas į Aš
meną, kur sušaudė 300 nedar
bingų žydų. Tie žydų polici
ninkai norėjo kiek ilgiau pa
gyventi, todėl šaudė savuosius.

Kas ką turėtų atsiprašyti?
Ar galima buvo laukti, kad 

kariniai lietuvių daliniai būtų 
lieję savo kraują, gindami žy
dus nuo vokiečių, kai 34,000 
lietuvių, sugrūsti į prekinius 
vagonus, buvo išvežti į pražū
tį? Yra faktas, kad birželio 
mėn. deportacijose žydai ak
tyviai dalyvavo. Netiesa, kad 
kolaborantų su bolševikais žy
dų ir lietuvių buvo po lygiai. 
Jau pagal Saugumo dep-to 
1940.VII.7 instrukciją “prieš
valstybinių partijų vadovau
jančio sąstato likvidacijos 
planui pravesti" buvo suda
rytos penkios grupės, kurių 
trims vadovavo žydai (Dembo, 
Finkelšteinas ir Komodaitė) 
ir viso to skyriaus viršinin
kas buvo žydas Todesas. Tad 
iš viso buvo keturi žydai, 
kai lietuvių buvo tik vienas 
(Macevičius) ir gal vienas ru
sas (Krastinas). Tas skyrius 
stropiai pasidarbavo: prieš 
“liaudies seimo” rinkimus vi
same krašte staiga buvo suim
ta apie 2,000 įžymių lietuvių 
iš visų sluogsnių ir tik nedi
delė jų dalis išėjo į laisvę be
veik po metų karui prasidėjus, 
kai daug jų buvo sušaudyta 
Červenėje. Per nepilnus me
tus, iki pirmų didžiųjų išve
žimų, buvo suimta apie 12,000 
lietuvių, kurių didžioji dalis 
taip ir dingo.

Kaip greitai prisitaikė ir ak
tyviai susidėjo Lietuvos žydai 
su didžiausiu mūsų tautos 
prįešu-bolševikais, daug fak
tų, datų ir pavardžių pateikia 
D. Levinas dviejuose savo 
straipsniuose: “The Jews and 
the Election Campaign in Li
thuania, 1940-41” ir “The Jews 
in the Soviet Lithuanian Es
tablishment, 1940-41” (žr. žur
nalą “Soviet Jewish Affairs”, 
1980, vol. 10, no. 1 ir2).

Visagalės komunistų partijos 
miestų ir apskričių vadovybė 
buvo žydų rankose: savo ant
rame straipsny psl. 29 sumini 
D. Levinas per 30 žydiškų pa
vardžių. Tai asmenys, kurie 
buvo pagrindinėse partijos 
pozicijose. Keliasdešimt nau
jų žydų pavardžių, kurie už
ėmė augštas vietas ir talkinin
kavo sovietams 1940-41 m., eng
dami ir žudydami lietuvius, yra 
paskelbęs J. Pr(unskis) straips
nyje “Kolaborantų klausimą 
besvarstant” (žr. “Draugas”, 
1978.VI.23).

Lietuvis M. Gedvilas, kuris 
komunistų partijos centro ko
miteto buvo pastatytas “liau
dies vyriausybės” vidaus rei
kalų ministeriu, savo atsimi
nimuose aiškiai aprašo, kad ne 
jis ir ne Paleckis parinkdavo 
svarbius pareigūnus, kaip ap
skričių viršininkus ir policijos 
vadus, bet partijos centro 
komiteto kadrų skyriaus vir
šininkas, kuriuo buvo Chaimas 
Aiženas (žr. M. Gedvilas, Le
miamas posūkis, Vilnius, 1975 
m., 28-36 psl.).

Turistai Izraeliu
Z. Čėsna skatina lietuvius 

vykti kaip turistus į Izraelio 
valstybę susipažinti. Tai netu
rės pasisekimo dabartinėje 
nuotaikoje, kai kiekvienas, 
ėjęs kokias nors pareigas lie
tuviškose įstaigose vokiečių 
okupacijos metu, gali būti ap
kaltintas kaip “nacių talkinin
kas” ir teisiamas žydų teisė
jų, kurie tokiais atvejais yra 
labai šališki, kaip parodė 
Frank Walus byla Čikagoje. 
Taip elgėsi ir bolševikai, kai 
vėl užėmė Lietuvą 1944 m.: jie 
surinko ir sušaudė net valsčių 
viršaičius ir kaimų seniūnus 
kaip “nacių talkininkus”. Apie 
Walus bylą ir teisėjo Hoffmano 
šališkumą žr. ilgą straipsnį 
“The Washington Post”, 1981. 
V. 10, skyr. “Outlook”.

Lietuviai gelbėjo žydus
“Lietuvių organizacijos, ma

no manymu, — rašo Z. Čėsna, 
— turėtų pravesti apklausą iš
eivių bendruomenėse, išaiš
kinti žydų gelbėtojų pavardes 
bei jų žygdarbių aplinkybes”. 
Lietuvoje buvo išleista visa 
knyga “Ir be ginklo kariai” (Vil
niuje 1967 m.). Ten surašyta ke
li šimtai pavardžių — gelbė
tojų ir išgelbėtųjų. Be to, apie 
tai galima rasti jaudinančių 
žinių kiekvienoje žydiškoje 
memuarų knygoje. Daug faktų 
buvo paskelbta išeivių spau
doje. Naujos medžiagos surin
ko kun. J. Prunskis ir dr. D. Ja
saitis. Dalis jos yra paskelbta.

Tačiau kas iš to: tokie daly
kai kasdienėje žinių tarnybo
je, kaip laikraščiai, radijas 
ir televizija, mėgstami nuty
lėti. Teko matyti du labai gra
žiu laišku savo gelbėtojams: 
tai rašytojo L Mero ir prof. 
Lazersono dukters. Daugelis 
išgelbėtų žydų gražiai atsilie
pia apie savo gelbėtojus, bet 
tai grynai asmeninis dalykas. 
Iki šiol neatsirado nė vienas 
iš tų išgelbėtųjų, kuris būtų 
viešai pasmerkęs savo tautie
čių ar Izraelio vyriausybės ne
teisingą apkaltinimą, metamą 
visai lietuvių tautai. Tautinė 
disciplina ar nejautrumas?

Įdomu, kad daugiau laiškų 
savo gelbėtojams su pasisiū
lymu jiems padėti Vokietijoje 
(kai buvo “dipukai”) yra atėję 
iš Pietų Afrikos. Matyt, ten ne
siekė pikta Izraelio propa
ganda.

Auksinėje gelbėtojų knygo
je Izraelyje esanti įrašyta tik 
viena O. Šimaitė. O kur B. Go- 
tautas, J. Kerpauskas, M. Janu
šauskas, kun. J. Stakauskas ir 
dešimtys kitų, apie kuriuos ži
noma? Beje, būsiąs pasodintas 
Jeruzalėje medis pagerbti žy
dų gelbėtojui kun. B. Paukš
čiui (“Draugas”, 1981. VIII.7).

Reikia paminėti, kad yra Iz
raelyje tokia Lietuvos žydų 

neoficiali komisija, kuri išda- 
vinėja pažymėjimus žydų gel
bėtojams. Gražia lietuviška 
kalba tarp kitko ten rašoma: 
“Mes, žydai, dabartiniai Izra
elio piliečiai, pergyvenę klai
kius okupacijos metus Lietu
voje, aukštai vertiname Jūsų 
pasiaukojimą, kai teikėte pa
galbą persekiojamam žydui, 
statydami mirtinam pavojui 
ne tik savo, bet ir savo artimų
jų gyvybę”. Pasirašo gyd. F. 
Gurvičienė, M. Jelinas (rašyto
jas) ir J. Meras (rašytojas). Te
ko matyti du tokiu pažymėji
mu. Įdomu, kiek tokių pažymė
jimų buvo išduota? Beje, iki 
šiol atsirado tik vienas lietu
vis, kuris viešai pareiškė, 
kad per bolševikmetį jį išgel
bėjęs žydas (“Naujienos”, 
1981.VIII.7). Būdinga, kad tie 
pažymėjimai išduodami pri
vačių asmenų, o ne kokios or
ganizacijos iniciatyva. Lietu
vos žydų Izraelyje dr-jos pirm. 
J. Oleiski (jau miręs) ir dr. Dov 
Levin, abu Lietuvos žydai, da
bar Izraelyje, tik kartoja įpras
tą kaltinimų tiradą. Atrodo, 
kad oficiali Izraelio politika, 
siekianti nežinia kurių tikslų, 
yra tik kaltinti ir smerkti lie
tuvius, jiems kerštauti, suda
rinėti nepamatuotas bylas, 
remiantis sovietiniais “doku7 
mentais”, iš anksto primoky
tais “liudininkais” ir pan. Už
uot jieškoję “žydšaudžių”, ku
rių nedaug tebuvo ir kurie da
bar jau išmirę arba žuvę parti
zanaudami prieš bolševikus, 
tegul apklausinėja lietuvių 
išgelbėtus žydus. Bet tai jiems, 
atrodo, neaktualu.

Kam įdomu, tegul pasiskai
to pačių žydų liudijimus, kaip 
lietuviai gelbėjo žydus, kurie 
pripuolamai buvo pastebėti 
šiuose veikaluose: M. Dwor- 
zecki, Jerušolajim d’Lita in 
Kamf un Umkum (Histoire du 
Ghette de Wilna), išleista Pran
cūzijoj 1948 m., psl. 328-30, 397; 
Ph. Friedman, Their Brothers’ 
Keepers, New York, 1957, psl. 
136-141; H. Kruk, Diary of the 
Vilna Ghetto, New York, 1961, 
psl. 74-75; M. Rolnikaitė, Tu
riu papasakoti, Vilnius, 1963, 
psl. 11-15; P. Štaras, Partiza
ninis judėjimas Lietuvoje, 
Vilnius, 1966, psl. 105-6; L. 
Ran, Jerusalem of Lithuania, 
New York, 1974, vol. Ill, psl. 
470-72, 527, 537; A. Gefen, Un
holy Alliance, New York, 1975 
(daug laidų įvairiomis kalbo
mis), psl. 39-50, 63-66; L. S. Eck
man, The Jewish Resistance, 
New York, 1977, psl. 37-38. Kas 
jieškos, jų ras ir daugiau.

Mums jau atsibodo girtis sa
vo kilnumu. Tegul patys žydai 
surenka tokią medžiagą ir ją 
paskelbia. Būtų storas tomas. 
Kas žino, gal kada ateityje 
jiems ir vėl prisireiks lietu
vių pagalbos, kurios po dabar
tinės piktos propagandos var
gu būtų galima tikėtis.

Ne lietuviai pradėjo tą er
zelynę — jie norėjo viską pa
miršti. Išskyrus nukentėjusių 
asmenų memuarus, išeivių 
spauda ilgai to klausimo nekė
lė. Dabar atsirado daugybė 
straipsnių, bent du romanai — 
kam visa tai reikalinga?! Tik 
gal kai išsikalbėsime, tai ne- 
simušime. O jau ir taip atsi
tinka: vienas lietuvis buvo 
prie savo namų žydų apkultas. 
Su tokiu galimumu turi skai
tytis ir kiti, kurie nesimuša 
į krūtinę ir nesako, kad tai tik 
mūsų vienų kaltė.

Pamiršti kerštingumą
Z. Čėsna siūlo lietuviams 

pamiršti skriaudas ir nekerš
tauti bolševikų kolaboran
tams, kurių yra ir šių dienų 
Lietuvoje, bet labai mažai. 
Jie vėl išbėgs, kaip bėgo 1941 
m. su bolševikais į Rusiją. O 
kodėl žydai tebevykdo “raga
nų medžioklę” ir praėjus 40 
metų? Tegul Z. Čėsna pataria 
jiems pamiršti biblišką posakį 
“akis už akį, dantis už dantį”.

Optomctristas
Dr.R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL 
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Kas paneigia tautų laisvę - pralaimi
Pavergtų tautų suvažiavime lietuvių atstovas prašė afganistaniečius nelaikyti rusais lietuvių, 

priverstų tarnauti sovietinėje kariuomenėje

Pavergtų tautų atstovai, susi
organizavę prieš 38 metus Į an- 
tibolševikinį tautų bloką ABN, 
š. m. lapkričio 7-8 dienomis To
ronte turėjo konferenciją — su
važiavimą. Jame dalyvavo pen
kiolikos tautybių delegatai ir ki
tų tautybių svečiai bei kalbėto
jai. Delegatai buvo iš šių pa
vergtų tautų: afganistaniečių, 
albanų, bulgarų, gudų, kroatų, 
estų, vengrų, latvių, lietuvių, 
lenkų, rumunų, slovakų, srove
nu, ukrainiečių ir vietnamiečių. 
Iš lietuvių dalyvavo septyni as
menys. Oficialų pranešimą pa
darė KLB pirm. J. Kuraitė. Be 
to, buvo minimos pavergtos tau
tos Kaukaze ir kitur.

Slava Stetsko, ABN (Anti- 
bolshevik Block of Nations) 
centrinio komiteto užsienio rei
kalų direktorė, pareiškė: pa
grindinis ABN tikslas — siekti, 
kad kiekviena tauta būtų laisva 
savoje teritorijoje. Minčių vie
nybė ir veiklos ryšys yra pa
vergtų tautų jėga. Bendras prie
šas yra ne vien komunizmas, bet 
ir rusų imperializmas. Rusai ak
tyvistai Rusijoje ir laisvame pa
saulyje nori pakeisti režimą, bet 
nenori pakeisti imperinių rusų 
ribų. Rusai neturi jokių teisių 
kitų tautų teritorijose. Sovieti
niai rusai veda derybas Helsin
kyje, Madride ir kitur, siūlo pa
sauliui taiką, o tautų laisvės idė
jų veikėjus siunčia į kalėjimus 
ir žudo psichiatrinėse ligoninė
se.

Ron Gostick, Pasaulio Anti
komunistinės Lygos Kanados 
skyriaus pirmininkas, pareiškė, 
kad jis negyveno už Geležinės 
Uždangos, bet gerai pažįsta ru
sišką sovietų komunizmą. Jis 
siūlė plačiau supažindinti pa
saulį su komunistų daroma žala 
žmonijai ir jų didėjančiu pavo
jum. Esą reikia išvystyti prieš- 
bolševikinę veiklą ir parodyti 
pasauliui teroristinį gyvenimą 
už Geležinės Uždangos. Mūsų 
tikri draugai yra rusų pavergtos 
tautos. Tikra atominė bomba 
yra Sovietų Sąjungoje pavergti 
žmonės, kurie trokšta laisvės. 
Visa tai turi žinoti laisvas pa
saulis.

Charles Andreanszky, genera
linis ABN sekretorius, priminė, 
kad Vakarų pasaulio valstybės 
atidavė savo kolonijas, padarė 
jas laisvomis tautomis, bet pa
liko užkariautus kraštus rusų 
imperijai ir dar po karo pridėjo 
visą eilę naujų kolonijų. Vaka
rų tautas reikia supažindinti su 
realiu pavergtų kraštų gyveni
mu. Dideliems darbams pinigai 
ateina iš žmonių. Tuos darbus 
reikia vykdyti.

Po Įvadinių kalbų sekė kiek
vienos pavergtos tautybės dele
gatų pranešimai. Visi penkioli
kos tautybių delegatai beveik 
vienodai kalbėjo, kad sovieti
niai rusai buvo sudarę nepuoli
mo bei draugiškumo sutartis, 
jas sulaužė, karine jėga pavergė 
tautas, jų inteligentus bei ak
tyvius žmones ištrėmė į Sibirą 
sunaikinimui, valstybės admi
nistravimą įjungė į rusų imperi
ją. Pavergto krašto valdymas 
yra kontroliuojamas iš Krem
liaus. Į pavergtus kraštus siun
čia rusus gyventojus, kuriems 
teikiamos įvairiausios privilegi
jos. Pavergto krašto žmonės 
siunčiami Į tolimą Rusiją dar
bams arba tremčiai. Sovietinių 
rusų' valdžia nežiūri žmonių rei
kalų, o tik savo klikos išsilaiky
mo. Komunistų įvesta tvarka 
yra svetima pavergto krašto 
žmonėms. Naikinami to krašto 
žmonių papročiai, religija, tau
tinis charakteris. Pavergto kraš
to turtai išvežami į Rusiją. Mo
kami augštesni atlyginimai 

tiems, kurie važiuoja dirbti Į to
limą Rusiją. Visi pavergto kraš
to planai bei jų vykdymas pri
klauso Kremliui. Rusifikacija 
vykdoma visose srityse. Rusai 
tik ima derlių iš pavergtų kraš
tų, bet nežiūri žemės ar van
dens teršimo.

Kiekviena pavergta tauta yra 
nustojusi šimtais tūkstančių ar 
milijonų gyventojų, kurie buvo 
išžudyti lėta mirtimi Sibire, ka
lėjimuose, prievartos darbuose, 
išmarinti badu. Pavergto kraš
to vyrai privalo tarnauti rusų 
kariuomenėje, važiuoti į tolima 
Rusija. Likusius savo kraštuose 
sovietiniai rusai žaloja morališ
kai alkoholiu bei ištvirkusio gy
venimo pavyzdžiais. Visiems 
vra bendra priespauda, perse
kiojimo baimė, skurdas be jo
kios vilties, viešas melas per ko
munistu partija, valdines įstai
gas. iskundinėjimai. šnipinėji
mai. tardymai, valdininkų savi
valiavimas.

Labai įdomų pranešima pa
darė Afganistano kovų dalvvis 
Masood Khalili. Jis supažindino 
su krašto pavergimu ir dabar 
vvkstančiomis laisvės kovomis 
ir pastebėjo, kad Hitleris buvo 
žiaurus, bet jis-viešai .skelbė pa
sauliui savo norus dominuoti 
pasaulį. Sovietiniai rusai esą 
žiauresni ir pavojingiausi im
perialistai. nes jie pavergia ki
tus. skelbdami laisvę, viešai me
luodami. Jie siunčia i pavergtus 
kraštus ne rusus karius, bet ki
tu pavergtų tautų žmones. Vė
liau “TŽ” atstovas paprašė jį, 
kad afganistaniečiai nelaikytų 
lietuviu rusais. Jis atsakė: “Ko
votojai negali žinoti, kokios tau
tos žmogus yra priešo unifor
moje. Jie gali atkreipti dėmėsi 

Antibolševikinių tautų organizacijos ABN konferencijoje Toronte KLB pirm, 
adv. J. KURAITE kalbasi su afganistaniečių atstovu Nuotr. K. Raudžio

BRANGIAI MAMYTEI

Af A 
EMAI RIMKIENEI

mirus, gilią bei nuoširdžią užuojautą reiškiame 
dukrai ELEI JURGUTIENEI, visai jos šeimai ir gi
minėms—

“Sugrįžki jaunyste" šokėjai

BRANGIAI MOTINAI

AfA
PAULINAI MACKEVIČIENEI

mirus, dukrą ELENĄ ŠVIEŽIKIENĘ su šeima nuo
širdžiai užjaučiame —

KLB Sudburio apylinkės
valdybos nariai

tik tada, kai su juo galės kalbė
tis. Laisvės kovotojai jau tai ži
no ir vykdo”.

Sekančią dieną afganistanie
čiai parodė du filmus. Vienam 
— laisvų afganistaniečių gyve
nimas, santykiai su rusais, pa
sirašymas savitarpio pagalbos 
akto, pavergimas ir laisvės ko
vos, antram — panaudojimas 
cheminių medžiagų, mėtomų iš 
lėktuvų ant laisvės kovotojų. 
Buvo filmuoti žmonės, kurie nu
kentėjo nuo tų cheminiQ me
džiagų.

Abu afganistaniečiai buvo 
nuoširdžiausiai pagerbti visų su
sirinkusių (apie 300).

Britų parlamento narys kon
servatorius J. A. Wilkinson ap
žvelgė Sovietų Sąjungos kaimy
nų ir Atlanto Sąjungos narių 
pajėgas bei politinį nusistaty
mą, pastebėjo, kad Sovietų Są
junga stengiasi kontroliuoti Va
karų gaunamą naftą iš Arabi
jos. Jis papeikė Vakaruose ren
giamas demonstracijas prieš 
atominius ginklus, kurios yra 
sovietų propagandistų inspiruo
tos.

Dr. Anatoly Bedryi kvietė vi
sus vieningai jungtis į laisvės 
kovas prieš rytų imperializmą. 
Jis tvirtino, kad sovietų valdžia 
kovoja tik už rusiškumą. Vaka
rai neturi gelbėti sovietinio ko
munizmo savo skolinamąja pre
kyba. Rusai kontroliuoja visą 
gyvenimą savo kolonijose. Va
karų prekybininkai nekreipia 
dėmesio į sovietų vergiją ir ją 
didina savo turtais — prekyba. 
Hitleris pralaimėjo karą, nes 
paneigė tautoms laisvę. Sovie
tiniai rusai taipgi paneigia tau
tų laisvę, tad ir jų likimas bus 
toks pats. Kor.
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® PAVERGTOJE TEVffltJE O LIETUVIAI PASAULYJE
PANEVĖŽIO CENTRAS

Panevėžio centre buvo sutvarkyta 
ilgus metus telkšojusios senosios 
Nevėžio vagos žemutinė dalis. Tą sen
vagę dabar juosia dailūs takai, 
kuriuos jungia du grakštūs tilteliai. 

■ Lankytojų laukia kaikur pasodinti 
medžiai, įtaisyti suolai, granitu 
nudailinti laiptai, dekoratyvinės 
sienelės, saviti šviestuvai. Prie vir
šutinės Nevėžio senvagės bus įrengtos 
apžvalgos aikštelės, pastatytos šešios 
dekoratyvinės skulptūros. Tada 
senasis miesto centras taps jaukia 
panevėžiečių pasivaikščiojimų vieta.

LIETUVOS GYVENTOJAI
Petras Adlys “Gimtojo Krašto” 

spalio 22 d. laidoje prašneko apie 
tautinę Lietuvos gyventojų sudėtį 
1959-1979 m. Pradžioje jis primena II 
D. karo atneštus nuostolius. Esą 
700.000 žmonių sunaikino vokiečiai. 
Prie šios sumos autorius prideda dar 
150.000 žmonių, iš Lietuvos išvykusių 
dėl įvairių priežasčių. Prasitaria, kad 
pokario metais iš Klaipėdos ir Vil
niaus kraštų išsikėlė nemažai vo
kiečių ir lenjtų, bet visiškai nutyli 
masinius lietuvių trėmimus į Sibiru. 
1979 m. surašyme Lietuva turėjo 
3.391.500 gyventojų. Juos sudarė: 
2.712.200 lietuvių (80% visų gyven
tojų), 303.500 rusų (8,9%), 247.000 
lenkų (7,3%),’ 57.600 gudų (1.7%), 
14.700 ukrainiečių (0.4%), 24.500 kitų 
tautybių (0,8%). Bendras lietuvių 
skaičius Sovietų Sąjungos statistikoje 
pasiekė 2.851.000. Jų 5%> gyveno už 
Lietuvos ribų — Rusijoje, Latvijoje, 
Kazachstane, Ukrainoje ir Gudijoje. 
Remiantis šios 1979 m. statistikos 
duomenimis, už Lietuvos ribų gyveno 
138.800 lietuvių. Pačios Lietuvos 
ribose 1959 m. lietuviai sudarė 79,3% 
gyventojų, rusai — 8,5%, lenkai — 
8,5%. gudai — 1,1%. 1970 m. lietuvių 
buvo 80,1%, rusų — 8,6%, lenkų 7,7%, 
gudų — 1,5%. Paskutinioji 1979 m. 
statistika liudija nežymų lietuvių 
sumažėjimą iki 80%, rusų padidėjimą 
iki 8.9%, lenkų kritimą iki 7,3%, gudų 
iškilimą iki 1,7%. P. Audlys 
džiaugiasi, kad 1959-79 m. laikotar
pyje . lietuvių skaičius Vilniuje 
pagausėjo nuo 34 iki 47 nuošimčių, 
Klaipėdoje — nuo 55 iki 62 nuošimčių. 
Kituose pagrindiniuose miestuose — 
Kaune, Panevėžyje ir Ukmergėje 
lietuviai turi absoliučią gyventojų 
daugumą, prašokančią 85%. Kaimuose 
lietuviams tenka 86% gyventojų, len
kams — 9.5%, kitoms tautybėms — 
4,5%. 1979 m. surašyme 96,9%/ gyven
tojų savo gimtąją kalba laikė lietuvių 
kalbą, 3,1% — kitas kalbas. Antrąja 
gerai mokama kalba tame surašyme 
48% Lietuvos gyventojų nurodė rusų 
kalbą. Bendrojo lavinimo mokyklose 
lietuvių kalba mokosi 85% 
moksleivių. Daugiau kaip keturi 
penktadaliai mokslo darbuotojų iš 
bendro 14.006 skaičiaus yra lietuviai.

DAUGIABUČIAI NAMAI
Vilniškė “Tiesa” pakvietė skaityto

jus pasisakyti apie daugiabučių pas
tatų gerąsias ir blogąsias puses. 
Spalio 29 d. laidoje buvo paskelbtas 
pasisakymas “Kontrastai po vienu 
stogu", gautas iš Kapsuko (Marijam
polės) Vilniaus' gatvės devintojo na
mo komendatės Klavos Šubkinos. 
Apžvelgusi gerai sutvarkytus ir pri
žiūrimus butus, ji pažeria aštrių prie
kaištų kaikuriėms gyventojams: “J 
komunalinį butą jie žiūri kaip į be
vertį daiktą, su kuriuo galima elg
tis kaip nori. Nors butų nuomos su
tartyje aiškiai nusakytos nuominin
kų pareigos, daugelis į jas numoja 
ranka. Tad ir rūdija be laiko nepri
žiūrimi santechniniai įrengimai, 
vamzdynai, pūva nedažomos palangės, 
genda netinkamai mazgojamos vo
nios. Paskui, priėjus liepto galą, 
šaukiam: kur žiūri butų valdyba? 
Reikia remonto, naujų įrengimų — 
kas už tai mokės? Kaltininkas pur
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Grupę lydi savininkai
•Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
•Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, 
automobilius bei kitus pageidaujamus daiktus.

• Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus 
giminėms Lietuvoje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772 
MONTREAL tel.(514) 669-8834 TELEX 06-986766 TOR 
CHICAGO tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Kartu su Čikagos lietuviais organizuojama smagi poilsio 
savaitė

saulėtoje MEKSIKOJE
1982 sausio 23 — sausio 30
Kelionės ir viešbučio kaina - tik $599.00 ' 
Smulkesnių žinių skubiai teiraukitės Simon's Travel kelionių 
biure. Grupės vadovai — biuro savininkai.

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.
Nemokama gyvybės ir osm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas.

tosi: girdi, įrodyk, kad aš kaltas. Dar 
blogesni reikalai už buto slenksčio. 
Žiūrėk, butų valdyba naujai išdažė 
laiptinės sienas, o po dienos kitos 
jau subraižytos, ištepliotos. Kam taip 
lengvabūdiškai pakilo ranka? Pri
mink tėvams, kad reikia auklėti vai
kus, stoja piestu: girdi, argi tavo ga
dina? Keistas požiūris! Labai didelį 
nerimą kelia rūsiai. Vieni įsiren
gia juose dirbtuves, savotiškus ga
ražus, kur laiko mopedus, motorinius 
dviračius, benziną, tepalus. įsuka ir 
palieka degti 100 ar 200 vatų lampu- 
tes —juk mokestis ne iš jų kišenės ... 
Kiti rūsiai primena seniai apleistus 
sąvartynuš, iš kurių šlamštui išga
benti reikia net traktoriaus. Prieš
gaisrinės apsaugos darbuotojams 
verta tuo pasidomėti. iManau, su to
kiais įpročiais jokiu būdu negali
ma taikstytis ...” Pasak K. Šubki
nos. gamybinė butų valdyba bando 
organizuoti patikrinimus, surašo 
aktus, sugėdina nevalyvus gyvento
jus, bet jai vis dar trūksta sistemin
gumo, pačių gyventojų pasitelkimo.

DU NAUJI PAMINKLAI
Respublikinė monumentaliosios 

dailės taryba patvirtino skulptorių 
J. Kalinausko ir A. Zokaičio pamink
lą Maskvai tarnavusiems lietuviams 
partizanams ir pogrindininkams. Tą 
paminklą sudarys šešių metrų augš- 
čio daugiafigūrinė kompozicija, at
lieta iš bronzos. Vieta paminklui 
numatyta Vilniuje, Komjaunimo 
gatvės aikštelėje. Patvirtintas ir 
skulptoriaus prof. B. Vyšniausko 
sukurtas kalbininko Kazimiero Bū
gos biustas jo gimtajam Dusetų 
miesteliui.

SOVIETINĖSE DIENOSE
Beveik dvi savaites trukusios So

vietų Sąjungos dienos lapkričio pra
džioje buvo surengtos Danijoje. Šiuo 
propagandiniu renginiu pasirūpino 
Sovietų Sąjungos ir Danijos bičiu
liai. Duoklę Maskvai tose dienose 
teko atiduoti okupuotos Lietuvos 
atstovams. Jos delegacijai vadova
vo kultūros “ministeris” J. Bielinis. 
Olborgo mieste buvo atidaryta so- 
vietinamos Lietuvos paroda, apiman
ti grafiką, dailę, liaudies kūrybą, 
nuotraukas “Lietuva-81”. Buvo ro
domos kultūrinį lietuvių tautos pa
likimą atskleidžiančios spalvotos 
skaidrės. Neužmiršti ir Lietuvos 
įsipareigojimai, vykdant sovietų 
kompartijos XXVI suvažiavimo nu
tarimus. Parodą atidarė Maskvą gar
binančių Danijos Jbičiulių- sekr. A. 
Pedersenas. Kopenhagoje, Odensės, 
Olborgo, Orhuso bei kituose Dani
jos miestuose koncertavo Kauno po
litechnikos instituto dainų ir šokių 
ansamblis'“Nemunas”.

KRAŠTOTYROS MUZĖJUS
Restauruotoje Biržų pilyje įsikurs 

kraštotyros muzėjus ir viešoji biblio
teka. Šiuo metu pagal vyr. architekto 
E. Purlio projektą jau atnaujinti pi
lies mūro skliautai. Jiems panaudo
tos specialios plytos, pagamintos iš 
kruopščiai apdirbto molio. Baigiami 
ir gelžbetoninių skliautų atnaujini
mo darbai. Išsamius archeologinius 
kasinėjimus atliko vyresniosios kar
tos archeologas K. Mekas, architek
tūrinius jieškojimus — architektai 
E. Purlys, A. Umbrasas, A. Urbstas. 
Atnaujinimo darbus palengvino Bir
žuose atidaryta speciali dirbtuvė — 
Lietuvos paminklų atnaujinimo tres
to skyrius. Jo pagrindiniai darbuo
tojai — darbų vykdytojas Aleksas 
Frankas, brigadininkas Steponas 
Čebatoriūnas, mūrininkai Stasys 
šamas, Petras Aukštinis ir Algis 
Laumė. .Pilies atnaujinimo darbams 
jau išleista daugiau kaip pusė mi
lijono rublių. Teigiama, kad Biržų 
pilis atgaus pirmykštį savo vaizdą.

V. Kst.

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTUI LIETUVĄ 

GIMINĖM!!!

— SAUSIO 4

Abiturentų sutiktuvėse Hamiltone. Iš kairės pirmoje eilėje: L. Raguckaitė, R. Pleinytė, R. Morkūnaitė, D. Liškauskaitė, 
A. Gedrimaitė, K. Aušrotaitė; antroje eilėje: A. Venclovas, T. Stanaitis, A. Lukavičius. E. Labuckas Nūotr. J. Miltenio

S HAMILTON"7
NAUJA PARAPIJOS CHORO VAL

DYBA pasiskirstė pareigomis: B. 
Grajauskas — seniūnas, S. Kanopie- 
nė — sekretorė, Stella Gamus — iž
dininkė, J. Krištolaitis -— seniūno pa
dėjėjas, Zubas — ūkvedys bei gaidų 
tvarkytojas. Dirigentei Darijai P. pa
siūlius, nutarta surengti choro kon
certą, pakviečiant bent vieną solistą, 
kuris Hamiltone dar nėra koncerta
vęs.

Pradžioje sezono choras paprastai 
suruošia susiartinimo vakarą, kuris 
numatytas netolimoje ateityje. Kle
bonas prel. J. Tadarauskas, choro 
globėjas, pažadėjo išlaidų dalį pa
dengti. Choro valdyba už tai dėkoja 
klebonui. Taip pat — už $100 auką 
gaidoms atnaujinti.

Naujoji valdyba dėkoja buvusiai 
valdybai, ypač jos seniūnui A. Tu- 
maičiui, taip nuoširdžiai tvarkiusiam 
choro reikalus net dvi kadencijas.

Choro repetiųijos — ketvirtadie
niais, 7.30 v.v. Labai laukiam naujų 
choristų. ■

Dėl susidariusių aplinkybių laiki
nai iš choro yra pasitraukę ilgame
čiai choristai: p!p. Stukas, Mileris, 
Stukienė, Andriukaitienė, Jankaus
kienė, Antanaitienė, Parėštienė. Ma
nome, kad pailsėję • bei sustiprėję, 
vėl grįš j choristų šeimą.

Po ilgos pertraukos sopranai p. 
Laugalienė ir p. Kalvaitienė vėl įsi
jungė į choristų eiles.

Hamiltono šauliai pakvietė parapi
jos chorą atlikti koncertinę progra
mą lapkričio 28 d. Lietuvos kariuo
menės šventėje. Choristas

KLB HAMILTONO APYLINKES 
VALDYBA kviečia visus Hamiltono 
ir apylinkių lietuvius ruoštis daly
vauti Naujų Metų sutikime gruodžio 
31 d. Jaunimo Centro salėje. Šiais 
metais, daugeliui žmonių pageidau
jant, bus dvi rūšys įėjimo' biiletų. 
Pirmoji kaina asmeniui — 24 dole
riai (į bilieto kainą įeina šilta vaka
rienė ir vėliau šalti užkandžiai bei 
šampanas). Antroji kaina asmeniui 
asmeniui — 14 dolerių (įeina šalti 
užkandžiai ir šampanas). N. Metų 
sutikimo vakarienė numatyta 7.00 v. 
v., o su antrais bilietais šokių pra
džia bus po šiltos vakarienės — 9.00 
v.v. Bilietus į N. Metų sutikimą bus 
galima įsigyti gruodžio pradžioje sek
madieniais po pamaldų Jaunimo 
Centre.

KLB HAMILTONO APYLINKES 
VALDYBA paskyrė auką naujajai 
miesto bibliotekai, kur aukotojų len
toje įrašyta “Hamilton Lithuanian 
Community”. Valdyba primena, kad 
biblioteka turi lietuviškų knygų sky
rių ir ragina visus pasinaudoti tomis 
knygomis. Aušra

DAIL. RAIMONDO RICKEVI
ČIAUS PAVEIKSLŲ PARODA ati
daroma lapkričio 26, ketvirtadienį, 
7.30 v.v. “Studio 3 Fine Art Galle
ry” (58 King St. E.) Ji veiks dvi sa
vaites. Paveikslų tema — “Exo
dus”. Juose vaizduojamas žydų gyve
nimas Europoje 1935-1945 m. laiko
tarpyje.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

KLEBONAS PREL. J. TADARAUS
KAS sušaukė Hamiltono lietuvių su
sirinkimą Jaunimo Centro pertvar
kymo reikalu. Atsilankė apie 150, 
pirmininkavo J. Pleinys.

Architektas Švedas padarė prane
šimą ir turėjo paruošęs projekto 
modelį, kas jo manymu pradžioje 
reikėtų daryti, kad salė būtų pato
gesnė ir patrauklesnė. Po įvairių dis
kusijų balsuota, ar salę reikia re
montuoti. 128 asmenys pasisakė, kad 
reikia, nors tai kainuos apie $90.000 
ir užtruks apie 10 savaičių. '

Paruošiamiesiems darbams vykdy
ti išrinktas 7 asmenų komitetas: L. 
Kybartienė, dr. V. Kvedaras, V. Sa
kas, J. Stanaitis, Z. Stanaitis, A. 
Stanevičius, L. Ulbinas. Jų svarbiau
si darbai: nustatyti galutinio remon
to planą, gauti tam atitinkamus lei
dimus ir sutelkti užtektinai lėšų.

J. K.
“AUKURO” TEATRAS su rašyto

jos Birutės Pūkelevičiūtės parašyta 
komedija “Antroji Salomėja painia
vose” laimėjo pirmą vietą teatrų fes
tivalyje Čikagoje ir minėtą veika
lą vėliau vaidino įvairiose lietuvių 
gyvenvietėse: Niujorke, Hartforde, 
Bostone, Montrealyję. Š.m. gruodžio 
13 d. “Aukuras” ruošiasi vaidinti šią 
premijuotą komediją Anapilio salė
je. Niujorke “Aukurui” talkino akto
rius V. Žukauskas, Montrealyje — 
Vyt. Sabalys, buvęs mėgėjų teatro 
narys. K.

ANGLŲ KILMES ŽURNALISTAS 
jieško. kambario arba mažo buto ne
toli “Spectator”. Pasiūlymus rašyki
te: B. Harper, P.O. Box 2116, Orillia, 
Ont. L3V 1T9.

Welland, Ontario
KLB WELLANDO APYLINKĖS 

VALDYBA šaukia visuotinį apylin
kės tautiečių susirinkimą 1981 m. 
gruodžio 6, sekmadienį, tuojau po 
lietuvių pamaldų, 1 v.p.p., vengrų 
parapijos salėje, Keliems gatvėje, 
Wellande. Svarbiausi susirinkimo 
■klausimai — valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai, naujos val
dybos rinkimai. Dalyvaukime visi, 
nes gausus susirinkimas yra bend
ruomenės gyvastingumo bei organi
zuotumo pažymys, o išrinktiesiems 
— moralinė parama, pasitikėjimo 
išreiškimas. Parodykime savo parei
gingumą tautai ir pavergtai tėvynei 
Lietuvai. J. Paužuolis

Sault Ste. Marie, Ont.
ŠIAIS METAIS mokyklą lanko 15 

mokinių. Mokyklos vedėjas Jurgis 
Skardis moko lietuviškai kalbančius, 
o mokytoja D. Poderienė moko tuos, 
kurie lietuviškai kalbėti nemoka. 
Būtų gera, kad visi tėvai pasinaudotų 
veikiančia mokykla ir atvestų savo 
vaikus, nes kaikurios šeimos 
nepasinaudoja esama galimybe. Ką 
vaikas išmoks, vėliau bus dėkingas 
tėvams. Niekas nedėkoja už ap
sileidimą. V. M.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 15%
term, depoz. 1 m. 17J/2% 
term, depoz. 3 m. 13% 
reg. pensijų fondo 16% 
90 dienų depozitus 17’Z>% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 21% 
asmenines paskolas 23%

London, Ontario
LONDONO APYLINKES LIETU

VIŲ, aukojusių Tautos Fondui nuo 
1981 m. sausio 2 d. iki 1981 m. spa
lio 10 d., sąrašas. $100: J. Valaitienė, 
R.R. 4. Mt. Brydges, Ont., Jonas But
kus, 613 Wellington, London, Ont.; 
$50: Pranas Kaziukonis; $30: Bronius 

'Misius; $25: Onos Vaitkūnaitės atmi
nimui — Edmundas Cicėnas, Romas 
Mitalas, *M. P. Genčiai, Bronius Ke- 
buris, L. Eimantas ir And. Petrašiū- 
nas; $20: A. Ratkevičius, P. Radze
vičius, Alg. Dragūnevičius, Ig. Ra
monas, St. Stanevičius, Juozas Kikli
kas, Ant. Jonynas, Adomas Kalnėnas; 
$15: Ona Girnienė;-$10: Leonas Nar
kevičius, Simas Žulpa, K. Kudukis, 
P. Vaitekūnas, Jonas Cegys, A. Šil
bajoris, Vac. Vaitkus, Petras Jokšas, 
Edv. Daniliūnas, Kv. Ratavičius, 
Marle Amelotte, Jonas Jakaitis, Vih- 
cas Kuzma; $5: Jonas Brazlauskas, B. 
Tumosaitė, St. Navickas, A. Šiaučiū
nas, L Epneris, B. Keburis, Ona Pap
lauskienė, M. Chainauskas; $6: Ig. 
Rastonnis; $4: Leonas Pocius.

Iš viso1 surinkta $810. Visiems au
kotojams reiškiama giliausia padėka. 
Visi surinkti pinigai perduoti Tautos 
Fondo atstovybei Kanadoje.

TF įgaliotinis Londone

“PAŠVAISTĖS” CHORAS, giedojęs 
pamaldose KLB tarybos suvažiavi
mo metu Londone, džiaugiasi jam 
skirtu dėmesiu “TŽ” 45 ir 46 nr. Cho
rui malonu džiaugtis “įspūdingo ir 
gražiabalsio giedojimo lietuviškai 
ir lotyniškai” A. R. įvertinimu suva
žiavimo reportaže. Patikslintina, 
kad nors Londono choras “Pašvais
tė” labai dažnai gieda lietuvių ka
talikų šventovėje pamaldų metu, 
“Pašvaistė” nėra, kaip paminėta, 
“parapijos choras”. Hamiltono skil
tyje (46 nr.) suvažiavime dalyvavęs 
hamiltonietis K. M., rūpindamasis 
klausimu, kodėl AV par. choristų 
skaičius mažėja, kai “kitų parapijų 
chorai yra gana gausūs ir tvirtai lai
kosi”, pavyzdžiu nurodo “kad ir ne- 
perdidžiausią Londono lietuvių pa
rapiją su 35 narių choru”. Čia pa
minėtina, kad “Pašvaistę” sudaro tik 
22 choristai ir dirigentė Rita Vi- 
lienė.

Choristų mažėjimo priežastys pa
našios, kaip ir bendruomeninėje 
veikloje besireiškiančių dažnai pa
stebimoje disharmonijoje, bendro 
susiderinimo trūkume, nežiūrint ki
tokių įsipareigojimų.

Londono “Koresp.” veiklos apra
šyme (45 nr.) minima, kad “Pašvais
tės” choras yra “akompanuojamas 
Audriaus Petrašiūno”. Šiam muži
ką studijuojančiam jaunam talen
tui choras dėkingas už retkartinį 
bendradarbiavimą, tačiau “Pašvais
tei” vadovauja ir jai akompanuoja 
Rita Vilienė. Sudburio šaulių kvies
tas, “Pašvaistės” choras lapkričio 
21-22 d. d. atliko meninę programą 
ir giedojo pamaldose, minint Lie
tuvos kariuomenės metines. Kelio
nės išlaidos pasidalintos tarp cho
ro ir kvietusių šeimininkų. K.

Delhi, Ontario
A, a. PETRONĖLĖ! LAURECKIE- 

NEI, mirus, vietos lietuviai-drau- 
gai savo aukas skyrė Kanados Lietu
vių Fondui: $20 — J. Strodomskis; 
$10 — P. Z. Augaičiai, Br. Čeika, M. 
Grincevičius, B. J. Lukšiai, J. Ma
čiulis, V. Miceika, P. Pargauskas, 
P. Pekarskienė, K. Ratavičius, E. 
Vindašienė. K.L.F.

Sudbury, Ontario
A. A. PAULINA MACKEVIČIENĖ, 

80 m., po ilgos ir sunkios ligos, ap
rūpinta šventais sakramentais mirė 
General ligoninėje. Paliko liūdinčią 
dukterį Eleną Šviežikienę su šeima, 
sūnų Joną ir antrą dukterį Linutę 
Anglijoje. Velionė buvo gimusi Šven
čionėliuose, labai gero būdo, re
liginga. Laidotuvėse ir koplyčioje 
dalyvavo .daug žmonių ir užprašė 
daug Mišių. Laidotuvių apeigas at
liko kun. Ant. Sabas. Palaidota Sud
burio katalikų kapinėse.

A. A. VIOLETA SKRIPKIENĖ, 54 
m., aprūpinta šv. sakramentais, stai
ga mirė General ligoninėje. Palai
dota Park Lane kapinėse.

PAKRIKŠTYTA Gaye A. Šviežikas. 
Kūmai buvo V. E. Kručai.

KALĖDINIS PARENGIMAS. Me
tinis tradicinis Sudburio lietuvių 
kat. misijos parengimas bus gruodžio 
13, sekmadienį, Christ the King 
parapijos didžiojoj salėj. Įėjimas — 
laisva auka. Kun. Ant. Sabas visus — 
senimą ir jaunimą pavaišins 
nemokamai vaisių sultimis ir kavute 
su lengvais užkandžiais. Mūsų 
jaunimas paruoš turtingą ir gražią 
programą. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. Ta proga apsilankys ir 
Kalėdų senelis su dovanomis. Pra
džia — 2 v.p.p.K.A.S.

JA Valstybės
ATSIMAINYMO PARAPIJA Mas- 

pethe, N. Y., vadovaujama klebono 
kun. Prano Bulovo, pasipuošė gražiu 
mediniu 26 pėdų augščio kryžiumi, 
kuriuo pagerbiami už tikėjimo ir 
tėvynės laisvę žuvusieji lietuviai. 
Kryžiaus pagaminimu pasirūpino 
Lietuvos vyčių 110-tos kuopos nariai, 
vadovaujami pirm. Jono Adomėno. 
Pasak klebono kun. P. Bulovo, prie 
šventovės iškilęs lietuviškas kryžius 
padės užtikrinti šios parapijos 
lietuviškumą. Kryžių rugsėjo 27 d. 
pašventino Brooklyno vysk. F. Mugav- 
ero. Prie naujojo kryžiaus Lietuvos 
vyčių kuopa žada kasmet rengti sibi- 
rinių trėmimų minėjimą.

ILINOJAUS GUBERNATORIUS J. 
THOMPSONAS čikagietę sociologijos 
prof. dr. Reginą Kulienę buvo pasiūlęs 
atstove į Baltųjų Rūmų rengiamą kon
ferenciją senimo reikalams. Dabar ji 
gavo oficialų pranešimą iš Baltųjų 
Rūmų, kad jos kandidatūra yra patvir
tinta ir kad jai suteikiamos oficialos 
atstovės teisės. Oficialia atstove taipgi 
yra patvirtinta ir Vašingtone 
gyvenanti Galina Sužiedėlienė. Tad 
minėtoje Baltųjų Rūmų konferen
cijoje dalyvaus dvi lietuvės.

JAV LB VISUOMENINIŲ REI
KALŲ TARYBA, vadovaujama Al
gimanto Gečio, jau devintus metus iš 
eilės išleido žmogaus teisių 
pažeidimus sovietų okupuotoj 
Lietuvoj atskleidžiančią dr. T. Re- 
meikio redaguotą knygą “The Viola
tions of Human Rights in Soviet Oc
cupied Lithuania, a report for 1979- 
80”. Šis tradicinis leidinys, apimantis 
naujausius faktus, plačiai yra 
paskleidžiamas Vasario 16 proga. Jį 
spausdino “Draugo” spaustuvė. 
Knyga, turinti 264 psl., su persiun
timu kainuoja: minkštais viršeliais — 
$9.25, kietais — $10.50. Gaunama 
“Draugo" adninistracijoje.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZĖJUS Čikagoje gavo valdžios lėšų 
suorganizuoti dvejų metų projektą 
jaunimui “Lietuviškas lobis — 
jaunimo žvilgsnis”. Per tris mėnesius 
reikia paruošti projekto planus, 
apimančius įvairius kursus bei ren
ginius, kurie skatintų lietuvių kul
tūros pažinimą bei jos svarbą 15-21 
metų amžiaus jaunimo gretose. Val- 

• džios fondui patvirtinus tą projektą, 
būtų galima gauti lėšų ir stambiam 
kultūriniam leidiniui lietuvių bei 
anglų kalbomis. Projekto vadovu 
muzėjus yra pakvietęs kun. Antaną 
Saulaitį, SJ. Leidinį turėtų paruošti ir 
redaguoti pats jaunimas, kuriam tal
kintų patarėjai — dr. Rimvydas Šil
bajoris, Kostas Ostrauskas, Elena 
Bradūnaitė, Adade Wheeler, prof. Vic
tor Green, kun. K. Pugevičitis, kun. W. 
Valkavičius ir kt.

Brazilija
PAVASARIO ŠVENTŲ Sao Paulo 

lietuviai spalio 18 d. atšventė 
“Lituanikos" stovyklavietėje. Šventė 
buvo pradėta Šv. Kazimiero parapijos 
klebono kun. Pr. Gavėno, SDB, at
našautomis lietuviškomis Mišiomis, 
giedant visiems dalyviams. Po 
pamaldų buvo pasodinti medeliai, 
kurie ateityje taps pavasario sodu. 
Šventė užbaigta bendromis vaišėmis. 
Gegužinės pobūdžio išvykoje dalyvavo 
apie 200 lietuvių, atvykusių dviem au
tobusais ir nuosavais automobiliais.

Argentina
“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL

SAS”, laidžiamas Buenos Aires, pa
skelbė rąšinių konkursą jaunimui, 
premijoms paskirdamas penkis mi
lijonus argentinietiškų pezų. Straips
nių temos turi liesti kultūrinę Argen
tinos lietuvių veiklą. Pirmoji trijų 
milijonų pezų premiją teks 
geriausiam rašiniui lietuvių kalba, 
antroji milijono pezų premija — is
paniškam rašiniui - ta pačia tema. 
Trečią milijono pezų premiją gaus is
paniškai parašyto rašinio autorius, 
gvildenantis Argentinos lietuvių 
jaunimo veiklą. Rašinių šiam konkur
sui bus laukiama iki 1982 m. vasario 28 
d. Premijos laimėtojams bus įteiktos 
Išeivių Dienos minėjime sekančią 
vasarą.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RAS, jungiantis Buenos Aires 
lietuvius, spalio 11 d. paminėjo savo 
veiklos 55 metų sukaktį. Koncertinę 
programą atliko vaikučių choras, va
dovaujamas H. Castro, mažieji solistai 
dainininkai bei instrumentalistai. 
Sukakties proga AL Centras susilau
kė gausių sveikintojų. Minėjimą tau
tiniais šokiais užsklendė “Inkaro” 
ansamblis. Programos atlikėjams ir 
visiems dalyviams padėkojo AL Cent
ro pirm. J. Mičiūdas.

PAVASARIO SUTIKTUVĖS Argen
tinos Lietuvių Centre įvyko spalio 20 
d., sutelkusios nemažą būrį jaunimo 
ir senimo. Dalyviams buvo surengti 
bendri pietūs. Vertintojų komisija 
pavasario karalaite išrinko Eveliną 
Prokopovich-Račelytę, I princese — 
Zuzaną Juknaitę, II princese — Klau
diją Paulavičiūtę, simpatiškiausia 
mergaite — Margaritą Lombardi.

PLB VALDYBA PAKVIETĖ du 
Argentinos lietuvių dainininkus — 
mezzo-sopraną Zuzaną Valadkaitę- 
Lopez ir bosą-bariloną Antaną Slan- 
čiauską koncertams į JAV. Ten 
lietuvių kolonijose ir turbūt Kanadoje 
tie koncertai įvyks 1982 m. vasario 
mėnesį.

