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Baigiant ir pradedant
Artėdami prie 2000 metų krikščioniškosios eros, baigėm 

1981-sius metus. Daug kas iš dabarties žmonių sulauks to laiko 
slenksčio, matuojamo žmogišku mastu, ir galės žvelgti praeitin 
iš tolimesnės perspektyvos į žmonijos ir lietuvių tautos 
gyvenimų. Ar toji perspektyva bus šviesesnė negu dabartinė, 
niekas dar negali pasakyti, tačiau yra pagrindo tikėti, kad ji 
nebus tamsesnė. Šiuo metu pasaulyje vyksta kova tarp laisvės ir 
vergijos, demokratijos ir sovietinės diktatūros jėgų. Iš vienos 
pusės raudonoji vergija plečia savo imperijų, daugiausia teroro 
ir karine jėga, tačiau iš antros pusės telkiasi laisvės jėgos, turin
čios gana stiprių atramų pavergtoje pasaulio dalyje. Pastarosios 
gali pralaimėti dar daug kovų, kol galų gale pamatys, kad 
grumiantis su raudonųja vergija reikia mobilizuoti nemažesnes 
jėgas, kad neužtenka drungno pritarimo laisvės frontui. Ir tada, 
kai laisvės frontas išeis į kovų su raudonųja vergija visu savo 
pajėgumu, prasidės keistis pasaulio vaizdas, ims byrėti tankais 
paremta imperija. Ir tai bus neišvengiamas procesas, nes ver
gija yra nenormali situacija, kuri negali būti nuolatinė. Jos vietų 
turi užimti laisvė, kuri yra normali žmogaus ir tautos situacija. 
Šis procesas gali būti ilgas, bet vedantis į žmogiškosios pusiau
svyros, t.y. laisvės atstatymų.

TOKIOJE perspektyvoje pradedame 1982 metus, viltingai 
žvelgdami į ateitį. Daug tikimės iš jos, kartais ma
nydami, kad ateitis slenka į mus, nešdama automatines 
dovanas, nepriklausomai nuo mūsų pačių nuopelnų. Ateitis 

betgi nėra Kalėdų senelis, kuris kasmet apdovanojo vaikus 
nepelnytomis dovanomis. Mūsų ateitis turi būti laimėta, bent iš 
dalies, savomis pastangomis. Ateitis, kaip tokia, yra tuščias kas
pinas, slenkantis pro mūsų akis. Mes galime į tų kaspinų daug ko 
prirašyti arba jį tuščių palikti. Galime jin įrašyti menkaverčių 
niekelių arba labai turiningų dalykų. Kitaip tariant, kiek- 
vieneriems metams galime duoti vienokį ar kitokį turinį. Pvz. 
1982-ji metai mums gali būti tautinio ryžto metai, nes į mūsų 
tautų išeivijoje ir Lietuvoje prabyla reikšmingos sukaktys. 
Viena jų —100 metų nuo lemtingo sprendimo organizuoti “Auš
ros” išleidimų Mažojoje Lietuvoje. Anuomet lenkų rašytojas 
Kraševskis pareiškė: “Jei lietuvių tauta nori išlikti gyva, privalo 
turėti savo laikraštį.” Tiesa, “Aušra” pasirodė 1883 ipetais, 
tačiau tautinio ryžto proveržis tonkretaiB lininy -.į-ykr 
1882 metais. Antra to paties pobūdžio sukaktis — 50 metų nuo 
Maironio mirties. Pastarasis juk buvo minėtos “Aušros” dvasios 
nešėjas tautai įtaigia savo poezija bei kitais raštais. Jo žodis ano 
meto sutemose buvo gaivinantis šviesos žiburėlis, kuris negęsta 
ir šiandienų.

KAIP tautinio ryžto metai galėtų reikštis išeivijoje, 
kuriai nuolat gresia nutautimo pavojus? Žinoma, būdų 
toje srityje yra daug. Galima būtų suminėti visų eilę, bet 
dėmesio ir jėgų išblaškymas keliose srityse sumenkintų patį 

užmojį ir padarytų jį neveiksmingu. Dėlto bandykime telkti 
dėmesį į vienų sritį, kuri lietuviškame gyvenime turi gyvybinės 
reikšmės. Viena tokių sričių yra lietuvių parapijos. Jos, viena po 
kitos, pradeda silpnėti ir atitekti svetimtaučiams (JAV-se). Yra 
atvejų, kur tų parapijų nebeįmanoma išgelbėti, bet dauguma jų 
atsiduria pavojuje dėlto, kad lietuviai jų pakankamai neremia. 
Yra vieša paslaptis, kad daug lietuvių eina į gyvenamo krašto 
šventoves, remia vietines kitataučių parapijas, o savųsias ap
leidžia, lankosi jose tiktai retkarčiais arba jų visai neremia. Per
nai buvo keliama mintis spaudoje paskelbti 1982 metus 
lietuviškos parapijos metais. Ta mintis buvo svarstoma Lietuvių 
Bendruomenės veikėjų posėdžiuose, rastas pritarimas Kunigų 
Vienybėje. Rašant šias eilutes, dar nebuvo žinoma, ar lietuviš
kos parapijos metai bus skelbiami ir kokia forma. Dabar būtų 
kaip tik pats laikas ne tik skelbti, bet ir pradėti akcijų norima 
linkme. Paskelbimas, kad ir iškilmingas, nieko neduos, jei 
nebus pereita į konkrečių veiklų, skatinančia lietuvius, 
nutolusius nuo savų parapijų, grįžti į jas, sustiprinti jų gyvastin
gumų bei lietuviškumų. Pr. G.

Paša ulio į vykia i
“SOLIDARUMO” UNIJOS IŠSIKOVOTĄ LAISVI? LENKIJOJE 
užgniaužė kompartijos vado gen. W. Jaruzelskio 1981 m. gruodžio 
13 d. paskelbtas karo lauko stovis. Krašto valdymą staiga perėmė 
paties gen. W. Jaruzelskio vadovaujama karininkų taryba, kurion 
buvo įjungta 14 generolų, vienas admirolas ir trys pulkininkai. 
Dar nakties metu policija ir kariuomenė pradėjo “Solidarumo” 
unijos vadų bei aktyvistų suėmimus, į suimtųjų eiles įjungdama ir 
kaikuriuos komunistus — buvusį kompartijos vadą E. Giereką, bu
vusius premjerus E. Babiuchą ir P. Jaroševičių. Iš tikrųjų pagrin
dinis smūgis buvo nukreiptas prieš “Solidarumo” uniją, kurios 
vadovybė buvo pradėjusi reikalauti laisvų seimo rinkimų, praktiš
kai vedančių Į kortiunistinės valdžios pašalinimą. Buvo uždrausti 
piliečių susirinkimai, išskyrus •---------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Pabrango pašto paslaugos
Kanados ministerių kabine

tas patvirtino pagrindinių paš
to paslaugų pabranginimą nuo 
š. m. sausio 1 d., patvirtindamas 
mas anksčiau padarytą pašto 
reikalus tvarkiusio ministerio 
A. Ouelleto pasiūlymą be jokių 
esminių pakeitimų. Dėl to pa
siūlymo buvo gauta net kelias
dešimt tūkstančių protestų iš 
privačių asmenų bei organizaci
jų. Patvirtinimas buvo padary
tas tada, kai parlamento nariai 
jau buvo pradėję Kalėdų atos
togas. Matyt, buvo norėta, kad 
dėl naujų tarifų nekiltų triukš
mo parlamente. Paštas dabar 
jau yra tapęs valdine bendrove, 
kuriai vadovauja M. Warrenas, 
gaunantis $150.000 metinį atly
ginimą. Nuo sausio 1 d. vietinių 
laiškų pasiuntimas kainuos po 
30 centų. Už laiškus į JAV rei
kės mokėti 35 centus, už laiš
kus užiūrin — 60 centų. Tai iš 
tikrųjų nepraporcingai augštas 
paslaugų pabranginimas, kuriuo 
norima pašalinti pašto deficitą, 
1980 m. siekusį $450 milijonų. 
Kritikų nuomone, reikėjo pasi
tenkinti žemesniu pabrangini

mu, kol bus pasiektas greites
nis tų siuntų pristatymas. Da- 
bargi yra nerealu reikalauti to
kio augšto atlyginimo už skan
dalingai lėtą paštininkų darbą. 
Verslininkus erzina įstatymas, 
pagal kurį privačioms kurjerių 
bendrovėms už vietinius laiškus 
reikia mokėti tris kartus dau
giau nei Kanados paštui. Tai, 
žinoma, reiškia, kad toks laiš
kas dabar kainuos jau net 90 
centų. Anksčiau kurjerių bend
rovės, parūpindamos greitesnes 
paslaugas, dažnais atvejais im
davo mažesnę kainą už Kana
dos pašto. Nuogąstaujama, kad 
konkurencijos išjungimas ir to
liau varžys betkokį pašto pa
slaugų paspartinimą. Naujas 
pašto tarifas spaudos siun
toms bus paskelbtas ir įsigalios 
nuo š. m. balandžio 1 d. Iš Ota
vos atėjo pranešimas, kad nau
jasis pašto direktorius M. War
renas savo rastam butui buvo 
pasikvietęs specialu dekorato
rių. Pagal jo planus buvo perda
žytos kambarių sienos, parūpin
ti baldų rinkiniai. Kiek toks jsi-
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Kanados lietuvių ir latvių jaunimo sąjungų surengtoje demonstracijoje Toronte 1981 m. gruodžio 10 d. visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos paskelbimo metinėse. Šioje demonstracijoje buvo protestuojama prieš žmogaus teisių pažei
dimus Lietuvoje, Latvijoje. Estijoje ir kituose sovietų valdomuose kraštuose. Viršutinėje nuotraukoje demonstrantai 
klauso prakalbų, žemutinėje — dalyviai vienas po kito išvardina žinomus kalinius sovietiniuose kalėjimuose bei lage
riuose Nuotr. St. Dabkaus

Laiškas sostinės vilniečiams
Atsiliepiant į “Laišką iš Vilniaus “Tėviškės Žiburiams”

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Su neslepiama širdgėla ir 

skausmu perskaičiusi “Laišką 
iš V i 1 n i a u s Tėviškės Žibu
riams”, negaliu į jį neatsakyti, 
turėdama viltį, kad mano atsa
kymas pasieks nežinomą to 
laiško autorių.

Laiške iškeltos problemos 
mums žinomos. Jų sprendimui 
priemonių nėra, kaip kad nė
ra galimybių pažadinti mie
gančią sąžinę. Kai mūsų spau
doje yra iškeliamas kelionių 
į Lietuvą klausimas, net ir są
žiningi lietuviai patriotai 
puola žurnalistus, perspėjan
čius dėl kelionių į okupuotą 
Lietuvą, teisindąmi tuo, kad 
asmeninis kontaktas esąs bū
tinai reikalingas kenčiančios 
tautos dvasiai palaikyti. Tiesa, 
dauguma vyksta aplankyti se
nų savo tėvų, artimų giminių, 
jų apdovanoti, su jais pasima
tyti. Tokie asmenys savo ke
lionių nereklamuoja, pokal
bių spaudai neduoda, jokiose 
oficialiose šventėse nedaly
vauja. Tik jų buvimas ten yra 
ribojamas, sekamas ir varžo
mas.

Su aibe pasiteisinimų kai- 
kurie asmenys gauna leidi
mus laisvai keliauti po Lietu
vą, būti keletą savaičių ar mė
nesį. Ne vienas mūsų pagalvo
jame: kodėl tokios išimtys 
leidžiamos ir kokia kaina? De
ja, patikrinti ar šnipinėti mes 
negalime, tad reikia pasikliau
ti grįžusiųjų pareiškimais. Ir 
mes, kaip ir Jūs, kaikurios in
formacijos negalime gauti, nes 
tiesioginio ryšio nėra.

Ką gi daryti? Kaip išaiškinti 
tuos, kurie, kaip Jūsų laiške 
parašyta, bendrauja tik su par
tiniu elitu, dėkoja komunistų 

partijai, o grįžę toliau naudo
jasi kapitalistinio gyvenimo 
gėrybėmis ir dalyvauja mūsų 
gyvenime?

Vienas konkrečių sprendi
mų būtų tas, kad iš anapus bū
tume informuojami apie tokių 
svečių elgesį, kaip kad šiuo 
laišku bendromis frazėmis yra 
nusakyta. Rašykite laiškus 
mums su pavardėmis, datomis 
ir faktais. Padėkite mums ko
voti su priešu iš vidaus. Mūsų 
nedaug ir mes sau negalime to
kios prabangos leisti, kad ir 
laisvajame pasaulyje gyvenan
tys lietuviai prisidėtų prie sa
vo tautos niekinimo ir kančios 
arba kenktų tięms, kurie, nau
dodamiesi demokratinėmis 
laisvėmis, kovoja už Lietuvos 
laisvės ateitį.

Savaime suprantamą, su lai
ku iškyla visi niekšingi darbai, 
tačiau reikia juos stabdyti ir 
mažinti dabar, kol nepadaryta 
perdaug žalos. Siūlymas trem
ti mūsų tarpe esančius Mask
vos agentus į Sovietų Sąjungą 
nėra praktiškas, nes laisva
me krašte konstitucija apsau
go visus, ir trėmimai neprak
tikuojami. Tačiau jau pats iš
aiškinimas, pastatymas prieš 
faktą, sukompromitavimas sa
vo tautiečių akyse pas mus yra 
pakankama bausmė, tampanti 
baisiu vienatvės kalėjimu, ku
ris gali tapti pragaru ir laisva
me krašte gyvenant.

Nesantaikos ir susiskaldy
mai nūsų tarpe daug blogiau 
Jums iš tolo atrodo, skaitant 
mūsų spaudą, negu yra tikru
moje. Tam tikras politinių 
nuotaikų svyravimas ir skir
tingų pažiūrų turėjimas yra 
laisvo demokratinio gyvenimo 
ypatybė. Tačiau Lietuvos lais

vės klausimu esame vieningi, 
visada suvesdami savo skirtu
mus į vieną bendrą tikslą (iš
skyrus komunistus).

Natūralūs ginčai kyla dėl 
metodų, o. laisvi žurnalistai 
tuos skirtumus analizuoja, 
juos kritikuoja, tuo priversda
mi skaitančią visuomenę da
ryti išvadas ir laisvai apsi
spręsti vieno ar kito metodo 
naudai.

Nesantaikų būna šeimoje. 
Jų yra kiekvienoje tautoje ir 
kiekvienoje visuomenėje. Ta
čiau yra momentų, kai visi ne
susipratimai išsilygina, nes 
mus jungia viena bendra lietu
vybės išlaikymo ir Lietuvos iš
laisvinimo idėja. Kol neįvyks
ta kokia nors tragedija, kol 
mūsų niekas nepriverčia 
spiestis į vieną būrį, mes esa
me laisvai galvojantys indivi
dai, niekieno neverčiami dik
tuoti vieni kitiems savo nuo
monių ar paklusti kurios nors 
politinės asmenybės valiai. 
Diskusijos, debatai ir ginčai 
mūsų nesuskaldė, tačiau pa
vieniai asmenys, žaisdami su 
ugnimi tarp laisvojo pasaulio 
ir okupuotos Lietuvos, yra tos 
piktžolės, kurias reikia su šak
nimis išrauti. O prie to išro- 
vimo prisidėti kviečiame Jus, 
kurie turite, faktus, duomenis 
ir randate galimybių mus in
formuoti.

Mielas Vilnieti! Skaityk mū
sų laisvo pasaulio spaudą ir 
jieškok visumos tarp eilučių, 
kad toje spalvingoje mūsų ša
koto gyvenimo mozaikoje {žiū
rėtumei ne tiek nesantaikos, 
kiek individualumo, kuris lais
vėje klesti ir kartais veržiasi 
iš krantų. O iš kitos pusės, pa-
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pamaldas šventovėse, uždary
tos mokyklos ir universitetai, 
sustabdytos lenkų kelionės iš 
vienos vietovės į kitą, nutraukti 
telefono ir telegrafo ryšiai. Len
kija staiga tapo visiškai atskir
ta nuo pasaulio. Neliko jokios 
abejonės, kad gen. W. Jaruzels
kis tik vykdo Sovietų Sąjungos 
Įsakymą, kuriam buvo ruoštasi 
ilgus mėnesius. Šią mintį patvir
tina Varšuvos Sąjungos vado 
maršalo V. Kulikovo apsilanky
mas. Britų žvalgyba, sekanti 
Varšuvos Sąjungos dalinių ra
dijo ryšius, jau 1981 m. pra
džioje pastebėjo, kad Lenkijoje 
staiga atsirado geriausi telegra
fistai iš Sovietų Sąjungos. Jų 
pranešimai nebuvo išskaitomi 
dėl kodo, tačiau jie buvo atpa
žįstami iš savito stiliaus morzės 
abėcėlės ženklų perdavime. Tie 
telegrafistai vėl grįžo Sovietų 
Sąjungon ir Lenkijoje pasirodė 
prieš pat karo stovio paskelbi
mą.

Kova be vadų
“Solidarumo” unija, likusi 

be pagrindinių savo vadų, pra
radusi tarpusavio ryšius, nega
lėjo suorganizuoti visuotinio 
streiko. Prasidėjo tik vietinio 
pobūdžio streikai atskirose di
desnėse įmonėse, kur juos jė
gos principu užgniaužė kariuo
menė ir policija. Tikslus aukų 
skaičius tebėra nežinomas dėl 
Lenkijos atskirimo nuo pasau
lio, užsienio žurnalistų neįsilei- 
dimo. Pabėgėliai kalba apie 
šimtus žuvusių, dešimtis tūks
tančių uždarytų koncentracinė
se stovyklose. Varšuvos radijas 
pripažįsta tik septynių angliaka
sių nušovimą Wujeko kasyklo
se Silezijoje. Radijas taip pat 
patvirtina, kad streiką Piastos 
kasyklose vis dar tęsia apie 
1300 angliakasių. Visiškoje izo
liacijoje yra laikomas “Solida
rumo” vadas L. Walensa. Spė
jama, kad jis yra uždarytas ge
neralinio štabo būstinėje.

Dvi kalbos
Kalėdų dieną visai Lenkijai 

buvo transliuotos gen. W. Jaru
zelskio ir primo arkiv. J. Glem- 
po kalbos. Pirmasis kalbėjo 
apie tautinės vienybės atstaty
mą, paneigdamas šimtus žuvu
sių, dešimtis tūkstančių suimtų, 
mušamų, laikomų šaltyje. Ar
kiv. J. Glempas pasisakė už 
žiaurumų sustabdymą, nors to
kiu žingsniu neįmanoma atsily
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Istoriko J. Jakšto atsiliepimas dėl Kušnerio veikalo recenzijos

ginti nukentėjusiems. Jis betgi 
reiškė viltį, kad Lenkija vėl su
silauks tautinės vienybės, res
pektuojančios pilietines ir reli
gines žmogaus teises.

Reagano reakcija
Prez. R. Reaganas suteikė po

litinę globą Lenkijos ambasa
doriui R. Spakowskiui, vetera
nui diplomatui, su šeima. R. 
Spakowskis pasitraukė iš parei
gų, apkaltinęs karinį Lenkijos 
režimą prieš lenkų tautą nu
kreiptu teroru. Varšuvoje buvo 
paskelbta, kad R. Spakowskiui 
jau ruošiama byla už krašto iš
davimą. Politinės globos JAV 
pasiprašė ir Lenkijos ambasado
rius Japonijoje Z. Rurarzas su 
žmona ir dukra. Prez. R. Rea
ganas dėl įvykių Lenkijoje pa
siuntė laiškus gen. W. Jaruzels- 
kiui ir kompartijos vadui L. 
Brežnevui. Jis taipgi paskelbė, 
kad yra sustabdomi Lenkijos 
keleivinių lėktuvų skrydžiai i 
JAV, Lenkijos laivų žvejyba te
ritoriniuose JAV vandenyse, 
kreditas eksportui į Lenkiją. 
Ten dabar bus išleidžiamos tik 
privačių asmenų bei organizaci
jų lėšomis siunčiamos maisto 
gaminių siuntos. Šie suvaržymai 
esą nukreipti ne prieš Lenkijos 
tautą, bet prieš jos teises pa
žeidusi režimą. R. Reaganas sa
vo laiške L. Brežnevui reikalau
ja, kad būtų atstatytos pagrin
dinės žmogaus teisės Lenkijoje. 
Priešingu atveju JAV turės im
tis politinių bei ekonominių 
priemonių prieš Sovietų Sąjun
gą. Pasak R. Reagano, Sovietų 
Sąjunga prie dabartinių įvykių 
Lenkijoje yra prisidėjusi vie
šais ir slaptais spaudimais. Per 
televiziją tartame žodyje R. 
Reaganas teigė, kad tuos įvykius 
suorganizavo ir jiems vadovavo 
sovietų Raudonosios Armijos 
vadai. Jie netgi parūpino ir gen. 
W. Jaruzelskio paskelbtą karo 
stovio pareiškimą. Esą tragiškų 
įvykių pradžią Lenkijoje stebė
jo Varšuvos Sąjungos vadas 
maršalas V. Kulikovskis, Lenki
jon atskridęs su kitais augštais 
sovietų karininkais, šia proga 
prisimintina, kad Maskvoje bu
vo atšvęsta deimantinė L. Brež
nevo amžiaus sukaktis, kurioje 
dalyvavo visi satelitinių šalių 
kompartijų vadai. Trūko tik 
Lenkiją į komunizmo vėžes grą
žinančio gen. W. Jaruzelskio, 
atsiuntusio sveikinimo ir padė
kos telegramą.
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AfA 
NADZEI KULIEŠIENEI

mirus,
jos vyrą PETRĄ ir dukrą su šeima nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime—

Jokūbas ir Danutė Kregždės
Cincinnati, Ohio

AfA
mielam broliui

ALFONSUI PROSCEVIČIUI
Lietuvoje mirus,

pranciškoną brolį TOMĄ-HENRIKĄ PROSCEVIČIŲ, 
seserį JANINĄ BRAZLAUSKIENĘ ir jos šeimą skaus

mo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

K. O. Kudukiai P. J. Butkai
E. S. Navickai O. A. Petrašiūnai

A. P. Stygos

PADĖKA
AfA

ANTANUI VADAKOJUI
namuose staiga mirus širdies smūgiu,

dėkojame klebonui kun. J. Staškevičiui už maldas lai
dotuvių namuose, šv. Mišias šventovėje ir už apeigas 
kapinėse. Taip pat dėkojame kun. L. Januškai, QFM, 
už maldas laidotuvių namuose.

Nuoširdžią padėką reiškiame karsto nešėjams, 
visiems pažįstamiems, kurie velionį, palydėjo į kapines, 
lankė laidotuvių namuose, užprašė šv. Mišias, atsiun
tė g ė I e s, pareiškė užuojautas per laikraštį, radiją ir 
laiškus. Dėkojame ir brangiem giminėm Lietuvoje už 
užuojautą.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir pažįstamiems 
iš Amerikos už užprašytas šv. Mišias ir pareikštas už
uojautas.

Esame dėkingi sol. S. Žiemelytei už giedojimą ir 
muz. J. Govėdui už vargonavimą šv. Mišių metu.

Nuoširdi padėka visiems,
Liūdinti žmona Aleksandra 
sūnus Vytautas
duktė Danguolė ir žentas Donald

Canadian Strt (įnoriais Iti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORAL® - 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 

Namų telefonas 278-4529
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APSTATYMASPILNAS NAMŲ

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:

į

Vi
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

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

Tautinis gyventojų pasiskirstymas Lietuvoje 
. jei alkoholis, sifilis ir bedievybė lietuvių tautos nesuės, tai atėjūnai jos tikrai nenutautins” — 

rašo pogrindžio “Aušra" 25 numeryje
1969-1970 mokslo metais Lie

tuvos TSR švietimo ministeri
jos žinioje vidurinėse, aštuon
metėse ir pradinėse mokyklose 
mokėsi 509.420 mokinių. Iš jų 
429.939 lietuvių (84,4%),‘ 61.898 
rusų (12,1%), 17.583 lenku 
(3,5%).

Oficialios statistikos duome
nimis, 1970 m. Lietuvoje buvo 
80,1% lietuvių, 8,6% rusų, 
7,7% lenkų. Vadinasi, Lietuvo
je mokėsi apie 0,5 milijono mo
kinių. Tai sudarė apie šeštadalį 
gyventojų. Jei mokosi 429.939 
mokiniai lietuvių mokyklose, ir 
jie sudaro šeštadalį visų respub
likos gyventojų, tai Lietuvoje 
gyvena 2.579.634 lietuviai arba 
82.5%. Gavome truputį didesnį 
skaičių negu rodo oficiali sta
tistika. Taip ir turi būti, nes lie
tuvių mokyklose mokosi ir kitų 
tautybių mokinių (žydų, lenkų 
ir kitų). Tikslus besimokančių 
lietuvių mokyklose mokinių 
skaičius yra 84,4%. Jei Lietuvo
je yra 80,1% lietuvių (pagal ofi
cialią statistiką), tai lietuvių 
mokyklose mokosi 4,3% kitų 
tautybių mokinių.

Lietuvių skaičius
Kaikas abejoja, ar Lietuvos 

TSR gyvena 80% lietuvių. Tu
rėdami augščiau minėtus duo
menis, galime tvirtinti, kad taip 
tikrai yra.

Oficialios statistikos žinio
mis, Lietuvoje yra 8,6% rusų, 
o besimokančių rusų mokyklo
se yra 12,1%. Bet rusų mokyk
lose mokosi dalis lenkų, žydų, 
gudų ir kitų tautybių mokinių.

Lenkų Lietuvoje yra 7,7%, o 
lenkų mokyklas lanko tik 3,5% 
mokinių. Kur mokosi likusieji 
4,2% lenkų mokinių? Daugu
ma jų lanko rusų mokyklas 
(ypač buvusiame Vilniaus kraš
te, kuris po 1939. X. 10 teko 
Lietuvai), šiek tiek lenkų lan
ko ir lietuvių mokyklas. Kadan
gi buvusioje iki 1939 m. Lietu
vos teritorijoje lenkiškų mokyk
lų nėra, o lenkų joje gyvena, 
tai jie leidžia savo vaikus mo
kytis į lietuvių arba rusų mo
kyklas. Tačiau lenkai mieliau 
leidžia savo vaikus mokytis j 
rusų, negu į lietuvių mokyklas.

Vilniaus tautybės
Imkime dar atskirai Vilniaus 

miesto gyventojų ir besimokan
čių tautinį (kalbinį) pasiskirsty
mą.

1969-1970 m. m. Vilniaus vi
durinėse, aštuonmetėse ir pra
dinėse mokyklose mokėsi 48.- 
110 mokinių. Iš jų 19.244 lietu
vi ų (40%), 25.331 rusų 
(52,65%), 3.535 lenkų (7,35%). 
Oficialioji statistika rodo: 1970 
m. Vilniuje buvo 42,8% lietu
vių, 24,5% rusų, 18,3% lenkų. 
Lietuvių mokyklose besimokan
čių buvo 40%, o lietuvių oficiali 
statistika rodo 42,8%. Tenka 
abejoti, kad 1970 m. Vilniuje 
būta 42,8% lietuvių, nes besi
mokančių skaičius yra 2,8% 
mažesnis. Neįtikėtina, kad lie
tuviai leistų savo vaikus moky
tis į rusų arba lenkų mokyklas. 
Šiuo metu Vilniuje turi būti ne
mažiau 42,8% lietuvių. Tai ro
do šie duomenys: 1976-1977 m. 
m. Vilniaus mieste mokėsi 54.- 
861 mokinys, iš jų 27.39? lietu
vių mokyklose (48,6%), 25.727 
rusu (45,6%), 3.249 lenkų 
(5,8%).

Iš paskutinių duomenų tenka 
daryti išvadą, kad lietuvių skai
čius Vilniuje šiuo metu viršija 
rusų skaičių.

Iš turimų duomenų matome, 
kad lenkų mokyklas lankančių 
mokinių per pastaruosius 17 
metų sumažėjo: Vilniuje 979 
mokiniais (23,2%), Vilniaus ra
jone 2.970 (29,7%), Šalčininkų 
raj. 1.969 (32,9%), Trakų raj. 
669 (29,2%), Švenčionių raj. 
550 (52,2%).

Tuose pačiuose rajonuose ir 
Vilniuje rusų padidėjo: Vil
niaus mieste 2.521 (10,9%), Vil
niaus raj. 2.834 (11,4%), Šalči
ninkų raj. 2.415 (178,9%), Tra
kų raj. 949 (45%), Švenčionių 
raj. rusų sumažėjo 422 moki
niais (19,6%). Vilniaus ir Šalči
ninkų rajonuose beveik toks pat 
mokinių skaičius sumažėjo len
kų mokyklose ir padidėjo rusų 
mokyklose. Vadinasi, tam tik
ras skaičius lenkų mokyklų bu
vo pakeistas rusiškomis. Ten
denciją pakeisti lenkų mokyk
las rusiškomis pastebima ir ki
tuose Lietuvos rytiniuose rajo
nuose.

Vilniuje rusų mokyklose mo
kinių skaičius per pastaruosius 
7 metus liko beveik pastovus 
(buvo 25.331 mok., dabar 25.-’ 
727). Tuo tarpu lietuvių mokyk
lose padidėjo 8.149 mok. 
(42,3%).

1970 m. lietuvių mokyklose 
mokėsi 40% visų Vilniaus mo
kinių, 1977 m. — 48,6%.

Rusų mokyklose 1970 m. mo
kėsi 52,7% mokinių, o 1977 m. 
— 45,6%. Vadinasi, rusų mo
kyklas lankančių per pastaruo
sius 7 metus sumažėjo.

Lenkų skaičius
Lenkų mokinių gausu Vil

niaus (50,1%) ir Šalčininkų 
(47,3%) rajonuose, nors per 
pastaruosius 17 metų lenkų mo
kyklas lankančių ten sumažėjo, 
kalesnykų (Šalčininkų raj.) len
kiškoje vidurinėje' mokykloje 
(393 mok.) nėra nei lietuviškų, 
nei rusiškų klasių, nors prie 
pat Kalesnykų prieina lietuviš
kai kalbančios apylinkės, ir ta
me miestely lenkų okupacijos 
laikais (1920-1939 m.) buvo lie
tuviška mokykla. Kalesnykų da
bartinis mokyklos apipavidali
nimas ir jos personalas yra gry
nai lenkiškas.

Nors lenkų gausu Lietuvos 
rytuose, būtent, Vilniaus, Šalči
ninkų, Trakų, Švenčionių rajo
nuose ir Vilniaus mieste, bet 
dar yra lenkų mokyklas lankan
čių Širvintų (130 mok.) ir Varė
nos (20) rajonuose, kurie iki 
1939 m. priklausė Lenkijai. 
Nuo 1950 m., kai buvo pradėta 
steigti lenkiškąsias mokyklas, 
nė viena lenkiška mokykla ne
įsisteigė buvusioje iki 1939. X. 
10 Lietuvos teritorijoje, nors 
yra vietovių, kur ir dabar gy
ventojai kalba lenkiškai (Širvin
tų, Giedraičių, Vendžiogalos ir 
kitos apylinkės).

Rusinimas
Intensyviausiai Lietuva rusi

fikuojama Šalčininkų, Vilniaus, 
Švenčionių, Ignalinos, Zarasų 
ir kituose rytiniuose rajonuose. 
Baltarusijos vakariniuose pa
kraščiuose lietuviškai, gudiškai 
ir lenkiškai kalbantiems yra 
įsteigtos rusiškos mokyklos. 
Lietuvos rytiniuose pakraščiuo
se gudiškai ir lenkiškai kalban
tiems steigiamos taip pat rusiš
kos mokyklos.

Baigę rusiškąsias mokyklas 
Tarybų Sąjungos piliečiai neru- 
sai turi virsti rusais. Kadangi 
Vilniaus kraįįfp ir vakarinių 
Baltarusijos gyventojų, kalban
čių vietine gudų ar lenkų tar
me, tautinė sąmonė nėra stipri, 
ir juos nuo rusų skiria tik kata
likų religija, tai mokyklos juos 
turi paversti rusais. Tikrovėje 
neretai taip ir būna. Šiam tiks
lui įsteigtos ne tik vidurinės, 
aštuonmetės ir pradinės mokyk
los, bet ir vidurinės mokyklos- 
internatai Šalčininkuose ir Za
rasuose. Turmante (Zarasų raj.) 
veikia tik rusiška mokykla su 
369 mokiniais. Čia net lietuviš
kos pradinės nėra. Zarasų rajo
ne, be Zarasų vidurinės rusiš
kos mokyklos (541 mok.), yra 
dar 3 aštuonmetės rusų mokyk
los. Netoli Zarasų yra visiškai 
surusintas Daugpilis ir smar
kiai rusinama rytinė Latvijos 
dalis. Prie Zarasų ir Ignalinos 
rajonų prieina Baltarusijos Ap
so ir Vydžių lietuvių apgyven
tos apylinkės, kuriose nėra jo
kių lietuviškų mokyklų, o tik 
rusiškos. Apse yra rusiška vi
durinė mokykla-internatas.