Australija
PLB VALDYBOS PASKELBTAME 

KONKURSE naujiems spaudos pre
numeratoriams telkti pirmą $500 pre
miją, kaip jau esame rašę, laimėjo 
Birutė Prašmutaitė, antrą $250 — 
Algis Karazija. Iš viso šiame konkurse 
buvo rasti 82 nauji prenumeratoriai 
šiems laikraščiams bei žurnalams: 

“Mūsų Pastogei“ — 21, “Tėviškės 
Aidams” — 21, “Pasaulio Lietuviui”— 
12, “Moteriai” — 11, “Tėviškės 
Žiburiams’1 — 8, “Skautų Aidui” — 4, 
“Laisvajai Lietuvai” — 1. Abu Aust
ralijos lietuvių savaitraščiai, kaip 
gavusieji vienodą naujų prenumera
torių skaičių, pasidalijo $250 premi
ją. Įdomu, kad šio konkurso.dėka net 
40 naujų prenumeratorių teko JAV 
ir Kanados lietuvių spaudai. Premijas 
paskyrė čikagietis kun. dr. J. 
Prunskis.

KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS, 
svečias iš JAV, prieš Velykas aplan
kys Australijos lietuvius. Jis ves Ga
vėnios rekolekcijas, padarys 
pranešimus apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje. Kadangi kun. K. 
Pugevičius yra Lietuvių Informaci
jos Centro vadovas, planuojama suor
ganizuoti jo susitikimus su Austra
lijos radijo, televizijos ir spaudos 
atstovais.

Britanija
A. a. VIKTORIJA ZMIRSKIENĖ, 

sulaukusi 98 metų amžiaus, mirė 
Croydone prie Londono. Britanijon ji 
buvo atvykusi dar prieš I D. karą. 
“Europos Lietuvis” trumpame pra
nešime ją laiko seniausia lietuve 
Britanijoje. Palaidota lapkričio 9 d.

DAIL. GENOVAITEI GRIGARE- 
VIČIŪTEI-JOHNSTONIENEI, gyve
nančiai Leamingtone prie Koventrio, 
padaryta operacija. Ligonė sveiksta 
ir ruošiasi grįžti namo.

Italija
VALSTYBINĖS TELEVIZIJOS ant

rasis kanalas vakarines rugsėjo 30 d. 
žinias papildė penkių minučių repor
tažu iš Vilniaus ir Kauno, kurį, grįž
damas Italijon, buvo paruošęs italų 
televizijos korespondentas Maskvo
je Jas Gowronski. Vilniuje jįs buvo 
nufilmavęs gražiąsias šventoves, 
kurių dabar tik 11 palikta kulto 
reikalams. Komentaruose buvo pa
brėžta, kad kitos šventovės yra pa
verstos kino salėmis, meno galeri
jomis, viena ateizmo muzėjumi ir 
viena kalėjimu. Įspūdingai buvo už
fiksuotos pamaldos Aušros Vartų 
koplyčioje su garso juoston įtraukia 
giesme “Marija, Marija". Kaune Jas 
Gowronski nufilmavo vienintelę ku
nigų seminariją, atnaujintą jos pa
statą, šventovę, kieme vaikščiojan
čius klierikus. Televizijos žiūro
vai buvo painformuoti apie valdžios 
taikomus tai seminarijai suvaržy
mus, griežtą klierikų skaičiaus ap
ribojimą.

Vokietija
BALTIEČIŲ DRAUGIJOS KON

FERENCIJA spalio 30 — lapkričio 
1 d. d. įvyko šiaurinės Vokietijos 
Lueneburgo vietovėje, Vokiečių Rytų 
Akademijos patalpose. Įvadiniu žod
žiu ją pradėję dr. A. Gerutis, atvykęs iš 
Šveicarijos sostinės Berno. Pirmiau
sia buvo pagerbti mirę draugijos gar
bės pirmininkai — dr. R. Tcyka ir Bri
tanijoje gyvenęs estų kilmės pramo
nininkas Kersonas. Estų Pasaulinės 
Tarybos pirui. Savi, svečias iš Niu
jorko, kalbėjo apie Amerikos požiū
rį į Baltijos valstybių reikalus. Dr. A. 
Gerutis skaitė paskaitą apie lietuvių 
tautos sukilimą 1941 m. birželio mė
nesį, prasidėjus soviety-vokiečių 
karui. Įdomų pranešimą apie mobili
zuotus ir Afganistanan nusiųstus bal- 
tiečius padūrę J. Kadelis, latvių infor
macijos biuro vedėjas Muensteryje. 
Jis netgi parodė sukilėlių tenai pla
tinamus atsišaukimus lietuvių, 
latvių, estų ir rusų kalbomis. Juose tų 
tautų kariai raginami nedalyvauti im
perialistiniame Sovietų Sąjungos 
žygyje prieš afganistaniečių tautą, 
nešaudyti į juos, nenaikinti jų namų 
ir laukų, palikti savo ginklus, kad juos 
galėtų pasiimti laisvės Afganistanui 
siekiantys kovotojai. Atsišaukimuose 
reiškiama viltis, kad ši parama pa
spartins laisvės dieną ir sovietų oku
puotoms Baltijos valstybėms — Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. Baltiečių 
Draugijos atstovai šioje konferenci
joje garbės pirmininkais išrinko: 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos na
rį dr. A. Gerutį, Latvijos atstovo Va
šingtone pavaduotoją V. Kreicbergą, 
Estijos atstovą Jaaksoną ir daug 
mokslinių veikalų apie Baltijos vals
tybes paskelbusį Koelno universite
to prof. B. Meissnerį.

EVANGELIKŲ JAUNIMO RATE
LIS, vadovaujamas kapeliono kun. 
Fr. Skėrio, tradicinę metinę ekskur
siją surengė spalio 4 d. Kelionei šį 
kartą buvo pasirinktas Prancūzijai 
priklausantis Elzasas su Štrasburgo 
miestu. Ekskursantai prie Baden- 
Badeno greitkelio aplankė 1978 m. 
pašventintą Šv. Kristupo šventovę, 
kuri^ra skirta pravažiuojančių auto
mobilių vairuotojams ir keleiviams. 
Prancūzai muitininkai ekskursijos 
dalyvius be jokio tikrinimo įleido Į 
Elzasą, kur jų laukė dabar jungtinės 
Europos parlamentu tapęs Štrasbur- 
gas. Šis miestas istorijos eigoje pri
klausydavo Vokietijai ir Prancūzijai. 
Dabar Jis laikomas prancūzišku mies
tu, nors dalis jo gyventojų vis dar 
kalba vokišku dialektu, tačiau visi 
moka prancūzų kalbą. Su miesto įžy
mybėmis supažindino ekskursijai pa
skirta palydovė, kalbėjusi vokiškai 
ir angliškai. Jame tebėra 1365 m. pa
statyta senoji katedra, kuriai refor
macijos laikais teko būti protestan
tų šventove. Dabar ji vėl grįžusi 
katalikams, nes iš bendro Štrasburgo 
gyventojų skaičiaus tik 25% tebėra 
evangelikai. Ekskursija buvo pirmo: 
ji Evangelikų Jaunimo Ratelio išvy
ka užsienin, susilaukusi 75 dalyvių 
— 60 mokinių ir 15 suaugusių asme
nų. Jie visi negalėjo sutilpti į pa
samdytą autobusą, tad teko naudotis 
ir gimnazijos autobusiuku bei ev. 
kun. Fr. Skėrio automobiliu.

■i



Antibolševikinio fronto tautų organizacijos konferencijoje Toronte buvo 
išstatytas didelio formato plakatas išdidinta nuotrauka iš “Readers Digest”, 
kurioje matyti gniaužianti sovietinė ranka ir trijų Baltijos valstybių vardai — 
Estonia, Latvia, Lithuania. Prie plakato buvo pridėtas paaiškinimas didelėm 
raidėm Nuotr. K. Raudžio

Rašo pogrindžio spauda

Komisarai kunigų seminarijoje
Kandidatų priėmimą į vienintelę pavergtos Lietuvos kunigų seminariją lemia 

sovietiniai pareigūnai

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

“Brežnevo laiškas” demonstrantams
J. KAIRYS

V. Vokietijoje dažnai rengia
mos demonstracijos, kurių me
tu Įvyksta net didelių muštynių 
su tvarką palaikančia policija, 
išdaužomi langai viešų ir priva
čių institucijų, prekybos namų 
vitrinos, padeginėjami automo
biliai, plėšikaujama ir pan. Bū
na daug sužeistų, ypač policijos, 
o materialiniai nuostoliai kar
tais siekia milijonus markių.

Kaikuriose demonstracijose 
dalyvauja šimtai tūkstančių 
žmonių, ypač jaunimo. Politiš- 
kiausios demonstracijos įvyko 
š. m. rugsėjo mėnesį JAV užsie
nio reikalų ministerio Haigo 
apsilankymo metu Berlyne ir š. 
m. spalio mėnesį Bonnoje. Abi 
jos buvo nukreiptos prieš At
lanto Sąjungą, ypač prieš JAV 
ir net prieš V. Vokietijos vy
riausybę. Pirmoji yra jau lyg ir 
primiršta, o apie paskutiniąją 
tebekalbama ir dabar. Pastarą
ją liečia ir Brežnevo “laiškas”.

Tą demonstraciją surengė va
dinamasis “taikos sąjūdis”, va
dovaujamas kraštutinių kairių
jų ir komunistų, kurie jame yra 
“spiritus movens”. Demonstra
cijoje dalyvavo net parlamenta
rų iš vyriausybės koalicijos ir 
[kitų. Buvo atvykusių net iš sve
timų kraštų.

Apie šią demonstraciją labai 
teisingai rašė laikraščio “Bild” 
sekmadienių laidoms žymus ko
mentatorius Klaus Besser, šį 
kartą savo komentarą jis pava
dino “viešu Brežnevo laišku” į 
Bonnos demonstrantus už taiką. 
Iš jo skaitytojas pamatys, kaip 
Maskvai sekasi mobilizuoti sau 
talkininkus vakaruose prieš pa
čius vakariečius. Šį “laišką” čia 
pateikiu beveik ištisai.

“Jūs gerai pasidarbavot. Tai
ka su Jumis! Po atoslūgio meto 
dabar Sovietų Sąjunga pradėjo 
taikos metą. Taika visame pa
saulyje tegali būti garantuota 
vien dirbančiųjų komunistų ar
mijos. Todėl mūsų apsiginkla
vimas yra būtinas. Jūs, draugai, 
tai gerai supratot ir, svarbiau
sia, todėl puolėt žalingą Atlan
to Sąjungos ginklavimąsi, kuris 
kasmet verčia mus daryti išlai
das gynybai.

Mūsų ofenzyva dabar vadina
si taika. Kaip jūs jau supratot, 
mums reikalingas didelis sąjū
dis prieš amerikiečius, prieš jų 
gašlų karinį imperializmą ir ko- 
lonizmą. Jeigu jie, amerikiečiai, 
nusisuks nuo savo ‘nepatikimos’ 
kolonijos, vadinamos Europa, 
tai socializmas ir joje galės būti 
įgyvendintas. Jo įgyvendinimui 
mes galim jums legaliai padėti, 
kai pašauksit mus į pagalbą, 
kaip kad ir su Afganistanu įvy
ko.

Jau dabar Jūs, draugai, pasi- 
rūpinot, kad šis taikos sąjūdis 

Viešėdami Čikagoje, 
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pasiekė visus. Dabar jame da
lyvauja ir didelis jūsų rašytojas 
bei Nobelio laureatas J. Boell, 
taip pat SPD (socialdemokratų 
partijos) prezidiumo narys Ep- 
pler. Nors tokie žmonės pas 
mus ir Gulage sėdėtų, bet, kaip 
Leninas sako, Vakaruose jie yra 
mums ‘naudingi idiotai’, kurie 
mielai laukiami, nes be jų tal
kos ten mums niekas nejudėtų.

Taigi sąjūdžiui ne vien masė 
reikalinga, bet ir pasižymėję 
arkliai, kurie taip traukia veži
mą į mūsų lagerį, kad juose sė
dintieji nepastebi kur bėga zui
kis.

Todėl dėkoju. . . plačiai žino
miems vyrams už jų talką iške
liant šių dienų taikos temą.

Čia norėčiau ir tyliesiems 
KGB vyrams padėkoti, kurie sa
vo nepaliaujamu darbu paren
gė dirvą pilnutiniam antiameri- 
kizmui. Tai vyrai, kurių vardai 
neiškyla viešumon, bet kuriems 
pavyko suburti didelę masę uto- 
pininkų, kavinėse svajojančių 
apie socializmo pergalę.

Aišku, kas nori taikos, turi 
visada būti pasiruošęs už ją ko
voti. Todėl pas mus, Varšuvos 
Sąjungos valstybėse, negalima 
atsisakyti nuo karinės prievo
lės. . . Juk pasaulyje tik mes gi
name taiką. . .

Taip pat dėkoju jums ir už 
tvarkingą demonstraciją Bonno
je. Buvo gražu ir iš miesto pu-, 
sės, kad leido šią mūsų demons
traciją. Mes buvom tie, kurie 
pasirūpinom, kad ji būtų draus
minga.

Triukšmadarių ir plėšikauto- 
jų negalima lyginti su komunis
tais, nes mes, komunistai, į sa
vo vėliavą turim įrašę drausmę, 
susiklausymą ir tvarką. . . So
cializmas Europoje taip pat gali 
būti įgyvendintas tik stipria 
tvarka.

Taika su jumis, draugai! Ši
taip ir toliau darykit. Dėkoju 
jums! Jūsų — Leonid Bresch- 
new.”

Savo prieraše komentatorius, 
tarp kitko, sako, kad Brežnevas 
tik šitaip galėjęs rašyti dėl Bon
noje įvykusios taikos demons
tracijos. Be to, neabejojąs, jog 
iš to viso Maskvos valdovai tik 
šypsosi, valdovai krašto, kuria
me negalima nei demonstruoti, 
nei atsisakyti nuo karinės tar
nybos su ginklu (kaip kad V. 
Vokietijoje yra, J. K.).

Kad vadinamasis “taikos są
jūdis” yra Kremliaus valdovų 
padaras, patvirtino ir neseniai 
Vakaruose atsidūręs Maskvos 
KGB majoras Levčenko.

Panašių demonstracijų įvyko 
jau ir kaikuriose kitose Europos 
sostinėse. Pagaliau tai dar nėra 
viskas — Maskvos užsuktos tai
kos sąjūdžio ir kitos panašios 
mašinos dirba be sustojimo.

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

Lietuvos TSR KP CK pirma
jam sekretoriui P. GRIŠKEVI
ČIUI
Nuorašai: Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vyskupams ir vysku
pijų valdytojams
Kauno kunigų seminarijos rek
toriui

Panevėžio vyskupijos kunigų 
pareiškimas

Dauguma Lietuvos gyventojų 
yra tikintieji katalikai. Tačiau 
tarybinė vyriausybė permažai 
leidžia priimti į Kauno kunigų 
seminariją kunigystei rengtis 
kandidatų, kad šie užimtų miru
siųjų kunigų vietas ir galėtų ti
kintiesiems patarnauti, remian
tis LTSR konstitucijos teisėmis, 
pasirašytomis tarptautinėse 
konvencijose.

Prieš II Pasaulinį karą Lietu
voje kunigus rengė 4 kunigų se
minarijos, o penktoji buvo sta
toma Panevėžyje. Klierikų skai
čius nebuvo limituojamas. 1946 
m. Lietuvos tarybinė vyriausy
bė paliko tik vieną kunigų semi
nariją Kaune su apribotu klieri
kų skaičiumi. Privesta prie to, 
jog 1969 ir 1970 m. visai Lietu
vai buvo leista pašventinti vos 
po 3 kunigus. 1970 m. Lietuvo
je mirė 18 kunigų. 1980 m. vi
sai Lietuvai buvo pašventinta 
10 kunigu, o mirė — 18. Pane
vėžio vyskupija gavo tik vieną 
kunigą, o neteko penkių kuni
gų. Parapijos lieka be kunigų, 
ir tikintieji reikiamai neaprū
pinami. Kaip sunku tikintiems 
darbininkams, neturintiems sa
vo parapijoje klebono — tada 
tenka keliauti į kitas parapijas, 
kad susirastų kunigą.

Pažvelkime nors truputi į Pa
nevėžio vyskupijos padėtį.

1960 m. Panevėžio vyskupijo
je dar buvo 177 kunigai, o po 
20 metų, kad ir buvo naujai pa
šventinami, beliko 130 kunigų. 
Jei 1975 m. 7 parapijos liko be 
klebonų, tai po 5 metų 22 para
pijos neturi nuolatinai gyvenan
čių klebonų. Iš 130 kunigų 67 
kunigai yra sulaukę 60 metų 
amžiaus (valstybiniu požiūriu 
— pensininkai), o iš jų 32 turi 
net 70 metų ir daugiau, iš kurių 
14 klebonų neturi padėjėjų ku
nigų. Dėl senyvo amžiaus, ligų 
ir negalavimų nėra kas juos pa
vaduotų. Pvz. Dusetų parapijos 
klebonas, Zarasų dekanas kun. 
V. ARLAUSKAS, būdamas 70 
metų, turi darbuotis vienas, kai 
1939 m. Dusetose dirbo 4 kuni
gai. Šeduvoje 1939 m. buvo 4 
kunigai, o dabartiniu metu kle
bonas kan. Bronius ANTANAI
TIS privalo dirbti, galima saky
ti, vienas, nes Šeduvoje gyve
nantis kun. Augustinas PRONS- 
KIETIS yra aklas ir bebaigiąs 
96 metus, o kun. Petras RAU- 
DUVĖ — 80 metų, ligonis. Be 
to, klebonas kan. Bronius AN
TANAITIS kartu yra ir Dam- 
bavos parapijos klebonas. Va
balninke 1939 m. buvo 3 kuni
gai, pastaruoju laiku yra vie
nas kunigas, nepajėgus net lai
kyti šv. Mišias. Todėl kunigai 
ir tikintieji laukia naujų kuni
gų iš Kauno kunigų seminari
jos.

Ypatingai skaudus ir žalingas 
faktas, kad nevisi tinkami kan
didatai kunigystei gali įstoti į 
seminariją mokytis, kad pri
imant kandidatus lemiamą žodį 
taria ne Kauno kunigų semina
rijos vadovybė, ne ordinarai, o 
civilinės valdžios pareigūnai su 
Religijų reikalų tarybos įgalio
tiniu priešakyje. Jie stengiasi, 
kad į seminariją patektų kuo 
daugiau kandidatų, neturinčių 
kunigystei pašaukimo, be geros 
fizinės ir psichinės sveikatos. 
Be to, valstybinio saugumo dar
buotojai verčia klierikus bend
radarbiauti su jais. Tai labai 
kenkia Bažnyčiai. Negalima pa
teisinti, kad klierikai žlugdytų 
kunigų seminarijos dvasią, o 
tapę kunigais demoralizuotų 
Lietuvos dvasiškiją.

Religijų reikalų tarybos įga
liotinis P. ANILIONIŠ yra pa
reiškęs, kad Kauno kunigų se
minarija priima nuo kariuome
nės atleistus kandidatus, todėl 
jie silpnos sveikatos — invali
dai. Labai apgailėtina, kodėl' P. 
ANILIONIŠ 1980 m. vasarą, kai 
Kauno kunigų seminarijos va
dovybė nusiuntė į Vilnių Reli
gijų reikalų tarybos įgalioti
niui tvirtinti 36 kandidatus, 17 
iš jų atmetė. 1979 m. vasarą 11 
kandidatų neleista įstoti į ku
nigų seminariją. Kodėl pajė
giausiems kandidatams neleis
ta mokytis kunigų seminarijoje? 
Praleidus į seminariją nesvei
kus, vėliau juos reikia šalinti. 
1980 m. rudenį dėl epilepsijos 

buvo atleistas vienas ir pirmo 
kurso, o kitas iš trečio kurso, o 
iš ketvirto kurso atleistas kaip 
netinkamas. Ir dar abejojama 
dėl kaikurių kitų klierikų tinka
mumo.

Kad Religijų reikalų taryba 
nusprendžia klieriku likimą, ro
do naujas skaudus faktas. 1980 
m. rudenį, pradedant naujus 
mokslo metus, įgaliotinis P. 
ANILIONIŠ įsakė Kauno kuni
gų seminarijos vadovybei atleis
ti iš IV kurso klieriką Aloyzą 
VOLSKL Jis kaltinamas tuo, 
kad atostogų metu bendravo su 
uoliais kunigais, kuriuos P. 
ANILIONIŠ vadina “kunigais 
ekstremistais”. Klierikas A. 
VOLSKIS yra žinomas kaip šau
nus kandidatas kunigystei. Jis
— praktikuojančios tikėjimą 
šeimos sūnus, atitarnavęs ka
riuomenėje. Nėra žinoma, kad 
klieriko A. VOLSKIO elgesys 
būtų nusikaltimas, sankcionuo
tas valstybinio įstatymo. Klieri
ko pašalinimui įgaliotinis pa
naudojo seminarijos vadovybę 
kaip irankį. Taip elgdamasis 
įgaliotinis eina neetatinio pro
kuroro pareigas kunigų semina
rijoje. Iš ko jis gavo tokią tei
se? Jei per eilę pokario metų 
civilinės valdžios pareigūnai ne
būtų kliudę įstoti į seminariją 
tinkamiems kandidatams, jei 
nebūtų taip sumažintas klieri
kų limitas, tai šiandien nebūtų 
Lietuvoje kunigų trūkumo. . .

Kauno kunigų seminarija iš
laikoma tik tikinčiųjų aukomis, 
kurie laukia parapijose ir turi 
teisę sulaukti gerų kunigų dva
siniam aptarnavimui. Tačiau 
kunigystei kandidatus atrenka 
valstybinio saugumo darbuoto
jai ir Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinis. Koks baisus istori
nis paradoksas! Kunigų semina
rija — ne koks technikumas, 
kad jai vadovautų nepažįstan
tieji dvasinio gyvenimo, jo ne
branginantieji ir net kovojan
tieji prieš tikėjimą ir Kristaus 
Bažnyčią. . . Kunigų seminarija 
nebūtų dvasinė institucija, pra
rastų savąją paskirtį, jeigu jai 
vadovautu neoficialus rektorius
— Religijų reikalų tarybos įga
liotinis, kuris .yra ne tik tarpi
ninkas tarp Bažnyčios ir valsty
bės, bet ir labai aktyvus veikė
jas griaunant Katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje.

Kunigų seminarija klierikus 
turi paruošti ne tik kunigo pa
reigoms atlikti, bet dar svar
biau — dvasia subręsti kuni
gystei, vadovaujant dvasinei va
dovybei ir dėstytojams.

Prašome atkreipti dėmesį į 
mūsų iškeltus klausimus ir ap
svarstyti mūsų pareiškimą, kad 
tikrai pagerėtų Kauno kunigų 
seminarijos padėtis.

Aukojo "Tėviškes Žiburiams”
$200.00: Petras šalna; $100.00: Ju

lius Strodomskis; $50.00: J. D. Kau- 
naitės, V. Šliteris, “Aušros” gimna
zijos mokytojų ir mokinių suvažiavi
mui rengti komitetas; $30.00: M. Mic
kevičienė, JAV LB Palm Beach, Fla. 
apylinkės valdyba; $25.00: LB St. 
Petersburgo apylinkės valdyba, St. 
Butkaus šaulių kuopos apylinkės val
dyba; $21.66: R. A. Bakaitis; $20.00: 
A. T. Žebertavičiai, E. J. Girėnai, 
Nijolė Racęvičienė, Zita Vainaus
kienė, Jonas Simanas, Vincas Dirsė, 
V. Lukas; $15.00: Britų Kolumbijos 
Lietuvių Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubas “Bebras”, Birutė Gedvilienė; 
$10.55: Z. Prašmutas, J. Kvietelaitis.

$10.00: Mečys Zubrickas, Teodo
ras Gaižauskas; $5.00: J. Jotautas, dr. 
Petras Tunkūnas, L. Paškus, K. Blu- 
žas, A. Kantautas, V. Sakas, K. Bub- 
liauskas, E. Steponas, Jokūbas Bart
kus, Ona Miniotas, Julija čegienė, 
Juozas Jankaitis, Birutė Gedvilienė, 
Sofija Stonkus, Ignas Gabalis, Jonas 
Kamičaitis, Jonas Stonys, Jonas Pa- 
vilonis, Jonas Dunčia.

$3.00: Eleonora Gantautas, G. V. 
Bučmiai, Antanas Balčytis, dr. E. Ja- 
sevičiūtė, A. Druktenienė; $2.50: K. 
Milaševičius, L. Jakaitis, J. Janušas, 
J. Adomauskas; $2.00: Juozas Lekas, 
G. Procuta; $1.25: A. Vingevičienė; 
$1.00: E. Janušauskas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$100.00: Balys Sakalas; $25.00: Stasys

AfA 
s. MARIJAI KALINAUSKIENEI

mirus, jos vyrą LEONĄ ir sūnus nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime —

B. P. Balsiai M. A. Gverzdžiai
A. A. Šetikai

1. Lietuvos TSR konstitucijos 
50 str. “Bažnyčia LTSR atskir
ta nuo valstybės. . todėl leis
ti vyskupams ir vyskupijų val
dytojams bei kunigų seminari
jos vadovybei laisvai tvarkyti 
visus kunigų seminarijos reika
lus ir priimti visus tinkamus 
kandidatus, neribojant skai
čiaus, be jokio Religijų reikalų

> tarybos įgaliotinio atrinkimo ir 
be jo patvirtinimo. LTSR kons
titucijos 38 str. suteikia “. . . tei
sę pasirinkti profesiją, užsiėmi
mo rūšį ir darbą pagal pašauki
mą, sugebėjimą, profesinį pasi
rengimą, išsilavinimą ir atsi
žvelgiant i visuomenės porei
kius. . .” Tikintiesiems kiekvie
nai parapijai būtinai reikalin
gas kunigas. -Norintiems pasi
ruošti kunigystei daromos kliū
tys. Tai yra tikinčiųjų diskrimi
navimas, pažeminimas, įskaudi
nimas ir kelia teisėtą pasipikti
nimą dėl daromu kliūčių ir 
skriaudų. . . Religijų reikalu ta
rybos įgaliotinis P. ANILIONIŠ 
viešai skelbia, kad kandidatų 
priėmimą laisvai tvarko kunjgų 
seminarijos vadovybė. Tebūnie 
tai ne tik žodžiai, bet ir gyveni
mo realybė: kunigų seminarija 
— Bažnyčios globoje.