Dar stipresnė rusifikacijos 
atrama yra Šalčininkų rajonas. 
Šiame rajone rusiškų mokyklų 
yra 44,5%. Pačiame Šalčininkų 
mieste, be rusų vidurinės mo- 
kyklos-internato, yra mišri vi
durinė mokykla, kur rusiškai 
mokosi 740 mokinių.

Didėjanti grėsmė
Prie Šalčininkų rajono priei

na Baltarusijos Varenavo rajo
nas. Nors šiame rajone gyvena 
daug lietuvių, bet, išskyrus vie
ną gudišką aštuonmetę mokyk
lą, visos kitos yra rusiškos. Ęo- 
dūnėje netaip seniai Įsteigtas 
rusiškas internatas — vidurinė 
mokykla.

Vienoje Baltarusijos vakari
nėje dalyje, kur gyvena apie

30.000 lietuvių, nėra nė vienos 
lietuviškos mokyklos: Maskvos 
kėslai aiškūs — surusinti Balta
rusijos vakarinius pakraščius ir 
skverbtis į rytinius Lietuvos ra
jonus.

Rusifikacijos pavojus, Lietu
vai yra didelis dar ir dėl to, kad 
po II pasaulinio karo Lietuvos 
vakaruose atsirado Kaliningra
do sritis, kur jau apgyvendinta 
daugiau nei pusė milijono rusų. 
Šioje srityje iki pat Kaliningra
do nuo senų laikų gyveno lietu
viai. Daug jų nutautino vokie
čiai, o likusieji 1944 m. įžen
giant tarybinei armijai, arba 
pasitraukė į Vakarus, arba bu
vo išvežti į Sibirą.

Iš kitų Lietuvos miestų la
biausiai yra surusėjusi Klaipė
da. Čia rusų mokinių — 34,7%. 
Nemaža rusų mokinių yra Tra
kuose, Druskininkuose, Jonavo
je, Šiauliuose. Kituose Lietuvos 
rajonuose (miestuose) rusiškai 
besimokančių skaičius nevirši
ja 5-6%. šešiolikoje Lietuvos 
rajonų rusiškai besimokančių 
itin mažas: Kupiškyje 4, Lazdi
juose 9, Prienuose 22 mokiniai.

Lietuvoje yra didelis skaičius 
mokyklų, kur labai maža rusiš
kai besimokančių mokinių (miš
riose mokyklose jiems steigia
mos atskiros klasės): Pravieniš
kių (Kaišiadorių raj.) 11,. Lin
kaičių (Radviliškio raj.) 22, Šir
vintų 21, Paluknio (Trakų raj.) 
7, Tabariškių (Šalčininkų raj.) 
10, Tartyrio (Trakų raj.) 4, Ve- 
liučionių (Vilniaus raj.) 7 moki
niai ir pan.

Kai’Baltarusijos lietuviai pra
šo lietuviškų mokyklų, jiems 
atsakoma: “Dėl saujelės moki
nių mokyklų mes neatidarysi
me”. Pareiškimus, kuriuose jie 
prašė lietuviškų mokyklų, pasi
rašydavo ne saujelė, o keli šim
tai žmonių. Kodėl dėl saujelės 
mokinių Lietuvoje steigiamos 
rusiškos mokyklos arba bent ru
siškos klasės? Kodėl laužoma 
naujoji Brežnevo konstitucija, 
kuri visiems Tarybų Sąjungos 
piliečiams garantuoja lygybę 
prieš įstatymą ir teisę mokytis 
gimtąja kalba (Stalino konstitu
cijos 121, 1231, Brežnevo konst. 
34 ir 45 str.)?

Prieš II pasaulinį karą dabar
tinėse Lietuvos TSR ribose gy
veno 2,5% rusų (A. Stanaitis ir' 
P. Adlys, Lietuvos TSR gyven
tojai, Vilnius, 1973, p. 102). Da
bar, pagal 1970 m. Statistiką, jų 
yra 8,6%. Pagrindinis rusų ant
plūdis Lietuvon vyksta per Lie
tuvos pramonę. Pramonės įmo
nės čia steigiamos žiūrint ne 
Lietuvos, o Tarybų Sąjungos in
teresų. Tų įmonių pristeigta 
tiek, kad vietinės darbo jėgos 
neužtenka. Todėl iš kitų respub
likų plūsta rusiškai kalbanti 
darbo jėga. Jiems steigiamos 
rusiškos mokyklos.

Kaikuriose Lietuvės vietose 
rusišką elementą sudaro kari
niai daliniai. Jų vaikams irgi 
steigiamos rusiškos mokyklos.

Lietuvoje šiuo metu yra 85% 
lietuviškai besimokančių. Jų 
skaičius po truputį didėja. 
Mums nereiktų vengti tų ryti
nių rajonų — juose įsidarbinti.

Moralinis nuosmukis
Nors esame susirūpinę tautos 

rusinimu, bet šiuo metu di
džiausias pavojus lietuvių tau
tai gresia iš tos neigiamos, sve
timųjų atneštos moralinės įta
kos, kuriai mes, neturėdami sa
vo valstybės, nesugebame atsi
spirti. Galima už daug ką kal
tinti svetimuosius (išmokė keik
tis, girtuokliauti ir t. t.), bet 
mes patys esame kalti, kad pa
sisavinome tai, kąs bloga. Tai
gi ne rusams ar lenkams Lietu
voje reikia karą skelbti, o mo
raliniam puvimui, kuris yra ap
ėmęs lietuvių tautą, nes jei al
koholis, sifilis ir bedievybė lie
tuvių tautos nesuės, tai atėjū
nai jos tikrai nenutautins.

S. Žinnūnas

•s.

M’

BROLIAI IR S
SESĖS LIETUVIAI |
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos vardu linkiu S?

™ ulW-Mtudi Jums visiems linksmų Kalėdų švenčių. ’ 
Pasaulio Išganytojo atėjimas teatneša laisvojo 

pasaulio lietuviams taiką ir ramybę, o broliams ir j 
sesėms už geležinės uždangos tesuteikia kantry
bės, ryžto ir stiprybės, kovojant už religijos, tautos ■' 
ir valstybės laisvę. ’

Taipgi visiems linkiu laimingų 1982 metų. i 
Tegu laisvojo pasaulio lietuviai puoselėja lietuvy- j 
bę, brangina lietuvių kalbą, išugdo jaunąją lietu- •’ 
višką kartą ir visi įsijungia j savo tikėjimo lietuviš- 
kas parapijas, o pavergtieji — tegu nepalūžta, sėk
mingai kovodami prieš pavergėją. j

Jūsų VYTAUTAS KUTKUS, j
JA V LB krašto valdybos pirmininkas j1981 metai

ujį "Kalėdų Kristau, laimink pirmą mūsų vagą... "
(Bernardas Brazdžionis)

| KALĖDŲ ir .
M NAUJŲJŲ METŲ 
$ šventėse sveikiname 
M ateitininkus visuose pasaulio kraštuose, 
ui linkėdami visų sąjungų ir vienetų valdy-

boms bei visiems Federacijos nariams viso- 
M keriopos Kalėdų Kūdikėlio palaimos, dva- 
ui sios stiprybės ir kūrybingų darbų brangio-

sios Tėvynės Lietuvos ir Bažnyčios gerovei.
Ir kaip poeto Bernardo Brazdžionio “Artojų maldoj 
iu Kristui” Dievo Kūdikis

“. . . viršum visų laukų ištiesia ranką 
Ir tyliai laimina visų artojų širdis . .

gera ranka taip laimina visų mūsų širdis ir
Ateitininkų Federacijos valdyba

Jonas Araminas, 
Montreal, P. Q.

Irena, Leonas Baziliauskai 
ir šeima

Marija ir Antanas Danieliai
Br. ir E. Gudinskai,

Simcoe, Ont.

SVEIKINAME 
savo mielus artimuosius, 
gimines, draugus, bičiulius, 
pažįstamus bei jų šeimas 
šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga, linkėdami visiems 
betlėjinės šviesos, skaidraus 
džiaugsmo, gausios palaimos j 
bei didžios sėkmės naujaisiais J 
metais — |

Stasė Paulaitienė, 
Kingston, Ont.

J. J. Šarūnai, ’ J 
St. Petersburg, USA. A

A. Saunoris,
Hamilton, Ont. j

'£*9^ ĄA.

I SVEIKINAME
gimines, draugus bei

į) pažįstamus su

I šv. KALĖDOMIS irI naujais 1982 metais —
Rasa, Ina, Irena ir Petras

LukoševičiaiMontreal, Que.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IA?

bei laimingų
1982 metų 

linkime giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Juozo ir Genės 
Bakšų šeima, 

sūnūs Algis, Dainius, 
dukra Vida

Mississauga, Ont.

BRANGIAM BROLIUI

AfA 
ZENONUI
Lietuvoje mirus,

VLADĄ STABAČINSKĄ su šeima ir seserį VANDĄ 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Al. ir D. Siminkevičiai J. ir E. Butkai
P. ir B. Sapliai O. ir T. Krasauskai

Džiugių

JURGIS JUODIKIS

ir laimingų

linkiu visai giminei bei K 
artimiesiems—



Kalba apie taiką, ruošiasi karui
Sovietų Sąjungos prezidentą Leonidą-lljičių Brežnevą, aplankiusį V. Vokietiją 1981 m. lapkričio mė

nesį, spauda pavadino vilku avies kailyje

J. KAIRYS '

Vilku avies kailyje pavadino 
Brežnevą savaitinis žurnalas 
“Quick” (1981 m. 49 hr.) ir Įdė
jo kelias nuotraukas jo vieno, 
su žmona ir su vaikaite.

Bene tą pati norėjo pasaky
ti ir vienas dienraštis įdėta ka
rikatūra. Brežnevas pasirengęs 
vykti i Bonną; už stalo sėdi jis, 
gale stalo — keleivinis lagami
nas su pririšta kortele “Bonn”; 
prieš Brežnevą stovi trys gerai 
nutukę generolai. Kairiosios 
rankos pakeltu pirštu Brežne
vas isako, kad jo lankymosi me
tu Bonnoje nesiųstų Į Reiną 
povandeninių laivų.

Kitame dienraštyje tas pats 
Brežnevas stovi prieš parengtus 
tris povandeninius laivus. Ant 
jo nugaros — dideli sparnai; 
laikydamas keleivinį lagaminą 
su užrašu “Nach Bonn”, įsako 
šiems laivams: “Kol būsiu Bon
noje, neišplaukit iš čia. Supra
tot?”

Šių karikatūrų autoriai turė
jo galvoje povandeninį sovietų 
laivą 137 nr., kuris šnipinėji
mui buvo įplaukęs giliai Į Šve
dijos laivyno bazę. Nors Krem
lius yra paskelbęs Baltiją tai
kos jūra, bet Į šią jūrą jis yra 
prikaišiojęs atominių minų, ra
ketų ir padaręs ją karo jūra.

Demonstracijos
Prieš Brežnevo atvykimą Bon

noje Įvyko demonstracijų, per 
Maskvos pasiuntinybę jam įduo
ta raštų, padaryta visokių pa
reiškimų ir pan. To nebuvo per 
ankstyvesnius jo apsilankymus. 
Atrodo, visa tai padaryti dabar 
bus paskatinusios ir pacifistų 
buvusios demonstracijos, nu
kreiptos pirmiausia prieš At
lanto Sąjungą ir JAV.

Demonstracijas surengė orga
nizacija už taiką ir žmogaus tei
ses, “Amnesty International”, 
krikščionių demokratų jauni
mas, liberalų parlamentaras 
Moellemann ir kt. Žinoma, ne
atsiliko ir vietos komunistų par
tija.

Išskyrus komunistus, demonst
ravusius už draugystę su Mask
va, visi kiti reikalavo, kad būtų 
atitraukta sovietinė armija iš 
Afganistano, pripažinta tautoms 
apsisprendimo teisė, įgyvendin
ta Helsinky pasirašyta deklara
cija, nusiginkluota Rytuose ir 
Vakaruose, atitrauktos iš abie
jų Vokietijų svetimų karių įgu
los.

Savo rašte “Amnesty Interna
tional” reikalavo paleisti politi
nius kalinius (86 išvardijo), nes 
jie dėl savo amžiaus ar buvimo 

PADĖKA
Dėkoju visiems, kurie lankė mano žmoną

a. a. Anelę Žakevičienę 
ligoninėje, laidotuvių namuose, dalyvavo laidotuvėse, 
užprašė šv. Mišias už velionę, nešė jos karstą.

Dėkoju klebonui kunigui J. Staškui ir kunigui L. 
Januškai, atnašavusiems šv. Mišias Lietuvos Kankinių 
šventovėje ir atlikusiems laidojimo apeigas.

Taip pat dėkoju šeimininkei p. Gataveckienei už 
skanius pusryčius, o velionės draugėms punskietėms 
— už skanius pyragus.

Visiems nuoširdžiai dėkingas —

Liūdintis J. Žakevičius
ap-

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

Arkivyskupas dr. JONAS-VYTAUTAS BULAITIS tarp šeimos narių Britanijos L o n d o n e. Kairėje 
ROZALIJA BULAITYTĖ-ČERNIENĖi molina ONA BULAITIENĖ

— sesuo mokytoja

psichiatrinėse ligoninėse pasi
darė dideliais ligoniais.

Viešame rašte būrys social
demokratų partijos parlamen
tarų išreiškė Brežnevui savo su
sirūpinimą dėl Maskvos ginkla
vimosi ir reikalavo baigti šį 
lenktyniavimą. Be to, jie rei
kalavo respektuoti visų tautų 
teisę į laisvą apsisprendimą ir 
padėti atsilikusiom kraštam.

Centrinis Vokietijos Katalikų 
Komitetas savo taikos rašte pri
minė Kremliui, kad jis veda po
litinį karą, panaikino demokra
tija Rytų Europoje, suskaldė 
Vokietiją, vykdo savo imperia
listini darbą visame pasaulyje, 
atolydžio priedangoje nuolat 
ginkluojasi ir pan.

Viena jauna moteriškė, ku
rios vyras yra Sov. Sąjungoje, 
vesdama už rankutės trejų metų 
berniuką, nešiojo plakatą, ku
riame įrašytas kreipimas į Brež
nevą, kad išleistų jos vyrą bei 
vaiko tėvą.

Maskva protestavo prieš nu
matytas demonstracijas Brežne
vo atvykimo proga, bet Bonna 
nepaklausė jos. Demonstracijų 
rengėjai pareiškė, kad jos ren
giamos ne prieš Brežnevą bei 
jo apsilankymą Vokietijoje, bet 
prieš Maskvos politiką, prieš 
tautžudvstę bei karą Afganista
ne, reikalaujant laisvo tautų 
apsisprendimo, nusiginklavimo 
Rytuose ir Vakaruose, įgyvendi
nimo Helsinkio deklaracijos.

Maskvos kėslai
Ilgą laiką Kremlius kalbęjo 

apie nusiginklavimą; esą Euro
pa turi būti laisva nuo raketi
nių ginklų. Bet kai JAV prez. 
R. Reaganas pasiūlė atsisaky
ti raketų abiem pusėm, mask- 
vinė “Pravda” atsiliepė neigia
mai. Esą tuo būdu JAV nori 
suardyti jėgų pusiausvyrą Eu
ropoje.

Panašų priekaištą JAV-bėms 
Brežnevas padarė ir 1981 m. ge
gužės mėnesį Reaganui rašyta
me laiške, kuris buvo paskelb
tas jo lankymosi proga Bonno
je. Tame laiške jis kaltina Car
ter), kuris pabloginęs santykius 
su Maskva, kaltina ir Reaganą, 
kuris einąs pirmąjo, keliu.

Savo pareiškimuose V. Vo
kietijoje plačiai skaitomame 
žurnale “Spiegei” — pakartojo 
nuo seno Kremliaus linksniuo
jamą melą, jog Sovietų Sąjun
ga niekam negrasina ir neketi
na ką nors užpulti. Betgi 1979 
m. pabaigoje sovietinė armija 
užpuolė Afganistaną ir iki šios 
dienos neišsikrausto iš jo, nors 
vietos gyventojai net ginklais 
kovoja prieš įsibrovėlius.

Pasak Pekingo, ką Brežnevas 
bekalbėtų, jis tenori Europoje 
užtikrinti sovietų persvarą; nu
siginklavimu Maskva nėra suin
teresuota — ji tebesiekia vien 
savo hegemonijos.

Apie ką kalbėjo Bonnoje?
Yra viešai žinoma, kad V. Vo

kietijos kancleris su Brežnevu, 
tarp kitų klausimų, palietė ir 
raketų klausimą. Kancleris H. 
Schmidt neslėpė V. Vokietijos 
priklausymo Vakarams ir ban
dė įtikinti Brežnevą pašalinti 
sovietines raketas, išrikiuotas 
prieš V. Europos miestus. Esą 
tai sulaikytų ir amerikiečius 
nuo naujų raketų gaminimo. 
Brežnevas betgi su tuo nesutiko 
ir siūlė sovietines raketas per
kelti už Uralo, jei amerikiečiai 
susilaikys nuo raketų įrengimo 
V. Europoje. Kanclerio atsaky
mas betgi buvo neigiamas, nes 
tos sovietinės raketos pasiektų 
V. Europą ir nuo Uralo kalnų.

Be to, Brežnevas tvirtino, kad 
Atlanto Sąjunga turi 986 atomi
nes raketas, o Sov. Sąjunga — 
975. Pasak jo, tai reiškia maž
daug lygiąsias. Iš kitų šaltinių 
betgi žinoma, kad Sov. Sąjunga 
turi dar 2380 atominių ginklų 
bei bombų, kurių Brežnevas 
neminėjo. Vakariečių duomeni
mis, Sov Sąjunga yra žymiai 
stipriau apsiginklavusi už vaka
riečius.

Kancleris išreiškė pageidavi
mą, kad sovietai pasitrauktų iš 
Afganistano, leistų Lenkijai pa
čiai spręsti savo problemas, tar- 
tųsi su JAV-mis dėl raketų, nu
siginklavimo ir kitų klausimų.

Brežnevas priėmė pokalbiui 
ir visų V. Vokietijos parlamen
to partijų pirmininkus, įskai
tant komunistų partiją. Sve
čias jiems kalbėjo apie Sov. Są
jungos taikingumą.

Kada ateis taika?
JAV prezidentas galėjb 

visiems žinomų reikalavimų 
Maskvai pridėti reikalavimą pa
naikinti savo kolonizmą bei leis
ti ne vien jos tiesiogiai paverg
toms tautoms pačioms spręsti 
savo likimą, bet ir hegemonijo
je laikomoms. Jei Kremliaus 
valdovai šitaip padarytų, tai sa
vaime atkristų visokie pasitari
mai apie apsiginklavimą, nusi
ginklavimą bei apie visus kitus 
karinius dalykus. Bet apie tai 
tylėjo ir dabartinis JAV prezi
dentas, tylėjo bei tebetyli ir ki
tų laisvųjų kraštų politikai, 
nors iš buvusių kolonijinių 
valstybių liko tik bolševikinė 
Rusija. Gi kol Kremlius laikys 
pavergęs bei paglemžęs tiek 
daug nerusiškų tautų, apie tik
rą ir pastovią taiką pasaulyje 
negalės būti nė kalbos.

Kada ir kokie bebūtų 
tarimai bei susitarimai 
Maskvos ir Vašingtono ar 
jos ir kitų laisvųjų kraštų 
niais reikalais, minėtoms 
toms jie bus vien pratęsimas 
žiauraus teroro, kurį prieš jas 
Kremlius vykdė, vykdo ir vyk
dys.

prie

pasi- 
tarp 
tarp 
kari- 
tau-

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

Naujasis arkivyskupas ir pronuncijus dr. JONAS-VYTAUTAS BULAITIS su 
Šv. Tėvu JONU-PAULIUMI II Romoje vienos iškilmės metu

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Lietuvis arkivyskupas — pronuncijus
Londone gimęs tautietis paskirtas pronuncijumi Afrikos kraštuose 

. STASYS KASPARAS

Džiaugsmo banga palietė D. 
Britanijos lietuvius, kai buvo 
sužinota, kad Sv. Tėvas Jonas- 
Paulius II pakėlė prel. dr. Joną 
Vytautą Bulaitį arkivyskupu ir 
paskyrė pronuncijumi Kongo, 
Čado ir Vidurio Afrikos respub
likai.

Petro ir Onos Bulaičių šeimo
je buvo vienuolika vaikų. Pet
ras Bulaitis buvo gimęs Seinų 
krašte; atvyko Britanijon gero
kai prieš I D. karą. Ona Bulai- 
tienė gimė Škotijos mieste Glas- 
gove ankstyvesniųjų lietuvių iš
eivių šeimoje. Apsigyvenę Lon
done, abu Bulaičiai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. Jonas-Vy
tautas Bulaitis, busimasis arki
vyskupas, tarnaudavo Mišioms 
lietuvių šventovėje. Baigęs pra
dinę mokyklą, įstojo į jėzuitų 
Šv. Ignaco kolegiją. Akademi
nes studijas pradėjo gregorinia- 
me, tęsė Laterano universite
tuose Romoje ir teisinėje aka
demijoje. Studijas vainikavo 
kanonų teisės daktaro laipsniu. 
1958 m. įšventintas kunigu Kai
šiadorių vyskupijai. Romoje 
būdamas gyveno šv. Kazimiero 
kolegijoje.

Būdamas moksleiviu ir stu
dentu, vasaros metu visuomet 
dalyvaudavo LSS Anglijos rajo
no skautų stovyklose.

Tapęs kunigu, apie metus pra
leido kunigaudamas JAV-se. Po 
to buvo Vatikano pakviestas 
diplomatinei tarnybai. Pirmoji 
vieta buvo Korėjos sostinė, vė
liau Čilė, Panama, Kenija, Su
danas.

Būdamas diplomatinėje tar
nyboje, kasmet atvykdavo ato
stogom į Londoną aplankyti 
savo tėvų, brolių, seserų. Lietu
vių Šv. Kazimiero šventovėje 
atnašaudavo Mišias, sakydavo 
pamokslus, nes sava šventovė 
buvo ir yra jam patraukli. Ir 
savi lietuviai jam mieli, nes ten, 
kur jam teko eiti diplomatines 
pareigas, nebuvo lietuvių.

Šiaurės Londono savaitraštis 
“Islington Gazette” atspausdino 
jo nuotrauką su Šv. Tėvu ir 
ta proga rašė, kad Islingtone 
gimęs siuvėjo sūnus tapo arki
vyskupu.

Vyskupo šventimus gaus iš 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II per 
Trijų Karalių šventę Romoje. Į 
tas iškilmes Petro Bulaičio ke
lionių biuras rengia išvyką iš 
Londono į Romą. Atrodo, kad 
išvykoje dalyvaus gausus būrys 
londoniečių ir kitų miestų lie
tuvių.

1982 m. sausio 24 d Londo
no lietuvių parapija rengia ar
kivyskupui J. V. Bulaičiui pa
gerbimą. Tos dienos 11 v. Mi
šias atnašaus pats arkivyskupas 
su keliais kunigais. Dalyvaus 
East Londono vyskupas Victor 
Guazzelli, tos dalies miesto bur
mistre su savivaldybės tarybos 
nariais. Pietūs bus sporto ir so
cialinio klubo salėje.

A.a. Rozalija-Ona Bulaitytė- 
Černlenė

1981 m. lapkričio 29 d. rytą 
londoniečius pasiekė labai liūd
na žinia, kad tauri Londono lie
tuvių bendruomenės dukra Ro

ir mokytoja, 
susipažino su 
sukūrė lietu-

zalija-Ona Černienė paliko šį 
pasaulį, būdama vos 58 metų 
amžiaus. Ji yra naujojo arki
vyskupo J. V. Bulaičio sesuo.

Velionė savo jaunystę pralei
do Londono lietuvių parapijos 
veikloje — vadovavo vaikų cho
rui prieškariniais laikais, o ka
ro metu, kai Londono lietuviai 
tarnavo kariuomenėje, ji vado
vavo ir parapijos chorui. Kad 
karo baisumai neatrodytų to
kie žiaurūs, rengdavo minėji
mus su dainomis.

Rozalija buvo 
Pokariniai laikais 
Justinu Černių ir 
višką šeimą, susilaukdami net 
septynių vaikų — šeši užaugo, 
o vienas vos gimęs mirė. Būda
ma gera šeimos motina, ji pui
kiai išaugino savo šeimą.

Mokytojavo 40 metų — pra
džioje St. Joan of Arc parapi
jos pradinėje mokykloje, vėliau 
buvo perkelta į New Southgate 
Liurdo Marijos pradinę mo
kyklą vedėja. Ten turėjo 750 
mokinių ir dirbo iki savo gyve
nimo pabaigos.

Liurdo Marijos parapijos kle
bonas savo atsisveikinimo pa
moksle sakė, kad Rozalija buvo 
ne tik savo šeimos motina, bet 
ir kiekvieno mokinio motina, o 
labiausiai tų, kurie atvyko nu
skriausti savo šeimos.

Rozalija, nors buvo ir labai • 
užimta, visuomet atrasdavo lai
ko ir lietuviškos bendruomenės 
veiklai. Keliai atvejais buvo 
Šv. Onos draugijos pirmininke 
ir beveik nuolatine valdybos na
re. Dalyvavo taipgi sporto ir so
cialinio klubo veikloje.

1981 m. spalio 24 d. per pa
rapijos choro vakarienę ji pasa
kė savo paskutinę kalbą lietu
viškame pobūvyje. Ji pareiškė: 
norint, kad lietuviška veikla bū
tų gera, reikia ją vesti teisin
gumo, tolerancijos ir meilės ke
liu, nes kitaip bus nesusiprati
mų, Tai bus tik bloga veikla, 
kurios mums nereikia. Lietu
viams esanti reikalinga, šviesi, 
tiesi ir vieninga veikla.

Rozalijos laidotuvės įvyko 
1981 m., gruodžio 4 d., Londo
no lietuvių šv. Kazimiero šven
tovėje. Mišias atnašavo brolis 
arkivyskupas dr. Jonas-Vytau
tas Bulaitis su šešiais kunigais. 
Laidotuvių pamaldose buvo pa-\ 
sakyti net trys pamokslai — du 
anglų kunigų ir lietuviškasis 
klebono dr. Jono Sakevičiaus. 
Dalyvavo 300 žmonių. Palaidota 
Šv. Petro kapinių lietuviškame 
skyriuje.

Prieš laidotuvių dieną New 
Southgate Liurdo Marijos para
pijos šventovėje buvo jos moki
nių gedulingos Mišios, dalyvau
jant mokyklos mokiniams, mo
kytojams ir tėveliams. Buvo 
įspūdingas vaizdas, kai moki
niai, iškėlę rankas augštyn, mel
dė Augščiausiąjį suteikti jų nu
mylėtai mokytojai amžiną lai
mę.

* * *
1981 m. lapkričio 30 d. vaka

rą vagių buvo užmuštas prie 
pat savo namų Juozas Dunaitis, 
57 metų amžiaus. Tokios rūšies 
nusikaltimais Londonas neatsi
lieka nuo Niujorko ar Čikagos.
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Pripažįsta Baltijos kraštu okupaciją 
Naujoji Zelandija pripažįsta sovietinę Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

okupaciją de jure

1981 m. lapkričio mėnesį 
Naujoje Zelandijoje įvyko par
lamento rinkimai, kuriuos ne
žymia dauguma laimėjo konser
vatyvi, Roberto Maldoon vado
vaujama. tautinė konservatorių 
partija, įveikusi darbiečių par
tiją. Tarp šių dviejų partijų 
Baltijos kraštų atžvilgiu skirtu
mo nėra — abi pripažįsta de ju
re Sovietinę tų kraštų okupaci
ja. .

Įvykius, privedusius prie šio 
fakto, aprašo “Australian Out
look” žurnale (August 1981, 
Vol. 35, No. 2) Hamiltono (N. 
Z.) universiteto politinių moks
lų asistentas David McCraw.

Sovietams 1940 m. okupavus 
Baltijos kraštus, tuo metu N. 
Zelandiją valdžiusi darbiečių 
partija griežtai šį veiksmą pa
smerkė. Kai 1942 m. D. Brita
nija norėjo sudaryti sutartį su 
Sov. Sąjunga, pripažįstant Bal
tijos kraštų okupaciją, darbie
čių vyriausybė pareiškė, kad tai 
būtų “didelė neteisybė baltie- 
čių atžvilgiu ir nukrypimas nuo 
moralinių principų, dėl kurių 
mes kovojame”.

Naujoji Zelandija 1944 m. 
užmezgė diplomatinius santy
kius su Sov. Sąjunga, tačiau po 
kelerių metų juos nutraukė, sa
kydama, kad Sov. Sąjunga yra 
didelis pavojus pasaulio taikai, 
ir pasmerkė ją už bandymą pri
mesti savo socialinę sistemą ki
tiems kraštams. 1949 m. rinki
mus laimėjusi tautinė konserva
torių partija buvo dar labiau 
antisovietinė.

N. Zelandijos ir Sov. Sąjun
gos santykiai pasikeitė, kai D. 
Britanija sumažino vilnos ir 
avienos importą ir zelandie- 
čiams reikėjo jieškoti naujų 
rinkų pagrindiniams savo kraš
to gaminiams. 1963 m. tautinė 
konservatorių N. Zelandijos vy
riausybė ir Sov. Sąjunga pasira
šė prekybos sutartį, tačiau Bal
tijos kraštų problema dar nebu
vo paliesta.

1972 m. N. Zelandijoje rinki
mus vėl laimėjo darbiečių par
tija. Jos vadas Norman Kirk 
ėmė jieškoti naujos užsienio po
litikos, kuri išreikštų ne tik 
moralinius idealus, bet ir “vals
tybinius krašto interesus”. Tie 
“valstybiniai interesai” buvo 
prekyba su Sov. Sąjunga, kuri 
nuolatos augo.

1973 m. buvo vėl užmegzti 
diplomatiniai santykiai su 
Maskva. 1974 m. N. Zelandijos 
parlamentarų delegacija lankėsi 
Sov. Sąjungoje. Į kelionės tvar

Kanados LK Moterą Draugijos centro valdybos pirm. dr. ONA GUSTAINIE
NE sveikina Toronto Prisikėlimo parapijos skyriaus nares 25-rių metą sukak
ties proga 1981 m. gruodžio 6 d. Nuotr. St. Dabkaus

NOTARIZUOTI VERTIMAI 
IR VERTĖ J AVIM AS PER 70 KALBŲ

69 Yonge St.. Suite 805. Toronto. Ont. M5E 1K3 Tel. 361-0303

karaštį buvo įtraukta ir Estija. 
Parlamentarų apsilankymas Es
tijoje reikštų to krašto okupaci
jos pripažinimą. Zelandiečiai 
atsisakė tai padaryti. Už tai bu
vo rusų gerokai išbarti.

Tai buvo pirmasis motyvas 
politikos pakeitimui. Antruoju 
akstinu buvo Australijos pripa
žinimas Baltijos kraštų okupa
cijos, trečiuoju — bendras šal
tojo karo su Sov. Sąjunga “at
šilimas”. 1974 m. rugpjūčio 22 
N. Zelandija pripažino de jure 
Baltijos kraštų okupaciją.

Joks kitas kraštas nepasekė 
zelandiečių pavyzdžiu. Nei D. 
Britanija, nei JAV to nepadarė, 
o Australija savo pripažinimą 
po kiek laiko atšaukė. Susirū
pinusiems lietuvių, latvių ir es
tų kilmės amerikiečiams JAV 
prezidentas Gerald Ford, prieš 
vykdamas į 1975 m. Helsinkio 
konferenciją, pareiškė: “Aš ga
liu užtikrinti, kad JAV niekad 
nepripažino Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą ir nepadarys to dabar”.