2. Duoti nurodymą valstybės 
saugumo darbuotojams nešan
tažuoti ar kitokiu būdu nekliu
dyti kandidatų įstojimo į Kau
no kunigų seminariją ir joje be
simokančius neverbuoti su jais 
bendradarbiauti, nes tai neside
rina su seminarijos auklėjimu. 
Saugumo darbuotojų veikla se
minarijoje yra pakankamai ryš
ki. Klierikai privalo vadovautis 
ir paklusti tik kunigų seminari
jos tvarkai, dvasiai ir nurody
mams be pašalinių įsikišimo.

3. Kaip kandidatų priėmimą, 
taip ir jų atleidimą, jei jie yra 
netinkami, palikti vyskupų, 
valdytojų ir seminarijos vado
vybės laisvam sprendimui. To
dėl prašom įsakyti Religijų rei
kalų tarybos įgaliotiniui atšauk
ti draudimą klierikui A. VOLS- 
KIUI tęsti mokslą Kauno kuni
gų seminarijoje, nes jis yra pa
šalintas iš seminarijos Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinio įsa
kymu.

4. Leisti laisvai vyskupams ir 
vyskupijų valdytojams parinkti 
dvasinę vadovybę Kauno kunigų 
seminarijoje ir dėstytojus

5. Prašome grąžinti Kauno 
kunigų seminarijai augštosios 
mokyklos teises ir atleisti nuo 
karinės prievolės kunigų semi
narijos auklėtinius.

Po šiuo raštu pasirašė 113 Pa
nevėžio vyskupijos kunigų. 
Panevėžys, 1981. V. 3.

(Iš “LKB Kronikos” 49 nr.).

Ruibys, A. Druseikis, Jadvyga Pikši- 
lingis, Annie Evask, Regina Geidu- 
kytė, L. K. Meškauskas.

$20.00: Stasys Kazlauskas, Ip. Tau- 
teras, A. Bričkus, Juozas Vitas, Pra- , 
nas Gvildys, Liuda Mockus, Edvardas 
Žiaušys, Jurgis šergalis, J. Vaido
tas, Antanas Padolskis, Vladas Vytas, 
J. Šarūnas, A. Kilinskas, V. Šliteris, 
H. Gavorskas, A. Balsys, A. Laikūnas, 
Pranas Sakalas, K. Lukošius, Justinas 
Prasauskas, M. Rybienė, Pijus Ven- 
čius, A. P. Nevada, Petras Jaudegis, 
V. Meilus, E. Dubininkas, Vytautas 
Bliuvas, Valė Buttinger, Elzbieta Ka- 
zickienė, B. Cirūnienė, Marija Yurkš- 
tienė, Gerda Kari, Vincas Norkevi
čius, Stasys Andruškevičius, Juozas 
Butkevičius, John Kalan, S. Kažemė- 
kaitis, E. Bulotienė, Algirdas Dauk
ša, C. K. Jonys, Antanas Baltkois, 
Bronius Strikaitis, Jonas A. Čepukas, 
J. Driaunevičius, Fr. Kairys, Aleksas 
Kuzmickas, Stasys Kuzmas, Danguo
lė Jaffee, Juozas Raguckas, Juozas 
Kudžma, Raimundas ir Ramona Va- 
ladka, A. Vaičiūnas, A. Juodvalkis, 
Adolfas Sudeikis, M. Mickevičienė, 
Ona Skėrienė, kun. A. Perkumas. •

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratas po $20.00 atsiuntė: Irena 
Ehlers, A. Eimantas, Zita Griškonis, 
Algirdas Kynas; už 3 metus — 
$20.00: Marcella Byrne.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškai spaudai.

A. a. Koste Kviecinskienė, neseniai mirusi Lietuvoje, su savo vaikais ir vai
kaičiais. Nuotrauka daryta 1956 m.

Sportas Europoje
Lietuviai sportininkai pranešėjų vadinami rusais

K. BARONAS

Žinoaju, kad Dalia Kutkaitė 
atstovaus Sov. Sąjungai pasau
linėse meninės gimnastikos 
pirmenybėse Muenchene. Vo
kietijos televizija kiekvieną 
penktadienio vakarą duoda pas
kutines sportines žinias, nes die
ną vyksta dalis augščiausios fut
bolo lygos pirmenybių bei kiti 
sportiniai renginiai. Laukiau 
lietuvaitės pasirodymo, laukiau 
iš komentatorių pusės jos įver
tinimo bei jos tautybės praneši
mo.

Kodėl “užsikabinau” už tau
tybės? Mat sportinių programų 
pranešėjai televizijoje pradžioje 
pasako teisingą dalyvio tautybę, 
tačiau po kelių minučių “jį” ar 
“ją” vadina rusu. Taip atsitiko 
su pasaulio sunkumų kilnojimo 
pirmenybėm Čekoslovakijoje 
spalio mėnesį, kai Pisarenko 
pradžioje buvo pristatytas kaip 
Ukrainos sūnus, o jau po kelių 
minučių buvo vadinamas “So- 
vietrusse”. . .

Nekitaip buvo artimam 
Mannheime, kur jaunių krepši
nio žaidynėse dalyvavo ir Sov. 
Sąjungos rinktinė su dviem lie
tuviais — Saboniu ir Butautu. 
Deja, radijas ir spauda juos pa
vadino rusais, lygiai kaip ir 
plaukiką Robertą Žulpą.

Priešingai vokiečiai elgiasi 
savo tautybės atžvilgių: štai Eu
ropos taurės pirmenybėse Ros
tove žaidė Frankfurto “Ein
tracht” vienuolikė (mūsų išei
vių rinktinė su A. Tėveliu, “Ju- 
ja” Adomavičium, Jeršovu ir kt. 
1946 m. su šia vokiečių koman
da baigė rungtynes 3:3) ir pra
laimėjo raudonarmiečiams 1:0. 
Vokiečių spauda iš vieno žaidė
jo pavardės “išlukšteno”, kad 
jis yra Volgos vokietis. . .

Grįžkime prie D. Kutkaitės. 
Ją mačiau vilniškio “Sporto” 

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

$368.00

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

kai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu “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
Į šį siuntinį dar galima įdėti 8 svarus įvairiųprekių: 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........................................................... $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. I
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

nuotraukose. Tad užrašas televi
zijos ekrane su mūsiškės vardu 
ir pavarde, komentatorės gerai 
ištartas vardas ir pavardė — 
maloniai pakuteno širdį. Ji ne
buvo vadinama ruse. Pranešėjai 
matyt buvo aišku, kad pavardė 
nerusiška. Bet ko galime laukti 
iš svetimtaučių, jeigu net pa
vergtos Lietuvos “Sportas” V. 
Gerulaitį vadina amerikiečiu, o 
ne Amerikos lietuviu. . .

Pradžioje suminėjau futbolą 
ir vokiečių komandų rungtynes 
spalio 21 d. Sov. Sąjungoje. Ke
turias valandas išsėdėjau tą die
ną prie televizijos, nes pb ASK 
Rostovo ir Frankfurto rungty
nių vyko Maskvos Spartako ir 
FC Kaiserslauterno rungtynės.

Ką galėčiau pasakyti apie SS- 
gos futbolą? Kariškių komanda 
— paskutinėje vietoje augščiau- 
sios Sov. Sąjungos futbolo ly
gos. Nematęs Vilniaus Žalgirio, 
negaliu jos lyginti su mūsų sos
tinės vienuolike. Tačiau pagaj 
užimamą antroje lygoje vietą 
vilniečiai greičiausiai būtų ly
giaverčiu varžovu.

Visai kitą įspūdį paliko daug
kartinis Sov. Sąjungos meiste
ris Maskvos “Spartakas”, į savo 
eiles ir labai gerom sąlygom 
kvietęs Vilniaus “Spartako” 
žaidėją a. a. Vytautą Saunorį. 
Tai jau augšto lygio, gero žai
dimo, geros technikos koman
da, prilygstanti geriems Vakarų 
pasaulio klubams. Deja, lietus 
prieš rungtynes sutrukdė gerą 
žaidimą, nors jame netrūko gra
žių akimirkų.

Vokiečių spaudos atsiliepi
mai? Apie Maskvą — geri. Apie 
Rostovą — ne. Vėlų vakarą at
vykę futbolininkai turėjo pasi
tenkinti šaltais ryžiais ir mėsa. 
Abiejuose miestuose vokiečius 
apsupdavo gyventojai, prašyda
mi parduoti džinsus, plunksna
kočius ir pan.
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Sol. Slava Žiemelytė su akompaniatoriumi Jonu Govėdu, atlikę koncertinę 
program? Detroite Dainavos stovyklavietės 25-rių metę sukakties minėjime

Mokslo ir kūrybos dienos

“Kaip aras pašautas...’'
Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras” Lietuvių Dienose Klevelande

RYTAS BABICKAS

Klevelando lietuviai saulėtą 
ir malonų spalio mėnesi užbai
gė Lietuvių Dienomis. Ta pro
ga vietinė Lietuvių Bendruome
nės apylinkė, vadovaujama Jur
gio Malskio, į Klevelandą atvyk
ti pakvietė Toronto Lietuvių 
Vyrų Chorą “Aras”. Tai 44-rių 
subrendusių vyrų vienetas, ku
riam Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salės scena 
buvo vos nepermaža. Choro va
dovas — V. Verikaitis, gerai 
pažįstamas kaip malonaus temb
ro, geros vaidybos ir balso tech
nikos solistas baritonas ir kaip 
buvęs Hamiltono mergaičių 
choro “Aidas” dirigentas. Jis 
Klevelando lietuvių labai mėgs
tamas, tad pasiklausyti jo cho
ro, kuris Klevelandan atvyko 
pirmą kartą, prisirinko dainos 
mėgėjų pilna erdvi parapijos 
salė.

“Aras” atvyko gerai pasiruo
šęs, susidainavęs; choristai ati
džiai sekė dirigentą ir sudarė 
disciplinuoto vieneto vaizdą. 
Vyrų dainavimas buvo švarus, 
intonavimas tikslus (išskyrus 
vienoje dainoje koncerto pabai
goje), ritmas beveik be priekaiš
tų, bendras skambesys geras. 
Žinau, kad kaikurie lietuviai 
klausytojai mano, jog vyrų cho
ras turi skambėti kaip tūkstan
tinis pulkas kareivių, traukian
čių Juozapavičiaus prospektu. 
Visdėlto tarp dainavimo forte 
ir bliovimo yra labai plonas siū
las, ir aš sveikinu dirigentą Ve- 
rikaitį, kad jis savo tenorus iš
laikė santūrioje dinamikoje ir 
neleido išraudusiomis kaktomis 
ir iššokusiomis gyslomis bliau
ti. Kaikurie choristai dainavo 
intensyviai, kiti truputį tingėjo, 
bet atrodė, kad mokėjo žodžius, 
nes aš net ir pirmą kartą girdi
mų dainų žodžius beveik visus 
supratau.

Koncertas buvo pradėtas J. 
Gruodžio giesme “Tėve mūsų”. 
Po to sekė eilė patriotinių dai
nų, kurios gal geriau tiktų Va
sario 16 ar sibirinių trėmimų 
minėjimuose, negu koncerte, 
surengtame žmonių džiaugsmui 
ir malonumui. “Lietuva bran
gi”, “Kalniškės mūšis”, “Leis
kit į tėvynę” — tai dainos, mie
los lietuviškai širdžiai, bet klau
sant kiekvienos po tris ar ketu
ris vienodai aranžuotus posmus 
darosi nuobodu.

Bet melancholija buvo grei
tai išsklaidyta solisto V. Veri
kaičio, kuris gražiai atliko ro
mantišką A. Bražinsko “Palik 
tik dainą man” ir A. Kačanaus- 
ko nostalgišką “Ten, kur Nemu
nas banguoja”. Nuotaika kilo, 
kai, grįžęs į sceną, choras dai
navo retai girdimą ir gražią A. 
Mikulskio dainą “Už augštų 
kalnų”, šioj vietoj choras galė
jo likti toj geroj lietuviškų 
liaudies dainų nuotaikoj ir pa
dainuoti jų dar kelias. Gal per- 
staigiai buvo pereita į lengvą, 
beveik estradinį žanrą su J. 
Bertulio “Širdis dar žydi” ir V. 
Juozapaičio “Kvietimas į Sūdu
vą”, nors tos dvi dar negirdėtos 
dainos man patiko.

Po pertraukos choras daina
vo lengvo žanro T. Makačino ir 
V. Juozapaičio dainas. Pirmojo 
“Pypkės dūmai”, Klevelande 
daug kartų dainuotą vietinio 
vyrų okteto, geriau tinkančią

mažesniam vokaliniam vienetui, 
galėjo praleisti. “Kur Nemunai 
jaunų dienų” praėjo vykusiai. 
Abi V. Juozapaičio dainos buvo 
sudainuotos labai nuotaikingai, 
gai.

Koncerto programą puikiai 
paįvairino V. Verikaičio solo 
dainos. Jis pasirodė pilname sa
vo balso grožyje P. Tosti daino
je “Tavęs nebemyliu”.

Po to — vėl keletas V. Juoza
paičio, T. Makačino, J. Budre- 
vičiaus linksmų dainų, V. Kup
revičiaus “Pajūrio daina”, pora 
dainų priedo (publika vis šaukė 
“dar vieną”) ir pagaliau “Aro” 
motto — J. Gorino daina “Kaip 
aras pašautas ir blaškomas vė
jo, toli nuo tėvynės randuos.”

“Aras” scenoje atrodė gra
žiai ir tvarkingai. Per pertrauką 
pakeitęs juodus švarkus šaunia 
uniforma — tamsiai rudos kel
nės ir šviesiai rudi švarkai su 
choro emblema ant krūtinės — 
iš žiūrovų iššaukė karštus plo
jimus, ū-ū-ū ir a-a-a!

Glaudų ryšį tarp dainininkų 
ir publikos dar labiau sustipri
no dirigentas V. Verikaitis, pa
kviesdamas LTM Čiurlionio An
samblio dirigentą A. Mikulskį į 
sceną diriguoti dviejų savo 
kompozicijų. Tai buvo draugiš
kas ir drąsus mostas.

Jonas Govėdas, kuris per vi
są koncertą chorui akompanavo 
fortepionu, skambino užtikrin
tai, su pasitikėjimu ir be klaidų. 
Atrodė, kad kaikurie akompo- 
niamentai buvo jo paties impro
vizacijos, bet spausdintoj pro
gramoj tai nebuvo pažymėta.

Yra tikrai malonu, kad šie 
vyrai, jau seniai atidavę savo 
darbo duokles įvairiom lietuviš
kom organizacijom, dar nesuse- 
no ir netingi praleisti savo lais
vą laiką, puoselėdami lietuviš
ką dainą. Tikėkit manim, dar
bas yra nelengvas, reikalaująs 
daug laiko, kantrybės ir įvairių 
žemiškų gėrybių.

“Aro” nariams ir vadovams 
linkiu tobulėti, į savo repertua
rą įtraukti sudėtingesnių lietu
viškų ir pasaulietiškų kūrinių 
ir dar ilga laiką mus džiuginti. 
Lietuvių Bendruomenės Kleve
lando apylinkės valdybai reiš
kiu padėką už sudarytą progą 
Toronto chorą “Aras” išgirsti 
ir siūlau už kiek laiko juos vėl 
pakviesti.

Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras” apdovanojamas gėlėmis Klevelande, kur a 11 i ko koncertinę programų 1981 m. 
spalio 31 d. Viduryje — choro dirigentas sol. V. VERIKAITIS, akompanatorius J. GOVĖDAS, gėles atnešusios — I. 
KUPREVIČIŪTĖ ir M. BANKAITYTĖ Nuotr. J. Garlos

J. ŠLAJUS

Lapkričio 5 d. “Margučio” 
patalpose įvyko spaudos ir ra
dijo darbuotojų konferencija, 
kurios dalyviai buvo supažin
dinti su IV Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo užbaigtais ruošos 
darbais bei jo eiga.

Simpoziumas įvyks 1981 m. 
lapkričio 25-29 d. d. Čikagoje. 
Visa programa, išskyrus banke
tą, kuris įvyks “Beverly Count
ry Club” patalpose, 8700 So. 
Western Ave., bus Jaunimo 
Centro salėse, 5620 S'. Clare
mont Ave. Simpoziumą rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga, Lituanisti
kos Institutas ir Pasaulio Lietu
vių Gydytojų Sąjunga. Moksli
nės programos komitetą sudaro: 
pirm. dr. Pranas Zunde, dr. Jo
nas Bilėnas, dr. Rimgaudas Ne- 
mickas ir dr. Ina Užgirienė. Or
ganizacinis komitetas: pirm. 
Juozas Rimkevičius, Stasys Jo- 
kūbauskas, Grasilda Reinytė, 
Antanas Šantaras, Irena Kere- 
lienė, Ramunnė Kubiliūtė, An
tanas Dunzila, Stasė Labanaus
kienė, Valė Plepienė, Juozas 
Masilionis, Robertas Vytas, dr. 
Jučas ir P. Žumbakis. Dar su
daryta ir ši taryba: Titus Anta
naitis, dr. Gediminas Balukas, 
dr. Domas Giedraitis, Stasys Jo- 
kūbauskas, Albertas Kerelis, dr. 
Janina Rėklaitienė, dr. Tomas 
Remeikis ir dr. kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC,

Organizacinio komiteto pirm. 
J. Rimkevičius įvadiniame žo
dyje paaiškino, kad ketvirtasis 
simpoziumas paliečia visus mū
sų tautinės veiklos barus, yra 
visuomeninis ir mokslinis, kul
tūrinis ir tautinis. Yra dalis vi
sų mūsų kultūrinių apraiškų. 
Įvyksiančiame simpoziume^ pa
tirsime, ką išeivijos lietuviai 
mokslo-kultūros veikloje yra 
pasiekę, gyvendami ir kurdami 
už Lietuvos ribų.

Organizacinis komitetas išlei
do 400 psl. dvikalbį leidinį, ku
riame atspausdinta programa, 
paskaitininkų biografijos, pa
skaitų santraukos ir kt. Jo kai
na — $5.

Simpoziumas padalintas į 3 
pagrindines mokslo sritis: a. 
griežtieji mokslai (technologija 
ir architektūra) — vadovas dr. 
Jonas Bilėnas; b. humanitari- 
niai-socialiniai mokslai — vado
vė Ina Užgirienė; c. medicinos 

’’Rytų Lietuva”
dr. A. BUDRECKIO redaguotas veikalas 

Įsigydamas šį istorinį veikalą, paskubinsi jo išleidimą anglų 
kalba, kuris angliškai skaitančią visuomenę supažindins su 
Rytų Lietuvos istorija.
Kanadoje veikalą galima įsigyti pas JERONIMĄ CICĖNĄ, 
21 Alhambra Ave., Toronto, Ont., M6R 2S4, Canada. 
Knygos kaina $15.00 plius $1-2 pašto išlaidoms 
padengti.
Šis veikalas yra Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos leidinys.

Ruduo yra gražiausias metų 
laikotarpis saulėtoj Floridoj.

Aplankykite gražias Surfside apylinkes —

ARBOR Apts.
9016 Collins Ave., 
Surfside, Fla. 33154, USA

Skambinti B. SERGAUČIUI
(vakarais) 1-305-672-4903

mokslai — vadovas dr. R. Ne- 
mickas. Iš viso simpoziume bus 
53 sesijos, 4 bendri posėdžiai, 
4 parodos ir kiti renginiai. 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
dalyvaus 170-180 kalbėtojų, ku
rių apie 50% pirmą kartą pra
nešimą darys lietuvių kalba. 
Trys kalbėtojai - mokslininkai 
bus nelietuviai ir tik vienas te
bus nemokąs lietuviškai, o visi 
kiti pranešimus darys lietuvių 
kalba. Kelionės, viešbučio ir ki
tas pragyvenimo išlaidas užsi
mokės patys paskaitininkai. 
Reikės paremti tik mažą dalį.

Pirm. J. Rimkevičius konfe
rencijos dalyvius sudomino ne
tikėta žinute apie rengiamą že
mėlapių parodą. Esą, kai kas 
nors iš mūsų nuvažiuoja į okup. 
Lietuvą, tai grįžtančius muiti
ninkai rūpestingai tikrina. At
radę Vilniaus ar kitą Lietuvos 
žemėlapį atima. Parodos žemė
lapių skyriuje bus didelis 40x40 
colių beveik visos Lietuvos teri
torijos spalvota nuotrauka-že- 
mėlapis, darytas 1978 m. iš 
skriejančio Amerikos satelito 
iš 900 km atstumo. Nuotrauką 
parūpino dr. V. Klemas.

Įėjimas į simpoziumą Jauni
mo Centre, t. y. į visas progra
mas, išskyrus literatūros vaka
rą, vienai dienai kainuos $3, o 
už visas dienas iš karto — $7.

Apie savo sričių darbus spau
dos konferencijoj pranešimus 
dar padarė simpoziumo komite
to nariai: St. Jokūbauskas, A. 
Kerelis, dr. T. Remeikis, Bronė 
Kovienė ir Irena Kerelienė. 
Simpoziumo metu veiks užkan
dinė ir atsigaivinimo baras. 
Lapkričio 27 d., 19 v., įvyks Lie
tuvių Rašytojų Draugijos litera
tūros premijos įteikimas Kot
rynai Grigaitytei ir V. Krėvės 
“Raganiaus” inscenizavimas — 
atskira programa." Simpoziumo 
metu savo suvažiavimus šaukia 
Lituanisi kos Institutas ir Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjunga.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

IV Mokslo ir kūrybos simpoziumo spaudos konferencijos dalyviai Čikagoje. Sėdi iš k.: prof. dr. T. Remeikis, J. Janušai- 
tis, St. Juškėnas, Alg. Pužauskas, Irena Kerelienė. Stovi iš k.: P. Petrulis, J. Šlajus, A. Juodvalkis, org. k-to p i r m. J. 
Rimkevičius, archit. Bronė Kovienė, inž. St. Jokūbauskas ir archit. Alb. Kerelis Nuotr. P. Maletos

Kultūriniai mažųjų apylinkių rūpesčiai
Svarstybos Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavime

\J. V. DANYSX ------------------
ši tema svarstyta KLB kraš

to tarybos suvažiavime Londo
ne, Ont., 1981. X. 31 specialiose 
grupinėse svarstybose bei dis
kutuota ir bendrame posėdyje. 
Svarstybose, kurioms vadovavo 
J. V. Danys, kultūros komisijos 
pirmininkas, dalyvavo atstovai 
iš 7 apylinkių: Edmontono — 
Nijolė Karosaitė, Sudburio — 
Juozas Bataitis, Delhi — Petras 
Augaitis, Londono — Miras 
Chainauskas, Jonas Švilpa ir 
Romas Genčius, Thunder Bay
— dr. Emilija Jasevičiūtė, 
Windsoro — dr. C. Kuras, Ota
vos — Juozas Danys.

Pirmiausia kiekvienas daly
vis kalbėjo apie esamą padėtį 
jo apylinkėje ir apie galimybes 
padėtį pagerinti.

Vieni silpnėja, kiti atgyja
Vyksta mažųjų apylinkių silp

nėjimas. Žmonių skaičius mažė
ja, daug kur nelieka jaunimo
— baigęs mokslus išvažiuoja 
dirbti į kitus miestus. Daug kur 
išnyko buvusios mokyklos, tau
tinių šokių ar dainų vienetai. O 
ir likusieji vyresnieji darosi vis 
mažiau ir mažiau veiklūs. Bet 
tai nėra visuotinis reiškinys.

Štai Winnipege, Edmontone 
ir Otavoje jaunosios kartos at
stovai imasi organizuoti šokio 
ir dainos vienetus. Su kokiais 
sunkumais susiduriama? Mažas 
jaunųjų skaičius, silpnas lietu
vių kalbos mokėjimas, trūksta 
patyrimo ir žinių. Sako reikia 
ruošti instruktorius (pvz. tauti
nių šokių) ir tai nuolatos, kad 
vieniems pasitraukus kiti galė
tų užimti jų vietas. Laikas nuo 
laiko norima pamatyti gerų an
samblių pasirodymus. Tai labai 
pakelia visų apylinkės lietuvių 
dvasią, o vietinių grupių daly
viams gera proga pamatyti ge
ros kokybės programas.

Siūlyta siųsti studentus vasa
ros darbams ir kartu vakarais 
instruktuoti, pvz. tautinių šokių 
vadovus. Bet patyrusiųjų an
samblių vadovų nuomone, toks 
pasiūlymas yra nerealus; siun
čiami instruktoriai turi būti sa
vo srities specialistai. Tokių 
studentų, kurie galėtų būti geri 
instruktoriai, praktiškai nėra. 
Atrodo, kad geriausia išeitis bū
tų organizuoti kursus kurioje 
Kanados centrinėje vietoje, į 
kuriuos atvyktų jaunimo atsto
vai iš įvairių vietovių. Laikas 
nuo laiko tokie kursai vykdavo 
Dainavos stovyklavietėje, bet 
pastaraisiais metais jų nebuvo. 
Kultūros komisijos planuose to
kių kursų surengimas yra nu
matytas.

Iškelta mintis paruošti filmą, 
rodantį pagrindinius tautinių 
šokių žingsnius ir pan.

Vienas ilgametis ansamblio 
vadovas pastebėjo, kad kultūri
nių vienetų suorganizavimas ir 
išlaikymas priklauso nuo asme
nų. Tą darbą žinantis ir mėgs
tantis suorganizuos šokio, dai
nos, ar teatro vienetą kur jis 
begyventų. Mūsų didieji, ilga
mečiai ansambliai tuo remiasi. 
Gal reiktų pridėti, kad ansamb
lio paramai reikia ir sumanių 
bei atsidėjusių rėmėjų adminis
traciniams darbams atlikti.

Kaikur matome, kad mažė
jant jaunimui, vyresnieji suda
ro šokių (Londono “Sugrįžk 
jaunyste”) ar dainos (Hamilto
ne prie “Aukuro” teatrinės gru
pės) vienetus.