1976 m. darbiečių partija rin
kimus smarkiai pralaimėjo. Ma
nydami, kad nauja tautinės kon
servatorių partijos vyriausybė 
galėtų pakeisti politiką Baltijos 
kraštų atžvilgiu, N. Zelandijoje 
gyvenantieji baltiečiai pradėjo 
akciją. Buvo rašomi memoran
dumai vyriausybei ir laiškai 
parlamento nariams. Ši akcija 
buvo pagyvinta, kai 1978 m. 
Australija atšaukė Baltijos vals
tybių inkorporacijos pripažini
mą, tačiau be teigiamų pasek
mių. N. Zelandijos užsienio rei
kalu ministeris savo laiške baL 
tiečių atstovams pareiškė: “At-\ 
šaukus pripažinimą, kiltų be- \ 
reikalingas erzelis tarp N. Ze- ! 
landijos ir Sov. Sąjungos, be 
jokios naudos Baltijos kraštų 
gyventojams”. j

Baltiečių akcija nepavyko vi
sų pirma todėl, kad jų N. Zelan
dijoje yra nedaug: lietuvių tru
putį per'šimtą, latvių apie tūks
tantį ir nedaugiau estų. Austra
lijoje jų įtaka yra žymiai dides
nė, nes jų ten yra daugiau.

Atrodo, kad N. Zelandija ne
mato skirtumo tarp de facto ir 
de jure Baltijos kraštų inkorpo
ravimo į Sov. Sąjungą. D. Bri
tanija, JAV ir Kanada šį skirtu
mą įžiūri.

Būdama opozicijoje, tautinė 
konservatorių partija skelbė, 
kad ji visada remia mažų tautų 
teises, tačiau paėmusi valdžią 
pastatė pragmatizmą augščiau 
už principus. J. B.
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® PAVERGTOJE TE,Vnf JI e LIETUVIAI PASAULYJE
ŽUVO KUN. LAURINAVIČIUS

1981 m. lapkričio 24 <1. Vilniuje bu
vo sunkvežimio užmuštas kun. Bro
nius Laurinavičius, pereinant gatvę. 
Jis buvo gimęs 1913 m., kunigu įšven
tintas 1944 m. Klebono Adutiškio 
parapijoje. Švenčionių rajone. Pasi
žymėjo drąsia veikla, buvo Helsinkio 
grupės nariu, kovojo už žmogaus tei
ses. Parašė eilę raštų sovietinėm 
įstaigom, gindamas ypač tikinčiųjų 
teises. 1977 m. parašė 73 puslapių 
raštų L. I. Brežnevui, smerkdamas 
tikybos priespauda, tautinės kultū
ros varžymų, krašto rusinimų. Sovie
tiniai pareigūnai — religinių reika
lų tarybos įgaliotiniai K. Tumėnas, 
vėliau P. Anilionis velionį laikė 
“reakcionieriumi", smerkė jo veiklų. 
Sovietinis dienraštis “Tiesa" lapkri
čio 21 d. puolė kun. B. Laurinavičių 
už kišimąsi į mokyklos reikalus, mo
kytojų šmeižimų, menkinimų jų auto
riteto pamoksluose, nors tikrumoje 
velionis tekovojo už tikybos laisvę 
bei žmogaus teises.

NELEMTASIS MAZUTAS
Kalėdiniame “TŽ” nr. fkaitytojai 

buvo informuoti apie Klaipėdos pa
krantes ištikusių nelaimę, kai prie 
uosto vartų 1981 m. lapkričio 21 d. 
buvo pusiau perlaužtas tanklaivis 
“GlobeAšimi", audros užmestas ant 
seklumos, turėjęs 16.493 tonas mazu
to. To išsiliejusio naftos gaminio 
padaryta žala tada dar nebuvo žino
ma. Daugiau informacijų dabar pa
teikia vilniškė “Tiesa" trijuose savo 
1981 m. numeriuose. Lapkričio 25 d. 
laidoje ji rašo: “Specialistų nuomo
ne. iš tanklaivio ištekėjo apie 10.000 
tonų mazuto, kuris pasklido 138.000 
kvadratinių metrų plote. Mazuto 
sluoksnis vietomis siekia 30 centi
metrų. Jo lopas pasklido uosto akva
torijoje. Melnragės ir Girulių pliažų 
pakrantėse. Pavyko skystį aptverti 
specialiomis užtvaromis ir sulaikyti 
plitimų. Dėl didelio vėjo ir bangavi
mo du kartus keitėsi srovės kryptis, 
su dideliu vargu pavyko perstatyti 
užtvaras .. .” Lapkričio 27 d. laidoje 
pranešama: “Iš oro žvalgomi Kuršių 
marių ir Baltijos jūros vandenys nuo 
Liepojos iki Nidos. Mazuto lopai pa
stebėti ties Karklininkais, Šventųja, 
Kuršių mariose. Taip pat pastebėta, 
jog nafta vis dar teka iš avarijų 
patyrusio tanklaivio ...” Praėjus 
porai dienų, “Tiesa" skaitytojus su
pažindino su lapkričio 27 d. įvykiais: 
“Penktadienį vakare virš Kuršių ma
rių pūstelėjo pirmieji pietvakarių 
vėjo gūsiai. Mazutas, iki tol priplak
tas prie krantinių, visa jėga užgriuvo 
bonų užtvaras, verždamasis į jūrų. 
Avariniuose darbuose dalyvaujantys 
žmonės įtempė visas jėgas, atlaiky
dami stichijos puolimų. Vilkikai iš
tempė farvateryje papildomas bonų 
užtvaras. Jūrų prekybos uoste mazu
tui kelia užtvėrė tanklaivis ‘Nafti
ninkas'. Didelė dalis prie krantinės 
esančių uosto kranų nutraukė krovi
mo darbus ir kaušais sėmė nuo įlan
kos storų mazuto sluoksnį, kurį pylė 
tiesiai į geležinkelio cisternas bei 
specialias vonias. Šeštadienio rytų į 
uosto, laivų remonto įmonių kranti
nes atskubėjo šimtai komjaunuolių, 
įmonėse sudaromi komjaunimo bū
riai kovai su avarijos padariniais ...”

LAPKRIČIO VĖTROS
Du ciklonai, susiformavę virš Bri

tanijos salų. 1981 m. lapkričio 21 ir 
24 d. d. pasiekė Lietuvų. Orų biuro 
vyr. inž. sinoptike Elena Tylienė apie 
pirmąjį ciklonų “Tiesoje" rašo: “Jau 
keletu metų, artėjant žiemai, nepasi
taikė, kad mūsų respublikoje pra
ūžtų tokios stiprios vėtros, kokia lap
kričio 21 dienų kilo pajūryje. Vilka
viškio, Raseinių, Lazdijų, Šilutės, 
Utenos rajonuose . ..” Ciklono grei
tis siekė 70-80 km per valandų. Tas 
ciklonas perlaužė mazutu pakrautų 
tanklaivį “Globė Ašimi" prie Klaipė

13 DIENŲ SU

GRUODŽIO 21 — SAUSIO 4
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.

The Marlatt ^^namai
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (Eost of Sanford) KAMILTON, Ontario

dos uosto vartų. Apie kitas Lietuvos 
vietoves inž. E. Tylienė pasakoja: 
“Vidudienį vėtra sustiprėjo iki ura
ganinės. Šilutėje, Palangoje, Vilka
viškyje vėjas lėkė 30 metrų per sekun
dę greičiu. Vilniuje jo gūsiai ūžė 26 
metrų per sekundę greičiu. Tokių vė
jų sostinėje lapkričio mėnesį neuž
registruota jau kelis dešimtmečius. 
Vilkaviškyje nuo 1951 m. uraganinis 
vėjas siautė tik antrų kartų, Šilutėje 
jo lankytasi dažniau, bet lapkričio 
mėnesį jis kilo pirmų kartų. Beveik 
uraganinis vėjas, kurio greitis sie
kė 20-24 metrus per sekundę, praūžė 
taip pat Raseinių. Utenos. Lazdijų 
rajonuose. Daug kur apgadinti gyve
namųjų namų ir ūkinių pastatų sto
gai, išversti medžiai, kai kur apga
dintos elektros tiekimo ir ryšių li
nijos ...” Antrasis ciklonas lapkri
čio 24 d. naktį daugiausia palietė Lie
tuvos pajūrį ir Šilutės rajonų. Du treč
daliai Šilutės miesto ir 14 ūkių liko 
be elektros srovės. Daug medžių bu
vo išlaužta Šilutės-Saugų ir Saugų- 
Švėkšnos ruožuose.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Kompartijos iniciatyva 1981 m. 

lapkričio 27 d. Vilniuje buvo sureng
tas ketvirtasis Lietuvos moterų su
važiavimas. kuriame dalyvavo apie 
800 atstovių ir netgi viešnių iš kitų 
respublikų. Oficialiai teigiama, kad 
buvo svarstoma daug klausimų —jau
nosios kartos auklėjimas, motinys
tės ir vaikų apsauga, moterų tarybų 
metodika. Iš kompartijos I sekr. P. 
Griškevičiaus kalbos betgi paaiškėja, 
kad suvažiavimo dalyvės turėjo tik 
patvirtinti sovietinės kompartijos 
planus, artėjančiam Sovietų Sųjungos 
šešiasdešimtmečiui skirti 60 spar- 
tuoliško darbo savaičių. Tai ryškiai 
liudija ir baigminė suvažiavimo da
lyvių priimtos rezoliucijos dalis: 
“Respublikos moterų suvažiavimo 
delegačių ir dalyvių vardu, visų res
publikos moterų vardu užtikriname, 
kad Tarybų Lietuvos moterys ir to
liau aktyviai kovos už kilnius Komu
nistų partijos tikslus, sieks naujų 
laimėjimų visuose gamybinės ir vi
suomeninės veiklos baruose, diegs 
jaunajai kartai kilnias idėjines ir 
moralines savybes, komunistinį do
rovingumų, ruoš jų tarnauti Tėvynei. 
Naujais puikiais darbais papuoškime 
savo gimtąjį kraštų, mūsų Tėvynę — 
Tarybų Socialistinių Respublikų 
Sųjungų" (“Komjaunimo Tiesa” 1981 
m. 228 nr.).

KAUNO AUTOBUSAI
Kaune pradėjo veikti dešimtoji 

troleibusų (elektrinių autobusų) 
8,2 km ilgio linija iš šiauriausio Dai
navos rajono, jį sujungusi su kitomis 
linijomis. Dainavos gyventojai Kau
no centrų dabar gali pasiekti dvigu
bai greičiau negu anksčiau — per 
10-15 minučių. Su pirmaisiais trolei
busais kauniečiai susipažino prieš 
16 metų. Dabar jie jau turi 10 susi
siekimo linijų, kurių ilgis matuoja
mas beveik 100 kilometrų. Daugiau 
kaip trečdalis keleivių naudojasi 
troleibusų paslaugomis.

SENOJI VAISTINĖ
Pagal architekto Z. Rutkausko pro

jektų Klaipėdoje atnaujinta “Žalio
ji" vaistinė, kurios amžius siekia jau 
304 metus. Jos įsteigimas yra susie
tas su vaistininko Jokūbo Jungo 1677 
m. iš Bradenburgo markgrafo Eried- 
richo VVilhelmo gautu leidimu atida
ryti savo įstaigų, kuri vėliau buvo 
pavadinta “Žaliąja" vaistine. Jos vit
rinose dabar yra sutelkti vaistinin- 
kystės istorijų liečiantys dokumen
tai, senosios vaistinės antspaudas 
bei rakandai, kuriais naudojosi Klai
pėdos vaistininkai, rasti atnaujinant 
senamiestį. įspūdingus vitražus su
kūrė vilnietis dail. A. Dovydėnas. 
“Žalioji" vaistinė dabar užima dvy
liktų vietų Klaipėdos vaistinių su
rašė. V. Kst.

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU I LIETUVĄ 
GIMINĖM!!!

Latvių jaunimas ir senimas savo Nepriklausomybės šventės proga demonstruoja Otavoje prie parlamento rūmų, reika
laudami laisvės Latvijai ir jos kovotojams už žmogaus teises Nuotr. J. Ligerio

S HAMILTON
METINIS SLA 72 KUOPOS SUSI

RINKIMAS įvyko 1981 m. gruodžio 
12 d. I. Varno bute. Į vykdomųjų ta
rybų per nominacinius kuopos bal
savimus daugiausiai balsų gavo: į 
pirmininkus — P. P. Dargis, vice
pirmininkus— A. Chaplikas, į sekre
torius — G. Meiliūnienė. į iždinin
kus — E. Mikužiūtė, į iždo globėjus 
— C. Austin ir O. Jokūbaitienė, į 
gydytojus-kvotėjus — dr. V. Dargis. 
Į SLA kuopos valdybų išrinkti: 
pirmininku ir finansų sekretoriumi 
J. Šarapinckas, vicepirm. VI. Bagdo
nas, protokolu sekr. J. Bajoraitis, 
ižd. I. Varnas, kultūriniams reika
lams K. Mikšys; į revizijos komisi

jų: G. Melnykas ir R. Matukaitis; 
ligonių lankytojais — Z. Pulianaus- 
kas, V. Triponas ir J. Šarapinckas.

Iš SLA kuopos ruoštos gegužinės 
pelno jau paskirta Kanados Lietu
vių Fondui vyskupo Vincento Bori- 
sevičiaus vardu $100, Tautos Fondui 
$50, Romuvos stovyklavietės remon
tui $25, po $15 — Vasario 16 gimnazi
jai, Batunui ir “Lituanus” žurnalui. 
Iš viso — $220. Atstovu į SLA 61-mų 
seimų išrinktas J. Šarapinckas. Sei
mas įvyks 1982 m. liepos mėn. St. Pe- 
tersburgo mieste, Floridoje.

Susirinkime buvo prisiminta SLA 
veikėja O. Indrelienė iš Toronto, 
kuri platino SLA 72-ros kuopos lo
terijos bilietus. Laimėjusieji po 
$5 — H. Stepaitis iš Toronto ir B. 
Kiveris iš Kalifornijos per O. Indre- 
lienę įteikė juos kaip aukų SLA 72- 
ros kuopos veiklai paremti. Susi
rinkimas išreiškė padėkų O. Indre- 
lienei už talkinimų ir aukotojams 
už aukų.

SLA 72-ros kuopos gegužinė įvyks 
1982 m. liepos mėnesį.

Buvęs ilgametis kuopos iždinin
kas A. Kaušpėdas, kaip reikalingas 
slaugymo ligonis, priimtas į slaugos 
namus. Pagal SLA tradicijų, narių 
yra lankomas. Be to, susirinkimo 
metu visi nariai pasirašė kalėdinį 
sveikinimą, linkėdami pasveikti, 
ir įgaliojo ligonių lankytojus nu
pirkti iš kuopos kasos krepšį įvai
rių vaisių ir įteikti Kalėdų švenčių 
proga. Po susirinkimo I. Varnas vi
sus pavaišino kava su sumuštiniais.

SLA narys

LITERATŪROS IR DAINOS PO
PIETĖ. 1981 m. gruodžio 13 d. Jauni
mo Centre HL Pensininkų Klubas 
surengė literatūros ir dainos po
pietę. Joje buvo paskelbti visuo
menei šių metų pensininkų litera
tūros konkurso laimėtojai ir pa
skaitytos jų kūrinių ištraukos. La
bai gražiai vadovavo L. Stungevi- 
čienė. Ji papasakojo ne tik visų kon
kurso eigą, bet ir perdavė laimėto
jų įkalbėtus žodžius magnetinėje 

juostelėje. Tai jau antras literatū
ros konkursas. Gauta per 10 litera
tūros kūrinių. Šeši iš jų premijuo
ti po $100. Šie kūriniai skelbiami 
“Sietyno" žurnale, o geriausieji bus 
išleisti knygoje “Dienoms nužydint”.

Jurgio Gliaudos novelę “Kameri
nė muzika” skaitė K. Bungarda, 
Andriaus Nirono feljetoną — M. Kai- 
vaitienė, K. Bungarda ir K. Kalvai
tis, Rūtos Klevos Vidžiūnienės no
velę — K. Kalvaitis. Buvo iškviesti 
konkurso mecenatai prel. dr. J. Ta- 
darauskas ir Kanados Lietuvių Fon
do atstovas P. Bersėnas. Trečiasis 
mecenatas A. Žulys šiuo metu gyve
na Floridoje ir todėl negalėjo da
lyvauti. Jie savo žodyje pasidžiaugė 
šia švente ir sakė negailį skirtos do
vanos, kuri grįžta kitu pavidalu su 
kaupu. Priedo M. Kalvaitienė ir L. 
Stungevičienė perdavė P. Enskai- 
čio sukurtus humoristinius patari
mus pensininkams.

Antroje dalyje pasirodė HL Pen
sininkų dainos vienetas ir padai
navo aštuonias dainas, vieną pri
tariant visiems klausytojams. Jų 
dainos skambėjo labai darniai. Tai 
nuopelnas Alfonso Juozapavičiaus, 
kuris jau keli metai šiam vienetui 
vadovauja.

Sol. Aldona Laugalienė padai
navo keturias dainas. Tai vietinė 
dainininkė, kuri turėtų pasireikšti 

— automobilius “Rabbit” ^el. 528-8371
70 mylių su vienu galionu

ALAN TASIN 
(Algimantas Z. Ptašinskas)

Namų 547-8810

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

dažniau ir plačiau. Solistei ir dai
nos vienetui akompanavo muz. Dari
ja Deksnytė-Powell.

Visa ši popietė buvo gražus jungi
nys muzikos, literatūros, dainos ir 
vaidybos. Programa buvo įdomi, ne
nuobodi, nors truko dvi valandas. 
Neveltui ir klubo pirmininkas P. 
Enskaitis dėkodamas programos 
dalyviams, sakė, kad programos at
likėjai viską davė iš širdies, todėl 
ir skverbėsi į klausytojų širdis.

Po programos dalyviai buvo pavai
šinti kava ir pyragais. Visa tai bu
vo duota tik už $3. Todėl ir publikos 
buvo nemaža. Reikėtų daugiau to
kių parengimų, ypač Advento ir Ga
vėnios metu. Ten buvęs

Jaunimo Centro atnaujinimo klau
simu. 1981 m. lapkričio 15 d. prel. 
J. Tadarausko sušauktame parapi
jos susirinkime (anksčiau klaidin
gai buvo pranešta “Tėviškės Žibu
riuose” kad tai buvo Hamiltono lie
tuvių kolonijos bendras susirinki
mas), buvo išrinkti septyni nariai 
į Jaunimo Centro Atnaujinimo Ko
mitetą.

Trys komiteto nariai — Alfonsas 
Stanevičius, Zenonas Stanaitis ir 
Vaidotas Kvedaras nuvyko į Hamil
tono vyskupiją gauti leidimo pra
dėti atnaujinimo darbą (vyskupi
jos leidimo reikia, jei planuojami 
remontai parapijos patalpose vir
šija $5,000). Vyskupija pilnai sutiko 
padėti ir pritarė projektui. Mr. J. 
Sherlock, vyskupijos projektų ve-

(Nukelta į 9-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 13%
term, depoz. 1 m. 14 Vi % 
term, depoz. 3 m. 13% 
reg. pensijų fondo 14% 
90 dienų depozitus 14 Vi % 
IMAME UŽ:
nckiln. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%

JA Valstybės
JAV LB VIDURIO VAKARŲ APY

GARDOS VALDYBA, vadovaujama 
pirm. K. Laukaičio. 1981 m. lapkri
čio 20 d. Čikagos Jaunimo Centro ka
vinėje surengė vakaronę a. a. Stasiui 
Barzdukui pagerbti. Dalyvių eilėse 
buvo velionies šeima, PLB valdybos 
pirm. V. Kamantas, JAV LB krašto 
valdybos pirm. V. Kutkus, JAV Lie
tuvių Fondo steigėjas dr. A. Razma. 
Kadangi tų dieną buvo pasirašyta ofi
ciali sutartis. įsteigusi lituanisti
kos katedra Ilinojaus universitete, 
šia tema kalbėjo JAV LB krašto val
dybos vicepirm. V. Kleiza. Daly
viams jis priminė, kad S. Barzdukas 
buvo lituanistas, sielojęsis lituanis
tikos reikalais, savo laiką ir gyveni
mą aukojęs jaunimui. Dr. A. Razma 
prisiminė Lietuvių Fondo organiza
vimą su S. Barzduku. Kun. A. Kezys. 
SJ. parodė velionį įamžinusį savo fil
mą. Vakaronės dalyviai turėjo progų 
išgirsti paties S. Barzduko pasakoji
mus apie vaikystę, jaunystę, mokslo 
dienas Lietuvoje. Filinan taipgi buvo 
įjungti ir jo buvusių kelių mokinių 
bei bendradarbių atsiminimai. Vaka
ronę keliom trumpom ištraukom iš 
S. Barzduko knygos “Lietuvis savo 
tautoje, valstybėje, bendruomenėje" 
užbaigė R. Jautokienė. Prie jos pri
sijungė ir V. Kamantas ištrauka iš 
S. Barzduko testamento.

PIANISTUI IR KOMPOZ. VYTAU
TUI BACEVIČIUI mirties dešimt
mečio proga pastatytas paminklas 
Cypress Hill kapinėse. Woodhavene, 
N. Y. Kukliu paminklu, kurį puošia 
lietuviškas kryželis, Lietuvos Vytis 
ir lyra, pasirūpino E. Bublaitienės 
iniciatyva sudarytas komitetas. Pa
minklą pašventino kun. L. Andrie- 
kus, OFM, taręs velionies atmini
mui skirtą žodį. Kalbėtojų eilėse 
taipgi buvo ilgametis Amerikos Lie
tuvių Vargonininkų ir Muzikų Sąjun
gos narys J. Kerbelis, J. Valaitis, 
JAV lenkų menininkų organizacijos 
pirm. sol. V. Sawickis. Pastarasis 
prisiminė ir prieš kelerius metus 
mirusia Vytauto seserį Gražiną, ku
ri tapo žymia smuikininke bei kompo
zitore pokarinėje Lenkijoje. Esą Ba
cevičių šeima buvo labai talentinga. 
Vytautas nuėjo su lietuviais, o Gra
žina — su lenkais.

Australija
A. a. IGNAS ALEKNA, kultūrinin

kas ir visuomenininkas, 1981 m. lap
kričio 19 d. mirė Melburne, sulaukęs 
73 metų amžiaus. Velionis buvo ku
piškėnas. mokslus ėjęs S. Daukanto 
mokytojų seminarijoje ir Vytauto D. 
universitete, baigęs Lietuvos karo 
mokyklų. Nepriklausomybės metais 
reiškėsi Vilniui Vaduoti Sąjungoje, 
studentų tautininkų korporacijoje 
“Neo-Lituania"; Šaulių Sąjungoje. 
Su žmona Ona ir dviem vaikais atvy
kęs Australijon 1949 m., įsikūrė ir 
įsijungė į lietuvišką veiklą Melbur
ne. Čia jo bei keliolikos kitų iniciato
rių pastangomis 1950 m. buvo įsteig
tas fondas, davęs pradžią Melburno 
Lietuvių Namų įsigijimui. Velioniui 
tapgi teko būti ALB Melburno apy
linkės valdybos pirmininku bei na
riu, dalyvauti ALB krašto tarybos 
ir Australijos Lietuvių Fondo valdy
bos veikloje. Jis plačiai reiškėsi ir 
kitose kultūrinio pobūdžio organi
zacijose. Turėdamas polinkį žurna
listikom bendradarbiavo “Mūsų Pas
togėje". “Tėviškės Aiduose", “Pasau
lio Lietuvoje”, “Dirvoje”, “Tėviškės 
Žiburiuose”. ALB krašto taryba savo 
suvažiavime 1978 m. I. Alekną pa
gerbė Mindaugo medaliu, o PLB val
dybos pirm. V. Kamantas, lankyda^ 
masis Australijoje 1980 m., jam įtei
kė PLB žymenį. Palaidotas lapkri
čio 23 d. Su darbščiuoju tautiečiu 
atsisveikino: ALB krašto valdybos 
pirm. A. Pocius savo ir PLB pirm. 
V. Kamanto vardu, R. Šemetas — ALB 
Melburno apylinkės vardu. A. Bal- 
trukonienė — Melburno Lietuvių 
Klubo ir spaudos darbuotojų vardu, 
dr. A. Staugaitis — Australijos Lie
tuvių Fondo valdybos vardu, V. Šal- 
kūnas — ramovėnų. Prie velionies 
karsto, papuošto tautine vėliava, bu
dėjo ramovėnų garbės sargyba. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. P. Dauk
nys.

A. a. JUOZAS SLAVĖNAS, teisi
ninkas baigęs Kauno universitetą, 
mirė Sydnėjuje 1981 m. lapkričio 
16 d. Velionis buvo suvalkietis, gimęs 
1907 m. sausio 1 d. Australijon atvy
ko 1948 m., lietuviška šeimos židinį 
1950 m. Sydnėjuje sukūrė su Marija 
M. Mykolaityte, poeto ir rašytojo V. 
Mykolaičio-Putino seserimi. Jiedu 
buvo linkę literatūrom priklausė li
teratų grupėms, globojo juos ir atei
tininkus. Velionis nuo 1961 m. iki 
mirties dirbo Tautos Fondo.Australi
jos atstovybėje, buvo Sydnėjaus Lie
tuvių Klubo nariu. Platesnio masto 
organizacinėn veiklon neįsijungė, 
bet daug rašė kultūriniais bei (auti
nio auklėjimo klausimais “Mūsų Pas
togėje”, “Tėviškės Aiduose" bei ki
toje lietuvių spaudoje, literatūri
nėje veikloje reiškėsi apsakymais, 
eilėraščiais, pasakėčiom, scenos vaiz
deliais. Palaidotas lapkričio 19 d. 
lietuviškame Rookwoodo kapinių 
skyriuje. Gedulingas Mišias laikė 
kun. P. Butkus ir kun. P. Martuzas. 
Atsisveikinimo žodį tarė: ALB Syd
nėjaus apylinkės vardu —dr. A. Mau- 
ragis, literatų būrelio — A. Skirka, 
šeimos vardu — Juozas Almis Jūra- 
gis. Eilėraščiu atsisveikino Aldona 
Prižgintaitė-Speakers.

Japonija
TARPTAUTINES SVARSTYBAS 

teritoriniais ir taikos klausiniais 
1981 m. lapkričio 27-30 d.d. Hokkaido 
salos Sapporo mieste surengė šiam 
tikslui sudarytas įtakingų Japoni
jos parlamentarų, akademikų bei vi

suomenininkų komitetas, kovojantis 
už Sovietų Sąjungos okupuotų Japo
nijos salų atgavimą. Svarstybose da
lyvavo JAV LB ryšininkas tarptau
tiniams reikalams Algimantas Gu- 
reckas, padaręs platų pranešimą apie 
Lietuvos būklę sovietinėje vergijoje. 
Dalyvių eilėse taipgi buvo sovietų 
okupuoto Afganistano, sukomunis- 
tintos Kambodijos, laisvosios Kini
jos atstovai, laisvės Ukrainai siekian
tis adv. Smorodskis iš JAV. Svarsty
bose buvo aštriai kritikuotas ir pas
merktas Sovietų Sąjungos imperializ
mas. Apie svarstybas daug rašė Ja
ponijos spauda, o jas smerkė maskvi- 
nis dienraštis “Izvestija", gindamas 
Japonijai priklausiusių salų pasisa
vinimą II D. karo užbaigoje. Svarsty
bose dalyvavusiems užsienio atsto
vams rengėjai iš tolo parodė tas oku
puotas salas, kurių viena tėra 3.7 km 
nuotolyje nuo Hakkaido salos. Ukrai
niečių ir lietuvių atstovus gruodžio 
1 d. priėmė jungtinės socialdemo
kratų partijos pirm. Hideo Dena ir 
Japinijos užsienio reikalų ministe
rijos sovietinių ryšių skyriaus vice
direktorius Yuichi Kusumoto. Gruo
džio 2 d. A. Gureckas ir adv. Smorods
kis Tokijo mieste susitiko su Japoni
jos parlamento atstovų rūmų pirmi
ninko pavaduotoju Haruo Okada.

Italija
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS va

dovybė Kalėdų proga paruošia tradi
cinį laišką savo rėmėjams, apibudi
nantį pagrindinius besibaigiančių 
metų įvykius. 1981 m. kolegijai buvo 
sukaktuviniai — atšvęsta 35 metų su
kaktis. kurion Mišiomis bei pamoks
lų Šv. Petro bazilikos lietuvių koply
čioje įsijungė ir popiežius Jonas-Pau- 
lius II kovo 5 d. Pati kolegijos veik
la betgi neteikia didesnio džiaugsmo, 
nes kunigu tebuvo įšventintas iš Ku
bos kilęs H. Perez, priklausantis JAV 
Pensacolos vyskupijai. Kolegija šiuo 
metu tui aštuonis klierikus, kurių tik 
trys yra lietuviai. Studijas gilina trys 
kunigai, bet ir jų eilėse yra tik vienas 
lietuvis. Kolegijos vadovybė, dėkoda
ma už paramą savo rėmėjams, juos 
prašo melstis, kad būtų susilaukta 
daugiau pašaukimų į kunigus.

Danija
ANTRASIS EKUMENINIS KRIKŠ

ČIONIŠKŲJŲ EUROPOS BENDRI
JŲ SUVAŽIAVIMAS Lgumskloster 
vienuolyne 1981 m. lapkričio pabai
goje susilaukė 80 atstovų, kurių pu
sę buvo atsiuntusi Katalikų Bendri
ja. o kitą pusę sudarė ortodoksai ir 
protestantai. Katalikų eilėse buvo 
Anglijos primas kardinolas Hume. 
Marselio arkivyskupas kardinolas 
Etchegaray, Milano arkivysk. Marti
ni. Suvažiavime dalyvavo ir du sve
čiai iš Lietuvos — apaštalinis Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijų administra
torius vysk. Liudas Povilonis ir kau
lio kunigų seminarijos dėstytojas 
kun. Vladas Michelevičius. Suvažia
vimo programoje daug laiko buvo 
skirta krikščionių vienybei ir bend
rai maldai.

Britanija
SOCIALINIAME MANČESTERIO 

LIETUVIŲ KLUBE 1981 m. lapkričio 
14 d. įvyko metinis D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos tarybos narių susiti
kimas su 35-kiais skyrių bei organi
zacijų atstovais. Įvadinį žodį tarė ta
rybos pirm. A. Bučys. Sekr. J. Levins- 
kas perskaitė sveikinimus, gautus 
iš Lietuvos atstovo V. Balicko, Londo
no dainaviečių. kun. S. Matulio, MIC, 
ir P. Varkalos. Diskusijas sukėlė at
stovų padaryti pranešimai. Dr. S. Kuz
minskas. Z. Juras. A. Jaloveckas ir 
P. Mašalaitis ragino visus susitikimo 
dalyvius užbaigti ginčus ir imtis vie
ningo kultūrinio bei politinio darbo 
Lietuvos naudai. Anglijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirm. J. Podvois- 
kis painformavo apie atgijusią jauni
mo veiklą, populiarėjantį, laikraštė
lį “LYNES". Nors jis leidžiamas ang
lų kalba, bus įvestas ir lietuviškas 
skyrius, kurio dabar jau nori skaityto
jai. Lietuvių Namų bendrovės pirm. 
J. Alkio pranešimu. LN ir Lietuvių 
Sodyba laikosi gerai. “Europos Lie
tuvio" prenumeratą teko pabranginti 
vienu svaru. Diskusijose vėl iškilo 
naujos lietuvių sodybos įsigijimo 
klausimas, dėl kurio DB Lietuvių Są
jungos valdyba lig šiol nėra padariu
si konkretaus sprendimo. Tarybos 
pirm. A. Bučys pasiūlė skyrių pir
mininkams sekti pasitaikančius par
davimus savo apylinkėse ir laukti ga
lutinio valdybos sprendimo sekan
čiame DBLS suvažiavime. Pritarta 
tautiečių lankymūisi pas gimines 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, nors 
tuo reikalu yra ir priešingų nuomo
nių. Esą dėl tokio apsilankymo net 
ir jaunimo atstovai komunistais ne
taps. Apie Tautinės Paramos Fondą 
kalbėjo dr. S. Kuzminskas. Fondas 
jau yra pasiuntęs 17 siuntinių para
mos reikalingiems asmenims oku
puotoje Lietuvoje. Siuntiniams iš
leista 2000 svarų, ižde turima 500 
svarų. Fondo vadovybė dėl tų siunti
nių yra užmezgusi ryšius su BALFu. 
panašiomis organizacijomis Kana
doje ir JAV. Iš jų gautas pažadas pa
dėti tiems tautiečiams, kuriais ne
pajėgs pasirūpinti Tautinės Paramos 
Fondas. Tarybos pirm. A. Bučys pra
nešė. kad š. m. rugsėjo 11d. Bradfor- 
de bus surengta dainų ir tautinių šo
kių šventė. Bradfordiškiai jau yra da
vę savo sutikimą ir numatę salę, ku
rios nuoma vienai dienai kainuos 300 
svarų. Jie žada pasirūpinti ruošos 
darbais, atsisakydami pelno. DBLS 
Derby skyriaus pirm. V. Junokas. 
prisimindamas vestuvių proga Dia
nai padovanotus tautinius drabužius, 
pranešė, kad Talijos princesė Diana 
asmeniškai padėkojo už šią dovaną, 
kai karališkoji pora lankėsi Vidurio 
Anglijoje.



Naujoji Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro valdyba Čikagoje. Iš kairės: vicepirni. Algirdas Pužauskas, pirm. Jurgis 
Janušaitis, ižd. Bronius Juodelis; stovi: sekr. Vytautas Kasniūnas, vlcepiim. Petras Petrutis Nuotr. V. A. Račkausko

Žydai Lietuvos tarnyboje

Spaudos darbuotojų užmojai
Naujosios Lietuvių Žurnalistų Sąjungos valdybos planai

JUOZAS ŠLAJUS

LŽS-gos centro valdyba 1981- 
83 metų laikotarpiui sugrįžo Či
kagon, rodos, jau ketvirtą kartą. 
Tikėtina, jog išeivijos lietuvin- 
giausioj kolonijoj “senų vilkų”
— žurnalistų valdyba savo pa
tirtimi ir pareigingumu sėkmin
gai Įgyvendins suplanuotus dar
bus.

Naujoji centro valdyba gruo
džio 2 d. sukvietė į Jaunimo 
Centro kavinę LŽS narius, re
daktorius bei spaudos bendra
darbius. Atsilankė 52 Čikagoj 
ir apylinkėse gyveną spaudos 
darbuotojai.

Valdybos nariai
' Spaudos ir radijo darbuotojų 

sueigą pradėjo ilgametis LŽS 
valdybos narys sekret. Vytautas 
Kasniūnas. Jis trumpai apžvel
gė Čikagoje veikusių LŽS val
dybų veiklą ir pristatė dabarti
nę centro valdybą: pirm. Jurgį 
Janušaitį, vicepirmininkus — 
Algirdą Pužauską ir Petrą Pet- 
rutį, save — sekretorių ir ižd. 
Bronių Juodelį. Be to, V. Kas
niūnas čia dar pristatė pasižy
mėjusius redaktorius bei spau
dos darbuotojus. Jis taip pat 
pristatė vakaronėje dalyvaujan
čius pasižymėjusius jaunuolius 
lietuvius: Rimą Janulevičiūtę, 
Sąjungos narę, dirbančią antra
jame televizijos kanale, Romą 
Sakadolskį — “Amerikos Bal
so” lietuviško skyriaus redak
torių, Eglę Juodvalkytę, dirban
čią “Laisvės radijuje” Muen- 
chene, Mykolą Drungą, Emiliją 
Sakadoiskienę ir Joną Šoliūną
— “Draugo” redaktorius.

LŽS Čikagos sk. valdybos vi- 
cepirm. Z. Juškevičienė centro 
valdybai palinkėjo gero vėjo ir 
prašė bendradarbiauti su sky
riumi.

Pirmininko žodis
Pirm. J. Janušaitis padarė 

pranešimą apie per trejus me
tus cv numatytus atlikti darbus.

Vieną iš svarbiųjų darbų val
dyba yra nutarusi išleisti iki 
350 puslapių dydžio LŽS ilius
truotą specialų leidinį-metraštį, 
kuris istoriškai liudytų “Auš
ros”, nepriklausomos Lietuvos, 
pogrindžio ir išeivijos laikotar
pį. Tai didelis darbas, kuris pa
reikalaus įtampos ir daug lėšų/ 
Buvo planuota išleisti mažes
nio formato leidinį, apimantį 
vien išeiviją, bet tokį leidinį be
veik jau baigia paruošti žurn. 
Jonas Palukaitis. Metraščio iš
leidimo finansavimu rūpinsis 
LŽS centro valdyba. Jau numa
tyti redaktoriai ir pagrindinių 
straipsnių autoriai.

Toliau J. Janušaitis aiškino 
apie reikalingumą nusipelniu
sių ir garbingo amžiaus sulau
kusių spaudos darbuotojų pa
gerbimą. Pirmoji tokia akade
mija ruošiama žymiajam mūsų 
rašytojui ir žurnalistui Vytau
tui Alantui, sulaukusiam 80 m. 
amžiaus. Pagerbtuvės įvyks 
1982 m. gegužės 30 d. Tauti
niuose Namuose Čikagoje. Mi
nėjimui talkins Lietuvių Tauti
nės S-gos žmonės ir Agronomų 
Sąjunga. Akademijos metu bus 
supažindinta su rašytojo Alan
to eilėraščių knyga, kurią paža
dėjo išleisti Agronomų S-ga.

LŽS centro valdyba numato 
kol kas per metus išleisti bent 
porą numerių “Lietuvio Žurna
listo”, nors tai nuostolingas už
mojis. Apgailėtina, kad net Są
jungos nariai jo neparemia pre
numeratomis. “LŽ” leidimas 
priklausys dar ir nuo redakto-

riaus apsisprendimo, jo laiko ir 
mūsų paramos rašiniais bei au
komis.

Beveik ta pati centro valdyba 
praeityje suorganizavo ir admi
nistravo Daužvardžio fondą, tel
kė lėšas ir ugdė jaunuosius lie
tuvius žurnalistus. Iš to fondo 
skirdavo premijas. Si veikla 
kuriam laikui buvo sustojusi. 
Dabar vėl šis fondas atgaivina
mas. z

Pirmininkas čia pasigedo 
atostogų išvykusio kun. dr. Juo
zo Prunskio, Sąjungos garbės 
nario, kuris savo laiku buvo 
įsteigęs žurnalistikos premiją. 
Ji buvo įteikta Vladui Būtėnui, 
Broniui Kvikliui ir kun. Pr. 
Gaidai. Bus bandoma šią kilnią 
tradiciją atgaivinti.

Ateina “Aušros” 100 metų 
sukaktis 1983 m. Manoma, kad 
žurnalistų sąjungai tiktų sukak
tį su atitinkama akademine pro
grama paminėti. Valdyba yra 
numačiusi ateinančią vasarą 
Union Pier vasarvietėj, Mičiga
ne, ar kitur suruošti spaudos 
žmonių suvažiavimą-pabendra- 
vimą, spaudos balių, rengti Są
jungos narių išleistų knygų su
tiktuves, suregistruoti ir į Są
jungą priimti visus lietuvius 
žurnalistus, dirbančius ameri
kiečių laikraščiuose, radijo ir 
televizijos tarnybose.

Centro valdybos yra didis 
troškimas, kad spaudoj būtume 
tolerantai, nuoširdžiai atviri, 
neužgauliai su meile pasisaką 
visais lietuviškais klausimais.

Paskaita
^Paskaitai buvo pakviestas 

Mykolas Drunga, jaunas spau
dos darbuotojas, baigęs Čika
gos universitetą, gilinęs filoso
fijos ir lingvistikos studijas 
Massachusetts Institute of Tech
nology, redagavęs “Keleivį”, 
baigęs Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą ir nuo 1981 m. rudens 
vadovaująs to instituto neaki
vaizdiniam skyriui, eilę metų 
mokytojavęs Čikagos ir Bostono 

Pric įvairių tautybių kalėdines eglutės Toronto miesto rotušėje St. Dabkaus

lituanistinėse mokyklose. Jo 
tema — ‘‘Žvilgsnis į dabartinę 
ir ateities spaudą”.

Paskaitininkas sugretino lie
tuviškos spaudos išsilaikymą su 
lietuvių kalbos mokėjimu. Po 
20 metų, sako, lietuvių išeivija 
bus daugiau nutautusi, ir lietu
viškas laikraštis jiems nebebus 
įkandamas. Jau dabar 20-40% 
lietuvių, 20-25 metų amžiaus, 
net savo stovyklose ir lietuviš
kuose pobūviuose kalba angliš
kai. Jie lietuviškas problemas 
svarsto angliškai. Ilgesniam iš
silaikymai reikia skatinti ir 
stiprinti lituanistinį mokymą. 
Lietuviško laikraščio išsilaiky
mui reikalingas anglų kalbos 
skyriaus įvedimas, Į kurį gali
ma žiūrėti kaip nutautimo sulė
tinimą. . . Kiekvienais metais 
angažuoti iš jaunesnių, pasiruo
šusių žurnalistikoj arba litua
nistikoj ir norinčių dirbti lietu
višką žurnalistinį darbą: per 
metus parūpinti tokius 3 ar 4. 
Jiems paremti įsteigti žurnalis
tikos fondą arba specialius fon
dus prie kiekvieno laikraščio. 
Lėšas telkti ne iš tų pačių pen
sininkų, užkariant jiems 100,- 
000 dol. naštą, bet iš mūsų tė
vų išsiaugintų jaunų profesijo- 
nalų 25-55 metų amžiaus. Da
bartinio pobūdžio lietuviški 
laikraščiai dar gali išsilaikyti 
20 metų.

Diskusijų metu Romas Saka- 
dolskis paminėjo, kad jokia ki
ta tautinė mažuma Amerikoj 
dar nesugebėjo vienoje vietoje 
savaitgaliui sutelkti daugiau 
kaip 150 savo tautiečių moksli- 
nikų-paskaitininkų, kaip tai 
įvyko 1981 m. Padėkos savait
galyje Čikagoje. Tai buvo vie
nas žymiausių įvykių lietuvių 
išeivijos istorijoje Didžiausio iš
eivijos dienraščio “Draugo” pir
mame puslapyje matęs rašinius 
ir nuotraukas tiktai apie sveti
mą užsienio politiką bei ne
reikšmingus įvykius, bet pasi
gedęs istorinio aprašymo apie 
mokslo ir kūrybos simpoziumą.

P. LEMS
“TŽ” 1981 m. 45 nr., atsakyda

mas į kaikuriuos Z. Č ė s n o s 
straipsnyje paliestus klausi
mus, buvau trumpai paminė
jęs keletą žydų tautybės pilie
čių, kurie nepriklausomoje 
Lietuvoje tarnavo valdžios 
įstaigose, kariuomenėje, pro
fesoriavo universitete ar ki
taip prisidėjo prie mūsų val
stybės kūrimo ir jos ugdymo. 
Dabar, surinkęs daugiau žinių, 
norėčiau plačiau paminėti ir 
išvardinti žymesnius žydų vi
suomenės veikėjus, politikus, 
mokslininkus ir plofesijona- 
lus, kurie buvo aktyvūs Lie
tuvos kultūriniame ir ekono
miniame gyvenime.

Steigiamasis Lietuvos sei
mas suteikė žydams teises au
tonomiškai tvarkyti savo tau
tinius, kultūrinius, švietimo 
reikalus, savitarpinę pagalbą, 
apdėti savo narius mokesčiais 
tautinės kultūros reikalams ir 
naudotis atitinkama dalimi 
valstybės ir savivaldybių mo
kesčiais, skiriamais švietimo 
ir labdaros reikalams. Už tai 
žydai mielu noru dalyvavo sa
vo rinktais atstovais steigia
majame ir kituose seimuose, 
ministerių kabinetuose, Lie
tuvos universitete ir kitose 
įvairiose valdžios įstaigose 
bei organicazijose.

Senieji Kauno gyventojai, 
ypač buvę Kauno universiteto 
studentai, juos daugiau ar ma
žiau prisimena, nes dauguma 
tų žydų intelektualų buvo pro
fesoriais, žymiais gydytojais, 
advokatais, tiek žydų, tiek Lie
tuvių visuomenės veikėjais. 
Štai keletas pavardžių:

Rosenbaumas Simanas, 1917 
m. kooptuota^ į Lietuvos Tary
bą kaip žydų atstovas, 1923 m. 
paskirtas žydų reikalų minis- 
teriu, 1919 m. dalyvavo Pary
žiuje taikos konferencijoj, su
pažindino ir nuteikė Europos 
žydus Lietuvos naudai. 1920 m. 
išrinktas į steigiamąjį seimą. 
Dalyvavo 1920 m. Lietuvos de
legacijoj derybose su rusais 
Maskvoje. Atskirai susitikęs 
su sovietų delegacijos pirmi
ninku Joffe, išsiderėjo palan
kias Lietuvai sienas su Rusija. 
Lietuvos vyriausybė, tai įver
tindama, paskyrė Rosenbau- 
mą pirmuoju Lietuvos konsu
lu Palestinoje.

Rachmilevičius Nochman, 
1918 m. išrinktas į Lietuvos 
Tarybą. 1918-20 m. prekybos 
ir pramonės viceministeris ir 
steig. seimo narys. Nuo 1935 
m. gen. Lietuvos konsulas Tel- 
Avive. Už nuopelnus apdova
notas Gedimino ordinu.

Soloveičikas Maksas, fil. dr-. 
Grįžęs iš Rusijos buvo išrink
tas Kauno miesto valdybos na
riu. 1919 m. dalyvavo kaip žy
dų atstovas taikos konferenci
joj Paryžiuje, kur supažindino 
Amerikos ir Europos žydus su 
atsikuriančios Lietuvos reika
lais. Išrinktas į steig. seimą. 
Sleževičiaus ir Galvanausko 
min. kabinetuose (IV ir VII) 
buvo žydų reikalų ministerių.

Vigodskis Jokūbas, dr. Kri
tiškame momente, kai bolševi
kai artinosi prie Vilniaus, o vo
kiečiai traukėsi, M. Sleževi
čius, sudaręs koalicinį ministe
rių kabinetą 1918.XII.26, krei
pėsi į Vilniaus žydus ir lenkus 
atsiust savo atstovus. Lenkai 
atsisakė, o 'žydai atsiuntė sa
vo visuomenės veikėją dr. Vi- 
godskį, kuris buvo paskirtas 
pirmuoju žydų reikalų minis- 
teriu. Persikėlus vyriausybei 
į Kauną, Vigodskis tarnavo iki 
1919JV, kai antrame Sleževi
čiaus kabinete jį pakeitė Solo
veičikas, o vėliau Fridmanas 
ir Rosenbaumas.

Fridmanas Naftalis, adv., bu
vęs III ir IV dūmos atstovas. 
1920 m. išrinktas į steig. seimą, 
buvo sekretorium ir žemės re
formos komisijos nariu.

Fridmanas Bernardas, pane
vėžietis teisininkas. Caro lai
kais tarnavo teismuose. Grįžęs 
iš Rusijos 1918 m., buvo paskir
tas taikos teisėju Biržuose, vė
liau Utenoje. Nuo 1923 m. žy
dų reikalų ministeris Galva
nausko kabinete. Nuo 1920 m. 
Kauno apygardos teismo na
rys, o nuo 1925 m. iki mirties 
1929 m. Panevėžio apygardos 
teismo narys. (Oėsna rašė, kad 
žydai Lietuvoje negalėjo būti 
valdininkais).

Kisinas Izidorius išleido lie
tuvių literatūros antologiją 
hebrajų kalba, parengė lietu
viškų knygų katalogą, daug nu
veikė Lietuvos bibliografijos 
srityje, dėstė lietuvių k. Jur-
barko žydų gimnazijoje.

Dr. Šapiro Nachman bendra
darbiavo lietuvių spaudoje ir 
enciklopedijoje, parašė Alek
sote gyvenusio žydų romanis
to Abr. Mapu monografiją. (Ma- 
pu vardu pavadinta viena 
Kauno gatvė). 1943 m. vokie
čių sudedegintas su visa šei
ma IX forte.

L. Glickman ir Everštein ver
tė į žydų kalbą grožinę lietu
vių literatūrą.

Robinzonas Jokūbas, adv., 
seimo atstovas 1922-26 m., už
sienio reikalų ministerijos pa
tarėjas 1931 m. Rašė lietuvių 
žurnaluose “Teisėje” ir “Vai
re” tarptautinės politikos 
klausimais. Parašė vokiečių 
kalba “Klaipėdos konvencijos 
komentarai” 1933 m. ir “Klai
pėdos statuto komentarai” 
1934 m.

Valsonokas Rudolfas, žurna
listas, gyvenęs Klaipėdoje. 
Bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje — “Vaire”, “Tautos 
Ūkyje”, kur rašė daugiausia 
politikos klausimais. Išspaus
dino lietuvių kalba tuo metu 
geriausią veikalą “Klaipėdos 
problemos 1932”, vokiečių kal
ba “Der Fall vor dem Haag” 
1932 m., “Der Memmeler Ha- 
fen und die litauische Verke- 
hrspolitik” 1933 m.

Bieliackinas Simonas, žymus 
teisininkas ir advokatas. Nuo
1922 m. dėstė un-te civilinę, 
vėliau baudžiamąją teisę. Su 
M. Kavolių paruošė Baudžia
mąjį statutą. Parašė ir išlei
do keletą lietuvių beletristi
kos knygų. Karo metu vokie
čių nacių sudegintas Ausch
witz stovykloje. Jo sūnus Teo
doras, baigęs “Aušros” gimna
ziją, apsigyveno Islandijoje 
ir ten spaudoje rašė apie Lie
tuvą, ypač Vilniaus klausimą.

Lazersonas Vladas, nuo 1922 
m. psichologijos prof, un-te, 
parašęs keletą mokslinių dar
bų iš psichologijos. Ęendra- 
darbiavo lietuvių mokslo žur
naluose “Gyvenimas ir Mokyk
la” ir kitur.

Landau Eber nuo 1923 m. his
tologijos ir embriologijos pro
fesorius. Nors pakviestas iš 
Šveicarijos, bet greit išmoko 
lietuviškai ir savo dalykus dės
tė lietuviškai. Išleido lietuvių 
kalba histologijos vadovėlius, 
rašė į “Mediciną” ir “Kosmos”.

Zacharinas Benjaminas, chi
rurgas. Nuo 1923 iki 1927 m. 
dėstė un-te, po to įsteigė nedi- 
deįę savo ligoninę, kuri pagar
sėjo geru gydymu ir operaci
jomis.

Gutmanas Lazaris nuo 1933 
m. buvo nervų ir psichikos li
gų profesorius.

Lietuvos dailės srityje reiš
kėsi dailininkai: Arbit-Blatas, 
Z. Bekeris, S. Zelmanavičius, 
M. Ginsburgas, H. Kaganas.

Lietuvos operoj Kaune nuo
1923 m. dainavo baritonas Ch. 
Šulginas. Jis atliko apie 40 pa
grindinių operų vaidmenų. 
Operos koncertmeisteriu, vė
liau dirigentu, buvo L. Hofmek- 
leris, o jo brolis M. Hofmek- 
leris žymus smuikininkas, su 
savo kapela grojęs Konrado 
kavinėje, Palangos kurhauze 
(vasaros metu), “Metropolyje” 
ir kitur. Tie Hofmekleriai bu
vo populiarūs ir daugelis iš 
mūsų juos prisimename. Pir
masis iš jų Leiba žuvo kacete, 
antrasis Miša išliko gyvas.

1981 m. Toronte mirė žymus 
smuikininkas D. Pomerancas, 
kuris irgi grojo pirmuoju smui
ku Kauno filarmonijos orkes
tre. Jo dukrelę, dar kūdikį, iš 
Kauno geto slaptai išnešė ir 
užaugino Kipro Petrausko šei
ma. Dabar Danutė Pomeran- 
caitė-Mazurkevičienė su savo 
vyru yra žymūs smuikininkai 
ir dažnai koncertuoja Kanado
je ir Amerikoje. Gyvena Lon
done, Ont.

Kas iš mūsų senesniųjų ne
atsimena “Elytė tu graži. ..” 
ir kitų populiarių dainelių, 
kurios savo laiku plačiai skam
bėjo ypač provincijos miestuo
se. Tai mažosios scenos daini
ninko D. Dolskio kūryba. Jis, 
atvykęs iš Vilniaus, greit iš
moko lietuviškai ir pradėjo 
kurti lietuviškus kupletus ma
žajai scenai. Tik gaila, kad jis 
taip anksti, 1931.XII.3, mirė. 
Vėliau mažojoj scenoje jo vie
tą užėmė irgi populiarus ku
pletistas Šabaniauskas (tangų 
solistas).

Dabar su malonumu prisi
mename tuos Lietuvos žydų 
politikus, profesorius, ir me
nininkus, nes jie anais sun-

(Nukelta į 9-tą psl.)

VYTAUTAS VAITKUS (dešinėje), baigęs Oakvillės, Ontario, baleto mokyklą 
ir dalyvavęs keliose televizijos programose. įstojo į Kanados baleto studiją

<b SKAITYTOJAI PASISAKO
PASIAIŠKINKIME

“TŽ” 1981 m. 50 nr. J. Pleinys, KLB 
krašto valdybos sekretorius, savo 
raštu “Taisytini netikslumai” atsi
liepė į mano parašytą koresponden
ciją apie KLB krašto tarybos suva
žiavimą, įvykusį Londone, Ont., 1981 
m. spalio 31 — lapkričio 1 d.d. Taigi 
pasiaiškinu.

Keletą smulkių pataisymų priimu 
kaip korektūrinius netikslumus, 
dėl kurių neapsimoka gaišinti skai
tytojų laiko. Sustosiu tik ties dviem 
stambesniais dalykais — švietimo 
ir apylinkių veiklos pranešimais.

Švietimo reikalu J. Pleinys prane
ša apie nutarimą, užprotokoluotą 
krašto valdybos posėdyje 1981 m. 
sausio mėn. Iš kur aš, kaip laikraš
čio korespondentas, galėjau žinoti 
apie nutarimą, niekur nepaskelbtą? 
Gal ir buvo viena ar dvi švietimo ko
misijos, viena ar dvi pirmininkės, 
bet faktas lieka faktu, kad per išti
sus metus, t.y. trečdalį savo kaden
cijos, švietimo komisija neatliko 
jokio darbo. Vien tai jau yra pakan
kamai liūdna.

Jei norite faktų, štai keletas jų. 
Tuoj po Bendruomenės vadovybių 
suvažiavimo Dainavoje skambino 
man iš Čikagos JAV LB švietimo ta
rybos pirmininkas p. Plačas, klaus
damas, kas atsitiko su KLB švieti
mo komisija, kad jos nebuvo suva
žiavime, ir jis neturėjęs su kuo pasi
tarti ateinančios mokytojų savaitės 
Dainavoje reikalais. Vėliau, vasarą, 
minimoji stovykla įvyko. Iš kana
diečių mes buvome 4 mokyklų vedė
jai: Toronto, Hamiltono, Londono 
ir Toronto lit. kursų. Buvo labai ne
jauku, kai vieno posėdžio metu ame
rikiečiai paklausė, kiek lituanisti
nių mokyklų veikia Kanadoje. Nė 
vienas iš mūsų negalėjome atsaky
ti į tą elementarinį klausimą. Kur 
tuo metu buvo švietimo komisijos 
pirmininkė? Kodėl bent praneši
mo neatsiuntė? Pagaliau štai prieš 
akis minėtasis “TŽ” numeris, kur 
J. P. išskaičiuoja krašto valdybos 
darbus, atliktus spalio-lapkričio 
mėnesiais. Išskaičiuoja net dešimt 
atliktų darbų, bet, deja, nė vieno 
nėra švietimo srityje.

Vienintelė svarbesnė mano ko
respondencijos dalis, reikalinga 
pataisymo, yra pranešimų iš apylin
kių aprašymas. Dalis pirmininkų 
suvažiavime dalyvavo ir savo pra
nešimus padarė žodžiu. Tuos aš ir 
suminėjau. Kaikurie buvo suvažia
vime. bet savo pranešimo žodžiu ne
padarė. Ką korespondentas galėjo 
žinoti, kad jie suvažiavime yra? Jei
gu J. Pleinys matė jam pažįstamus 
Delhi, Sudburio ir Rodnės pirmi
ninkus. tai aš J. Pleinio siūlomą ati
taisymą mielai priimu.

Visdėlto dalį nesusipratimo turė
tų prisiimti ir krašto valdyba, kuri 
šį darbotvarkės punktą nebuvo pa
kankamai paruošusi. Vienas valdy
bos narys (narys apylinkių reika
lams ar sekretorius) turėjo iš anks
to paruošti pranešimą, jį žodžiu pa
teikti suvažiavimui ir išdalinti kopi
jas tarybos nariams. Tada jis būtų 
patekęs ir j spaudą. Dabar dauge
lio apylinkių reikalai taip ir liko 
krašto valdybos bylose.

Pripažinkime, kad mažosios apy
linkės pamažu gęsta, ir niekas jomis 
nesirūpina. Reikalas turėti KLB 
krašto valdyboje specialų narį apy
linkių reikalams buvo nutartas jau 
net dviejuose tarybos suvažiavimuo
se. Londone jo dar nebuvo. Ar jis 
yra dabar?

Malonu diskutuoti su žmogumi, 
kuris drįsta po savo mintimis pa
sirašyti. Tuo pačiu ir aš J. Pleiniui 
atsilyginu.

A. Rinkūnas

VILNIAUS GINČAS
Skaičiau “Tėviškės Žiburiuose” 

(1981.XI.5) V. Laukaičio straipsnį 
“Klaidinantis Patriotas". Vienoje 

straipsnio vietoje V. Laukaitis rašo: 
“Vilnius yra lietuvių valstybės ir 
tautos sostinė, tad ir priklauso tik 
lietuvių tautai, kuri toleruoja ne tik 
lenkus, bet ir visas kitas tautines 
mažumas. Miesto priklausomumas 
spręstinas ne lokaliniu, bet viso 
krašto bei tautos mastu. Aplamai, 
“Patriotas" dvelkia prolenkiškumu 
ir naiviu politiškumu. Taip pat skai
tančiam lietuviui kyla klausimas, 
kam gi reikalinga ta “patriotų orga
nizacija”. Ar dar neužtenka organi
zacijų mūsų išeivijoje? Tai greičiau 
dar vienas drumstėjas išeivijos gy
venime, kuriame ir taip jau perdaug 
drumsties".

Dabar kiekvienas lietuvis ir len
kas, besigilindamas praeitin, gali 
suprasti kokią pražūtingą žalą nešė 
Vilniaus ginčas ir Lietuviai, ir 
Lenkijai. Tada Vilniaus ginčo įkai-> 
tinti kaikurie lenkai patriotai Lietu
vą laikė Lenkijos provincija. Tokios 
pretenzijos išryškino norą net dik
tuoti kitos tautos istorijai.

Lietuvių tautos laisvo apsispren
dimo teisė išplaukia iš pačios tau
tos dvasinio, istorinio ir kultūrinio 
sąmoningumo, todėl istorinio moky
mosi pagrindinis tikslas — pažinti 
istoriją. Tauta negali būti kokia 
nors paklausos prekė — objektas 
svetimų politinių ideologijų rinko
je, nes tautos istorijos negalima nei 
suklastoti, nei apgauti, nei jai dik
tuoti. Išmintis sako, kad žmogus ne- 
viską gali. Todėl yra dalykų, kurie 
darosi galimi tik istorinėje konste
liacijoje (dvasinė tarptautinės isto
rinės epochos koncepcija).

Čia kaip tik ir glūdi toji svarbiau
sioji istorinio pažinimo ypatybė. Iš 
to tenka daryti išvadą, kad istoriko 
atsakomybė yra didelė. Tauta tiek 
yra atspari, kūrybinga, dvasiškai 
kultūringa, kiek ji sąmoningai jau
čia savo istoriją.

Tautos (tautų) pavergėjo istorinė 
konsteliacija niekada nelaimino ir 
nelaimins, nes skriaudžiamųjų aša
ros veltui nedingsta. Niekada nesto
kojo pasiryžėlių nugalėti pasaulį, 
bet ir jie palūžo, sunyko, dingo.

Lietuvių ir lenkų tauta gyvena da
bartinėje istorijos konsteliacijoje, 
todėl tenka ir lietuviams, ii’ lenkams 
naudotis įžvelgiančia išmintimi — 
nebekartoti anų pražūtingų praei
ties klaidų, bet siekti bendro suta
rimo, galų gale pripažįstant Vilnių 
Lietuvai. Yra istorinių vyksmų, ku
rie tebėra eigoje, todėl tenka ir lie
tuviams, ir lenkams ne jiems prieš
tarauti, bet jiems pasitarnauti.

Teisingai V. Laukaitis pastebi, 
kad išeivijos gyvenime tos drums
ties jau perdaug, kad papildomi 
drumstėjai nereikalingi, kad miesto 
priklausomumas spręstinas ne loka
liniu. bet viso krašto bei tautos 
mastu.

J. JunRonis
GENEROLAI

1981 m. "TŽ” 49 nr. J. Žadavičius 
rašė, esą aš neteisingai parašiau, 
kad gen. St. Raštikis yra vienintelis 
nepriklausomos Lietuvos generolas 
ir buvęs Lietuvos kariuomenės va
das, sulaukęs tokio brandaus am
žiaus. Gen. VI. Mieželis yra vyresnio 
amžiaus, bet jis Lietuvos kariuo
menės vadu nebuvo. J. Žadavičius 
mano sakinį perkirto, pasiėmė sau 
palankesnę sakinio dalį ir padarė 
pastabą. Kas dar yra nepriklauso
mos Lietuvos generolas, kuris buvo 
Lietuvos kariuomenės vadu ir da
bar sulaukęs tokio amžiaus?

J. Vaičeliūnas

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 

(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Toronto “Volungės” skudutininkės koncertuoja Toronto universitete baigiant 
Baltiečių Dienas Nuotr. K. Raudžio

PRANEŠIMAS IŠ VENECUELOS

Filmas apie Lietuvą

Mokslo ir kūrybos simpoziumas II

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖi

1981 m. lapkričio 29 d. Kara- 
ko lietuviams skirtos pamaldos 
įvyko pas vienuoles salezietes, 
jų puikiai įrengtose vienuolyno 
patalpose, pora kvartalų nuo 
Don Bosco centrinės saleziečių 
patalpos.

Kun. A. Perkumo dėka šios 
dienos programa buvo atlikta 
šiame vienuolyne. Iš Kanados 
atvykusi dr. Marija Uleckienė 
rodė brolių Motuzų filmą. Ji bu
vo atvykusi į akių ligų gydyto
jų kongresą ir ta proga susipaži
no su Venecuelos lietuviais.

Kun. A. Perkumas atlaikė 
Mišias už a. a. Teofilę Deveikie
nę 10-tųjų metinių proga. Taip 
pat prisimįnė ir Lietuvos Ka
riuomenės šventę, pareikšda
mas, kad Lietuva šiandieną ne
turi savo kariuomenės, todėl 
mes turime būti kariai ir visuo
se frontuose ginti mūsų tėvynę.

Po pamaldų A. Vaisiūnienė 
plačiau papasakojo apie a. a. 
Teofilę Deveikienę kaip bend
ruomenės veikėją, spaudos my
lėtoją, socialinę darbuotoją. Sie
lojosi jaunimu, dažnai sakyda
vo, kad jaunimas atšalo lietuvy
bėje ir daug ką leidžia pro pirš
tus. Ji troško, kad jaunimas iš
liktų lietuviškas.

Filmas apėmė Lietuvos gam
tos ir įvykių' iškarpas, filmuo
tas 1937-1938 m. Mūsų jauni
mui šie žavūs Lietuvos gamtos 
vaizdai buvo nematyti. Galime 
pasakyti, kokia graži buvo mū
sų Lietuva! Senajai kartai tai 
teikė malonų prisiminimą. Jie 
gyvena tropikų klimate, kur jau 
keliasdešimt metų nėra matę 
žiemos. Lietuva po baltu sniego 
apdangalu liko tik praeities pri
siminimas. Daugelis mūsų jau 
nebegalėtume gyventi Lietuvo
je, nes esame atpratę nuo žie
mos šalčių.

Filmui pasibaigus, mūsų ko
lonijos gyventojai šiltai plojo p. 
Uleckienei už atvežtą spalvotą 
filmą, vaizduojantį 20 metų ne
priklausomos Lietuvos pažangą.

Po filmo parodymo dr. V. 
Dambrava, VLB centro valdy
bos pirmininkas, kvietė prie 
garbės stalo viešnią dr. Mariją 
Uleckienę, kun. Antaną Perku- 
mą, Juozą Zavadcką, Henriką 
Gavorską, Marių Kvedarą, inž. 
Bronių Deveikį, agr. Vincą Ba
roną, Genovaitę Statkuvienę ir 
Trą Mažeiką.

Dr. M. .Uleckienė yra Kana
dos Lietuvių Komiteto Žmo
gaus Teisėm Ginti veikėja. Iš
samiame pranešime apie Lietu
vos politinių kalinių šelpimo 

Baltiečių dieną metu Toronto universitete 1981 m. lapkričio 10-28 keliolika kartą buvo vaidinta A. Škėmos drama “Pa
budimas” (The Awakening) anglą kalba “Amber Lights” teatre. Nuotraukoje Elena — VIRGINIA LAIGIIT, Pijus — 
PAUL ROBERTSON

būdus ji papasakojo sunkaus 
darbo kelią, kuris tačiau duoda 
stambių rezultatų. Paskaita bu
vo ypač įdomi tiems, kurie ma
žai skaito lietuvių spaudą ir su 
mūsų periodinėje spaudoje pa
sirodžiusiais straipsniais apie 
šalpos klausimus nėra susipaži
nę.