Ir jaunesnieji, ir vyresnieji 
dalyvauja kultūriniuose meno 
vienetuose, nes jiems ne tik rū
pi tautiškumas — jiems įdomu 
ir smagu susiburti repeticijoms 
ir pasirodymams. Bet visiems
— ir jaunesniesiems, ir vyres
niesiems svarbu pasirodymai, 
išvykos. Tai skatina pasistengti 
kuo geriau viską atlikti.

NIJOLĖ KAROSAITĖ, KLB Edmon
tono apylinkės valdybos narė, kalba 
KLB krašto tarybos suvažiavime 
Londone, Ont., 1981.X. 31. Ji vado
vauja tautinių šokių grupei ir dainos 
vienetui Nuotr. J. V. Danio

Vienetų išvykos
Ir apylinkėse, kur liko tik di

delis skaičius vyresnio amžiaus 
žmonių, meninės gastrolės la
bai laukiamos; vyresniuosius 
gal labiau domina teatrinio po
būdžio programos. /

Siūlyta sudaryti profesinį ar 
pusiau profesinį “skrajojantį” 
dainos-muzikos vienetą, kuris 
lankytų mažesniąsias apylinkes.

Kas turėtų imtis iniciatyvos 
organizuoti gastroles mažosiose 
apylinkėse? Vieni mano, kad 
tai kultūros komisijos pareiga, 
o kiti — kad iniciatyva turi kil
ti iš pačios apylinkės, jos val
dybos ar panašiai. Deja, kultū
ros komisija neturi lėšų, nes 
jos biudžetas yra tik dalis labai 
nedidelių krašto valdybos pa
jamų iš solidarumo įnašo ir at
sitiktinių aukų. Taigi, jai lieka 
tarpininkavimas, informacija, 
paraginimas. Didesnieji viene
tai ir daugelis apylinkių valdy
bų ar organizacijų pačios taria
si dėl meninių gastrolių. Nori
ma, kad atitinkami fondai ir fi
nansinės organizacijos skirtų 
metines paramas kultūros ko
misijai, kad ji galėtų planuoti 
konkrečius projektus ir juos 
įvykdyti.

Kiti mano, kad iniciatyva tu
ri ateiti iš pačios apylinkės. 
Apylinkės gali priimti grupę ar 
ansamblį, parūpinti nakvynes ir 
t. t. Joms yra sunkiau padengti 

Pasižymėjusi medžio drožyba ADELĖ KATELIENĖ savo kūrinių, parodoje
Anapilio salėje Nuotr. St. Dabkaus

kelionės išlaidas, kai ansamblis 
ir kelionės nuotoliai dideli. Bet 
išeitys surandamos. Negausią 
Otavos apylinkę yra aplankę vi
si mūsų didieji ansambliai, gar
sieji solistai ir aktoriai. Kvie
čiant gastrolėms daugiakultū- 
rių festivalių metu, gaunama 
dalinė parama, bet dažniausiai 
patys ansambliai suorganizuoja 
didelę dalį lėšų. Dar geresnis 
pavyzdys yra Thunder Bay, kur 
pirm. dr. E. Jasevičiūtė savo 
lietuvius pagalbininkus gali su
skaityti ant vienos rankos pirš
tų, bet teiraujantis ir jieškant, 
surandama parama. Paskutinių 
penkerių metų festivaliuoše ten 
lietuviai buvo gražiai atstovau
jami Toronto “Atžalyno” (du 
kartus), iškiliųjų solistų ir tri
mis parodomis muzėjaus patal
pose. Pati apylinkės valdyba 
įstengia padengti tik labai mažą 
išlaidų dalį.

Kaikurie nurodė, kad yra 
apylinkių, kurių nariai yra vi
sai gerai įsikūrę ir nemažas au
kas sudeda įvairiems reikalams, 
bet kažkodėl nesiryžta rinkti lė
tų gyvam veikimui — ansamb
lių pakvietimui, nors parengimų 
nori.

Dauguma mažųjų apylinkių 
parengimus ir ansamblių gast
roles iš kitur ruošia tik savo lie
tuviškajai auditorijai, bet kai- 
kurios (Thunder Bay, Winnipe- 
gas, Otava) dalyvauja bendruose 
daugiakultūriuose festivaliuose, 
taigi, lietuviška meną demons
truoja visiems kanadiečiams.

Išvados
Visose mažosiose apylinkėse 

norima tautinių šokių, dainų ir 
muzikos, teatro vienetų ir t. t. 
gastrolių. Visi ansambliai, gru
pės, artistai ir solistai nori ke
liauti. Kliūtis vienus ir kitus 
draugėn suvesti yra lėšos. Bet 
jieškant būdų, teiraujantis, ne
bijant rizikuoti, pajieškoti pini
ginės ir kitokios paramos, daž
nai galima suorganizuoti an
samblių ar menininkų gastro
les. Kultūros komisijai tenka ir 
toliau tarpininko, drąsintojo 
gal ir iniciatoriaus vaidmuo. 
Jai reikalingos pastovios lėšos, 
kad galėtų bent iš dalies parem
ti kultūrinius parengimus ma
žosiose apylinkėse.



I I

GENĖS VALIUNIENĖS kūrinys -‘Eglė — žalčių karalienė”. Tai vienas iš jos 
serigrafijos darbų, išstatytų parodose Toronte

Novelių rinkinys — “Nebaigtoji simfonija”

Nekask duobės kitam.
I

Antroji V. Kuzmicko knyga apie Antaną Vilkutaitį, 
kurį neteisingai laiko Keturakių

BIRUTĖ VILKUTAITYTĖ- 
GEDVILIENE

Prieš pora metų Amerikoje 
buvo išleista knyga “Tikrasis 
Keturakis ir jo raštai”. Šios 
knygos tikslas buvo parodyti 
TIKRĄJĮ “Amerikos pirtyje” 
komedijos autorių—Juozą Vil
kutaitį ir sugriauti okup. Lie
tuvos literatūros istoriko V. 
Kuzmicko kaltinimą, esą Juo
zas V. pasisavinęs savo brolio 
Antano veikalą.

Plačiai pasklidusi laisvaja
me pasaulyje knyga susilau
kė gerų įvertinimų ir, anot 
čionykščio literatūros vertin
tojo V. Kavaliūno, “griaute 
sugriovė” V. Kuzmicko kal
tinimus, kuriuos jis paskelbė 
savo knygoje “Keturakis. 
Rinktiniai raštai”. Joje V. Kuz
mickas prisipažįsta, kad nei iš 
surastos inž. Antano Vil- 
kutaičio tarnybinės bylos, nei 
iš 300 dokumentų “neprasi- 
šviečia jo asmeninio gyvenimo 
drama. Sausi faktai nedaug ką 
pasako apie jo gyvenimą. . ”

Atsiliepdama apie šią tiesos 
neatskleidžiančią knygą, aš 
rašau: “Todėl mano dėdės An
tano V. gyvenimo istorija čia ir 
yra teisinga tik tiek, kie.k tie 
sausi faktai parodo. Visa kita 
yra V. Kuzmicko lakios vaiz
duotės vaisius, iškraipant, nus
lepiant, padailinant, sukuriant 
nebūtus dalykus”.

Visai panašią išvadą da
bar prieiname pasiskaitę Br. 
Raguočio recenziją vėl naujai 
pasirodžiusios V. Kuzmicko 
knygos “Antanas Vilkutaitis — 
Keturakis”. Jeigu rašydamas 
apie pirmą V. K. knygą B. 
Raguotis labai lengvai jam 
patikėjo ir viską priėmė už 
“gryną pinigą”, tai"dabartine 
savo recenzija (“Gimtasis 
Kraštas”, 1981 m. nr. 30), jis tik 
stumia V. Kuzmicką į duobę, 
kurią tas iškasė Juozui Vil- 
kutaičiui - tikrajam “Amerikos 
pirtyje” autoriui ir vienin
teliam Keturakio slapyvardžio 
savininkui.

Tą recenziją čia ir panag
rinėkime, nupšalyje palikę 
gražią įžangą apie “Amerika 
pirtyje” bylą ir literatūros is
toriką bei tyrinėtoją V. Kuz
micką, “pasišventusiai” jieš- 
kojusį ir suradusį mano jau 
minėtus 300 inž. Antaną Vil
kutaitį liečiančių dokumentų, 
“iš esmės” įrodžiusį jį buvus 
“Amerika pirtyje” autoriumi. 
Toliau Br. Raguotis rašo: “Vė
liau paaiškėjo ir kiti šio 
žmogaus ir rašytojo gyvenimo, 
kūrybos, aplinkos faktai bei de
talės. Tokia apsti, daugiau 
nauja medžiaga gula į šios V. 
Kuzmicko monografijos pa
grindus ir turinį.” ✓

Čia nustebę ir klausiame: 
jeigu anksčiau iš tų visų doku
mentų niekas “neprasišvietė”, 
tai kaip dabar viskas V. Kuz
mickui staiga “paaiškėjo”? Gal 
Stalino saulė, gal Lenino 
dvasia apšvietė? O gal. kaip V. 
Kavaliūnas (“Dirva”, 1979 m. 
nr. 41) rašo: “Nesinorėtų ma
nyti, kad1 V. Kuzmickui būtų 
pavykę susisiekti su mirusiais 
ir juos apklausinėti. O gal, 
labai nuoširdžiai norint, ir tai 
yra įmanoma?”

Toliau skaitydami recenziją, 
pamatome ir KOKIU BŪDU 
viskas V. Kuzmickui “paaiš
kėję”. .. “V. Kuzmickas dar 
kartą pasirodė literatūros is
torikas, turintis beletristo 
sugebėjimų.. . Kaip yra sakęšis 
tyrinėtojas, savo monografiją 
jis norėjęs parašyti taip, kad ją: 
‘būtų galima skaityti ir poilsio 
valandą, nelyginant kokį 
romaną’. ..” Čia jau ir Br. 
Raguotis suabejoja ir mano, 
kad A. Vilkutaičio gyvenimas 
reikalauja didesnio susimąs
tymo ir įsigilinimo ... , “juo 
labiau, kad monografijoje 
esama ir tebespręstinų prob
lemų, diskutuotinų ir gilintinų 
dalykų.”

Br. Raguotis rašo, kad “įsu
kęs” A. Vilkutaitį į “gan pla
tų ir įvairų gyventos gadynės 
socialinį-kultūrinį ir kitą kon
tekstą . . . autorius čia neabe
jotinai per kuklus, sakydamas, 
kad prie A. Vilkutaičio asme
nybės teprilipdęs (mano pa
braukta, B.V.G.) tik vieną kitą 
jo epochos mažmožį.. . auto
rius tarpais negana atsargus 
su medžiaga, nepakankamai 
analitiškas jos atžvilgiu. Iš 
prielaidų (beje, dažnokų) (ma
no pabraukta, B.V.G.), iš vie
nos kitos užuominos ar fakto 
nuolaužos jis linksta daryti 
per plačius apibendrinimus 
arba lejstis į ne visai pagrįs
tus samprotavimus ir spėlio
jimus” (mano pabraukta, B.V. 
G.). Raguočio nuomone, bend
rasis A. Vilkutaičio gyvenimo 
ir veiklos kontekstas atrodo 
“dirbtinokas” ir “pritemptas”, 
kadangi “nevisad paremtas na
tūraliu būtinumu ar tvirtes
niu faktiniu pagrindu”. V. Kuz
micko “turima medžiaga kar
tais neleistų daryti nei plates
nių samprotavimų, nei juo la
biau išvadų” (mano pabrauk
ta, B. V.G.).

Pagaliau pastebėjęs, kad 
reikėtų rimčiau pažiūrėti į 
Antaną Vilkutaitį kaip publi
cistą ir publicistikos teoretiką, 
Br. Raguotis toliau traukia V. 
Kuzmicką į duobę: “Tebelieka 
toliau tikslintini kai kurie A. 
Vilkutaičio Keturakio slapy
vardžiai ... tvirtesnių argu
mentų dar tektų ieškoti ir dėl

J. KUZMICKIS

“Mes neturim kalbos, mes turim 
tik bendrą iliuziją”. . . (“Pasikalbė
jimas su mergina”).

Adolfas Markelis, šiais me
tais pasirodęs su pirmąja nove
lių knyga “Nebaigtoji simfoni
ja”, pradėjo rašyti po karo, gy
vendamas Austrijoje. Ir šios 
rinktinės novelės — ilgų metų 
kūrybos derlius: pirmoji “Laik
rodžio” novelė parašvta 1949 
m., paskutinioji — “Pasikalbė
jimas su mergina” — 1981 m. 
Dvylikos novelių knyga — 32 
metų darbas!

Reikia tik pasidžiaugti, kad, 
nepaisant įvairiomis premijo
mis proteguojamo romano, su
laukiame ir brandžių apsakymu 
bei novelių. Mūsų skaitytojai 
jieško jose tikro, realaus gyve
nimo vaizdų, subėgančiu i įdo
maus turinio ir literatūrinės 
formos darną, kurioje sušvytėtų 
gyvenimiškas »pasiimtos temos 
atbaigimas.

Kasdienės buities vaizdai
Nors bemaž kiekvienas rašy

tojas pasirenka įvairias gyverfi- 
miškas temas, tačiau kiekvie
nam jų būdinga autoriaus speci
finė tematika, naujas požiūris į 
gyvenimo reiškinius, originalus 
iškeltų problemų atskleidimas, 
dvasinių poslinkių atsekimas.

A. Markelis, nors jo vaizduo
jamas laikotarpis, be kaikurių 
išimčių, apima antrojo karo 
griuvėsiuose prisiglaudusius 
tremtinius, nekelia egzistenci
nių jų ryšio su pasauliniais įvy
kiais problemų, kurias taip pla
čiai judino Aloyzas Baronas. Jis 
atkuria benamių žmonių kasdie
nės buities vaizdus, Įglausdamas 
į apsakymą kartais labai men
kas aspiracijas.

“Laikrodžio” pagrindinio vei
kėjo Justino Ramoškos “laimei 
bereikėjo tik laikrodžio, kuri 
jis gavo iš Mockaus už tūkstantį 
šilingų”. Piemenaudamas buvo 
gavęs “puštalietą”, o bernauda
mas nusipirko dviratį, bet visos 
tos laimės, palyginus su šia, 
“buvo tik puslaimės”. Deja, 
Justinas pasijunta apgautas: be
simaudant laikrodis, kuris 
“skaitės nebijos nei vandens, 
nei ugnies”, sustoja ir tylus me
chanizmas skaudžiai raižo jo 
krūtinę.

jam skiriamo vieno kito publi
cistikos kūrinio ar apsakymo”.

Mano dėdė Antanas V. buvo 
grynas publicistas, niekados 
nevartojo Keturakio slapyvar
džio, nėra palikęs jokios gro
žinės kūrybos, išskyrus dalinį 
Tolstojaus dramos vertimą, ir 
dėl jau seniai žinomų savo pub
licistinių raštų užsitarnavęs 
“buržuazinių pažiūrų publicis
to” vardą. Dabar V. Kuzmic
kas, prilipdęs jam brolio Ke
turakio slapyvardį ir visus Ke
turakio raštus (su valstietiš
ku atspalviu), naujoje savo 
knygoje, matyt, prilipdė jam 
ir svetimų publicistikos kūri
nių, kurie gal geriau tinka 
“valstietiškai dvasiai”... Nie
ko nuostabaus — tai jokia nau
jiena V. Kuzmickui... Juk ma
tėme, kad pirmoje savo kny
goje apie A. Vilkutaitį jis ne 
tik prilipdė, bet viską sulip
dė .. . Neradęs daugiau Ketur
akio slapyvardžiu jokios groži
nės kūrybos (išskyrus Juozo 
Vilkutaičio Keturakio “Ame
rika pirtyje” ir tris apsakymė
lius), V. Kuzmickas ten prilip
dė dar trijų nežinomų autorių 
darbelius, kurie nieko bend
ro neturi su Keturakio kūry
ba. O mano dėdei Antanui ten 
priklauso TIKTAI dalinis Tols
tojaus dramos vertimas, pasi
rašytas Gulbiniškių Antano 
slapyvardžiu. Tad kaip jis čia 
pateko į rinktinius Keturakio 
raštus?

Anksčiau minėtų knygos “ne
lygumų” kaltę iš dalies suver
tęs V. Kuzmicko “beletrizuo
tam pasakojimui”, Br. Raguo
tis dar pastebi apie “tempera
mentingai parašytos knygos” 
autorių. Jo esą “iškelta, išryš
kinta daug, iš dalies naujų mū
sų praeities gyvenimo bei kul
tūros žmonių, faktų, reiškinių. 
Jie iki šiol buvo arba plačiau 
ir detaliau nežinomi, arba dar 
neįvesdinti į mokslinę ir ki
tą apyvartą”.

Kiek tokia mokslinė apyvarta 
yra verta, dabar geriausiai 
liudija ši Br. Raguočio recen
zija, bet, jeigu paklaustume 
apie kokią “kitą apyvartą” jis 
čia kalba, atsakymas būtų tik 
vienas: apie lietuvių literatū
ros istorijos klastojimo ir me
lo apyvartą, į kuriai priklauso 
abi minėtos “istoriko” V. Kuz
micko knygos.

Šia savos rūšies švelnia hu
moreska autoriui pavyko atkur
ti viską praradusio darbo žmo
gaus mažučio vidaus pasaulio 
dramą.

Rodos, tokie natūralūs, paim
ti iš paties gyvenimo A. Marke
lio žmonės. Jie dirba, kuria šei
mas, išgeria, klausosi Beethove- 
no Devintosios ar Šuberto Ne
baigtosios simfonijos, nevengia 
piktų pokštų, tačiau, netekę 
gimtųjų namų ar sunkiai prigy- 
dami prie atkurto gyvenimo są
lygų, žavisi iliuzijomis, gyven
dami fantazijos sukurtame pa
saulyje.

“Keisto uždarbio” ligoninės 
šlavėjas, susigundęs amerikie
tės pažadu už kiekvieną sušvilp
tą melodiją mokėti po dolerį, 
užmiršta realybę ir pripasakoja 
nebūtų dalykų apie operų uver
tiūras. Pasirodo, ligonė moteris 
Vienuolika metų dainavo opero
je ir, sumokėjusi 53 dolerius, 
lepteli: “Ačiū, brangusis, kad 
taip begėdiškai melavai. Ir mo
ku tik už melavimą”.

Iliuzijų raizgyne
Iliuzijos paprastai atsišlieja i 

lakią vaizduotę, kurią padilgi
na nerealūs vaizdai, sukurti 
fantastiškų svajonių. Ypačiai 
iliuzijos vešliai bujoja jausmi
nėje srityje, lengvai susižavint 
simpatinga moterimi ar vyru.

Toks iliuzijomis gyvenąs žmo
gus yra 1950 m. JAV parašytos 
“Nebaigtosios simfonijos” nove
lės Linas. Lietuvoje jis buvo ve
dęs “virtuvės kvapu” dvelkian
čią Ziną, apgaubtą įtarumo še
šėliais. Išvežtas i vakarus, Rvt- 
prūsiuose sutinka aštuoniolik
metę Jadzę, bet “viskas seniai 
pasiliko anapus”. Austrijoje su
sipažįsta su Lęna, o kai “liūdnos 

, tirolietiškos akys ji išlydėio į 
Ameriką, jis jai nieko nežadėjo, 
jis nieko neturėjo, jis tik išva
žiavo”.

Nebraskoje, valydamas ligo
ninės langus, susiduria su gai
lestingų seserų mokytoja Jane, 
kurios išvaizda primena “apge
nėtą medį su pora lapų viršūnė
je”. Architektas Linas pradeda 
gyventi iliuzijomis: jiedu susi
tuoks, “bus vyras ir žmona, abu 
dirbs, turės pinigų, dings neri
mo ir naktinių klajonių nak
tys”. Tačiau, kai Jane pradeda 
jam simpatizuoti. J^nas atsklei
džia niekad neišnykstančių iliu
zijų pavojus, tardamas: “Visas 
moteris mylėjau. Jos ir dabar 
manęs nepalieka. Arba aš apie 
jas dažnai galvoju, arba sapnuo
ju. Bet visada išsiskiriu su 
skausmu”. Gale jis priduria: 
“Mano vaizduotėj sukurtos mo
terys yra idealios, kokių gyve
nime nėra. Aš x visą gyvenimą 
ieškojau ir ieškau, bet, kai su
randu, rodos, tuo pačiu metu 
viską prarandu, ir vėl pradedu 
nerimauti”. Janės atoveika kait
ri: jis esąs perėjūnas, apgavi
kas, suvedžiotojas, to meno ne 
išmokęs, bet tokiu gimęs.

Tomis pačiomis iliuzijomis 
gyvena ir “Gėlių’’ apsakymo 
studentas Jonas. Slapta įteikęs 
gėlių puokštę gailestingai sese
riai Irenai, mano, kad ji atspės, 
bet, vaišių metu priremtas, išsi
gina. Kai išėjusį iš vaišių pasi
veja Aldona ir uždeda ranką 
ant jo peties, “Jonas susijuokė: 
jis vėl jautėsi aukšta pušim, 
kylančia iš miško, girios vėju 
ar kliedinčiu paukščiu”------

be abejonės, iliuzijos vora
tinkliais apipindamas Aldoną.

Jų vardas — Iliuzija
Meilės iliuzijos vaikoma “Ide

alo” balerina Lilijana paprasta 
darbininke atvažiuoja į Grand 
Island miėstelį. Sapalioja apie 
nebuvėlį Kazimierą, Įsimyli ta
riamą čelistą Vaclovą, bet galų 
gale pasisako mylinti ją aplan
kiusį Praną Gniaužą. Gal tai ta
riamos meilės 'strategija, o gal 
kaikam tikrovės sujaukimas su 
iliuzija.

“Peršamosios Nijolės” apsa
kymo Pelenienė nuomininkui 
Milimui perša Nijolę, kuri visai 
neegzistuoja: ji — fantazijos va
deles paleidusios moters vaiz
duotės kūrinys, o tariama jos 
nuotrauka — jaunos šviesia
plaukės merginos, kurią “mir
tis pavogė” iš Milimo. Dėlto jis 
ne be prasmės nutaria, kad 
“jos vardas turėtų būti Iliuzija. 
Gražus moteriškas vardas gelto
noj vakaro saulėj tirpstąs šešė
lis”.

Gražus Iliuzijos moteriškas 
vardas aidi ir “Bolero” apsaky
mo pagrindinio veikėjo fantazi
jomis persisunkusioje vaizduo
tėje, kai net jo žmona nežinanti, 
kad per eilę metų gyvena ne 
vienas: “Manyje gyvena Lena, 
juodbruvė Austrijos kalnų mer
gina. Iš tikrųjų mes gyvename 
trise: Lena, mano žmona Rita ir 
aš”. Ta iliuzinė Lena, prabėgom 

paminėta “Nebaigtoje simfoni
joje”, kuriai Linas, išlydėtas į 
Ameriką, nieko nežadėjo, pasi
rodo daug realistiškesnė: ji at
stumia iliuzijomis gyvenantį 
perėjūną, nes jis turįs žmoną, o 
ji nieko neturinti ir niekam ne
santi reikalinga. Lena iliuzijų 
apkvaišintam vyrui drebteli: 
“Tada tu pažvelgei man į akis 
kaip žvėris. Nuo to laiko aš jau
čiausi medžiojama”.

Galbūt “vaizduotėje sukurtos 
moterys yra idealios, kokių gy
venime nėra; galbūt jos idea
lios, nes nepasiekiamos; galbūt 
jos jaučiasi tarsi žvėries medžio
jamos. Galbūt abu novelės vei
kėjai laukė stebuklo, bet “buvo 
pasyvūs”, ir vienai blaivesnei 
pusei tereikia “nupjauti emoci
nes stygas”, kad medžiotojas 
rengtųsi tolimesnei kelionei, 
“lydimas nebaigtosios simfoni
jos, nebaigtos meilės kartėlio ir 
vienintelio savo draugo — vie
nišumo”.

Ilgesys ir iliuzija

A. Markelis, taip stipriai pa
brėžęs iliuzijomis gyvenančius* 
žmones, atskleidė daugelio sle
piamą tikrovę: iliuzijų apniktas 
žmogus vaikšto mūsų tarpe, ma
ginas! moterų medžiokle ir gal
būt pats nesusivokia, kad. jieš- 
kodamas naujo kąsnio, nesąmo
ningai kerta šaką, ant kurios 
tariasi stipriai atsisėdęs.

Paskutinėje “Pasikalbėjimo 
su mergina novelėje, parašytoje 
1981 m., rašytojas, tarsi api
bendrindamas savo veikėjų 
pergyvenimų konglamerata, įas
menina chameleonišką iliuziją 
ir pažeria kaugę psichologinių 
pastabų.

Antanas Niaura, Aurelijos 
vyras ir dviejų suaugusiu vaikų 
tėvas, atostogauja Kanadoje ir 
visą laiką pralęidžia meškerio
damas. Laikas nuo laiko jis tar
si “pamišdavo, vaikščiodavo ap
dujęs su buteliu rankoje, piktas, 
irzlus ir pradėdavo su savimi 
kalbėti”.

Tos “įsisenėjusios ligos” ge
namas, su škotiškosios buteliu 
patraukia prie iškyšulio, iš ku
rio galėjo matyti moters figūros 
uolą, vadinamą “Geltonąja mer
ga”.

Įsigėręs Niaura pakalbina 
Geltonąją mergą ir — kas galė
tų tikėti — ji atsiliepia ir pasi
sako esanti (mūsų jau keliose 
novelėse pažįstama) Lena. Ji 
teigia, kad Niauros ilgesys iš
kvietė ją, nes noris, kad su juo 
būtų. Lena yra atsiskyrusi nuo 
savo vyro, bet ne nuo jo. Ir ji 
jam tarsi nerami; sąžinė rėžiai 
“Mes nesam piekuo surišti, tik 
bendra iliuzija. . . Tu dažnai kal
bėdavai su savimi kaip ir dabar, 
galvodamas, kad man kalbi. 
Kalbėjai ir maitinaisi nerimu ir 
kančia. . . Mes neturim kalbos, 
mes turim tik bendrą iliuziją, 
kuri yra tikra”.