Po programos visi svečiai bu
vo pakviesti į lietuvaičių suor
ganizuotas vaišes. Pamaldose ir 
pobūvyje dalyvavo per 50 tau
tiečių.

Dr. M. Uleckienė tuo pačiu 
tikslu buvo nuvažiavusi ir į Va- 
lencijos miestą, vieną iš dides
nių lietuvių kolonijų po Kara- 
ko. Priešpiet kun. A. Perkumas 
atlaikė Valencijos lietuviams 
pamaldas, kuriose dalyvavo 48 
tautiečiai. Po to Valencijos lie
tuviams buvo parodytas lietu
viškas filmas. Valencijos jauni
mas susirinkusiems svečiams 
gražiai pašoko mūsų tautinius 
šokius. Išvykus iš Valencijos il
gametei tautinių šokių mokyto
jai Aurelijai Žalnieriūnaitei, 
jaunimas pats mokosi. Jis jau 
keletą kartų buvo pakviestas 
šokti vietos institucijų. Valen
cijos “Vaivorykštės” tautinių 
šokių grupę sudaro šie šokėjai: 
Alfano Niole, Alfano Carlos, 
Roostna Veronika, Roostna Eri
ka, Martinez Adriana, Manfre- 
dini Cristina, Bakoos Alfredo, 
Bash Christ, Arteche Juan Car
los, Vich Rodei, Dorothy Dir 
Horn, Kukanauza Violeta, Ku- 
kanauza Rūtenis, Pesliakas Os
valdo, Pesliakas Alexandra. 
Akordeonistas — Albert Roos. 
“Vaivorykštės” šokėjams linki
me sėkmės ateities pasirody
muose.

Valencijoje filmo paaiškini
mas buvo verčiamas į ispanų 
kalbą. Dalyvavo apie šimtą žmo
nių.

Minėtas turtingas savo veikla 
sekmadienis Karako tautiečių 
buvo maloniai sutiktas. Tiki
mės, kad ateityje sulauksime 
daugiau panašių pobūvių su 
filmais, paskaitomis, meno pa
sirodymais.

Pamaldų ir susirinkimo daly
viai Karake dėkojo kun. A. Per- 
kumui už pastangas organizuo
ti pamaldas šioje nuostabaus 
grožio koplyčioje. Visa tai tei
giamai paveiks mūsų tikinčiuo
sius, juos skatins aktyviai daly
vauti religinėje ir tautinėje 
veikloje.

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

ANATOLIJUS KAIRYS

Septynios parodos
(Tęsinys iš 1981 m. 51-52 nr.)

Simpoziumo proga buvo su
rengtos septynios parodos (ne 
keturios, kaip skelbiama kai- 
kuriuose laikraščiuose ir pro
gramos leidinyje): moterų dai
lininkių — vadovė Z. Sodeikie- 
nė, mokslinių knygų — vadovė 
B. Tamulynaitė, technikos ir 
architektūros — vadovė B. Ko- 
vienė, gintaro dirbinių — va
dovė S. Šatienė, Lietuvos že
mėlapių ■— vadovė B. Saldu- 
kienė, Lietuvos pinigų — vado
vas J. Augustinius, Vaclovo 
Biržiškos raštijos ir dokumen
tacijos — vadovas Br. Kviklys.

Pirma. Moterų dailininkių 
meno paroda atidaryta 1981 m. 
lapkričio 20 d. Čiurlionio ga
lerijoje lietuvių mitinės būty
bės tema. Parodoje dalyvavo 
13 moterų dailininkių (ne 11, 
kaip paskelbta programoje): 
A. Aleknienė, M. Ambrozai- 
tienė, N. Banienė, V. Eivaitė, 
D. Kizlauskienė, D. Kuolienė, 
D. Marder, E. Marčiulionienė, 
J. Marks, J. Paukštienė, Z. So- 
deikienė, M. Stankūnienė, A. 
Sutkuvienė.

Parodą atidarė Z. Sodeikie- 
nė. Trumpą, tačiau gerai par 
ruoštą įvadinį žodį tarė etno
logijos mokslininkė, dirbanti 
JAV kongreso bibliotekos tau
tosakos skyriuje Elena Bradū- 
naitė, išryškindama pagrindi
nius skirtumus bei panašumus 
tarp mitų ir tautosakos, susi
kūrusius panteistinės ir krikš
čioniškos kultūrų sąveikoje. 
Išleista puiki lietuvių ir anglų 
kalbomis programa nusakanti 
šios meno parodos pobūdį ir 
tautinį charakterį.

Parodoje išstatyti darbai ga
na originalūs ir įspūdingi, 
skirtingos technikos, moterų 
kūrybinė vaizduotė pralenkia 
kone pačius mitų objektus! 
Prie ypatingo dėmesio vertų 
darbų tenka priskirti d a i 1. 
Ados Sutkuvienės “Vėlių 
medį”, kurį k. brd. apibūdiho 
“stulbinančiu įspūdžiu” 
(“Draugo” kult, priedas, 1981 
m. 43 nr.). Tai tiesa. Reikia iš
skirti ir Dianos Kizlauskienės 
Dangaus, Žemės, Oro, Van
dens, Ugnies ciklų serijas — 
tai aiškiai ir greitai kylanti 
grafikos meno žvaigždė. Įdo
mus ir M. Ambrozaitienės kū
rinys “Žemyna” akvarelės 
technika.

Į atidarymą atsilankė 55 as
menys, kurių tarpe buvo JAV 
LB pirm. Vyt. Kutkus, Liet. 
Fondo pirm. dr. A. Razma, PL 
Archyvo dir. Č. Grincevičius, 
Augšt. mokyklos dir. J. Masi- 
lionis, Žurnalistų Sąjungos 
pirm. J. Janušaitis ir eilė kitų 
mūsų kultūrinės veiklos žadin
tojų.

Antra. Mokslinių knygų pa
rodoje išstatyta apie 500 pava
dinimų įvairių mokslinių lei
dinių lietuvių, anglų ir kitomis 
kalbomis, apima humanitari
nius ir technologinius moks
lus, parašytus 30 metų laiko
tarpyje .autorių,, gyvenančių 
už Lietuvos ribų. Daugumą 
knygų parūpino Pedagoginis 
Institutas ir Pasaulio Lietu
vių Archyvas, tačiau nemažą 
kiekį paskolino ir privatūs 
asmenys.

Prie pažymėtinų knygų rei
kėtų priskirti Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos lei
dinius — keliolika gigantiškų 
tomų, dr. P. Joniko raštus, Kan
tauto “Lietuvių bibliografiją”, 
Pr. Naujokaičio Lietuvių li

teratūros istorijos 4 tomus ir 
daug kitų.

Trečia. Technikos ir archi
tektūros parodoje matėme lie
tuvių inžinierių ir architektų, 
esančių užsienyje, projektus, 
modelius, įvairių lietuviškų 
filmų pastatus, atliktus dar
bus, atskirų asmenų kūrybi
nius laimėjimus savo specia
lybėje.

Ketvirta. Lietuvos žemėla
pių parodoje išstatyta visa, 
kas buvo geografų, istorikų, že
mėlapių leidėjų šioje srityje 
padaryta nuo XIV š. kituose 
kraštuose ir Lietuvoje. Išsta
tyti įvairaus mastelio Lietuvos 
žemėlapių rinkiniai iš įvairių 
bibliotekų ir privačių asmenų. 
Labai įdomus Radvilos Juodo
jo žemėlapis, atspaustas 1612 
m., o taip pat neseniai gamin
ta satelitinė Lietuvos teritori
jos nuotrauka. Vis dėlto, jei 
žinovai nebūtų iš anksto pa
žymėję svarbiųjų Lietuvos’ 
miestų bei upių, eilinis žiūro
vas nebūtų pajėgęs savo krašto 
atpažinti vien iš spalvinių su
tartinių ženklų.

Penkta. Gintaro parodoje 
išstatyti įvairūs dirbiniai: ro
žiniai, kryželiai, karoliai, apy
rankės, apikaklės, statulėlės, 
papuošalai etc. Tai privačių 
žmonių kolekcijos, gautos iš 
gyvenančių Bostone, Kenošo- 
je, Čikagoje ir kitur. Yra aps
čiai įvairaus gintaro dydžio, 
spalvos, klodo, formos pavyz
džių: sugintarėję sakai, vabz
džiai, jūrų ar pajūro augmeni
ja bei gyvūnija. Reti ir vertin
gi rinkiniai tiek moksliniu, 
tiek asmeniniu interesu sve
riant. Lietuvių Tautodailės 
Instituto atstovė iš Bostono S. 
Šatienė atliko meninį parodos 
išdėstymą.

Šešta. Lietuvos pinigai: lie
tuviškos monetos ir Lietuvos 
banknotai išdėstyti eilės tvar
ka nuo pat pirmųjų nepriklau
somybės vdienų. Visais atžvil
giais įdomi paroda, kurios va
dovas ir savininkas yra J. Au
gustinius. '

Septinta. Prof. Vaclovo 
Biržiškos raštijos ir dokumen
tacijos paroda surengta red. 
Br. Kviklio iniciatyva didžio
joje salėje, V. Maciūno paskai
tos apie šį mūsų bibliografą 
proga. Parodoje išdėstyti ra
diniai iš tiesų kėlė nuostabą 
prof. V. Biržiškos asmenine 
bei moksline veikla, jo pasi
ruošimu savo profesijai. Ypač 
įdomus V. Biržiškos pilnas raš
tų komplektas iš 1922-1926 me
tų knygų — labai retas leidi
nys. Taip pat parodyta visa 
profesoriaus dokumentacija, 
susirašinėjimas, atžymėjimai, 
rankraščiai, įskaitant diplomo 
originalą rusų kalba. Mus ste
bina Br. Kviklio kolekcijos 
gausumas — beveik apie kiek
vieną lietuvį mokslininką jis 
turi sukaupęs daugybę retų 
istorinių dokumentų, raštų, 
duomenų. Labai gaila, kad 
Simpoziumo vadovybė nerado 
reikalo pasinaudoti kitais la
bai vertingais Br. Kviklio Lie
tuvos mokslui ir kūrybai pri
klausančiais rinkiniais.
Penktadienis

Nuo ankstyvo ryto (8.45 v.) 
prasidėjo atskirų mokslinių 
sekcijų pranešimai jiems skir
tose salėse. Paskaitas, prane
šimus ar referatus skaitė ati
tinkamų sričių profesoriai ar 
specialistai.

Po vienos valandos užkan- 
džiams prasidėjo bendrieji 
posėdžiai didžiojoje salėje. 
Pirmininkavo dr. J. Bilėnas. 
Valandinius pranešimus at
liko inž. D. Šatas tema “Lietu
vių įnašas į technikinius moks
lus’.’ ir dr. R. Kondratas tema 
“Lietuvių išeivių įnašas į gam
tos mokslų ir medicinos išsi
vystymą”.

Popietinės valandos (nuo 
15.15 iki 17.30) vėl buvo skir
tos įvairioms mokslo sritims, 
kaip ir priešpietinės, išskyrus 
tai, kad šioje popietėje turėta, 
sakyčiau, pirmas “atviros te
matikos” pokalbis arba simpo
ziumas, sutraukęs nuostabiai 
gausų klausytojų būrį — apie 
200 (netilpo stati mažoje gale
rijos saliukėje. Prie šio sim
poziumo dar sustosime pasta
bų ir išvadų skyriuje.

(Bus daugiau)

NORITETAPTI KUNIGU? 
Vienuole? Esote virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės: 
Father Nigro, Gonzaga U. 
Spokane, 99259, USA.

Ketvirtajame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Čikagoje. Iš kairės: Br. Kviklys, inž. Vyt. Užgiris. B. Jasaitienė, dr. L
Užgirienė Nuotr. P. Maletos

“Pabudimas” profesijonalų aktorių rankose
Lietuvio autoriaus drama, vaidinta kanadiečiu aktorių Toronte

C. SENKEVIČIUS

Antano Škėmos “Pabudimas” 
(The Awakening) Baltiečių Die
nų Toronte 1981 m. lapkričio 
10-29 d. d. teatrų festivalyje bu
vo nesugadintas, neiškreiptas ir 
nepertemptas. Galima sakyti, 
veikalas pateko į profesionalų 
rankas, ir autorius negausiai 
publikai parodytas taip arti tik
rovės, kiek iš viso buvo įmano
ma. žiūrovui nebuvo sunku su 
5 aktoriais grįžti į 1945-tuosius 
metus — kartu ten būti, per
gyventi, jaudintis ir suprasti 
šiurpųjį laikotarpį, kai rusiško
ji komunistinė okupacija grįžo 
ir kai dalis ryžtingų lietuvių nu
tarė ginklu priešintis prieš tą 
antrąjį grįžimą, kad tauta vėl 
nebūtų apgauta, kaip atsitiko 
pirmąjį kartą.

Mažyčio “Amber Lights” 
teatro nesudėtingas scenovaiz
dis ir regima aplinka tartum 
simbolizavo tą skurdumą, koks 
tada buvo apėmęs visą Lietuvą. 
Užkulisiuose girdimas monoto
niškas muzikos klaksėjimas bu
vo panašus į garsą lašo krentan
čio į tuščią indą. Gal tai kraujo 
ar ašarų lašai? Vargu ar žodi
nis prologas būtų buvęs įspūdin
gesnis?

Kalėjimo vienutėje
Sceną be uždangos apšvietus, 

išniro iš tamsos jaunės kunigas 
Antanas (Ken McDougall, paty
ręs kanadietis aktorius, vaidi
nęs įvairiuose pastatymuose ne 
vieną pagrindinį vaidmenį), 
dervingai jis vaikštinėja pir
myn, atgal nuo mažyčio lange
lio kameros duryse iki numesto 
čiužinio pasienyje.

Ir jauti, ir matai, kad tas ner
vingumas ne dėl savęs paties, ne 
dėl savo likimo, ne dėl to, kad 
pateko į NKVD kalėjimą, bet 
greičiausiai dėl to, kad uždary
tas nebegali kitiems padėti. Bet 
jis pasitiki malda. Šitaip rami
nasi, nors sunku pastebėti aky
se liepsnelių, kai lūpos kruta 
besimeldžiant. Kiekvieną tardo
mojo šiurpų klyksmą užkuli
siuose kunigas Antanas palydi 
savo tylia malda.

Tas nesudėtingas, statiškas, 
bet gilios prasmės veiksmas 
staiga pakeičiamas paprasta 
dramos situacija, kai triukšmin
gai pro duris įstumiamas Kazys 
(Jack Messinger, dramą studi
javęs Toronto ir Yale universi
tetuose, Šekspyro festivalių da
lyvis, gabus, talentingas akto
rius). Prieš kunigą Antaną sto
vi partizaninio judėjimo daly
vis, kietas ir tiesus patriotas, be 
kompromisų pritariąs tiems, ku
rie ginklu priešinasi.

Galima suprasti, kad NKVD 
pareigūnai džiaugiasi sučiupę 
Kazį, kuris jiems turės išduoti 
adresą vietos, kur slepiami di
deli telkiniai ginklų. Kad ir 
tvirtas tas Kazys ir pasiryžęs ge
riau mirti, negu savo ginklo 
draugus išduoti, kažkas iš vi
daus laužo sielą. Gal palikta 
jauna žmona Elena, jaunystė, 
gyvenimo pradžia, tėviškė, dar
bas. Mažytė kamera jį slegia 
jau savaime, be kankinimų ir 
tardymų.

Kunigas Antanas stebi jo 
lūžius ir pataria melstis. Ak, 
paskutinį kartą jis meldęsis, kai 
buvęs 15 metų. Stebime vyrą, 
pasitikintį tik savo jėgomis. Jis 
visai panašus į tūkstančius to
kių charakterių, kuriems pasiti
kėjimas savimi ir valios stipru
mas neleidžia nušokti “nuo bė
gių” net ir tais atvejais, kai vi
siškai aiški pražūtis stovi už du
rų.

Saugumo agentas
Vėl su dideliu triukšmu ka- 

meron įmetamas Pranas (Paul 
Amato, gana jau garsus akto
rius ne tik teatruose, bet ir kai- 
kurių filmų bei televizijos pa
statymuose). Naujasis kalinys 
visas sumuštas, kruvinas, bet 

kažkaip dar smarkus ir gyvas, 
kai pradeda pasakotis. Kazys 
kažką pastebi ir tvirtina, kad 
jo, to sužaloto vyro, žvilgsnis 
nesąs toks. Kazys tiki, kad akys 
— tai sielos veidrodis. Jis įžval
gus ir teisus. Ramiai išklauso 
Prano aiškinimų, ramiai priima 
atneštas žinias. Gal kiek dau
giau jis susijaudino, kai išgirdo, 
kad Elena, jo žmoną, esanti šia
me pastate pas tardytoją Pijų, 
jų bendraklasį ir taipgi buvusį 
artimą žmonos draugą, nuo ku
rio dabar, laikams pasikeitus, 
gali priklausyti jo likimas.
Tardytojas — klasės draugas

Antrame veiksme matome tą 
Kazio klasės draugą Pijų (Paul 
Robertson, žymus aktorius ir 
kompozitorius). Apšviesto Stali
no paveikslo fone tardytojas 
vaikšto ramus ir atrodo savo 
vietoje. Bet taip tik gali atrody
ti, jei žiūrėsi į jį visą. Talentin
go aktoriaus veidas betgi pasi
rodo su nematoma kauke, pro 
kurios supleišėjimus dar galima 
pamatyti ir kenčiantį žmogų, 
kuris dar nėra visiškai užgožtas.

Tuo tarpu jam tik vienas da
lykas dabar rūpi — tai geras 
pasiimto uždavinio atlikimas, 
nuo kurio priklausys jo tolimes
nė karjera ir ateitis partijoj. 
Jis puikiai supranta, kad kain 
lietuvis tai gali geriausiai atlik
ti, būtent, išgauti adresą to slap
to ginklų sandėlio.

Bandydamas naudoti įvai
riausias priemones. Pijus tal
kon pasikvietė ir Eleną (Virgi
nia Laight. estų kilmės aktorė, 
gimusi N. Zelandijoj ir turinti 
tarptautinę vaidybinę patirti). 
Pranas Kaziui sakė tiesą — Ele
na tardytojo kabinete.

Štai, susitinka du seni jaunys
tės draugai. Dabar protarpiais 
žybteli 22 nepriklausomo gyve
nimo metai — ir vienam, ir ki
tam. Tai šviesūs, bet šiame kam
baryje skaudūs dūriai. Prisime
nami tie gerieji jaunystės lai
kai — pasilinksminimai, pasi
matymai, pavasariai. Užsirūko
ma, išgeriama, kaip niekur nie
ko. Bet. . . virš jų galvų — bai
susis diktatoriaus paveikslas. 
Pijus krūpteli — jis mažas 
sraigtelis dideliame nužmogėji
mo, mechanizme. Bet taip turė
jo būti. Kaip kitaip jis būtų pa
siekęs tokios vietos, jei ne per 
partiją? Juk jam visą laiką bū
davo pikta ant draugu, kurie ge
rai mokėsi, daug dirbo ir įsigi
jo profesijas. Kvailiukai jie ta
da dar nežinojo, kad ne nuo to 
priklausys jų ateitis.

Gal Elena kiek gudresnė, no
rinti padėti savo Kaziukui. Mo
terys realesnės. Juk kas buvo, 
praėjo. Dabar kita valdžia ir ki
ti reikalavimai. Ne kas kitas, o 
tik tikrovės regėjimas gali išgel
bėti bent jau dali to. kas taip 
staiga prarasta. Elena — mylin
ti žmona, anuomet pasirinkusi 
Kazį, ne ji. Pijų. Negi ji galėtų 
dabar prarasti savo mylimą vy
ra vien dėl jo užsispyrimo ir 
tikrovės nematvmo? Ne — ji 
turi Kaži paveikti, ir Pijus vė
liau šitoje trijulėje bus laimė
tojas. Pagaliau. . . Elena įtikin
ta — ji bandysianti palenkti Ka
zį. Juk ar ne jis jaunystėje sa
kęs. kad dėl jos galėsiąs betką 
padaryti. Štai atėjo tasai laikas. 
Pijaus ir Elenos draugiškas po
kalbis, aiškus susitarimas, pora 
stiklelių likerio — situacija ta
po švelni ir tokia paprasta.

Buvę klasės draugai
Pijus įsako atvesti Kazį, o 

pats pasišalina. Kabinete susi
tinka vyras ir žmona. Laimės ir 
sentimento akimirka. Bet ji 
trumpa ir apgaulinga. Elena 
greitai išduoda savo misiją. Ji 
prašo, maldauja. Judviejų mei
lė, tolimesnė ateitis ir viskas 
dabar priklauso nuo to vieno 
nelemto adreso. Argi visa tai 
taip svkrbu, palyginus su jų 
laime? Bet Kazys — uola. Jis 

žino, kad atėjo laikas, jog lais
vės kovotojai ir ginklo draugai 
vertybių piramidėje tapo pačiu 
smaigaliu.

Elenai nepavykus, Pijus pats 
vienas dar bando Kazį. Du geri 
klasės draugai dabar stovi vie
nas prieš kitą tarsi dvikovoj. 
Vienas turi žūti, nes kitos išei
ties nebėra. Tai mato abu. Po 
vieno kito draugiško sakinio 
Pijus primena Kaziui, kad tar
dymo priemonės čia yra taiko
mos visiems be išimčių. Tačiau 
Kazys šito gąsdinimo negirdi. 
Jis pereina į puolimą ir atvirai 
dėsto Pijaus vaidmenį. Tardy
tojas sutinka su draugo įrodinė
jimais, bet kas gi iš to — jam 
šiandien reikia to adreso.

Pokalbyje neradęs nė men
kiausio kompromiso, Pijus ban
do Kazį palaužti, pro praviras 
duris rodydamas, kaip kankina
ma Elena. Kazio bandymas jėga 
tą niekšybę sulaikyti baigiasi 
mirtimi — Pijus nušauna savo 
draugą.

Kas jis dabar — laimėtojas 
ar nulis? Viena po kitos geria
mos likerio taurelės jokio atsa
kymo neduoda. Apkloja ant 
grindų gulinčią apalpusią Ele
ną. Labai neramu. Kažkas plyš
ta, baigia griūti, užgula ir spau
džia. Kas tai? šiek tiek jo padė
tį paaiškina staiga įvirtęs Pra
nas.

Šis išdrožia jam visą teisybę 
ir pareiškia, kad Pijus esąs su
imtas. NKVD viršininkams ne
reikėjo Kazio mirties. Jiems 
reikėjo adreso. Pijus nušovęs 
Kazį, norėdamas jį išgelbėti. 
Mirtis nusinešė paslaptį ir dėl 
to Pijus — išdavikas. Štai kur 
Pijaus menkumas, jo tragedija, 
jo pralaimėjimas laimėjime. 
Geriamos taurelės. Pijus, pilda
mas Į Prąno stiklelį, tyčia aplie
ja jo ranką. Atidaro stalčių, pa
ima šluostuką, bet kartu ir re
volverį. Staigus šūvis Praną pa
tiesia ant grindų. Šaltai jis iš
velka nukautąjį pro duris. Grįž
ta į kabinetą, visais atsikratęs. 
Bet kaip pabėgti nuo savęs, nuo 
to, kuris gerą šimtinę pats vie
nas nužudęs? Kuris Pijus tai pa
darė? Negi kaukės supleišėjimai 
jau gilėja?

Jaudinanti pabaiga
Atsigavusi Elena riečiasi ant 

suolo. Klejoja ir pradeda išpro
tėti. Štai dar viena Pijaus auka, 
bet kartu ir vienintelis žmogus,' 
su kuriuo dar gali šį tą kalbėti. 
Nori ar ne, dabar reikia tarti 
tiesą ir prisipažinti, kad esi pra
laimėjęs. Apie ką daugiau čia 
galima būtų kalbėti? Vienas tar
tas žodis gali dabar daugiau 
reikšti, negu ištisos kalbos be 
širdies. Bet koks tas žodis? Ele
na siūlo jam viską išsakyti, vis
ką išpažinti. Tas gali išgelbėti 
sukapotą sielą. Šitaip susvyra
vus ir kunigui Antanui atėjus, 
nebereikėjo nieko. Tik sunku 
patikėti, kad jau nukrito kaukė 
ir pabudo žmogus, atsidūręs ties 
gresiančios mirties slenksčiu. 
Kunigas klaupiasi ir pradeda 
kalbėti “Tėve mūsų”. . . tŠalia 
jo klaupiasi ir Pijus. Mat abie
jų kelias ir likimas suartėjo. 
Pro duris kiekvieną minutę ga
li ateiti kareiviai ir jį išsives
ti. . . Tuo ir baigiama šiurpioji 
drama.

Žiūrovui paliekama spręsti 
apie Pijaus nuoširdumą. Užtat 
dramai pasibaigus, dar vis to
liau vyksta neišspręsta mįslė: 
koks gali būti žmoguje nuošir
dumo ir apskaičiuoto bandymo 
santykis, viso to proporcijos ar
ba tų abiejų dvasiniu apraiškų 
mišinys, kai žmonijoje nesibai
gia amžinasis klausimas, ar Die
vas reikalingas žmogui tik tada, 
kai jau viskas žemėje praranda
ma? Šita prasme Paul Robert- 
sono sukurtas Pijus veikia ir 
ketvirtame veiksme, kuris nie
kada nesibaigs. Jei taip, tai A. 
Škėmos “Pabudimas” nustoja 
būti tik vieno laikotarpio dra
ma.
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Rašlusis Lietuvos istorijos mylėtojas
Atsakant į Vinco Žemaičio pastabas dėl Kušnerio veikalo

Konkursai, komisijos, laureatai
AL. GIMANTAS

Spaudoje ir Įvairių pokalbių 
metu daugėja įvairių pasisaky
mų apie literatūrinius konkur
sus. Atrodo, niekas nepasisako 
prieš tokių konkursų reikalą ar 
naudą, o pasitaikanti kritika 
dažniausiai liečia vertintojų ko
misijų sudarymą, narių kompe
tenciją ir jų sprendimų tikslu
mą. Paprastai priekaištaujama, 
kodėl tas, o ne kitas veikalas, 
autorius buvo premijuotas.

Gal populiariausias tokios 
kritikos argumentas yra tas, kad 
buvo premijuotas “savasis”, 
“savu” komisijos narių. Blo
giausia, kad tokiu nevisai racio
naliu teigimu kaikas tiki beveik 
nepajudinamai.

Kitas priekaištas — kietas ir 
dažnas — tai parinktų komisi
jos narių kompetencija. Be to, 
kartais sakoma, kad kandidatai 
i tokias komisijas veržiasi patys. 
Iš tikrųjų dažniausiai būna prie
šingai. Neretai kaip tik užsitę
sia komisijų sudarymai, nes 
kviesti asmenys neskuba su at
sakymu. atsisako ir tenka jieš- 
koti naujų vardu. Būtų idealu, 
jei skelbiant konkursą, būtų 
pranešta ir vertintojų komisi
jos sudėtis. Labai dažnai pride
dama pastaba, kad komisijos su
dėtis bus paskelbta vėliau. Tai 
liudija, kad nėra jau toks leng
vas darbas sudaryti vertintojų 
komisijas.

Gal kaikas ir pagristai pikti
nasi, kad tokioje ar kitoje komi
sijoje nevisi nariai būna pripa
žinti literatai-kūrėjai. Tačiau 
praktiniu požiūriu gal ir nėra 
bloga, kai komisijon patenka ir 
skaitančios visuomenės atsto
vai. Pagaliau ir konkurso skel
bėjai (kaikada ir mecenatai) tu
rėtų teisę Įvesdinti savo atstovą. 
Tai, žinoma, nėra nei taisyklė, 
nei reikalavimas. Jei kuriam ra
šytojui nepatinka vertintojų ko
misijos sudėtis, gali nedalyvau
ti, savojo kūrinio nesiųsti. Čia 
juk lemia visiškai laisvas apsi? 
sprendimas.

Tie, kurie nepatenkinti ver
tintojų sprendimais, visdėlto tu
rėtų bent kiek įsigilinti į tos ko
misijos narių darbą. O jis nėra 
nei lengvas, nei patrauklus. Tai 
atsakingas, įpareigojantis, var
ginantis, neretai sukeliantis 
konfliktą su savo sąžine. Kiek
vieną gautą rankraštį 'reikia 
perskaityti nuo pirmos iki pas
kutinės raidės, dažnai grįžti 
prie to ar kito skyriaus, iš nau
jo skaityti, gilintis. Kaikurie iš 
atsiųstų kūrinių nebūtinai yra 
įdomūs, vertingi, patrauklūs. 
Visvien turi prisiversti būti 
kiek galint nešališku. įžvalgiu, 
jieškoti teisingo sprendimo, 
pliusų ir minusų visame kūri
nyje.

Sakoma, kartais galima iš for
mos, struktūros atpažinti auto
rių. Gal taip, gal ir ne. Yra ži
nomi atvejai, kur vertintoju ko
misijos nariai buvo įsitikinę, 
kad tas ar kitas darbas yra to 
ar kito autoriaus. Atidarius vo
ką, buvo staigmeniškai rastas 
kitas. Vadinasi, buvo tik prie
laidos ar klaidingos intuicijos, 
klaidingo nusiteikimo vaisius.

Savo metu teko dalyvauti 
“Draugo” romano (aštuntojo) 
konkurso vertintojų komisijoje. 
Ir šiandien, po eilės metų, vis 
dar prisimena nelengvas uždavi
nys išrinkti geriausią iš atsiųs

tųjų, kuris nebūtinai reiškė, 
kad premijuojamas pats geriau
sias literatūrinis kūrinys. Buvo 
kilusi mintis visai tais metais 
neskrti premijos. Lėmė konkur
so rengėjų valia, kad visvien 
turi būti išrinktas vienas iš visų 
gautųjų kandidatų. Premijos 
įteikimo iškilmės jau buvo pa
skelbtos, bilietai platinami, tad 
neatšauksi. . .

Visdėlto negali nesidžiaugti, 
kad premijų skyrimo tradicija 
sėkmingai tęsiama,, tradicija, 
kuri sujudina literatūrinį išei
vių gyvenimą.

JONAS-VYTAUTAS DUNČIA — 
chemijos mokslų daktaras. Jis 1981 
m. lapkričio 20 d. I’rincetono univer
sitete apgynė disertacija ir gavo dak
taro laipsni. Baigęs pirmuoju che
mijos kursą bakalauro laipsniu Mi
čigano universitete, tolimesnėm stu
dijom gavo stipendija iš I’rincetono 
universiteto. Yra parašęs straipsnių, 
kurie buvo išspausdinti amerikie
čių mokslo žurnaluose. Studijuoda
mas Mičigano universitete. Įsteigė 
lietuvių studentų klubą ir kurį lai
ką jam vadovavo. Jo rūpesčiu gautas 
universitete lietuviams studentams 
kambarys ir pinigine pašalpa lietu
viškai spaudai. Jo pastangomis uni
versiteto biblioteka įsigijo “Ency
clopedia Lituanica“. Šiuo metu J. V. 
Dunčia dirba “Du Pont" bendrovėje 
medicinines chemijos tyrinėjimų 
srityje.

Atsiųsta paminėti
BRONIUS MURINAS. Išeivijos 

laikotarpio 1954-1980 dailės kūry
bos albumas. Išleido Murino šeima. 
Tiražas —- 500 egz Spalvotas nuo
traukas dare Aleksas Urba. Spalvo
tas iliustracijas spausdino "Questar 
Printing. Inc." Leidinį spausdino 
M. Morkūnas. Čikaga. 1981 m.. 72 
psl. Kaina — $15. Leidinys gauna
mas: Br. Murinas. 1214 N 16th Avė., 
Melrose Park. IL60160, USA.

CATHOLICS IN SOVIET-OC
CUPIED LITHUANIA. Faith under 
persecution A publication of Aid to 
the Church Translated from "Chre
tiens de 1'Est" No. 27, 1980. Trans
lated from the French by Vita 
Matusaitis. Copy editor Marian 
Skabeikis Translation editor: 
Casimir Pugevičius. Address: 
Lithuanian Catholic Religious Aid. 
351 Highland Blvd.. Brooklyn. N.Y 
11207. USA.

K. Žukauskas-Vabalėlis. KLAJŪNO 
RESPUBLIKA. Trumpi praeities 
epizodai iš tėvynes laisvės žydėjimo 
ir okupantų atneštos vergijos 1981. 
Mašinėle rašyti atsiminimai.

CATHOLICS IN SOVIET-OCCU
PIED LITHUANIA. Faith under 
persecution. Translated from "Chre
tiens de 1’Est” No. 27. 1980 A Publi
cation of Aid to the Church in Need. 
Translated from the French by Vita 
Matusaitis. Available at: Lithua
nian Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn. NY 11207, 
USA. Price —$2.

J. JAKŠTAS
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Yra žinomas ir dažnai karto

jamas garsaus italų filosofo ir 
istoriko Benedetto Croce (m. 
1952) posakis: “Viskas yra isto
rija, niekas kitas kaip istorija”. 
Istorija italų mokslininkui yra 
pats gyvenimas, pati tikrovė. Ji 
yra ir asmeninio, ir visuomeni
nio gyvenimo turinys. Kiekvie
nas žmogus, kiekviena visuo
meninė grupė turi savo istoriją.

Kadangi istorija prasmelkia 
visą gyvenimą, yra minima kas
dieninėje kalboje ir raštuose, 
tai ir domėjimasis ja yra, gali
ma sakyti, visuotinis. Ji yra ir 
vienas svarbiausių mokslo ob
jektų, ypač humanitarinių 
mokslų tarpe. Jai steigiamos 
katedros augštosiose mokyklo
se, viešose bibliotekose sudaro
mi specialūs istoriniai skyriai 
(departamentai), kuriami istori
jos institutai, draugijos. Studi
juojami istorijos mokslų pa
grindai — visokeriopi šaltiniai 
ir būdai, kaip iš jų turi būti ku
riamas istorijos mokslas. Kai
kurie istorikai studijozai, susi
pažinę su istoriniais šaltiniais 
ir istorijos mokslo pagrindais, 
tampa istorikais profesijonalais 
ar net kūrėjais. Jie, sekdami sa
vo profesijos pirmatakais ir 
kartais juos pralenkdami, geba 
naujoviškai, originaliai pavaiz
duoti praeities įvykius ar būse
nas.

Šalia istorikų profesijonalų, 
formalinį mokslą gavusių, yra 
nemaža istorikų savamokslių 
(autodidaktų), kurie išsiskiria iš 
daugybės istorija besidominčių. 
Jie savo ryžtu ir meile istorijai 
tiek išsimokslina, kad kartais 
prilygsta ar net pralenkia pro- 
fesijonalus su formaliniu išsi
mokslinimu. Istorija žino net 
žymius savamokslius istorikus. 
Pvz. Amerika turėjo du tokius: 
Henry Charles Lea (m. 1909) ir 
William Hickling Prescott 
(1859). Pirmas žinomas inkvizi
cijos istorikas, Europoje pagar
sėjęs kaip pirmas Amerikos me
dievistas. Antras, teisės moks
lus bebaigiąs, labai neįprasto
mis aplinkybėmis netekęs regė
jimo, atsidėjo istorijos mokslui. 
Jis tapo labai žinomu autoriumi 
veikalų iš Ispanijos ir Pietų 
Amerikos istorijos.

Istorikai savamoksliai buvo 
ir mūsų garbūs aušrininkai J. 
Basanavičius ir J. Šliūpas, pali
kę didelius veikalus. J. Šliūpo 
parašyta trijų tomų Lietuvos is
torija pasilieka iki šiol didžiau
siu istoriniu lietuvišku kūriniu 
Lietuvos istoriografijoje.

Savamokslių grupei priklau
so ir dpi. miškininkas Vincas 
Žemaitis, žymiausias ir produk- 
tingiausias tos grupės atstovas 
lietuviškoje išeivijoje. Įsigijęs 
(su kolega J. Venclova) įvairia
kalbę Lietuvos praeitį liečian
čią literatūrą, atsidėjo istori
nėms studijoms. Kaip iš paties 
susidarytos raštų bibliografijos 
matyti, nuo 1958 m. pradėjo 
skelbti studijas, straipsnius. 
Prieš daugiau kaip 20 metų pa
sišovęs' tapti istoriku, ištvermin
gai tęsia studijas iki šiol ir jas 
skelbia. Paskutinis V. Ž. studi
jų telkinys “Mažoji Lietuva ir 
mes”, išleistas 1981 m. Tai rin
kinys straipsnių, kalbų, atsilie
pimų, pareiškimų, žodžiu sa
kant, mišrainė, liečianti P. J. 
Kušnerio veikalą “Pietryčių Pa
baltijo etninė praeitis” (1979).
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Pirmasis straipsnis, Įdėtas po 

visokių Įžanginių pastabėlių, 
yra paties leidėjo V. Ž. parašy
tas ir pavadintas “J 1980 m. bir
želio “A i d u s” atsiliepiant”. 
Straipsnis perspausdintas iš 
“Naujienų”. Jis yra perdėm po
lemiškas — V. Ž. tiesiog įtūžęs 
atsikerta dr. P. Rėklaičiui, pa
rašiusiam žiningą ir dalykišką 
kritiką jo redaguotam Kušnerio 
veikalui. Atsakydamas į ramią 
kritiką, V. Ž. sviedžia daktarui 
iš jo parinktų žodžių leksikono 
tokį verdiktą: “Galėtų (suprask 
— rašyti) tik labai mažo išsila
vinimo arogantas, save skaitąs 
visa žinančiu ir jokių klaidų ne
darančiu — ar už tokį savo dar
bą iš kur nors didelės naudos 
laukiantis asmuo” (18). Iš tikrų
jų kritikas nei apie redaktorių, 
nei apie kitus bendradarbius 
panašių epitetų nevartojo. Ne
pavartojo jis ir tų visų V. Ž. 
leksikone išklotų žodžių. Ati
džiai skaitąs P. R. Kritiką, ga
lės užtikti joje tik posakius, 
kaip “kvepia plagiatu”, “nupla
gijuotas žemėlapis”, “vogdami” 
(taip išsitarė dėl iliustracijos, 
paimtos iš jo studijos, nenuro
dant iš kur imta), štai ir visas 
P. R. pavartotas leksikonas.

Aplamai, redaktoriniai trūku
mai pagrįsti ir redaktoriui būtų 
tikę tarti “mea culpa”, atseit, 
prisipažinti klydus. Jam nederė
jo plūsti kritiką tokiais nešvan
kiais žodžiais ir dar įtarti jį 
“laukiant didelės naudos”.

Nemažiau kaip redaktoriui 
P. R. kritikos smaigalys taiko
mas ir pačiam knygos autoriui. 
Jis tiesiog pirštu prikišamai pa
rodo, iš kokių autorių ir veika
lų nuplagijuotos iliustracijos, 
kompiliuotas tekstas. Šiuo atve
ju kritiku galima visai pasitikė
ti, nes yra labai žinomo Herde- 
rio instituto bibliotekininkas 
Marburge. Lietuviui skaitytojui 
daugiau dėmesio vertas nurody
tos Vinco Vileišio labai žinomos 
knygos kompiliavimas. Iš auto
riui daromų priekaištų seka re
cenzento P. R. išvada, kad vei
kalas rašytas “skubiai, kompi
liuojant gatavą literatūrą”. Va
dinasi, darbas nėra toks origi
nalus, kaip manė juo susižavėję 
kaikurie mūsiškiai, ėmę jį vers
ti ir išleisti.

Techniškasis redaktorius, už
uot sekęs kritiko pėdomis, jam 
atsakinėdamas ar jį taisydamas, 
nukrypsta į šalį ir, pradėjęs nuo 
savo ir vertėjo biografijų, lei
džiasi į seną Mažosios Lietuvos 
(ar Rytprūsių) istoriją. Tai dės
tė jau labai seniai Povilas Pa- 
karklis ir po jo kiti. (Pakarklis 
paminėtas ir Kušnerio. Gal jis 
buvo jam ir įkvėpėju), šiame 
polemiškame straipsnyje nede
rėjo kartoti senos istorijos.

Po lyg ir istorinės apžvalgos 
seka redaktoriaus atsakymas 
kritikui. Tai išplėstas, žodingas 
postringavimas apie P. R. kriti
ką, nieko esmingo, taiklaus ne
pasakantis. Redaktorius v i s 
priekaištauja kritikui, kad jis 
“neišdrįsta savarankiškai pa
neigti ar pritarti (ar net iš viso 
paminėti) nei vienos Kušnerio 
Rytprūsių problematiką liečian
čios išvados” (31). Kritikas ir 
negalėjo to padaryti, nes Kuš- 
neris jokios problematikos ne
formulavo ir jokių išvadų nepa
darė. Kitaip sakant, jis nebuvo 
originalus tyrinėtojas, bet inter
pretatorius ir kompiliatorius 
pirmatakų tyrinėtojų.

Kitų straipsnių V. ž. sudary
tame rinkinyje — tikras kon
glomeratas. Jų daugumoje mi
nimas vis Kušnerio veikalas. 
Bet minimas tik bendrybėmis, 
nieko esmingesnio apie ji nepa
sakant. Išsiskiria iš kitų straips
nių P. M. rašinys iš “Tėvynės 
Sargo”, būtent, “Rusų moksli
ninkas Rytprūsių praeities klau
simu”. Tai pavyzdinis Kušnerio 
veikalo referatas su trumpa kri
tiška pastaba apie baltų-slavų 
kalbų giminystę.

Pats redaktorius dar duoda 
straipsnį “Mūsų dienų senprū- 
sis apie vokiečius ir lenkus”, 
skirtą H. Gerlacho knygai “Tik 
vardas beliko”. Prie pavadini
mo būtų tikę pažymėti, kad vei
kalas yra istorinis romanas, o 
ne istorija. Tačiau iš jo atpasa
kotos pradžios aiškėja, kad au
toriaus laikytasi arti istorinių 
duomenų veikalą kuriant. Gaila, 
kad V. ž. nepasvarstė, kiek ta
me romane glūdi istorinės tie
sos.
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Šalia P. R. ir aš tapau V. Ž. 

kritikos objektu dėl jo paruoš
to Kušnerio veikalo recenzijos 
(“TŽ” 1981. VII, 16, 23, 30). Pa
rašiau recenziją redaktoriaus 
pavestas, kaip beveik visuomet 
darau.

Prieš pradėdamas sulietuvin
tą Kušnerio veikalo dalį, pažy
mėjau, kad autorius buvo dide
lis mokslininkas, eruditas, bet 
ne baltistas. Kadangi panašiai 
apibūdinau autorių paminėjęs 
jo pirmą veikalo dalį, tai man 
gerbiamas kritikas prikišo,' kad 
aš jį iš anksto teisinąs už tą patį 

Sol. GINA ČAI’KAUSKIENĖ (viduryje) su akompaniatoriumi ŠAULIU CIBU 
ir sesele Margarita l’utname po koncerto

dalyką, už kurį kiek toliau pra
dėjau jau kaltinti. Netaip sam
protavau. Aš norėjau pažymėti, 
kad Kušneris, nors- ir žymus 
mokslininkas, nebuvo pasiruo
šęs savarankiškai gvildenti bal
tiškų problemų. Todėl sulietu
vinta dalis išėjo neoriginali, 
kompiliacinė, kaip parodė P. R., 
suminėdamas autorius ir veika
lus, iš kurių Kušneris ėmė ilius
tracijas ir, žinoma, jų aiškini
mus.

Apsiribodamas istorine vei
kalo puse, daugiau kalbėjau 
apie vokiečių ordino įsikūrimą 
Prūsijoje. Pažymėjau, kad Kuš
neris, nesuprasdamas anų vi
duramžinių laikų dvasios, klai
dingai nukalbėjo apie ordiną ir 
jo Prūsijos nukariavimą. Nega
na to, jis savo išvedžiojimus 
dar parėmė Markso citatomis, 
kurios išverstos kaip kokie isto
riniai šaltiniai. Tegul sovietiniai 
istorikai švaistosi su marksinė- 
mis citatomis, tarsi su paradi
niais arkliukais. Tai jų dalykas. 
Mums nederėtų sekti jais.

V. Ž., priekaištaudamas man, 
pataria pasiskaityti Voigto, 
Kotzebue, Gerlacho atitinka
mas veikalų vietas. Prie šių tri
jų dar galima buvo pridurti ir 
Ręzą, turint galvoje jo ilgą ir 
įspūdingą eilėrašti “Baigos 
griuvėsiui”. Jų visų atsiliepi
mai (refleksijos) apie senus prū
sus buvo poetinės vizijos, turė
jusios šaknis J. J. Rousseau pa
žiūrose apie pirmykščias tautas. 
Vizijos nėra istoriniai liudiji
mai.

Smarkiai puola mane V. Ž. 
dėl priekaišto Kušneriui, kad 
jis nebaigė Prūsijos nukariavi
mo, kaip jis pavaizduotas šalti
niuose, pirmoje eilėje Dusbur- 
go kronikoje. Jis būtų turėjęs 
pavaizduoti Nadruvos, Skalvos 
ir dalies Sūduvos nukariavimą, 
t. y. krašto, kuri dengė didelė 
giria, lot. "solitudo”, vok. 
“Wildnis” vadinta. Šiuo atveju 
jis būtų galėjęs įrodyti (jei bū
tų įnikęs į šaltinius), kad tos gi
rios nebuvo tuštuma, kaip vo
kiečiai istorikai nuo G. Heinri- 
kaitės disertacijos įrodinėjo, 
bet žmonių, kad ir retai, gyve
nama. Gyventojai nadruviai, 
skalviai ir sūduviai buvo seniau
si girių gyventojai, Mažosios 
Lietuvos gyventojų pirmatakai. 
Panašiai išvedžioja ir K. Jab
lonskis mano duotoje ištrauko
je iš jo vieno veikalo. (Esu dė
kingas V. Ž. už nurodytą mano 
“lapsus calami” klaidą, žymint 
Jablonskio ištraukos puslapius 
— jie turėjo būti 137-139).

Dar nemaža dalykėlių papa
sakojo V. Ž., gnaibydamas ma
ne. Dėl jų visų aiškintis reikėtų 
daugiau vietos “TŽ” savaitraš
tyje. O tai redaktoriui nebūtų 
pageidaujama. Tačiau viena 
gerbiamo kritiko keistenybė 
visdėlto paminėtina. Tai Kušne
rio teisinimas dėl mano cituoto 
jo pareiškimo, kad “dirbančių
jų tėvynė” išgelbėjo Pabaltijo 
tautas nuo pražūties. Girdi, jo 
pareiškimas buvęs “greičiau 
kiek pridengtas, bet labai ašt
rus sarkazmas “dirbančiųjų tė
vynės vadų adresu”. Pasak V. 
Ž., Kušneris “puikiai žinojo 
Stalino planus”. Aišku, kad jis 
žinojo, kaip žinojo ir visas pa
saulis, tačiau rašė pagal poka- 
rinę-stalininę liniją ir nukrypo 
nuo mokslinio pašaukimo. Juk 
jis žinojo ir apie Pabaltijo, tad 
ir Lietuvos okupaciją, tačiau 
parašė: “1940 m. smetoninis 
buožinis-fašistinis režimas buvo 
tautos nuverstas. Smetona pabė
go į nacinę Vokietiją”. Išeina, 
kad Smetona buvo tautos nu
verstas ir bėgo i Vokietiją. To
kį kiaurai melagingą teiginį 
drėbtelėjo mokslo vyras, laiko
mas V. ž. ir kitų dideliu autori
tetu Mažosios Lietuvos etninės 
praeities moksle.
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GI KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
SIMFONINĮ KONCERTĄ Kleve- 

lando lietuviams sausio 24, sekma
dienį, 4 v.p.p., savo didžiojoje salėje 
rengia Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija, pasikvietusi 
Klevelando filharmonijos orkestrą 
su dirigentu W. Slocumu, pianistą 
Antaną Smetoną ir poetą Stasį 
Santvarą. Koncerto programoje — 
L. Beethoveno “Egmonto” uvertiū
ra”, A. Coplando “Lincolno portre
tas”, ištrauka iš J. Gaidelio “Ket
virtosios simfonijos”. S. Rachmani- 
novo “Antrasis koncertas fortepijo
nui”, žodiniai S. Santvaro intarpai.

MASSACHUSETTS TECHNOLO
GIJOS INSTITUTO Cresgy audito
rijoje Bostone 1981 m. gruodžio 5 d. 
koncertą surengė pučiamąją orkes
tras, vadovaujamas prof. J. Corley. 
Koncertan buvo, įtrauktos kompoz. 
Jeronimo Kačinsko "Transcenden
tinės išraiškos” vargonams ir orkes
trui. Vargonais grojo prof. Ingrid 
Gutberg. J. Kačinsko kūrinys bus 
pakartotas išvykos koncertuose, 
kurie yra numatyti Filadelfijoje, 
Montrealyje ir Kvebeko mieste.

DAIL. BR. MURINO, išeivijos 
laikotarpio kūrybos albumas išėjo 
iš spaudos. Leidinys didesnio for
mato, kietais viršeliais, 72 psl., su 
32 spalvotom ir 24 vienspalvėm iliu
stracijom. Knyga su persiuntimu 16 
dol.; gaunama pas autori’ą: 1214 N. 
16th Ave., Melrose Park, IL. 60160, 
USA.

JONO DOVYDĖNO, čikagiečio 
fotografo, nuotrauką albumą 
“Nevada: A Notebook” išleido 
"Landfall Press" leidykla Čikagoje.

VALSTYBINĖ BAVARIJOS OPE
RA Muenchene šį sezoną savo reper
tuarą papildys vokiečią kompoz. W. 
Egko opera “Peer Gynt", kurios li
bretui panaudotas to paties pavadi
nimo H. Ibseno veikalas. Vieną pa
grindinių vaidmenų šioje operoje 
atliks sopranas Lilija Šukytė, Kana
dos lietuvaitė, Muencheno operoje 
dainuojanti jau ilgus metus.

PIANISTĖ ESTHER Y E L L I N 
(Estera Elinaitė), viešnia iš Izraelio, 
su koncertais lankėsi Paryžiuje, Vie
noje, Hamburge ir Olandijoje. Po 
koncerto Hamburge ją su gėlių 
puokšte pasveikinb vietiniai lietu
viai. E. Elinaitė yra žydų kilmės kau
nietė, kuri vokiečių su šeima buvo 
uždaryta Kauno gete. Ją ir kitus ke
turis vaikus išgelbėjo savo vienuoly
ne paslėpusios seselės. Pokaryje E. 
Elinaitė baigė Vilniaus konservato
riją, dirbo simfoniniame Vilniaus 
filharmonijos orkestre, kol paga
liau buvo išleista Izraelin. Šiandien 
pianstė E. Elinaitė yra susilaukusi 
tarptautinio pripažinimo. Ji vis dar 
tebejaučia ryšius su Lietuva, jos 
papročiais bei kultūriniu lietuvių 
gyvenimu.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGI
JA 1981.XI.15 Čikagoje paminėjo 
sidabrinę savo veiklos sukaktį. Tė
vų jėzuitų koplyčioje Mišias laikė 
ir sukakčiai skirtą pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys. Akademinė dalis 
buvo surengta mažojoje Jaunimo 
Centro salėje. Ją pradėjo vicepirm. 
dr. J. Račkauskas, pasiūlydamas 
ilgametį pirm. dr. J. Jakštą paskelb
ti draugijos garbės nariu. Reikalų 
vedėjai ir ižd. A. Rūgytei buvo įteik
tas specialus padėkos adresas. Dr. 
T. Remeikis skaitė paskaitą “Tauti
niai sąjūdžiai Sovietų Sąjungoje”, 
pagrindinį dėmesį skirdamas Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. Šiuo po
žiūriu liūdniausia būklė esanti Lat
vijoje, kur beveik visi pagrindiniai 
vadovai yra Maskvos iš Sovietų Są
jungos atsiųsti latviai, klusniai vyk
dantys įsakymus. Latvijoje nėra jo
kios pogrindžio spaudos, pasiprieši
nimo kolonizacijai, kurios dėka lat
vių skaičius yra sumažėjęs iki 53%. 
Liūdnu laikytinas ir gimimų suma
žėjimas. Estijos gyventojų 60% su
daro estai. Tautinė nuotaika yra 
stipresnė, neoficialiai skatinama 
kaimyninės Suomijos. Partiečiai 
čia labiau rūpinasi tautiniais estų 
reikalais. Veikia pogrindžio organi
zacijos ir spauda. Buvo net ir jauni
mo demonstracijų prieš sovietinę 
priespaudą. Tautiškumas tvirčiau
siai yra įsišaknijęs Lietuvoje, kur 
net 80% gyventojų yra lietuviai. Čia 
ir kompartijos pareigūnai yra pa- 
triotiškesni. Pogrindžio spauda pa
siekia laisvąjį Vakarų pasaulį. Di
delės įtakos tautiškumui turėjo 
1941 m. sukilimas, partizaninės po
kario kovos, lietuvius jungianti Ka
talikų Bendrija, įvykiai Lenkijoje. 
Mecenatas kun. dr. J. Prunskis įtei
kė $1.000 čekį ižd. A. Rūgytei. Ši su
ma buvo skirta premijai už istorinį 
veikalą. Vertintoją komisija — dr. T. 
Remeikis, B. Kviklys ir dr. J. Rač
kauskas premiją paskyrė Lietuvių 
Istorijos Draugijai, kuri per 25 savo 
veiklos metus yra išleidusi 22 isto
rines knygas. Draugija buvo įsteigta 
1956 m. gruodžio 12 d. posėdyje, susi
laukusiame devynių dalyvių. Pir
muoju pirmininku buvo išrinktas 
Vincentas Liulevičius. Be jo, drau
gija turėjo du jau mirusius pirmi
ninkus — kun. dr. Kazimierą Matu
laitį, MIC, ir dr. Joną Puziną. Da
bartinę valdybą sudaro: pirm. dr. 
Juozas Jakštas, vicepirmininkai 
dr. Jonas Račkauskas ir Apolina
ras Bagdonas, ižd. Alicija Rūgytė, 
sekr. Stasė Jokūbonienė, adminis
tratorius Paulius Šimoliūnas. Drau
gija lig šiol susilaukė daugiau kaip 
200 narių, išsisklaidžiusių po visą 
pasaulį. Jon priimami istorikai, 
istorijos mokytojai ir istorijos mė
gėjai. Leidžiamas žurnalas "Lietu
vių Tautos Praeitis”, kurio kiekvie
ną tomą sudaro keturios knygos, ir 
“Lietuvos istorijos” sąsiuviniai.

SKULPTORIUS JUOZAS ZIKAr 
RAS šimtojo gimtadienio proga 
1981 m. lapkričio 17 d. buvo pagerb
tas memorialinės sodybos atidary
mu jo gimtajame Paliuką kaime. Pa
nevėžio rajone. Atstatytoje gryte
lėje sutelkti velionies laiškai, senos 
nuotraukos, skulptūrinis tėvo por
tretas, medaliai, jo populiarių kū
rinių fotografijos. Muzėjaus atida
ryme dalyvavo dukra E. Zikaraitė, 
dailininkai iš Vilniaus. Kauno ir 
Panevėžio, vietiniai žemdirbiai. 
Pastarąją eilėse buvo veteraną, pri
siminusių J. Zikaro piemenavimo 
dienas Paliukų laukuose. Iškilmin
gas šimtojo gimtadienio minėjimas 
įvyko Panevėžio kultūros rūmuose.

STASYS I’ASKA, Šiaulių dramos 
teatro aktorius 'nuo 1949 m., mirė 
lapkričio 25 d. Velionis buvo gimęs 
Radviliškyje 1920 m. į J. Miltinio 
vadovaujamo Panevėžio dramos 
teatro studiją įsijungė 1940 m. ir 
šiame teatre dirbo II D. karo metais. 
1945-49 m. praleido Žemaičių dra
mos treatre Telšiuose, kur jam ne
mažos įtakos turėjo rež. R. Jukne
vičius. Šiaulių dramos teatre sukū
rė nemažai vaidmenų. Nekrologe 
betgi labiausiai pabrėžiami du Le
nino vaidmenys M. Saratovo pjesėje 
“Liepos šeštoji" ir D. Zorino dramo
je “Amžinasis šaltinis". Minima 
taipgi, kad dažnai buvo renkamas 
teatro partinės organizacijos sek
retoriumi, vietinio profsąjungos ko
miteto nariu. Ši veikla, matyt, turė
jo nemažos įtakos jo karjerai: 1954 
m. S. Paskai buvo suteiktas nusipel
niusio artisto vardas, o 1970 m. — 
liaudies artisto. Vaidino lietuviš
kuose filmuose —- “Kanonada”. “Bir
želis, vasaros pradžia”, “Žaizdos 
žemės mūsų”, “Herkus Mantas".

“DAILĖS" SALONAS VILNIUJE 
surengė Vilniaus dailės instituto 
piešimo katedros vyr. dėstytojo dail. 
Viktoro Bakšio 35 akvarelių parodą.

KAUNO DRAMOS TEATRE 1981 
m. lapkričio 30 d. buvo paminėtas 
rašytojo ir dramaturgo Juozo Grušo 
amžiaus aštuoniasdešimtmetis. Su
kaktuvininkas nepriklausomoje 
Lietuvoje garsėjo kaip beletristas. 
1929 m. išleisdinęs novelių rinkinį 
“Ponia Bertulienė”, 1935 m. — saty
rinį romaną “Karjeristai”, 1937 m. 
— novelių rinkinį “Sunki ranka", 
laimėjusį “Spindulio” bendrovės 
literatūros premiją. Dramaturgi- 
jon įsijungė 1942-44 m. Kauno dra
mos teatre vaidinta drama “Tėvas”, 
kuri dabar yra žinoma kaip “Tėvas 
ir sūnus”. Iš pokarinių J. Grušo kū
rinių minėtinos istorinės dramos — 
“Herkus Mantas”, “Barbora Radvi
laitė”, “Zigmantas Sierakauskas" 
ir "Unija”. Populiari yra J. Grušo 
tragikomedija "Meilė, džiazas ir 
velnias”, vaizduojanti jaunimo klyst
kelius, kurią filmu žada paversti 
Maskvos “Mosfilmo." studijos rež. 
S. Bondarčiukas. Tragikomedija 
jau vaidino apie 50 teatrų net toli 
už Lietuvos ribų. Jos vardu buvo pa
vadintas ir J. Grušo aštuonių pjesių 
leidinys, išleistas “Sovetskij pisa- 
tel” leidyklos Maskvoje. Sukaktuvi- 
Tiinkas tebėra ištikimas Kaunui: gy
vena ir kuria mediniame Žaliakal
nio namuke Kalniečių gatvėje. Kūry
bai po keletą valandų skiria rytais, 
vidudieniais ir pavakariais. Daž
nai 2-3 kartus taiso kaikurias savo 
veikalų scenas arba net ir visai jas 
išmeta. Sukakties proga augščiau- 
sio Maskvos sovieto prezidiumas su 
pirm. L. Brežnevu J. Grušui pasky
rė “Darbo raudonosios vėliavos" or
diną, kurį įteikė kompartijos centro 
komiteto sekr. L. Šepetys. Sveikin
toją eilėse buvo pęetas Justinas 
Marcinkevičius, rašytojas J. Baltu
šis, Vilniaus dramos teatro vyr. rež. 
H. Vancevičius, latvių poetas K. 
Skujeniekas. Sukaktuvininko gy
venimo ir kūrybinės veiklos apžval
gą padarė filologijos dr. J. Lankutis.

ŠIAULIŲ MIESTAS savo seniau
sią dail. Gerardą Bagdonavičių, su 
laukusį 80 metų amžiaus, pagerbė 
net trimis jo darbų parodomis. Pa
rodų rūmuose buvo sutelkti jo tapy
bos, grafikos kūriniai, piešiniai, 
scenovaizdžių eskizai, iliustbacijos, 
plakatai, taikomosios dailės projek
tai, viešojoje bibliotekoje — knyg- 
ženkliai, Šaulių fotografijos muzėju- 
je — G. Bagdonavičiaus darytos nuo
traukos, susietos su lietuviškosios 
meninės fotografijos ankstyvąja 
raida. Jas papildė ir kitų šiauliečių 
fotografę nuotraukos, liečiančios G. 
Bagdonavičių. Sukaktuvininkas pie
šimo studijas yra pradėjęs Šiauliuo
se. jas tęsęs Saratove pas akademi
ką F. Kornejevą. Jaroslavlyje jis bu
vo įsijungęs į vietinę kino studiją, 
kur jam teko sukurti apie 50 dides
nių bei mažesnių vaidmenų. Tad jį 
pagrįstai galima laikyti pirmuoju 
lietuvių kino aktoriumi. Lietuvon 
grįžęs 1920 m., eksternu išlaikė egza
minus Kauno meno mokykloje, ilgus 
metus dirbo piešimo mokytoju Šiau
lių mokytojų seminarijoje. Pasižy
mėjo dėstymo metodika, naujos pie
šimo technikos skleidimu. Didelės 
dokumentinės vertės turi G. Bagdo
navičiaus'peizažai, skirti prieška-( 
rinių Lietuvos miestą bei miestelių 
vaizdams. Savo kūriniams naudojo 
įvairias tapybos ir grafikos techni
kas — akvarelę, guašą, linograviūrą, 
ofortą, tušą, pastelę ir net spalvotus 
pieštukus. Sukaktuvininką tenka 
laikyti ir lėlių teatro pradininku 
Lietuvoje, nes jis jau apie 1930 m. 
tokį teatrėlį buvo įsteigęs Šiaulių 
mokytojų seminarijoje G. Bagdona
vičių, nuo vaikystės mokantį vokie
čių ir prancūzų kalbas, domino ne 
tik visos dailės šakos, bet ir teatras, 
muzika, literatūra bei istorija. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

t

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

DHOLKffll

f

Toronto latvių šeštadieninės mokyklos mokiniai Latvijos nepriklausomybės šventėje Nuotr. J. Ligerio

Kanados įvykiai

IA.E.LePAGE

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1 A4

• Nemokamas namo įkainojimas
(Įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

Tei. 537-3431
Namu 494-0605

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

AKTYVAI—virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

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

— MOKA UŽ:
— 90 dienu termir. indėlius 14’/2%
— 180-185 d‘. term. ind. 14 %

term, indėlius 1 metų 14 %
zz term, indėlius 3 metų 13 %

pensijų s-tą 15 %
spec. taup. s-tą 14!/2%

— taupomąją s-tą 11 %
77 depozitų-čekių s-tą

DUODA PASKOLAS:
6 %

asmenines nuo 19 %
ZZ mottgičius nuo 173^%

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 sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAIPC CIIDC 406 Roncesvalles Avė.OBtrnnHO r Uno 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.

VAISTĄ!, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
S K AITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

★

★ 
★

★

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kūrimas kainavo, niekas tiksliai 
nežino, bet visi pabrėžia, kad M. 
Warrenui su metine $150.000 
alga tos išlaidos turėtų būti 
lengvai pakeliamos.

Finansų ministeris A. Mac- 
Eachenas prieš pat Kalėdų atos
togas parlamento nariams pra
nešė net 17-lika savo lapkričio 
12 d. paskelbto biudžeto pakei
timų. Visi jie liečia numatytus 
pajamų mokesčius, susietus su 
kapitalo investacija. Kaikurie 
mokesčiai visiškai panaikinami, 
o kitiems atidedamas jų Įgyven
dinimas. Penki panašūs biudže
to paragrafai bus perduoti par
lamentiniam komitetui. Tai, ži
noma, nereiškia, kad jie bus pa
keisti, nes tame komitete narių 
daugumą turės liberalai. Pasak 
A. MacEacheno, biudžeto pa
keitimai yra labai nežymūs, ne- 
paliečiantys jo esmės. Kitaip į 
tuos pakeitimus žiūri opozici
nės partijos. Joms atrodo, kad 
dar nė vienas finansų ministeris 
nėra turėjęs tokio didelio pasi
traukimo iš savo užimtos pozi
cijos. Dėlto jų kritikai pareika
lavo, kad A. MacEachenas atsi
statydintų iš finansų ministerio 
pareigų. Atrodo, biudžeto pakei
timus paskatino A. MacEacheno 
susitikimas su provincijų finan
sų ministeriais. Esą tuose po
sėdžiuose buvo pabrėžta, kad 
infliacija sparčiais šuoliais žen
gia žemyn JAV, kad ten krinta 
ir augštos palūkanos pasko
loms. Kanadoje infliacija be
veik nepradėjo šio posūkio, o 
paskolos vis dar tebėra keliais 
nuošimčiais augštesnės negu 
JAV. Buvo pranašaujama, kad 
Kanadai ir vėl reikės neišven
giamos kainų bei atlyginimų 
kontrolės.