Toliau ji priduria, kad šeimos 
vyrai nėra laimingi, ypač po 
penkiasdešimt metu: “Dabar tu 
sensti ir vis dažniau manęs pa
sigendi. Ir visada manes pasige- 
si ir apie mane galvosi”.

Nevaldomi jausmai, kaitina
mi fantastinių iliuzijų, paverčia 
A. Markelio žmones moterų 
medžiotojais: “Koks aš kvailas: 
užteko, kad moteris paglostytu 
jo ranką, o jis jau nebetenka ne 
tik rankos bet ir galvos”.

Svajonių bangose
Palikus nuošaliai .“Laikro

džio” ir “Niekadėjų” noveles, 
vaizduojančias maža kuo pasi
tenkinančius žmones, ir pergru
pavus likusias, kurios šioje kny
goje sudėtos pagal parašymo 
datą, galima įžvelgti novelių ro
mano besistiebiančius kontūrus, 
sklendenančius nesibaigiančio
je meilės simfonijoje. Joje iš
kyla įdomi gyvenimo panorama, 
paįvairinta intriguojančių fabu
lų kalnais ir slėniais; jai gyvy
bės įkvepia ne vienas charakte
ris su sudėtinga psichika ir vis 
naujais potroškiais.

Galbūt iliuzija yra iškreiptas 
tikrovės suvokimas, sukeliąs ap
gaulingus jutimus, galbūt — ne
įvykdoma svajonė. Tačiau A. 
Markelio žmonės, išrauti iš gim
tosios žemės ir persodinti i ne
įprastą dirvą, pasigesdami 
įprasto ritmo,' yra įtraukiami Į 
nepagrįstų vilčių sūkurį ir pla
kasi apgaulingų svajonių bango
se.

Zitos Sodeikienės viršelis ro
dos ir vaizduoja neįvykdomų 
svajonių stiebimąsi į viliojan
čius debesėlius ir negailestingą 
laiko slinktį pro vystančias ro
žes.

Adolfas Markelis, NEBAIGTOJI 
SIMFONIJA. Novelių rinkinys. 
Lietuviškos Knygos Klubas. Ap
lankas ir viršelis dail. Zitos So
deikienės. Chicago, 1981 m., 125 
psl. Kaina — 6 dol.
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□ KIJITME JE VEIKLOJE
SKULPTORĖS ELENOS GAPU- 

•TYTĖS, gyvenančios ir kuriančios 
Britanijoje, darbų paroda spalio 3 d. 
atidaryta LYC galerijoje Bromtone, 
šiaurinėje Anglijoje. Paroda truko 
iki spalio 31 d.

SMUIKININKAS ALEKSANDRAS 
RUTKAUSKAS, septyniolikos metų 
amžiaus, sparčiai kyla Argentinoje. 
Buenos Aires mieste įvykusiame in
strumentalistų konkurse jis laimėjo 
pirmąją $2.000 premiją smuikininkų 
grupėje. Ta premija jam įteikta 
rugpjūčio 13 d. “Cervantes” teatre. Ją 
parūpino Rivadavijos radijas ir Pro
vincinis Bankas. Jaunasis laureatas 
dažnai dalyvauja koncertuose. Šia 
proga sveikintinas Čikagos “Mar
gučio” radijo sumanymas jaunąjį 
smuikininką sekančių metų rudenį 
pasikviesti koncertams į JAV.

DAIL. INŽ. MIKALOJAUS 
IVANAUSKO visą lapkričio mėnesį 
truksianti jo kūrinių “Šviesa iš 
šviesos” paroda atidaryta Floridoje, 
St. Petersburg vietovėje, vietinio 
banko “Florida Federal Savings” 
galerijoje. Išsamų pranešimą apie 
šią parodą ir originalią autoriaus 
kūrybą lapkričio 5 d. laidoje paskel
bė savaitraštis “The Gulf Journal”. 
Savo kūriniams jis naudoja 
chemikalus, kurių derinius paverčia 
spalvotomis nuotraukomis ar skaid
rėmis.

DAIL. BANGUOLĖ RAUGAITĖ 
rugsėjo 11 —- spalio 2 d.d. surengė 
savo darbų parodą naujoje Filadel
fijos Race galerijoje. Šiai jau ketvir
tai individualiai savo parodai ji buvo 
sutelkusi 30 aliejinės tapybos darbų, 
sukurtų 1979-81 m. laikotarpyje.

GROŽINIO ŽODŽIO VAKARĄ 
gruodžio 5, šeštadienį, 7.30 v., Los 
Angeles ir apylinkių lietuviams Šv. 
Kazimiero parapijos salėje rengia 
Lietuvių Fronto Bičiulių sambūris. 
Programą atliks iš Čikagos pakviesta 
Elena Blandytė, poezijos bei prozos 
interpretacijon įjungianti vaidybą, 
muzikos palydą, šviesų ir garsų efek-’ 
tus. '

DAILĖS PARODĄ gruodžio 5-6 d.d. 
St. Petersburge, Floridoje, rengia 
vietinis Amerikos Lietuvių Klubas 
savo patalpose, 4880 46th Avenue 
North, minėdamas veiklos dvide
šimtmetį. Parodoje dalyvaus: foto
grafas Vytautas Augustinas, daili
ninkai — Antanas Rakštelė, Mika
lojus Ivanauskas, Adas. Aidukas, 
Ona Galvydienė ir Ida Valauskienė.

DEŠIMTĄJĄ IŠEIVIJOS FOTOG
RAFŲ spalvotų ir nespalvotų nuot
raukų parodą Čikagos Jaunimo 
Centre, M. K. Čiurlionio galerijoje, 
spalio 23 — lapkričio 1 d. d. surengė 
Lietuvių Foto Archyvas. Parodai 
buvo skirti du pilni savaitgaliai. Jos 
atidaryme kalbėjo fotografijos 
menininkas kun. A. Kezys, SJ. Pre
mijų konkurse varžėsi 31 parodos 
dalyvis. Spalvotų nuotraukų grupėje 
I vieta teko Romui Bartuškai, II — 
Aurelijui Prapuoleniui, III —Jonui 
Tamulaičiui, garbės žymuo — 
Teresei Gaidelytei. Nespalvotų nuot
raukų grupėje I vietą laimėjo 
Raminta Jelionytė, II — Jonas Kup
rys, III — Aušra Bagdonavičiūtė, gar
bės žymenis — Daina Žemliauskaitė- 
Juozevičienė ir Felicija Banytė. 
Laimikius įteikė Lietuvių Foto Ar
chyvo tarybos pirm. dr. S. Budrys ir 
faktinis parodos organizatorius S. 
Žilevičius. Konkursan nebuvo 
įjungti parodon pakviesti žymieji 
fotografai — Kastytis Izokaitis, 
Eugenijus Būtėnas, Algimantas 
Kezys, Vytautas Maželis ir Rimantas 
Žukas.

SAVIVEIKLINIS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ TEATRAS “Atžala” 
spalio 3 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
suvaidino amerikiečio dramaturgo 
Neil Simono trijų veiksmų komediją 
“Tariamasis meilužis”, lietuvių kal- 
bon išverstą Elenos Jonaitienės. 
Premjerinį spektaklį paruošė rež. 
Julius Dambrauskas, kuriam teko ir 
pagrindinis meilės nuotykių jieškan- 
čio žmogaus vaidmuo. Jam trijuose 
komedijos veiksmuose teko susitikti 
su trimis skirtingomis moterimis, 
kurių vaidmenis sukūrė — Ksana 
Dauguvietytė-Šniukštienė, Daiva 
Labutytė-Bieri ir Ginta Viliūnaitė.

DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS 
grafikos darbų parodą Čikagoje 
surengė lietuviškoji “Galerija", 744 
N. Wells St. Oficialiai ji pradėta 
spalio 30 d. ir bus užbaigta lapkričio 
27 d. Iš tikrųjų susitikimas su šia 
paroda įvyko jos išvakarėse spalio 29 
d., kai “Galerijon” suplaukė gausūs 
jo talento gerbėjai. Ten jų laukė apie 
40 naujausių grafikos kūrinių, kurių 
nemaža dalis atlikta technika, 
pavadinta aliejumi grafikoje. Pa
rodos proga jai apie tris pus
lapius spalio 29 d. laidoje paskyrė 
Buffalo, Mich., laikraštis “New Buf
falo Times”, savo korespondentą 
pasiuntęs į beveik muzėjumi pa
verstus Petravičių namus. 1981 ge
gužės 12 d. V. Petravičius atšventė 
deimantinę savo amžiaus sukaktį, 
tačiau tebėra kūrybingas, gyvenan
tis Lietuvoje praleistomis jaunystės 
dienomis. Matomas net kaikurių kū
rinių temų pakartojimas. Zapyš- 
kiniai “Liūtai prie bažnyčios” dabar 
perkelti į paveikslą “Indian brave”. 
Ankstesnių kūrinių grojanti čelistė 
ir dvi melancholiškos karvutės lan
kytojus dabar sutinka kaip vienas 
kūrinys. Paslaptingai skamba 
“Orijos” serijos darbai — “Orija", 
“Orijos mergaitė”, “Orijos paslaptis”, 
kol lankytomas nepaaiškėja, kad ta 
Orija yra nedidelis V. Petravičiaus 
tėviškės upelis.

MĖGĖJIŠKŲ SUOMIJOS IR SO
VIETŲ SĄJUNGOS FILMŲ festi
valis įvyko Jaroslavlyje. Jame suo
mių kino mėgėjų aukso medalį ir 
diplomą laimėjo vilnietis D. Velička 
už filmą “Meistras ir XV š.” Festi
valio diplomus parsivežė V. Blind- 
strubas už “Snaudžiančio vežiko 
pozą” ir V. Kažukauskas, vadovavęs 
grupei, sukūrusiai “Disko”. V. Kažu
kauskas taip pat laimėjo didįjį pri
zą už savo filmą "Skylė" Leningrade 
įvykusiame XHI-jame mėgėjiškų 
filmų festivalyje, kuriame varžėsi 
to miesto, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos filmų kūrėjai.

LIETUVOS ISTORIJOS IR ETNO
GRAFIJOS MUZĖJUS vilniečius 
pakvietė į stiklo gaminių parodą, 
kuriai buvo panaudoti fonduose 
saugomi rodiniai. Tarp jų buvo iš 
Romos ir Artimųjų Rytų į Lietuvą 
patekusių II-XIV š. stiklinių papuo
šalų, vėlesnių metų taurių, sietynų, 
indų, veidrodžių, langų stiklų.

MASKVOS LEIDYKLA 
“SOVETSKU PISATEL” netrukus 
išleis Juozo Grušo pjesių rinkinį 
“Meilė, džiazas ir velnias”. Knygon 
yra įtraukti aštuoni kauniečio 
dramaturgo kūriniai.

KULTŪROS PAMINKLŲ APSAU
GOS inspekcijos menėje Kauno 
senamiestyje savo gobelenų parodą 
surengė kaunietė dail. Eglė Petrai- 
tytė-Talalienė. Ji yra baigusi Vil
niaus dailės instituto meninės teks
tilės skyrių prieš penketą metų. 
Savo parodai sutelkė keliasdešimt 
spalvingų gobelenų augalijos rfio- 
tyvais.

NORVEGŲ FILMŲ SAVAITĖ buvo 
surengta Vilniuje. Septynįs vai
dybinius filmus jai atvežė svečiai iš 
Norvegijos — rež. B. Ljenas, aktoriai
R. Sioderis ir B. Sioder. “Vilniaus” 
kino teatre įvyko naujo filmo “Ap
dovanojimas” premjera.

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMUOSE sceninės veiklos tris
dešimtmetį paminėjo Vilniaus dra
mos teatro aktorė Irena Leonavi
čiūtė, dramos studiją baigusi 1951 
m. Ji yra sukūrusi pagrindinius vaid
menis pirmuosiuose lietuviškuose 
filmuose “Aušra prie Nemuno”, 
“Tiltas”, “Kol dar ne vėlu”, ilgai 
dirbusi televizijos ir radijo teatruo- 

' se. Apie sceninę I. Leonavičiūtės 
'kūrybą kalbėjo teatro kritikė I. 
Aleksaitė. Pati I. Leonavičiūtė da
lijosi atsiminimais, skaitė lietuvių 
poetų eilėraščius, ištrauką iš J. 
Tumo-Vaižganto “Dėdžių ir dėdie
nių”. Vakaro dalyviams buvo pa
rodytos kelių filmų ištraukos, scena 
iš televizijos spektaklio .“Abejin
gas gražuolis”.

A. LYBERIO “SINONIMŲ 
ŽODYNĄ”, apimantį daugiau kaip 
27.000 žodžių ir posakių, išleido 
“Mokslo” leidykla Vilniuje. Autorius 
yra kalbos turtų rinkimo veteranas, 
beveik prieš 50 metų pradėjęs darbą 

xJ. Balčikonio organizuotoje 
“Lietuvių kalbos žodyno” redak
cijoje. Dirbdamas Ųietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros institute, A. Lyberis ėmė 
rinkti gimtosios kalbos sinonimus. Jų 
yra sutelkęs 50.000 kortelių. 1961 m. 
buvo išleisdintas pirmas jo paruoš
tas lietuviškasis sinonimų žodynas, 
kurį dabar papildė platesnės apim
ties veikalas. Iš kitų lietuvių kalbai 
skirtų darbų minėtini: J. Paulausko 
“Lietuvių kalbos frazeologijos 
žodynas”, J. Lipskienės _ “Lietuvių 
kalbos somatiniai posakiai”, K. Vosi- 
lytės baigtas ruošti “Palyginamųjų 
frazeologizmų žodynas”. Šiemet bus 
išleista ir dvyliktoji akademinio 
“Lietuvių kalbos žodyno” knyga. 
Žodynas turės 18 tomų, apimančių 
350.000 žodžių.

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI
JOS muzikologai savo tris dienas 
trukusią 15-tą konferenciją surengė 
Taline. Pagrindinis dėmesys joje 
teko muzikinių kultūrų raidos bruo
žams 1970-80 m. Kaikurie referatai 
taipgi palietė ir ankstesnius laiko
tarpius, tautinių muzikinių kultūrų 
sąveikos tyrimus. Lietuvai atstovavo 
J. Antanavičiaus, R. Gaidamavičiū
tės, R. Janeliausko skaityti refera
tai, informacinis A. Žiūraitytės pra
nešimas apie dabartinį muzikinį 
gyvenimą. Diskusijose dalyvavo 
muzikologai — V. Landsbergis, V. 
Jurkštas, J. Antanavičius, A. Tau- 
ragis ir O. Narbutienė. Buvo paro
dyti du lietuviški muzikiniai filmai 
“Vilniaus kvartetas” ir “Jieškome 
klaksono”. Kompozitorių V. Lau- 
rušo, O. Narbutaitės, J. Juzeliūno, 
B. Kutavičiaus ir A. Rekašiaus kū
rinius atliko styginis Vilniaus kvar
tetas.

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
dviem koncertais spalio 3-4 d.d. 
amžiaus penkiasdešimtmetį pami
nėjo vilnietis kompoz. Mikas Vait
kevičius, estradinių dainų kūrėjas. 
Jo pasirinktas dainas atliko: estra
dos solistai — O. Valiukevičiūtė, G. 
Pakėnaitė, S. Liupkevičius su dukre
le Audrutę, N. Ramanauskas, broliai 
V. ir A. Frankoniai, A. Končiaus va
dovaujamas Lietuvos radijo ir tele
vizijos orkestras, vokalinis-instru- 
mentinis Vilniaus filharmonijos 
ansamblis “Nerija” su savo solistais
S. Povilaičiu ir V. Pauliuku. Progra-
mon įsijungė ir M. Vaitkevičiaus 
vadovaujamas Vilniaus B. Dvariono 
vaikų muzikos mokyklos estrados 
skyrius. Pranešėju buvo R. Jovaiša. 
Sukaktuvininkas ilgus metus yra va
dovavęs “Ritmo” ansambliui, išau
ginusiam dabar žinomų muzikantų 
ir dainininkų. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 
Seštadieniafs 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

AKTYVAI — virš 19 milijonų
S MOKA UŽ:
$ 90 dienų termin. indėlius 151/2%• I C az£ 180-185 d. term, ind......... 15 %

term, indėlius 1 metų .. 14V4% 
'i term, indėlius 3 metų .......13 %
'* pensijų s-tą 16 %
X spec. taup. s-tq 15!6%

taupomąją s-tą ................11 %
$ depozitų-čekių s-tą 6 %
$ DUODA PASKOLAS: 

asmenines nuo 191/2%
■»' mortgičius nuo 181/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUABI’C CIIDC 406 Roncesvalles Avė. 
□ D trnAH O FUnd Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS 
----------------------- o---------------------------

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

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW. 

Perkant ar parduodant nekilnojamq nuosavybę visada
Jums sqžiningai patarnausi A. Bliūdžius 

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

PROGRESS

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _
(Tarp Dundas ir College) 1 TeleTonaS

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
★ Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

PARKSIDE ™
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario T^fofOHaS 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

——................ ..... ........ i   

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

I Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j 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.)
52% iki $75.000. Jieškoma prie
monių pajamų mokesčio spra
goms užkamšyti, kai patys par
lamentarai už didoką dalį savo 
algos nemoka jokio mokesčio. 
Nerandama lėšų valstybinei 
kanadiečių pensijai padidinti, 
o parlamentarų įsivesta pen
sija iš anksto yra apsaugota 
metiniais pragyvenimo pa
brangimo priedais. Jai gau
ti nereikia nė 65 metų amžiaus, 
kaip visiems kanadiečiams. 
Pakanka palyginti labai nedi
delio parlamente praleistų 
metų minimumo, o jeigu jame 
išbūnama daugiau metų, au
tomatiškai padidėja pensijos 
suma.

Naujuoju biudžetu visiškai 
nusivylė mažieji verslininkai 
ir net didžiosios pramonės 
įmonės, negalinčios parduoti 
savo gaminių. Dėl pardavimų 
kritimo darbininkus atleidi
nėja automobilių gamyklos, že
mės ūkio mašinas gaminusi 
Massey-Ferguson bendrovė, 
užsidarė bankrotą paskelbusi 
Kanados “Admiral” bendrovė, 
gaminusi šaldytuvus, elektri
nes krosnis bei kitus reikme
nis virtuvėms. Seniau tokie pir
kiniai būdavo padengiami pa
skoloms, o dabar pirkėjai to
kių paskolų vengia dėl nepa
keliamų palūkanų. Pranašau
jama, kad beveik visiškai gali 
sustoti gyvenamųjų namų sta
tyba, kai statytojams yra įves
ti didesni pajamų mokesčio 
suvaržymai, o pirkėjus atbai
do nepakeliamos mortgičių pa
lūkanos. Kritiškai biudžetą su
tiko ir buvęs ilgametis libera
lų ministeris P. Hellyeris, iš 
partijos pasitraukęs dėl jau 
prieš gerą dešimtmetį numa
tytos perbrangių namų proble
mos, kuri dabar jau yra pasie
kusi savo viršūnę. Federacinė
je liberalų partijoje P. Hellye
ris, oficialiai vadinamas sū
num palaidūnu, vis dar tebe
turi daug bičiulių. Savo savai
tinėje skiltyje spaudai, rem
damasis tų draugų nuotaiko
mis, jis teigia, kad A. MacEa- 
cheno biudžetu yra nepaten
kinta ir didžioji liberalų da
lis. Pasak P. Hellyerio, dėl 
šio biudžeto A. MacEachenas 
negalės būti išrinktas libera
lų partijos vadu, kai ateis lai
kas pakeisti P. E. Trudeau, nes 
jo išrinkimas liberalams at
neštų neišvengiamą parla
mento rinkimų pralaimėjimą.

Spaudoje plačiai nuskambėjo 
dar vienas finansų ministerio 
A. MacEacheno neapdairumas 
— brangūs pietūs ištaigiame 
restorane, kur jis buvo pasi
kvietęs biudžeto paruošime 
talkinusius ministerius ir de
šimtį rinktinių žurnalistų, at
stovaujančių Kanados dien
raščiams parlamento rūmuo
se. Tais pietumis lyg ir buvo 
atšvęstas paruošto biudžeto 
paskelbimas, atsakyta į pasi
kviestų žurpalistų klausimus, 
padraugauta, valgant brangius 
kelių rūšių patiekalus, gurkš
nojant vokišką ir prancūzišką 
vyną. Tris valandas trukusi 
puota pareikalavo apie $45 už 
kiekvieną asmenį iš valdžios 
iždo. Tik jai pasibaigus buvo 
apsižiūrėta, kad tokios išlai
dos nelabai derinasi su paties 
A. MacEacheno biudžetu, ska
tinančiu diržo susiveržimą ka
nadiečiams. Finansų ministe
rijos pareigūnas telefonu at
siprašė pietuose dalyvavusius 
žurnalistus dėl įvykusio nesu
sipratimo, bet jų pranešimai 
jau buvo pasiekę spaudą. A. 
MacEachenas, gerokai pultas 
parlamente, vaišių išlaidas pa
žadėjo padengti savais pini
gais. Dienraščiai “The Toron
to Star”ir”The Globe and Mail” 
valdžiai pasiuhtė čekius dėl 
savo korespondentų padarytų 
išlaidų: pirmasis — $200 už du 
savo atstovus, antrasis — $50 
už vieną atstovą.

Manitobos parlamento rinki
mus netikėtai laimėjo NDP so
cialistai su naujuoju savo va
du H. Pawley, kuris 1979 m. pa
keitė buvusį premjerą E. 
Schreyerį, iš valdžios išstum
tą konservatorių 1977 m. rinki
muose, vėliau paskirtą Kana
dos gubernatoriumi. Rinkimai 
buvo skaudus smūgis konserva
torių premjerui L. Lyonui, 
valdžioje išbuvusiam tik ket
verius metus. Jis pilnai pasi
tikėjo savo populiarumu, tikė
josi valdžią užsitikrinti dar 
vienam lakotarpiui, socialis
tų vado H. Pawley nelaikyda
mas rimtu varžovu. Atrodo, 
pergalę pastarajam atnešė

pažadas grąžinti pernai L. Lyo- 
no atšauktas butų nuomos 
kontroles, parūpinti $23 mili
jonų programą paskolų palū
kanoms sumažinti. Į 57-nių 
vietų parlamentą socialistai 
grįžo su 34 atstovais, konser
vatoriai — su 23. Iš parlamen
to šį kartą buvo išjungtas vie
nintelis liberalų atstovas ir 
trys progresyviųjų partijos at
stovai. Liko tik absoliučią dau
gumą turintys socialistai ir ją 
praradę konservatoriai. Libe
ralų partijos populiarumas 
nuo 12% 1977 m. rinkimuose 
nukrito iki 6%. Dabar libera
lų partija neturi nė vieno at
stovo vakarinėse Kanados pro
vincijose, kur yra labai nepo
puliari federacinė Kanados li
beralų partija.

Imigracijos ministeris L. Ax- 
worthy pranešė parlamentui, 
kad sekančių trejų metų laiko
tarpyje Kanada kasmet įsileis 
nuo 130.000 iki 145.000 naujų 
atevių. Pabėgėlių, kurie įkur
dinami valdžios lėšomis, me
tinė kvota nuo 16.000 bus su
mažinta iki 14.000. Įsileidžia
mų pabėgėlių skaičius iš R. 
Europos bus padidintas tūks
tančiu iki 6.000, o iš Indoki- 
nijos bus sumažintas keturiais 
tūkstančiais iki 4.000. R. Eu
ropos kvota daugiausia pasi
naudos lenkai, kurių dabar 
Austrijoje jau yra 30.000. Nuo
laidą lenkams išsikovojo Ka
nadoje veikiančios jų organi
zacijos, nors iš tikrųjų tuos 
lenkus netikslu būtų vadinti 
politiniais pabėgėliais. Jiems 
negresia persekiojimų pavo
jus dabartinėje Lenkijoje. Bė
gama tik dėl ekonominių pro
blemų, tikintis susirasti ge
resnį gyvenimą užsienyje, kai 
tuo tarpu Lenkiją iš ekonomi
nio akligatvio tegali išgelbė
ti aukos reikalaujantis sun
kus darbas nepalankiose sąly
gose. Tie vadinamieji bėgliai 
Austrijon laisvai atvažiuoja 
per Čekoslovakiją, kur jų nie
kas nė nepando sulaikyti. Ne
mažas jų skaičius išlipa iš 
Montrealin atplaukusio turis
tinio pačios Lenkijos laivo 
“Stefan Batory”. Vien tik pra
ėjusią savaitę 182 to laivo ke
leiviai pasiprašė politinės glo
bos. Nuotraukos ir vaizdai te
levizijoje liudija, kad tie pa
bėgėliai yra gražiai apsirengę. 
Dėlto netenka stebėtis, nes 
ekskursija laivu kainuoja daug 
zlotų. Ji prieinama tik tiems 
lenkams, kurie turį pakanka
mai pinigų. Iš viso neįtikinan
čiai atrodo pabėgimu vadina
ma kelionė liuksusiniu laivu. 
Neabejotinai daugiau teisių į 
politinę globą turi bėgliai 
iš Vietnamo bei kitų komunis
tinių šalių, laisvąjį pasaulį 
pasiekiantys senais mažais lai
veliais. Daug jų žūsta jūroje, 
daugelį apiplėšia ar net nužu
do niekieno netramdomi pira
tai.
SPORTAS LIETUVOJE

Jaunoji vilnietė Dalia Kutkaitė, 
laimėjusi sąjungines meninės gim
nastikos taurės varžybas Taline, 
pirmą kartą dalyvavo pasaulinėse 
šios sporto šakos pirmenybėse 
Muenchene, V. Vokietijoje. Geriau
sią pasaulio gimnasčių eilėse ji 
išsikovojo palyginti neblogą V vie
tą. Pirmąsias tris prizines vietas 
laimėjo bulgarės.