Kvebeko premjeras R. Leves
que, separatistinės savo parti
jos atstovų suvažiavime atmetęs 
jų priimtą nutarimą siekti vi
siškos Kvebeko nepriklausomy
bės sekančiuose provincinio 
parlamento rinkimuose, atsisa
kė grasinto atsistatydinimo. Da
bar jis pasirinko specialų refe
rendumą Kvebeko partijos na
riams, kurių yra apie 300.000. 
R. Levesque tikisi, kad narių 
dauguma pritars jo lig šiol pla
nuotai nepriklausomai Kvebeko 
sandraugai su Kanada, numaty
tam to plano Įgyvendinimui, 
daugiakultūrio Kvebeko idėjai. 
Atsakymai į referendumo klau
simus bus išsiuntinėti paštu ir 
surinkti vasario 6-7 d. d. Jais 
R. Levesque žada remtis antro
joje Kvebeko partijos suvažia
vimo dalyje, kuri įvyks vasario 
12 d.

Prancūzijos ministeris pirm. 
P. Mauroy Montrealio dienraš
tyje “La Presse” paskelbtame 
pasikalbėjime pažadėjo laikytis 
visiškai neutralios linijos Kve
beko nepriklausomybės klausi
mu. Esą jis nenori sudrumsti 
diplomatinių santykių su Kana
da, kaip kad buvo įvykę prezi
dentų Ch. de Gaulle ir V. G. 
d’Estaing laikais. Pasak P. Mau
roy, Kvebekas bus traktuoja
mas kaip kiekviena kita Kana
dos provincija: “Kiekviena šalis 
turi vidines savo problemas, į 
kurias mes nežadame kištis”. 
Prancūzijos vyriausybė vengs 
protokolinių kovų tarp Kana
dos ir Kvebeko vyriausybių. P. 
Mauroy pripažino, kad Prancū
zija turi specialius istorinius 
ryšius su Kvebeku, tačiau Ota
va visada bus laiku painformuo
ta apie betkokį tų ryšių padidi
nimą su Kvebeku. Vasario mė
nesį P. Mauroy lankysis Kana
doje ir Kvebeko provincijoje.

Ministeris pirm. P. E. Tru
deau pakvietė provincijų prem
jerus į ekonominę konferenciją 
Otavoje vasario 2-3 d. d. Šios 
konferencijos jie jau seniai rei
kalavo aptarti ekonominėms 
Kanados problemoms. Posė
džiai bus uždari, kad juose lais

vai būtų galima aptarti kovą su 
infliacija, ekonominį šalies au
gimą, kainų, stabilizavimą.

Kanados lenkus suerzino P. 
E. Trudeau pareiškimas spau
dos konferencijoje, kad jis pri
taria karo stovio paskelbimui 
Lenkijoje, jeigu tuo būdu bus 
užkirstas kelias pilietiniam ka
rui. Dėl šio pareiškimo pasiro
dė prieš P. E. Trudeau nukreip
tų plakatų demonstracijoje prie 
Kanados parlamento rūmų. To
je spaudos konferencijoje mi- 
nisteriui pirminikui P. E. Tru
deau keletą aštrių klausimų pa
teikė čekų kilmės žurnalistas L. 
J. Zinkas. Jis priminė, kad Len
kijoje jau nėra išvengta kraujo 
praliejimo, kad dėl dabartinių 
įvykių ten yra atsakinga Sovie
tų Sąjunga. Tik jos dėka Lenki
jai buvo užkrautas komunisti
nis režimas pokario metais. Esą 
karo stovio paskelbimo nereikė
tų, jeigu Sovietų Sąjunga poka
ryje Lenkijos nebūtų paėmusi 
savo kontrolėn. L. J. Zinkas 
taip pat norėjo žinoti, ar neatė
jo laikas Kanadai atšaukti mi
nisterio pirm. P. E. Trudeau 
1971 m. pasirašytą draugišku
mo sutartį su Sovietų Sąjun
gą. Nuo to laiko, kai buvo pasi
rašyta sutartis, Sovietų Sąjun
ga jau -okupavo Afganistaną ir 
dabar bando išsaugoti Lenkijai 
primestą komunizmą, P. E. Tru
deau savo atsakyme prašneko 
apie Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino pasitarimus II D. karo 
metais. Esą juose Europa buvo 
pasidalinta įtakos zonomis. Tų 
susitarimų laikomasi ir dabar. 
Pagal juos buvo paruoštas net 
ir baigminis Helsinkio konfe
rencijos aktas. P. E. Trudeau 
nuomone, istorinių įvykių nega
lima pakeisti. Galbūt tas Euro
pos padalinimas nebuvo geras, 
tačiau Vakarų pasaulis jo laikė
si 1956 m. dėl Vengriją palietu
sių įvykių, laikosi dabar ir Len
kijos atveju. Kanados draugiš
kumo sutartis su Sovietų Sąjun
ga taip ir liko neatsakyta, nors 
iš visų laisvojo pasaulio demok
ratinių šalių tokią sutartį turi 
tik viena Kanada.

SPORTAS VISUR
Atviras lietuvių golfo turnyras 

1981 m. vasaros pabaigoje buvo su
ruoštas Heather Hill golfo aikštyne 
Plainville. Mass. Tai jau 11-tas tur
nyras. kurio pradininku buvo Victor 
Babel iš Norwod, Mass, o dabar šią 
tradiciją tęsia jo žmona ir jos šei
ma. Pradžioje turnyruose galėjo da
lyvauti (ik 100% lietuviai ir tik vė
liau, po ilgų svarstymą, buvo leista 
dalyvauti ir kitiems lietuvaičių vy
rams.

Šiame lietuvių turnyre dalyvavo 
80 golfininkų ir laimėtoju tapo John 
Okelevich iš Cape Cod, aikštyną įvei
kęs 74 smūgiais. Antroje vietoje tik 
3 smūgiais atsilikęs buvo Julius Shi- 
palauskas. Nepasisekė turnyro fa
voritui Walt Virginskiui. kuris buvo 
ketvirtas su pasekme 81. Nesisekė ir 
Joe Wilkui, kuris dar vartojo 1926 
m. lazdas.

Ši graži lietuvių bendravimo šven
tė buvo užbaigta tradicinėmis ku
gelio. balandėlių ir dešrų vaišėmis. 
Vaišėse matėsi daug pasekmėmis 
nepatenkintų veidų, tačiau visus 
maloniai pradžiugino Frank Cvili- 
kas. Jis užtikrino, kad lietuvis vėl 
kada nors taps iškiliu golfininkų. 
kaip Johnny Goodman, lietuvio imi
granto sūnus, kuris 1933 m. tapo 
Amerikos atvirų golfo pirmenybių 
čempijonu.

ŠĮ lietuvių golfininkų turnyrą pla
čiai aprašė John V. Chervokas 1981 
m. spalio 12 d. “Sports Illustrated" 
žurnale.

Johnny Goodman — Jonas Gudaus
kas gimė 1910 m. So. Omaha, Nebras
ka. — vienas iš 10 vaikų neturtingo
je lietuvio imigranto šeimoje. Golfą 
pradėjo žaisti savo paties pagamin
ta lazda, dar būdamas labai jaunas. 
Būdamas 14-Ros metų, jau laimėjo 
miesto pirmenybes. 1926 m. pėsčias 
nukeliavo į St. Louis, kur Trans Mi- 
ssissipi turnyre laimėjo 4-tą vietą. 
Sekančiais metais Colorado Springs, 
Col., to paties vardo turnyre laimė
jo pirmą vietą, o 1929 m. mėgėjų 
varžybose įveikė vieną gabiausių 
golfo žaidikų — Bobby Jones. Ir pa
galiau 1933 m. šviesiaplaukis, 5,8

Skautų veikla
•Gruodžio 12 d. Prisikėlimo patal

pose linksmai praėjo jaunųjų skau- 
tų-čių kalėdinė sueiga. Dalyvavo 
31. Po N. Metų sueigos prasidės sau
sio 16 d. ir vyks kas antrą šeštadie
nį nuo 12.30 iki 2 v.p.p. Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Vadovauja ps. 
Kastytis Batūra (tel. 248-0364) ir s. 
v.v.sl. E. Grybas (tel. 532-7284).

• Vyr. skaučių ir sk. vyčių kalėdo
jime gruodžio 19 d. dalyvavo per 30 
sesių ir brolių. Dviem grupėm ap
lankyta eilė namų su degančiomis 
žvakėmis giedotos lietuviškos Ka
lėdų giesmės. Surinkta apie $160. 
Pinigai bus paaukoti šalpai. Po ka
lėdojimo pas A. ir V. Senkus įvyko 
bendra vakaronė.

•“Šatrijos" ir “Rambyno” t. suor
ganizuotos skautiškos Kūčios gruo
džio 20 d. Prisikėlimo salėje praėjo 
labai sėkmingai. Įvadinį žodį per
skaitė tam vakarui vadovavusi ps. 
Asta Saplienė. Vienas nuo kito žva
kių uždegimas jautriai simbolizavo 
šviesos perdavimą sesei, broliui. 
Pradinę maldą sukalbėjo kun. kleb. 
J. Staškus, ištrauką iš Šv. Rašto skai
tė jūr. b. vi. A. Stundžia. Maldą 
prieš valgį sukalbėjo s. kun. A. Ži
linskas. Plotkelių laužymas sujungė 
visus 200 dalyvių vienon šeimon. 
Sveikino “Šatrijos” tunt. s. L. Gvil- 
dienė, “Rambyno" tunt. ps. L. Saplys 
ir Kanados rajono v a d a s v. s. V. 
Skrinskas. Draugovių atstovai svei
kinimus paskaitė iš pasigamintų sa
vo atvirukų, kuriais papuošė Kalė
dų eglutę. Originaliu būdu susikau
pimą atliko v. s. kun. A. Saulaitis, 
įjungdamas visus vilkiukus ir visas 
jaun. skautes. Iliustracijomis papil
dytas pašnekesys Kristaus gimimo 
šventės nuotaiką dar labiau sustipri
no. Su humoristiniais apibūdini
mais ateities būrimą — šiaudų trau
kimą pravedė ps. Linas Saplys. Gies
mėms vadovavo v. vi. Rebeka Rauth. 
Vakaras baigtas tradicine giesme 
“Ateina naktis”. Mažieji buvo dar 
pavaišinti saldumynais, kuriuos 
parūpino skautų rėmėjas Ip. Kra
sauskas. Ačiū jam už tai.

• Sausio 6 d., 7.30 v.v. — “Šatrijos” 
tunto vadovių posėdis skautų būkle.

Č. S.

Optomctristas 
Dr.R.J.Lapienis 
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

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

pėdos ūgio, lietuviškos išvaizdos 
golfininkas laimėjo atvirose JA’V 
pirmenybėse pirmą vietą. Tas lai
mėjimas jį augštai iškėlė ir po to 
dar atstovavo Amerikai “Walker 
Cup” golfo žaidynėse, kurios įvyko 
Anglijoje. A.S.

ŠALFASS centro valdyba pirma
jame posėdyje gruodžio 7 d. pasi
skirstė pareigomis: pirm. Vladas 
Adamkus, vykd. vicepirm Rimantas 
Dirvonis, teisinis patrėjas adv. V. 
Brizgys, ižd. Aleksas Lauraitis, sekr. 
Algis Tatnašiūnas, spaudos reika
lams Vytautas Grybauskas, nariai — 
Raimondas Korzonas ir K. Ambutas. 
Nutarta kooptuoti į šią valdybą bu
vusį cv vicepirmininką sekr. Agirdą 
Bielskų iš Klevelando toms pačioms 
pareigoms (jis jau davė sutikimą).

Visų trijų sporto apygardų bei sek
cijų vadovai šiuo metu kontaktuo
jami ir netrukus bus patvirtinti bei 
paskelbti spaudoje. C.V.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

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

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

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb vb J JA J| 
TORONTO LIETUVIŲ HAKAfVlA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------w

MOKA: =
W/jH už 90 dienų term, indėl. E 

14 % už 6 mėn. term, indėlius =
14 % už 1 m. term, indėlius E
13 % už 3 m. term, indėlius
15 % už pensijų planą
14 % už namų planą E
14*72 % už specialią taup. sąsk. = 
11 % už taupymo s-tas E

6 % už čekių s-tas (dep.) =

IMA:

už asm. paskolas nuo 19%

už mortgičius nuo 173/4%
i '

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai. ------ -—-—-----------------------------------------------------------------------
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P

FLORIDA
REAL e

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARYOrp A rr,T7 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 

JCjM 1 Al L Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręi specialistas su ilga praktiko.

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

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. tarti Dundas St. W.) rcr^c enne 
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTbOb BROb

Telefonai 533-8451, 533-8452

Viešėdami Čikagoje, '
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

£ifts Jntarnaticnal <Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 

Telefonas 471-1424

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



Užjaučiame
v. s. KAZIMIERĄ BATŪRĄ 

ir jo šeimos artimuosius, 
Lietuvoje mirus jo seseriai

LEONIDAI MATUSEVIČIENEI.
Tegu ilsisi po tėviškės dangumi - Romuvos vaidybaf

Kanados rajono sesės ir broliai

Laiškas sostinės 
vilniečiams

(Atkelta iš 1-mo psl.)
dėki mums atrinkti piktžoles 
nuo kviečių. Nenori čia niekas 
būti smerkiamas, jei važiuoja 
į Lietuvą su dovanomis ir skau
dančia išsiilgusia širdimi. Bet 
ir mes nenorime būti akli ir 
pasimetę, nepajėgią sužinoti 
tiesos apie tuos, kurie ir Jums 
neša skausmą, ir mums daro 
gėdą. Šnipinėjimų mes nebi
jome. Čid visi žemėlapiai, vi
sos telefonų knygos atviros 
kiekvienam. Mūsų gyvenimai 
yra kaip viešai skaitomos kny
gos. Daug kas, kas pas jus atro
do kaip šnipinėjimas, tėra tik 
kasdieninio laisvo pasaulio 
faktų kartojimas. Bet mes bi
jome ir smerkiame tuos, kurie 
dėl nesuprantamų priežasčių 
susideda su mūsų tautos nai
kintojais, o grįžę į mūsų tarpą 
ir toliau dedasi esą patriotai 
lietuviai.

Žydai Lietuvos 
tarnyboje

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
kiais, bet laisvės laikais, kūrė 
Lietuvą kartu su lietuviais, 
neparodydami tada vieni ki
tiems jokios neapykantos ar 
rasinio priekaišto.

Iki II D. karo lietuvių-žydų 
santykiuose nebuvo žinomas 
nei rasizmas, nei masinis ko
munizmas, tik karo ir okupa
cijų metu, šių dviejų blogybių 
įtakoje, iškilo lietuvių-žydų 
santykiuose prieštaravimai, 
kaltinimai, skundimai ir atsis
kaitymai.

Dabar, praėjus 40 metų, tu
rėtume pamiršti, kas iš abie
jų pusių buvo padaryta blogo, 
prisiminti ir parodyti, kas bu
vo padaryta gero. Taip galvo
ja ir kaikurie žydai.

1981 m. įvykusioje Europos 
lietuvių studijų savaitėje, ne
toli Paryžiaus, žydų jurnalis- 
tas Isaak Kaplan (gyv. Olandi
joj) savo paskaitoje griežtai 
atmetė kolektyvinės atsako
mybės teoriją, nes šiandien 
vykstąs lietuvių ir žydų tautų 
naikinimas tarpusavio ginčus

daro beverčiais. Iš Izraelio at
vykęs į studijų savaitę rašyto
jas Icchokas Meras ragino nu
stoti lyginti bei seikėti žydų 
ir lietuvių kaltes.

Hamilton, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

dejas, prižadėjo garantuoti pasko
lą, jeigu jos reiktų. Paskolos atveju 
vyskupija buvo pasiruošus atleisti 
parapiją nuo vyskupijai nustatytų 
mokesčių. Prieš duodant leidimą, 
vyskupas pageidavo, kad parapijos 
klebonas bendradarbiautų su iš
rinktu komitetu.

Klebonas prel. J. Tadarauskas 
griežtai atsisakė bendradarbiauti 
su šituo komitetu. Jis pareiškė, kad 
jis ir jo parapijos komitetas atliks 
visą Jaunimo Centro atnaujinimo 
darbą. Naujai Aušros Vartų para
pijiečių išrinktas komitetas, nema
tydamas jokios galimybės darbą tęs
ti, vienbalsiai 1981 m. gruodžio 6 d. 
atsistatydino. Jis linki prelatui ir 
jo parapijos komitetui sėkmingai 
atlikti šitą svarbų parapijos ir vi
sos Hamiltono lietuvių kolonijos 
ateities darbą.

Jaunimo Centro Atnaujinimo 
Komitetas

, Sudbury, Ontario
AUKOJO TAUTOS FONDUI 1981 

METAIS $100: P. Venskus; $50: A. 
Braškys, S. Poderienė a. a. K. Pode
rio atminimui; $25: And. Rukšys, L. 
Rudis, dr.; $20: K. Ramonas, J. Ki- 
bickas.

$15: P. Gustas, L. Griškonienė, J. 
Glizickas, A. Juozapavičius, J. Ja- 
sinskas, VI. Juška, L. Kulnys, A.Ku- 
sinskis, P. Liutkus, D. Niekus, J. Pau- 
laitis, Kęst. Poderis, A. Staškevi
čius, J. Stankus, J. Šemogas, K. Tuti
nas.

$10: L. Baltutis, J. Bataitis, J. Če- 
batorius, B. Grinienė, Pov. Jutelis, 
S. Krivickas, J. Pranokus, R. Račins- 
kas, kun. Ant. Sabas, A. Zlatkus, J. 
Valiukas.

$5: F. Albrechtas, V. Bružas, A. 
Barkauskas, I. Cibulskis, A. Gatau- 
tis, J. Jonaitis, K. Jonikas, J. Kriau- 
čeliūnas. VI. Kriaučeliūnas, J. Kru
čas, A. Lapienis, S. Lengas. L. La- 
buckas, P. Mazaitis, A. Mikštas, J. 
Martišius, A. Milčius, K. Rimas, Iz. 
Ragauskas, Ida Raškevičienė, K. 
Remeikis, E. Rotkis, J. Petrėnas, 
P. Semežys, J. Staškus, V. Stepšys, 
K. Šviežikas, P. Šipelis, J. Šleinius, 
S. Tolvaišą, A. Valaitis, P. Vosockas. 
$4: Ig. Bružas.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

M. Venskienė, sekr.
KLB Sudburio apylinkės vardu

Dalyvavę svarstytose, kurios gvildeno temą “Politinės Kanados partijos ir lietuviai”. Iš kairės: V. Kulnys, adv. J. Kurai- 
tė, a<K. A. Puteris, prof. R. Vaštokas, adv. A. Pacevičius, J. Varanavičius Nuotr. Stp. Varankps

Perteklius Vakaruose, stoka Rytuose
Sovietinė sistema nepajėgia išmaitinti savo gyventoju
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YPSENOS Parinko Pr. Alš.

Suvalkietis
Atvažiavo suvalkietis pirštis 

, neturtingai merginai. Pats vie
nas be piršlio, kad būtų pigiau, 
mat ir jis buvo ne iš turtuolių.

Merginos motina neturi kuo 
jauniki net pavaišinti, vos su
graibė sūrio ir duonos puskepa
lį-

Jaunasis kai prisėdo, sūri ke
liais kąsniaiš prarijo ir tada 
griebė pats raikyti duoną. 
Kramto, net ausys kruta, net į 
jaunąją nesidairo.

— Ženteli, duonelė tai šieiYiet 
brangi, — sako jaunosios moti
na.

— Ale ir gardi! — sumykė 
pilna burna svečias.

Mato mama, suris jaunikis 
viską, nieko neliks. Pakuždėjo 
jaunėliui sūnui: “Paleisk, girdi, 
svečio arklį, tegu bėga sau”, o 
pati, žvilgtelėjusi pro langą, su
riko:

— ženteli, arklys pabėgo!
— O kad jį velniai, — pasa

kė žentelis. — Nė pavalgyt ne
spėjau.

Susikimšo likusią duoną Į 
sermėgos kišenes ir išlėkė pro 
duris. B. D.

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

Tel. 533-5454

V, K. BANELIS

Jau kuris laikas pasiekia ži
nios iš okup. Lietuvos, kad 1981 
metų derlius su pasireiškusią 
sausra bei kaitra Lietuvoje ir 
Sovietijoje buvo labai kuklus. 
Ypač grūdų derlius Sovietijoje 
bus daug mažesnis, negu jų že
mės ūkio ministerijos buvo nu
matyta. Sovietų planuotojai bu
vo numatę gauti 236 'mil. metri
nių tonų (1 metrinė tona — 
1.1023 paprasta tona arba 
2,204 svarai), tačiau gautas jų 
derlius buvo kur kas mažesnis.

Sov. Sąjungos žemės ūkio mi- 
nisteris Valentin Mesjats savo 
kalboje priminė,/ kad paskuti
nių dviejų mėn. derliaus nuėmi
mas buvo labai ribotas dėl ne
dėkingų oro sąlygų. Tai ypač 
palietė Kazachstano kultyvuo- 
jamus laukų plotus ir vidurinės 
Rusijos bei Ukrainos juodžemio 
plotus. Ekspertai spėja, kad 
1981 metų sovietų grūdų der
lius galėjo būti 30% mažesnis. 
Tačiau tai sovietų piliečiams 
yra ne naujiena, nes Maskva 
savo gyventojų maitinimui bei 
eventualaus karo maisto rezer
vų didinimui jau kuris laikas 
importuoja iš Vakarų kraštų di
deles grūdų atsargas.

Grūdų importas
Grūdų prekybos rinkoje so

vietai, kaip pirkėjai, užima be
ne svarbiausią vietą. Ir grūdų 
perteklių turintieji kraštai, kaip 
JAV, Kanada, Australija, Ar
gentina, yra to pertekliaus par
davimu labai suinteresuoti. 
1980 m. vien tik iš JAV sovie
tai nupirko 34.4 mil. metrinių 
tonų grūdų. Tai labai sustiprino 
JAV importo-eksporto balansą. 
Manoma, kad šiais metais Mask
va importuos iš JAV, Kanados, 
Australijos apie 43 mil. metri
nių tonųz kviečių, rugių, kuku
rūzų, ryžių ir sojos pupelių. 
Taip pat tos grūdų prekybos 
ekspertai mano, ~ kad sovietai 
grūdų pirkimą tęs dar ilgus me
tus, nes dabartinė sovietų ūkinė 
sistema nėra pajėgi išmaitinti 
savo gyventojus.

Galvosūkis JAV valdžiai
Kasmetinį sovietų javų su

pirkinėjimą Amerikos valdžia 
labai akyliai stebi ir analizuoja, 
tačiau ekspertai iki šiol nėra 
priėję vieningos nuomonės. 
Svarbiausiu faktorium. reikia 
laikyti prekybą ir esamą kon
kurenciją. Visiems yra žinoma, 
kad JAV bei Kanados žemės 
ūkis gauna javų derliaus kur 
kas daugiau, negu vietos rin
kai reikia. Todėl sovietai, ypač 
javų prekyboje, yra geri pirkė
jai. Žinoma, JAV valdžia pirmo
je vietoje žvelgia į savo krašto 
saugumą, tačiau, vien ekonomi
nių sumetimų vedina, pasirinko 
tokią prekybą kaip antraeilę 
blogybę.

Kai sovietai okupavo Afga
nistaną, buvęs prez. J. Carteris 
sustabdė javų prekybą su Mask-

va. Sovietai to beveik nepajuto, 
nes Kanada padidino savo turi
mų javų atsargų pardavimą so
vietams, Argentina plačiau įsi
skverbė į javų prekybos rinką. 
Tą patį padarė ir Australija. To
dėl prez. Reaganas ir jo admi
nistracija javų pardavimo sulai
kymą sovietams atšaukė.

Visi pastebime, kad prez. 
Reaganas nėra linkęs su sovie
tais perdaug bičiuliautis, tačiau 
vidinė ekonominė situacija ir 
tarptautinio gyvenimo neaišku
mas verčia daryti žingsnius, ku
rie, ypač lietuviams bei kitiems 
pavergtiesiems, atrodo gana ne
tikslūs ir net pražūtingi.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad 1981 fn. tiek JAV, tiek Ka
nadoje javų derlius buvo rekor
dinis. Vien tik JAV-se 1981 m.

gauta kviečių, rugių, miežių, 
avižų, kukurūzų bei ryžių rekor
dinis kiekis — 326.5 milijono 
metrinių tonų, sojos pupelių bei 
visokių aliejinių sėklų — 57.3 
mil. metr. tonų. Tai labai dide
lis perteklius, kurį reikia kam 
nors parduoti.

Dabar yra užuominų, kad tą 
javų derliaus perteklių reiktų 
pagalbos forma dovanoti atsili- 
kusiems Afrikos bei Azijos 
kraštams, bet ir toks žingsnis 
tų gyventojų problemų neiš
sprendžia. Dėlto javų pertek
lius ir prekyba su Sov. Sąjunga 
yra didelis galvosūkis dabarti
nei JAV valdžiai. Atrodo, da
bartinėmis sąlygomis javų par
davimas Sov. Sąjungai bus tę
siamas. Tai, žinoma, netiesio
giai padės Maskvai išbristi iš 
ūkinių sunkumų.

Sportas Europoje
Ten futbolą žaidžia ne tik vyrai, bet ir moterys 
K. BARONAS

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839 
PAUL KOLYČIUS 7 8 9 - 1 5 4 5 
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

I IAIIAtotoxa-to WORLD'
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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 •

Futbolas yra populiariausia 
sporto, šaka Europoje. Jį žaidžia 
ne tik vyrai, bet ir moterys. 
“Gražiosios” lyties dviejų vie
nuolikių susitikimą teko stebėti 
televizijoje. Tai buvo baigminės 
Vokietijos moterų pirmenybių 
rungtynės. Jų žaidimu buvau 
sužavėtas. Tos moterys parodė 
labai gerą techniką bei trenkė 
stiprius šūvius i vartus. Gerai 
prisimenu televizijos komenta
toriaus žodžius: 1981 m. Vokie
tijoje futbolą žaidė 100.000 mo
terų, o jos rinktinė Taivane lai
mėjo neoficialias pasaulio mo
terų futbolo pirmenybes.

Antrą kartą moterų komandų 
susitikimą, jau “gyvą”, teko 
matyti Verdohl miestelyje (ne
toli Dortmundo), tačiau jo ne
galima lyginti su televizijoje 
matytomis rungtynėmis. Be to, 
kas antra žaidėja prieš rungty
nes “traukė dūmą” (nežiūrint 
trenerio perspėjimų), tad po 
pusvalandžio žaidimo joms pri
trūko “kvapo”, o pačios rung
tynės buvo labai neįdomios.

Nėra ko stebėtis, jeigu spau
doje pasirodo balsų, klausian
čių, — ar moterų futbolas ne- 
išstums vyru, sutraukdamas 
tūkstančius žiūrovų? Esu opti
mistas ir pasilieku vyrų pusėje, 
nors anksčiau taikyti trys žo
džiai moterims — Kinder, Kue- 
che, Kirche liko užmiršti.

Pasaulinės rungtynės
Be abejonės, sporto mėgėjai 

žino tarpvalstybinių susitikimų 
paskutines, pasekmes, tad tik 
trumpai pažymėsiu, kad rašant 
šias eilutes sekančios valstybės 
buvo patekusios į pasaulines 
pirmenybes Ispanijoje: ispanai 
(kaip šeimininkai be žaidimų), 
meisteris Argentina, Brazilija, 
Čilė, Peru, Lenkija, Belgija, Vo
kietija, kotija, Alžerija, Veng
rija, Itailja, Sovietų Sąjunga, 
Anglija, Š. Airija, Jugoslavija, 
Austrija, Honduras, Salvadoras.

Laimingai baigėsi paskutinės 
rungtynės Anglijai su Vengri
ja, nuo kurių priklausė ang
lams “būti ar nebūti” tarp stip
riausių valstybinių komandų 
pasaulyje. Anglai laimėjo 1:0, 
nors gražaus žaidimo neparodė.

Gaila Kanados. Ji kelialapį Į 
Pirenėjų pusiasalį turėjo ati
duoti Hondurui ir Salvadorui. 
Sužaistos rungtynės lygiomis 
uždarė kanadiečiams duris jau 
Amerikoje.

Brangūs bilietai
O kaip atrodo ispanų rekla

muojamos pirmenybės? Ispani
ja vokiečiams paskyrė 27.000 
bilietų, kuriu tik 3.000 iki šiol 
buvo parduoti. Kodėl taip silp
nai eina bilietų platinimas? Tei
raudamasis kelionių biuro kai
nų savo atostogoms Graikijoje 
ar Tunise 1982 m., kartu pasi
teiravau ir bilietų į pasaulio 
futbolo pirmenybes Ispanijoje. 
Iš karto galiu pasakyti, kad 
brangūs. Mažas pavyzdys: 15 
rungtynių bilietai, viešbutis (2- 
jų žvaigždžių su pusryčiais ir 
vakariene) nuo birželio 12 iki 
liepos 12 d., skridimas iš Frank
furto kainuoja beveik 3.000 dol. 
Važiuojant nuosavu automobi
liu — 2.000 dolerių. Bai
giamieji a š t u o n i susitikimai, 
plius baigmė Madrido stadijone 
(savaime aišku, viešbutis ir skri
dimas) kainuoja 2.200 dol. Ar 
Vokietija išnaudos jai paskirtą 
bilietų skaičių, sunku šiandieną 
pasakyti, nes gan sunki ekono
minė padėtis verčia nevieną fut
bolo sirgalj susiveržti diržą, ne
užmirštant, kad vien tik “sau
su” bilietu visą mėnesi sunku 
bus išgyventi. Reikia ir kišen
pinigių vynui ar neblogo ispa
niško alaus stiklui.

Ach, tas alus! Atrodo jis buvo 
kaltininkas incidento draugiško
se futbolo rungtynėse tarp dau- 
giakartinio Vokietijos meiste
rio “Schalke” (dabar antroje ly
goje), ir Sov. Sąjungos vicemeis- 
terio Maskvos “Spartako” (lai
mėjo vokiečiai 2:1), kur vienas 
išgėręs žiūrovas Įbėgo į ruso 
Rudnikovo ginamus vartus ir at
liko . . . mažą gamtos reikalą. Be 
abejonės, tai paprasčiausias chu
liganizmas, .tačiau kiti kalbėjo, 
kad jis tuo išreiškė savo pasi
piktinimą dėl neišleidimo vo
kiečių į Vakarus.

Ledo ritulys
Vokiečiu spaudoje laiškų sky

riuose redakcijai pasirodė bal
sai, kad futbolas yra perdaug 
propaguojamas, jam skiriamos 
valandų valandos sportinėje te: 
levizijos programoje, tuo tarpu 
ledo ritulio rungtynių neparo
domos net ištraukos. Atrodo, 
skundai yra pagrįsti, nes ledo 
ritulio rungtynės sutraukia tik 
8.000-10.000 žiūrovų. Žaidimas 
— neblogo lygio, primena Ame
rikos lygos klubus, nes žaidėjų 
eilėse randami ir kanadiečiai.

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

te/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Sudbury, Ontario
METINIS SUDBURIO LIETUVIŲ 

katalikų misijos parengimas Christ , 
the King parapijos salėje praėjo su 
ypatingu pasisekimu. Kun. Ant. Sa
bas gausiai susirinkusius tautiečius 
pasveikino. Po to pasirodė Kalėdų 
senelis, kurį puikiai suvaidino J. 
Kručas. Meninę dalį pasigėrėtinai 
atliko vietinis jaunimas. Jūratė Tol- 
vaišaitė paskambino trejetų kalėdi
nių giesmių. Kristina Račinskaitė 
pagrojo fleita populiariųjų “Avė 
Marija” ir pati įsirekordavo akom- 
panavimų. Keturios sesutės Stanku
tės pagrojo penketų kalėdinių gies
mių ir vienų liaudies dainų. Diana’ 
ir Joana grojo smuikais, Vija gita
ra, o Teresėlė pianinu. Visos susi
laukė triukšmingų plojimų. Džiugu, 
kad ir mažoj kolonijoj turime talen
tingo jaunimo, kuris randa laiko 
pasiruošti.

Visi dalyviai nemokamai buvo pa- 
"aišinti kavute, vaisių sultimis ir 
įvairiais skanėstais,1 kuriuos iške
pė mūsų tautietės. Nuoširdi padė
ka už juos tenka M. Kriaučeliūnie- 
nei, J. Labuckienei, N. Paulaitie- 
nei, M. Valiukienei, M. Venskienei.