49-tąją augščiausios krepšinio 
lygos vyrų komandų pirmenybių 
pirmasis ratas pasibaigė Maskvoje. 
Pirmon vieton su 10 taškų vėl iško
pė Maskvos kariškių CASK klubas, 
kuris yra jau 19 kartų laimėję šias 
pirmenybes. Antroje vietoje su 9 
taškais — Kijevo “Strojitelis”, 
48-tose pirmenybėse laimėjęs si
dabro medalį. Kauno “Žalgiriui” 
tada teko tik IV vieta, nors 47-tose 
pirmenybėse kauniečiai buvo išsi
kovoję vicečempijonų vardą. Dabar
tinių pirmenybių pirmasis ratas 
taip pat labai nesėkmingas “Žalgi
riui”, su 5 taškais atsidūrusiam tik 
VII vietoje. Žalgiriečiai ir jų gerbė
jai gali džiaugtis tik viena dėmesio 
verta pergale prieš Kijevo “Stroji- 
telį” — 81:79. Džiugi, nes ji ryžto ir 
laimės dėka pasiekta paskutinėmis 
sekundėmis. Rungtynių pabaigoje 
pirmavo “Strojitelio” komanda 

,73:71. Tikslus V. Masalskio meti
mas rungtynes paskutiniu momentu 
užbaigė lygiomis — 73:73. Penkios 
pratęsimo minutės rezultatą padi
dino iki 79:79. Iki rungtynių užbai
gos liko tik viena sekundė, kai ka
muolį iš užribio turėjo grąžinti kau
niečiai. Kijeviečiai tikėjosi trumpo 
perdavimo ir tolimo metimo. V. Ma
salskis betgi kamuolį perdavė po 
kijeviečių krepšiu staiga išniru
siam S. Jovaišai, kuris jį lengvai 
įmetė į krepšį. Rungtynes netikė
tai laimėjo “Žalgiris” 81:79, pasiek
damas penktą pergalę šiose pirme
nybėse. Vilniaus “Statyba”, 48-tose 
pirmenybėse užėmusi VII vietą, 
dabar yra nukritusi į X vietą dvyli
kos komandų grupėje. Vilniečiai 
turi tik tris laimėjimus.

TOMAS PRAKAPAS, baigęs Royal 
York C. I. Toronte gimnaziją labai 
gerais pažymiais, gavo Ontario pro
vincijos stipendiją ir Etobicoke 
Queensway Lions’ Club premiją. 
Studijuoja ekonomiką ir verslo ad
ministraciją Toronto universitete

Ateitininkų žinios
Jaunučiai (I-IV sk.) ruošiasi Kū- 

čioms. Lapkričio 25, trečiadienį, 6 
v.v., susirinkimas L. Vaikų Namuose.

Jaunių (V-VIII sk.) susirinkimas 
— lapkričio 29, sekmadienį, po 10 
v.r. Mišių L. Vaikų Namuose.

šeši moksleiviai vyksta į Dainavo
je rengiamus “kalakursus”.

Studentų susirinkimas įvyko lap
kričio 21 d. pas j R. Vingelytę.

Koordinaciniame posėdyje lapkri
čio 19 d. aptarti Kūčių reikalai ir 
pasiskirstyta darbais.

Adventinis sendraugių susikaupi
mas nebuvo gausus dalyviais, bet pa
sižymėjo nuoširdumu ir atvirumu. 
Kun. A. Saulaitis, SJ, ir seselė Igne 
pateikė gaivinančių bei stiprinančių 
minčių.

Viešą paskaitą visuomenei 1982 m. 
sausio 10 d. po 10 v. Mišių Prisikė
limo parodų salėje rengia sendrau
gių valdyba. Dr. Milda Danytė kal
bės apie renkamą medžiagą Kanados 
lietuvių imigracijos istorijai, iliust
ruodama skaidrėmis bei garsinėmis 
juostelėmis.

Ateitininnkų Kūčios — gruodžio 
13, sekmadienį, 5 v.p.p. Prisikėlimo 
salėje. Kaina — $5, studentams — 
$3, vaikams — $2. L. U.

Jubilėjiniame “Ateities kongrese 
ateitininkų sendraugių konferencijo
je buvo išrinkta nauja Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungos centro valdyba. 
Išrinktieji nariai pasiskirstė pareigo
mis: prel. dr. Petras Celiešius — 
dvasios vadas (2976 Sunnynook Avė., 
Los Angeles, Ca. 90039, USA), Jo
nas Valukonis — pirmininkas (15401 
Florence Circle, Huntington Beach, 
Ca. 92647, USA), Saulė Palubinskie- 
nė — vicepirmininkė, Dalilė Polikai- 
tienė — sekretorė (311 Ettrick St., 
Los Angeles, Ca. 90027, USA), Evan
gelina Kungienė — iždininkė, Jonas 
Motiejūnas — narys.

Naujoji centro valdyba įsipareigo
ja palaikyti glaudžius ryšius su vi
sais ateitininkais sendraugiais. Pra
šome tad visus ateitininkus sendrau
gius, ypač jaunesnius akademikus, 
kurie tiesiogiai nepriklauso sendrau-
gių skyriui, prisistatyti sendraugių 
centro valdybos sekretorei viršuje 
nurodytu adresu.

Siuntinėdami bendraraščius, anke
tas ir kitą korespondenciją, nenorė
tume aplenkti nė vieno sendraugio. 
Skyrių valdybas atskirai raginame 
sudaryti naujausių narių bei jų ad
resų sąrašus ir juos pasiųsti cv sek
retorės adresu.

Skautų veikla
• Lapkričio 18 d. Mindaugo dr- 

vės sueigoj varžybų tema buvo “žai
dimai”. Du taškus laimėjo “Žirgų” 
skiltis. Sueigos metu dr-vei vadova
vo psl. A. Nausėdas. Sekanti sueiga
— gruodžio 2 d.

• Romuvai aukojo $100 W. Dre- 
sher Insurance Co. Skautiškas ačiū.

• Lapkričio 17 d. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų vadijų posėdyje 
svarstyta: draugininkų sueigos, vyr. 
skaučių ir sk. vyčių kalėdojimas, Kū
čios ir metinės veiklos reikalai. Kū
čios — gruodžio 20 d. Prisikėlimo 
salėje; Vasario 16 sueiga ir Mišios
— vasario 7 d., Kaziuko mugė — 
kovo 7 d. Posėdžiui vadovavo ps. A. 
Saplienė.

• Prityr. skautės ir jūrų skautės 
lankė St. John’s pirmosios pagalbos 
kursus lapkričio 14-21 d.d.

• Į prityr. skaučių dr-vę priima
mos mergaitės 14-16 m. amžiaus. Re
gistruotis ir informuotis pas Ritą 
Paulauskaitę tel. 532-4365.

• Į jūrų skautes priimamos mer
gaitės 7-17 m. Skambinti Rebekai 
Rauth tel. 536-6375.

• Prityrusių ir jūrų skaučių suei
gos būna kas antrą savaitę Lietuvių 
Namuose 1 v.p.p. II a. Tėveliai pra
šomi pranešti, jei jų dukros suei
gose negali dalyvauti.

• “Aguonėlių” ir “Dobiliukų” bū
relis turės sueigą gruodžio 6 d. Ana
pilyje po 11 v. Mišių. Jei kas nori 
savo mergaites ar berniukus prira
šyti šiam mažųjų vienetui, prašoma 
skambinti G. Gaižutienei tel. 279- 
3517 arba D. Barzdžiūtei tel.661-0342. 
Vadovauja Jūratė Batūrienė (telefo
nas 248-0369).

• “Dainos” dr-vės sueigos: lapkri-

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

. • Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų 494-0605

REALTOR

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

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

veikianti daugiau kaip 30 metų

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame r* ja U AB
TORONTO LIETUVIŲ HZIK/lfvIZl
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
15’/2% už 90 dienų term, indėl.
15 % už 6 mėn. term, indėlius
14!Ą%už 1 m. term, indėlius 
13 % už 3 m. term, indėlius
16 % už pensijų ir namų planq 
15’/i% už specialių taup. sqsk.
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

191/2% už asm. paskolas

18’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki($10,000. Nemokamas čekių ir sqskaitu 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai:
ir

532-8723 
532-1149

Toronto, Ontario 
M6P 1A6

■i i— ...i ..............TT\ A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės jj Į j y y ĮV Į Į Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

PEAT IP E- KarnienėLV-LjXX JLj LP ' REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

0rT1 Ą TP T1 3701 Gu,f Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
JliM JL XX JL Lx Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toisomi televizijos, HI-FI ir rodijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

• 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 S. ir F. Janavičiai

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

čio 21 d. — sk. būkle, gruodžio 5 d. 
— sk. būkle, gruodžio 19 d. — drau- 
gininkės namuose. Draugininke Judi
ta Melnykaitė, tel. 763-2406; adj. Ju
lija Yčienė, tel. 769-5198; globėja ps.

• 1982 m. gegužės 28-31 d.d. įvyks 
vyr. skaučių, sk. vyčių, gintarių ir j. 
budžių sąskrydis prie Klevelando, 
Beaumont stovyklavietėje. Pasisaky
mai, siūlymai ir pageidavimai laukia
mi iki sausio 15 d. Siųsti Stefai Ged
gaudienei, 2216 Coventry Rd., Cle
veland Hts., OH 44118, USA. Tel. 
(216)321-4751. C. S.

OPTOMETRISTAS 
i Dr. S. Brogowski Į

472 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 1
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami , 
susitarus telefonu



i|g TORO IV T ©nt Lietuvos laisvinimas dabarties politikoje
Anapilio Moterų Būrelis, S. 

Aušrotienės iniciatyva, suorga
nizavo dėvėtų drabužių siuntas 
Punsko lietuviams. Išsiųsta jau, Seinus nedavė jokių pozityvių 
24 siuntiniai. Gauname pilnus 
dėkingumo laiškus su didelio 
vargo istorijom. Mes esame dė
kingos ponioms, kurios taip 
gausiai aukojo drabužius siunti
niams. Dar turime daiktų ir ga-

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyrius gruodžio 
6 d. minės savo 25-erių metų 
veiklos sukaktį. Ta proga šv. 
Mišios bus ypatingos — jose 
giedos “Toronto Concert Sin
gers”. Šis profesinio lygio cho
ras įsteigtas 1969 metais. Pas
kutiniuose dviejuose “CBC/Ca- 
nada Council National Chorai” 
konkursuose laimėjo II ir III. Įime sudaryti kelis siuntinius 
vietą. Taip pat yra atstovavęs 

■Kanadai “BBC International
Chorai” konkurse. Chorui vado
vauja iškilus dirigentas Gerald 
Neufeld. Baigęs studijas Mani- 
tobos universitete, gavo stipen
diją studijuoti chorinį ir instru
mentinį dirigavimą muzikos 
akademijoje Vokietijoje. Jis 
dirba ne tik su TCS, bet ir 
Guelph universitete.

Minėto 25-čio proga “Toron
to Concert Singers” giedos Leo 
Hasslerio Mišias, tris Rachma- 
ninovo giesmes, A. Kačanausko 
ir J. Gaidelio kūrinius.

Po Mišių akademinėje daly
je dr. A. Šidlauskaitė skaitys 
paskaitą “Moters ir motinos 
vaidmuo asmenybės formavi
me”. Ji filosofijos studijas bai
gė Vytauto D. universitete, tęsė, 
studijas Milano katalikų univer
sitete, kur gavo psichologijos 
daktarės laipsnį 1942 m. Dirbo 
tame pačiame universitete asis
tente, vėliau tyrimų darbą — 
Minnesotos universitete. Nuo 
1951 m. dėstė Otavos universi
tete, o nuo 1957 m. vadovavo 
vaikų studijų centrui, šiuo me
tu darbuojasi preventyvinės 
psichologijos klinikoje. R.

Baltiečių dienų Toronto uni
versitete proga “Amber Lights” 
teatrinė grupė vaidina ištisas 
tris savaites estų, latvių ir lie
tuvių sceninius veikalus. Lietu
viams atstovauja A.' Škėmos 
“The Awakening” (Pabudimas), 
3 v. drama. Vaidina kanadiečiai 
aktoriai, profesijonalai. Teatro 
patalpa labai kukli (149 Yonge 
St., II augšte, į pietus nuo Rich
mond), bet vaidyba labai gera ir 
pats veikalas įdomus. Paskuti
niai spektakliai — lapkričio 26, 
ketvirtadienį, 8 v. v., ir lapkri
čio 28, šeštadienį, 7 v. v. Kadan
gi teatro patalpa maža, patarti
na rezervuotis vietas iš anksto 
tek 766-1363.

N. Pradėtosios Marijos vie
nuolijos seserų bei jų rėmėjų 
surengta popietė Kristaus Val
dovo garbei lapkričio 22, sek
madienį, susilaukė apie 250 da- • 
lyvių. Popietę pradėjo rėmėjų 
būrelio pirm. L. Kunnapuu, pa- 
kviesdama kun. A. Saulaitį, SJ, 
paskaitai. Šis gyvais pavyzdžiais 
pavaizdavo Kristaus karalystės 
reikšmę žmonijos gyvenime, o 
sesuo Teresė iš Montrealio, tal
kinama J. Kaknevičiaus, paro
dė rinktinių skaidrių seriją apie 
Kristaus Valdovo atvaizdą me
ne. Programa baigta visų daly
vių giesme “O Kristau, pasau
lio valdove”. Būrelio pirminin
kė padėkojo programos atlikė
jams ir pakvietė vaišintis kava 
bei pyragais. Baigiant jaukią ir 
naujoviškos programos popietę, 
torontiškių seselių vyresnioji 
sesuo Igne Marijošiūtė visiems 
išreiškė nuoširdžią padėką. Po
pietėje dalyvavo vyriausioji N. 
Pradėtosios Marijos vienuolijos 
vadovė sesuo Aloyza šaulytė iš 
Putnamo. Sceną puošė origina
lus Kristaus Valdovo paveikslas, 
nupieštas K. Manglico.

V^ieno siuntinio pasiuntimas 
kainuoja apie $18. Jei kas ne
turi atliekamų daiktų, bet norė
tų prisidėti prie tautiečių šalpos 
Punske, gali paaukoti pašto iš
laidoms. B. M.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro posėdis įvyko 1981. XI. 
16 Anapilio klebonijoje. Pirriii- 
ninkaujant V. Biretai, buvo ap
tarti pasiruošimo darbai Tikin
čiosios Lietuvos Dienai, kuri 
švenčiama pirmąjį kovo sekma
dienį. Ta proga kreipiamasi i 
Kanados vyskupus, kviečiant 
paskatinti savo tikinčiuosius įsi
jungti į maldos dieną už perse
kiojamą Lietuvą. Taip pat jiems 
išsiuntinėjama atitinkama in
formacija apie Lietuvą. Posė
dyje buvo tariamasi ir artėjan
čios šv. Ka?imiero 500 metų 
mirties jubiliejaus klausimu. 
JAV-se yra sudarytas centrinis 
komitetas, su kuriuo glaudžiai 
bendradarbiauja ir KLK Cent
ras.

Jaunimo rengiama 
demonstracija

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga kartu su Kanados Lat
vių Sąjunga š. m. gruodžio 10, 
ketvirtadienį, 6.30 v. v., Toron
te, Nathan Phillips Square (prie 
miesto rotušės) rengia demons
traciją ryšium su Pasaulio Žmo 
gaus Teisių Diena. Demonstra
cijos tikslas — priminti Kana
dos visuomenei, kad Sov. Sąjun
ga, pasirašiusi žmogaus teisių 
deklaraciją (Universal Declara
tion of Human Rights) ir Baig
minį Helsinkio Aktą, savo įsi
pareigojimų nesilaiko.

Vienas iš kalbėtojų bus ev. 
kunigas Maris Kirsons, latvis, 
kuris 1980 m. lapkričio mėnesį 
Madride persipjovė gyslą ir iš
liejo kraujo ant Sov. Sąjungos 
vėliavos. Jis praves aukojimo 
apeigas (Bidding Prayer). De- 
monstracijos dalyviai su žvakė
mis eis į nurodytą vietą, kur 
numatyti asmenys vienas po ki
to išeis į priekį ir pastatys žva
kę, garsiai paskalydamas var
dą kalinio, esančio sovietinia
me kalėjime arba lageryje.

Lietuviai kviečiami rinktis 
prie Lietuvos vėliavos, kur daly
vaujantiems bus paaiškintos vi
sos detalės. Demonstracija 
truks pusantros valandos.

Visus dalyvauti kviečia —
Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga

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

ap-

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

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

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 K O L Y Č I U S 789-154 5
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

t) K? AL Lz^k Cįįį
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 •

(Atkelta iš 1-mo psl.)
jų tiems pabėgėliams parem
ti. Toliau kalbėtojas tvirtino, 
kad prel. L. Tulabos kelionė į

jis šiltai paminėjo neseniai 
mirusį profesorių Ivanauską, 
kuris labai rūpinosi lietuviš
kos inteligentijos Gudijoje 
prieaugliu, lietuvių jaunuolių 
mokslu, bendrabučiais ir t. t. 
Kalbėtojas sutinka, kad rusai 
lietuvius laiko tautine ma
žuma, nors lietuviai savame 
krašte yra savo tautos kamie
nas. Tik už savo krašto ribų, 
kaip antai Amerikoje', lietu
viai yra tautinė mažuma. Kal
bėtojas kvietė VLIKą giliau 
rūpintis tomis problemomis 
ir ruoštis ateičiai.

Pirmasis posėdis
Jau nuo 9 v. r. lapkričio 7 d. 

didžioje Lietuvių Namų salėje 
būriavosi seimo dalyviai su 
pavardžių kortelėmis prie 
švarkų atlapų, spaudos atsto
vai ir svečiai. Registraciją tvar
kingai ir maloniai tvarkė Beat
ričė Natkevičiūtė ir Dalia 
Orantaitė. Tarpduryje susitiko 
spaudos atstovai, jieškodami 
tinkamos vietos atsisėsti. 
Deja, niekas jais nesirūpind, 
kol pagaliau energina Čikagos 
žurnalistė Z. Juškevičienė, 
į talką pasikvietusi keletą 
simpatingų seimo atstovų, ra
do vienam stalui vietos netoli 
scenos. V. Rociūnas (“Drau
gas”), A. Balašaitienė (“Dirva” 
ir “Tėviškės Žiburiai”) ir Zu
zana Juškevičienė (“Naujie
nos”) susimetė į vieną spau
dos stalui patogų kampą.

Jei penktadienio vakare sa
lė buvo beveik pilna, tai šį ry
tą joje bebuvo apie 50 asmenų. 
Buvo įdomu patirti, kad iš 45 
seimo atstovų, atstovaujančių 
15 VLIKą sudarančių organi
zacijų, į seimą atvyko net 42 
atstovai.

Pirmą seimo posėdį pradėjo 
VLIKo Seimui Rengti Komite
to prim. V. Jokūbaitis. Ta pro
ga buvo paskelbtas garbės ko
mitetas, kuriame dalyvauja 
Klevelando miesto burmistras 
George J. Voinovich ir abie
jų lietuviškų parapijų klebo
nai. VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lis, padėkojęs už paruošimo 
darbus" ir vaišingą priėmimą, 
kvietė pradėti posėdį. Į sei
mo prezidiumą jis pasiūlė: 
pirmininku — A. Kasulaitį (LK 
Demokratų Sąjunga), vicepir
mininkais — J. Stiklorių (M. 
Lietuvos Rezistencinis Sąjū
dis) ir Marių Blyną (Lietuvos

rezultatų, tačiau grįžęs į Va
tikaną tvirtinęs, kad Seinuose 
“viskas tvarkoj”. VLIKas tu
rįs daryti spaudimą į katalikų 
hierarchiją Seinų klausimu.

Kiti klausimai
Klevelandiškis dr. H. Bra

zaitis kreipėsi į susirinkusius, 
prašydamas paaiškinti, kodėl 
VLIKe dalyvauja regijonali- 
nės organizacijos, nors kūri
mosi stadijoje VLIKas buvęs 
sudarytas politinių partijų 
pagrindu. Čia jis paminėjo 
Vilniaus ir Mažosios Lietuvos 
sąjungas. Kodėl VLIKe nesą 
žemaičių, suvalkiečių ir kitų 
atstovų? Argi Vilniaus kraštas 
ir Mažoji Lietuva nepriklauso 
Lietuvai?

Adv. J. Stiklorius iš Filadel
fijos pareiškė, kad M. Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio negali
ma “lyginti su kupiškėnų klu
bu”. Skirtumai tarp Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos -prasidė
ję nuo Vytauto Didžiojo laikų, 
ir M. Lietuva sudaranti speci
finę problemą. Kada nors tarp
tautiniame forume bus kelia
mas Klaipėdos krašto klausi
mas. Jau prieš 20 metų tas rei
kalas buvo diskutuotas VLIKo 
posėdyje, sprendimas padary
tas, ir nesą argumentų tam 
sprendimui pakeisti.

Klevelandietis Pr. Razgaitis 
kvietė Jietuvius sujusti, kad 
lietuviai būtų ginami nuo ne
teisingų kaltinimų ir grasini
mų deportacija, sudarant žy
dų persekiojimo bylas, pagrįs
tas falsifikuotų parodymų pa
grindu. “Turime jieškoti būdų, 
kad mūsų'pačių mokesčiai ne
būtų naudojami melagingų do
kumentų jieškojimui pas ko
munistus”, tęsė jis, savo pa
stabas iliustruodamas konkre
čiais pavyzdžiais.

J. Nasvytis paklausė, kokie 
pasiruošimai daromi žmogaus 
teisių reikalu sekančioje kon
ferencijoje.

Žmogaus teisės
Dr. K. Bobelis pabrėžė, kad 

istorijoje išliks tas faktas, jog 
JAV prezidentas J. Carteris 
turėjo didžiausią įtaką į žmo
gaus teisių gynimo klausimą. 
Dabartinė administracija fą 
liniją tęsia toliau, keisdama 
kryptį. Iki šiol žmogaus teisių 
klausimas ir sankcijos buvo 
taikomos dešiniojo bloko kraš
tams, ypač P. Amerikoje ir Azi
joje. Dabartinė administraci
ja tą klausimą suka į Rytų blo
ko pusę. Sekančiam žmogaus 
teisių forumui dar nesiruo
šiama, nes dabartinis nėra 
galutinai pasibaigęs — nepri
eita susitarimo dėl asmens 
ir religinių teisių. Sekančios 
konferencijos laikas ir vieta 
dar nežinomi. Kalbėtojas taip 
pat nurodė, kad JAV Valsty
bės Departamentas duoda iš
samų pranešimą apie doku- , 

■ mentų falsifikaciją — origi- .
nalų negalima atskirti nuo 1 
falsifilrato. Laikas imtis akci
jos ginti lietuvius nuo diskre- , 
ditavimo. Tuo bandoma su- ) 
mažinti mūsų įtaką, kaip gerai 1 
organizuotos etninės grupės, ' 
į savo krašto politinį gyve-

- nimą.
Dėkodamas kalbėtojui, 

pirm. A. Kasulaitis pastebėjo, 
kad lietuviai skundžiasi ne
gaudami šventųjų pripažini
mo. “Lietuvių tauta turi dau
giau šventųjų, negu visą pa
saulį sudėjus. Tūkstančiai par
tizanų ir kovotojų, už mūsų 
tautos laisvę ir Bažnyčią pa
aukojusių savo gyvybę, yra 
šventi”. Jo žodžius palydėjo
me entuziastingais plojimais.

Prof. Ėringio žodis
Paskutiniuoju į dalyvius 

prabilo prof. K. Ėringis, savo 
trumpame žodyje pabrėžda
mas tragišką lietuvių tautos 
padėtį. Jei skundžiamasi lie
tuvių rusinimu Lietuvoje, tai 
Rytprūsiuose ir Gudijoje lie
tuviai esą visai suniekinti. Čia

Atgimimo Sąjūdis), sekreto
riais — M. Pranevičių (Soc. 
Demokratų Sąjunga) ir Vac
lovą Mažeiką (Lietuvių Tau
tinis Sąjūdis). Į rezoliucijų 
komisijos sudarymą grupės 
buvo paprašytos paskirti sa
vo atstovus, o į mandatų komi
siją buvo pakviesti L. Girinis- 
Norvaiša, M. Valiukėnas, J. 
Ardys, S. Lazdinis ir A. Rin- 
kūnas.

Prezidiumui užėmus vietas, 
posėdis buvo pradėtas malda, 
kurią sukalbėjo prel. J. Bal- 
kūnas. Prezidiumo pirm. A. 
Kasulaitis pakvietė atsisto
jimu pagerbti neseniai Bra
zilijoje mirusį dr. E. Draugelį, 
buvusį vieną iš Lietuvos val
stybės kūrėjų ir seimų narį. 
Pasiūlyta darbotvarkė priim
ta be didelių pataisų bei dis
kusijų.

VLIKo seimą sveikino 
ALTos pirm. dr. K. Šidlauskas, 
PL Gydytojų Sąjungos vardu — 
dr. J. Valaitis, Ateitininkų Fe
deracijos ir LK Susivieniji
mo — J. Laučka, Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos — A. Mi
siūnas, M. Lietuvos Draugi
jos Čikagoje — dr. A. Regis, 
BALFo — O. Jokūbaitienė, 
Reorganizuotos LB — A. Juš
kevičius, LK Veteranų Sąjun
gos “Ramovė” — A. Jonaitis, 
Klevelando L. Namų — Z. Duč- 
manas. (Bus daugiau)

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS šven

tė iškilmingai atšvęsta lapkričio 14 
ir 15 d.d., dalyvaujant Ročesterio me
niniam vienetui “’Sutartinė”. Paskai
tą skaitė irgi ročesterietė p. Saba- 
lienė. Sekmadienį, lapkričio 15, įvy
ko pamaldos už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, dalyvaujant organizacijų 
vėliavoms.

MŪSŲ APYLINKĖS LIETUVIAI 
buvo gražiai atstovaujami vengrų su
kilimo 25 metų sukakties minėjime 
spalio 25 d. Welando mieste. Dalyva
vo pilna didžiulė salė žmonių. .

“THE ST.- CATHARINES STAN- 
DARD” išspausdino- S. Setkaus ilgo
ką laišką, prašantį laisvąjį pasaulį 
padėti išlaisvinti Petrą Paulaitį, po
litinį kalinį, Sibiro lageriuose ken
čiantį jau 35 metai.

PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANIZA- 
CIJOS kasmet ruošiami bendri pie- 
tūs-diskusijos, dalyvaujant žymiau
siems Niagaros krašto parlamenta
rams bei politikams, nukeliami į 
1982 m. sausio 10 d. Bus kviečiami 
ir visi šio krašto lietuviai. Kor.

European
Catering

Europietiškas patarnavimas 
įvairiems parengimams Toronte 
ir už Toronto ribų.

*

Parūpinami salę, muziką, gėles, gėrimus. 
Namuose kepti pyragai ir t. t.

Skambinti: A. Gataveckienė arba Al. Baris 
tel. 535-0164 arba 535-1258 Toronte.

1982 METAIS NUMATYTOS

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu ir 

telefonu.

Balandžio 28 Liepos 28
Gegužės 26 Rugpjūčio • 11
Birželio 12 Rugsėjo 1
Liepos 8 Rugsėjo 29
Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

į IM E N AS
Ali

1551 Bloor Street West, ;
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis

V. BAČENAS

tel. 533-3531
; nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.
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AfA 
skautininkei

MARIJAI KALINAUSKIENEI
mirus, jos vyrui Kanados rajono vadeivai s. LEONAR
DUI KALINAUSKUI, sūnums — GEDIMINUI su šeima, 
RIMANTUI ir ARŪNUI reiškia giliausią užuojautą ir 
kartu liūdi —

Vyriausias Skautų Brolijos skautininkas 
ir vadija

AfA 
MAGDALENAI ’ 

BANIONYTEI-ČEKAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, 

jos sūnų ALGL jo žmoną GANĄ, vaikaičius — ILONĄ, 
RAIMUNDĄir DANUTĘ nuoširdžiai užjaučiame — .

I. Stasiulienė r. v. Akelaičiai
D. Akelaitytė s. y. Akelaičiai

, AfA
MARYTEI KALINAUSKIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vyrą LEONĄ, sūnus — 
GEDIMINĄ su žmona, RIMANTĄ, ARŪNĄ ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Elena ir Juozas Pažėra
Jūratė ir Juozas Venckai

& MONTREAL
(Atkelta iš'lO-to psl.)

proga koncertus. Toks komitetas 
bus surengtas ir Montrealyje. Plokš
telėje, kurios įrašai bus daromi 
1982 m. rudenį, vienoje pusėje bus 
įrašyti klasikiniai dalykai lietuvių 
kalba, o kitoje — išeivijos lietuvių 
kompozitorių kūriniąi. Pažymėtina, 
kad bus įrašyta kompoz. B. Budriūno 
kantata “Mano protėvių žemė”, pri
tariant Čikagos lietuvių operos-cho
rui. Ši.kantata, pačiam kompozito

riui diriguojant, buvo labai įspū
dingai .atlikta stu mišriu choru per 
Pasaulio Lietuvių Dienas Toronte 
1978 m.

Tuo tarpu yra renkamos aukos 
tokiu'būdu: plokštelės prenumerata 
— $10, garbės prenumerata $25-$100, 
mecenato įnašas — $100 ir daugiau.

Norintieji jau dabar prisidėti prie 
žios neeilinės plokštelės išleidimo 
gali rašyti čekius ar pašto perlaidas: 
Gina Čapkauskas Record Fund 
vardu ir siųsti šiuo adresu: J. 
Sulaitis, 1237 Woodside Road, La 
Grange Park, Ill. 60525, USA. N. B.

Montrealio Kredito Unijai 
“Litas”.

• ' i■■ \ »r ' ** * . ' «

reikalingas 
buhalteris - vedėjo 

padėjėjas
Kreiptis pas “Lito” vedėją tel. 766-5827 arba 
raštu “Lito” adresu. 1Z

Vedėjas

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc.,LL.B.

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 Telefonai“
prie Royal York jstaigos (416) 231-4138
Toronto, Ontario
M8X1C5 namų 249-2637

W G DRESHER ™TE

D-pw INSURANCERESHER-IjARAUSKAS 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

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* KomerciniaiINSURANCE

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Parapijos tarybos rinkimai'
— lapkričio 29, sekmadienį, 12.15 
v.p.p., didžiojoje Anapilio salėje. 
Visi parapijiečiai kviečiami daly
vauti. Kandidatus į tarybą siūlyti 
iki lapkričio 27 d. telefonu 277-1270.

— N. Metų sutikimą ruošia par. 
komitetas Anapilio salėje. Pasam
dytas geras orkestras.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: J. A. Šulcai $100, M. Statule- 
vičienė $20.

— A. a. E. Staškevičienės mirties 
metinių proga aukojo Religinei 
Lietuvos Šalpai po $100: J. Staške
vičius, V. Staškevičius, dr. R. ir D. 
Staškevičiai, V. ir V. Baliūnai, kun. 
J. Staškus.

— Mišios lapkričio 29, sekmadienį, 
10 v. r. — už a. a. Nijolę Rickytę, 11 
v. r. — už a. a. Rimą Klevą. »

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Lapkričio 29, sekmadienį, 9.30 
v. r., pamaldas laikys kun. J. Calitis, 
gruodžio 8 — kun. A. Žilinskas, gruo
džio 13 — kun. dr. E. Gerulis, gruo
džio 27 — kun. P. Dilys.

— Moterų draugijos susirinkimas
— gruodžio 6, sekmadienį, pas A. 
Langienę, 27 Edgemore Dr.

— Gruodžio 24 — Kūčios, Kalė
dos — gruodžio 25.

— Metinis parapijos susirinki
mas— 1982 m. sausio 17 d.

Lietuvių Namų žinios
— Lapkričio 22, sekmadienį, LN 

rudens popietę surengė “Atžaly
nas". Bazaras buvo turtingas laimi
kiais, nes visi bilietai buvo laimin
gi. 3 v. p. p. visos “Atžalyno” grupės 
pradžiugino savo svečius grakščiais 
tautiniais šokiais. Visi svečiai bu
vo pavaišinti “Atžalyno” tėvų pa
gamintais sumuštiniais, pyragais 
ir kavute. Vaišių metu buvo loteri
ja. LN valdyba ir administracija 
džiaugiasi, turėdamos savo prie
globstyje tiek daug šaunaus ir grakš
taus jaunimo.

— Vyresnioji “Atžalyno” grupė šį 
savaitgalį dalyvaus liet studentų 
ŠALSS suvažiavime Floridoje, kur 
atliks meninę programą. “Atžaly
no” šokėjus lydės jų vadovės S. Mar- 
tinkutė, A. Zanderienė, tėvų komi
teto atstovai — A. Vaičiūnas su žmo
na ir V. Dauginis.

— LN Moterų Būrelis galutinai 
apsvarstė ateinančių Kūčių ir kitų 
parengimų reikalus.

— Kadangi per sekmadienio po
pietes susirenka labai daug žmo
nių, tai bilietų pardavimas į Kūčias 
ir N. Metus eina labai sparčiai. No
rintieji įsigyti bilietus prašomi 
kreiptis į raštinę arba į pareigūnus 
sekmadieniais popiečių metu.

— LN tarnautojas, ypač mėgsta
mas jaunimo, Martynas Račys per 
sekmadienio popietę savo giminių 
tarpe atšventė 75-tąjį gimtadienį.

PRINCE EDWARD-DUNDAS rajo
ne išnuomojamas 3-jų miegamųjų 
atskiras namas suaugusiems. Skam
binti tel. 766-8643 Toronte.

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
baldais. Galima naudotis virtuve. Pa
geidaujama moteris arba mergina. 
Skambinti vakarais tel. 762-6413 
arba 769-1835.

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.

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

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

HIGH PARK RAJONE, netoli To
ronto Lietuvių Namų, parduodamas 
gražiai ir gerai išlaikytas 5 miega
mųjų, 3 augštų mūrinis namas. Nau
jai įrengta ąžuolinė virtuvė ir prau
sykla. Turi gerą “Paramos” banko 
mortgičių. Skambinti tel. 273-3121, 
ext. 16 ir vakarais 243-0022 arba 
767-5224.

PARDUODAMAS puikus trijų miega
mųjų kambarių, vieno augšto atski
ras mūrinis namas Etobicoke rajone, 
geroje vietoje, arti susisiekimo. Di
delis su daug medžių sklypas. Naujai 
įrengta virtuvė ir prausykla. Užbaig
tas rūsys. Geras pirkinys. “Paramos" 
banko 12% mortgičius. Prašoma kaina 
— $124.900. Daugiau informacijų 
teirautis: Vytas Skrebūnas, telefonas 
273-3121. J. C. GIBSON REAL 
ESTATE LTD.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kalėdinių plotkelių jau gali

ma gauti sekmadiėniais zakristi
joje, kitu laiku — klebonijoje.

— Pamokslus lapkričio 29, sek
madienį, sakys T. Rafaelis Šakalys, 
OFM. Jis Toronte pabus keletą sa
vaičių.

— Prieškalėdinį susikaupimą 
gruodžio 17-20 d. d. ves kun. Antanas 
Saulaitis, SJ.

— Uždaras vyrų rekolekcijas 
gruodžio 11-13 d. d. ves kun. Vytau
tas Zakaras, OFM. Registracijos ir 
kitais reikalais skambinti A. Bum- 
buliui 769-6038. (-

— Parapijos tarybos labdaros sek
cija planuoja dėvėtų drabužių ir 
kitokių daiktų išpardavimą 
gruodžio 1 ir 3 d. d. Ji prašo visus 
pristatyti į parapiją visokius varto
tus daiktus, ypač yra pareikalavi
mas papuošalų ir visokių blizgučių.

— Parapijai aukojo: dr. R. E. Bara- 
kauskai $500, A. A. Šmigelskiai sa
vo a. a. dukters Reginos atminimui 
$200, J. M. Vaškevičiai $200, J. O. 
Gustainiai $300; B. Stalioraitienė 
savo a. a. vyro Juozo atminimui $260, 
Jonas Simanas savo žmonos a. a. 
Irenos atminimui $300, po $100: N. 
V. S. Mickevičiai a. a. Juozo Micke
vičiaus atminimui, St. Jagėla, G. H. 
Chvedukai, L. Kunnapuu, A. V. Lu
kai, A. Navickas; $60: I. A. Žemai
čiai; po $50: St. Batulienė, A. E. Sa- 
gevičiai, A. Katelienė, T. Trakynie- 
nė, S. Vaitiekūnienė savo dukters 
a. a. Aldonos Michelevičienės at
minimui, Iz. Stasiulienė, M. Jasio- 
nytė. Klierikų fondui aukojo: V. 
Sinkevičius $1,000, M. S. Gudaičiai 
$60. K. Rukšienė $80, I. S. Girdzi
jauskai $30. Skoloms mokėti: E. 
Stunguris $50, Z. Dobilas $20. Ope
ros išlaidoms: Ročesterio klebo
nas kun. Justinas Vaškys $100.

— Iš mūsų šventovės palaidotas 
a. a. Juozas Peseckas, 68 m. amžiaus.

— KLKM Draugijos Prisikėlimo 
par. skyrius gruodžio 6, sekmadie
nį, švenčia savo 25 metų veiklos su
kaktį. 4 v.p.p. bus Mišios; giedos 
“Concert Singers” choras Leo 
Hašsler lotyniškas Mišias; pamoks
lą sakys kun. Placidas Barius, OFM. 
Po Mišių salėje bus vakarienė ir aka
deminė dalis.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Eu
genijų Bubelį, užpr. šeima; 9 v. už 
Vėlinių novenai pavestas sielas; 
10 v. už Joną Kalinauską, užpr. O. 
Kalinauskienė; 11.30 už žuvusius 
dėl Lietuvos laivės karius ir sava
norius, užpr. Toronto savanorių 
skyrius; 7 v. v. už Čirūnų ir Žūklių 
šeimų mirusius, užpr. B. Čirūnienė.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyrius 
gruodžio 6, sekmadienį, švenčia 
savo metinę šventę. Narės pra
šomos 11 v. pamaldose dalyvau
ti su tautiniais drabužiais. Šv. 
Mišios bus aukojamos už gyvas 
ir mirusias Dr-jos nares. Po pa
maldų Anapilio Parodų salėje 
įvyks susirinkimas, kurio metu 
paįvairintą skaidrėmis paskaitą 
“Industrializacija ir naujos 
plaučių ligos” išgirsime iš šios 
srities specialisto dr. J., Vingi
lio. Susirinkimas baigiamas lo
terija ir vaišėmis. Kviečiame ne 
tik nares ir jų šeimas, bet ir vi
sus, kurie domisi mūsų veikla, 
kartu praleisti su mumis šią po
pietę.

Mūsų skyriaus veikla nesiri
boja vien tik parapija. Kai 
galimybės leidžia, lankome ligo
nius, padedame vargstantiems 
tautiečiams ne tik čia, bet ir Eu
ropoje. Paskutiniu metu pa
siuntėme 12 siuntinių į Suval
kų trikampį. Atsiranda žmonių, 
kurie, suprasdami mūsų artimo 
meilės darbą, mums padeda 
įvairiuose šalpos darbuose. Nuo
širdus ačiū visiems. Laukiame 
visų atsilankant į mūsų šventę.

Valdyba
Patikslinimas. Paraše po nuo

trauka, įdėta “TŽ” 47 nr., turė
jo būti pažymėta, kad policijos 
pareigūnė Rūta-Regina Heikki- 
la yra Stasės ir Mamerto Girčių 
dukra. Jos tėvas yra miręs. Šiuo 
metu ji dirba Petrolia Detache- 
ment No. 1 District, Chatham, 
Ont.

Naujos knygos
Anapilio knygyne gauta M. Molie

nės KRYŽKELĖ ARKTIKOJE, J. 
Švabaitės VILTIES LEDINĖ VAL
TIS, C. L. T. Pichel SAMOGITIA.

NAUJOŠ PLOKŠTELĖS 
“Putinai”, atlieka “Aidas”; “Nerija”, 

atlieka “Nerijos” ansamblis; “Užau- 
augau Lietuvoj”, išleido “Tėvynės 
prisiminimai”; “Pavasaris”, dainuoja 
Šalčiai.

Knygyne rasite daug įvairiausių 
knygų, plokštelių, kalėdinių, vestuvi
nių ir kitokių sveikinimų bei padė
kos kortelių.

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.

Kalėdinių dovanų, puošmenų, keramikos, gintaro, aukso 

ir kitų rankdarbių B)a H OBJ
š. m. lapkričio 28, šeštadienį, 4 — 8 valandą vakaro 

lapkričio 29, sekmadienį, 10 v.r. - 2 vai. po pietų 
PRISIKĖLIMO PARODŲ SALĖJE

Reta ir gera proga nusipirkti puikių kūrinių Kalėdoms.
Rengia vyr. skaučių “Birutės” dr-vė

Lapkričio 29, sekmadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose -

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
Meninėje programoje:

Solistai S. Žiemelytė, A. Simanavičius, 
akompaniatorius muz. J. Govėdas, 
filmas “Laisvoje Tėvynėje”

ffl MONTREAL

Paskaitą skaitys 
L. GIRINIS- 
NORVAIŠA

• Po minėjimo — kavutė
• Įėjimas — laisva auka

Rengia K LB Toronto 
apylinkės valdyba

Maloniai kviečiame atsilankyti į KLK Moterų Draugijos
Prisikėlimo parapijos skyriaus^-SUKAKTUVES

š. m. gruodžio 5-6 d. d.
Programoje:
gruodžio 5, šeštadienį, 4 v. p. p., dail. V. 
KRIŠTOLAITYTĖS paveikslų parodos ati
darymas Prisikėlimo Parodų salėje;
gruodžio 6, sekmadienį, 4 v. p. p., Prisikė
limo parapijos šventovėje iškilmingos šv.

Mišios, giedant Toronto Concert Singers. 
Po pamaldų - akademinė dalis ir vakarienė 
Prisikėlimo salėje. Dr. A. Šidlauskaitės pa
skaita. Bilietai į vakarienę asmeniui - $12.50.

Skyriaus valdyba

SVARSTYBOS
tema

“KANADOS POLITINĖS PARTIJOS IR MES” 
rengiamos 1981 metų gruodžio 6, sekmadienį, 2 v. p. p., 

Toronto Lietuvių Namų Gedimino pilies menėje.
Paskaitą skaitys Trento universiteto prof. dr. R. Vaštokas.

Simpoziumo pirmininkė — KLB pirm. adv. J. Kuraitė, nariai — KLB Toronto apylinkės pirm. adv. 
A. Pacevičius, adv. A. Puteris, A. Juzukonis. Kviečiame visuomenę dalyvauti šiose įdomiose svarstytose.

Toronto Lietuvių Namų kultūrinės veiklos komisija

VAKARIENE 
ANAPILYJE

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

g 
s

Stalus prašome rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių.
Vienas stalas šeimai. Stalai nuo 6-26 asmenų.

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.

Baltiečių dienos
Simpoziumas tautybės tema 

bus lapkričio 27, penktadienį, 
7.30 v. v. — 10 v. v., Town Hali, 
Innis College, 2 Sussex Ave. 
Apie Baltijos gintarą kalbės dr. 
Joan Todd, San Jose universite
to istorijos profesorė Kalifor
nijoje, paskelbusi jau 6 straips
nius apie gintarą. Apie latvių 
liaudies dainas kalbės Montrea- 
lio universiteto profesorė Vaira 
Vikis-Freibergs.

Lapkričio 28, šeštadienį, 1 v. 
p. p. — 6 v. v., paskaita ir sim
poziumas apie šeimos vaidmenį 
tautybės ugdyme. Kaina daly
viams — $15 (studentams $10) 
už abi dienas.

Lapkričio 29, sekmadienį, 3 
v. p. p., Great Hall, Hart House, 
baltiečių muzikos koncertas. 
Lietuviams atstovaus “Volun
gė”. Kaina — $3. Telefonas re
zervacijoms 485-0141, Mrs. Ker
šom

Tai svarbūs renginiai, kuriais 
lietuviai turėtų domėtis ir pa
remti juos savo dalyvavimu.

Kun. dr. V. Skilandžiūnas pa
aukojo “T. Žiburiams” $100.

Vėl gavo pirmą premiją Zita 
Prakapaitė, geriausiais pažy
miais baigusi XI skyrių ekspe
rimentinėje SEE gimnazijoje. 
Taip pat gavo ir muzikos stipen
diją. Ji ir brolis Tomas dalyvau
ja ateitininkų veikloje.

g s

Lietuvos kariuomenės meti
nėje šventėje lapkričio 29, sek
madienį, 11.30 v. r., pamaldose 
kūrėjai-savanoriai organizuotai 
su vėliava dalyvaus Prisikėlimo 
parapijos šventovėje. Tą dieną 
šv. Mišios užprašytos už miru
sius skyriaus narius. 7 v. v. L. 
Namuose bus oficiali šventės 
dalis su pritaikyta paskaita ir 
menine programa. Pamaldose ir 
minėjime prašome savanorius 
su šeimomis gausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui Aloyzas Viskontas paau
kojo $100. Laukiama ir daugiau 
aukotojų, kurių duosnumo dėka 
fondas galėtų augti.

A. a. Juozo Burbos atminimui ar
timieji draugai įrašė jį į KL Fondo 
narių eiles. Aukojo $25: A. S. Staš
kevičiai; $20: M. J. Adomaičiai, R. J. 
Piečaičiai; $10: A. P. Drešeriai, D. J. 
Gražiai, S. V. Piečaičiai; $5: Z. Val
inskas. K.L.F.

Mirė Renke Emma, 74 m., palik
dama giliame liūdesyje sūnų Hel
mutą, dukras — Ireną Vaitkutienę, 
Elą Jurgutienę ir Vandą Wochitz su 
Šeimomis. Palaidota iš Šv. Jono šven
tovės Cote dės Neiges kapinėse.

Liudvika ir Povilas Palubinskai 
savo artimųjų tarpe atšventė 50 metų 
vedybinę sukaktį.

Genovaitė Balaišienė praleido 
savaitę laiko Belgijoje, lankydama 
dukters Marytės šeimą. Grįžo namo 
patenkinta, kad ir trumpai praleistu 
laiku Europoje.

Auksinio amžiaus klubas “Rūta” 
nenuleidžia rankų ir po tokio didelio 
parengimo kaip kalėdinis bazaras. 
Į vieną iš savo popiečių jie buvo 
pasikvietę specialistę, kuri de
monstravo piešimo techniką ant 
įvairių medžiagų. Gaila, kad įvai
rios jų popietės su įdomiomis pas
kaitomis, skaidrių rodymais, rank
darbių mokymu yra prieinamos tik 
patiems pensininkams, nes jos vyks
ta tik trečiadieniais. Jei tos po
pietės vyktų kitu laiku, prieinamu 
ir dirbantiesiems, atsirastų nema
žai norinčiųjų dalyvauti jose.

Lapkričio 25 d., 2 v.p.p., bazaro 
reikalu buvo finansiniai praneši
mai ir pasitarimai. Programos pa
įvairinimui H. Celtorius rodė skaid
res iš savo kelionių po Tolimuosius 
Rytus.

Danutė ir Bronius Staškevičiai 
buvo išvykę į Torontą, kur dalyvavo 
Kanados Lietuvių Fondo narių 
suvažiavime.

Vakaras mokyklai paremti. Lap
kričio 14 d. AV parapijos salė buvo 
pilna mūsų gražaus jaunimo, kuris 
atėjo į šeštadieninei mokyklai

paremti surengtą vakarą. Vieni iš jų 
tik įstoją į mokyklą, kiti tebelankan- 
tieji, o treti jau ją baigę. Didesnė 
dalis jų buvo programos atlikėjai. 
Programoje labai gražiai pasirodė 
mergaičių choras “Pavasaris”, kurio 
klausantis kiekvieną kartą matyti vis 
didesnė pažanga. Ypač gerai atliko 
dainų pynę, atsivežtą iš Toronte 
įvykusių Kanados Lietuvių Dienų 
koncerto repertuaro. Publika sutiko 
jas labai šiltai, sukeldama ovacijas.

Po jų kelis tautinius šokius atliko 
“Gintaro” šokėjai. Programą
pranešinėjo Irena Valkauskienė.
. į šį parengimą atsilankė 
daugiausia tie, kurių vaikai lanko 
šeštadieninę mokyklą, ir tik labai 
nedaug “pašalinės publikos”. Gaila, 
kad taip yra, nes ne kitas, o tik ši 
lietuviška institucija mums duoda 
lietuviškus ansamblius, chorus, 
šokėjus ir t. t. Lietuviškai kalbantis, 
šokantis ir dainuojantis jaunimas 
savo tėvų ir mokytojų pagalba kaip 
tik čia gauna pagrindą savo tolimes
nei lietuviškai veiklai. Jei norime iš
likti lietuviais, pirmiausia didžiau
sią savo dėmesį kreipkime į šešta
dieninę mokyklą, finansiškai pa
remdami jos pastangas. N. B.

Sol. Ginos Čapkauskienės naujos 
plokštelės belaukiant. Čikagoje yra 
susidaręs komitetas G. Čapkaus- 
kienės naujai plokštelei išleisti.

Žavus Ginos balsas yra gerai 
žinomas ne tik Montrealio, bet ir viso 
pasaulio lietuviams. Dabartinė mūsų 
karta ją mato, girdi, tačiau priaugan
čiai naujajai lietuvių kartai ji bus 
mitas. Tad naujos plokštelės iš
leidimas įamžins jos talentą, kurį 
turės progos pažinti ateinančios kar
tos.

Čikagoje sausio gale yra rengiamas 
jos didysis koncertas šios plokštelės 
išlaidoms padengti. Tačiau to ne
pakanka. Beveik visose didesnė
se Kanados lietuvių kolonijose su
sidaro komitetai, kurie rengs ta

(Nukelta į 9-tą psl.)

Montrealio Lietuvių Studentų
Sąjunga kviečia visus studentus 

dalyvauti

19-je ŽIEMOS 
SLIDINĖJIMO

i STOVYKLOJE

L

viešbutyje, St. Donat, Quebec, Canada. 
Tel.: (819)424-3052(3060)

GRUODŽIO 28 — SAUSIO 2 DIENOMIS
REGISTRACIJA prasidės 3 v.p.p. pirmadienį stovykloje. 
KAINA: $135 kanadiškais arba $114 amerikietiškais dol. 
Prašom NESIŲSTI DEPOZITO prieš lapkričio 9 dieną. 
Skirtumas (mokėtinas registruojantis (FIRST COME FIRST SERVE), 
į šią kainą įeina: kambarys, pusryčiai ir vakarienės 5 dienoms, 
keltuvo bilietai, slidžių nuoma ir kitos įvairios išlaidos. Atskira kaina: 
IŠKILMINGAI NAUJŲ METŲ VAKARIENEI ir ŠOKIAMS 

Informacijų ir (mokėjimų reikalu kreiptis:
JONAS BRIKIS, 815 Leduc, Ville St. Laurent, Quebec. 

Tel. (514)744-4543 arba
GYTIS NIEDVARAS, 5217 Ponsard Ave., Montreal, Que., 
H3W 2A9. Tel. 1 (514) 487-4938

MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

C. I, B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

■ M tfnm IPOI, MOMTTU'AL H4E2A8. IHofonM: 7M-9MT f

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius ..................18%
Terminuotus vlenerių 
metų indėlius .......................... 17 1/2%
Uždarus terminuotus 
vienerių metų indėlius................. 18%
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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč. 9—3 
Ketvirtadieniais 12 — 8
Penktadieniais 12 — 6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

3907 A Rosemont

6 — 8
12 —6