Veikė turtinga loterija. Laimikius 
suaukojo I. Balčiūnienė, A. Braškys, 
A. Juozapavičius, P. Jutelis, I. Raš
kevičienė, kun. Ant. Sabas, J. Sikora, 
E. Šviežikienė, St. Tolvaišą, J. Va
liukas. Lietuviškų plokštelių muzi
kų tvarkė Jonukas Čebatorius. Prie 
parengimo daug prisidėjo I. Raške
vičienė, A. Kručienė, J. Paulaitis, 
R. Kusinskytė, A. Stepšytė, E. ir E. 
Šviežikai.

— 1981 m. mūsų misijoj mirė 5, gi
mė 3, pakrikštyta 3 ir susituokė 2 po
ros.

— Marymount mergaičių kolegi
jos kalėdiniame koncerte Kristina 
Račinskaitė grojo fleita orkestre.

— Kun. Antanas Sabas ir Blind Ri
ver parapijos klebonas kun. Augus

tinas Sabas išskrido atostogų į šil
tuosius kraštus. Lietuviškos pamal
dos Sudbury prasidės po atostogų 
sausio 31 d. K.A.S.

Windsor, Ontario
DAILĖS PARODA. Balio Balaišio 

f tapybos darbų paroda Windsoro 
priemiestyje Amherstburge, Gib
sono galerijoje, praėjo su dideliu 
pasisekimu. Paroda truko visų mė
nesį ir buvo gausiai lankoma vie
tinių kanadiečių. Ypač gražiai atsi
liepė ir dėmesį parodė vietinė spau
da. “Windsor Star”, turintis 60.000 
skaitytojų, labai gražiai aprašė ir 
įdėjo keletu nuotraukų. Grant Ca
meron rašė: šis dailininkas yra na
tūralistas, linkstantis į impresio
nizmų ir pretenduojantis į abstrak- 
tizmų. “The Ąmherstburg Echo“ ra
šė: jo paveikslai yra labai preciziš
ki, primena 19 šitmečio europie
čių stilių. “The Journal” rašė: jo pa
veikslai yra atspindys meilės gam
tai, ypač šiaurės gamtai. Jis ypatin
gai mėgsta šiaurės miškus, Otavos 
apylinkes.

Balio Balaišio paveiksluose vy
rauja lietuviški vaizdai. Tai mūsų 
svajingi rudenėliai ir šaltosios žie- 
mužėlės. Jie taip pat artimi Kana
dos gamtai. Galbūt keletu Lietuvos 
vaizdų nusavino kanadiečiai.

B. Balaišis yra dai- naujas daili
ninkas. Karjerų pradėjo prieš 5 me
tus Windsoro universiteto dailės 
mokykloje, kurių baigė gerais pažy
miais. Jo kūryba lietuviškai visuo
menei dar nėra pažįstama. Spren
džiant iš paveikslų, pasisekimo ir 
atsiliepimų, reikia manyti, kad ta
pyba buvo jo užslėptas talentas, ku
ris išvydo dienos šviesų pavėluotai. 
Apie 40 jo darbų yra įsigiję lietu
viai ir svetimtaučiai. Mes, Windsoro 
lietuviai, lihkime B. Balaišiui ir to
liau turtinti mūsų lietuviškos kultū
ros aruodus.

Vanduolis
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Anapilio žinios
— Kalėdų nakties Mišiose dalyva

vo labai daug tautiečių. Giedojo pa
rapijos choras, vad. St. Gailevičiaus. 
Vargonavo J. Govėdas, solo giedojo 
R. Strimaitis. Prieš pamaldas cho
ras ir sol. R. Strimaitis atliko reli
ginį koncertą — giedojo kalėdines 
giesmes.

— Gruodžio 27, sekmadienį, para
pijos tarybos jaunų šeimų komisi
ja surengė Kalėdų eglutę, kurioje 
dalyvavo per 50 vaikų su savo tėvais 
ir programos pareigūnais. Kalėdų 
senelis visus mažuosius gausai ap-
dovanojo.

— N. Metų dieną autobusas iš Is- 
lingtono požeminio stoties veš ke
leivius Anapilin sekmadienio tvar
ka — išvažiuos 10.30 v.r., grįš 12.30 
v.p.p.

— 1981 m. pakrikštyta 13, sutvir
tinta — 12, pirmąją Komuniją pri
ėmė 8, susituokė — 12 porų, palai
dota 13 asmenų.

— Kapinėms aukojo $250: Povilai
čių šeima; $100: J. Demikis; $50: V. 
Agurkis.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo $500: J. Nacevičius, J. Valiukie- 
nė, J. V. Demikiai; $100: K. Lukošius, 
P. O. Dabkai; Anapilio sodybai $100: 
B. G. Čižikai.

— Mišios N. Metų išvakarėse — 7 v. 
vakaro, N. Metų dieną —10 ir 11 v.r.

— Mišios sausio 3, sekmadienį, 10 
v.r. — už a. a. Mariją Salinienę, 11 
v.r. — už a. a. Edvardą Sudiką.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldas sausio 3 d., 9.30 v.r., 
sekmadienį, laikys kun. A. Žilinskas; 
po pamaldų — tarybos posėdis V. 
Dauginio įstaigoje.

— Metinis parapijos susirinki
mas — 1982 m. sausio 17, sekmadie
nį po pamaldų, Lietuvių Namuose. 
Bus tarybos rinkimai, statuto pakei
timas ir sąmatos priėmimas.

— A. a. Karolis (Charles) Genci- 
laitis, 78 m., palaidotas antradienį 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Apeigas 
atliko kun. A. Žilinskas. Užjaučiame 
šeimą, giminaičius ir kartu su jais 
liūdime.

Lietuvių Namų žinios
— Gruodžio 17 d. LN valdybos po

sėdyje, pagal vedėjo pateiktą planą, 
nutarta pakelti tarnautojų atlygi
nimus, salių nuomas, darant nuo
laidas nariams, ypač mergvakarių 
rengėjams. Nustatyta, kad į paren
gimų komitetą įeina po tris atsto
vus LN Moterų Būrelio, LN Vyrų Bū
relio, LN valdybos.

-t- LN valdyba patvirtino Vytauto 
Didžiojo menės pagražinimo pla
nus ir biudžetą. Planuojama per
tvarkyti įėjimą, balkoną, drabuži
nę ir prausyklas.

— N. Metų dieną LN raštinė ir “Lo
kys” neveiks.

— Nuo 1982 m. sausio 1 d. kainos 
“Lokyje" bus pakeltos už kaikuriuos 
gėrimus. Sekmadienio popiečių 
maisto kainos liks tos pačios.

— LN svetainėje “Lokys” trūksta 
patarnautojų. Norintieji pasidar
buoti kartą savaitėje, ypač vakarais, 
prašomi kreiptis į LN vedėją.
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• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 

Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $ 12.

BIRUTĖS KEMEŽAITĖS POEZIJA 
“Nebijok žaibų, nei vėtrų” jau spaus
tuvėje surinkta. Jei dar atsirastų no
rinčių šios knygos išleidimą paremti, 
prašome čekius siųsti iki šių metų 
groudžio 19d., adresuojant: B. Keme- 
žaitės poezijai leisti komitetui, 6437 
So. Washtenaw. Chicago, IL 60629 
USA. KOMITETAS

PARDUODAMI du nauji moteriški 
tautiniai drabužiai (austi Lietuvoje). 
Skambinti tel. 663-6726 Toronte.

IŠĖJO NAUJAS 1982 METU KALEN
DORIUS, knygos formato, 188 psl. 
Jame yra lengvų pasiskaitymų, eilė
raščių, juokų, aforizmų, lentelė apsi
skaičiuoti kaip ilgai gyvensi, sveika
tos patarimų, šeimininkėms valgių 
receptų ir t.t. Kaina - bent $5. Gali
ma užsakyti ir paštu šiuo adresu: Tė
vai pranciškonai, 1021 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

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

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

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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti j “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 j ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių 
tvarkymo srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kalėdose prieš Bernelių Mi

šias religinį koncertą atliko smuiki
ninkai A. R. Bankai, solistai J. Sriu- 
biškienė, Al. Simanavičius, V. Veri- 
kaitis ii- parapijos choras. Vargo
nais akompanavo P. Vytas.

— Nauji Metai — privaloma šven
tė. Mišios — 8, 9, 10 ir 11.30 v.r. Vaka
re Mišių nebus. N. Metų išvakarėse 
Mišios — 7 v. v. Kurie dalyvaus šiose 
Mišiose, atliks N. Metų Mišių 
pareigą.

— Ryšium su N. Metų diena pirmo 
penktadienio vakarinių pamaldų
nebus. Ligonius ir senelius parapi
jos kunigai aplankys su Švenčiausiu 
sausio 8, penktadienį.

— N. Metų dieną parapijos kavinė, 
biblioteka ir kioskas neveiks.

— Pirmą mėnesio sekmadienį, 
sausio 3, daroma antra rinkliava 
skoloms mokėti. Šiuo metu parapi
ja dar turi skolos $6,205.00 parapi
jiečiams.

— 1982 m. kalendorius, knygos for
mato, gaunamas knygų kioske. Gau
tos aukos padės padengti spausdini- 
njo išlaidas.
/ — Kun. B. Pacevičius ir dr. J. A. 
Sungailos paaukojo po $200 ir pa
dengė operos “I Lituani” likusią 

Vskolą.
— Pakrikštyta: Daiva-Ona, Rūtos 

(Vaškevičiūtės) ir Paul Stankų duk
tė; Darius-Paulius, Dalios (Blauz- 
džiūnaitės) ir Rimo Sondų sūnus; 
Paul-David, Violetos (Jasiūnaitės) 
ir William Gulletson sūnus.

— Mišios sekmadienį: 8 v. už Ali
šauskų ir Didžbalių šeimų mirusius, 
užpr. Z. J. Didžbaliai; 9 v. už Joną 
Kalinauską, užpr. O. Kalinauskienė; 
10 v. tretininkų intencija, užpr. val
dyba; 11.30 už parapiją; 7 v. V. už 
kun. Petrą Ažubalį, užpr. J. Gustai
nis.

Kalėdų ir Naujų Metų proga 
“T. Žiburių” darbuotojus svei
kino daugelis šio savaitraščio 
skaitytojų. Negalėdami atsakyti 
kiekvienam paskirai, šiomis ei
lutėmis dėkojame visiems svei
kinusiems, linkėdami geriausios 
sėkmės naujaisiais metais.

Kaikurie kalėdiniai sveikini
mai, daugiausia dėl pašto kal
tės, pasiekė “TŽ” redakciją pa
vėluotai ir nepateko į kalėdinį 
numerį. Jie išspausdinti šiame 
numeryje.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės 
Žiburiams” $25: Ada ir Valius 
Poškaičiai, Br. ir E. Gudinskai, 
Irena, Leonas Baziliauskai, A. 
Saunoris; $18: Milana ir Alber
tas Joneliai; $15: H. Kairienė, 
Aldona ir Bronius Girčiai, Ma
rija ir Antanas Danieliai, Aldo
na ir Juozas Petrauskai; $10: 
Laima ir Petras Būtėnai, Pra
nas Dauginas, A. Žilėnas, Mari
ja ir Vytautas Tamulaičiai, Ur
šulė Paliulytė, Vanda Dotamai- 
tė, Stasė Paulaitienė; $2: Jonas 
Araminas; $20: J. J. Šarūnai.

Bendras Kūčias Toronte se
niau rengdavo tiktai ateitinin
kai ir skautai. Vėliau jas pradė
jo rengti Lietuvių Namai. Per 
eilę metų LN rengiamos Kūčios 
išpopuliarėjo ir šiemet jas su
rengė ne tik LN, bet ir Anapilis 
savo patalpose. Kūčias LN su
ruošė valdyba ir LN Moterų Bū
relis. Dalyvavo apie 400 asme
nų. Programai vadovavo P. Jan- 
kaitienė, apie kalėdinius papro
čius kalbėjo B. Jankauskienė, 
žvakes uždegė B. Jackus, nese
niai iš Lietuvos atvykusi Sigita 
Štuopienė ir Lietuvoje gimusi 
jauna tautietė Katrytė Yanny. 
Maldą sukalbėjo kun. Eug. Jur
gutis, OFM. Koncertinę progra
mą atliko solistai S. Žiemelytė 
ir V. Verikaitis, akompanuoja
mi J. Govėdo. Maistą paruošė E. 
Juknienė.

Didžiojoje Anapilio salėje 
pirmą kartą Kūčias suruošė 
KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyrius ir 
Anapilio Moterų Būrelis. Daly
vavo apie 300 asmenų, kurių 
tarpe buvo gen. Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas su Ponia 
ir broliu dr. Žmuidzinu iš Čika
gos. Programos pranešėja buvo 
Rita Trinkaitė. Žodį apie Kūčių 
prasmę tarė klebonas kun. J. 
Staškus, maldą sukalbėjo kun. 
Pr. Gaida. Meninę programą at
liko sol. A. Simanavičius, akom
panuojamas D. Garbaliaųskie- 
nės. Jiedu vadovavo ir kalėdi
nių giesmių giedojimui. Dekla
mavo Aurelija Karasiejūtė ir D. 
Paltanavičius. Kalėdų senelis 
mažuosius gausiai apdovanojo. 
Maistą paruošė pagarsėjusi ku
linarė J. Bubulienė. Stalai buvo 
gražiai papuošti, o paplotėlius 
puošė rūtų šakelės.

Estų laikraštis “Vaba Eest- 
lane” 1281. XII. 17 laidoje at
spausdino torontiškės “Volun
gės nuotrauką, padarytą Toron
to universitete baltiečių koncer
to metu.

Tradicinė vakarienė • Veiks bufetas su stipriais bei silpnais gėri
mais • Turtinga loterija • Staigmenos • Šokiams gros puikus 
orkestras "Les & the Music Masters".
įėjimas: $12.50 asmeniui. Nariams ir studentams $10.00. Kreiptis: 
W. Drešeris 233-3334, V. Dauginis 533-1121, I. Šimkus 231-9425.

, “Tėviškės Žiburių” metinė 
prenumerata nuo 1982 m. sau
sio 1 d. pakelta iki $17 (buvo 
$15), rėmėjo — iki $25. Latvių 
savaitraščio “Latvija-Amerika”, 
maždaug tokios pat apimties 
kaip “T. Žiburiai”, metinė pre
numerata pakelta iki $40, estų 
savaitraščio “Meie Elu” iki $34 
(JAV-se iki $37), estų dukart 
savaitinio “Vaba Eestlane” iki 
$45, kitur $55. Visi šie laikraš
čiai leidžiami Toronte.

Kun. P. Ažubalio Vardo Sti
pendijų Fondui per jo pirminin
kę dr. A. Kazlauskienę paukojo 

I $500 Jonas ir Ona Ažubaliai; 
$100 dr. Sigitas ir Angelė Kaz
lauskai a. a. Albinos Kazlauskie
nės atminimui; $25 — Stasys 
Santvaras.

, Toronto estų bendruomenė 
pastatydino ir jau atidarė sene
lių namus Scarborough prie
miestyje, Old Kingston Rd., 
West Hill, prie estų vyresniųjų 
piliečių namų. Senelių namuo 
se yra 100 lovų. Jų kaina — $3 
milijonai.

Anapiliui paaukojo $1000 
Mykolas ir Ada Vaišvilos. Jų 
kaip ir kitų stambiųjų aukotojų 
pavardės įrašomos garbės len
toje.

Lietuvių ir latvių jaunimo 
surengtoje demonstracijoje To
ronte 1981 m. gruodžio 10 d. 
— žmogaus teisių deklaracijos 
33-se metinėse pagrindinę kal
bą pasakė Kanados parlamento 
narys iš Br. Kolumbijos Fred 
King. Be to, jis tą dieną pateikė 
Kanados parlamentui rezoliuci
ją, smerkiančią žmogaus teisių 
pažeidimus įvairiuose kraštuo
se. Štai jos tekstas: “Parlamen
tas smerkia žmogaus teisių pa
žeidimus ir skatina visas valsty
bes laikytis normų; nustatytų 
Jungtinių Tautų Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos, ir 
patvirtinti tarptautinę žmogaus 
teisių sutartį”. Rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta.

N. Pr. Marijos vienuolijos se
selių parengimo padėkoje “TŽ” 
1981 m. 50 nr. praleista R. Gri- 
gonienės pavardė. Ji yra uoli 
seselių talkininkė. Seselės jai 
yra labai dėkingos ir apgailes
tauja įvykusią klaidą.

Genės Valiūnienės dailės dar
bų paroda buvo surengta 1981 
m. gruodžio 14-29 d. d. Toronto 
Bank Tower patalpose. Ten bu
vo išstatyti jos emaliniai ir se- 
rigrafiniai kūriniai. Apie tą pa
rodą rašė vietinis laikraštis 
“T-D Scene” 1981. XII. 10 nr., 
pažymėdamas, kad G. Valiūnie- 
nė yra menininkė, kilusi iš Lie
tuvos, studijavusi meną ir kar
tu auginusi šeimą.

Sąrašą sąžinės kalinių, laiko
mų sovietiniuose lageriuose bei 
kalėjimuose, paskelbė Toronto 
dienraštis “Sunday Star” 1981. 
XII. 20. Jį sudarė JAV Helsin
kio akto komitetas. Sąraše yra 
ir šie lietuviai: Balys Gajauskas, 
Mečislovas Jurevičius, Vytau
tas Skuodis, Algirdas Statkevi- 
čius, Vytautas Vaičiūnas, Vik
toras Petkus. Įdėta keletas nuo
traukų, jų tarpe ir V. Petkaus. 
Amerikiečių Helsinkio akto ko
mitetas pateikia kalinių adre
sus ir skatina kanadiečius, ame
rikiečius ir kitus rašyti laiškus 
L., Brežnevui arba sovietiniam 
prokurorui ir Čekoslovakijos 
prezidentui dr. G. Husakui. Mi
nėtasis amerikiečių komitetas 
yra išleidęs kalendorių, kurio 
kaina — $5 JAV. Adresas: Hel
sinki Watch, 205 E. 42nd St., 
New York, N. Y. 10017. Vienas 
egzempliorius duodamas nemo
kamai. Leidinio pavadinimas — 
“19 82 Helsinki Prisoners’ 
Watch Calendar”.

“Sunday Star” 1981. XII. 20 
išspausdino Geraldo Uttingo 
straipsnį apie baigminį Helsin
kio aktą, kuriame užtikrinamos 
dabartinių valstybių sienos Eu
ropoje. Anot autoriaus: “Sovie
tų Sąjungai, kuri II D. karo me
tu užėmė Estiją, Latviją, Lietu
vą, dalį Suomijos, Vokietijos, 
Lenkijos ir Rumunijos, tai bu
vo triumfas”.

European 
Ca tering

Europietiškas patarnavimas 
įvairiems parengimams Toronte 
ir už Toronto ribų.

* Parūpinam salę, muziką, gėles, gėrimus.
* Namuose kepti pyragai ir t. t.

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

PADĖKA
Išvargintas sunkių ligų, mūsų mylimas vyras, 

sūnus, tėvelis, tėtukas ir brolis

a. a. Juozas Peseckas
užbaigė savo žemišką kelionę 1981 m. lapkričio 
21 dieną — užmigo Viešpatyje ir iškeliavo ten, iš 
kur niekas daugiau nebegrįžta.

Skaudžiame liūdesyje pasilikę artimieji dėkojame 
Tėvams pranciškonams už maldas laidotuvių namuo
se, koncelebracines Mišias šventovėje ir palydėjimą 
į kapines.

Dėkojame visiems, kurie velionį palydėjo į kapi
nes, lankė laidotuvių namuose, užprašė šv. Mišias, at
siuntė gėles ir aukojo spaudai.

Nuoširdus ačiū visiems,
žmona, mama, dukterys, vaikaičiai 

ir seserys su šeimomis

Kanados partijos ir lietuviai
Svarstybos tema “Politinės 

Kanados partijos ir mes” įvyko 
1981 m. gruodžio 6 d. Toronto 
Lietuvių Namuose. Dalyvavo 
per 170 tautiečių. Trumpą ati
daromąjį žodį tarė LN kultūri
nės veiklos komisijos narys J. 
Varanavičius, apibūdinęs šio 
renginio reikšmę. Vadovavo 
KLB krašto valdybos pirm. adv. 
J. Kuraitė. Pagrindinę paskaitą 
skaitė Trento universiteto pro
fesorius dr. R. Vaštokas. Svars- 
tybų temos rėmuose kalbėjo 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos pirm. adv. A. Pacevičius ir 
adv. A. Puteris.

Dr. R. Vaštokas savo išsamio
je paskaitoje nagrinėjo politi
nių Kanados partijų veiklą, jų 
charakterį, organizacinę struk
tūrą ir lietuvių dalyvavimo par
tijų veikloje tikslus, kurie atsi
randa iš mūsų, kaip politinių 
pabėgėlių padėties. Juk mūsų 
uždavinys yra išlaikyti savo kul
tūrinį pagrindą, kelti Lietuvos 
laisvinimo klausimą ir prisidėti 
prie Kanados krašto gerovės 
stiprinimo. Adv. A. Pacevičius, 
papildydamas paskaitą, aiškino 
“koridoriavimo”; t. y. “lobby”, 
reikšmę mūsų tikslams siekti, 
finansinį partijų rėmimą pavie
nių, būrelių ar organizacijų 
stambesnėmis aukomis.

Adv. A. Puteris padarė trum
pą pranešimą apie miesto savi
valdybių rinkimus, kuriuose 
partijos formaliai nedalyvauja. 
Aktyvus lietuvių dalyvavimas 
savivaldybių rinkimuose esąs 
svarbus, siekiant mums naudin
gų projektų: gatvių ar parkų pa
vadinimų lietuviškais vardais, 
rezoliucijų, primenančių mies
to gyventojams - apie Lietuvos 
nepriklausomybės šventes, Lie
tuvių Dienas Kanadoje ir t. t. 
Ragino mūsų profesijonalus da
lyvauti savivaldybių komitetuo
se, kur yra sprendžiami reikalai, 
liečiantieji ir mūsų tautiečių 
bei jų organizacijų problemas.

Pirm. adv. J. Kuraitė, kaip 
svarstybų koordinatorė, savo 
apžvalgoje pažymėjo, kad šių 
paskaitų ir pranešimų tikslas 
— išryškinti mūsų dalyvavimo 
reikšmę politinėje partijų ir sa
vivaldybių veikloje. Šia proga

maloniai
kviečia jBALIU 1982 m 

sausio 16, 
šeštadienį, 
7.30 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose, 
1573 Bloor St. West

palietė ir palikimus, kuriems 
apsaugoti nuo Sov. Sąjungos 
kėslų yra paruoštas naujas įsta
tymas, svarstytas Ontario pro
vincijos parlamente ir dabar 
laukiąs antro skaitymo.

Iš dalyvių klausimų ir atsaky
mų išryškėjo, kad į politines 
partijas gali įstoti kiekvienas 
Kanados pilietis, atvykęs į susi
rinkimą ir sumokėjęs nario mo
kestį. Dalyvavimas partijų veik
loje naudingas mums patiems 
ir mūsų bendruomenei. Balti
jos valstybių konsulatų ir kon
sulų tęstinumo reikalais paruoš
ta studija įteikta Kanados už
sienio reikalų ministerijai. Tap
ti partijų kandidatais parlamen
tų rinkimuose nėra sunku — 
tai priklauso nuo kandidato 
veiklos partijoje. Jiems reika
linga finansinė parama, nes rin
kimų išlaidos labai didelės.

Išreikštas pageidavimas, kad 
spaudos darbuotojai dažniau ra
šytų ir informuotų visuomenę 
apie Kanados politinių partijų 
veiklą, jų struktūrą, tikslus, 
naudingumą, balsavimo reikš
mę ir ką galima pasiekti re
miant vieną ar kitą partiją. Tu
rėdami bent vieną lietuvį par
lamente, būtume pajėgesni 
veikloje. Dabar priklausome 
nuo kitų tautybių atstovų, ku
riuos mes padedame išrinkti sa
vo balsais ir finansine parama.

Svarstybas baigė padėkos žo
džiu LN kultūrinės veiklos ko
misijos pirm. V. Kulnys.

Stepas Varanka

• Geriau turėti dėl savo laisvės 
kovojusios tautos istoriją, nors ir 
sklidiną skausmo, negu vergiškai 
vegetuoti. DR. J. GIRNIUS

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).

Leonas Markauskas, buvęs inont- 
realietis, o dabar gyvenantis Kal- 
garyje, lankėsi Montrealyje pas tė
vus. Ta proga Šv. Kazimiero švento
vės vargonų atnaujinimui paauko
jo $2000. Malonu, kad buvę parapi
jiečiai, nors ir toli gyvendami, ne
pamiršta savo parapijų.

Bronius Šaičiūnas, po sunkios 
ir ilgos ligos, mirė ir buvo palaido
tas iš Šv. Kazimiero šventovės Cote 
dės Neiges kapinėse. Paliko liūdin
čią žmoną Mariją.

“Nerigos" jūrų šaulių kuopa šven
čių proga paaukojo AV parapijai 
$25, taip pat po $25 “N. Lietuvos“ sa
vaitraščiui ir KLB Montrealio apy
linkės šalpos fondui. Šiam fondui 
$100 paskyrė KLK Moterų D-jos 
Montrealio sk. valdyba: Šios aukos 
yra prasminga dovana švenčių pro
ga tiems, kuri reikalingi pagalbos. 
Šalpos fondui vadovauja K. Toliu
šis, kuris su savo talkininkais ne
mažai siuntiniais padeda Suvalkų 
trikampio lietuviams. Daugiau or
ganizacijų turėtų ateiti į pagalbą 
šiam kilniam darbui.

Sėkmingai praėjo lietuvių tauto
dailės, paroda, kurią suorganizavo 
“Vaivorykštės" vieneto audėjos. 
Šis vienetas, sėkmingai vadovauja
mas Irenos Lukoševičienės, įsteig
tas prieš 7 metus. Per tą laiką ne
mažai parodų surengta kitose lie
tuvių kolonijose. Jo darbų yra įsi
giję daugelis lietuvių bei svetim
taučių. Ši paroda Montrealyje bu
vo pirmoji savo tokiu gausiu rūdi
nių skaičiumi. Parodą atidarė Ire
na Lukoševičienė, trumpu žodžiu 
apibūdindama “Vaivorykštės” įstei
gimą, kurio gal nebūtų buvę be dai
lininkų Tamošaičių rūpesčio ir pa
ramos. Ji pasidžiaugė dail. A. Tamo
šaitienės dalyvavimu parodos ati
daryme. Po to kalbėjo inž. J. Danys 
iš Otavos, KL Bendruomenės vice
pirmininkas. Savo paskaitoje jis la
bai vaizdžiai apibūdino lietuvių 
moters gabumus ir polinkmę į tau
todailės darbus, kuriais ne tik mes 
patys, bet ir svetimtaučiai grožisi. 
Jis perdavė geriausius linkėjimus 
parodos organizatoriams KL Bend
ruomenės valdybos. Padrąsinantį 
žodį tarė ir dail. A. Tamošaitienė.

Parodoje daugiausia matėme 
austus kilimus, tautines lėles, juos
tas ir net puikiai išdekoruotas krai
čio skrynias. Jas dekoravo Rasa ir 
Ina Lukoševičiūtės bei Irena Luko
ševičienė. Iš kilimų pažymėtinas 
dail. K. Makauskienės projektu iš
austas kilimas “Vaiva, Perkūnas ir 
Straublys”. Šį didžiulį kilimą audė 
p.p. Kuncevičienė ir Kerbelienė 
apie dvejus metus. Labai gražūs 
kilimai G. Montvilienės, A. Čičins- 
kienės ir kitų. Akį traukė D. Staš- 
kevičienės tautinės lėlės, B. Nagie- 
nės ir A. Jaugelienės verbos. Lo
terijoje tautinę 1 ė l ę laimėjo p. 
Millette. našlė neseniai mirusio 
lietuvių draugo, buvusio “Remi” gė
rimų bendrovės pirmininko Ray
mond Millette. Tautinę juostą lai
mėjo D. Danienė.

Linkėtina “Vaivorykštei” ir jos 
vadovei Irenai Lukoševičienei iš

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMO N IS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

UTAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.......... 15%
Terminuotus vienerių 
metų indėlius ........................ 14’/2%
Uždarus terminuotus 
vienerių metų indėlius.......... 15 %
Specialias taupomąsias 
sąskaitas ................................. 14%
Taupomąsias sąskaitas ....... 11%
su drauda Iki $2,000
Čekių sąskaitas....................... 6%

1465 DeSeve

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

JIEŠKOMA MOTERIS padėti prižiū
rėti ligonį. Skambinti telefonu 762- 
1051 Toronte.

IŠNUOMOJAMI arba parduodami 
apšildomi su patogumais vasarna
miai slidininkams ar kitiems. Alek
sas Rimkus, 53rd Ave., Springhurst, 
Ont. Tel. 1-705-429-2387. 

tvermės jų darbuose, kad daugiau 
svetimtaučių galėtų susipažinti su 
mūsų gražiuoju tautiniu menu.N.B.

A. a. Petrą Čipkų prisimenant. 1981 
m. lapkričio 15 d. Montrealyje mirė 
Petras Čipkus. Gimęs 1908 m. gegu
žės mėn. Nemeikščių kaime, Utenos 
apskrityje. 1936 m. vedė Teodorą 
Barauskaitę ir dirbo Telšių komen
dantūroje. Pirmos rusų okupacijos 
metu buvo suimtas ir sėdėjo kalė
jime. Kadangi komunistų sistemoje 
niekad nėra žinoma kuriame kalė
jime kalinys sėdi, tai, pasitraukiant 
komunistams, nukankinus Telšių- 
kalinius Rainių miškelyje, buvo 
manyta, kad ir P. Čipkus yra nukan
kintųjų tarpe. Ir kaip toks buvo pa
laidotas (kankinių lavonai buvo la
bai sužaloti, neatpažįstami). Vėliau 
paaiškėjo, kad P. Čipkus sėdėjo Kau
no kalėjime ir, prasidėjus karui, 
pėsčias grįžo pas šeimą.

Kalėjime buvo kankinamas, mu
šamas ir grįžo su sužalota sveikata 
— prasidėjo daugialypė sklerozė. 
Tačiau P. Čipkus dirbo su savo my
lima žmona Teodora ir leido į moks
lus savo jaunesnius brolius bei se
seris.

Pasitraukus į Vakarus, liga aštrė- 
jo. Imigravus į Kanadą, nors liga vis 
progresavo, bet P. Č. dirbo apie 12 
metų asbesto pramonėje. Paskuti
nius 15 metų prieš mirtį buvo para
lyžuotas ir gulėjo invalidų namuose 
bei ligoninėse. Per visus šiuos 15 
metų buvo žmonos Teodoros kas
dien lankomas, slaugomas, valgydi
namas.

Palaidotas 1981 m. lapkričio 18 d. 
Montrealio katalikų kapinėse. Nu
liūdime paliko žmona Teodora Člp- 
kienė, broliai Jonas su šeima Kle- 
velande ir poetas Al. Čipkus-Nyka 
Niliūnas Baltimorėje su šeima, bro
lis Stasys Lietuvoje. B. R.

Mirus a. a. Petrui Čipkui, draugai, 
pažįstami bei giminės aukojo Kana
dos Lietuvių Fondui: S. M. Petraus
kis — $30; $25: J. E. Vaitkutis, P. Ber
notas, I. Maziliauskienė; $20: G. Z. 
Barysas, M. J. Adomaitis, O. L. Čeč- 
kauskas, B. B. Bunys, S. Čipkus, M. 
Šliogeris, A. Rudytė, V. Daugėlavi- 
čienė, V. Jakonis, Z. Lapinas, E. J. 
Dalmotas, X. Y., O. Vileniškienė; 
$10: B. J. Krokys, J. J. Žitkus, S. A. 
Baršauskas, V. Keturkienė, K. Pe
trulienė, S. S. Bunys, R. L. Urbonas, 
H. Valiulis, J. Skučas, V. Bukaus
kas, A. L. Grigelis, E. Urbonaitė, K. 
Toliušis, D. B. Staškevičius.

A. a. Emmai Renkei mirus, jos arti
mieji, draugai bei pažįstami savo 
aukas skyrė Kanados Lietuvių Fon
dui: Montrealio vaikų ligoninės die
tos skyrius — $72; B. Zinkevičius — 
$50; L. Gureckas — $25; po $20: J. Či
činskas, Lavalio Vieno Tėvo Šeimos 
Draugija; 1. A. Kličius — $13; po $10: 
S. V. Piečaitis, R. J. Piečaitis. Fon
das dėkoja visiems.

K. L. Fondas
Dail. Pranas Baltuonis, prieš kiek 

laiko susižeidęs ranką, palengva 
sveiksta, bet dar negali darbuotis 
pamėgtoje medžio šaknų skulptūros 
srityje.

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

3907 A Rosemont

6 — 8
12 — 6

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.


